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סדר היום:
 .1עדכוני ראש העיר.
 .2אישור קבלת הלוואה בסך  5מליון  ₪מבנק אוצר השלטון המקומי לתקופה
של  15שנים בריבית של  5.8%צמוד למדד.
תוספת לסדר היום:
 .3אישור שינוי בהרכב ועדות חובה ורשות.
 .4אישור תשלום גמול השתתפות בישיבות לחברי ועדת ערר לארנונה.
 .5אישור מינוי מר עומר רצון כעוזר/מזכיר אישי של ראש העירייה במקום מר
יעקב לוין.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני אתחיל את העדכונים של התפתחויות אחרונות בעיר ,ואחרי זה אנחנו ניגש לסדר היום.
קודם כל ,נושא של מגדל צדק  -שבוע שעבר היה כאן טקס חגיגי בנוכחות השר לאיכות
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הסביבה ,רשות הטבע והגנים ,חברי מועצת עיר ,אורחים .בטקס הזה נחתם הסכם עקרונות
בינינו לבין רשות הטבע והגנים על פיתוח אזור גן לאומי אפק כגן לאומי .במסגרת ההסכם
גם יהיו יזמויות משותפות בין עיריית ראש העין לבין רשות הטבע והגנים .כאשר יהיו
יזמויות כאלה כמובן לעירייה תהיה זכות ראשונים לקבוע אותם ולחוות דעה עליהם .תהיה
גם זכות ראשונים בכל הנושא של מקורות תעסוקה בפארק עצמו לתושבי העיר .אני חושב
שזה דבר מאד מאד חשוב ,וכל הרווחים שיהיו מהפעילויות בגן יושקעו בגן עצמו ,ואחר כך
יחולקו ,מה שיוותר 50% ,בינינו לבין רשות הטבע והגנים.
אני אמרתי שלמעשה ,בשנת  '48נכבש מגדל צדק ,אותה מצודה צלבנית שיושבת על דרך הים
העתיקה ,ויה מאריס ,שהוליכה מהצפון עד למצרים ולמפרץ הפרסי .חטיבת אלכסנדרוני של
ההגנה כבשה את המצודה הזאת .לצערי הרב ,לאחר שאנחנו כבשנו את המצודה אנחנו בתוך
עצמנו נאבקנו ,היו הרבה מאד מלחמות יהודים סביב האזור עצמו .בשלב מסויים היו
מעורבות יותר מ  20 -רשויות במאבק סביב המצודה וסביב הפיתוח העירוני אם זה רשות
הטבע והגנים ,והחברה להגנת הטבע בזמנו ,ועיריית ראש העין ,והמינהל ,ומשרד הבינוי
והשיכון ,ואיכות הסביבה ,והקרן הקיימת ,כולם היו מעורבים .מרוב זה שכולם היו
מעורבים החיכוכים רק פרצו והתעצמו .בסופו של דבר לא יצא כלום .השטח עמד בשיממונו,
הפך למזבלה אחת גדולה ,ולצערי הרב לא התקדם שם דבר.
אני מייחל לכך ומקווה ומאמין שבעקבות ההסכם שנחתם תחול תנופת פיתוח בשטח בתוך
פרק זמן של מספר חודשים .קרן המחצבות גם כן אמורה להירתם לעניין הזה ,ולקרן יש
בקופתה סכום לא קטן .סכום שעומד כרגע בבג"צ ,משרד האוצר רוצה לקחת לה את
הסכום ,היא מתנגדת .אני מקווה שהיא תשקיע חלק נכבד מהכסף כאן באזור ,ואנחנו נזכה
לראות במהרה בימינו פיתוח ושיקום של המצודה הצלבנית ,וסביב המצודה הזאת לפתח את
האזור כולו .אז עד כאן,
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אפשר להעיר לעניין?

מר משה סיני  -ראש העיר:

שניה ,אני אסיים ,ואז אתה תעיר .עד כאן נושא של מגדל צדק .הנושא השני  -נושא של
ביטחון עירוני .אני חוזר עכשיו מהועדה לענייני ביקורת של הכנסת .קיימה דיון מאד מאד
מרשים ,שודר גם בטלוויזיה בשידור ישיר ,בנוכחות השר לביטחון פנים גדעון עזרא ,מפכ"ל
המשטרה קראדי ,אנשי צוותו ,חברי כנסת שהיו שם ,ונציגי ציבור ,ראשי ערים .הדיון
למעשה התכנס בעקבות מצב בעייתי ביותר ,בראייתי ,במדינת ישראל ,כאשר משטרת
ישראל נמצאת למעשה בקריסה מוחלטת .אני לא יודע אם אתם מודעים לחומרה .בעקבות
ההתנתקות כ  18 -אלף שוטרים אמורים לעסוק במשך מספר חודשים בכל הנושא של
ההתנתקות .המשמעות המרכזית של העניין הזה :לא יהיו כמעט שוטרים ,פשוט לא יהיו
שוטרים להגן על הביטחון הציבורי של אזרחי מדינת ישראל .נושאים כמו :סמים ,מלחמה
בתאונות דרכים ,מלחמה באלימות ,סוגיות מפתח שהם אלה שמחזקות אצלנו את החוסן
המוסרי ,והחוסן החברתי ,והחוסן הכלכלי של מדינת ישראל ,עלולות להיות פשוט
מטואטאות מתחת לשטיח ,כאשר לא יהיה אף אחד שיגן על שלומה של ביטחון ישראל.
המשמעות האופרטיבית של העניין הזה שהנטל הציבורי ,כמו שנופל היום על כתפי הרשויות
המקומיות וראשי ערים בתחום של החברה ,בתחום של החינוך ,בתחום של התרבות ,עלול
ליפול יותר ויותר גם בתחום של הביטחון .אנחנו קיימנו את הדיון בועדת הכנסת גם כדי
להתריע בפעמוני אזעקה בעניין הזה ,וגם כדי שמשטרת ישראל אני חושב תקבל יותר חוזק
ויותר כוחות כדי שהיא תוכל להשיג את המקורות הנדרשים שיחזרו אחר כך לציבור ,לא רק
בראש העין ,אלא בכלל ,בכל מדינת ישראל .אני חושב שהדיון הזה היה חשוב ,ואני מקווה
שבאמת יביא לכך שגם משטרת ישראל תשיג את המשאבים ,ולא נצטרך להשקיע עוד ועוד
משאבים בציר הזמן בתחום של הביטחון העירוני.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
היו החלטות אופרטיביות?
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מר משה סיני  -ראש העיר:

היו החלטות .קודם כל ,מבקר המדינה נכח בדיון .מבקר המדינה גם הוא בא וטען שזה
באמת דבר בלתי נסבל כל המצב .הוא בעצמו תיאר שהוא היה לפני  4 ,3שנים היה נוהג ,הוא
כמובן היה שופט ,היה גם שופט תעבורה ,והוא זוכר את אותן ניידות שאם מישהו היה עושה
עבירת תנועה ,מיד אחרי שהיה עושה עבירת תנועה היתה ניידת סמוייה פותחת ביללה ,תיאר
את זה בצורה מאד מאד ציורית ,ומתחילה לזנק אחרי אותו עבריין .היום הוא אומר :יש
קרטונים ,ויש סיפורים,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
יחסי ציבור בלבד .גם הדיון היום.

מר משה סיני  -ראש העיר:

בסדר .אני חושב שזה לא רק יחסי ציבור .יש כאן דברים אמיתיים ,ואני חושב שאנחנו בתור
מועצת עיר צריכים גם להידרש וגם לסייע למשטרה ,אני מקווה שהיא תשיג יותר משאבים.
פורים עומד בפתח .אני מבקש שחברת המועצה סיגל שיינמן ,שהיא מרכזת את תחום
התרבות אצלנו ,תגיד כמה מילים.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
פורים ייעשה בעיר במספר מוקדים ,בצניעות ,ותמיד הפחד של הגשם ,גם מכריח אותנו
לעשות את זה במבנים מסויימים .שני דברים עיקריים זה שמשכונת טל תצא עדלידע שבעצם
נבנית ומוקמת יחד עם ועד השכונה והמועדון ,וגרעין הנח"ל עם הנוער שנמצאים שם .תהיה
עדלידע שיצאו ביחד לאולם בשבזי .באולם בשבזי יהיה יריד פורים ,והיריד הזה יוזמנו בעצם
כל הילדים .זה יותר לילדים ומשפחות ,משהו מאד ססגוני ,דוכנים ,פרסים ,יהיו הופעות של
חוגים של המתנ"ס .האירוע הוא באמת אירוע של המתנ"ס ,ואנחנו מקווים באמת שכולם
ייהנו .זה יהיה ביום שישי בבוקר.
דבר נוסף שיהיה ביום שישי בבוקר זה הפנינג בכל תנועות הנוער .כל תנועת נוער עושה את
ההפנינג שלה ,ומזמינה את כל בני הנוער.
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ביום חמישי בלילה יהיו שני אירועים - 1 :מסיבת נוער .שמסיבת הנוער אופיינה על ידי
מועצת נוער עירונית ,עם גורמים שעזרו לה ,על פי הרצונות שלה ,על פי הצרכים שלה .הם גם
מייחצנים את כל האירוע ,וזה יהיה באולם בנווה אפק .בנוסף ביום חמישי בלילה יהיה
אירוע למבוגרים שיהיה בבית הקשת ,קרנבל פורימי .אנחנו נודיע איפה יהיו מכירות
לכרטיסים לכל תושבי העיר .אלה אירועי פורים ,ואני מקווה באמת שלא יהיה גשם ,וכולם
יצליחו ליהנות.

מר משה סיני  -ראש העיר:

יפה מאד .אני רוצה לבקש שרחבעם ,תציג בבקשה את הנושא של אישור קבלת הלוואה בסך
 5מיליון שקל,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

סליחה ,רציתי להעיר,

מר משה סיני  -ראש העיר:

רצית להעיר ,כן,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

בקשר למגדל צדק .עמדתנו היתה לא להתקשר עם הרשות הגנים הלאומיים מסיבה פשוטה,
שזה גוף שאין לו כסף ,לא מסוגל לקדם פרוייקטים .ראו את המקום הקרוב אלינו ,מבצר
אנטיפטרוס ,ישנם עוד אתרים רבים של רשות הגנים הלאומיים ,הם לא מסוגלים להרים
פרוייקט .והעניין הוא שברגע שאתה מכריז עליהם כגוף שהפך להיות שותף ,זה יוצר נעילה
מסויימת לחופש קידום יזמים על בסיס כלכלי .את העמדה הזאת ,לשמחתי הרבה ,קיבלו
המינהל ,מראש המינהל ,כולל מנהל המחוז ,ועל כן המינהל מימנו תכנון ,באמצעות משרד
אדריכלים רחמימוב ,שהוא אחד המשרדים המומחים לנושאים של אתרים היסטוריים,
עתיקים ,ופארקים .התכנית מונחת בועדה המחוזית .ברגע שהתכנית הזאת היתה צריכה
להיות מאושרת ,זה אומר שהיו שם לפחות  5מתחמים כלכליים שאפשר היה לשווק את זה
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במכרזים ,בהתאם לאופי האזור והתכניות שהותוו בתכנית .לזה היה סיכוי כלכלי גדול יותר.
אני חושש מאד שהקשר עם רשות הגנים הלאומית יהיה רחיים על צווארה של ראש העין
בנושא מגדל צדק.
היו הרבה רעיונות של יזמים כאלה ואחרים .במשך השנים לא שקטנו על השמרים .לצערי
הרב ,בין הרעיונות לבין המימון היה מרחק גדול מאד ,כמו ההפרש בין רצוי למצוי ,זה כסף.
אין כסף ,אלא אם ישיגו מימון אז אולי רעיון כזה או אחר יכול להתממש .לכן השמחה קצת
מוקדמת .הטקסים מוקדמים .היו הרבה מפגשים בתחום הזה .לכן אני מציע לא להעלות
סתם ציפיות ,אלא ללכת באופן בדוק ,מנוסה ,ומובטח יותר מבחינת המימון .אני אומר את
דברי ,אני מקווה שזה יצא לפועל .יהיו הרבה תקלות בהמשך הדרך ,ובעיקר גורם התקלה זה
רשות הגנים הלאומיים.

