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 .1עדכוני ראש העיר.
 .2ברכות לרב חננאל מעודה על הסמכתו כדיין.
 .3אישור האצלת סמכויות ראש העיר לעניין החינוך התורני למר יעקב אדמוני.
 .4אישור תשלום שכר בשיעור  60%משכר מנכ"ל למנהל אגף שפ"ע.
 .5אישור החזקת טלפון נייד בסכום של עד  ₪ 350לסגנים בשכר תמורת קבלות.
 .6אישור מינוי הרכב ועדה למאבק בנגע בסמים מסוכנים כדלקמן:
 משה סינייו"ר
 משה בן טובים ,סיגל שיינמן ,מנהלת אגף רווחה ,מנהל אגף חינוך.חברים
נציגי ציבור  -ד"ר אייל מדני ,ליהי צארום ,מנהל בי"ס על יסודי ,נציג הרשות
הלאומית למלחמה בסמים.
הצעה לסדר היום של אבי סמובסקי  -חבר מועצה:
 .7אישור גמול והחזר הוצאות לחברי מועצת העיר שאינם מקבלים שכר בגין השתתפות
בישיבות המועצה ,בועדות השונות וביתר הפעילויות.

מר משה סיני – ראש העיר:
אני רוצה להתחיל בסדר היום הרגיל ,ולאחר מכן נברך את הרב חננאל מעודה ואת משפחתו
שיושבת לצידנו.
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אני רוצה לעדכן על אירוע של יום העובד שהיה בראש העין .אני חושב שפעם ראשונה
מתקיים כזה אירוע שהיה מאוד מכובד ומאוד מרשים .כינסנו את כל העובדים במתנ"ס
העיר ,ומנהלי ראשי אגפים הציגו למעשה את הפעילויות של שנת  2004בסדרה ארוכה של
הדגשים לגבי הפעילות היומית .הצגנו את האתגרים העיקריים שהיו לנו ,הצגנו את
הפתרונות ,דיברנו רבות גם על האיזון התקציבי שזה הישג ניהולי מהמדרגה הראשונה.
דיברנו על הפרוייקטים שחילצנו מקיפאון החל מהספריה שהיתה סגורה דרך זה שפתחנו את
יער ראש העין ,חטיבת הביניים היובל ,המיזוג שלה ,שדרוג של בי"ס בגין ,גם שיפוצי הפנים
וגם הפיכת החצר שאנו מקיימים עכשיו בבית הספר שמתבצע לפתיחת  400,000מועדוני
נוער .מועדון לבני עקיבא ,ואיך זה מתבטא .בית למועדון האישה ,מועדון מה שנפתח
לאחרונה ,כיכרות חדשים שצצים כאן בעיר .שדרוג של רחובות ,באמת הרבה מאוד עשייה
שרק את מקצתם הצגנו בכנס ודיברנו גם על אתגרים בשנת  .2005אני חושב שבסך הל היה
אירוע מאוד נחמד ,מאוד מרשים ונמשיך לקיים אותו גם בשנים הבאות .קיבלנו הרבה מאוד
תשבחות מהעובדים ,אני חושב שזה חיזק אותם ,יצר אצלם גאווה ,יצר גם איזה שהיא
ראייה מערכתית .כלומר ,בדרך כלל יש לנו גלגלי שיניים שכל גלגל עובד לחוד והאתגר הגדול
של כל מערכת לחבוק את כל גלגלי השיניים ,ולראות אותם איך הם עובדים בצורה מתואמת
וגם ליצור את הגאווה של המערכת ואני חושב שהכנס הזה יצר באמת תחושות טובות .אני
רוצה לחזור ואני רוצה את ההזדמנות להודות לכל העובדים בעיריית ראש העין ,במתנ"ס
העירוני ,ובחברה הכלכלית של העיר על הפעילות המאומצת שהם עשו בשנת  .2004ואני
אומר שהשנה הזאת היתה לא שנה קלה .שנה שכל אחד היה צריך להתרגל לשני ,גם ראש
העיר וגם חברי המועצה מול מערכת העובדים .שנה של משבר ברשויות המקומיות ,של
קיצוצים בתקציבים .בסך הכל עברנו את השנה הזאת אני חושב יחסית בצורה הטובה.
קיבלנו הרבה מאוד שבחים ממשרד הפנים .אני חושב שהאירוע הזה היה אירוע הצדעה
למערכת העירונית .ואירוע שגם משקף את הביטחון שלנו שהמערכת הזאת רק תלך ותשתפר
כי כל מערכת חייבת להגיע ולהניע את עצמה לתהליך שיפור ,וכמובן שאי אפשר לשבת על
זרי הדפנה .זה לגבי יום העובד.
בשבוע האחרון פתחנו מועדון פורום נשים .המועדון נפתח בשכונת נווה אפק .בפורום הזה
חברות למעלה מ 400 -נשים מכל קצוות העיר ,גם מהשכונות הותיקות וגם מהשכונות
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החדשות ,מסורתיות ,חילוניות ואני חושב שזה פסיפס אדיר ויפה מאוד של נשים שיושבות
שם ומקיימות פעילויות שוטפות אם זה סדנאות ,קורסים וטיולים וחוגים בעיוניים וסיוע
לזולת .יש גם גורמים עסקיים שמסייעים להם .אני רוצה להודות לבנק אוצר החייל פה
בראש העין ,שלמעשה פרס חסותו על הפורום הזה .היינו בפתיחה אני חושב שהתרשמנו
מהאיכות של הפורום ,ואני חושב שזו קפיצת מדרגה בעיר שכל כך הרבה נשים פועלות
בעצמה אישית ,מחזקות את עצמן ולמעשה מחזקות גם את העיר .אני מפה שולח ברכות
לפורום.
היה לנו את אירועי פורים ,במהלך החודש ,אני מבקש שסיגל אולי תאמרי כמה מילים על
האירועים.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
היו שלושה אירועים בפורים ,היתה מסיבה לבני הנוער בנווה אפק ,היו שם כ 300 -בני נוער,
מאוד מובנית ,היתה מסיבה מאוד יפה .המאפיין העיקרי של המסיבה שהיה שם להקות נוער
ולהקות רוק שהופיעו בפני החברה הצעירים .וכמובן ריקודים וכן הלאה .למחרת היה ביום
שישי עדלאידע בשכונת צה"ל שאני חושבת שהדבר היפה ,שהרעיון יצא מתוך השכונה ,הם
פנו למתנ"ס והמתנ"ס הצטרף אליהם ,וביחד יצרו את העדלאידע .וזה באמת תהליך של
העצמה של שכונה של תושבים והיו שם בבוקר ,גם משה ,ובאמת היתה חגיגה והילדים עם
ההורים ,וראיתם שזה משהו שהוא יכול להמשיך וללבות איזה שהוא בסיס לשנה הבאה.
ראינו שהלכנו ברחובות ,אז באמת הצטרפו ,הצטרפו עגלות ,והצטרפו נכים והצטרפו אנשים
משכונות אחרות וזה היה באמת מאוד יפה.
דבר נוסף שהיה באותו בוקר ,זה יריד פורים שהיה באולם בשבזי שהצפי היה ל200-250 -
איש ,ובפועל הגיעו קרוב ל 1,000 -איש .היו באמת שעות שלא ראו את רצפת הפרקט .היו
דוכני הפעלה לילדים ,ובני נוער ,היו שם ילדים  ,היו שם הורים ,היתה בחוץ מוזיקה ,תחרות
תחפושת .ופה באמת אני רוצה לציין את ההירתמות של הקהילה ובעלי העסקים שתרמו
הרבה מאוד פרסים ,ופרסים יקרי ערך שזה באמת היה לטובת הילדים .לא היה ילד שלא
יצא עם שקית עם פרסים קטנים ,ועם פרסים אחר כך גם של ההגרלה .כולם באמת יצאו עם
פרסים ,והיה מאוד מאוד יפה .האירוע היה צריך להסתיים ב 12:30 -והוא הסתיים ב14:30 -
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אנשים פשוט לא רצו ללכת .פה אני חושבת שחשוב להודות לכל העובדים של המתנ"ס
שביומיים האלה עבדו סביב השעון מהבוקר עד הלילה ,היו כאלה שלא ישנו כל הלילה.
השעות הנוספות הן גלומות בתוך החישוב שלהם .הם גם אוגרים להם בנק של שעות נוספות,
זה דבר שנלקח בחשבון .זה היה באמת בנוגע לפורים.
אני רוצה לעדכן בעוד משהו ,מועצת הנוער יוצאת ביום חמישי שישי לסמינר בבית ברל,
שבסמינר הזה בעצם הם הולכים ,הם עוברים סדנאות והם הולכים לבנות את שבוע הנוער
שיהיה בחודש מאי .זה משהו שהוא גם תהליך העצמה שלהם וגם בסופו של דבר ,אני מקווה
שיגבש את כל בני הנוער ,ומועצת הנוער ,החברה שיוצאים זה באמת יוצאים מכל המגזרים
מכל הגופים שמייצגים את בני הנוער ומקווה שיהיה מוצלח.

מר משה סיני – ראש העיר:
יפה מאוד .אני גם התרשמתי מאיכות האירועים ,ההשתתפות הפעילה של האנשים ,יפה.
משה בן טובים ,מה שאני מבקש תיתן איזה תמונת מצב על הניקיונות מה עשינו.

מר משה בן טובים – חבר המועצה:
לפני כן אני רוצה לפרגן לסיגל על האירוע בפורים .והאירוע הזה היה בשיתוף כל השכונות.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
רק תדאג שנצטרף לקואליציה.

מר משה בן טובים – חבר המועצה:
זה רק מוכיח שיש פעילות של כל השכונות) .לא ברור מדברים ביחד( .כשרואים דבר טוב אי
אפשר לא לפרגן .צריך לדעת גם לפרגן ,אלונה .לא רק להתווכח במועצת העיר.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
אני חייבת לומר שזה נכון ,הוא הגיע במיוחד.
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משתתף בדיון:
אפילו נתן לך נשיקה על הלחי.

מר משה בן טובים – חבר המועצה:
אפילו קיבלת נשיקה ממני) .לא ברור – מדברים ביחד(.

משתתף בדיון:
אי אפשר היה שלא להתלהב מהמסות של האנשים שהיו .אלונה ,היה אי אפשר שלא
להתלהב ,ולא להתרשם בכל התושבים ,במעשיה של סיגל והשיתוף בעיקר ,היה שיתוף עם
כל השכונות וזה חשוב לציין .שנה הבאה אני רוצה לקוות שיהיה כמה שיותר שיתוף שכונות.
עוד יותר טוב.

גב' סיגל שיינמן – חברת המועצה:
ככל שהתקציב שלי יגדל ככה יהיה יותר טוב.

משתתף בדיון:
כשתגדלי את תראי.

גב' סיגל שיינמן – חברת המועצה:
הלוואי ,היא רק לוקחת ממני) .לא ברור – מדברים ביחד(.

מר משה בן טובים – חבר המועצה:
 ...אגף שפע ,בשנת  2005זה ניקיון העיר ,ושיפור העיר ,וחזות העיר ,ושהעיר שלנו תהיה יותר
ירוקה ויותר יפה .לא שהיא לא יפה היום ,לא ירוקה ,אבל אני מאמין שבסוף  2005תהיה עוד
יותר ירוקה מהמצב נכון להיום.
יצאנו במבצע ראשון לשיפור חזות העיר כמו שאמרתי ,וגייסנו את כל עובדי העירייה ...לא
משנה ,כי הוא מארגן את כל עובדי העירייה ,כל עובדי של אגף שפע השתתפו במבצע ,ראש
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העיר השתתף במבצע ,המנכ"לים ,חברי מועצת העיר ,סגן ראש העיר וזה נתן דוגמא אישית
לדעתי ,דוגמא אישית שגם אנחנו כחברי נבחרי ציבור יוצאים לשטח ובמו ידינו משדרגים את
העיר ,ולא רק על ידי קבלנים וזה זכה להצלחה רבה בקרב התושבים .היו חששות שמה,
היתה לי בעיה עם כל זה שמדביקים מודעות בתחנות אוטובוס .והיה חששות ,שמע חבל לך
על המבצע הזה ,אנשים משתמשים כלוח מודעות .בסופו של דבר ,שבועיים אחרי המבצע אף
אחד לא הדביק מודעות .הדבקנו שלטי אזהרה שבעיר הזו לא מדביקים יותר מודעות אבל,
ולא מודעות פרסום בתחנות אוטובוס .ונכון להיום על תחנת אוטובוס אחת לא הדביקו
מודעות .זה אומר שהעניין רק של חינוך ,מודעות ויוזמה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
ואתם השתלתם לבד על כל תחנות האוטובוס בראש העין?

מר משה בן טובים – חבר המועצה:
כל עובדי אגף שפע .כל המנהלים וכל ,וראש העיר.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
כמה תחנות )לא ברור(.

מר משה בן טובים – חבר המועצה:
אלונה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
כמה עלה הקבלן של ניקיון תחנת אוטובוס?

מר משה בן טובים – חבר המועצה:
אני אענה לך.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
בבקשה תענה לי.

מר משה בן טובים – חבר המועצה:
אלונה.

משתתף בדיון:
אני כתושב וכיו"ר אגף איכות הסביבה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
אני לא שאלתי אותך .אני לא שאלתי אותך.

מר משה בן טובים – חבר המועצה:
עם הקבלן נכון להיום יש תביעות משפטיות .לא מוכן להשאיר את העיר כמו שהיא נכון
לעכשיו ,לקחנו יוזמה והחלטנו לעשות את זה במו ידינו ,לא קרה לנו כלום עד,

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
אני שואלת.

