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 .1עדכוני ראש העיר.
 .2אישור הגדלת תב"ר מס'  26עבור עבודת אומנות בי"ס נופים כולל פיתוח ,ע"ס ₪ 24,500
במימון משרד החינוך ו ₪ 47,000 -במימון העירייה )סה"כ תקציב קודם ₪ 67,500
סה"כ תקציב .(₪ 139,000
 .3אישור הגדלת תב"ר מס'  25עבור שיפור חזות בי"ס רמב"ם ,ע"ס  ₪ 40,000במימון
משרד החינוך ו ₪ 160,000 -במימון העירייה )סה"כ תקציב קודם  ,₪ 200,000סה"כ
תקציב .(₪ 400,000
 .4אישור תב"ר מס'  43עבור השלמת עבודות שיפוצים ,ע"ס  ₪ 940,000במימון העירייה
)סה"כ תקציב .(₪ 940,000
 .5אישור הגדלת תב"ר מס'  978עבור תכנון דרך בגין ,ע"ס  ₪ 10,000במימון העירייה
)סה"כ תקציב קודם  , ₪ 90,000סה"כ תקציב .(₪ 100,000
 .6עדכונים בתקציב השוטף :
 סעיף  1821000399ביטול מותנה בסכום של  - ₪ 158,000שכר מנהל תרבות. סעיף  1824100871מותנה בסכום של  - ₪ 118,700הבראה מתנ"ס. סעיף  1841000812מותנה בסכום של  - 25,000עמותת מיתר. סעיף  1972000751מותנה שפ"ע ביובית  - 14,300תחזוקת ביוב.תוספת לסדר היום:
 .7אישור הארכת התקשרות עם קבלן הגינון של העירייה "ורד בר" בע"מ עד להשלמת
הליכי המכרז בשיטת  P.F.Iלתקופה של עד חצי שנה ובכפוף לאישור משרד הפנים.
עדכון גזבר העירייה לסעיף  6בסדר היום
א .יבוטל ה"מותנה" בסעיפים הבאים:
 סעיף  1821000399שכר מנהל תרבות - סעיף  1613011399שכר מנהל רכשסה"כ ביטול "מותנה"
ב .קביעת הסעיפים הבאים כ"מותנה":
  1824100871הבראת מתנ"ס -  1841000818עמותת מיתר  1972000751תחזוקת ביובסה"כ

.₪ 79,000
.₪ 79,000
.₪ 158,000

.₪ 118,700
.₪ 25,000
.₪ 14,300
.₪ 158,000

מר משה סיני – ראש העיר:
ערב טוב לכולם ,חג פסח שמח וכשר .אנחנו נתחיל בכמה עדכונים בקצרה ,ואני מבין שיש פה
די הרבה חברי מועצה שיש להם אירועים אז אנחנו נשחרר אתכם לאירועים.
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קודם כל כמה עדכונים ,העדכון הראשון פארק לב העיר ,הפארק הגדול ביותר בראש העין
אמור להיפתח בעוד  10ימים בערך .אנחנו נפתח אותו בהפנינג חגיגי שימשך  3ימים ,יהיו בו
במות ,אירועים ,ריקודי עם.

משתתף בדיון:
אין בעיית תקציב ,לתרבות יש תקציב לתרבות.

מר משה סיני – ראש העיר:
זה לא תקציב תרבות ,זה מתקציב הפארק .הפארק הזה הוא פארק של  30דונם ,יש לו
מתקני משחקים ,מתקני ספורט ,שני מגרשי כדורסל משולבים עם קט רגל ,מתקן כדורסל
רב גילאי שיש רק שלושה מסוגו בארץ עד כמה שאני יודע .ומשטח גלגיליות שיכול לשמש
משטח לריקודי עם ,ואנחנו נעשה שם ריקודי עם יהיה נחמד ויפה ,אז אני מזמין אתכם
להשתתף באירועים ,אתם ,הילדים ,המשפחה.

משתתף בדיון:
המבנה עצמו ישופץ?

מר משה סיני – ראש העיר:
המבנה עצמו אנחנו ניכנס ,מתי? תוך חודשיים שלושה לשיפוץ?

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
ממש כבר עם האדריכלים ,במשא ומתן ,כבר יש תוכניות ,הוא ישופץ גם מבחוץ וגם מבפנים.
חדרים ישופצו שיהיה נעים להיכנס אליהם ,והבמה ,ומבחוץ הכל ישופץ.

מר יעקב אדמוני – חבר המועצה:
שלא יפגעו בקשישות אחר כך.
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גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
חס וחלילה .זאת לא הכוונה שלנו ,הכוונה שלנו שאנחנו הולכים ומוסיפים להם שעות .אנחנו
מוסיפים להם שעות הוראה.

מר משה סיני – ראש העיר:
לא ,אנחנו רק מוסיפים לא מקצצים רק מוסיפים.
הדבר השני ,זה חתמנו השבוע "ממורנדון אנדרסטינג" עם קהילת סאן פרנסיסקו ,היו כאן
 40ראשי הקהילה היהודית מסאן פרנסיסקו עשו סיור בעיר ,היו אורחים שלי .אני רוצה
להודות לרוני אזולאי על עבודת המטה ,וליורם הדובר על הארגון של כל האירוע .בסך הכל
אני חושב שזה היה ביקור יפה מאוד .הם ביקרו גם במועדון הנשים ,ביקרו בבית ספר בגין.
עשו סיור בעיר .ארחנו אותם לארוחת צהריים במסעדת שבזי ,ככה שיקבלו גם את מאכלי
תימן המסורתיים ובסוף האירוע בטקס חגיגי ,חתמנו על ה MOU -שאומר שעירית ראש
העין אמורה לקבל כ 2 -מיליון  ₪בתוך זמן של  3-4שנים ,שמושקעים בפרוייקטים בתוך
העיר ,פרוייקטים של חינוך ,תרבות ,נוער ,קהילה ,נשים .אני חושב שהרבה מאוד גורמים
בתוך העיר ,גם בית ספר בגין ,הרבה מאוד גורמים בתוך העיר יהנו מפירות הפרוייקט הזה.
אני אומר ,מעבר לזה אני חושב שבביקור הזה נוצרו קשרים אישיים עם הרבה מאוד אורחים
שהגיעו מסאן פרנסיסקו שהתרשמו מאוד מהעיר ,מהחמימות שלה ,מהכנסת אורחים,
מהפעילות שמתבצעת מהמאמץ ליצור קהילה משותפת .ואני בטוח שהקשרים האלה ינוצלו
על ידינו אחר כך להביא גם כספים נוספים לעיר ,שבכלל לא קשורים לפרוייקט .אני רואה
את זה בכלל ככיוון נוסף שיהיה לנו אפשרות ללכת יחד איתו .הייתי אומר אלה שני הדברים
המרכזיים שרציתי לעדכן ,אם מישהו רוצה להוסיף משהו בבקשה?
נעבור ישר לנושאים .נתחיל בתב"ר.
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מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
רגע ,סליחה ,משהו קצר .יש למישהו אולי או לנו כעירייה רשות ממונה ,או לא יודע מה
ההגדרה המשפטית ,אולי מבחינת המבקר שלנו התייחסות על כל מה שקורה לגבי המועצה
הדתית? כי הפרסומים שם מראים לכאורה על דברים מאוד לא טובים .ויש תחושה לא טובה
אצל העובדים שם על זה שהם לא מקבלים את המשכורת לפני החג .יש לנו איזה שהוא
התייחסות ,השפעה ,בדיקה ,ביקורת לא יודע איך להגדיר את זה .משהו עליהם ,שאנחנו
איכשהו שולטים על הנושא הזה .כי בכל זאת אנחנו משתתפים ב 40% -לפחות מהתקציב.

