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מר משה סיני – ראש העיר:
אני פותח את ישיבת מועצת העיר .אני אתחיל בכמה עדכונים ,ואני מבקש את חברי המועצה
שנמצאים כאן ,אנחנו מבקשים לקדם אפשרות של הקמת פרוייקט רדיו ,ערוץ רדיו בשיתוף
פעולה עם בתיה"ס התיכוניים אצלנו .אנחנו נעשה עבודת מטה מהירה בתחום הזה ונעביר
לה את החומר ואני מקווה שהיא תאשרר אותו באופן סופי ,ברגע שזה יגיע לידה .אני כמובן
שבע רצון מהתוצאה של הביקור.
דבר שני ,יש כאן פעילות די ענפה באגף שפ"ע משה ,בוא תגיד כמה מילים על זה.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
במסגרת שיפור חזות העיר ,האגף יצא למבצע של שיפור הכניסות לעיר .מחלקת הגינון
שתלה כ 5000-פרחים ,עד סוף השבוע ,לקראת החג יהיו עוד ,ישימו עוד כדים מעוצבים
בכניסות לעיר ,ואין לי ספק שיש שדרוג ויהיה יותר נחמד ויותר נאה .ובנוסף לכך את הפסל
הסביבתי אנחנו נשפר ,נטפח ,נצבע ,הפסל הזה יש לו משמעות ,הפסל הזה אם מישהו ראה
את הפסל  ,משני צדדיו ,זה מראה מצד אחד את השכונות הוותיקות ,ומהצד השני את
השכונות הוותיקות ,כשטבעת חובקת בין שתי השכונות ,וזה מראה על שיתוף פעולה ,על
קשר ,עשינו שני כנפי נשרים ,שזה עליית תימן וראש העין ,הפסל נעשה לפני כעשר שנים,
אבל הוא היה מוזנח .ב"ה מטפלים בכל עכשיו ,גם מבחינת התאורה מחלקת החשמל של
אגף שפ"ע טפלה גם בזה ,והפסל עכשיו מואר ,ואין לי ספק שזה גם טבע וגם אמנות וזה
סימן טוב .ולאחר חג הפסח אנחנו נמשיך לשתול צמחים בתוך השכונות ,במקומות שיש שם
אדניות ברחובות ,עם מערכת השקייה וללא צמחייה ,שם אנחנו נתגבר בצמחייה .בנוסף לכך
אנחנו גם נשתול כמאה עצים בכל מקום שחסר ,ושיהיה לנו חג שמח.

מר משה סיני  -ראש העיר:
במקומות שצריך לתקן את מערכות ההשקיה תתקנו גם?
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מר משה בן טובים – חבר מועצה:
נתקן ,הכל במסגרת האפשרויות.

מר משה סיני  -ראש העיר:
יש רחובות שלמים שיש מערכת השקיה כהזנחה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
לא את הכל .לא את הכל .לא זאת הכוונה .אתמול ישבתי וועדה שלמה ,דרך אגב.

מר שלום דראב – חבר מועצה:
אני חודש וחצי בתפקיד ,וזה חודש עסקים בלבד ,ללא שבתות וימי שישי ,סה"כ חודש .אבל
מה שכבר הספקתי לראות ,שבגדול ,צוות מקצועי באמת מעולה ,כאשר בל נשכח ,מחויבים
ראש הצוות ,לא בטוח שיש לו תואר ,יכריח אותו ,ואז מבחינת המקצועיות לעילא ולעילא.
אנחנו מתכוונים להיכנס ולקבל ייעוץ ארגוני בכל הנושא של אגף הרווחה ,ולבדוק באמת
)כולם מדברים יחד( .אני רוצה להגיד עוד משהו ,חברים ,בואו נקהה קצת את העוקצים ,אני
מבקש ,יועץ ארגוני,

גב' סיגל שינמן – חברת מועצה:
אח"כ ישימו אנשים כדי לראות מה השתנה.

מר שלום דראב – חבר מועצה:
אני רוצה להגיד דברים טובים עליך בפרוטוקול ,אז אל תפריעי לי .הייעוץ הארגוני התחלק
לשניים .א .מבחינה כספית ,כדי לבדוק שבאמת אנחנו כאגף שירותים חברתיים ,המטרה
היא למעשה שירותים כלליים ,לאו דווקא לאוכלוסיה מסוימת ,לבדוק אם באמת אנחנו
מקבלים במשרד הרווחה את כל מה שמגיע לנו .זה דבר אחד .דבר שני ,לבדוק ,האם
המחלקות כפי שהן באמת גלויות ,האם הן ממלאות את הפוטנציאל הכי גדול שיש.
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פיני דניאל – חבר מועצה:
רגע ,אז איך ייקרא האגף עכשיו? האגף לשירותים חברתיים.