מר משה סיני  -ראש העיר:

א'  -תודה על ההערות .אני בטוח שכל חברי מועצת העיר יירתמו להצלחת הפרוייקט.
בבקשה ,פיני.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אני רוצה לציין לגבי נושא הביטחון שעדכנת ,שזה למעלה מ  5 -שנים כבר ,גם במסגרת ועדת
ביטחון עירונית ,וגם במסגרת אישית ,כאחד שנושא הביטחון חשוב לו ,אני פועל מול משטרת
ישראל ,מול המטה הארצי שלהם ,מול משרד הביטחון ,מול כל הגורמים ,בשביל לנסות
לקדם את מה שאתה מדבר עליו עכשיו ,ולקדם את זה ברצינות .אני אומר ,אני לא סתם
אמרתי ספין תקשורתי ,כי כולם שמה עטים על הישיבה הזאת כאילו זה הולך לפתור את
הבעיות .לא .צריך לעמוד נכון ,גם מול המשטרה ,ולא לעזור למשטרה ,כמו שאתה אומר,
אלא לדרוש מהם את הדברים ,ולקבל את הדברים ,כי משטרת ישראל יכולה לעשות יותר,
ולא רק לבכות שחסר משאבים ,וגם המאמץ של ההתנתקות אנחנו כבר ערוכים ,כמשמר
אזרחי לתת את הגב לעסק הזה ,אבל זה לא העניין .העניין הוא שצריך ,כרשות ,להתעקש
מול משטרת ישראל ,מול המטה הארצי ,לקבל את כל מה שאנחנו חושבים שמגיע לנו ,ולא
ההיפך.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

אני גם בישיבה אמרתי את זה ,והשר לביטחון פנים אמור להגיע כאן לביקור ,יחד עם צוות
המשרד שלו ,נעשה מטה מול מטה ,ואז נראה גם איך אפשר לקדם דברים יותר אופרטיביים.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
שני דברים :הערה טכנית ,לגבי גן לאומי אפק .השם אפק יותר בלבול .בטרמינולוגיה של
העם ,בכל זאת ,כאחד שגדל בפתח תקווה וחרש כל סנטימטר במבצר אנטיפטרוס ,השם אפק
מתקשר עם מבצר אנטיפטרוס ,ולא עם מגדל צדק .ולכן כדאי לשם של הפרוייקט ,או לשם
של האתר ,לקרוא בשם אחר ,אולי מגדל צדק ,ולא אפק .כי אפק זה מבצר אנטיפטרוס .זה
ככה שגור בפי העם ,ולכן כשאתה אומר :פרוייקט אפק זה מתחבר לך ישר לאנשים ,מתחבר
לשם ,ולכן צריך לקרוא לזה מגדל צדק ,ולזה אפק ,או שם אחר שלא יהיה באותו שם בעניין
הזה ,ובאותו זמן יש להצטער לפחות בשלב זה ,על הטעות ההיסטורית ,בלי להיכנס למניעים
שלה ,שמסרנו את פינת החן הזאת של מבצר אנטיפטרוס לפתח תקווה .זה רק ככה בהערת
אגב .אני לא יכול עכשיו לפתור את הבעיה הזאת ,את הטעות ההיסטורית הזאת ,יש טעויות
היסטוריות.
לגבי נושא הביטחון  -פיני נגע ולא נגע .תראו ,לחכות שמשטרת ישראל ,השר לביטחון פנים,
ייתן לנו פתרון ,זה נחמד ,זה יפה ,זה מגיע ,אבל זה לא יצא מזה כלום .הדרך היחידה
האופרטיבית ,ופיני הזכיר את הישיבות שלנו בתחום של ועדת הביטחון ,הדרך היחידה
האופרטיבית היא אפשרית ,היא בתקופת ההתנתקות ,לכשתהיה ,אם תהיה ,בלי להיכנס
לפוליטיזציה של העניין ,אפשר לעשות דבר מאד פשוט ,מאחר ויש לנו פה כוח של אנשי
משמר אזרחי שהוא מאד מאד משמעותי ,צריך לגייס לתקופת ההתנתקות ,לגייס בחוזה
מיוחד למשטרה את שלושת האחראים ,את שלושת המפקדים של הכוח ,לגייס אותם
למשטרה ,להטיל עליהם משימות ,הם יפעילו את אותו כוח מתנדבים הגדול שיש פה
בשכונה ,וככה ניתן פתרון .כל שיטה אחרת ,פיני ,שהשר לביטחון פנים ,והרב פקד פה ,שאתה
דורש ממנו ,והוא לא מסוגל לעשות כלום ,והרי אנחנו מכירים את המשטרה מבפנים,
ומבחוץ ,ומהצד ,איך שאתה לא רוצה ,המשטרה לא מסוגלת לתת פתרונות .הדרך היחידה
היא לגייס את שלושת המפקדים,
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מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
הם יהיו במילואים.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אז לא יהיו במילואים .זה המילואים שלהם .או במילואים .אני לא מדבר על השיטה ,על
טכניקה ,לגייס אותם לעניין כשמ"מ ,לא חשוב איך ,יש טכניקות ,הרי אנחנו יודעים את
הטכניקות ,זה לא דיון עכשיו איך עושים מילואים .לגייס את הכוחות ,שיפעילו את הכוחות,
וזה ייתן פתרונות .אחרת יהיה הפקר מוחלט .ואני מציע להתחיל עובדת מטה בעניין בצורה
רצינית ,כי אני בטוח שנגיע בכל הערים למצב ,שום דבר לא יהיה עד אז.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
ועדת ביטחון צריכה להתכנס ולגבש את המסמך.

מר משה סיני  -ראש העיר:

תודה על ההערות .רחבעם בבקשה ,נעבור לסעיף הבא.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

במסגרת תכנית ההבראה המאושרת לעירייה ,מסגרת עקרונית של קבלת הלוואות בסך 11
מיליון שקלים ,כדי לצמצם את הגירעון נצבר .עד היום כל נושא ההלוואות הוקפא על ידי
הבנקים .הבנקים סירבו בגלל התיקון של החוק ,סעיף  ,31שמנע מהם את כל השעבודים.
לפני שבוע הופשר חלק ניכר ,אנחנו בין העיריות הראשונות שההלוואות אושרו להם.
ההלוואה הזו למעשה מיועדת לצמצום גירעון נצבר כאשר במהותה היא מיועדת יותר
להחזר ,יש עדיין בסביבות  3.5מיליון שקלים הלוואה לזמן קצר שעדיין נותרה לנו מתוך
הסכום הגדול שנלקח לפני  3שנים ,שזה בריבית מאד מאד גבוהה ,כלומר זה פריים פלוס 6
בערך שיש לנו ,וההלוואה הזאת זולה יחסית למה שאנחנו אמורים לשלם.
קיבלתם פה את הנוסח המתוקן .הנוסח הראשוני שהגיע דרך הבנק הועבר לחשב המלווה,
כדי שיבחן אותו מול משרד הפנים טרם האישור .משרד הפנים בחן את זה והעיר את

"חבר"  -למען הרישום הטוב

10

פרוטוקול ישיבת המועצה שלא מן המניין מס'  33/11מיום 8/3/2005

ההערות שלו לבנק אוצר השלטון .לאור ההערות אז בנק אוצר השלטון שלח היום את הנוסח
המתוקן שקיבלתם אותו ,והשינויים מסומנים במרקר צהוב.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני בסך הכל חושב שזה מהלך מאד מאד מבורך א'  -שראש העין נמצאת ברשימת ,אין
הרבה ערים כאלה ,נכון?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אין הרבה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

 15ערים ,נדמה לי שמקבלות עכשיו .עצם זה שאנחנו יכולים לקבל זה סימן טוב לאיתנות
הכלכלית שלנו .בשנה האחרונה גם שופר מעמדנו הכלכלי מבחינת הסימון המעשי .עלינו
בדירוג קדימה .בסך הכל אני חושב שזה יקטין את עומס המלוות הקיים ברשות המקומית.
אני ממליץ שאנחנו נאשר.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

מי בעד?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אה!  5מיליון הולך קל 100 .שקל רבים .את מכירה את השיטה הכלכלית? על  100שקל יריבו
שעה ,על  5מיליון ,צ'יק ,יעבירו אותם.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבי ,אם אני לוקח את התקציב 61 ,שאלות .יש לך כמה שאלות על ה  5 -מיליון.
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
היום קיבלתי תשובה ששאלה אחת היא נכונה .מספר הערות מקצועיות .ראשית ,הצד
החיובי  -הריבית המוצעת להלוואה הזאת היא ריבית מאד מאד בסדר ,מאד סבירה .עומדת
בהחלט בקריטריונים עסקיים ,ומחמאות לגזבר על העניין הזה .מאידך גיסא  -יש בניסוח
המוצע ,ואני חייב להגיד שאני מתייחס לניסוח שהועמד לפני ,אני לא יודע ,עכשיו פתאום
רחבעם עשה לי איזה תרגיל והביא לי ניסוח חדש .בהצעה ,דרך אגב ,של האוצר לשלטון
מקומי שיש שם בעיה טכנית שהיא לא חתומה ,דרך אגב ,הצעה לא חתומה זה קצת נראה,
לא יודע ,בעייתי ,זה בעיה טכנית .אבל יש שם  3בעיות כלכליות ,נקרא להם ,או בעייתיות,
של הלוואה - 1 :יש שם ,מוכנסת בהלוואה עמלת פירעון מוקדם .זה דבר שצריך לנסות
להוציא אותו .אני יודע שיש עם זה בעיה ,אבל יש היום גופים שהצליחו לבטל את עמלת
הפירעון המוקדם ,ותדעו לכם שעמלת פירעון מוקדם ,על פי הוראות בנק ישראל זה הרבה
כסף .ואם מחר אנחנו פתאום יצוצו לנו חורשים קסם ,ו  C.P.M -וכל המרעין בישין אחרים,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה לא תפרע את זה מוקדם ,חבל על הזמן.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא יודע ,ונרצה לפרוע את זה ,נשקיע הרבה כסף .למה לקחת הלוואה עם מגבלה?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

חבר'ה ,אין להם זכות  ,...תיקח את הכסף ,תגיד תודה רבה,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
שאלה ראשונה .שאלה שניה  -יש פה מגבלה שהוראה חוזרת היא עד  ,2009ואם אני ארצה
לפרוע את ההלוואה יותר מוקדם ,למה אני צריך את המגבלה הזאת? ובעיה שלישית שישנה
בהלוואה ,שלדעתי הבעיה כי גדולה ,היא בעיית השעבודים .עבור סכום פעוט של  5מיליון
שקל יש פה שעבודים של הכנסות של  60מיליון שקל .זה דבר שאני,
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מר משה סיני  -ראש העיר:

עד גודל ההלוואה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא ,איפה עד גודל? "הרשות המקומית  "...לא כתוב,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

עד לסך,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
תסתכל בסוף ,תסתכל בסעיף אחרון .תקרא בסוף .אנחנו משעבדים את כל ההכנסות שלנו,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

בערך לגובה ההלוואה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
כתוב? חבר'ה ,אני לא ידוע איפה אתם עובדים ,אבל זה לא ברור לי שום דבר .ברור ,פרומה
תגיד לכם שברור זה מה שכתוב .אם לא כתוב  -אז אין מגבלה.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אתה לא יכול לשעבד  50מיליון עבור  5מיליון.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
למה לא? אתה בעצמך חותם על זה" .הרשות המקומית" ,אני מקריא לך בהאי לישנא:
"הרשות המקומית משעבדת את הכנסותיה הצפויות לטובות אוצר השלטון המקומי" ,לא
כתוב :עד גבול של  5מיליון .אם תגביל לי את כל השעבודים ,הסיגמה של השעבודים ,עד 5
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מיליון ... ,פותר לי את הבעיה .אלה שלושת הדברים.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אבל אנחנו מאוזנים ,אז מי צריך הלוואה בכלל?

מר משה סיני  -ראש העיר:

את רואה? זה סימן שאת לא מבינה על מה את מדברת.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה מעליב אותה .תסביר לה ,למה אתה מעליב?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
לא מעליב .אף אחד לא נעלב.

מר משה סיני  -ראש העיר:

איזה מין צורה? שהיא תשאל :למה? אבל אנחנו מאוזנים.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אז תענה לה בצורה מנומסת ,אנושית.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

אלונה שאלה שאלה ,בואו נענה בצורה מקצועית .אלונה אומרת שאולי  ...לבקש הלוואה
בריבית של  .5%אתה יכול לענות לה.
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

הוא יכול לבקש,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אני יכול לבקש הרבה .אגב ,אנחנו בדרך כלל כן  ...יש לנו מיקוח ,אבל אלה נתונים שאתה לא
יכול ...

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אי אפשר להתווכח איתם?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא יכולים להתווכח .חבל על הזמן.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אי אפשר להתווכח?

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אני רוצה לענות לאבי בקשר לעמלת פירעון מוקדם ,והיה ונקבל מזומנים טובים שנוכל
לפרוע ,בשלב הראשון נפרע את כל ההלוואות שהם בעלי אחוז גבוה יותר ,ויש לנו הרבה מאד
הלוואות כאלה שהם באחוזים ,אפילו  .8% ,9%זה יהיה השלב הראשון .אני לא צופה
שבשלב הזה נוכל להגיע להלוואה הזאת שהיא יחסית זולה מבחינת האחוזים.
בנושא של השעבודים  -אנחנו למעשה ,כל ההכנסות שלנו משועבדים לבנק הפועלים ,לבנק
הבינלאומי תמורת האשראי .אבל אין להם זכות ,לשום גורם אין זכות לממש את זה מעבר
לחובה שיש לנו כלפיו.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אבל לא מפריע לך שמשעבדים לך את כל ההכנסות? לא מפריע לך?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אגב ,ההכנסות משועבדות גם,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אז איך אתה יכול לשעבד משהו שכבר משועבד?