מר משה סיני – ראש העיר:
.60%

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
עוד יותר טוב .תודה על התיקון ,יותר טוב .אתה בודק את כל המסחרה שהולך שם?

משתתף בדיון:
הוא בהגדרה לבדיקה.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
השאלה אם מישהו בודק.

משתתף בדיון:
זה דבר שהוא בעייתי.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
בסדר ,החוק ,אם החוק לא טוב אז צריך גם בזה לטפל .לא תמיד החוק זה תורת משה
מסיני.
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מר משה סיני – ראש העיר:
בואו נגיד בקצרה.

משתתף בדיון:
זה לא קשור לשאילתה שלך.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
לא ,השאילתה שלי היא עניינית .זה לא קשור לזה.

משתתף בדיון:
לא ,הכוונה ,אתה בכל זאת מעמיד את זה לדיון באיזה שהוא שלב.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
לא ,זה סוגיה אחרת .פה אני פשוט אומר שבינתיים משהו קורה שם ,והשאלה אם מישהו
בודק את זה.

משתתף בדיון:
השאלה אם בתגובה של משה ,היא טענה לאותו תוכן מכתבך שהיה קודם.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
לא ביקשתי .זה לא מה שביקשתי.

מר משה סיני – ראש העיר:
חברה ,אבי שאל ,זה לא נושא לדיון.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
זה לא נושא לדיון ,רק מישהו מאיתנו קורא את הדברים שקורים?
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מר משה סיני – ראש העיר:
בתמצית אני אגיד לכם שהשגנו מאמץ גדול מאוד גם של העירייה וגם של המועצה הדתית
השגנו לפני מס' חודשים למעלה מ 2 -מיליון  ₪כספים ממשרד ראש הממשלה ,הכספים
האלה הועברו למועצה הדתית ,הם סייעו לצמצם פיגור ,למעשה למחוק את כל הפיגור
בתשלומי משכורות לעובדים ,כך שהיום למעשה אין עד כמה שאני יודע פיגור במשכורות.
אולי חודש אחד ,לא מעבר לזה .העירייה צריכה לעבוד מול המועצה הדתית על פי החוק
בצורה שכמובן מבוקרת על ידי המבקר .אנחנו לצערינו עוד לא קיבלנו את תקציב שנת 2005
מהמועצה הדתית ,ולכן אנחנו גם לא יכולים או לא העברנו עד היום את הסכומים שאנחנו
אמורים להעביר ,על פי התקציב .אם אין לי תקציב להתייחסות אז אני לא יודע בכלל איך
להעביר .אבל אנחנו נעשה מאמץ במהלך השבוע הקרוב ,עוד לפני חג הפסח להעביר איזה
שהיא מקדמה מסוימת שאני מניח שהיא תסייע גם בתשלום המשכורות .לגבי מה שקורה
במועצה הדתית ,הפרסומים וההתקפות ההדדיות וכל הדברים האלה .אני לא רוצה
להתייחס לפרסומים בעיתונות ,מי שרוצה או יש לו מה לומר בדברים האלה יש מוסדות
חוק ,ומשפט ומשפט ומשטרה ומה שהם רוצים .אז בבקשה שיפנו אליהם ,אני לא חייב
בפורום הזה להתייחס לזה .עד כאן.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
לא ,ברור שלא להתייחס למה שכתוב בעיתונות ,אבל כנראה שאין עשן בלי אש .השאלה אם
אנחנו כגוף מבקר בודקים את הדברים האלה.

עו"ד זכריה קוממי – חבר המועצה:
אתה הגשת הצעה לסדר ,נכון בעניין הזה?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
לא קשור ,עוד פעם ,כבר שאלו את השאלה ,וזה לא קשור .הצעה לסדר מדברת על פתרון
עתידי של העניין.
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מר משה סיני – ראש העיר:
יש היום ,חברה ,בואו נגיד ,יש היום ממונה מטעם משרד ראש הממשלה במועצה הדתית כל
מה שקורה שם ,היום המועצה הדתית כבר הגיעה לרמות שמעבר למבקר העירייה ,שלחו
למבקר המדינה ,שלחו למשרד ראש הממשלה ,שלחו לכל העולם .כולם מתעסקים עם זה.
אני חושב שניתן להליכים שם ,כל מי שמתעסק בעניין למצות את עצמו .אחרי זה נראה מה
אנחנו עושים.

מר חיים רחבעם – גזבר העירייה:
סעיפים  2ו 3 -למעשה הם ריקים כמעט ,ובמדיניות של העירייה בתווך ארוך אז כל שנה
העירייה משדרגת את חצרות בתי הספר במימון של משרד החינוך ,חלקו ,וחלקו במימון
העירייה .בשנה שעברה אישרנו לבית ספר נופים ,מאחר ולא היה תקציב בשנה שעברה אז
הבית ספר הסכים בשלב הראשון לממן את זה מתקציבו ,נכון לעכשיו העירייה ,כדי שלא
יווצר איפה ואיפה ,אז העירייה מתקצבת את חלקה מכספה ,ולא את החלק שהעירייה
מתקציב בית הספר .בסך הכל .₪ 47,000
סעיף  ,3גם כן זה שיפור חזות בית ספר רמב"ם .בסך הכל התקציב הכללי זה ,₪ 400,000
מתוך זה העירייה מוכנה להשתתף ב ₪ 130,000 -ומשרד החינוך ב.240 -

מר מיכאל מלמד – חבר המועצה:
כמדומני יש פה תוספת ,נכון?