מר שלום דראב – חבר מועצה:
כן .האגף לשירותים חברתיים .מבחינת המחשב יש בעיה ,כי אין מקום.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
מה זה אומר שירותים חברתיים?

מר שלום דראב – חברת מועצה:
הרעיון הוא ,כב' ראש העיר ,שירותים קהילתיים.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
קהילתי ,יש עוד שעוסקים בקהילתי.

מר שלום דראב – חבר מועצה:
לא לא ,בלי הנוער ובלי המתנ"ס.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
בלי הנוער ,בלי המתנ"ס ,בלי -

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
רגע ,פיני ,זה אגפים שנמצאים בהרבה רשויות מקומיות ,אגף שחר נקרא ,הכל נקרא אגף
לשירותים חברתיים.

מר שלום דראב – חבר מועצה:
גם בתל אביב ,כשהיינו בביקור אצל יעל ,שם זה אגף לשירותים חברתיים .אנחנו רוצים
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ללמוד מכולם .הרעיון הוא למעשה ,כיוון שיש כוח עבודה מקצועי ומיומן ,לתת את השרות
גם לאכלוסיה האחרת ,לאו דווקא לאכלוסיה הצבועה כנזקקת ,אלא יש אנשים שאמנם
מבחינה כספית כלכלית הם בסדר ,טוב להם ,אבל זה שמאבחנים למשל ,אבחון של בית
הספר עולה כ –  2000-3000שקל .הדבר שאני הולך לקראתו ,ואני מקווה שזה יצליח,
שהמחיר יהיה בערך  400אלף שקל.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
כי זה ייעשה ע"י האגף?

מר שלום דראב – חבר מועצה:
כן .או בשיתוף עם האגף ,בדרך כלשהי .כך ייחסך גם לאכלוסיה האחרת כסף ,לכן האגף
לשירותים חברתיים .על כל פנים ,זה בגדול .כאשר עוד מילה אישית לפרוטוקול ולאלונה.
אני שומע ברחבי ראש העין את הפעילות הברוכה של העזרה לנזקקים באשר הם בכל שעות
היממה ,ואני אומר ,אני צריך ללמוד ממך .לא אגיד אנחנו ,אני צריך ללמוד ממך  ,ואני
אלמד ממך .תודה.

גב' אלונה דו-קולן – חברת מועצה:
קודם כל תודה רבה ,אבל בהחלט יש מקום לשפר ,אני מקבלת הרבה מאד תלונות על חוסר
תקשורת בתוך האגף ,עובדות סוציאליות שמאבדות תיקים ,כל מיני דברים שבאמת ,אני
חושבת שצריכים – את הייעוץ הארגוני.

מר שלום דראב – חבר מועצה:
כל נושא ייבדק ,וזו אחת הסיבות אגב ,זה יהיה ממוחשב.