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אני מבקש להעיר הערה ,ואני מקווה שהיא תוכיח שהבנתי את הכתוב היא טובה ,כתוב פה
שאנחנו אמורים לאשר הלוואה ,כמה שורות ,ותשלומים אחרים  ...יחסי עובד ומעביד .אני
מבקש ,אגב ,להוסיף לנוסח הזה עוד דבר,

משתתף בדיון:
איפה זה? באיזה שורה?

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
בהתחלה" .המועצה מאשרת קבלת הלוואה מאוצר השלטון המקומי בע"מ הנדרשת למימון
תכנית ההבראה של הרשות המקומית ומיועדת לכיסוי הגירעון  ...של הרשות המקומית",
סליחה" ,או לצמצומו ,ו/או לתשלום פיצויי פיטורים ותשלומים אחרים בקשר ליחסי עובד -
מעביד" .למען הדיוק ההיסטורי אני מבקש לציין פה :וגם לקיום יחסי עובד מעביד חדשים,
וגיוס עובדים חדשים בעירייה .כי חלק מהמימון שאנחנו לוקחים פה ישמש לגיוס עובדים
חדשים שגוייסו ,וגם לגיוס סגנים בשכר .הרי חלק מהדברים האלה נכנסים למימון הזה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

זה רק לצורך צמצום גירעון בלבד .זה לא נועד,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
"מימון תכנית ההבראה",

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

נכון .תכנית ההבראה זה גירעון נצבר.

מר משה סיני  -ראש העיר:

קיבלת תשובה,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
"או לצמצומו ו/או לתשלום פיצויי פיטורים" זה גירעון נצבר?

מר משה סיני  -ראש העיר:

חבר'ה ,זה נוסח שאי אפשר לשנות אותו.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אי אפשר לשנות אותו?

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
בתחילת דבריך אמרת שההלוואה באה לכיסוי גירעון מצטבר .בנוסח המוצע פה שמתייחסים
לשתי השורות העליונות הראשונות מדובר על איזון תקציבי .זאת אומרת ,זה מה שאוצר
השלטון המקומי רואה בחיוב אפשרות לממן במטרה להביא לאיזון תקציבי .האיזון

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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התקציבי הוא בבחינת ,מה הפרשנות של זה? אתה אומר בתחילת דבריך שהכסף הולך
לגירעון המצטבר .אז אתה לא מדבר על הגירעון השוטף,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

תמשיך עוד שורה מה שכתוב שם.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
גם זה אם  ...לרשות הלוואה ,והוא נותן פה כמה פרטים .נכון? אני שואל אותך מה אתה
הולך לעשות בכסף הזה?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אני הסברתי בהתחלה .אני שוב אומר ,יש לנו ,נכון להיום ,בסביבות ה  3.5 -מיליון שקלים
שנמצאים בהלוואה לזמן קצר בריבית של פריים פלוס  6בבנק אוצר השלטון .קודם כל
לפרוע את ההלוואה שהיא מאד יקרה .זה הלוואה שהתקבלה לפני כ  3 -שנים בסביבות ה -
 10מיליון ,צמצמנו את רובה .נכון לעכשיו יש עדיין יתרה,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אז למה זה לא מוגדר בניסוח כמו שאתה אומר?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

זכותי לעשות בהלוואה הזאת,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אתה יכול לעשות גם שימוש אחר אם תחליט אחרת.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

לא יכול.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לכסף אין צבע .הוא נכנס לפול הכללי,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
למה ,זה חשוב ,אם יש גירעון,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אני לא יכול להשתמש עם זה לתקציב השוטף,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
בנוסח שכתבתם פה אתם יכולים לעשות עם זה מה שאתם רוצים.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אני לא יכול להשתמש בזה בתקציב השוטף.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אבל בנוסח שכתבתם הכל אפשרי.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אתה יודע מה? עכשיו הוא זרק את הכפפה ,בוא נלך איתה .אמרת דבר מאד חשוב עכשיו,
שניה ברשותכם ,ספר לי על תכנית ההבראה מהי?

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
פיני ,אם הוא נתן הצהרה שה רק לטובת גירעון נצבר ...

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אתה הולך להצביע על משהו אחר לגמרי ממה שהוא אומר.

מר משה סיני  -ראש העיר:

תפסיקו כבר ,חבר'ה מספיק ,תהיו רציניים .קדימה ,אומרים להם שזה הלוואה של  5מיליון
שקל שהולכת לגירעון המצטבר .היא באה לשפר הלוואות קודמות שלקחנו בריביות הרבה
יותר גדולות ,אז מה קרה לכם? באמת! תברכו על העניין במקום לעשות עכשיו חפירות.
קדימה ,מי בעד?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

עדה ,... ,סיגל ,שרי ,אלונה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני נגד.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני לשם שינוי בעד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

אדמוני? בעד? מיכאל,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני מעריך את עבודתו של הגזבר שהלך הביא את הכסף.
]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

בן טובים? מי נגד?

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אני נגד הנוסח שהוצע על ידי הגזבר להצבעה.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

זה לא הגזבר .זה הבנק.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אני נגד הנוסח.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אתה נגד הנוסח של משרד הפנים ,ונגד הנוסח של בנק ישראל.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אני בעד גיוס כספים ,אבל לא בנוסח הזה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

גם מיכאל נגד .פיני ומיכאל נגד .גם אלונה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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החלטה מס' :1
מליאת המועצה מאשרת קבלת הלוואה בסך  5מליון  ₪מבנק אוצר השלטון
לתקופה של  15שנים בריבית של  5.8%צמוד למדד ,בהתאם להסכם שהוצג בפני
חברי מועצת העיר.
בעד :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דארב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אבי סמובסקי ,יעקב
אדמוני ,יגאל יוסף ,מתי יצחק ,משה בן טובים
נגד :אלונה דור-קולן ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל )מתנגד לנוסח(.
נעדר :זכי קוממי.

מר משה סיני  -ראש העיר:

נעבור לנושא הבא :שינוי הרכב ועדות חובה ורשות .א'  -אני באמת רוצה לברך את כל
החברים פה שמרכיבים את הקואליציה החדשה ,שתהיה לנו,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

שמספרם מה?

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני לא מדבר במספרים ,אני מדבר באנשים.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

הערה קטנה .תשמע ,פעם ההיסטוריה של ראש העין  6הפיכות חצר בקדנציה אחת .עכשיו זה
חוזר על עצמו עוד פעם .היתה כותרת :החלפת סוסים .עוד פעם יש החלפת סוסים ברוח
שנות ה .'60 -

מר משה סיני  -ראש העיר:

טוב ,הבנו .ממש הערה לפרוטוקול ולעניין .בואו נהיה רציניים .אנחנו עוברים לנושא של
ועדות חובה ורשות .מנכ"לית העירייה תקרא בקול את חברי הועדות השונות.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
הערה מקדמית .אני מניח שהיועצת המשפטית עדכנה את המנכ"לית על הפסיקה האחרונה

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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של בית המשפט העליון מ  9/2 -בנושא ,מה שנקרא ,פסק דין פרץ בערעור של בית המשפט
העליון על בית המשפט לעניינים מינהליים בנושא עיריית קריית אתא .אז אני מניח
שהמנכ"לית לקחה בחשבון את ההחלטה של הפסיקה בתחום של הועדות.

משתתף בדיון:
מה הפסיקה אומרת בקצרה?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אם אתם רוצים אני אקריא לכם.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

למה החברה הכלכלית היא לא בעניין הזה?

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה זה שייך לחברה הכלכלית?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

היא גם חלק מהחלוקה של היחסיות ,גם החברה הכלכלית.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אנחנו לא עוסקים כרגע בחברה הכלכלית .עוסקים בעירייה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

מבחינתכם זה לא ועדה?

מר משה סיני  -ראש העיר:

זה דירקטוריון ,אבל זה לא קשור .א'  -אישרנו את זה .ב'  -אנחנו שמרנו על מערכת היחסים

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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הפרופורציונלית.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

בשביל זה פיני לא נכנס לקואליציה עכשיו?

מר משה סיני  -ראש העיר:

אתה שואל אותי ,מה אתה רוצה ממני?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני שואל את שניכם.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אותי הוא שואל? מישהו התייעץ איתי אם להכניס אותי או לא? אתה זרקת אותי ככה.

]מדברים וצועקים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,אני לא רוצה להיכנס לויכוחים אישיים.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

זה לא אישי .זה קואליציוני.

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,לקחנו בחשבון את הפסיקה האחרונה של הבג"צ .אגב ,זה פסיקה שהיא משקפת ...
אבי ,אני רוצה לעדכן אותך שלא היה צריך בג"צ כדי לקחת אותו בחשבון.

]מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,אי אפשר לנהל ככה דיון.

]מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני אומר לכם שלא היה צורך לקחת בחשבון את הפסיקה הזאת .זה כתוב בדיני עיריות.
אנחנו יודעים איך לעבוד.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אם זה היה כל כך כתוב בדיני עיריות לא היה צריך בג"צ לשבת על הנקודה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

בג"צ היה כי לא מילאו את דיני העיריות.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא ,לא,

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה לא ,לא ,לא?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני מציע לכם לא לזלזל באף ועדה לפני שאנחנו מקריאים .חברים ,אפשר להיות ציניים,
ואפשר לזלזל בכל דבר ,אבל אני רואה בכל ועדה פה ועדה חשובה ומהותית.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

אי אפשר לעשות מזה צחוק.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
בהמשך להקראת הועדות שלך ,אומרת פרומה שהבג"צ האחרון אומר שצריך שתהיה
התייחסות שווה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

יחסיות ,יחסיות,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
יחסיות שווה בין הקואליציה והאופוזיציה .ואתה רואה פה יחסיות שווה בועדות?

מר משה סיני  -ראש העיר:

אם יש בעיה ,תעירו .אנחנו פתוחים .מי שרוצה להשתתף בועדות  -בודאי .אם תהיה בעיה
ביחסיות אני אשקול אותה ,ואנחנו נצרף גם אנשים נוספים.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אז איך אפשר אבל להצביע עכשיו?

מר משה סיני  -ראש העיר:

בדקנו ויש יחסיות .אם אתה רואה בועדה מסויימת שאין יחסיות  -תעיר .בבקשה.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

ברשותכם אני אקריא רק שם אחד ,בלי המשפחה ,לקצר ,כי אין כאן שמות כפולים ,חוץ ...
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מר משה סיני  -ראש העיר:

בואו נקריא,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

מישהו רוצה שיקריאו?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
כן ,למה לא?

מר משה סיני  -ראש העיר:

רוצים שיקריאו .עכשיו ,מה שאני מבקש כדי לא להפריע לשתף ההקראה ,כל אחד שיש לו
הערה ,בקשה ,לרשום את זה ,לאחר מכן יגיד את בקשתו .לא להפריע לשטף ,בסדר? בבקשה.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