מר משה בן טובים – חבר המועצה:
רק שניה ,אני עונה לך.

משתתף בדיון:
אני אעזור לו ,אני אעזור לו ,תן לי לעזור לך.

מר משה בן טובים – חבר המועצה:
לאחר מכן ,כלומר ,אנחנו עשינו את זה כי לא הייתי מוכן להמתין עד שהקבלן יעשה את זה

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מאחר ובשעה זו יש תביעות משפטיות איתו.

משתתף בדיון:
מקסי מדיה יצא מפה רק השבוע ,חוזה היה בעיה עם חברה אחרת .ולכן צודק בן טובים
שעדיין לא היתה חברה זכיינית שצריכה לעשות את זה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
לא היה מכרז.

משתתף בדיון:
היה ,סליחה ,סליחה ,סליחה ,היה ,היה ,היה ,היה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
איפה היה מכרז?

משתתף בדיון:
בחברה הכלכלית .בוודאי.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
הוא לא עבר ועדת מכרזים ,בחברה הכלכלית.

משתתף בדיון:
עבר,עבר.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
טוב ,בסדר.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר משה בן טובים – חבר המועצה:
יש עוד מבצע בשבוע הבא ביום רביעי ,גם את אלונה מוזמנת אני אשמח אם תבואי .זה עם
תלמידי בית הספר .עם איכות הסביבה ,עם שיתוף של איכות הסביבה ואגף שפע ,ותלמידי
בית הספר עם מחלקת החינוך ,בשיתוף מחלקת החינוך ,וגם פה אני מזמין את כל חברי
מועצת העיר לבוא ולהשתתף ,קיבלתם הזמנה .לניקיון העיר.

משתתף בדיון:
מסביב בית הספר.

מר משה בן טובים – חבר המועצה:
מסביב בית הספר ,סביב כל הצירים המרכזיים של העיר .עם כל תלמידי בית הספר ,יוצאים
למבצע ניקיון של כשעתיים ,וגם פה יש מסר חינוכי גם לנו ,גם לתלמידים בעיקר ,וגם לנו
ולכולם ,על מנת לשמור את איכות הסביבה שתהיה לנו עיר יותר נקיה ויותר איכותית .ביום
רביעי ב 13 -בשעה,

משתתף בדיון:
ועם חברי מועצת עיר רוצים לבוא לאיפה הם צריכים להתייצב?

מר משה בן טובים – חבר המועצה:
כתוב בהזמנה ,ב 8:30 -כתוב בהזמנה ,ב 8:30 -פה ,כולם מתכנסים ויוצאים ,ומצטרפים
לתלמידי בית הספר בתור חברי העיר .אגב ,השתתפות כמעט של כל בתי הספר בעיר.
כשעתיים .וכל זה ,וכך אני בשיתוף התושבים ,בשיתוף בתי הספר ,בשיתוף כל העובדים אני
מאמין שאנחנו נצעיד את העיר קדימה.

מר משה סיני – ראש העיר:
תודה רבה ,ממש יפה.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אני רוצה להעיר משהו לנושא הזה ,לתשומת ליבנו ובמיוחד של אגף שפע ,ההכנות לפסח,
כמובן שאני מברכת על המבצעים ,אבל בלי שום קשר ,בגלל הקרבה שלנו לפסח אז במקביל
למבצע הניקיון לצערי יש מבצעי ניקיון ביתיים שאנשים מוציאים את השאריות
והמיטלטלין החוצה .לצערי בשבוע האחרון כשאני נוסעת ברחבי העיר ,אני מוצאת יותר
ויותר מוקדים כאלה מעבר לזה.

מר משה בן טובים – חבר המועצה:
השבוע עומדת להתפרסם מודעה בעיתון .שאין להוציא.

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אבל יכול להיות שצריכה כאן איזה שהיא פעולת אכיפה ופיקוח נוסף.

מר משה בן טובים – חבר המועצה:
יש פיקוח ,אני אומר בשבוע הבא תהיה מודעה בעיתון.

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
עכשיו ,כי העיר מתמלאת בזבל שלא היה כל השנה.

מר משה בן טובים – חבר המועצה:
אני מסביר לך ,יהיה פרסום השבוע בעיתון ,השבוע ושבוע הבא בעיתון ,ואנחנו אומרים
לתושבים באיזה ימים להוציא.

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
הם יודעים .מי שמוציא יודע באיזה ימים ,אבל הוא בחר במועד להוציא את זה למקום.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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משתתף בדיון:
לא כולם ,שרי ,לא.

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
ודאי שלא כולם.

מר משה בן טובים – חבר המועצה:
אנחנו מזהירים ,נתחיל באזהרות.

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
זה לא הדיון כרגע ,אני רק מאירה את עיניכם כי השבוע פוגשים בהמון צמתים ערמות של
מיטלטלין.

מר משה בן טובים – חבר המועצה:
אנחנו נערכנו בזה ויש מספר משאיות נוספות שאני מאמין שלא אף פסולת לא תישאר.

משתתף בדיון:
אגף שפ"ע נערך לזה בצורה מוגברת .אני מקווה שיהיה בסדר.

עו"ד זכריה קוממי – חבר המועצה:
אני חייב לומר משפט ,ממש בקצרה .אני באמת מותר לשבח את משה בן טובים על העשייה
שלו באגף שפע .אני חושב שזה האיש הנכון ,במקום הנכון ,ואני מניח שאנחנו נמשיך ולראות
עוד הרבה דברים טובים למען העיר .והדבר החשוב ביותר שאנחנו רואים שמעבר למגבלות
של תקציב ,לא צריך להמתין לתקציב ,אפשר גם לזרום ולדברים האלה יהיה הד תקשורתי,
וההד התקשורתי זה יגיע לציבור ,והציבור יחליט מספיק שכמה אחוז אפילו בודד שיפנים
את העניין הזה שלא זורקים פסולת ,שלא מדביקים על תחנות אוטובוס.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
 ...תחנות אוטובוס ,ובסוף יסתבר שקבלן עשה את זה.

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
זה לא משנה אלונה ,האפקט שזה עושה שעובדים יוצאים ואומרים זה מסר .אף אחד לא
מצפה שעובדי עירייה )לא ברור – מדברים ביחד(.

מר משה סיני – ראש העיר:
חברה ,אנחנו יוצאים עוד מעט למבצע שמגייסים את התלמידים שלנו ,זה אומר לשמש
אותם כבעלי ניקיון? איזה קשקוש .לא להגיד דבר כזה ,כן ,בבקשה ,קדימה) .לא ברור –
מדברים ביחד(.

מר יעקב אדמוני – חבר המועצה:
אני מצטרף גם לא יכול שכל מבצע שעושים כאן לטובת המקום ,חשוב מאוד ויישר כוח .מי
שעושה ויוזם יישר כוח.
בקשר גם כן לאירועי פורים ,אני חייב להגיד במסגרת תרבות תורנית עשינו לפחות ב5 -
מוקדים שעשינו את זה בראש העיר בהשתתפות של מאות אנשים .והלוואי ,והלוואי והייתי
עוד יכול מרוב דרישות שביקשו ,והייתי יכול לעשות ולהמשיך את זה .זה מתבטא
בתזמורות ,ומתבטא בזמרים שבאו ,זה אפילו התבטא בדברים שתצחקו קצת ,אפילו עשינו
דברים על האש .מישהו אפילו תרם ,הייתי צריך להזמין אותך אבל לא יכולת להגיע .אפילו
עשינו כבש על האש שמישהו תרם את זה .שהוא אמר ,פעם הבאה אני לא תורם כבש ,הפעם
אני אתרום עגל .אבל בכל מקרה ,זה חשוב מאוד ,המסר שהיה בתרבות שעשינו במסגרת
פורים ,זה כן המגילה לנשים בשעות שלא יכולות לבוא ולשמוע ,גם כששינו את זה ,ובשבת
עשינו במיוחד לילדים במסגרת תרבות תורנית .כמובן ,זה במסגרת של תהילים שהמחלקה
השתתפה בפרסים וכל מיני ממתקים שהבאנו להם.

מר משה סיני – ראש העיר:

"חבר" – למען הרישום הטוב
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כל הכבוד ,סעיף שני שעל סדר היום.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
פני זה יש הארה אחת אני סבור שפורום נשים זה דבר מאוד חשוב לעיר ובהחלט הוא יכול
לקדם דברים בעניין .סך הכל ,אני מניח שהנשים הם בהחלט איזה שהוא יתרון יחסי ,ושהוא
איזה ערך נוסף .אבל עדיין ,עדיין.

משתתף בדיון:
אבל למה עדיין?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
עדיין זה לא מאפשר לפורום הנשים להתנהג בשונה מכל מסגרות החוק ,ולקבל קיצורי דרך
שלא מותרים ,או שלפחות לא הגיוניים .לשיטתי .ואם למשל לי יש מסגרת ,היה לי ,למשל יש
לי מסגרת של מועדון רוכבי האופניים בראש העין ,ויש לי גם מועדון ההולכים יפה בראש
העין .אז אני ,זה שזה במסגרת אגף בעירייה ,זה עדיין לא מאפשר לי להקצות להם מבנה
עירוני באופן אוטומטי ,בלי לעבור ,ולכן אני חושב שלמען הסדר הטוב ,ואני לא מניח שתהיה
התנגדות אפילו ,אבל את הקצאת הגן בברקן  2כמועדון לטובת פורום הנשים צריך לעשות
מסודר ,במסגרת ועדת הקצאות כמו שצריך .כי מה ההבדל בין בית הכנסת הספרדי שיושב,
וכן הנוער העובד ,שיושב בדיוק בסמוך אליהם .זה בדיוק אותו דבר .ושלא יספרו לי ,שלביא
בגלל שהיא לא מסוגלת לתפקד בתפקיד הזה אז צריך להביא את אורנה צאיג וכן הלאה ,וכן
הלאה ,בלי להיכנס לרכילויות עכשיו .עכשיו ,זה מתחבר לעוד משהו ,ואני מעלה אותו עוד
פעם רק כהארה .זה מתחבר ,תתייחסי אחר כך בצורה מסודרת .זה מתייחס לעוד משהו
שהארתי בתקציב ,אם מחליטים לתת תקציב לפורום הנשים זה דבר מבורך .אבל ,לא צריך
להבליע שם כל מיני דברים תחת כותרות לא מוגדרות .ואם יש מסגרת של פעילות של יו"ר
הפורום ,ומסגרת של פעילויות אחרות של הפורום ,פשוט לסדר את זה בצורה מסודרת
בתקציב ,ולא להסתיר את זה בצורה ,בתנועות סיבוביות .אפשר להגיד ,חצי מהתקציב
לטובת היו"ר ,החזר הוצאות ,לא יודע איך תקראו לזה .והחזר לטובת פעילות .ולא צריך

"חבר" – למען הרישום הטוב
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בפורום הנשים הזה תמיד לעשות כל מיני "מונקי ביזנס" שאני לא מבין למה .אפשר לעשות
את זה מסודר ,אני לא מאמין שמישהו יתנגד לזה.

מר משה סיני – ראש העיר:
יש כמה דברים שאבי העלה .אני לא רוצה להפוך את זה לדיון אבל אני לפני שאנחנו ניתן את
התשובה .אני הייתי רוצה לשמוע את דעתה של הגב' אלונה דור-קולן על כל הסוגיה .את
מסכימה לדעתו? את רוצה להרחיב?בתור אישה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
מה אני אומרת? עד כמה שזה חשוב הפורום נשים בהחלט חשוב .אבל מלכתחילה.

מר משה סיני – ראש העיר:
לא ,לגבי ההקצאה וכל הדברים .זה נראה לך בסדר?

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
אני חושבת שכל דבר צריך לעבור את ועדת ההקצאות בדיוק דינו של פורום.

משתתף בדיון:
אם הוא לא עירוני.

מר משה סיני – ראש העיר:
רגע ,אני רוצה לשמוע את אלונה מדברת לעניין.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
פורום נשים.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר משה סיני – ראש העיר:
מה דעתך על הפורום עצמו? אפשר להגיד עליו כמה מילים טובות גם?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
רק מילים טובות.

מר משה סיני – ראשי העיר:
אז מה הבעיה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אם מקצים לו מבנה אז אותו מבנה צריך לעבור ועדת הקצאות כמו כל גוף אחר שמבקש.

מר משה סיני – ראש העיר:
כן ,אוקי ,זהו .אירית בבקשה.

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
טוב ,קודם כל את התשובה הזאת גם מסרתי באופן אישי בין מי ששאל אותי וטרח .על פי
חוק לראש העיר יש יועצת ראש העיר במעמד האישה וזאת דפנה לביא .והפורום נשים בעצם
נסמך על התפקיד הזה שהוא עירוני לחלוטין .לכן כל מבנה וכל פונקציה שהיא עירונית לא
צריכה לעבור ועדת הקצאות .אותו דבר בבית המתנדב כי לא שמעתי אף ,כי זה לא נשים,
שמישהו מחברי המועצה הלין על כך את היבט המתנדב נתנו בלי הקצאה ,מאותו טעם,
ששושנה חן היא עובדת בעירייה ,באגף הרווחה והיא ממונה על הנושא של המתנדבים,
והמבנה הזה הוא מבנה עירייה ,מבנה עירוני יש פונקציה עירונית שנמצאת.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אגודת הולכי כפופה לאגף הספורט בעירייה ולמחלקת הספורט ,לא יודע איך ההגדרה .מחר
אני יכול להקצות לו את הגן בברקן ב 56 -ללא 58 ,לא זה?

"חבר" – למען הרישום הטוב
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גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
מאחר ולא פנית.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
לא ,אני שואל אותך ,אני יכול?