מר חיים רחבעם – גזבר העירייה:
יש פה תוספת ,קיבלנו עדכון .קיבלנו עדכון של תוספת של למשל בתב"ר של בית ספר נופים,
קיבלנו תוספת של  24.5וקיבלנו תוספת של  400,000עבור בית ספר רמב"ם .האמת שהוא
קבוע בין  160 ,400בסך הכל זה גם כן מסודר.
אישור תב"ר מס'  – 4תראו ,אני קודם כל אעבור על  ,5אחרי כן אחזור על  4כי  4צריך הסבר
ארוך.
תב"ר מס' .5

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר מיכאל מלמד – חבר המועצה:
 ,3מה זה  940לאן זה הולך?

מר חיים רחבעם – גזבר העירייה:
אני אסביר את זה שוב .אני עברתי עכשיו לסעיף  ,5שזה גם כן ,יש פה תב"ר של משרד
התחבורה בשיתוף עם העירייה .לפני כן תקצבנו אותו ב 10,000 -על חשבון משרד הפנים,
התברר שמשרד הפנים מסרב .לכן ,זה אמור לבוא דרך העירייה ,לכן אנחנו מגדילים את זה
במימון העירייה .בסך הכל .₪ 100,000
תב"ר מס' .4

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
נפלה איזה שהיא טעות בפרוטוקול.

מר חיים רחבעם – גזבר העירייה:
כן ,זה לא נרשם זאת אומרת זה עבר ועדת כספים לפני כן ,אבל זה לא נרשם כתוצאה מכל,
כנראה הקלטה לקויה ,זה לא נרשם בישיבה האחרונה .לכן אנחנו עכשיו מתקנים את זה,
ובפעם הבאה נעבור על כל הפרוטוקולים לפני כן לוודא שבאמת הכל נרשם כדין.
סעיף  – 4אישור תב"ר מס'  ,43תחילתו בשנת  95כאשר קבלן סולקאש ביצע עבודות עבור
בית ספר בגין ,ועבור התיכון הדתי .כתוצאה מעבודות לקויות ,אז הקפיאו לו סכומים
נכבדים על אף שהם הושעו על ידי הפיקוח .הסיפור הזה התמשך והתמשך ,עד לפני מס' שנים
שהסכמנו שיבוא איזה שהוא בורר ,הוא קורא לזה בודק ,והבודק בדק את הטענות של
העירייה ,בדק את הטענות של הקבלן והגיע למסקנה שהעירייה אמורה לשלם .₪ 680,000
הקבלן דורש לפחות  2מיליון  ,₪לפחות על פי חשבונות שאושרו .יש לו שם סכומים
דמיוניים ,סירבנו .הגענו בסוף לפשרה שנשלם לו  ,₪ 940,000כאשר  ₪ 800,000ישולמו לו
ישירות ו ₪ 140,000 -לערך ,ישולמו לקבלן המשנה שתבע אותו שהוציא עיקול על הכספים
שמגיעים לו .בסך הכל ,פה מדובר לדעתנו אחרי שבדקנו את הכל בפשרה טובה ,כי רק אם
ניקח את הסכום שפסק הבורר וניתן לו מידוד ,או תוספות מתקופת השיפוצים ,או לפחות

"חבר" – למען הרישום הטוב

10

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  35/11מיום 12/4/05

מתקופת ההחלטה של הבורר אנחנו נגיע פה לסכומים גבוהים .מהיכן הסכומים האלה
ימומנו? יש לנו איזה שהוא סכום ששמרנו בעבר מתוך תב"ר  708שהיה בעבר ,שמרנו יתרה
בסך  ₪ 680,000לערך שזה למעשה הסכום שחשבנו שאנחנו נשלם .אנחנו היום מעבירים את
התב"ר הזה  708מעבירים אותו חזרה לקרן השבחה .ומוסיפים עוד  ,₪ 260,000כך אנחנו
מגיעים ל 940 -אלש"ח.

מר מיכאל מלמד – חבר המועצה:
מאיפה התב"ר הזה הגיע?

מר חיים רחבעם – גזבר העירייה:
התב"ר הזה הגיע מהלוואות בעבר שהעירייה קיבלה ,עד כמה שאני זוכר ,מתוך ה 10 -מיליון
 ₪ההלוואות המדוברות ,אם זכור לכם ,קדנציה הקודמת .אז נשארו כספים ששמרנו אותם.
בסך הכל  ,940על פי דעת מה שבדקנו זה סכום שכדאי להתקשר איתו ולהגיע להסכם.

מר מיכאל מלמד – חבר המועצה:
זה הגיע לביהמ"ש?

מר חיים רחבעם – גזבר העירייה:
זה עוד לא הגיע לביהמ"ש ,במידה ולא נגיע לפשרה זה עלול להגיע לבימ"ש.

מר משה סיני – ראש העיר:
בוא תמשיך הלאה.
]מדברים ביחד[
טוב ,התב"רים מאושרים?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
יש הערות .ראשית 3,4,5 ,אין בעיה.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
אז בואו נצביע?

מר משה סיני – ראש העיר:
נצביע על כולם ,מה זה קשור?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
 4,5אין בעיה .לגבי סעיף  ,3לאור הבהרה של הגזבר שזו תנועה סיבובית שאסור להגיד ,אז
גם כן אין בעיה.

מר חיים רחבעם – גזבר העירייה:
אנחנו אמורים לממן ,אני אסביר את זה.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
הבעיה המרכזית נופים.

מר חיים רחבעם – גזבר העירייה:
נופים ,אני יודע .אנחנו אמורים לממן.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אמרתי  3,4,5בעיקרון זה בסדר 3 ,עם תוספת להבהרה.
]מדברים ביחד[

מר חיים רחבעם – גזבר העירייה:
משרד החינוך דורש מימוש לעירייה ...,של  .160נניח שיבוא עכשיו תורם ויאמר אני מוכן
לתת את ה .₪ 160,000 -האם אנחנו נעמוד על דעתנו ,שזה חייב לבוא אך ורק מכספי

"חבר" – למען הרישום הטוב
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עירייה? ודאי שלא .אז הרעיון הוא שאנחנו אמורים לממן את זה מכספי עירייה .במידה
ויתברר שאפשר יהיה לממן את זה מגוף אחר ,או בשיטה כזו או אחרת ,אז אנחנו נבצע אותו.
זה לא חייב לבוא הכל מכספינו.

מר מיכאל מלמד – חבר המועצה:
כל הכסף הולך לתיכון בגין?

מר חיים רחבעם – גזבר העירייה:
לא ,זה לא בגין ,זה רמב"ם.