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברה ,היו כאן אתמול כל קציני ונגדי יחידת החץ של חיל האוויר ,כאן פה בלשכה הזאת,
ביחד עם הילדים ,הנערים והנערות שהם חונכים .כהורים למעשה הם חונכים כהורים והם
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מאמצים ,אחד הפרוייקטים היפים ביותר שאני מכיר .זה דבר נדיר שיחידת עילית בצה"ל
מתגייסת רובה ככולה להסתייע לעיר .ישבו פה ,שמענו מכתבים מרגשים ושמענו סיפורים
מרגשים וקראנו מכתבים של הורים שבאמת חיממו את הלב ופשוט כמעט דמעות יצאו
מהעיניים ,עד כמה הדבר הזה מסייע לאותם ילדים שנמצאים במסגרות בעייתיות וקשות,
עד כמה הקצינים האלה מגיעים פעם אחת בשבוע על חשבונם ,בכספם ,בכלי רכבם ,יושבים
כאן כמה שעות עם ילדים ,מדברים אתם ,משמשים להם כחונכים ,לוקחים אותם ואוכלים
אתם המבורגר ופופקורן ,באמת נותנים להם תחושה מתאימה .אנחנו ביקשנו שהפרוייקט
הזה יהיה פרוייקט רב שנתי ,למרות שהיחידה חשבה בהתחלה לעשות את זה כפרוייקט רק
לשנה אחת .הם ימשיכו אתנו במשך כמה שנים .הם גם ירחיבו את הפרוייקט ,אמורה
להיות לזה פעילות של כמה עשרות קצינים וחיילים אמורים להגיע לפה ביום חי"א ,כדי
לעשות שם פעילות קצת יותר פומבית של העסקה עצמה .אני אמור לכתוב מכתב גם
לרמטכ"ל וגם לשר הביטחון ,ולמפקד חי"א ולכוחות הנ"מ וליחידה ,לכל אלה שבאמת
תורמים לעניין הזה ,ובאמת זה דבר שמבחינתנו זו ארץ ישראל היפה.
אירועי חג הפסח  ,אנחנו פותחים את פרק לב העיר ,אחד הדברים היפים שיש לנו בעיר ,דבר
חדש ,העלות היתה כמעט עשרה מליון שקל ,והפרוייקט הזה כולל מתקני משחקים ,מגרש
כדורגל ,כדורסל ,מתקני ספורט ,השלב הבא כמובן מדשאות וספסלים ,יש שלושה ימים של
 happeningבחול המועד ,מי שירצה לבוא יבוא .הייתי שם רק עכשיו ,ויש שם היום אליפות
הנוער בשחמט ,דברים מדהימים ,דבר ארצי ,ויש שם עשרות רבות של ילדים ,דבר מאד מאד
יפה .מעבר לזה ,סיגל ,עכשיו תעדכני על הכרטיס.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
המתנ"ס מוציא ,במסגרת השיפור ללקוח ,השרות ללקוח והקשר עם הלקוחות של המתנ"ס,
המתנ"ס מוציא כרטיס משפחתי למועדון לקוחות ,כשכל כרטיס ,כל חניך ,כל משתתף
בחוגים מקבל את הכרטיס שהוא כרטיס משפחתי .יש הטבות מיוחדות ,הנחות ,בתי עסקים
פה בעיר ,ומדי פעם יקבלו חוברת עם מקומות נוספים שיתנו להם הנחות ,ובנוסף לזה,
כניסה לכל האירועים ודברים כאלה ,מועדון הלקוחות יקבל הנחות לחברים .עכשיו ,דבר
נוסף ,כל חודש יוצא דף לאותם לקוחות ,שמהם יש הנחות מיוחדות לאירועי תרבות ברחבי
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הארץ ,שאנחנו משיגים את זה במחירים מאד מאד מוזלים .לדוגמא ,מי שמכיר בטח ,אלונה
מכירה את להקת ורטיגו ,אז אתמול קיבלו כרטיסים ב 40-שקלים ,כשכרטיס עולה 80
שקלים ומעלה .ומרימים טלפון לכל הלקוחות ,ומי שרוצה מוזמן להרים טלפון למתנ"ס
ולקבל למופעי מחול ,קונצרטים והצגות בקמרי ,בהבימה ,בגשר ,בכל מיני מקומות ,בעלות
של  25שקלים .יש הצגות שלא ניתן להביא לכאן ,וכאשר האולם יהיה מוכן ,אז ברגע שיהיה
האולם מוכן ,נוכל להביא לכאן הצגות .כל עוד האולם לא מוכן,

מר משה סיני  -ראש העיר:
מתי נכנסים לשדרוג?

גב' סיגל שיינמן -חברת מועצה:
אני מקווה שכבר עכשיו נכנסים לשדרוג שלה האולם ,וכבר עכשיו נכנסים לשדרוג של
המתנ"ס שנמצא במהלך עם הארכיטקטים,

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
הצגות לילדים יהיו?

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
הצגות לילדים יש כל הזמן .אם תשימו לב בפרסומים ,ויוצא לתושבים כל שבוע יש הצגות,
וגם במתנ"ס לב העיר ,גם בלב הגבעה ,כל הזמן יש הצגות ,יש לוח הצגות חודשי ויש .רק
צריכים להסתכל .כשישפצו ,אנחנו נעשה את הכל ,כולל גם מערכת קולנוע .דבר נוסף
שאנחנו עומדים כבר ממש לקראת הסוף,

מר משה סיני  -ראש העיר:
דיברנו עליהם .מועדון הסרט הטוב.
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גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
נכון ,אבל זה במסגרת ,אתה צריך לשים שם מערכת קולנוע .זה לא כל כך פשוט .ברגע
שהאולם במתנ"ס יהיה משודרג ,והכל יהיה בסדר .אז אנחנו גם נכניס את הדבר הזה .דבר
נוסף שאנחנו עומדים באמת בשלב האחרון כבר ,זה כל הנושא של הבריכה ,שלקראת סיום
חתימת החוזה לשדרג אותה .היא לא תפתח הקיץ הזה ,אבל כשהיא תפתח ,היא תהיה
משהו מאד מאד גדול ומאד מאד יפה ,בריכת השחייה של ראש העין .היא תהפוך ותהיה
ממש קנטרי .בינתיים שזה יהיה ממש עם חדרי ספא ובריכה מחוממת ובריכה לקטנים
ובאמת משהו משודרג מאד מאד גדול .זה שייך למתנ"ס הרי ,וזאת חברה,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
המתנ"ס לא יכול לעשות את זה.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
לא לא ,מה פתאום ,זו חברה שהיא גוף פרטי ,יזם פרטי ,יצא מכרז ,יזם פרטי ,עוד לא נחתם,
זה נמצא בסוף ,אז אני לא רוצה -