ועדת תכנון ובניה :יו"ר – משה סיני ,חברים  -שלום דארב  ,עדה ,אבי ,מתי ,סיגל ,שרי ,משה
בן טובים ,זכי ,יגאל יוסף ,פיני ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,יועמ"ש ,מבקר מוזמנים
קבועים.
ועדת משנה לתכנון ובניה :עדה אהרון  -יו"ר ,מ"מ  -סיני .חבר  -שרי .מ"מ  -סיגל .חבר -
זכי ,מ"מ  -בן טובים .חבר  -מתי ,מ"מ  -יבגני .פיני ,יעקב ואדמוני ,אבי סמובסקי ,מבקר,
יועמ"ש ,מוזמנים קבועים.
כספים :יו"ר  -שלום דארב .חברים  -אבי סמובסקי ,מתי ,יעקב אדמוני ,שרי ,יגאל יוסף ,בן
טובים ,יבגני ,עדה אהרן .מבקר ,גזבר יועמ"ש ,מ.ק.
מכרזים :יו"ר  -זכי קוממי ,חברים  -שלום ,פיני ,יבגני ,מ"מ  -מתי ,משה בן טובים ,אלונה,
סיגל ,מ"מ  -שרי .מבקר ,יועמ"ש ,גזבר ,מ.ק.
ועדת ביקורת :יו"ר  -אלונה .פיני  -חבר .יגאל יוסף  -חבר .מבקר ,יועמ"ש ,גזבר מ.ק.
הנחות :יו"ר  -משה בן טובים .חברים  -אלונה ,אדמוני ,מנהלת אגף רווחה ,מנהלת גביה,
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יועמ"ש ,מבקר ,מ.ק.
רכש ובלאי :יו"ר  -עדה אהרן .חברים  -אורי דורון ,נחמיה דוד ,לואי  ,...מבקר ,יועמ"ש,
מ.ק.
תמיכות :יו"ר  -אדמוני ,חברים  -זכי ,אבי סמובסקי ,שרי ,שלום דארב ,גזבר ,יועמ"ש,
מבקר ,מ.ק.
קליטה ועליה :יבגני  -יו"ר ,מ"מ  -מתי .חברים  -אלונה ,שלום דארב ,מיכאל מלמד ,יגאל
יוסף ,מנגש אנגיס ,משה נגר ,אירנה פוליאק  -אישי ציבור ,מבקר ,יועמ"ש ,וגזבר ,מ.ק.
שימור אתרים :יו"ר  -משה סיני .חברים  -שרי סלע ,מתי ,מ"מ  -יבגני ,המשך חברים -
אלונה ,מהנדס גלעד דובשני ,יסכה ,מבקר ,יועמ"ש ,גזבר ,מ.ק.
בטיחות בדרכים :יו"ר  -משה סיני .חברים  -פיני דניאל ,עדה אהרן ,משה בן טובים ,שרי,
מתי ,מ"מ  -יבגני ,אלוני מהנדס ,מנהל אגף חינוך נציג שר התחבורה ,שמוליק גל ,רפי חן,
מיכאל לוי ,א.צ ,.מ.ק .זה מבקר ,יועמ"ש ,וגזבר.
ועדה לקידום הילד :יו"ר  -משה סיני .חברים  -סיגל ,אלונה ,יבגני ,מ"מ  -מתי ,יגאל יוסף,
מנהלת אגף רווחה ,מנהל אגף חינוך ,נציג מנהלי בתי ספר .יו"ר מועצת תלמידים ,יו"ר ארגון
סטודנטים ,אורלי מונק ,מלי שטייר ,אלה א.צ .מפקד תחנת משטרה ,נציג הועד העובד
והלומד ,נציג הצופים ,יו"ר ועד הורים יישובי ,נציג הסתדרות המורים ,נציג ארגון התנדבות,
נציג גני ילדים .נציג מורים על יסודי ,נציג אגודת ישראל ,מבקר ,יועמ"ש ,גזבר ,מ.ק.
ועדת מלח :יו"ר  -משה סיני .חברים  -אירית נתן ,יורם אוחיון ,עמי חלה ,יעל יעקבי ,דניאל
יצחק ,דניאל לוי ,יוסי משולם ,שאול סתחי ,יעקב סעיד ,חיים עורקבי ,אמיר פוריאן ,אבי
קמינסקי ,תמי רוזנטל ,יעל שטיינפלד ,אהוד שלם ,נחמיה תעיזי ,מ.ק .יועמ"ש ,מבקר וגזבר.
ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים :יו"ר  -משה סיני .חברה  -אירית נתן ,אבי סמובסקי,
זכי קוממי ,נציג השר בעל תפקיד מקביל בעירייה אחרת ,יועמ"ש ,גזבר ,מבקר ,מ.ק.
ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור :יו"ר  -זכי קוממי .חברים  -עובדיה שמחי ,ומיכאל
מלמד ,דלית יקותיאל ,יועמ"ש ,גזבר ,מבקר ,מ.ק.
איכות הסביבה :יו"ר  -זכי קוממי .חברים  -מתי יצחק ,מ"מ  -יבגני ,שרי ,אלונה ,דפנה
לביא ,נציג איכות הסביבה ,עוד נציג איכות הסביבה .נציג השר לאיכות הסביבה ,מבקר,
יועמ"ש ,גזבר ,מ.ק.
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חינוך :יו"ר  -משה סיני ,מ"מ  -שלום דארב .סיגל ,יעקב אדמוני ,פיני דניאל ,מנהל בית ספר
על יסודי ,יו"ר ועד הורים יישובי ,יו"ר מועצת תלמידים ,מנהל בית ספר יסודי ,מבקר,
יועמ"ש ,גזבר ,מ.ק.
ביטחון :מתי יצחק  -יו"ר ,פיני דניאל ,יבגני מלמוד ,שרי ,יעקב אדמוני ,קב"ט שמוליק
אדוארד ,שלומי יחיא ,עופר בביוב ,שמואל דרבש ,אבנר מיידני ,אבינועם אינדי ,ציון דחבש,
דני אמסלם ,אלי שמואל ,עזרא זנדני ,גדי טובל טבל ,ארי כהן ,שרעבי רונן ,מפקד המשמר
האזרחי ,מפקד תחנת משטרה .מ.ק .זה מבקר ויועמ"ש .לא שינינו.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
חסר לך שם שהיה  -יזהר יוסף בביטחון,

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

אז אני מוסיפה,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
יזהר יוסף הוא היה גם חבר ...

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

או.קיי .יזהר יוסף .סיימתי ועדות החובה ,אני מתחילה את ועדות הרשות.
הנהלה :יו"ר  -משה סיני .חברים  -שלום דארב ,עדה אהרן ,שרי ,סיגל ,מתי ,יעקב אדמוני,
יבגני ,זכי ,בן טובים.
מנגנון :יו"ר  -מתי יצחק .חברים  -אבי סמובסקי ,עדה סיגל ,משה בן טובים ,יעקב אדמוני,
מ.ק .מנכ"ל ,גזבר ,יועמ"ש ומבקר.
רווחה :יו"ר  -שלום דארב .חברים  -סיגל ,יגאל יוסף ,מיכאל מלמד ,א.צ .רווית ,חמי,
אבשלום ,יעל הלוי ,שמואל יצחק ומנשה מדמון ,אבינועם טובים ,שלום וג'ימה .מ.ק .מבקר,
יועמ"ש וגזבר.
רישוי עסקים :יו"ר  -עדה אהרן .חברים  -משה בן טובים ,יבגני ,אבי סמובסקי ,מנהל רישוי
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עסקים ,יבגני ,מ"מ  -מתי .מנהל רישוי עסקים ,מ.ק .מבקר ,יועמ"ש וגזבר.
שמות רחובות :יו"ר  -משה בן טובים .חברים  -שרי ,א.צ .צדוק רצון ,ליאור לגמי ,מלי
שטייר ,יוסי יעקב ,שמעון משקרי ,יואב קהלני .מ.ק .מבקר ,יועמ"ש ,גזבר.
תחבורה ותנועה :יו"ר  -שרי סלע .חברים  -יגאל יוסף ,מתי יצחק ,א.צ .זה מיכאל לוי ,רפי
חן ,אלי שמואל ,אלכס טרוגמן ,עופר אימבר ,ציון דחבש ,שמואל גל,

משתתף בדיון:
תוסיפי מ"מ יבגני.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

איפה שמתי יצחק ממלא מקום קבוע ,זה יבגני .מ.ק .זה מבקר ,יועמ"ש ,גזבר ,מהנדס
תשתיות.
השמדה  :יו"ר  -יגאל יוסף .מיכאל מלמד ,סיגל שיינמן ,א.צ .זה גרשון אלמן ,גנדי ,מ.ק .זה
מנכ"ל ,מבקר ,יועמ"ש וגזבר.
ועדת בריאות :יו"ר  -משה סיני .חברים  -יבגני מלמוד ,מיכאל ,ד"ר גידי ציפורי ,נציג קופת
חולים כללית ,נציג קופת חולים מכבי ,נציג קופת חולים מאוחדת ,ונציג קופת חולים
לאומית .א.צ .יקיר לפיד ,מנחם אדמוני ,אריק בראונר ,מ.ק .יועמ"ש ,גזבר ,מבקר.
מלגות לסטודנטים :יו"ר  -שלום דארב .חברים  -סיגל שיינמן ,זכי ,פיני ,איתן תם ,נעמה
עמית ,נציגי סטודנטים שניהם .א.צ .ציונה יעקב .מ.ק .מבקר ,יועמ"ש וגזבר.
ועדה לקשרי חוץ :יו"ר  -משה סיני .חברים  -אבי סמובסקי ,יבגני ,מ"מ  -מתי .סיגל שיינמן.
א.צ .נוגה מליניאק ,אדי יחזקאל ,אריה יוסטר ,מירי זכאי ,משה רוזנשטיין ,צביקה
רוזנצוויג ,יוסי הורוביץ ,אמירה בנדל ... ,ישראל בשארי ,שלמה דואק ,נפתלי שמחי ,מרגי
עוזר ,יהודה אליאש ,נפתלי שמחי ,מנהלת אגף רווחה רוני אזולאי ,מ.ק .מבקר ,יועמ"ש
וגזבר.
מימון הוצאות משפט :יועמ"ש ,גזבר ומבקר.
נזקים ואובדנים :יו"ר  -יגאל יוסף .חברים  -שלום דארב ,מתי ,מ.ק .מבקר ,יועמ"ש וגזבר.
קידום מעמד האשה :יו"ר  -משה סיני .חברים  -עדה אהרן ,שרי סלע ,סיגל שיינמן ,אלונה,
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אירית נתן ,יעל שטיינפלד ,א.צ ... .רצון ... ,ציפורה קרווני ,רקפת גינצבורג ,מירי זכאי ,אתי
אבג'יל ,רווית שואלי ,רחל בן דוד ,ליאת שכטרמן ,ליאת רצון ,מ.ק .מבקר ,יועמ"ש וגזבר.

עו"ד עדה אהרון  -חברת המועצה:
יש לי שאלה :מ.ק  -מוזמן קבוע זה אומר שהוא חייב להגיע ,או שמתי שהוא רוצה הוא מגיע,

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

זה לשיקול דעתו .חייבים להזמין אותו.

עו"ד עדה אהרון  -חברת המועצה:
עוד שאלה ,המנגנון ,מה התפקיד של ועדת מנגנון?

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אני אסביר לך אחר כך ,זה הנחיות של משרד הפנים.

עו"ד עדה אהרון  -חברת המועצה:
תסביר לי עכשיו.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
תסביר עכשיו ,אנחנו רוצים לשמוע.

עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:

זו ועדה שקבועה בחוק.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא ,אבל מה המטרות שלה היא שואלת.
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מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
כל המנגנון ,כל מה שעושים בתחומי המנגנון ,יועצים ,נושא של כוח אדם ,כל נושא של
התקשרות עם קבלנים לכוח אדם ,כל הדברים מסביב.

עו"ד עדה אהרון  -חברת המועצה:
אז איפה היית שנה שלמה?

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אני לא הייתי בכלל .עכשיו אני ...

עו"ד עדה אהרון  -חברת המועצה:
אתה הקמת אותה?

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אני לא הקמתי .אני הולך להקים אותה .בשביל זה אני אומר לך אני אסביר לך.

עו"ד עדה אהרון  -חברת המועצה:
אבל זה ועדת רשות .יישר כוח על היוזמה .באמת.

משתתף בדיון:
זה היה כבר.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
ועדת רכש ובלאי  -שתי הערות  - 1 -כרגע היא במספר זוגי,

מר משה סיני  -ראש העיר:

זה מותר,
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גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
ו  - 2 -נדמה לי שהעלינו את הסוגייה שזוהי ועדה ללא חברי מועצה ,אלא עובדים מקצועיים
בלבד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

פרומה תענה לך .פרומה ,לגבי ועדת רכש.

מר משה סיני  -ראש העיר:

בדקנו את הנושא הזה לעומק.

עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:

לגבי הרכב הועדה זה יכול להיות רק מעובדי עירייה ,זה יכול להיות בשילוב עם נבחרי ציבור,
כי אין הגבלה בניסוח תקנות רכש ובלאי ששם נקבעה החובה להקים את הועדה .זה אחד.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
יש סתירה במשפט עצמו.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
ו ?2 -

עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:

מה הסתירה? אני לא מבינה.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
את אומרת שהיא רק מעובדים,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:

לא שמעת אותי .אמרתי הועדה יכולה להיות,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
יכולה .או.קיי .את זה לא שמעתי.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
מה הדבר השני?

עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:

לעניין מספר חברי הועדות  -באופן כללי אין הוראה שקובעת שמספר חברי הועדה צריך
להיות לא זוגי .במספר ועדות ספציפיות יש הוראה כזאת .לגבי יתר הועדות אין הוראה,
והנושא נתון לשיקול דעת .לגבי הרכש,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
השאלה רק ,משה ,למרות שאין הוראה ,ולמרות שהמספר הזוגי הוא תקין על פי החוק ,אם
יש חבר מועצה ,האם לא כדאי להוסיף לועדה כזאת נציג אופוזיציה ,נציג קואליציה ,זה
נראה יהיה לי אז במקרה זה מאוזן יותר.

מר משה סיני  -ראש העיר:

נציג אופוזיציה לא יכול להיות בועדה כזאת .ועדה עובדת בשוטף ,ורק נציג הנהלה שמעורב,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אבל אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו בפעם הקודמת ,בגלל העומס של הועדה הזאת ,אז
הוספנו חבר מועצה נוסף,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

לא בגלל זה.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
כך לי זכור בדיונים הקודמים ,ולכן הוספנו אז חבר מועצה נוסף לועדה,

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

אבל לא זאת הסיבה.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
ולכן יכול להיות שעכשיו כבר,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
יש לי הצעה ,שעדה תבחר עוד מישהו שיהיה איתה ברכש ובלאי ,עוד חבר מועצה ,ונגמר
העניין.