מר מיכאל מלמד – חבר המועצה:
לא ,אני מדבר על ה.940 -

מר חיים רחבעם – גזבר העירייה:
לא ,לא זה לקבלן.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
מיכאל ,זה עבודה שבוצעה מזמן .הבעיה היא בסעיף  ,2פשוט הסעיפים שונים .סעיף  2בסדר
היום .האם אני זוכר טוב ,ואני גם רושם ,כי אני לא זוכר טוב .בזמנו דובר שהפסל הסביבתי,
או לא יודע איך נקרא לזה לטובת בית ספר נופים ימומן  3/4לאור הכסף שקיבלנו ממשרד
החינוך ,ורבע מימון עצמי של בית הספר שהם אספו והתגאו בזה שהם אספו את הכסף .לא
זכור לי שדובר אז ,ויש פרוטוקולים אני מניח שמי שיוצא יוכל לבדוק את העניין .לא זכור לי
שדובר שהמימון הוא מימון זמני בלבד ,או מימון ביניים של הבית ספר .היום יבוא היום
והעירייה פתאום תממן את זה במקום בית הספר .לכן ,אני לא מוכן להגיד שהפסל הסביבתי
בבית ספר נופים ,עם כל הכבוד לבית הספר ,ועם כל הכבוד לזה שהוא בשכונה שלי והבת שלי
לומדת שם ,זה הדבר הכי חשוב בסדר היום .אם יש עודף לעירייה של  ,₪ 47,000ילך לטובת
החלפת אסבסטונים אצל המסכנים.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר חיים רחבעם – גזבר העירייה:
הוחלפו כמה פעמים כבר.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
יוחלפו עד שיגמרו .עובדה שהוחלפו ועדיין הם יושבים באסבסט ולא אתה .ולכן ,אני נאמר
בפרוש אז רבותי ,שהכסף הזה לא ימומן מהעירייה אלא מימון עצמי של בית ספר .אי אפשר
היום לבוא ולהגיד שאנחנו מממנים את זה ,אלא אם אנחנו ...פתרנו את כל הבעיות .זה לא
בסדר עדיפות לתפיסתי ולכן אני נגד סעיף .2

גב' סיגל שיינמן – חברת המועצה:
אבל מצד שני אמר לנו רחבעם ,שהעירייה החליטה שכל שנה היא תיקח שני בתי ספר ,ובשני
בתי הספר היא תשקיע כסף .עכשיו ,כמו שאתה יודע בבית ספר נופים מעולם לא הושקע
כסף.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
לא איכפת לי .אם השקעת הכסף היתה בבניה ,בשיפור חזות.

גב' סיגל שיינמן – חברת המועצה:
אבל הבניה זה שיפור חזות.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
לא ,זה לא שיפור.

גב' סיגל שיינמן – חברת המועצה:
זה שיפור חזות.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אז זה לא לתפיסתי.

גב' סיגל שיינמן – חברת המועצה:
את כל שיפור חזות והגינון וכן הלאה.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
סליחה ,לעשות פסלים ,עם כל הכבוד .לעשות פסלים זה יפה וטוב ,אבל זה לא סדר עדיפות
היום.

גב' סיגל שיינמן – חברת המועצה:
אבי ,אבל מי כמוך יודע שאת כל השיפור בבית ספר כולל גינון ,כולל עשינו אנחנו כידוע הכל.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
ידוע ,הכל ידוע.

גב' סיגל שיינמן – חברת המועצה:
אז משהו יישאר לעירייה הזאת לעשות למען בית הספר.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
לא ,העירייה הזאת לא רואה ראיה סקטורלית ,ולא נקודתית .העירייה הזאת רואה ראיה
כוללת.

גב' סיגל שיינמן – חברת המועצה:
לא ,אז היא אומרת היא השקיעה בנופים בשנה שעברה ,והשנה הם הולכים לרמב"ם ולבית
ספר אחר.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אז אני בעד .אבל אני לא חושב שהפסל שהובטח שזה מימון עצמי של בית הספר.

גב' סיגל שיינמן – חברת המועצה:
אבל זה בית ספר רצה.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
סליחה ,בית הספר רצה את הפסל ,אני בעד הפסל ,אז שישלם על הפסל.

משתתף בדיון:
בואו נצביע ,בשביל מה הויכוח?

גב' סיגל שיינמן – חברת המועצה:
אני נהנית להתווכח איתו.

משתתף בדיון:
את נהנית אני יודע ,אבל זה על חשבון הזמן שלנו.

גב' סיגל שיינמן – חברת המועצה:
סליחה ,אני לא רוצה שתלך לאירוע היום .זה האינטרס שלי.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
כל יום יש לך אירוע?

גב' סיגל שיינמן – חברת המועצה:
כל יום יש לו אירוע.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
יזהר תיקח אותו ,יזהר.

גב' סיגל שיינמן – חברת המועצה:
כל יום יש לו אירוע ,ובגלל זה כולנו צריכים.

משתתף בדיון:
) ...מדברים ביחד(

גב' סיגל שיינמן – חברת המועצה:
סליחה ,אני צריכה לעדכן את אבי.

משתתף בדיון:
כל אחד צריך רק להצביע וללכת ,זהו.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אתה יודע אנחנו יכולים להצביע באי מייל אולי ,בכלל לא צריך לבוא הנה .כל אחד ילחץ באי
מייל וזהו.

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
אבי ,אנשים ממהרים היום ,הבטחנו להם שהמליאה תהיה קצרה.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אני גמרתי.

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
רגע ,אני מדברת על אישור תב"ר  978 ,43 ,25 ,26מי בעד?

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
לא ,תעשי הצבעה ביחד ,אני רוצה להצביע נגד על .2

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
הכל ביחד.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
לא ,אני רוצה להצביע  ,2אני לא רוצה להצביע נגד אחרים.
]מדברים ביחד[

מר משה סיני – ראש העיר:
חוץ מסעיף  2אין בעיה ,כולם בעד.

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
זה פה אחד ,כולם פה אחד 26 .אני מבקשת,

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
חוץ מנופים כי זה לא מה שנאמר.