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
תבוא עניינית ואני אענה לך.

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
יש לי רק הערה אחת .היות ואני כתבתי במכתב ,אמנם לא הופנה אליכם ,אבל קיבלתם אותו
אני רוצה להעיר רק איזה שהיא הערה .אני התכוונתי לבקש לעלות את זה כדיון בפני עצמו
ולא זה הזמן עכשיו .לכן אני ישבתי בשקט כאשר אתה עדכנת ,היות והנושא עלה אני רוצה
להוסיף ולומר .יתכן ולא ההגדרה הנכונה היא ועדת הקצאות .אבל ,לכל המבנים העירוניים
בעיר ,יש יעוד .לכל אחד מהמבנים יש יעוד .אני כן חושבת ,וזה באמת נדון בפני עצמו ,אם
משנים יעוד של מבנה.

משתתף בדיון:
יש גוף מקצועי בעירייה שמחליט.

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אז באותו דיון אני אשמח לדעת מה זה אותו גוף מקצועי ,ומי מחליט על שינוי יעוד .כי
הנכסים שייכים לאן שהוא .אם משנים יעוד של נכס אז או שזה במסגרת איזה שהיא
החלטה גורפת ,או מסגרת פרטנית אבל גם אז צריך לדון .אבל בהחלט זו הערה בלבד,
ובהחלט שווה דיון בפני עצמו.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר משה סיני – ראש העירייה:
טוב ,אני בטוח שכולם יצטרפו אלי לברכות לפורום הנשים ,אני חושב שזה אחד הפורומים
המדהימים שיש לנו בעיר ,הוא לא היה קודם.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
יתרה מכך ,בדומה למועצת הנוער עירונית שעוד בטרם מלאו לה שנה כבר עלו לרגל לראות
אותה .רק אתם לא בדיוק ידעתם לזהות ,אבל אני הכרתי נשים שם לא באירוע הפתיחה של
המועדון ,אלא בערב נשים שהיה בערב במתנ"ס ישבו שם נשים מערים אחרות שהגיעו ללמוד
על פעולתן של פורום נשים כאן .אז זה להוסיף על העניין.

מר משה סיני – ראש העירייה:
אני רוצה לעבור לסעיף הבא .הרב חננאל מעודה שיושב כאן משמאלי ,אני רוצה לברך אותך
על זה שאתה הוסמכת כדיין על פי יודעי דבר כאן בראש העין ,הרי זה לא קורה כל יום שני
וחמישי בלשון המעטה .זה עוד לא קרה חוץ מרב העיר שהוא דיין נדמה לי.

הרב חננאל מעודה:
אני לא יודע רב העיר ,אבל אני יודע שזה עוד לא קרה.

מר משה סיני – ראש העירייה:
אני רוצה שתבינו ,בטח הרב תכף גם יפרט זה לא ,זה תואר דיין זה דבר בעל משקל רציני
מאוד בעולם ההלכה היהודי .זה למעלה מ 10 -שנים אם לא יותר של עבודה קשה ,של
לימודים שזה בא גם על חשבון המשפחה .זה השקעה ,זה כניסה לעולם התורה ,וזה עולם
ומלואו כמו שאנחנו יודעים .אני באמת רוצה קודם כל לברך אותך בשם חברי מועצת העיר,
בשמי וגם לברך את המשפחה היושבת כאן ,חלק מהמשפחה .הבת שאנחנו מכירים ,וגם
האישה שלידך ושעזר כנגדך .אני מברך אתכם ,אני חושב שזה דבר מאוד מאוד מרשים,
רציני ויפה ,שאתה ראוי לכל שבח וכל ברכה .מה שאני רוצה לבקש ממך שאולי תספר לחברי
מועצת העיר קצת על התהליך ,קצת על עצמך גם שיכירו אותך .בבקשה.
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הרב חננאל מעודה:
קודם כל אני מאוד מודה לראש העיר ,שהוא בעל האכסניה ,אני חושב שזה דבר גדול שהוא
מעריך .יש הרבה ,אוקי ,זה לא בתחום שלי ,לא הבית שלי ,לא האיש שלי ,אז שיהיה שם
בסדר ,אני אגיד לו תודה רבה .עצם זה שראש העיר הזמין אותי ,אני חושב שזה דבר גדול.
בלי קשר עכשיו לשום חנופה ,זה ממש הבעת רגשות פנימית .דבר שני ,אני אספר לכם קצת
כמה דקות מה קורה ,איך ההליך הזה .אני למעשה התחלתי מגיל  6למדתי פה בראש העין,
לאחר מכן למדתי בישיבות מצויינות עד גיל .21

משתתף בדיון:
באיזה בית ספר למדת?

הרב חננאל מעודה:
חסודי התורה .התחלתי לפני  30שנה ,משהו כזה .אחר כך למדתי בישיבות די טובות ,אנחנו
לא ניכנס לשמות ,דרך אגב ,אשכנזיות .למדתי להתמודד עם הרבה דברים גם .כי היו
תקופות שהייתי בישיבה התימני היחיד .לאחר מכן התחתנתי ,ואחרי שנה ,שנת נישואים
נולדה לי הילדה שהיא פה ,יעל ,שאני באמת יכול להתגאות בה ,אני מאחל לכולכם ילדה
כמוה .נולדה לי ילדה ואז אני הלכתי לרב שך ואני שאלתי אותו ,אני מזכיר את עצמו ,כי
למעשה בזכותו אני פה .שאלתי אותו אם אני אעבור לבני ברק או לא .אני חייב לציין שהיתה
לי כבר דירה בבני ברק .אז הוא אמר לי ,מה אתה עושה בראש העין? אמרתי לו ,אני קצת
מלמד וזה .הוא אמר לי ,לא ,תישאר פה .אם אתה יש לך עשיה בראש העין קצת ,תישאר פה
והשם יעזור לכם.
למה אני אומר לכם את זה? הרב שך אמר לי איזה משפט ,אני שומר אותו עדיין .אם זה
יקרה אני אספר לכם אותו .אני חושב שלאף אחד לא סיפרתי אותו .למה אני מספר לכם את
זה? כי בזכותו אני פה ,ואני מרגיש שהברכה שלו היא זו שעזרה לי .כי תראו ,אנחנו לומדים
היום ,אני התחלתי ללמוד .אני נוסע כל יום בני ברק ,אני התחלתי ללמוד עם קבוצה של .15
ומה שקרה שאני היחיד שסיימתי ,יש עוד זוג שעשו מבחן אחד ,יש עוד  12שלא הולכים
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למבחנים אפילו ,לא חושבים .מי שיודע קצת כמה כמות חומר של בחינה אחת ,מבין שזה
לימוד לא יאומן ,קשה להאמין .אני חייב לציין באמת ,לשבח את אישתי ,היו חודשים שהיא
לא היתה רואה אותי .הייתי יוצא הבית ב 8:00 -נכנס ב 2:00 -לפנות בוקר ,כמו שאני מספר
לכם .גם יעקב יכול להעיד על זה .כי בשעות הלילה המאוחרות  1:00 12:00 ,11:00בלילה,
הייתי יושב לומד אצלו בבית מדרש .הייתי עושה לו נזקים על המזגן .לפני שנה פחות או יותר
סיימתי ,שנה ,שנה וחצי.

משתתף בדיון:
)לא ברור(.

הרב חננאל מעודה:
בדרך כלל  10שנים ,אני מדבר איתכם  10שנים אחרי שאתה מגיע לרמת הבנה אדירה
בתורה .זאת אומרת  10שנים לוקח לך אם אתה כבר קורא ואתה בעל הבנה טובה ,והכל .מה
שנשאר לך כאילו לעבוד על קצת הבנה פלוס זיכרון שאתה צריך ברכה משמים .אני לא מדבר
על המתחים ,כי כל מבחן ברגע שאתה מסיים אותו בודקים אותו  4דיינים .זאת אומרת,
יוצא שכשאני עושה מבחן ,אני אתן לכם דוגמא מדהימה שהיתה לי .עשיתי מבחן באב,
קיבלתי תשובה בתמוז הבא .ואיזה תשובה קיבלתי? קיבלתי תשובה שלילית .וידעתי שאני
באב צריך לגשת למבחן הבא ,ונשאר לי חודש להתכונן למבחן שהוא ענק בכל קנה
מידה.ומרוב הבום שקיבלתי על זה שקיבלתי תשובה שלילית ,כשבאתי למבחן הבא ישבתי
עם המבחן ב 10:00 -בבוקר קיבלתי את הדף ,עד  12:00לא התחלתי לכתוב .בסוף אמרתי
לעצמי ,לא אתה כן יודע ,תתחיל לכתוב .וככה התחלתי .דרך אגב ,בחינה בדיינות לוקחת
משהו מ 10:00 -בבוקר עד השעה  7:00בערב ,ללא יציאה מתוך החדר כמו שאתם יושבים
פה .יש פה איזה פינה עם שירותים ,שאני מדבר איתכם בסך הכל זה לענות על  13תשובות.
שכל  13תשובות זה בדרך כלל יותר ממחברת פוליו של  40דף.

מר משה סיני – ראש העירייה:
סיפרת לי על המבחן האחרון שהיה לך בעל פה ,על סוג השאלות ששאלו אותך .אולי תיתן
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איזה דוגמא או שתיים.

הרב חננאל מעודה:
אני אתן דוגמא של השאלה.

מר משה סיני – ראש העירייה:
אולי יהיו כאן אנשים שיחזרו בתשובה.

הרב חננאל מעודה:
אני רוצה פשוט מאוד לתת להם רקע שיבינו כאילו מה קורה בדרך .ואני חושב ,לא יודע ,אני
מרגיש שזה ברכה משמיים שעברתי את זה ,כי זה לא יכול להיות בלי זה ,גם בגלל מה שאני
רואה אצלי ,וגם בגלל שזה באמת עבודה קשה .וזה רק ברכה שאני נמצא פה ,אני חושב שגם
התושבים מחזקים פה ,התלמידים שלי שאני מלמד אותם ,הרגשתי שהם נותנים לי הרבה
כוח ,והיו אומרים לי ,אתה חייב לעבור את המבחן ,ואתה תצליח ,ואתה חזק ,ואתה זה ופה
ושם .ובאמת בזכותם ,נתן לי הרבה כוח ,וכמובן אישתי שאני כל פעם אומר שבאמת הרבה,
הרבה מגיע לה .היא יכולה לקבל תפקיד אמרתי להם של צבעי .היא גם צובעת את הבית
לבד ,אם מישהו רוצה צבעי לפני פסח ,יכול להזמין אותה .זה מה שקורה פחות או יותר עם
המבחנים .לפני שלושה שבועות היה לי את הועדה האחרונה ,שזה ועדה שיושבים בה חמישה
דיינים בבית דין העליון ,והם בוחנים על כל החומר .שואלים אותך שאלות .זה באמת היה,
הייתי מאוד בלחץ אבל עמדתי בה בכבוד .אני רוצה לומר לכם ,שאני ראיתי שהדיינים קיבלו
את התיק שלי ,אני מסתכל הרב שרון כאילו מסתכל רואה ראש העין וזה ,עוד לא ,לא הגיע
לפני דבר כזה .התחיל לשאול אותי מה אתה עושה ,מה פה מה שם ,בסדר עניתי לו .אני חושב
שזה גאווה מאוד גדולה ליישוב .ואני חושב שהיישוב יתגאה יותר .אני לא יודע אם אני אקבל
משרה או לא אקבל משרה ,כי כידוע המשרה היא עבודה בכנסת .אבל אני רוצה להגיד לכם
דבר אחד ש...

אלונה דור-קולן -חברת המועצה:
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מה זאת אומרת המשרה היא עבודה בכנסת?

הרב חננאל מעודה:
המשרה זה מינוי של ועדה בכנסת .כמו מינוי שופטים .אני לא יודע ,וזה אף פעם לא עניין
אותי .כי תראו ,אם אני הולך על צד כספי ,אני אומר לכם כבר היום שיש לי הצעות להרבה
כסף בייצוג ,בתיקים בזה .אין לי בעיה ,מי שהוא קצת עו"ד בדיני משפחה יודע שאם הוא
מקבל דיין אצלו במשרד ,שרק יכתוב לו את הערעורים לעליון בנימוקים הלכתיים ,זה שווה
הרבה כסף .אז מבחינה כספית אני לא רוצה .המטרה הגדולה שלי ,וזה באמת אני מקווה
שהשם יעזור לי זה לתרום למען הציבור .זאת אומרת ,לתרום הכוונה בכל הבחינות הן
בתחום התורני ,והן בתחום של דרך ארץ ,של אהבת לרעך כמוך ,שזה אחד הדברים
שמובילים אותי .אני חושב זה הדבר הכי חשוב לעם ישראל .אני משה ביקש שאני אתן
דוגמא ,אז אני אתן לכם סתם דוגמא שאלה מעניינת שהיה לי בועדה האחרונה ,קצת
שתחושו את הדבר .נכנסתי ,וממש אחרי ,יש קצת בדיני אישות ,אז אולי יבינו מה שאני
אומר) .לא ברור – מדברים ביחד(.

אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
אתה הדיין היחידי בראש העין?

הרב חננאל מעודה:
נכון להיום כן.

אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
אין אישה?