עו"ד עדה אהרון  -חברת המועצה:
מהניסיון זה סתם סירבל.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

זהו ,בדיוק ,בדיוק ,עדה אומרת דברים,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אחרי שעדה תתחיל להציע את הפעילות אז תסיקי לקחים מהסבב הראשון והשני ,ואז
אנחנו,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
תפיקי לקחים עם עצמך ,ותגידי לעצמך מה את צריכה לעשות.

עו"ד עדה אהרון  -חברת המועצה:
אני מבטיחה להפיק לקחים.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אני סומך עליך ,את יודעת.

מר משה סיני  -ראש העיר:

עוד איזה הערות?

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
יש פרשנות ליחסיות? את לפני כן הערת ,אמרת שאת רואה יחסיות  ...הזאת? את יכולה
להסביר לנו איך זה מתבטא בפועל?

עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:

בפועל ,לפי החוק ,חייב להיות ,זה בהתייחס לועדות חובה ,חייב להיות לפי ההרכב הסיעתי,
הרכב יחסי נכון ,כך כתוב בחוק ,ולפחות חבר אופוזיציה אחד בכל ועדה .לגבי ועדות רשות -
לא קיים הסייג של לפחות חבר אופוזיציה אחד ,אבל גם צריך לשמור על יחסיות לפי הרכבי
הסיעות ככל הניתן.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
והפסיקה האחרונה מתייחסת בדיוק למה שאת אומרת?

עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:

בנושא הזה של הפרשנות מה זה :ככל הניתן ,בעצם? באותה עתירה היתה שאלה אם באמת

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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זה לשמור ככל הניתן?

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
זאת אומרת ,גם לגבי הבג"צ האחרון את עדיין עומדת בקריטריונים ,ויש מספיק חבר
אופוזיציה אחד בועדה ,וזה  ...מה שכתוב לו .בסדר גמור?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
כן ,מיקי ,זה לא מתמטי.

]מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
עכשיו ,כשהם מינו פה חברי מועצה מאותה סיעה ,וממלא מקום לאותו זמן שאותו איש
שנבחר נעדר ,החוק מגדיר את הדברים כך?

עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:

יש סעיף בחוק שמתייחס לועדות חובה,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
כי עוד לא פיצלו פה את ש"ס ,ש"ס עדיין לא פוצלה.

עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:

לא ,ממלא מקום כל סיעה לגבי חבר קבוע שלה בועדה ,רשאי למלא ממלא מקום .הסעיף
הזה מופיע בהקשר של ועדות חובה ,אבל בהיקש הוחל גם על ועדות רשות.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
שאת אומרת שזה בא באופן אוטומטי?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:

צריך לציין את זה .כפי שזה צויין פה X .יהיה ממלא מקום של .Y

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
זאת אומרת ,אם זה לא צויין אז זה לא,

עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:

אז זה לא ,זה צריך לציין.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
הבנתי.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אני יש לי השגה לגבי נושא תחבורה ותנועה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני חשבתי שצריך להכניס אותך שם,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
לא ,לא ,לא ,אני על ההיבט האישי שלי אני מוחל על זה שזרקו אותי מהועדות.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני חושב שתחבורה ותנועה צריך להכניס את פיני.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אין פה דברים אישיים.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אני אומר עוד פעם שבאמת אין פה שום דבר אישי .גם אני ,אני מוחל על כבודי האישי .זה לא
העניין,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אתה לא צריך למחול ,כי אף אחד לא פגע בו.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
העניין הוא לא אישי .לא .אני חושב שראוי שהועדות לא יהיו על ידי אותו אגף שמנהל אותם
באופן שוטף את אותו נושא.

משתתף בדיון:
למה?

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
כי אני חושב שעין נוספת שעוזרת ,ראינו את זה גם בפועל ,גם בעבודה השוטפת ,שמוסיפה
דברים ,שיש לה זמן פנוי יותר מאותו יושב ראש אגף ,או יושב ראש החברה הכלכלית בפועל,
יבגני מלמוד.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה יש לך ?...

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אין לי שום דבר אישי נגד האנשים .אני אומר ,שרי סלע ,למשל ,במקרה הזה של תחבורה
ותנועה ,ומתי יצחק אמר שממלא המקום שלו זה יבגני שם ,אותם אנשים שעוסקים בעבודה
הזאת ,לא כדאי שהם גם יעסקו בתחום הזה באופן שוטף גם במחשבות קדימה .הם עושים
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את העבודה שלהם ממילא .תן עוד עין נוספת שמתעסקת בזה ,שאיכפת לה ,שהיא רוצה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבל אתה חבר בועדה הזאת ,לא?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
שמבקרת את הפעילות שלה,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
הוא לא חבר בועדה ,לכן אני ממליץ להכניס אותו .זה טעות שפיני לא שם.

מר משה סיני  -ראש העיר:

יגאל ,אתה מוכן לוותר לו?

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
לא ,לא ,לא ,אני מדבר איתך מקצועית נטו.

מר משה סיני  -ראש העיר:

חבר'ה ,מה אתם טעונים כל כך? רק שאלתי שאלה.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
מותק ,אתה פירקת לנו את המחסניות מזמן ,מה קרה לך אתה? לא טעונים בשום דבר,
תאמין לי .דבר שני  -אני מבקש שכשם שאתם מראש ,כקואליציה ,הנהלה ,מגבשים לכם מי
ממלא מקום שני ,ובראש באים לפה בהצעה מסודרת ,תנו לנו עכשיו את פסק הזמן המתאים
על מנת שאני אגבש מי יהיה ממלא המקום שלי .יכול להיות שאני אבקש ממתי להיות ממלא
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מקום בועדה מסויימת .לי עכשיו אין את הזמן הזה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני מקבל את מה שפיני אומר .שיתנו לנו הצעה בכתב ,ואנחנו את הממלא מקום נעדכן.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

נעשה תיקונים בישיבה הבאה.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
עוד דבר אחד ,אני מבקש להוציא אותי מועדת ביטחון .אני אעסוק בביטחון בהתנדבות נטו.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

זה התנדבות גם.

מר משה סיני  -ראש העיר:

זה התנדבות ,זה לא מקבלים כסף,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
יש כאלה שמתנדבים מקבלים כסף בעיר הזאת ,למרות שאתה אומר שלא ,לא נורא.

מר משה סיני  -ראש העיר:

רגע ,אתה לא רוצה להיות בועדת ביטחון?

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
לא ,לא ,אני אעזור כיועץ חיצוני לועדה .מתי ביקש,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

אבי ,אתה רוצה,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
רק עם פיני .אני בעסקת חבילה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבל אז לא עומדים פה על עיקרון היחסיות.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני רוצה את פיני .אני מוכן לעבוד עם פיני .עבדתי איתו הרבה שנים .אם הוא לא בועדה -
אני לא בועדה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני שואל אתכם אם אתם לא עומדים פה על עיקרון היחסיות? זאת השאלה שלי.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא.

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא עומדים על עיקרון היחסיות .אין שום בעיה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אם פיני נשאר  -אני נשאר.

מר משה סיני  -ראש העיר:

הם לא עומדים על עיקרון היחסיות ,אז בבקשה ,שלום דארב ,אתה תצורף כרגע לועדה.
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גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

אז ביטחון במקום פיני ,שלום.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
א'  -אני חושב שצריך לצרף לועדת התמיכות את מלמד או את פיני .זה גם תואם ליחסיות,
וגם אני חושב שיש פה אנשים שהתעסקו בתמיכות ,ויש להם בהחלט את הכישורים של נושא
התמיכות .צריך לצרף לשם ,זה יהיה  ,2זה יהיה בדיוק  33.3%שזה מתאים להחלטה .זה
בתמיכות.
לגבי ביטחון  -אני חושב שזה שפיני איננו בביטחון ,בלי חס וחלילה ,לפגוע ביכולות הבלתי
נדלות של שלום,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבי ,עצם ההתבטאות הזאת היא פגיעה בכבוד .אני אומר לך,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
האינטרפרטציה שלך היא בראש שלך ,אני אמרתי את זה בשיא הכנות.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

זה שהוא מגן עליך הוא יותר מעליב אותך.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
עזוב ,נו ,באמת ,אני אמרתי את זה  ...בלי קשר לשלום ,אני חושב שפיני הוא חיוני מאד .אני
חושב שבתחבורה ותנועה חייב להיות פיני גם כן.

משתתף בדיון:
הוא לא רוצה.
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני לא יודע אם הוא לא רוצה ,אני חושב שבנושא הזה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

או שזה כך ,או שהוא תורם בכל ...

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא בכל .יש לו התמחות יחסית,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
משה סיני ,הלוא הגאונות שלך ושל הדובר שלך זה להציג אותנו עכשיו ככאלה שלא עושים
כלום ,ומשתמטים מעבודה .הלוא אתה יודע שכל מה שנעשה והשגת התקציבים נעשה לא על
ידך ,נעשה על ידי ,ועל ידי אנשי  ...לפחות תיתן כבוד לאנשים.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אתה מוכן להחליף אתו בתחבורה?

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
גם באופוזיציה לא צריך לזלזל ,למרות שהוא עכשיו שמח ,הנה ,הוא תוקע את האופוזיציה.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,אני לא שם שום דבר ,יש להם את הזמן שלהם ,שייקחו את הזמן שלהם ,יבואו

"חבר"  -למען הרישום הטוב

44

פרוטוקול ישיבת המועצה שלא מן המניין מס'  33/11מיום 8/3/2005

אלינו בעוד שבוע ,ישבו ביניהם יחליטו מי הם רוצים ומי לא רוצים .למה אני צריך לשים
במקומם?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אירית ,שמעת את ההמלצות שלי? שלושת ההמלצות?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

כן ,אבל ...

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
מהרעש הפריעו לך .קצת הפריעו ,אבל לא נורא .אז אני רק מסכם.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

הרעש לא מפריע לי להחלטה .אני שומעת ,יש לי חלוקת קשב.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
להוסיף לתמיכות את מלמד או פיני .להוסיף לביטחון את פיני ,ולתנועה את פיני.

משתתף בדיון:
ביטחון הוא לא רוצה .מה אתה מכניס אותו לביטחון?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא איכפת לי אם הוא רוצה או לא רוצה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

טוב ,חברים ,יש עוד הערות?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
יגאל ינאי היה יו"ר ועדת ביטחון כשהוא היה באופוזיציה .מה הפריע לך שאני אשאר יושב
ראש ועדת ביטחון ,סיני? מה זה הפריע לך? תסביר לקואליציה שלך ולנו מה הפריע לך
שהייתי יושב ראש ועדת ביטחון?

מר משה סיני  -ראש העיר:

פיני ,הגשת לי בעצמך מכתב התפטרות ,אם אתה לא זוכר.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
מתי?

מר משה סיני  -ראש העיר:

כל פעם אתה מרגיש ... ,אני לא יודע ...

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אני מגיש?

מר משה סיני  -ראש העיר:

כל הזמן אתה עושה את זה .כן ,בבקשה.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

קודם כל ,עצם זה שתוך שנה,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

ברשותכם ,אני יכול להעיר כמה הערות ,קודם כל ,זה תעודת עניות להנהגת העיר ,או מנהיג
העיר ,שבתוך שנה פלוס מינוס,

מר משה סיני  -ראש העיר:

זה קשור לועדות?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

כן ,כן,

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה זה קשור לועדות?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא נוח לך לשמוע ,תשמע.

מר משה סיני  -ראש העיר:

תדבר לגופו של עניין .דבר לגופו של עניין.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני מדבר לאוזניך... ,

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא ,אתה תדבר לגופו של עניין.

]מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

כואב לך? תמשיך ,קדימה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

תודה רבה .זה תעודת עניות למוביל העיר הזאת ,ולמועצת העיר שבשנה ,פלוס מינוס ,כל
המערכת משתנית ,הקואליציה וגם הועדות .זה מראה על חוסר יציבות .אני חושב זה תעודת
עניות שמראה על חוסר עצמאות ,חוסר יציבות של הנהגה ,חולשה וחוסר רצינות,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אמרת את זה גם פעם קודמת.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אגב זה עקבי בהתנהגות שלך ,ואני תמיד מחזיר לך את  ...דבר שני  -עצם צורת עריכת
הועדות ,והשילוב שלי בועדות זה מלאכת מחשבת יצירתית מאד שלך ,כאיש מבריק .זה
מראה על חששות וחרדות שלך ,או חוסר נכונות להפגין ביטחון .אני בסך הכל ,רוב הועדות
זה ועדות ממליצות ,גם ועדות החובה ,רובם .אם היית קצת יותר נאור ,ליברלי ,היית יודע
לכבד קצת ,חלק מהשנים שלי ,לא את כל השנים ,אבל אני לא מצפה ממך לכלום .רק זה
משקף את צורת הילדותיות ,את החוסר העוצמה של האישיות של מנהיג ,אני מנסה לבחור
את המילים כדי לא להגיד לך דברים יותר קשים .אני מתאפק לא להגיד לך דברים יותר
קשים ,אבל מה לעשות? זה אתה ,ואתה ממשיך להוכיח במעשיך ובהחלטות שאתה מגיש
אלינו ,את חוסר רצינותך ,וחוסר בגרות המנהיגותית שלך .זהו ,רק לפי הועדות,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני רוצה קודם כל להודות לחבר המועצה יגאל יוסף על ההערות המחכימות שתרמו לדיון.
בבקשה מיכאל מלמד.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אני רוצה לדעת למה אדמוני נעדר מועדת מלגות לסטודנטים? בעבר נתנו לאברכים מלגות
של בני תורה ,אני חושב שהגיע הזמן להמשיך את מה שנתנו בעבר .אדמוני ראוי לשבת
בועדה כזאת,

מר שלום דארב  -חבר המועצה:
הוא ויתר ,הוא ויתר.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
הוא ויתר? אתה מדבר בשמו?

מר שלום דארב  -חבר המועצה:
אתה מדבר בשמו? אני מדבר בשמו גם כן.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

שלום ,אל תהיה חסיד נלהב .אל תקפוץ יותר מידי.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אני מבקש מראש העיר שאדמוני יהיה בועדה הזאת .זה דבר חשוב מאד .ולראות איך לתת
תמיכות,

מר משה סיני  -ראש העיר:

תודה רבה ,אני ממש מודה לך על תמיכתך בחבר המועצה יעקב אדמוני .חבל שלא תמכת בו
כל הזמן בעבר .עכשיו אתה נזכר לתמוך בו .איפה היית קודם?

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

אני רוצה להעלות להצבעה לאישור את הועדות כפי שהוקראו על ידי מנכ"לית עיריית ראש
העין .ועדות העירייה ,חובה ורשות ,מי בעד הועדות שירים את ידו.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

סיני ,עדה ,שלום ,סיגל ,שרי הלכה ,נכון? אלונה ,אבי,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
נמנע.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

נמנע .אדמוני ,מיכאל ... ,בסדר? בן טובים ,זכי,

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:

בעד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

מי נגד? אלונה? נגד?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
נמנעת.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

נמנעת .מי נגד? נגד ,מיכאל? נמנע מי? אלונה ואבי? מה עם פיני?

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
נמנע  ...הגשת הצעה נגדית.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

נמנע .יוסף?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

נגד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

נגד.

מר משה סיני  -ראש העיר:

חבר'ה ,תודה רבה לכם.

החלטה מס' :2
מליאת המועצה מאשרת הרכב ועדות חובה ורשות כפי שהוקראה ע"י מנכ"לית
העירייה.
בעד :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דארב ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מתי יצחק ,משה בן
טובים ,זכי קוממי.
נגד :מיכאל מלמד ,יגאל יוסף.
נמנעים :אלונה דור-קולן ,אבי סמובסקי ,פיני דניאל.
נעדרה :שרי סלע.
מר משה סיני  -ראש העיר:

נעבור לסעיף הבא.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

הנה ,אישור תשלום גמול השתתפות.

מר משה סיני  -ראש העיר:

רחבעם ,אתה רוצה להסביר או שאני אסביר? נושא של ועדות ערר  -יש לנו כאן בעירייה כמה
עשרות של תיקים בנושא ארנונה גם של גופים עסקיים וגם של אנשים פרטיים שהם
במחלוקת בינינו לבין אותם גורמים .התיקים האלה תלויים ועומדים במשך די הרבה זמן,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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כאשר כדי לפתור את הבעיות יש דבר שנקרא :ועדת ערר .חברים בה בדרך כלל :עו"ד ,רואה
חשבון ,ועוד איזה שהוא נציג ציבור .הועדות האלה תפקידן לדון בעררים ולתת את
המסקנות ,ולפסוק את התיקים ששנויים במחלוקת.
לצערי הרב ,מאחר ועד היום לא ניתן היה לשפות את הפעילות של חברי הועדות האלה ,הם
היו משקיעים הרבה מאד שעות ,מי שהיה משקיע ,חלקם בגלל שלא ניתנה תמורה בעד
ההשקעה גם לא היה תמריץ מיוחד לבוא ולקדם את התיקים .לפעמים כל תיק לוקח הרבה
מאד שעות ,ודיונים ,ולבוא לפה ,ולצאת מפה .בקיצור ,זה לא דבר קל ,וזה לא דבר פשוט .יש
לנו כרגע את האופציה לפצות את חברי ועדות הערר .אני חושב שזה דבר חשוב ,מהותי ,וזה
גם יכול לתת פתח לקידום מספר רב של תיקים שעדיין לא הצלחנו לקדם אותם .חלק
מהתיקים הם תביעות בהרבה מאד כסף .ברגע שאנחנו נפתור אותם ,אז אני בטוח שהכסף
הזה יגיע לפעולות ויזרום לתקציב השוטף ,ובסך הכל אנחנו גם עשויים ליהנות ממנו ,ונגיע
גם למצב של עדכון תקציב שבו אנחנו נוכל גם להוסיף תקציבים לאגפים השונים .כדי לקדם
את כל הפעילות הזאת אנחנו נתנו כאן הנחיה שבמשך החודשיים ,שלושה הקרובים תואץ
פעילותן של ועדות הערר .כחלק מההאצה הזאת אנחנו רוצים לתת פיצוי מסויים למי
שמשתתף בהם ,כאשר הפיצוי יהיה בסדר גודל של  400שקל ליו"ר של הועדה ,לתיק ,ו 300 -
שקל לחבר ועדה לתיק,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

קודם כל ,אצלנו לא שילמו בכלל ,וקיימנו ועדות ,ושרדנו ,ופתאום עכשיו,

מר משה סיני  -ראש העיר:

בגלל זה הכל היה תקוע.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:

יש חוות דעת של שרית דנה ,היועצת המשפטית לשעבר של משרד הפנים שמאשרת את זה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

איפה? אפשר לקבל את חוות הדעת הזאת?

עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:

יש מכתב שלה ,אני אשלח לך,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני חושב שיראו את זה חברי מועצה ,את החוות דעת המשפטית .סליחה ,ברשותכם ,הערה
קטנה .בתקופתנו קיימנו ועדות ערר ,ולא שילמנו כסף,

גב' פרומה פורת  -יועצת משפטית:

נכון .לכן הם לא מוכנים לעבוד.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

סליחה ,למה קרה היום לא מוכנים וכל הזמן היו מוכנים?

עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:

לא ,הם גם לא היו מוכנים,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

משתתף בדיון:
צריך למצוא מתנדבים ,ראש העין התברכה במתנדבים.
גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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למה שלא יפרסמו מודעה ,אולי יש עוד כמה משפטנים ,עורכי דין טובים בעיר הזאת,
שמוכנים לעשות את זה בהתנדבות? אני לא ראיתי שיצא כאן באיזה מודעה שמבקשים
מתנדבים .אני בטוחה שיש כאן כמה עורכי דין טובים בעיר הזאת ,שהיו מוכנים,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

משתתף בדיון:
אלונה ,זו עבודה סיזיפית,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מה? והעבודה שלנו לא סיזיפית?

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,אני רוצה להעלות את זה להצבעה .מי בעד העניין הזה?

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
יש איזה סכום גג שהקדשת? אני לא מתכוון ל  30 .400 -אלף אתה מקדיש לזה 80 ,אלף?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

 ...עדה? שלום? סיגל? שרי איננה .אלונה? אבי סמובסקי?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
בעד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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יעקב אדמוני .בסדר? מיכאל? או.קיי .נחזור אליך .פיני ,אתה הצבעת בעד?

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
בעד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

יוסף?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

נגד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

נגד .אז אני אחזור לנגד .מתי בעד? יבגני איננו .בן טובים?

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
בעד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

זכי? או.קיי .מי נגד? אלונה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
בעד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

בעד?

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

מיכאל? נמנע? נמנע .יוסף?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני נגד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

נגד.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני חושב שגם צריך ליישם את החלטת שר הפנים ,ולתת גם לחברי מועצת העיר תשלום
בגין,

משתתף בדיון:
זאת לא תקנה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
יש ,יש כבר החלטה ,כולל חוזר מנכ"ל ,בגין הישיבות שהם משתתפים בה ,כולל הועדות.

משתתף בדיון:
מה פתאום?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
יש החלטה ,אני אמרתי אותה בזמנו גם לגזבר ,יש החלטה של שר הפנים ,הועברה לגזבר.
הגיע הזמן שגם חברי מועצת העיר ,אם חברי ועדת ערר שיושבים על תיק מקבלים ,חברי
מועצת העיר שמשקיעים פה הרבה בועדות,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אי אפשר גם סגנים גם ...

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
הסגנים אתה יודע מה עמדתי .השכר של הסגנים ,לא הסגנים .לכן אני אומר שאת זה צריך
לתת ,כי לא יכול להיות שאנחנו נשלם כל אחד הוצאות ,נשלם מכיסנו  3,000שקל כדי להיות
פה על השולחן.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

פרומה ,את רוצה להתייחס?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אבל זה לא נושא עכשיו לדיון .תביא בצורה מסודרת.

]מדברים ביחד ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

קיבלתי אכן מאבי את ההוראה הזאת ,אבל כמו הרבה מאד הוראות ,ההוראה הזאת
אומרת :עקרונית אפשר ,אבל זה מותנה בהנחיותיו של משרד הפנים .נכון לעכשיו ההנחיות
עוד לא ניתנו.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
הכל תלוי בראש העיר .ראשי ערים מתגמלים את חברי המועצה שלהם.
]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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החלטה מס' :3
מליאת המועצה מאשרת תשלום גמול השתתפות בישיבות לחברי ועדת ערר
לארנונה כדלקמן ₪ 400 :בתוספת מע"מ ליו"ר  ₪ 300 ,בתוספת מע"מ לחבר
לתיק.
בעד :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דארב ,סיגל שיינמן ,אלונה דור-קולן ,אבי סמובסקי,
יעקב אדמוני ,פיני דניאל ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,זכי קוממי.
נגד :יגאל יוסף.
נמנע :מיכאל מלמד.
נעדרה :שרי סלע.

מר משה סיני  -ראש העיר:

ההצעה התקבלה ,וזהו .קדימה ,הנושא האחרון.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

סליחה ,לפני הנושא האחרון יש לי שאלה .יצא דו"ח ביקורת בהקשר לחברה הכלכלית,

מר משה סיני  -ראש העיר:

זה לא קשור עכשיו,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני מבקש ,גם אם זה לא קשור ,אני מבקש כחברי האסיפה הכללית לקבל את דו"ח
הביקורת ,ושלא יהיה במסתרים.

מר משה סיני  -ראש העיר:

הבנתי .או.קיי .אני לא רוצה להתייחס לזה,
מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני חבר ועדת ביקורת ,אלונה יושבת ראש,