החלטה מס' :1
מליאת המועצה מאשרת את התב"רים המפורטים להלן:
* אישור הגדלת תב"ר מס'  25עבור שיפור חזות בי"ס רמב"ם ,ע"ס  ₪ 40,000במימון
משרד החינוך ו ₪ 160,000 -במימון העירייה )סה"כ תקציב קודם  ,₪ 200,000סה"כ
תקציב .(₪ 400,000
* אישור תב"ר מס'  43עבור השלמת עבודות שיפוצים ,ע"ס  ₪ 940,000במימון העירייה
)סה"כ תקציב  ,(₪ 940,000תב"ר  708יתרה ע"ס  680,912הועבר לקרן פיתוח.
* אישור הגדלת תב"ר מס'  978עבור תכנון דרך בגין ,ע"ס  ₪ 10,000במימון העירייה
)סה"כ תקציב קודם  , ₪ 90,000סה"כ תקציב .(₪ 100,000
אושר פה אחד

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר משה סיני – ראש העיר:
עכשיו נופים .אם אנחנו נלך בשיטה ,יש מדיניות מסוימת של העיר .אמרנו שאנחנו באמת
רוצים לתת לקחת שני בתי ספר כל שנה ,נכון?

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
נכון.

מר משה סיני – ראש העיר:
ולתת להם את הזה .אני באמת לא רוצה להיכנס כאן לחלוקה ,ואל תקפצו לי פה ,כן ,שכונות
ותיקות ושכונות חדשות ,כי אין לזה סוף .כי מחר בבוקר יגידו למה אתם שמים ברחוב כזה,
בותיקה ,יכולתם לשים ברחוב אחר .ומחרתיים יגידו למה שמתם בפארק הזה ולא שדרגתם
איזה שהוא פארק בשכונות החדשות .חברים ,אין לזה סוף .אנחנו צריכים להסתכל בראיה
ממלכתית ,בחרנו שני בתי ספר על פי המדיניות של העירייה ,אני חושב שלא צריך לנהוג
איפה ואיפה יש המון בעיות ,יש המון צרות ,ניתן גם לצרות האלה פתרון .אבל אלה שני בתי
ספר שעמדו על הג'נדה כבר הרבה זמן ,ההורים יודעים שזה הכיוון ,העירייה התחייבה
עליהם כבר בהרבה מאוד פורומים.

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
זה הכסף של משרד החינוך.

מר משה סיני – ראש העיר:
זה כסף של משרד החינוך ,רובו ככולו ,אנחנו נותנים פה איזה שהוא משיק מסוים ,אז אני
לא חושב שאנחנו צריכים להגיד בגלל שיש עוד בעיות כאלה וכאלה בשכונות כאלה ואחרות,
או במוסדות חינוך כאלה ואחרים אז אנחנו פוסלים את זה .זה לא יעבוד ככה ,זה לא יעבוד
ככה .זה גם לא ראיה מזה.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:

"חבר" – למען הרישום הטוב
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הכל טוב ויפה ,חוץ מזה שלא הציגו את זה נכון .הציגו את זה פשוט ,הטעו מבחינתי הטעו
אותי.

מר משה סיני – ראש העיר:
מה זאת אומרת?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
שאמרו בשנה שעברה ,לא יודע אם זה היה שנה שעברה .כשדנו בעניין ,אפשר לפתוח את
הפרוטוקול נאמר מפורשות שהמימון לא יעשה על ידי העירייה .נאמר ברחל בתך הקטנה.
רבותי .אז אי אפשר להטעות אותנו ,אני לא אומר בכוונה אבל אי אפשר להטעות אותנו.

משתתף בדיון:
אבל מתקנים.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
תתקן ,בסדר ,מחר יהיה דיון תגיד הנה תיקנתי ,בסדר ,טעיתי.

מר חיים רחבעם – גזבר העירייה:
אבי ,בשנה שעברה נופים התחילו עם כל התהליך.

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
הם הראשונים שהתחילו.

מר חיים רחבעם – גזבר העירייה:
זו תופעה חד פעמית שבהם נופים אומרים שהם רוצים כספים .ואז לא היתה מדיניות באמת
אנחנו הולכים על כל השדרוג של כל בתי הספר .אחרי שכבר הוחלט שכל שנה משדרגים ,אז
אין שום סיבה שאלה שהתחילו יפגעו .שדווקא הם.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אבל סליחה ,תראה ,טוב אני לא רוצה להיכנס לפסיכולוגיה .אבל תראה מה אתה עושה,
אתה אומר .אתה מבין מה אני מתכוון ,דיברנו על זה בוועדת כספים שלנו.

מר מיכאל מלמד – חבר המועצה:
דיברנו על תב"ר של  ,₪ 175,000הוא נמצא באיזה שהוא מקום?

משתתף בדיון:
כבר אושר בעבר.

מר מיכאל מלמד – חבר המועצה:
אושר ,ואיפה הוא יצא לדרך?

מר חיים רחבעם – גזבר העירייה:
עוד לא יצא .לא יצא עוד לא נכנס כסף ,כלום עוד לא יצא.

מר משה סיני – ראש העיר:
זה אישור עקרוני.

מר מיכאל מלמד – חבר המועצה:
דבר נוסף ,אולי ראש העיר יבחן מי יהיו שני בתי ספר הבאים.

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
נבחרו.

מר מיכאל מלמד – חבר המועצה:

"חבר" – למען הרישום הטוב
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אפשר לדעת מי הם?

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
אוהל שלום ,וצורים .אבל הבתי ספר התורניים ,מיכאל אמר לי גם הרב אדמוני ,אנחנו פנינו
למשרד החינוך .משרד החינוך לא מוכן לתקצב אתכם ,אמרתי לו אני מוכנה שכל מה
שתביאו בחזות.

מר מיכאל מלמד – חבר המועצה:
משרד החינוך אמר את זה?

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
כן.

מר מיכאל מלמד – חבר המועצה:
מי אמר הרב אדמוני אמר?

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
לא ,הוא שאל אותי אני אמרתי .תלכו ,אני מוכנה לבוא אתכם למשרד החינוך ,אם תקבלו
חזות פני העיר ,אנחנו נדאג למצ'ינג.

מר יעקב אדמוני – חבר המועצה:
לדעתי ,העניין צריך לקבל דחיפה.
]מדברים ביחד[

מר משה סיני – ראש העיר:
יש מישהו שנגד ההצעה?

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אני נגד.
מר מיכאל מלמד – חבר המועצה:
אני נמנע.

מר משה סיני – ראש העיר:
מיכאל נמנע ,השאר בעד.

החלטה מס' :2
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הגדלת תב"ר מס'  26עבור עבודת אומנות בי"ס נופים
כולל פיתוח ,ע"ס  ₪ 24,500במימון משרד החינוך ו ₪ 47,000 -במימון העירייה  ,סה"כ
תקציב  139,000ש"ח
בעד  -משה סיני ,שלם דראב ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,זכי
קוממי.
נגד  -אבי סמובסקי.
נמנע  -מיכאל מלמד.