משתתף בדיון:
תשאל את השאלה ,אנחנו נהנה מהתשובות.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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הרב חננאל מעודה:
הוא שאל אותי ככה ,שאל אותי זה הרב אלמליך דיין בדין אגב ,אמר לי היה לנו סיפור באה
לפנינו אישה שרצתה להתגייר ,וגיירנו אותה והפכנו אותה צדיקה גדולה .הוא אומר לי,
הלכה עם המטפחת ככה והיא התחתנה עם בחור צדיק ,שני צדיקים היו הולכים ברחוב
ונולדה להם ילדה ,והילדה הזו ,והילדה הזו רצתה להתחתן עם כהן ,והיא באה לבית דין
והרב אמר לה אסור לך בשום פנים להתחתן עם כהן .הוא שאל אותי מה אתה אומר ,איך
היה הסיפור? אז האמת היא אני אגיד לכם את האמת ,זו שאלה מאוד קשה ,כי זה לסרוק
את כל החומר פחות או יותר בראש ,ולהגיע לתשובה .אתם לא יודעים מה התשובה ,זה ברור
לי .התשובה היא ,האמא גיורת .הילדה יהודיה גמורה ,תשמעו את התשובה תבינו ,היא
התגיירה .אבל גיורת שמתחתנת עם יהודי ,הבת שיוצאת מהם היא יהודיה פיקס ,מושלמת.
אז הכל טוב ,אז שאל למה בכל זאת ,מה לא טוב? לא ,אז מה לא טוב?

משתתף בדיון:
)לא ברור(

הרב חננאל מעודה:
האישה היא כשרה ,הילדה כשרה .הילדה כשרה למהדרין .התשובה היא כזו ,התשובה היא,
אני צריך לדעת איך אני אומר את זה ,לא אני דיברתי בלשון הלכתי .אני אמרתי לו שהבעל
חלל ,אבל אני אסביר לכם את התירוץ .ההגיון הוא כזה ,שהאבא שהתחתן עם הגיורת ,אבא
שלו היה כהן שהתחתן עם גרושה .עכשיו ,במקרה הספציפי .זאת אומרת ,התשובה היא,
ללכת דור אחורה לסבא .כביכול הסבא של הילדה הזאת היה כהן שהתחתן עם גרושה ואז
)לא ברור – מדברים ביחד( .אז הבעל הוא חלל ,והחלל כל הזרע אחריו חללים .אז הם
התחללו מהכהונה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
וזה בסדר?

"חבר" – למען הרישום הטוב
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הרב חננאל מעודה:
אני אגיד לך משהו ,תקשיבי אלונה ,אלונה אני חייב לומר לך משהו .אלונה תקשיבי ,תקשיבי
רגע ,אני מהרגע הראשון ידעתי שאת תגידי לי איזה משהו .לא ,לא מתוך רוע .לא ,אמרתי
בפרוש .אבל אני אגיד לך משהו ,אני אספר לך ,אני אספר ,לא ,לא אבל בתור חברת עירייה
אני אומר לך משהו .אני בוקר אחד הגיע פקח אלי הביתה ,שם לי פתק על הדלת ₪ 200
משהו ,למה? הוצאתי איזה שקית כזו ,שהיה בה כמה חתיכות של שברי אבנים .את מכירה
את רחוב גאולה?

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
כן.

הרב חננאל מעודה:
הוא כולו נראה אבנים .אבל אני שמתי עוד שקית עם כמה אבנים .אז הוא אמר לי ,אם אתה
לא תפנה את השקית  ,₪ 200זה בסדר? זה חוק ,אין מה לעשות .בסדר או לא בסדר אנחנו
לא נגיד ,אבל זה החוק .אני לא אמור ,תראי ,כל דבר אני לא חייב להגיד את ההסבר ,אבל זה
חוק .אין מה לעשות.

משתתף בדיון:
אנחנו גאים בך.

הרב חננאל מעודה:
אני גם גאה בכם ,נהניתי להיות פה.

מר משה סיני – ראש העירייה:
א' – אני מבין שהצלחת להתחבב על כל חברי המועצה ב 5 -דקות ,זה כבר כשרון .אני רוצה
בשם חברי המועצה להעניק לך תשורה סמלית וקטנה .אני מניח שבתור דיין יהיה לך הרבה

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מאוד ניירות ,אז יש לך פה איזה משקולת שתחזיק לך את הניירת .עכשיו ,יש כאן כמובן את
הסמל של עיריית ראש העין ,שתמיד תזכור מאיפה באת ולאן אתה הולך ,ואיפה אתה תהיה.
עכשיו ,זה אבן .למה זה אבן? א' – שתהיה קודם חזק כמו אבן ,ואף אחד לא ישבור אותך
בכל משבר ,ובכל צרה שלא תיקלע אליה .אבל אם תיקלע אז תהיה כמו אבן .ו -ב' שלא יהיה
לך לב של אבן .ותמיד תזכור שהלב שלך הוא לב של בנאדם ותמשיך ככה להיות אדם ,כמו
שאתה .תודה רבה לך ,ובאמת גם למשפחה .ויישר כוח.

הרב חננאל מעודה:
אני מאוד מודה לראש העיר ,ולכל החברים .אני מוכן לבוא מדי פעם ,אני שמח להיות פה.

משתתף בדיון:
....

הרב חננאל מעודה:
לא ,לא חידות.

משתתף בדיון:
...

הרב חננאל מעודה:
אני מעדיף שהם יבואו אלי שאני אסגור להם תיקים מהר ,זה אני אשמח מאוד.

משתתף בדיון:
...

הרב חננאל מעודה:
יש ,אני סגרתי למישהו תיק ,אבל היות והתחילו .אני אגיד לכם משהו) .לא ברור – מדברים

"חבר" – למען הרישום הטוב

26

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  34/11מיום 5/4/2005

ביחד(.

מר משה סיני – ראש העירייה:
תודה רבה.
אני רוצה לעבור לנושא הבא ,אישור האצלת סמכויות ראש העיר לעניין החינוך התורני למר
יעקב אדמוני ,זה מתחייב מתוקף העובדה שמיכאל הוא לא חבר בועדת הנהלה ,אז אנחנו
נאציל את הסמכויות למר אדמוני שהוא יעסוק בתיק הזה .אני רק יכול להביע את תקוותי
שמיכאל מלמד שאני מאוד מאוד מעריך אותו אישית ,הוא גם ידיד והוא גם חבר ,ואני מניח
שכל חברי המועצה גם מעריכים אותו .אני מניח שהייתי אומר בעתיד הקרוב תסלל...
והיפה ,שיש בזה גם הרבה מאוד עשייה .ואני רוצה לראות אותו באמת חוזר אלינו .ואני
מקווה שבזה תבוא לציון גואל.

משתתף בדיון:
אני מצטרף לדבריו של ראש העיר,

מר משה סיני – ראש העירייה:
מי בעד?

משתתף בדיון:
איחוד האגף התורני ,עם אגף החינוך הכללי .איפה זה?

משתתף בדיון:
בן טובים בעד .זכי ,בעד .מיכאל ,בעד .אלונה ,נגד .אבי סמובסקי ,בעד .אלונה נגד.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
אתה דיברת על איחוד האגף.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר משה סיני – ראש העיר:
מה זה קשור לאיחוד האגף?

גב' אלונה דור-קולן:
אגף החינוך.

משתתף בדיון:
צריך להיות דיון על כל הנושא באופן נפרד.

מר משה סיני – ראש העירייה:
מה זה קשור לאיחוד האגף? האגף אוחד ,מה הבעיה?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
איפה האגף אוחד?

מר משה סיני – ראש העירייה:
האגף אוחד ,יש אגף של חינוך ,תרבות ותרבות תורנית ,מה הקשר?

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
 ...פוליטי ,לבין המבנה הארגוני .במבנה הארגוני זה אחד ,בצד הפוליטי זה מחזיק תיק בשני
דברים שונים.

החלטה מס' :1
מליאת המועצה מאשרת האצלת סמכויות ראש העיר לעניין החינוך התורני למר יעקב
אדמוני.
בעד :משה סיני ,מתי יצחק ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,עדה אהרון ,משה בן טובים ,זכי

"חבר" – למען הרישום הטוב
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קוממי ,מיכאל מלמד ,אבי סמובסקי ,שלום דראב.
נגד :אלונה דור קולן.

מר משה סיני – ראש העירייה:
הנושא הבא אישור תשלום שכר בשיעור של  60%משכר מנכ"ל למנהל אגף שפע ,אני חושב
ששמוליק עושה עבודה מעולה ,מצויינת .כמה הוא נמצא?  100יום נדמה לי 105 ,ימים פחות
או יותר ,אנחנו רואים את המוטיבציה אנחנו רואים את האנרגיה שהוא משקיע בתפקיד
מאוד מאוד קשה ,ואני חושב שהוא ראוי לכל שבח 60% .משכר מנכ"ל ,אני הייתי רוצה לתת
לו יותר .גם פנינו למשרד הפנים כדי שיתן לו יותר.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
זה הגג?

מר משה סיני – ראש העירייה:
יש סקלה מסויימת .משרד הפנים הסכים לתת לו עד .60%

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אז זה הגג או לא הגג?

מר משה סיני – ראש העיר:
זה לא הגג.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
למה שלא יקבל ?70%

מר משה סיני – ראש העיר:
ביקשנו.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
אני אסביר ,כל הסטטוטורים היחידים מקבלים חוזה בכירים .אבי ,תקשיב .מי שלא
סטטוטורי מקבל דרוג דרגה .יש אפשרות לאלה שלא סטטוטורים באגף שפע הוא לא
סטטוטור ,לפנות למשרד הפנים ולבקש לתת לו אחוז משכר מנכ"ל .אנחנו ביקשנו יותר
אחוזים מה שמשרד הפנים הסכים לפי גודל האוכלוסיה ,ולפי כל מיני פרמטרים ,לתת .60%

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
זאת אומרת זה הגג מבחינתם?

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
מבחינתם זה הגג.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אז התשובה היא כן.

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
מבחינת משרד הפנים.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
הבנתי ,כי אני רציתי להבין למה .60

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
מי בעד? בוא נעשה הצבעה ואחר כך תעירו ,כדי שלא נפספס .מי בעד? כולם בעד ,כולם בעד.

החלטה מס' :2
מליאת המועצה מאשרת תשלום שכר בשיעור  60%משכר מנכ"ל למנהל אגף שפ"ע.
אושר פה אחד

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר משה בן טובים – חבר המועצה:
אני כחודשיים באגף שפ"ע וכמנהל האגף הוא עושה עבודה נפלאה ,הוא אדם מאוד יצירתי,
חרוץ מאוד ,אני חושב ש 60% -לא מספיק לעבודה שהוא משקיע ,לשעות שהוא משקיע ,ואין
לי ספק שבעתיד הקרוב נצטרך לבחון על מנת שיקבל את כל מה שמגיע לו ,כי בסופו של דבר
נטו נשאר לו סכום מאוד מאוד זעום.

מר משה סיני – ראש העיר:
אני עובר לנושא הבא של אחזקת טלפון בסכום של עד  ₪ 350לסגנים משכר תמורת קבלות.
אני חושב שזה סכום ממש מינימלי ,ואני לא רואה בעיה לאשר להם את זה ,לאור התפקיד
שלהם.

משתתף בדיון:
אני חושב שמגיע להם  500לפי החוק ,למה לתת להם ?350

מר משה סיני – ראש העיר:
כי אנחנו לא יכולים לתת.

משתתף בדיון:
למה? או שלא מגיע בכלל או שמגיע .500

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
אפשר גם להחליט .350

משתתף בדיון:
למה? אם מגיע  500שיקבלו .500

"חבר" – למען הרישום הטוב
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משתתף בדיון:
הם לא חיים רק מ.₪ 350 -

משתתף בדיון:
למה  ?500אם יש .300

משתתף בדיון:
למה? החוק אומר  500אז למה אתה תקצץ להם סתם?

מר משה סיני – ראש העיר:
אין לי בעיה חברה.

משתתף בדיון:
או שלא מגיע להם בכלל לשיטת עדה ,וזה הגיון כי הם מקבלים פלאפון מהעירייה .או שתגיד
להם שמגיע להם הכל  .500למה באמצע הזה? האמצע הזה סתם .או שלא מגיע להם כלום.

מר משה סיני – ראש העיר:
רגע ,שניה ,רגע ,אבי ,אבי שניה ,מה דעת אלונה?

גב' אלונה דור-קולן -חברת המועצה:
טלפון של הסגנים ,תגידו לי אתם לא חושבים ,של מי היה הרעיון החצוף הזה?

משתתף בדיון:
מגולם .500

גב' אלונה דור-קולן -חברת המועצה:
לא ברצינות עכשיו ,אתם לא חושבים שזה רעיון חצוף.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר משה סיני – ראש העיר:
מה חצוף?

גב' אלונה דור-קולן -חברת המועצה:
מה חצוף? להחזיר לסגנים בשכר שמקבלים משכורת  .₪ 350אתם לא חושבים שזה חצוף?

מר משה סיני – ראש העיר:
אבי ,מה אתה אומר ,אתה מסכים עם אלונה?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני דעתי שכל מי שעובד צריך לקבל משכורת .וכל מי שעושה צריך לקבל משכורת .אני לא
הולך.

מר משה סיני – ראש העיר:
יש לכם הצעה בעניין?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני אומר כך ,אני אומר אפס או  500אני לא אומר .350

מר משה סיני – ראש העיר:
את מקבלת את זה אלונה?

אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
וכמה אתה מקבל?

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
כלום .אבל עזבי ,הסעיף שלי זה  ,7אני תכף אטען על הסעיף שלי אחר כך .אני אומר כזה
דבר ,אם מחליטים שהמשכורת שלהם היא מספיק גבוה ,והיא מספיק מספקת את התפיסה
שלנו ,אז הגזלה שווה היא לגבי הרכב ולגבי הנושא של הפלאפונים .עכשיו ,אם מחליטים
שהחוק הולכים עם כל החוק עד הסוף ,והחוק מאפשר להם לקבל את המקסימום ,אז אני
לא זה שיקצוץ להם את השכר .אני לא רכלבסקי ודומיו .ולכן ,אני אומר ,אם זכאים לקבל
שיקבלו.