מר משה סיני  -ראש העיר:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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אין שום בעיה .אתם תקבלו .כל העניינים סביב הדו"ח הזה יובהרו לחלוטין עד השורה
התחתונה .אני יכול להרגיע אותך ,והכל יהיה בסדר.
הנושא האחרון  -אישור מינויו של מר עומר רצון כעוזר/מזכיר אישי של ראש העירייה
במקום מר יעקב לוין .יעקב לוין הודיע לי לפני מספר ימים שלצערו הוא לא יוכל להיות
בתפקיד עוזר או מזכיר אישי של ראש העירייה .השיקול המרכזי ,מאחר ומשרד הפנים אישר
לתפקיד הזה שכר שבראייתו הוא לא שכר הולם ,ויעקב הוא איש משפחה ,יש לו גם בית
לפרנס ,אדם נשוי .בתנאים האלה של משרד הפנים ,הגביל את המשרה הזאת ,בראייתו היא
לא יכולה לממש את צורכי הפרנסה של המשפחה.
לצערי הרב קיבלתי את ההודעה ,אני באמת מצטער עליה .גם אמרתי לו את זה אישית .אדם
יקר ,אדם עם לב רחב ,אדם שעזר ויעזור לתושבי ראש העין ,ולכן ,אבל כבודו של אדם הוא
במקומו מונח ,ואני רוצה להביא לאישור את מר עומר רצון.
עומר רצון אדם צעיר ,נציג הדור הצעיר .אני רואה בזה גם הבעת אמון מצד המערכת גם
בדור הצעיר בראש העין ,ואני בטוח שלאור יכולתו ,וכישוריו ,וגם אני מכיר אותו ,הוא ימלא
את התפקיד הזה בצורה הטובה.
אני באמת רוצה לאחל ליעקב הרבה מאד הצלחה ,להגיד לו שאנחנו באמת מודים לו על
הפעילות שלו במשך הרבה מאד חודשים בהתנדבות ,למען העיר ,לטובת העיר באהבה
לתושבים .אני רוצה להזכיר שיש הרבה מאד תושבים שהגיעו כאן ללשכה ,והם חייבים
ליעקב את הטיפול המסור ,את הפתיחות ,ואת הסיוע האנושי ,והחום שיצא מהלב שלו,
באמת לב חם ואוהב ,ואני בטוח שהוא יצליח בכל תפקיד שהוא יבחר בו בעתיד ,ואני אאחל
לו בשמכם גם הצלחה ,וכמובן נייחל לכך שעומר יצליח בתפקידו ,שהוא תפקיד לא פשוט,
מורכב ורגיש .מי שרוצה משהו לומר ,אז,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
יש לו חלק גדול מאד בזה שאתה יושב כאן על הכיסא הזה היום.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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אני יש לי חרדה מכל מי שאתה מפרגן לו מאד ,בסוף הוא ניזוק .מרוב קומפלימנטים אתה
כנראה צופה את הקטסטרופה לאותו בן אדם .עכשיו ,הבחור הזה לא הצבעתי בשבילו ,הוא
לא עבד בשבילי ,היה איתך ,אבל היות ואני יודע מה זה לויאליות ,אני יודע מה זה כבוד
אנושי לבני אדם ,יחס ,ישב שנה שלמה ,עזר לך ,רץ ממקום למקום ,אני אמרתי אז ,דבר
ראשון אמרתי כאיש אופוזיציה ,אני חס עליו .אני לא יכול לתמוך בו ,אבל אני חס עליו ,כי
ראיתי כמה הוא השקיע עבודה .אני חושב שאו שאתה מיתמם ,או שאתה עושה צחוק
מאנשים ,או שאתה לא מתייחס לאנשים ,בשבילך הם אשקוביות לתזוזה על לוח המשחק.
אין לך טיפת כבוד לבן אדם .משפחה ,בן אדם משפחה אתה מדבר ,שנה שלמה עובד בשבילך,
מי מכר לך את הסיפור ,או אתה רוצה למכור לנו את הסיפור שמשרד הפנים הגביל את
הכסף? אתה ראש עיר גדול ,הבאת לאיזון ,אתה סוברני להחליט איך אתה נותן לו אתה
שכר ,העיקר שתעמוד במסגרת התקציב ,ובמיוחד אם זה חוזה אישי .אין לך שום בעיה .אל
תמכור לי ,אני הייתי  20שנה בתפקיד .אני יודע מה אפשר לתת לעוזר אישי של ראש העיר.
אתה מתכסה מאחורי חשב ,מאחורי משרד הפנים .אתה לא יודע לקבל החלטות ,אתה לא
יודע לתת גיבוי לאנשים שמגיע להם .אתה משחק באנשים ללא רחמים .זה האיש .אני כואב
לי יותר מצורת הקומפלימנטים שאתה נותן לאיש הזה .כואב לי ,כי אתה מבזה בני אדם,
כשאתה מבזה את הקרוב אליך ,אתה זרקת את הנאמן שלך פה .זרקת את זה .זרקת אותה,
איזה התנהגות זאת של איזה מנהיג ,רחמים ,רחמים,

מר משה סיני  -ראש העיר:

טוב ,חברים,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

סליחה רגע ,אל תגיד לי :טוב .תיתן לי לסיים את הדברים שלי.

מר משה סיני  -ראש העיר:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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אל תצביע עלי.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני עוד לא גמרתי את ה  10 -דקות שלי .אתה תיתן לי לדבר ,על אפך ועל חמתך .אדוני,
מרגע כניסתך לתפקיד ,אם אתה חושב שאתה באת לשלוט פה ,להיות דיקטטור ,אתה שליח
של ציבור ,ואתה מתנהג כמו עריץ ,אתה מתנהג בגסות רוח ,אתה אין לך שום יחס לבני אדם.
אני שנה ו  3 -חודשים לא אמרתי את המילים האלה .אמרתי :אולי זה ככה למידה ,ילמד,
ישתפר .אני רואה שאתה חסר כבוד .כתוב במשלי ,ואני מצטט ממשלי" :ולא נאה לכסיל
כבוד" .ככה אתה מתנהג לאנשים שלך שעבדו איתך .פשוט בושה וכלימה .לעולם לא
התנהגתי לחבר מועצה כמו שהגבת לפיני דניאל עכשיו ,וגם הוצאת לשון שמעתי .איך דיברת,
]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
סליחה ,עם כל הכבוד ,לבזבז את הזמן על שטויות,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

את יכולה ללכת ,סיגל .את יכולה לקחת את עצמך וללכת.

]מדברים וצועקים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

סיימת? עוד לא סיימת .קדימה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

עוד לא סיימתי.

מר משה סיני  -ראש העיר:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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עוד כמה פנינים.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני אומר לך ,אם הייתי מתנהג כפוליטיקאי מצוי ,הייתי צריך לשתוק עכשיו ,ולתת לך
תמשיך להסתבך עם הרגליים שלך כי אתה מסתבך איתם ,וגם עם הלשון שלך אתה מסתבך,
ולתת לך .אני אומר לך ,תדע לך שאתה מתנהג בגסות רוח גם לחברי מועצה .אני מעולם לא
דיברתי כך לחבר מועצה כמו שאני שמעתי בתקופה הקצרה .מחר אתה תצטרך אותם .אתה
תבקש מפיני לחזור ,אתה תבקש מאלונה דור-קולן לחזור .שרי סלע זרקת אותה בשביל איזה
שהיא עמדה אישית שהיא אמרה .מיכאל מלמד זרקת אותו .אתה תצטרך אותם כמו שחזרת
לקבל את דארב ,וכמו שפנית לבקש חזרה את עדה .תסתכל על היום שלמחרת .אל תזלזל
באנשים .והיום אתה מזלזל באדם שהשקיע את כל דמו עבורך ,ואתה זורק אותו בטענת
סרק ,ואני מוגיע לך ,זה טענת סרק .ויעקב לוין ,אם אתה פתי  -תאמין לזה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

הבנו .תודה רבה .בבקשה פיני.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
ראשית ,אני חושב שהמרוויח הגדול מהעובדה שיעקב לוין לא ימשיך בתפקידו כעוזר ראש
העיר ,זה יהיה אני .מסיבה פשוטה ,דיבר איתי יעקב לוין בזמנו ,כשהנושא עלה להצעה .אני
לא הייתי בהצבעה הזאת ,הייתי אז עם בעיות רפואיות ,ואמרתי לו .אני אוהב אותך אבל אני
לא אצביע עבורך בישיבה ,מסיבה אחת פשוטה :הדבר הכי קל זה לבוא ולגייס עכשיו עוד
אנשים ,ועוד אנשים ,ועוד אנשים .לקחת עוזר ,לקחת שני סגנים ,לשים את כל הדברים
בשביל לעשות עבודות .בפועל ,זה לא מחשבה של מערכת ארגונית מסודרת .עוד לא ראינו גם
איך אתה רואה ,אנחנו נשמח לעזור לך בזה ,איך אתה רואה את המבנה הארגוני הסופי,
במירכאות ,של עיריית ראש העין ,על מנת לממש את החזון שאתה היחיד שכנראה יודע מהו.
הלוואי והיינו שותפים לדרך לממש את החזון הזה ,ואני חושב שהעובדה שיעקב ,שהוא,
בעיני ,בדברים שהוא עשה ,בדברים שהוא עשה יחד איתי במהלך השנה האחרונה ,בשבילי
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זה נכס ,כי את העבודה שהוא עשה ,והעבודה שאני עשיתי ,גם אתה ,סיני ,לא תצליח להפריע
לנו לעשות .אנחנו נמשיך לעשות עבור הקהילה בראש העין ,אנחנו נמשיך לעשות דברים
טובים ,ואפילו ,אתה עם ההתנהגות הזו ,ואני מסכים עם כל מילה שאומר יגאל יוסף.
ההתנהגות שלך כלפי אנשים ,בסיטואציות המוזרות האלה שהיינו בהם בתקופה האחרונה,
פשוט בושה וחרפה בעיני .זו זכותי ,אני אומר את זה לצורך העניין.
לגבי עומר  -אני מבקש להבהיר לפחות ,עומר הלוא לא התחיל היום לעבוד בעיריית ראש
העין ,עומר הוא כבר עובד כפקח .מה קורה עם משכורות? תסביר לנו קצת איפה בסעיף
התקציבי זה מופיע .שנדע מה אנחנו מאשרים .אני חושב שעומר גם ,איך אמרת? אני מסכים
עם כל מילה שאמרת.

משתתף בדיון:
זה לא קשור.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אני מסכים עם כל מילה שאמר ראש העיר לגבי עומר ,לגבי היכולת שלו.

]מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא ,לא ,לא ,תישאר להצבעה .לאן אתה הולך?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה תחליט גם בשבילי,

מר משה סיני  -ראש העיר:
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אתה לא רוצה להישאר להצבעה?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה תגיד לי מה לעשות?

מר משה סיני  -ראש העיר:

אתה מדבר ...

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני לא מדבר אליך לצערי הרב,

מר משה סיני  -ראש העיר:

הבנתי.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני אפילו לא מדבר אליך ,כי אני מבין שאתה לא תקבל את זה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

או.קיי .אתה לא רוצה להצביע? לך.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני אצביע בשביל להדיח אותו? אני אצביע בעד עומר?

מר משה סיני  -ראש העיר:

שלום יגאל,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:
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שתהיה בריא .אפילו אתה לא מבין את הרציונל של מה שאני עושה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

תודה רבה.
מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

להתראות.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
לצערנו ההצבעה היא לא בעד עומר .אם ההצבעה היתה בעד עומר אז היה קל מאד להצביע
ולהגיד לכולם :עומר הוא בן אדם מתאים ,יש לו את המוטיבציה ,יש לו את היכולת ,הוא
יכול לדחוף דברים .ילד שיודע לעשות דברים .אין לי ספק .היכרות קצרה מאד איתו,
התרשמות ענקית חיובית .אבל העניין הוא לא להצביע בעד עומר האיש .העניין הוא להצביע
בעד תפקיד של עוזר ראש עיר .האם התפקיד הזה נחוץ לעיריית ראש העין? שאלת השאלות.
יש עכשיו שני סגנים בשכר מלא האם צריך עוד עוזר? זה הנימוקים שהסברתי גם אז ליעקב
לוין ,אני אומר אותם גם עכשיו לחברי המועצה :האם במצב שבו יש שני סגנים כבר
שמתפקדים ,הם כבר מקבלים משכורת .אתם רוצים עוד סגן כזה לראש העיר ,יועץ שיתאם
בין שני הסגנים אולי .אם זה מה שאתם רוצים  -תצביעו בעד .אין פה שום הצבעה.
אתם לא מציגים את זה פייר ,מה שנקרא .זה לא הצבעה בעד עומר הבן אדם .זה הצבעה בעד
תפקיד שאתה רוצה נוסף ,זה מתקשר גם לסיפור של בנק אוצר השלטון המקומי .אנחנו
מממנים למעשה עם כספים אנשים נוספים שאנחנו רוצים להכניס לעיר לתפקידים .בסופו
של דבר זה התוצאה .אנשים נכנסים נוספים בתפקידים כאלה ואחרים ,ואנחנו מממנים
אותם עוד מבלי שפתרנו את הבעיות האמיתיות של ראש העין.
יש איזון תקציבי ,אתה מתגאה בזה לכל אורך הדרך בשבועיים האחרונים .את האיזון
התקציבי הזה השגת מכיסם של התושבים 4 .מיליון שקל בשנתיים האחרונות לקחת
כתוספת בארנונה .זה לא שאתה הצלחת לעשות דברים .אז במקום לגייס עכשיו את עומר,
עומר ישרת אותך נאמנה ,אין לי ספק ,גם בתפקידו כפקח ,על אותו תקציב .תעשה ,קח את
הכסף הזה ,תפתור את הבעיות שהבטחת אתה אישית ,בנוכחות מתי ,ובנוכחות אחרים,
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אתם הבטחתם למכבי ראש העין כדורסל לפתור את הבעיה שלהם .הבן אדם הוציא מכיסו,
מכספו הפרטי  400אלף שקל עם הבטחה שהוא יקבל ,שיממשו את ה  400 -אלף שקל שהיו
בתקציב .אתם לא מסוגלים לתת את זה? אתם מסוגלים לקחת עכשיו שני סגנים? אתם
מסוגלים לקחת עכשיו עוזר ראש עיר? חבר'ה! איפה אתם חיים? קודם כל תפתרו את
הבעיות.

משתתף בדיון:
מה לא בסדר?  ...לשכה של  40אלף תושב ,לא יהיו לו יועצים? לא יהיו לו עוזרים?

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
יש שני סגנים בשכר .בשביל מה צריך ...

]מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,בבקשה אבי.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
ב  28 -לדצמבר  ,2004שזה לא מזמן ,ישבנו פה והרבינו לשבח את יעקב לוין,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
גם עכשיו .מה?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני אמרתי שלא? שעבד שנה ו  3 -חודשים בהתנדבות ,ושכנענו את עצמנו ואת כולנו ,ונדמה
לי אפילו הצבענו פה אחד להכניס אותו לתפקיד של עוזר ראש העיר .ואני חושב שהיתה
הצבעה מקיר לקיר כדי לקדם אותו בעניין .אני רק רוצה להקריא איזה משפט" :יש פה
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בעיית פרט .יש פה בן אדם ששנה שלמה מסתובב בתפקיד ,ועושה ,למעשה ,דה-פאקטו ,את
התפקיד ,ואי אפשר לדעתי באיזה שהוא שלב" ,וכן הלאה ,וכן הלאה ,וכן הלאה .אנחנו
מינינו אותו ב  ,28/12 -אפילו מעבר לצורך להיות עוזר ראש העיר .באים היום ומספרים לנו
שבן אדם שעבד עוד חודשיים מאז ,כלומר ,שנה ו  5 -חודשים ,ללא כל תמורה ,עוזב את
תפקידו כעוזר ראש העיר ,בגלל שמשרד הפנים מאשר לו רק  30%משכר מנכ"לים .קשה לי
מאד לקבל את העניין הזה .רבותיי ,אם מצאנו כסף לתת לאורנה צאיג בתחום של מעמד
האשה,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
לא נתנו,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
סליחה ,אתה אפילו לא יודע.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
סליחה ,ראש העיר אמר שלא.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
הוא לא אמר דבר כזה.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אמר את זה פה בישיבה ,נו ,מה קרה לכם? גם המנכ"לית.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
פיני ,אתה לא יודע  -אז תעזוב .אני אף פעם לא אומר לא נכון .אני אומר לך,
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מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
הגזבר אמר שהוא לא יודע.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
הגזבר לא יודע .מה אתה רוצה מהגזבר? הגזבר ,כשיקבל את החשבונית הוא יידע.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
זה לא ברור ,זה לא סגור עדיין.

]מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
כשהגזבר יקבל את החשבונית  -אז הוא יידע .עד אז הוא לא ידע .לא יכול להיות שמוצאים
כספים ,זה רק חשבונית ,סליחה ,זה לא שכר ,בסדר.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
יש הבדל.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אין שום הבדל... .

]מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
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אני אומר לך שאם מצאו כסף לאורנה ,ולדברים נוספים ,אפשר היה להשאיר את יעקב לוין,
שיש הסכמיות לגבי תיפקודו בתפקיד ,ולא להסתתר מאחורי  30%המצחיקים האלה .יש לנו
פה תקציב של  179מיליון שקל ,אי אפשר היה למצוא איזה מקור נוסף כדי להשאיר את
הבחור במקום? נראה לי מאד ,מאד ,מאד תמוה .קשה מאד גם לקבל את התירוץ הזה שאי
אפשר היה למצוא בכל התקציב הענק שלנו מספר אגורות כדי לתת לו משכורת סבירה.
נשמע לא משכנע בשום קנה מידה לא משכנע .בתור אחד שהוא מנהל כוח אדם במקצוע ,זה
מאד מאד לא משכנע ,אני יכול להגיד את זה  10פעמים .זה נשמע פשוט תירוץ מצוץ .או
שמישהו חיפש עלה תאנה כדי להעיף אותו .סליחה על הביטוי.
עכשיו ,יתרה מכך גם ,בן אדם עבד שנה וחמישה חודשים .מישהו חשב שקודם כל על
החודשיים האלה ,אחרי ההחלטה שלנו ב  28/12 -צריך לשלם לו .או גם זה אפשר ,ככה,
כאילו לא היה .איזה  voidלעשות מהעניין הזה :הוא לא היה ,הוא לא עבד ,הוא לא כלום.
מה זה מנצלים אותו שיש לו אופי כזה ,או אישיות כזאת שהוא לא ילך לתבוע ,שהוא לא ילך
לבית משפט? אני לא מבין את זה ,מה ההתעמרות בבן אדם? יתרה מכך ,עבד שנה ו 3 -
חודשים לפני ההחלטה שלנו .לא מגיע לו שום פיצוי מסויים? ככה בוקר אחד בהיר ,אחרי
שנה וחמישה חודשים פתאום אומרים לבן אדם :לך מפה? רבותיי ,אני חושב שאנחנו לא
יכולים להשלים עם העניין הזה .אני חושב שאנחנו צריכים למצוא ,אפשל למצוא פתרון
לשכר ,או לתמורה של יעקב לוין ,להשאיר אותו בתפקיד ,ולא לחפש עכשיו פתרונות אחרים
בעניין ,ולא לקבל אתה בקשה שלו לעזוב ,אלא למצוא לו פתרון ולהשאיר אותו בתפקיד
בעירייה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

כן ,בבקשה ,מיכאל מלמד.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אני רוצה לדעת אם המנכ"לית מצטרפת למינוי החדש?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
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אני ,תרשה לי לא להגיב.

מר משה סיני  -ראש העיר:

טוב ,חברים ,תיראו ,אני רוצה לומר לכם כמה מילים .אני מבקש שלא תפסיקו אותי ,כמו
שאני לא הפסקתי אתכם .אני מאד מאד מודאג מאופן ההתנהלות של ישיבות מועצת העיר.
הישיבה האחרונה ,וגם הישיבה הזאת .אני רוצה לומר לכם בזה שאנחנו אמורים לתת גם
דוגמא אישית לציבור בראש העין ,לאנשים שיושבים פה .היו כאן הערות לא במקום ,היה
כאן התנפלויות אישיות ,היו פה ביטויים שלא לעניין ,ואני אומר לכם שדבר כזה רק מבזה
את מועצת העיר .פשוט מבזה את מועצת העיר .אנשים מדברים ,הרבה פעמים מהרהורי
ליבם ,ממציאים דברים שלא היו ולא נבראו .בודים דברים,

מתייחסים לא עניינית

לנושאים ,וגם לפעמים שצריך להצביע ,אז אחרי שמטיחים פה כל מיני דברים ,אפילו לא
נשארים להצבעה .אני שואל את עצמי :איפה הכבוד האישי של אותם אנשים? אז אני רוצה
לאחל לעצמנו ,באמת ,אני שומר כאן על איפוק ככל האפשר .אני לא מתכוון שישיבות מועצת
העיר יהפכו לכר של ניגוח אחד עם השני .אני חושב שכבודם של מועצת העיר מחייב אותם
לשמור על מוצא פיהם ,להתנהג כיאות ,כנבחרי ציבור גם אם יש מחלוקות ,וגם אם יש
בעיות .גיחוכים ,הערות ציניות ,הומור שחור ,אני חושב שזה לא בדיוק המקום ,יש פורים
בשביל זה ,זה לא לישיבות מועצת העיר .אני אומר לכם כמדיניות ,למי שאני אצטרך להעיר -
אני אעיר .אני לא אהסס .אני לא מתכוון להיגרר לויכוחים ,לא להתפלמסויות ,ולא לירידה
לרמות שאני בחיים לא הגעתי אליהם ,ואני מאחל לכולם שלא נגיע אליהם ,ואני לא רוצה
להוסיף על העניין הזה.
אז אני מקווה ומאחל לכולנו ,ואני רוצה לבקש מכם ,שבישיבות מועצת העיר מה שינחה
אותנו זה כבוד הדדי בין אדם לבין רעהו .ואם אני עשיתי טעות ,אני כבר מתנצל עליה בפני
כולם .ואם אתם עשיתם טעות  -אל תתנצלו ,ואל תחזרו בכם ,אני רק מבקש מכם שלהבא
פשוט תסתכלו לא עלינו ,על מי שצופה בנו ומסתכל עלינו ,ואני חושב שאנחנו כאן צריכים
לתת את הדוגמא האישית בעניין הזה .אני רוצה להעלות להצבעה,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
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תן התייחסות לגופו של עניין .לא היתה שום התייחסות לגופו של עניין.

מר משה סיני  -ראש העיר:

שניה ,אני הצעתי את הנושא ,וככה התייחסתי אליו,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
לא ,אבל לא יתכן הדבר הזה .מה פתאום?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אין התייחסות לגופו של עניין.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אל תגיד מתי להתייחס ומתי לא להתייחס .בבקשה,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני לא אגיד לך ,אתה לא התייחסת.

עו"ד עדה אהרון  -חברת המועצה:
מאד כואב לי ואני מצרה את העובדה שיעקב עוזב .אני חושבת שזה הפסד של כולנו ,ושל
העיר בכלל .אני בכל זאת רוצה לקבל איזה שהיא התייחסות ,אם אפשר ,לחשוב על איזה
שהוא פיצוי על השנה הזאת ... ,שכר ,או לחלופין ,מהתקופה הזאת שיעקב בעצם אושר פה
במליאה על ידי איזה שהוא סיכום מסויים.

מר משה סיני  -ראש העיר:
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אני חושב שזה נכון .כלומר ,זה ניתן לבדוק .תנו להשיב גם .לגבי הסכום  -מהרגע שיעקב עבד
שם ,בחודשיים האחרונים ,אני מתאר לעצמי שלא צריכה להיות בעיה בעניין הזה .כבר
החלפתי כמה מילים עם גורמים במשרד הפנים בנושא הזה ,והוא יקבל את מה שמגיע לו.
טוב ,חברים ,מי בעד?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

עדה ,שלום,

מר שלום דארב  -חבר המועצה:
כן,

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

סיגל? אלונה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
נגד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

אבי?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
נגד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

אדמוני? מיכאל? בעד .פיני?

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
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נגד .יוסף איננו .מתי?

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
בעד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

בן טובים?

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
 ...אוזן ,עוד מעט.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

זכי? או.קיי .תודה רבה.

החלטה מס' :4
מליאת המועצה מאשרת את מינויו של מר עומר רצון כעוזר/מזכיר אישי של ראש
העירייה ,במקום מר יעקב לוין.
בעד :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דארב ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,מתי
יצחק ,משה בן טובים ,זכי קוממי.
נגד :אלונה דור-קולן ,אבי סמובסקי ,פיני דניאל.
נעדרו :שרי סלע ,יגאל יוסף,

מר משה סיני  -ראש העיר:

תודה רבה .אני נועל את הישיבה.
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ריכוז החלטות
 .1אישור קבלת הלוואה בסך  5מליון  ₪מבנק אוצר השלטון המקומי לתקופה של
 15שנים בריבית של  5.8%צמוד למדד ,בהתאם להסכם שהוצג בפני חברי
מועצת העיר.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת קבלת הלוואה בסך  5מליון  ₪מבנק אוצר
השלטון לתקופה של  15שנים בריבית של  5.8%צמוד למדד ,בהתאם להסכם
שהוצג בפני חברי מועצת העיר.
בעד :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דארב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אבי סמובסקי,
יעקב אדמוני ,יגאל יוסף ,מתי יצחק ,משה בן טובים
נגד :אלונה דור-קולן ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל )מתנגד לנוסח(.
נעדר :זכי קוממי.
תוספת לסדר היום:
 .2אישור שינוי בהרכב ועדות חובה ורשות.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת הרכב ועדות חובה ורשות כפי שהוקראה ע"י
מנכ"לית העירייה ,מצ"ב טבלת הרכב הועדות כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו
)הטבלה הופצה לחברי מועצת העיר בנפרד(.
בעד :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דארב ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מתי יצחק,
משה בן טובים ,זכי קוממי.
נגד :מיכאל מלמד ,יגאל יוסף.
נמנעים :אלונה דור-קולן ,אבי סמובסקי ,פיני דניאל.
נעדרה :שרי סלע.
 .3אישור תשלום גמול השתתפות בישיבות לחברי ועדת ערר לארנונה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת תשלום גמול השתתפות בישיבות לחברי
ועדת ערר לארנונה כדלקמן ₪ 400 :בתוספת מע"מ ליו"ר  ₪ 300 ,בתוספת
מע"מ לחבר לתיק.
בעד :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דארב ,סיגל שיינמן ,אלונה דור-קולן ,אבי
סמובסקי ,יעקב אדמוני ,פיני דניאל ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,זכי קוממי.
נגד :יגאל יוסף.
נמנע :מיכאל מלמד.
נעדרה :שרי סלע.
 .4אישור מינוי מר עומר רצון כעוזר/מזכיר אישי של ראש העירייה במקום מר
יעקב לוין.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את מינוי עומר רצון כעוזר/מזכיר ראש העירייה.
בעד :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דארב ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד,
מתי יצחק ,משה בן טובים ,זכי קוממי.
נגד :אלונה דור-קולן ,אבי סמובסקי ,פיני דניאל.
נעדרו :שרי סלע ,יגאל יוסף,

_______________
משה סיני
ראש העיר

________________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה
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