מר חיים רחבעם – גזבר העירייה:
סעיף  6זה יהיה בהתאם לנוסח שבתיקון .כעיקרון משרד הפנים אישר לעירייה ,לאור החוסר
שיש לה ברכש ומנהל תרבות ,אושר לה עקרונית מינוי שני מנהלים כאשר זה מותנה שיש
סעיף תקציבי ותקן .מאחר ובאישור התקציב אז אנחנו קבענו את הסכומים האלה כמותנים,
וזה לא מהווה אפשרות להתחיל בהליך של קבלת עובדים ,אז אנחנו מציעים פה להפשיר את
המותנה של שכר של שני מנהלים כאשר הרעיון שהם יכנסו החל מ 1 -ליוני בערך ,שכרו של
כל אחד בסביבות  .10,000הסכום הזה אמור להספיק עד סוף השנה לכל מנהל .בסך הכל
אנחנו מבטלים את המותנה מסך  ,₪ 158,000ואנחנו קובעים סעיפים אחרים כמותנים
באותו סכום ,כך שבסך הכל הסכום הכללי של המותנה יישאר על כנו ,שזה בסכום המוערך
של אישור צו הארנונה של  2.6מיליון .אחרי שזה יאושר ,נוכל להגיע למשרד הפנים ולהודיע
להם שאכן הסעיפים ,שאכן יש תקציב ,ולכן אפשר לקבל אישור מועדת חריגים לקבלת שני
העובדים הללו .הסעיפים לא אזכיר את כל המספרים רשומים אצלכם.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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גב' סיגל שיינמן – חברת המועצה:
אני רוצה להוסיף הערה לנושא של המותנה של המתנ"ס שיהיה ,אני אגיד את זה לפרוטוקול
אבל שזה יהיה ברור אם יש כאן איזה הסתייגות של מישהו אז בבקשה .שהעברה של תקציב
ההבראה של המתנ"ס למותנה לא מראה על איזה שהיא מדיניות של מי שיושב פה ,שלבטל
את המותנה .שלבטל את המותנה בעתיד .זאת אומרת ,לבטל את תוכנית ההבראה כי זאת
היתה התחייבות שלנו ,שיצאנו לדרך עם המתנ"ס ,אני רואה את זה כהתחייבות שהיתה אז
באותה תוכנית של היועץ שלקחנו אנחנו עם זה יצאנו לדרך .אותה הנהלת מתנ"ס שהיום
היא יושבת ,עובדת על פי תוכנית ההבראה ,המתנ"ס לוקח את כל המחויבויות שהוא צריך
לקחת על עצמו כולל עמידה בתקציב ,ליעדים .ולכן אני מבקשת שזה יהיה חד משמעי יובהר
שהכסף הזה יועבר עד סוף השנה .ובמידה וצו הארנונה לא יאושר מאיזה שהיא סיבה ימצא
תקציב לתת את זה.

מר משה סיני – ראש העיר:
כמו שאנחנו מצפים חברת המתנ"ס והמת"נס לעמוד בכל המחויבות ,אנחנו נעמוד בכל
המחויבות שלנו למתנ"סים .בסדר?

גב' סיגל שיינמן – חברת המועצה:
כן ,רק שתדע שהחברה למתנסי"ם לא מחויבת ל 6 ,2005 -והלאה ,להשתתף בתוכנית
ההבראה .שהדברים יהיו ברורים .אני מבקשת ,אני שומעת פה איזה שהיא נימה אחרת.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
מה שאת מתכוונת שההתניה פה היא כאילו התניה?

גב' סיגל שיינמן – חברת המועצה:
לא ,אני רוצה שזה יהיה ברור.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:

"חבר" – למען הרישום הטוב
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זה מה שאת אומרת.
]מדברים ביחד[
אם את אומרת התניה שהיא לא התניה ,אז היא כן.

גב' סיגל שיינמן – חברת המועצה:
לא ,לי נאמר על ידי הגזבר שההתניה היא רק פורמלית עד אישור צו הארנונה ,נכון?
]מדברים ביחד[

מר מיכאל מלמד – חבר המועצה:
אדון רחבעם ,המנהל תרבות זה משרה קיימת משרה נוספת?

מר משה סיני – ראש העיר:
הורדנו את זה מאגף למנהל מחלקה.

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
סעיף  6מי בעד?

החלטה מס' :3
מליאת המועצה מאשרת את עדכוני התקציב השוטף כמפורט להלן:
א .יבוטל ה"מותנה" בסעיפים הבאים:
.₪ 79,000
 סעיף  1821000399שכר מנהל תרבות -.₪ 79,000
 סעיף  1613011399שכר מנהל רכש.₪ 158,000
סה"כ ביטול "מותנה"
ב .קביעת הסעיפים הבאים כ"מותנה":
.₪ 118,700
  1824100871הבראת מתנ"ס.₪ 25,000
  1841000818עמותת מיתר.₪ 14,300
  1972000751תחזוקת ביובסה"כ

-

.₪ 158,000

אושר פה אחד

מר משה סיני – ראש העיר:

"חבר" – למען הרישום הטוב
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הסעיף הבא ,זה אישור הארכת התקשרות עם קבלן הגינון של העירייה ...תקופה של עד חצי
שנה ,בכפוף לאישור משרד הפנים.
במסגרת זו שאנחנו באמת חושבים לשדרג את העירייה בהרבה מאוד כיוונים ,ובחשיבה
ארוכת טווח אז כמו שאנחנו עכשיו הלכנו על מכרז די גדול בנושא של מוקד עירוני ,שהולך
להיות כאן באמת מוקד עירוני רציני ,בטחוני עם מצלמות טלוויזיה ובהשקעה רב שנתית של
בסביבות  16מיליון  .₪ואני מקווה שתוך  4חודשים מהיום ,אני מקווה שתוך פרק זמן של
 120יום המוקד הזה יהיה על הרגליים ,והוא יתחיל לפעול .אנחנו חושבים גם באפיקים
נוספים כדי להקפיץ את העירייה לעידן שנות ה.2010 -

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
זכי עשה עבודה יפה כיו"ר ועדת המכרזים.

מר משה סיני – ראש העיר:
יפה ,נכון ,תכף נשבח אותו .אני רוצה לשבח גם את מיכאל וגם את זכי על העבודה היפה .זה
אגב היה מכרז מאוד מסובך ומורכב ,לא פשוט .אנחנו עכשיו חושבים על הגינון בראש העין.
מה אנחנו חושבים על הגינון בראש העין? אנחנו הגענו למסקנה שצריך להפסיק עם השיטה
של תשלום לקבלן פר שנה ,אלא כדי לשדרג את העיר במכה אחת צריכים ללכת לשיטה
חדשה שנקראת  PFIהשיטה הזאת באה ואומרת שהחוזה עם קבלן הגינון ,או החברה
שתזכה יהיה חוזה רב שנתי למשך מס' שנים ,ועצם זה שהחוזה יהיה רב שנתי זה מביא
למצב שאנחנו יכולים לדרוש מהקבלן השקעות גדולות מאוד כבר בשנה הראשונה .כאשר
התשלומים של העירייה לאותה החברה יתפרסו למשך כמה שנים .אז השינוי הוא שינוי
דרמטי ורואים אותו ברחבי העיר ,זה נותן תנופה.