מר משה סיני – ראש העיר:
אתה מוכן לנסח את זה בשם סיעת שינוי?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני לא מוכן לנסח את זה בשום סיעה .אנחנו לא דנים בשם סיעות ,אנחנו דנים בשם הועדה.
אני אנסח הסעות בשמיעה שלי כל הזמן ,גם בדיונים הקודמים לא ניסחתי הצעות גם בנושא
של תכנון ובניה לא ניסחתי הצעות בשם סיעות.

מר משה סיני – ראש העיר:
אז תנסח את ההצעה שלך.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני אומר ההצעה שלי אומרת שתי אפשרויות,

מר משה סיני – ראש העיר:
ההצעה ,ההצעה ,אין או ,זה הצבעה .אתה צריך להחליט מה אתה,

מר מיכאל מלמד – חבר המועצה:
יש לי שאלת הבהרה אולי תעזור לאבי ,המשכורת שלהם ,השכר טלפון מגולם במשכורת?
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משתתף בדיון:
בתקציב זה נמצא.

מר מיכאל מלמד – חבר המועצה:
לא מקבלים אחזקת טלפון?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
יש להם את הטלפון העירוני ,ה 940 -יש להם?

מר משה סיני – ראש העיר:
אז אבי תעלה את ההצעה שלך.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
רגע ,ה 940 -יש להם? ה 940 -העירוני יש להם?

משתתף בדיון:
יש להם ,כן יש להם .אבי ,מדובר על השתתפות לשיחות 940 .יש להם.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
בחיי שאני לא יכולה להאמין לדבר הזה .יושבים כאן שני סגנים שמקבלים שכר והנושא
עלה ,איך אתה הרב אדמוני יש לך חבר שלך מספר  2שלך שלא מקבל שקל אחד .אתה מקבל
משכורת.

משתתף בדיון:
אבל הוא עובד.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
כמה עולה לך טלפון לחודש?

משתתף בדיון:
.₪ 1,200

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
 .₪ 1,200ואתה מקבל בנוסף למשכורת שלך עוד  ₪ 350החזר טלפון .סמי עושה פחות שיחות
טלפון מאשר אתה עושה?

משתתף בדיון:
זו מדיניות.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
מה שנוח לך )לא ברור – מדברים ביחד(.

מר משה סיני – ראש העיר:
חברה ,מיצינו את העניין.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
איך לא באתם ,מפאת כבודם של שאר חברי המועצה.

עו"ד עדה אהרון – חברת המועצה:
יש פה איזה אבסורד ,שני סגנים שיושבים בעירייה כל היום  8שעות ביום ,משתמשים
בטלפון של העירייה ומהצד שכנגד יושבים פה חברי מועצה שלא יושבים בעירייה.

מר משה סיני – ראש העיר:

"חבר" – למען הרישום הטוב
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תכף נדון בעניין הזה ,תכף נדון גם בעניין הזה .זה סעיף .7

משתתף בדיון:
בגלל זה זה עד .350

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
הם מקבלים החזר של  ,₪ 350כשאני מוציאה .1,500

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
להם יש אחריות ,אלונה ,להם יש להם האצלת סמכויות .שרי אני מבקשת תשובה.

החלטה מס' :3
מליאת המועצה מאשרת החזקת טלפון נייד בסכום של עד  ₪ 350לסגנים בשכר תמורת
קבלות.
בעד :משה סיני ,מתי יצחק ,סיגל שיינמן ,עדה אהרון ,משה בן טובים ,זכי קוממי ,מיכאל
מלמד ,שרי סלע.
נגד :אלונה דור-קולן.
נמנע :אבי סמובסקי.

מר משה סיני – ראש העיר:
נושא הבא ,ועדה למאבק בנגע הסמים ,ועדה חשובה בעירייה .אנחנו התבקשנו למנות לה
נציגים על פי איזה שהיא מתכונת שקבועה על פי החוק .אני מציע שאני אהיה יו"ר ,החברים
יהיה מיכאל מלמד ,סיגל שיינמן ,ושאר החברים שנמצאים פה.

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
מנהלת אגף רווחה ,מנהל אגף חינוך ,ד"ר אייל מידני ,ליהי צארום ,מנהל בי"ס על יסודי .זה
על פי חוק דרך אגב ,זה ועדת חובה חדשה .נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים ,בסדר?
בעד? פה אחד.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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החלטה מס' :4
מליאת המועצה מאשרת מינוי הרכב ועדה למאבק בנגע בסמים מסוכנים כדלקמן:
יו"ר – משה סיני .חברים – מיכאל מלמד ,סיגל שיינמן ,מנהלת א .רווחה ,מנהל א .חינוך.
נציגי ציבור – ד"ר אייל מדני ,ליהי צארום ,מנהל בי"ס על יסודי ,נציג הרשות הלאומית
במלחמה בסמים.
אושר פה אחד.

מר משה סיני – ראש העיר:
הצעה לסדר היום של מר אבי סמובסקי – חבר המועצה .אתם מוכנים לדון על ההצעה
הזאת?

משתתף בדיון:
כן ,בהחלט.

גב' אלונה דור-קולן – חבר המועצה:
פעם ראשונה הוא שאל אם מוכנים לדון בהצעה .אני לא שמעתי כזה דבר.

מר משה סיני – ראש העיר:
רגע ,דקה ,יש עניין של בורות יו"ר ועדת ביקורת אני מצפה ממך לדעת ולנהוג על פי החוק,
ואם תנהגי על פי החוק ואם תדעי את החוק אז תביני שראש עיר חייב לשאול את חברי
המועצה ,לפני העלאת ההצעה על סדר .מאחר ואת לא מכירה את החוק ,אז כל דבר את
מתנפלת וכל דבר את מתנפחת .מה את רוצה שאני אלמד אותך גם את החוק? אז אני לא
רוצה ללמד אותך את החוק ,תלמדי לבד ,הגיע הזמן .בבקשה ,כן.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אני מבקש קצת סבלנות .זה נושא שנוגע לכולנו.
משתתף בדיון:
זה נושא כואב.
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מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
לא כואב ,ולא רגיש ,והכל בסדר.
חוק הרשויות המקומיות של  1995פרומה ,אני מרשה לך לתקן אותי אם אני מפספס כי הצד
המשפטי זה לא הצד החזק שלי ,קובע בסעיף  2שחבר מועצה יהיה זכאי לקבל מקופת
הרשות המקומית גמול עבור השתתפותו בישיבות המועצה ,בישיבות ועדה ובישיבות מוסד
תכנון שהוא משמש כחבר בו מטעם הרשות המקומית ,וכן בסעיף ב' קטן שלו ,חבר מועצה
שהוא נציג של רשות המקומית וגוף המנהל של תאגיד עירוני ,מה שיש אצלנו יש זה החכ"ל
למשל ,או תאגידים אחרים שיהיו בעתיד ,זכאי לקבל מקופת התאגיד ,גמול עבור השתתפותו
בישיבות הגוף המנהל של התאגיד .לאמור ,יש פה שני נושאים של ישיבות אחד זה ועדה
ואחד זה מועצה ,כולל מי שיושב לדוגמא בחכ"ל .דבר נוסף ,בסעיף  3נאמר ,שחבר מועצה
שראש העיר אצל להם מתפקידו וסמכויותיו לפי סעיף ,וכן הלאה ,יהיה זכאי לקבל מעבר
לגמול ההשתתפות בישיבות ,אני מקצר לכם כמובן ,לא מקריא לכם את הכל ,החזר הוצאות
לצורך מילוי תפקידם וסמכויותם .למשל ,אני נותן את הדוגמא של שרי למשל שנשלחת
לירושלים ,לקרן קיימת לדון בנושא היער ויושבת שם בדיונים ,וצריכה לעשות שם חוזים וכל
מיני דברים ,ויש לה הוצאות שנובעות מכך .אזי ,גם על פי החוק זכאית לקבל גמול מעבר או
בנוסף לגמול בגין ההשתתפות בישיבות השונות ,במוסדות השונים.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
מי קובע את התאריך?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
רגע ,אני אגיע .באותה שנה ,סליחה ,שנה אחרי זה ב 1996 -פורסמו התקנות שקבעו ב,96 -
שקבעו שישיבה שווה  ₪ 200וועדה שווה  .₪ 150כמובן שהנושא של הוצאות ספציפיות
שמישהו נשלח למשימה ,לא נקבע בתקנון הדברים האלה.
מה את הולכת לי?

משתתף בדיון:
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כן ,קיבלתי איזה טלפון דחוף ,אני מתנצלת .אבל החקיקה הזאת בוטלה ,אתה יודע?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
בוטלה לשנה אחת בלבד.

משתתף בדיון:
לא ,היא בוטלה בחוק ההסדרים.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
בוטלה לחוק ההסדרים לשנה.

אלונה דור – קולן – חברת המועצה:
אתה הבנת את זה? לא הבנת.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אני יודע בדיוק מה שכתוב ,לשנה .מעבר לזה כמובן שלא רשאי לקבל גמול נוסף חבר מועצת
העיר .בשנת  97נאמר ,נאמר ,שעל אף הוראות חוק הרשויות המקומיות גמול השתתפות
בישיבות לחברי מועצה התשל"א ,בשנת  ,97וזה מה שפרומה העירה עליו ,לא ישולם גמול
השתתפות בישיבות ,והחזר הוצאות לחברי מועצה של רשות מקומית ,לפי החוק האמור.
לאמור ,חוק ההסדרים ב 97 -לשנה יש לו נפקות לשנה ,ביטל למעשה את הסוגיה של החזר
הוצאות .הוא תאורתית ביטל ,יש מקומות שלא ביטלו ,אבל הוא תאורתית ביטל לשנה.
לאמור ,ב 98 -כבר היה אפשר אוטומטית החוק חוזר לתכולתו ,אם חוק ההסדרים ב 98 -לא
חזר ואמר בנושא הזה דברו .והוא לא חזר ואמר את דברו בעניין .בעקבות עבודת מטה
שיזמנו.

משתתף בדיון:
מי זה יזמנו?
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מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
יזמנו זה אלונה ואני לצורך העניין.

משתתף בדיון:
לא שמעתי ברור.

אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
מה לא שמעת ברור? את האלונה לא שמעת?

מר משה סיני – ראש העיר:
מה כללה עבודת המטה?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
כן .בעקבות עבודת המטה שיזמנו וששוטף בה הפורום המונציפלי של שינוי ,למעשה הסברנו
לחברי הכנסת ולשר הפנים דאז את הסיטואציה הקיימת ,שהיא חברי מועצת העיר שלא
מקבלים שכר .אז דרך אגב ,אף אחד מאיתנו לא קיבל שכר אם אתם זוכרים משנה שעברה.
משקיעים מזמנם ,ומכספם ,השקעות גדולות על מנת לקיים את תפקידם ,גם בתחום של
הישיבות ,גם בתחום של ההכנות לישיבות .הרי מישהו צריך להבין שזה שישיבה היום
מתקיימת בשעה  ,19:00אם מישהו היה רוצה טוב טוב להתכונן אליה ,ואירית תעיד .אז הוא
צריך לעבור על הרבה ניירת ,צריך לעשות מכתבים ,הוא צריך לבדוק דברים .אני כבר לא
מדבר על ועדת תכנון ובניה ,שיש שם איזה  15נושאים ,שצריך ללכת לרקוע את כל הטבעות,
לעשות ציורים בשטח .לבדוק את כל הכושיות של התושבים ,לבדוק את כל הסכסוכים
שבראש העין אנחנו מבורכים בהם וכן הלאה .יש המון עבודת הכנה .והצלחנו לשכנע את שר
הפנים דאז אשר הוציא החלטה ב 18.10.2004 -לפיה יהיו זכאים חברי מועצת העיר לגמול
והחזר הוצאות עבור השתתפותם בישיבות המועצה וועדות המועצה .דרך אגב ,בהחלטה שלו
יש להצטער לדעתי ,למרות שזו טעות קולמוס אולי ,או טעות סופרים ,הוא לא הכניס גם את
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סוגיית שרי אני קורא לה ,זה סוגייה של יער קרן הקיימת .זאת אומרת ,הוא דיבר רק על
המועצות של הועדה .הוא לא דיבר למשל על משימות שנשלחות .אבל אני חושב שזה מובן
מאליו.

מר משה סיני – ראש העיר:
זה בפנים?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
זה בפנים.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
ההסבר הרעיוני אני רק מקריא לכם ,ההסבר הרעיוני של השר היה ,משפט אחד הוא אמר,
יש לעודד חברי מועצה למלא תפקידם ,ולכן יש להחזיר את המצב לקדמותו דהיינו לקבוע
בחוק סעיף המאפשר תשלומים אלה .כלומר ,הוא מדבר במפורש על לא לעשות דבר נוסף,
מעבר להחלטה שלו ולחוזר שהוא הפיץ ב 14.11 -הוא מדבר על דבר נוסף ,לעגן את הנושא גם
בחוק נפרד ,על מנת שלא יבוא מחר עוד פקיד אוצר ,באיזה שהוא חוק הסדרים וינצל את
ההזדמנות לקרסם בתחום הזה .לכן הוא אמר ,מעבר להחלטה שלו ,שמדברת בהיא לישנה
על הזכאות של חבר מועצה לקבל גמול והחזר הוצאות עבור השתתפותו בישיבות המועצה
וועדות המועצה ,הוא גם מחליט סך הכל ליזום הצעת חקיקה בנושא .ואכן ,ואכן ב-
 5.1.2005מגיש ח"כ אילן שלגי על שולחן הכנסת הצעת חוק בנושא שמדברת על ,מפרטת
למעשה את ההחלטה של השר פורז דאז ואומרת בדברי ההסבר ,אין זה צודק שנבחרי ציבור.