משתתף בדיון:
יראו אותו.

מר משה סיני – ראש העיר:
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גם יראו אותו ,וגם זה נותן תנופה בכל נושא של חזות פני העיר ,ואני חושב שהגיע הזמן
שבאמת נחשוב יצירתית ונראה איך מקפיצים ,למרות שאין לנו היום כספים הייתי אומר
בשפע .אבל לקחת את השפל ולתת לו שפע כמה שאנחנו יכולים לתת גם בחשיבה שלנו ,וגם
במהלכים אסטרטגים שאנחנו עושים .מאחר וסיכמנו שאנחנו הולכים למתכונת כזאת של
שיטה של  ,PFIיש לנו מקום להאריך את העסקה של החברה הנוכחית .החברה הנוכחית,
"ורד בר" אמורה היתה לסיים את המכרז שלה בפברואר השנה .מאחר שהפסקנו לה במשך
חודשיים את העבודה במהלך השנה ,בנובמבר ובדצמבר אנחנו הארכנו לה למעשה כדי שהיא
תשלים את מכסת התעסוקה שלה עד חודש אפריל ,ומחודש אפריל אנחנו החלטנו שמאחר
ואנחנו הולכים לשיטה של  PFIאין שום סיבה ,ואין שום מקום ,ואין שום הגיון ללכת עכשיו
לפרסם מכרז חדש ולהביא לפה עוד עשרות קבלנים כדי שיעבדו חודשיים ,שלושה או
ארבעה .זה לא נראה רציני וזה לא ריאלי .וגם אנחנו רואים בסופו של דבר גם ליפול .כלומר,
עצם התחלופה עלולה להביא לירידה דרמטית בשיפור פני העיר ,ובתחזוקת הגינון .לכן
אנחנו היינו במגעים מול משרד הפנים ,ומשרד הפנים ביקש החלטת מועצה שתבוא ותאמר
שמאריכים את משך הפעילות של אותו קבלן ,ורד הבר לעוד תקופה ,פרק זמן יחסית מוגבל
עד שנסיים את הליכי המכרז של ה PFI -ונפרסם אותו .ומבחינתם זה יהיה ,אני חושב שעד
חצי שנה ,זה מה שנאמר לך נכון? אז רחבעם ישב שם ,דיבר עם סגן הממונה על המחוז ,אז
הארכה פה תהיה של עד חצי שנה מתוך הנחת עבודה שב 6 -חודשים הקרובים אנחנו למעשה
מסיימים את התהליכים של המכרז ,יוצאים למכרז וגם נקבע קבלן זוכה שיוכל להתחיל
לעבוד .אז זה הכיוון ,אם יש למישהו שאלות אז בבקשה.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
כן ,שאלה מקצועית ,אולי פרומה תוכל להשיב לי .יש משהו דומה בפתח תקווה ,ולכן אני
שואל את פרומה ,משהו שאולי אני עושה אנלוגיה לא נכונה.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
לא ,לפתח תקווה אין .PFI
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מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
לא אמרתי  ,PFIלא  PFIאני מדבר על מצב שהאריכו לקבלן גינון את החוזה בהחלטה
אדמיניסטרטיבית כמו שלנו ובא קבלן אחר ואמר שהוא למעשה קופח כי לא נתנו לו את
האפשרות להתמודד על העניין .זה אותו קבלן שמתחזק את המגרשי כדורגל ,ולכן השאלה
אם יכול לבוא קבלן נוסף אחרי שנאשר את זה ,וילך למשל לבג"צ אלינו ,ויגיד לא נתתם לי
צ'אנס להתחרות .כי הנה ,העדפתם מישהו א' שהוא כבר עובד דפקטו ,כמו שקרה בפתח
תקווה ,דרך אגב ,בדיוק אותה סיטואציה.

גב' אירית נתן – מנכ"ל העירייה:
לתקופה כזו?

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
לתקופה כזאת .זה היה בדיוק מאפריל עד השלמת העונה של הכדורגל ,עד יולי ,ואכן נקבע
מפורשות שפה היה הפליה .לכן אני שואל אם אין פה סיטואציה כזאת .אני לא אומר שמחר
יבוא זה ורד הבר ,ורד התרבותי ,ויגיד דפקתם אותי .אבל תאורתית ,כי אני חושב שיש פה
בעיה.

מר משה סיני – ראש העיר:
טוב ,חברה ,בואו תראה יש כאן את העניין של כמו שהחוק אומר האדם הסביר ,מה היה
אדם סביר נוהג בסיטואציה מסוימת .עכשיו ,אני מעמיד את עצמי בשם האדם הסביר.
כלומר ,אם יש פה החלטה של עיריית ראש העין למעשה ללכת למתכונת מכרז שונה
לחלוטין .למתכונת של  5שנים נוספות.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אז יגידו לך ,אתה יודע מה יגיד לך ביהמ"ש למה לא עשית את ה PFI -במקביל לתקופה.

מר משה סיני – ראש העיר:
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מאחר ואנחנו לא יכולים .אני לא חושב שמכרז פחות משנה זה נראה לי לא רציני ,פשוט לא
רציני .אף חברה לא תבוא לפה ל 5 -או  4חודשים.

משתתף בדיון:
במיוחד כשהחברה נותנת הבנתי שירות נהדר.

מר משה סיני – ראש העיר:
מאחר וגם עשינו ,הסברנו ,כלומר רחבעם ישב שם במשרד הפנים הסביר את הנימוקים .ואם
צריך להסביר אותם עוד פעם ,אנחנו נסביר אותם עוד פעם כולל מה שצריך לעשות .אין שום
היגיון ללכת עכשיו למכרז נוסף .אני אומר לכם ,זה רק יכול להפיל את רמת הגינון פה .ורק
החפיפה ,ורק התחלופה ורק פה אנחנו כבר מגיעים לחודשיים שלושה .ורק הליך המכרז הוא
כבר יקח לנו את הזמן.
]מדברים ביחד[

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
מה שאתה אמרת על פתח תקווה זה נושא אחר ,לא דומה.