משתתף בדיון:
דברי ההסבר לחוק?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
בהסבר לחוק .אין זה צודק שנבחרי ציבור ,אשר ענייני הישוב גוזלים חלק ניכר מזמנם ,ואף
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גורמים להם להוצאות לא קטנות יעשו כן על חשבונם .בעקבות כך אני גם פניתי לגזבר
שמכבד אותנו בנוכחותו פה.

משתתף בדיון:
מה עלה בגורלה של הצעת החוק הזאת?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אני עוד לא יודע מה עלה בהצעת החוק ,אין לי מושג .זה לא שאלה עקרונית ,יש החלטה
שמאפשרת לשלם כסף בלי שום קשר להצעת החוק.

משתתף בדיון:
אל ,השאלה אם אתה לא נותן פה החלטה מעוקרת?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אני אסביר .לא ,אף אחד לא החליט לבטל את ההחלטה.

משתתף בדיון:
לא ,אבל אישור התקציב ,חייב אותנו להיצמד לחוק ההסדרים.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
בחוק ההסדרים הנוכחי לא בוטל העניין .החוק קיים .בעקבות זה אני ב 12.1 -פניתי לגזבר
במכתב ,בעקבות ההחלטה של שר הפנים ,במקביל לראש העיר .אני ביקשתי מהגזבר לקחת
בחשבון את ההחלטה הזאת ,ולשריין תקציב ,פה מישהו זרק תקציב .ולשריין תקציב לטובת
הנושא .כתבתי ,התקבל אצלו .במקביל גם פניתי סך הכל לראש העיר שהביע לא אחת את
תמיכתו בנושא ,וביקשתי אכן לקיים דיון על זה ,כדי בסך הכל לקדם את העניינים .שני
נושאים יש פה מה שזכי נגע בהם ,ואני מסיים .יש ,החוק קודם כל אומר שצריך לשלם.
החוק אומר שצריך לשלם .החוק הזה הוקפא ,לא בוטל ,הוקפא ב 98 -על ידי חוק ההסדרים
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באותו מעמד ,פחות או יותר ,אולי אפילו פחות .לא יודע מבחינת סטטוס.

מר מתי יצחק -חבר המועצה:
לשיטתך הוא חזר לתכולתו הקיימת?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
נכון ,חוק ההסדרים של  97גמר את  .98התבטל.

מר מתי יצחק – חבר המועצה:
לשיטתך ביטלו אותו ,לשיטתך רק לתקופה של שנה.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
כתוב ,לא אני ,אני לא כתבתי אותו.

מר מתי יצחק – חבר המועצה:
וב 98 -לשיטתך ,אתה אומר שזה חזר מאליו?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
נכון ,הוא טוען שזה הוראת שעה .חוק ההסדרים זה הוראת שעה שאחרי שנה בטלה.

מר מתי יצחק – חבר המועצה:
היא מתחדשת בהוראת שעה חדשה.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אם חידשו אותה ,אבל אני אומר שלא חידשו אותה .אני אומר שלא חידשו אותה ,תאמין לי.
זה א' .ב' – אני חושב ,שהחזר הוצאות לחבר מועצת העיר מעבר להיותה צודקת ואתית גם

"חבר" – למען הרישום הטוב

44

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  34/11מיום 5/4/2005

תשפר באופן משמעותי את התפקוד של חברי המועצה ,או אני מצפה לזה .אני בהחלט חושב
שאפילו שהתשלום לא אקוויוולנטי מול העבודה שעושים .אדם בכל זאת שמקבל איזה
שהיא תמורה על מה שהוא עושה ,חזקה עליו שהוא ינסה לעשות את הדברים בצורה יותר
טובה ,יותר מקיפה ,יותר מקצועית וכיוצ"ב .כאשר אנו דנים ובצדק ,אני לא נבהל בהוצאות
טלפונים של סגנים שמקבל כבר שכר ורכב ,ואני אומר בצדק .אני לא משיג על זה ,בשלב זה.
אני אומר שהקטנוניות שלנו בהתייחסות להוצאות שכרוכות בהחזר ההוצאות לאותם חברי
מועצה שלא מקבלים ,היא ממש זועקת לשמים .וכל ההתעלות הזאת ,וחבל שפרומה אינה
פה ,כל ההתעלות הזאת והפלפלנות ובטלטלות ובתרגילים המשפטיים בכל דבר ,זה ממש לא
נראה לי בעניין הזה .אם אנחנו סוברים ,וזה החלטה שצריכה להיות לנו .לא מעניין אותי
עכשיו הצד המשפטי .אם אנחנו סבורים מבחינה מוסרית ואתית שמגיע לחברי מועצת העיר,
מגיע לבן טובים שמשקיע בטלפון שלו ללא כל תמורה .שמשקיע דלק באוטו שלו שרץ לבדוק
שהורידו את כל הפלקטים בתחנות הדלק ,שעובד שעות נוספות במקום להיות בשכפליה
שלו ,ובפוטוגרפיות שלו ,עובד כדי לנקות את העיר .אם מגיע לו לפחות החזר מסויים של
הוצאות בסדרי גודל שמקובלים .יש לנו סדרי גודל כזה .אז אני חושב שהתפקיד של הגזבר
ושל המשפטנים הוא לא להיות נגדנו ,אלא ההפך ,לחפש ,כי הם אנשים שמרוויחים כסף.
אלא לחפש איזה שהיא דרך ולמצוא ,כי עובדה שמוצאים את זה במקומות אחרים ולא כולם
פושעים בעולם .רק השכנים שלנו ,פתח תקווה ותל אביב ,כן משלמים באופן גלובלי .ובלי עין
הרע עיריות גרעוניות בצורה פראית .ולא לחפש איזה דרך כדי למסמס לנו את זה ,אלא
ההפך .מה שאנחנו כחברי מועצת העיר צריכים להתייחס לסוגיה הלא משפטית עכשיו,
אנחנו צריכים להתייחס אתית מוסרית .אם אנחנו חושבים שזה מגיע ,לקבל החלטה .ואם
צריך ללכת לשר הפנים ,לפינס שלא ביטל את ההחלטה הזו ,ואמר פה בשולחן הזה החלטות
שאינם על דעתי אני מבטל .מה שאני לא מבטל אני עובד לפיו .ומאחר ופינס לא ביטל
ספציפית את אותה החלטה של פורז ,אזי ההחלטה הזו בתוקף לדבריו ,לשיטתו מה שהוא
אמר .ולכן אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה ואם צריך ללכת לפינס אני לוקח על עצמי
ללכת לפינס ולאשר את זה.

מר משה סיני – ראש העיר:
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שאלת הבהרה ,לפני שאנחנו נכנסים לדיון העקרוני ,בטח יהיה דיון .מאחר וגם אלונה היתה
קרובה לשר הפנים הקודם .אני רוצה לחדד ,ואם תוכלי לענות לי על השאלה .מבחינה
משפטית ,חוקית זה ניתן לשלם .אבי ,אני מבקש מאלונה שתענה בסדר ,תן לאלונה היא
מספר אחד ברשימה .האם מבחינה חוקית ,משפטית ניתן לשלם?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אני לא יודעת מה זה חוקית משפטית.

מר משה סיני – ראש העיר:
מה זאת אומרת את לא יודעת מה זה חוקית משפטית?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אני יודעת שראש עיריית פתח תקווה משלם לחברי המועצה הוצאות .וראש עיריית תל אביב
משלם הוצאות ,אז זה מה שאני יודעת שחברי מועצת עיר ,חברי שינוי מקבלים.

מר משה סיני – ראש העיר:
בדקת את החוק לפני שהעלתם את זה או לא .אני שאלתי רק מבחינה חוקית משפטית האם
ניתן לשלם או לא .רק תגידי לי את התשובה ,כן או לא?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
עובדה שמשלמים .לא יודעת להגיד לך ,לתפיסתי כן.

מר משה סיני – ראש העיר:
אז זה חוקי?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
לתפיסתי כן.
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מר משה סיני – ראש העיר:
מה זה לתפיסתך? יש איזה חוו"ד?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
עובדה ששר הפנים לשעבר ,השר פורז ,כתב את מה שכתב .הנה ,אני העברתי הודעת דובר
משרד בשם שר הפנים.

מר משה סיני – ראש העיר:
נניח שזה לא חוקי ,כלומר יש חוק שאוסר.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אני לא יודעת מה זה חוק או לא חוק.

מר משה סיני – ראש העיר:
את לא יודעת מה זה חוק ,ולא חוק?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
לא ,אני ,תשמע.

מר משה סיני – ראש העיר:
יש חוק ויש לא חוק.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
תשמע ,אתה ראש העיר כאן.
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מר משה סיני – ראש העיר:
לא ,אני שואל אותך.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אתה כאן ראש העיר.

מר משה סיני – ראש העיר:
את עשית עבודת מטה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
מה זה אני עשיתי עבודת מטה?

מר משה סיני – ראש העיר:
אבי עשה ,סליחה .הוא אמר ששניכם.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אני הייתי שותפה ,כי אני הגעתי לשר הפנים ואני אמרתי ,בבקשה לדאוג לחברי מועצת עיר,
להחזר תשלום.

מר משה סיני – ראש העיר:
משפטית ניתן לשלם?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אני לא יכולה להגיד לך כזה דבר .מה זה נקרא משפטית או לא משפטית? אני לא יכולה
לענות לך על שאלה כזאת.

מר משה סיני – ראש העיר:
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אז שנעשה דברים נגד החוק? לא ,אני שואל אותך.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אל תשאל אותי שאלות כאלה אם משפטית או לא משפטית.

מר משה סיני – ראש העיר:
לא מעניין אותך המשפט?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
מה זה לא מעניין אותי? בוודאי שמעניין אותי.

מר משה סיני – ראש העיר:
תגידי לי משפטית זה ניתן או לא ,אחרי שבדקת ,עשית עבודת מטה ,והעלתם את ההצעה
לסדר ,ובדקתם עם פורז ,ובדקתם עם היועצים שלכם .משפטית ,שאלה פשוטה ,שחברי
מועצת העיר ידעו ,משפטית ,חוקית ,אנחנו כולנו רוצים לשמור על החוק ,גם את.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
לא יודעת לענות לך.

מר משה סיני – ראש העיר:
את לא יודעת לענות לי?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
לא ,לא יודעת לענות לך ,יודעת שראש עיריית פתח תקווה.

מר משה סיני – ראש העיר:
לא שאלתי מה ראש עיריית פתח תקווה .אני שאלתי ,שניה אבי ,אני מבקש ממך לתת לי את
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רשות הדיבור ,אני שואל את אלונה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אין לי תשובה בשבילך .אין לי שום תשובה בשבילך.

מר משה סיני – ראש העיר:
אז מה את רוצה ממני שאני אאשר אם אני לא יודע אם זה חוקי או לא חוקי?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
תברר אם זה חוקי או לא חוקי.

מר משה סיני – ראש העיר:
בשביל זה הדיון .העלתם הצעה שצריך לשלם .מועצת העיר אמורה להחליט עכשיו לשלם,
אני שואל אותך אם זה חוקי.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
מה אתה שואל אותי ,אתה ,תראה סוף סוף ,העלית הצעה לסדר.

מר משה סיני – ראש העיר:
מה זה סוף סוף העליתי? העליתי הצעה לסדר כי אתם ביקשתם.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אם אתה מעלה את ההצעות לסדר ,אתה עושה צחוק.

מר משה סיני – ראש העיר:
אתם צריכים לעשות שיעורי בית.
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גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אתה מעלה הצעות לסדר ,ואם זה ,אם זה הפטנט שלך.

מר משה סיני – ראש העיר:
את לא מסוגלת להגיד לי אם זה חוקי או לא חוקי?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אני לא מסוגלת.

מר משה סיני – ראש העיר:
אז העלית הצעה לסדר ואת לא יודעת אם זה משפטי ,אם זה חוקי או לא חוקי?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אני העליתי את ההצעה לסדר ,לא היא.

מר משה סיני – ראש העיר:
אבל אתם באותה סיעה.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אז מה?

מר משה סיני – ראש העיר:
מה אתם סיעות נפרדות?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
מה זה שייך?

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר משה סיני – ראש העיר:
היא חתומה על ההצעה.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
איפה אתה רואה שהיא חתומה על ההצעה?

מר משה סיני – ראש העיר:
אמרת שעשיתם עבודת מטה .אמרתם שהלכתם למשרד הפנים ,ישבתם ביחד .תגידו לי דבר
פשוט ,זה חוקי ,או לא חוקי .אם זה חוקי ,אנחנו ,חברה ,אני אעשה לכם את העבודה קלה.
אם זה חוקי נקבל את זה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
לא היית מעלה את זה וזה הכל.

מר משה סיני – ראש העיר:
אז זה לא טוב שהעליתי את זה ,תחליטי.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
העלית את זה ,תודה רבה.

מר משה סיני – ראש העיר:
תגידי לי אם זה חוקי או לא חוקי .אם תגידי לי שזה חוקי ,אני מעלה את זה להצבעה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
יושב ראש עיר ,מעלה הצעה לסדר ולא בדק אם זה חוקי או לא חוקי?

"חבר" – למען הרישום הטוב

52

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  34/11מיום 5/4/2005

מר משה סיני – ראש העיר:
את מעלה לסדר .החלפנו תפקידים ,העלית הצעה לסדר ,תגידי לי אם זה חוקי.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
קודם כל היא לא העלתה את זה.

מר משה סיני – ראש העיר:
חברה ,אני אעשה לכם עבודה קלה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
אתה עושה לנו עבודה קלה?

מר משה סיני – ראש העיר:
מאוד קלה ,תקשיבי עד הסוף למה את נלחצת .אלונה? תירגעי ,תקשיבי עד הסוף ותשמעי.
העלית הצעה לסדר ,אני מוכן להעלות את זה להצבעה .רק תגידי לי אם זה חוקי או לא חוקי
זה הכל .את מסוגלת לענות לי על השאלה הזאת?תבררי אולי.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
סליחה ,מי שהעלה את ההצעה זה לא אלונה ,אלא זה אני .זה לא תפקיד שלה .היועצת
המשפטית שלך שמקבלת משכורת הלכה הביתה .אני אומר לכם דבר אחד ,אני העליתי את
ההצעה ,ואני אומר שזה חוקי .יש החלטה של שר הפנים.

מר משה סיני – ראש העיר:
אתה טוען שזה חוקי?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אני טוען שהיא חוקית .בדקתי הצעה ואני טוען שזה חוקי.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר משה סיני – ראש העיר:
אתה בדקת ואתה טוען שזה חוקי?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אני בדקתי וטוען שזה חוקי.

מר משה סיני – ראש העיר:
את עומדת מאחרי ההצהרה של אבי סמובסקי שזה חוקי?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
כן ,אני אומר שזה חוקי.
אני מציע שנלך על ה ₪ 350 -זה סביר ,ונאשר את זה.

מר משה סיני – ראש העיר:
את אומרת שזה חוקי?

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
אני לא יודעת.

מר משה סיני – ראש העיר:
את לא יודעת ,תחליטי .לא ,עזבי אני רוצה להבין.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
לא יודעת להגיד לך ,לא יודעת להגיד לך.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר משה סיני – ראש העיר:
רגע ,אם את לא יודעת,

משתתף בדיון:
רגע ,אלונה ,את מעמידה אותנו במצב לא נעים ,אני אגיד לך למה .כי אם מעלים הצעות
ואנחנו צריכים לקבל החלטות ,ואנחנו רוצים לתמוך בעמדה הזאת.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
תפסיקו להתחמק ,צריך לקבל פה הצעה.

מר משה סיני – ראש העיר:
אני לא מתחמק ,החברה שלך לסיעה מתחמקת .אם אני,

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
רגע ,צריך לקבל החלטה עקרונית.

מר משה סיני – ראש העיר:
אבי ,עזוב עקרונית .זה החלטה מעשית .אם שניכם אומרים לנו ,אחרי עבודת המטה
שעשיתם.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אני אומר שזה חוקי.

מר משה סיני – ראש העיר:
במשך כל כך הרבה זמן .אם אתם אומרים לי שזה חוקי ,אני מעלה את זה להצבעה.
ומה אלונה אומרת? יש חילוקי דעות ,אני לא יודע מה לעשות.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
היא לא יודעת מה להגיד ,היא לא משפטנית .אני בדקתי.

מר משה סיני – ראש העיר:
אני רוצה לעבוד על פי החוק ,חברים ,אם אתם אומרים לי שזה חוקי ,אני מעלה את זה
להצבעה.

משתתף בדיון:
אתה מעמיד אותנו במצב מביך ,שאנחנו יכולים לצאת להצבעה ואחר כך יתברר שזה לא
נכון.

מר משה סיני – ראש העיר:
אתה רוצה שאנחנו נצביע ,והיא לא יודעת אם זה חוקי או לא חוקי) .לא ברור – מדברים
ביחד( .אנחנו לא נעשה צחוק מעצמנו.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
רגע אחד ,סליחה ,אתה בדקת את זה?

מר משה סיני – ראש העיר:
עכשיו היא זורקת את האשמה עליך.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
לא אשמה עליו ,אני שואלת אותו.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אני גדול ,ומבחינתי זה חוקי.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר משה סיני – ראש העיר:
ואת מקבלת את זה .זכי בוא נעזור להם קצת .את אומרת שזה חוקי?

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
עזוב ,זה כבר צחוק.

מר משה סיני – ראש העיר:
מה זה עזוב? חברה .האם החוק זה צחוק?

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
החוק זה צחוק ,גם אתה עושה ,גם אתה עושה צחוק מהחוק.

מר משה סיני – ראש העיר:
אצלך זה צחוק ,את רוצה שנצביע נגד החוק פה .ובעד החוק ,להעלות את זה להצבעה זה
חוקי? אלונה זה חוקי?

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
תקשיב אלי.

מר משה סיני – ראש העיר:
לא ,אני שאלתי שאלה .אני שואל אם זה חוקי או לא חוקי?

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
אתה רוצה להגיד לי ,שאתה העלית פה הצעה לסדר.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר משה סיני – ראש העיר:
אני שואל אותך ,אני שואל אותך כי את ביקשת.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
אתה העלית פה הצעה לסדר.

מר משה סיני – ראש העיר:
אני לא העליתי הצעה לסדר ,חברה ,אני לא העליתי פה שום דבר.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
סוף סוף אתה מעלה פה הצעה לסדר כשלא בדקת אם זה חוקי או לא .ואתה שואל אותי ,אם
זה חוקי או לא חוקי.

מר משה סיני – ראש העיר:
אני לא העליתי .אלונה את התבלבלת .אלונה אני מבקש ,אלונה נו באמת אל תעשי צחוק
מעצמך ,גם ככה את הופכת לגיחוך פה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
ושהסיפור של החוקיות.

מר משה סיני – ראש העיר:
בבקשה ,את מוכנה להגיד אם זה חוקי? העלית הצעה לסדר תגידי לי אם זה ,שניה ,חברים,
אם את מוכנה ,אלונה תשמעי ,אתם העליתם הצעה לסדר ,אם אתם אומרים לי פה נציגי
סיעת שינוי ,אחרי עבודת המטה .שאתם חושבים ,טוענים ,בדקתם שזה חוקי .אנחנו נעלה
ונצביע ,ואחר כך נבדוק את זה .אבל אני סומך עליכם שעשיתם את העבודה .מה את אומרת
אלונה?

"חבר" – למען הרישום הטוב
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גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
את עניין החוקיות אתה בדקת ,אני שואלת אותו? אני שואלת אותו.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
תגידי את כתבת את ההצעה או אני כתבתי את ההצעה? אז שישאלו אותי.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
אז הוא כתב את ההצעה ,אז תשאלו אותו.

מר משה סיני – ראש העיר:
אלונה ,תקשיבי,

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
תגיד שאתה לא רוצה לשלם.

מר משה סיני – ראש העיר:
אני מת ,אני רוצה ,אני תומך בזה ,אני תומך .אני רוצה ,עובדה שהעלית.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
אל תעשה צחוק ,אל תעשה צחוק מהאנשים שלך.

מר משה סיני – ראש העיר:
אני לא עושה צחוק מהאנשים ,את עושה צחוק מעצמך.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
אז מה אתה עושה? אתה עושה פה צחוק מהאנשים.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר משה סיני – ראש העיר:
אלונה ,קדימה ,את עושה צחוק מעצמך.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
פתח תקווה כן תשלם.

מר מתי יצחק – חבר המועצה:
אלונה ,בואי נעשה סדר בדברים ,מדברייך הבינונו שאת תומכת תמיכה מסיבית ,כך אני
מבין ,את לא שללת אותה בשום פנים ואופן.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
שמה?

מר מתי יצחק – חבר המועצה:
את תומכת במתן הוצאות גמול והחזר ,נכון? את לא ,נתת שום הסתייגות בקטע הזה .לאחר
שאבי גם נתן את כל הפרשנות שלו בקטע שלו ובבדיקה שלו .והבדיקה שלו היא לדעתי
יסודית ,והיא אפילו יוצאת מן הכלל.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
חוץ מהעניין של החוקי או לא חוקי.

מר מתי יצחק – חבר המועצה:
או שאת מובילה מהלך מסוים ,עשית עבודת מטה ,או לא עשית מטה .אנחנו פה אם את שמה
לב ,יש פה אוירה של תמיכה בהצעת עבודת המטה של שניכם.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
אם יש תמיכה ,אז בבקשה שראש העיר יראה ויוכיח את העניין שהוא באמת מתכוון.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר מתי יצחק – חבר המועצה:
אבל הוא לא ביקש להעלות את ההצעה ,אתם ביקשתם .את מבלבלת את היוצרות .אתם
ביקשתם הצעה לסדר.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
מה עכשיו? כן ,נו אז מה? אז תעלה להצבעה.

מר מתי יצחק – חבר המועצה:
רגע ,רגע .אבי ,אבי.

מר משה סיני – ראש העיר:
אם את מצביעה משהו לא חוקי ,ענת תסביר לך ,למרות שאני חושב שהשכלתך היא מספקת
שאם את מצביעה משהו שהוא לא חוקי ,הוא כאילו לא קיים .אז מה הפחד הגדול? שאת
מצביעה משהו שאיננו .מה ההתחסדות הזאת ,מספיק נו ,אם זה לא חוקי אז זה  ...רגע ,את
בתור מורה ,אני אסביר לך מהי סמכות.

מר משה סיני – ראש העיר:
רגע ,רגע ,שניה אבי ,דקה ,שניה .קודם כל יש כאן חוות דעת של פרומה ,למרות שהיא הלכה,
היא כתבה כאן .אני רוצה לפרוטוקול שהיא תוקרא ,ואחרי זה נמשיך את הדיון.

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
נתבקשתי לחוות דעתי ,אני מקריאה בשם פרומה .בקשר להצעה לסדר היום שהוגשה על ידי
חבר מועצת העיר אבי סמובסקי ,בנושא שבנדון .הנדון זה גמול השתתפות בישיבות מועצת
ועדות המועצה ,לחברי המועצה .הצעתו של חבר מועצת העיר נסמכת על תסקיר חוק
הרשויות המקומיות )גמול השתתפות בישיבות לחברי המועצה( – שס"ה  2004כפי שפורסמה
בהודעת דוברת משרד הפנים מיום  .14.11.04למיטב ידיעתי לא קודמו הליכי החקיקה של
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תסקיר הצעת החוק הנ"ל ,או מכל מקום לא אושר בכנסת חוק בעניין תשלום גמול והחזר
הוצאות לחברי מועצה ,עבור השתתפות בישיבות המועצה וועדות המועצה .על פי נוסח
התסקיר ,במידה ויאושר חוק בנוסח המוצע בתסקיר .גם לאחר שיאושר החוק ניתן יהיה
ליישמו ,רק לאחר ששר הפנים יקבע כללים ובהתאם לכללים שיקבעו .עירייה הינה גוף
משפטי אשר הוקם מכח החוק והיא נסמכת לפעול בהתאם להסמכה בהוראת הדין .כל עוד
לא אושר הסדר חוקי המאפשר תשלום גמול כאמור לחברי מועצה ,עירייה אינה מוסמכת או
רשאית לשלם גמול כאמור.

מר משה סיני – ראש העיר:
מפה אנחנו מתקדמים קדימה .תחת הנחת עבודה זו ,האם אתם ממשיכים בזה?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
כן ,אבל לדעתי היא מבלבלת בשני דברים ,הגברת המלומדת ועם כל הכבוד.

מר משה סיני – ראש העיר:
רגע ,אתה תוקף אותה עכשיו?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
לא ,אני מסביר .יש שני תהליכים מקבילים שרצים פה .אני לא מתווכח איתה משפטית ,אני
לא מספיק טוב .בתחומים אחרים אני מוכן להתווכח איתה .יש שני תהליכים מקבילים .יש
חוק ,חוק הרשויות המקומיות שהסעיף הספציפי הזה בו הוקפא לשנה על פי חוק ההסדרים
ב 97 -או ב 98 -לא זוכר בדיוק איזה יום .וחוק ההסדרים ,היתה הוראת שעה שנגמרה.
כלומר ,החוק חזר לתוקפו עם גמר הלימיטינג של חוק הרשויות .מה שביקש השר פורז ...כזה
של חוק ההסדרים על החוק הזה .הוא ביקש במקביל מעבר להוראה שהוא נתן חד משמעית
ב 17.10 -לבצע גם הליך חקיקה ספציפי על ידי ...שיאגד את הנושא יותר חזק .אני חושב
שהיא מערבבת שני מושגים ,שהיא הולכת לחומרה ,לאמור היא רוצה את שני הדברים גם
יחד ,והיא לא הולכת לקולה שאומרת שאפשר בינתיים לקבל במקביל.
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מר משה סיני – ראש העיר:
אלונה ,את מצטרפת לדעתו .מקובל עליך מה שאבי אמר עכשיו?

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
מקובל עלי מה שאבי אמר.

מר משה סיני – ראש העיר:
שמה?

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
סיני ,באמת ,יש גבול.

משתתף בדיון:
אבי קיבלנו החלטה ,אישרנו אותה מה השלב הבא שאתה חושב שצריך לבצע בפועל.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
יש כמה אפשרויות בשלב הבא .בשלב הבא אפשר להטיל על מישהו ,מה שאני הצעתי ,להטיל
על מישהו ללכת לשר ,ולאשרר את זה .מאחר ומדובר בשר חדש ללכת ולבדוק אותו אם
ההחלטה היא בתוקף ,זה הכל.

מר משה סיני – ראש העיר:
נבדוק קודם.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
לא נבדוק קודם .לא ,לקבל החלטה עקרונית עם הגבולות ,כמה אנחנו מוכנים ,כמה אנחנו
רוצים .לקבל החלטה כתובה .אפשר להתנות אותה באישרור של שר הפנים.
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מר משה סיני – ראש העיר:
אוקי.