משתתף בדיון:
לא נכון ,אותו דבר בדיוק.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
לא ,הוא לא דומה .שם היה בהליך הוצאת מכרז חדש.

משתתף בדיון:
לא.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
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דקה .אני קצת מכיר את העניין.

משתתף בדיון:
אתה אומר לי? אני הייתי מעורב.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
פה במקרה הזה יש המשכיות טבעית עד תקופה מסוימת.

משתתף בדיון:
לא ,אותו דבר היה שם המשיכו את דוייטש עוד חצי שנה ודשא נוי.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אבל דשא נוי לא היה במשחק בכלל.

משתתף בדיון:
זה בדיוק אותו דבר.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
אבל לא במקרה הזה.

משתתף בדיון:
יש פה ורד בר שממשיך ,ויבוא ורד תרבותי ויגיד אני לא הייתי במשחק .זה בדיוק אותו דבר.

מר משה סיני – ראש העיר:
חברים ,אני לא יודע אין מקרה אחד דומה למקרה שני .אני לא יודע בדיוק מה היה בפתח
תקווה.
]מדברים ביחד[
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בוא נאמר ככה ,אני גם רוצה לומר לכם ,תראו ,בואו נשים את הדברים .רגע ,חברה אי אפשר
ככה .בואו נגיד ככה א' יש פה חשב מלווה שיושב בעיריית ראש העין ,אנחנו עשינו איזה
שהיא התייעצות פנימית עם החשב המלווה שהוא נציגו של משרד הפנים .זה אחד .שתיים,
היה רחבעם במשרד הפנים ,מה אתה צוחק זה האמת.
]מדברים ביחד[
שתיים ,ישב פה רחבעם עם סגן הממונה על המחוז ,הסביר לו בדיוק את כל ההליך ,אמר לו
מה אנחנו מתכוונים לעשות .והבנאדם בא ואמר חברה תעשו החלטה ,תקדמו את זה
בהחלטת מועצה ,הכל שקוף ,הכל פה ,אם יהיה איזה בעיה אנחנו נתמודד עם בעיה .שלוש,
אני לא מאריך את זה פה לעד אין סוף .אני חושב שמקסימום גג ,אני מוכן אפילו להוריד את
החצי שנה .עד חצי שנה והנחת העבודה שלי ,אני אומר לכם ,הנחת העבודה שלי שנוכל
להשלים את זה ,איפה אנחנו כבר בתחילת מאי? אני מניח שעד חודש ,אני אומר הערכה ,אני
חושב שעד חודש אוגוסט או תחילת ספטמבר נוכל לעמוד כבר עם מכרז תפור ולצאת איתו
ככה ולהשלים את זה .אני אומר לכם על שלושה חודשים לצאת למכרז ,אז אני ,באמת לא
חושב שזה דבר סביר ,זה דבר שיכול לפגוע בציבור כאן בראש העין .עד שזאת תצא ,ומישהו
אחר יכנס וילמד ופה ואני יוצא ל PFI -אז מה עשיתי בזה? אז יגידו שלום.
]מדברים ביחד[
טוב ,חברים מישהו רוצה להתייחס.
החלטה מס' :4
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הארכת התקשרות עם קבלן הגינון של העירייה "ורד
בר" בע"מ עד להשלמת הליכי המכרז בשיטת  P.F.Iלתקופה של עד חצי שנה ובכפוף
לאישור משרד הפנים.
בעד  -משה סיני ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מתי יצחק,
משה בן טובים ,זכי קוממי.
לא השתתף בהצבעה -מיכאל מלמד.

מר משה סיני – ראש העיר:
חברה שיהיה לכם חג שמח ,תודה רבה.

ריכוז החלטות:
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 .1אישור הגדלת תב"ר מס'  26עבור עבודת אומנות בי"ס נופים כולל פיתוח ,ע"ס ₪ 24,500
במימון משרד החינוך ו ₪ 47,000 -במימון העירייה )סה"כ תקציב קודם ₪ 67,500
סה"כ תקציב .(₪ 139,000
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הגדלת תב"ר מס' .26
בעד  -משה סיני ,שלם דראב ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מתי יצחק ,משה בן טובים,
זכי קוממי.
נגד  -אבי סמובסקי.
נמנע  -מיכאל מלמד.
 .2מליאת המועצה מאשרת את התב"רים המפורטים להלן:
* אישור הגדלת תב"ר מס'  25עבור שיפור חזות בי"ס רמב"ם ,ע"ס  ₪ 40,000במימון
משרד החינוך ו ₪ 160,000 -במימון העירייה )סה"כ תקציב קודם  ,₪ 200,000סה"כ
תקציב .(₪ 400,000
* אישור תב"ר מס'  43עבור השלמת עבודות שיפוצים ,ע"ס  ₪ 940,000במימון
העירייה )סה"כ תקציב  ,(₪ 940,000תב"ר  ,708יתרה ע"ס  680,912הועבר לקרן
פיתוח.
* אישור הגדלת תב"ר מס'  978עבור תכנון דרך בגין ,ע"ס  ₪ 10,000במימון העירייה
)סה"כ תקציב קודם  , ₪ 90,000סה"כ תקציב .(₪ 100,000
החלטה :אושר פה אחד.
 .3מליאת המועצה מאשרת את עדכוני התקציב השוטף כמפורט להלן:
א .יבוטל ה"מותנה" בסעיפים הבאים:
.₪ 79,000
 סעיף  1821000399שכר מנהל תרבות -.₪ 79,000
 סעיף  1613011399שכר מנהל רכש.₪ 158,000
סה"כ ביטול "מותנה"
ב .קביעת הסעיפים הבאים כ"מותנה":
.₪ 118,700
  1824100871הבראת מתנ"ס -.₪ 25,000
  1841000818עמותת מיתר.₪ 14,300
  1972000751תחזוקת ביוב.₪ 158,000
סה"כ
החלטה :אושר פה אחד.
 .4אישור הארכת התקשרות עם קבלן הגינון של העירייה "ורד בר" בע"מ עד להשלמת
הליכי המכרז בשיטת  P.F.Iלתקופה של עד חצי שנה ובכפוף לאישור משרד הפנים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הארכת התקשרות עם קבלן הגינון של
העירייה "ורד בר" בע"מ עד להשלמת הליכי המכרז בשיטת  P.F.Iלתקופה של עד חצי
שנה ובכפוף לאישור משרד הפנים.
בעד  -משה סיני ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מתי יצחק,
משה בן טובים ,זכי קוממי.
לא השתתף בהצבעה -מיכאל מלמד.

_______________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה

______________
משה סיני
ראש העיר
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