מר מיכאל מלמד – חבר המועצה:
לדעתי ...לאשר דברים בלי להגיע לכנסת .וזה מה שמתכוון אבי ....את שר הפנים ולאשר,
ולהוסיף עוזרים .ואם שר הפנים בזמנו אישר את הדבר הזה אז הוא אישר את הדבר הזה.
עכשיו ,יכול להיות שגם צריכים להגיע לכנסת חקיקה ספציפית בעניין .זה דבר שיעבירו
איתו.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
הוא הזכיר לי עוד דבר .גם אירית מקבלת כל חודש ספר של חוזר מנכ"ל ,היא בודקת אם כל
דבר מעוגן בחקיקה? איפה אנחנו נגיע בזה? איך אפשר לנהל מדינה .אפשר לנהל רשות
ביצועית עם ריבוי של חקיקה בכנסת? איפה נשמע דבר כזה ,בחיי .אם אתה תעבוד רק על פי
גיבוי משפטי ,אם אי אפשר לנהל רשות ביצועית על סמך גיבוי חוקי ,כי באופן טבעי יש
הפרדת רשויות .ובאופן טבעי ,הרשות המחוקקת מפגרת הרבה אחרי החלטות הרשות
הביצועיות .לכן ,יש שיטות .יש חוזרי מנכ"ל ,ויש הנחיות של השר ,ויש כל מיני דברים
שבתהליך בתנועה ,מעגנים את זה בחוק .אבל יש תהליך של תנועה .מה אנחנו המצאנו את
הגלגל?

עו"ד עדה אהרון – חברת מועצה:
אבי אתה התקשרת לשכנים שלנו לבדוק מאיפה הם שואבים את הסמכות?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אבל מראש אני בדקתי איתם .בדקתי איתם ,והיועצת המשפטית של פתח תקווה ,שלפחות
איתה בדקתי .בתל אביב בדקתי רק עם רון לוונטל חבר מועצת העיר .אבל בפתח תקווה יש
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חוות דעת של פאר ,של היועץ המשפטי של פתח תקווה שהעירייה משלמת להם ₪ 1,200
לחודש.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
זה תלוי בראש עיר ,אם הוא מכבד את חברי המועצה שלו ,אם הוא דואג להם או לא .זה
נורא פשוט .אם היה איכפת לך באמת מאיתנו ,אז כבר מזמן היית צריך לתת את זה.

עו"ד עדה אהרון – חברת מועצה:
זאת אומרת ,שבלי קשר לכל ...שם בכנסת...

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
נכון ,בעקבות אישור של שר הפנים מ 18.10 -שאמר שהוא מחזיר את המצב לקדמותו .שלא
יהיה מצב שחוק ההסדרים ,הוא כתב בפרוש.

מר משה סיני – ראש העיר:
אלונה אמרה שזה תלוי בי .אם זה תלוי בי ,אז אני אקח את האחריות.

מר חיים רחבעם – גזבר העירייה:
יש לי הערה אחת ,אני לא חולק על עצם הרעיון .אני רק חולק על הסבלנות של חוק
ההסדרים .חוק ההסדרים לשנת  1977משמעותו שהוא נחקק בשנת  ,1977זה לא אומר
שהחוק מסתיים.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
בטח שכן ,יש לך חוק הסדרים כל שנה ,זה הוראת שעה.

מר חיים רחבעם – גזבר העירייה:
לא ,מדינת ישראל.
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מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
הוראת שעה ,תסתכל ,מה שכתוב .הוראת שעה.

מר משה סיני – ראש העיר:
אבי ,מצידי תתייעץ רגע עם אלונה.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
רגע ,לא נתתי תשובה לרחבעם ידידי המכובד והמלומד ,אני חייב תשובה .על אף הוראות
חוק הרשות המקומית .אני מקריא לך .על אף חוק הרשויות המקומיות )גמול השתתפות
בישיבות לחברי מועצה ,התשנ"א  ,95בשנת  97לא כתוב ב 97 -ואילך ,בשנת  97זה חוק
ההסדרים דרך אגב ,לא ישולם גמול התשלמות לישיבות והחזר הוצאות ,לחברי מועצת
העיר ,לפי החוק האמור .בשנת  ,97לא כתוב החל מ 97-ואילך.

מר חיים רחבעם – גזבר העירייה:
אתה מבין את חוק ההסדרים ,את המשמעות שלו?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
כן) .מדברים ביחד(.

מר משה סיני – ראש העיר:
בואו נסכם ,תראו ,אני רוצה לומר לכם את דעתי ,ואני חושב שזה נכון לשלם לחברי המועצה
השתתפות גם בישיבות וגם בפעילויות ,וגם בדמי חניה ,לכל דבר שהם נשלחים על ידי הרשות
או מחויבים על פי הדין להיות נוכחים .ישיבות מועצת עיר ,אני חושב שחשוב מאוד שחברי
מועצה יהיו פה .ואם יהיו פה אז צריך לשלם להם .אני אומר לכם באמת ברמה העקרונית.
הבעיה המרכזית שלי ,זה בעיה של חוק ומשפט שלפי המתכונת הקיימת על פי חוות הדעת
המשפטיות שקיבלתי ,זה בלתי ניתן .אבל אם אתם רוצים לנסח הצעה מטעם אלונה דור-
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קולן ואבי סמובסקי ,תתייעצו ביניכם עכשיו דקה שניים ,תנסחו הצעה ותעלו אותה
להצבעה.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אני מוכן לנסח.

מר משה סיני – ראש העיר:
בבקשה ,אלונה את רוצה?

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
ננסח .הוא הציע את זה ,הוא הגיש את זה.

מר משה סיני – ראש העיר:
אבל את ראש התנועה .אלונה ,נו ,מה הבעיה לנסח משפט .אני מבקש בתור יושב ראש
הסיעה אני נותן לך הכבוד....

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
קיימות שתי אפשרויות.

מר משה סיני – ראש העיר:
זו הצעה משותפת של אלונה דור-קולן ואבי סמובסקי?

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
כן.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
למהות .יש שתי אפשרויות ,יש אפשרות לקבוע את מה שהיה קבוע בחוק בשנת עד 96
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שאומרת סכום פר מליאה ,סכום פר ועדה והוצאות זה כמובן פר המסגרת הספציפית הזאת
שלהם .זה אפשרות אחת ,אפשרות שניה שקיימת פשוט יש שתי אפשרויות שקיימות.
אפשרות שניה ,למשל החברה הכלכלית משלמת  800ברוטו לישיבה לדמ"צ.

מר משה סיני – ראש העיר:
מה ההצעה אבי?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
רגע .יש אפשרות שניה ,אני רוצה להסביר לכם שלא יתחילו עכשיו שאלות.

מר משה סיני – ראש העיר:
לא ,לא ,תעלו הצעה ,לא יהיה שאלות.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
יש אפשרות שניה לשלם גלובלית ,סכום גלובלי.

מר משה סיני – ראש העיר:
מה ההצעה שלכם?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
ההצעה שלי היא כזאת.

גב' אלונה דור-קולן – חברת המועצה:
שלנו.
מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
הצעה שלי היא כזאת .שחבר מועצת עיר ,יקבל החזר הוצאות בגין השתתפות בועדות
המליאה ,הן מחוץ למניין והן בתוך המניין .ובגין הועדות שהוא שותף בהם .בהנחה כמובן
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שהוא ישתתף בהם בהתאם לכללים .בסדר גודל חודשי של .₪ 1,200

מר משה סיני – ראש העיר:
זה ההצעה?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
כולל כל ההוצאות .החזר טלפונים ,החזר דלק ,זה כולל הכל .החזר טלפונים ,החזק דלק,
ולכן זה לא הרבה ,השתתפות בועדות ,השתתפות בישיבות מליאה ,ולמעט זה סכום תגמול
נוסף.

מר משה סיני – ראש העיר:
זאת ההצעה? מקובלת על אלונה דור קולן .עכשיו ,תשמעו ,אני רוצה לומר לחברי המועצה.
יש חוות דעת משפטית שמבחינתי אומרת שאי אפשר להעלות את זה להצעה ,וזה הצבעה
בלתי חוקית .יחד עם זאת ,יש פה הצעה של חברי מועצת העיר אלונה דור קולן ,ואבי
סמובסקי לאשר את המתכונת הזאת של  ,₪ 1,200אני פותר את כל חברי ההנהלה ממשמעת
קואליציונית פה ,אני עצמי לא יכול להצביע בעד הצעה כזאת שהיא בלתי חוקית .ואני מעלה
את זה להצבעה.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
למה אתה אומר שהיא בלתי חוקית? לכאורה.

מר משה סיני – ראש העיר:
לכאורה.

משתתף בדיון:
תוסיף את המילה בכפוף) .מדברים ביחד(.
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מר משה סיני – ראש העיר:
אי אפשר להגיד בכפוף לחוק ,אם החוות דעת אומרת שזה בניגוד לחוק.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
חוות הדעת לא הועברה אלינו כדי שנתמודד איתה ,היא מסתירה .אני לא מבין את העניין
הזה .אני מציע הצעת חוק ,היא חושבת שזה לא תקין?

מר משה סיני – ראש העיר:
לא ,היא מוציאה חוות דעת שהוקראה פה.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
לא חשוב .למה היא לא שולחת לי את החוות דעת המשפטית? כדי שאני אתמודד איתה.

מר משה סיני – ראש העיר:
אני מסביר לך ,אבל קיבלתם את זה לפני ההצבעה .אי אפשר להגיד אחר כך שלא ידעתם על
זה .קיבלתם את זה לפני ההצבעה .וממילא לא היית מעלה את זה.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
למה היא לא פיקססה לי ,כדי שאני לא אוכל להתמודד.

מר משה סיני – ראש העיר:
אני אומר לכם דבר פשוט .יש הצעה כפי שהיא נוסחה ,מי בעד ההצעה של אבי סמובסקי
ואלונה דור קולן? אבי ,אלונה ,סיגל ,אדמוני ,עדה בן טובים ,זכי בן מיכאל נמנע? מתי
ושלום ,לא השתתפו בהצבעה ראש העיר.

החלטה מס' :5
מליאת המועצה מאשרת גמול והחזר הוצאות לחברי מועצת העיר שאינם מקבלים שכר
בגין השתתפות בישיבות המועצה ,בועדות השונות וביתר הפעילויות ע"ס  ₪ 1200לחודש
בכפוף להוראות הדין.
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בעד :אבי סמובסקי ,אלונה דור קולן ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,עדה אהרון ,משה בן
טובים ,זכי קוממי ,מיכאל מלמד.
לא השתתפו בהצבעה :משה סיני ,מתי יצחק ,שלום דראב.
נעדרה :שרי סלע.
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ריכוז החלטות
 .1אישור האצלת סמכויות ראש העיר לעניין החינוך התורני למר יעקב אדמוני.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת האצלת סמכויות ראש העיר לעניין החינוך התורני
למר יעקב אדמוני.
בעד :משה סיני ,מתי יצחק ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,עדה אהרון ,משה בן טובים ,זכי
קוממי ,מיכאל מלמד ,אבי סמובסקי ,שלום דראב.
נגד :אלונה דור קולן.
 .2אישור תשלום שכר בשיעור  60%משכר מנכ"ל למנהל אגף שפ"ע.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת תשלום שכר בשיעור  60%משכר מנכ"ל למנהל אגף
שפ"ע  -אושר פה אחד.
 .3אישור החזקת טלפון נייד בסכום של עד  ₪ 350לסגנים בשכר תמורת קבלות.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת החזקת טלפון נייד בסכום של עד  ₪ 350לסגנים
בשכר תמורת קבלות.
בעד :משה סיני ,מתי יצחק ,סיגל שיינמן ,עדה אהרון ,משה בן טובים ,זכי קוממי,
מיכאל מלמד ,שרי סלע.
נגד :אלונה דור-קולן.
נמנע :אבי סמובסקי.
 .4אישור מינוי הרכב ועדה למאבק בנגע בסמים מסוכנים כדלקמן:
 משה סינייו"ר
 משה בן טובים ,סיגל שיינמן ,מנהלת אגף רווחה ,מנהל אגף חינוך.חברים
נציגי ציבור  -ד"ר אייל מדני ,ליהי צארום ,מנהל בי"ס על יסודי ,נציג הרשות
הלאומית למלחמה בסמים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת מינוי הרכב ועדה למאבק בנגע בסמים מסוכנים
כדלקמן :יו"ר – משה סיני .חברים – מיכאל מלמד ,סיגל שיינמן ,מנהלת א .רווחה,
מנהל א .חינוך.
נציגי ציבור – ד"ר אייל מדני ,ליהי צארום ,מנהל בי"ס על יסודי ,נציג הרשות הלאומית
במלחמה בסמים  -אושר פה אחד.
הצעה לסדר היום של אבי סמובסקי  -חבר מועצה:
 .5אישור גמול והחזר הוצאות לחברי מועצת העיר שאינם מקבלים שכר בגין השתתפות
בישיבות המועצה ,בועדות השונות וביתר הפעילויות.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת גמול והחזר הוצאות לחברי מועצת העיר שאינם
מקבלים שכר בגין השתתפות בישיבות המועצה ,בועדות השונות וביתר הפעילויות ע"ס
 ₪ 1200לחודש בכפוף להוראות הדין.
בעד :אבי סמובסקי ,אלונה דור קולן ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,עדה אהרון ,משה בן
טובים ,זכי קוממי ,מיכאל מלמד.
לא השתתפו בהצבעה :משה סיני ,מתי יצחק ,שלום דראב.
נעדרה :שרי סלע

____________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה

___________
משה סיני
ראש העירייה
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