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
שיהיה חוזה שלא יבייש את השבת .שמעכשיו שיידעו שיש כאן ציבור שצריך לכבד.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
חוק השבת נשמר ,והכל בסדר ,תשמע ,יש וועדה והם יודעים.

מר משה סיני  -ראש העיר:
בואו נמשיך.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
סיימת ? אלונה ,יש משהו שרציתי גם לשתף אותך .לשמוע אותך .יש עוד נושא שעוסק בו גם
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אדמוני ,החלוקה לנזקקים .הפעם אני חושב שצריך להתגבר על הנושא הבעייתי הזה .ישנם
הרבה גופים עצמאיים ועמותות עצמאיות שקרובות לעירייה בצורה כזו או אחרת .לצערי,
ישנן משפחות שמקבלות ארבע חמש מנות ,ויש כאלה שלא מקבלות בכלל .עכשיו ,אני אתן
ככה רקע לעניין .צריך להקים איזה מנהלת לצורך העניין הזה .אני כרגע אומר מניסיון
אישי שלי מצטבר .ואני אומר ברצינות ,כי זה כואב לי ,אני השנה הגעתי למצב כזה שאני
צריך להתחנן לסיגל שעזרה לי בכמה מנות ולהתחנן לאדמוני ,כשאף פעם ואני  30-35שנה
מחלק לנזקקים ,כמות רצינית ,והפעם אנחנו על הפנים .הוצאנו קרוב לאלפיים מנות ,אבל
לצערי ,אין בקרה מבוקרת ,ישנם שמות ,אבל אין בקרה מבוקרת .זה נושא מאד רגיש וכואב
וזה שייך גם קצת לפרט וגם לכלל .אני רק רוצה להגיד שנכון לרגע זה ,הרבה מאד משפחות
נזקקות לא קיבלו ,לעומת אחרים שקיבלו כפול ומכופל .אני הייתי אתמול במקרה היתה לי
שיחה עם יעל שטיינפלד ,ואני רוצה לומר לך באחריות ,לא סתם ,אלא באחריות מלאה,
שאין שום בקרה ,שום גורם וגם אין שליטה ,לא שליטה ולא בקרה בנושא הזה ,אבל נעשה
מה שנעשה ,ועדיין לא קרה שום דבר ,אבל אני אומר ,אם אפשר היה להקים איזה גוף
שמרכז את כל העמותות ,וכל אלה שרוצים להרים את הנושא הזה ,כולל אלונה ,כולל לא
יודע מי ,זה יהיה מבורך .הגענו למצב שקרוב ל –  2000משפחות קיבלו כפול ועוד 1000
כאלה שלא קיבלו בכלל.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
מתי ,סליחה ,כל שנה מתקשרים לכל העמותות והיא מעבירה למשה מור וגם עכשיו בשעה זו
יושבים אצלה ומעלים שמות ,ואני עכשיו הבאתי עשרות קמחא דפסחא לקשישים בעיקר.
עשרות רבות .ועשינו הצלבות איזה קשיש קיבל ואיזה לא קיבל .יש עמותות פרטיות ואין
לנו שליטה על זה .הן נותנות למי שהן רוצות .עמותות פרטיות.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
מניין העמותות הפרטיות מקבלות את השמות של הנזקקים?
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מר משה בן טובים – חבר מועצה:
לא לא ,הן עושות את זה באופן עצמאי .אנשים פונים אליהם והם מכירים את המשפחות.
אין לך שליטה על זה.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
אבל עשינו הצלבות .זה לא משנה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תראה ,אפשר ליצור שני מצבים ,א .מצב שהעירייה היא זו שמרכזת את כל החלוקה ולוקחת
על עצמה את כל הנושא של החלוקה ,וזה מסודר על פי רשימות של אגף הרווחה ,וכל מי
שפונה פה ללשכת ראש העיר ,אני מפנה אותו לאגף הרווחה .אני אתן לכם דוגמא ,יש לנו מן
תורם שביקש לתרום כמה עשרות אלפי שקלים למשפחות נזקקות ,לארבעים משפחות .אני
לא התעסקתי בזה בכלל ,פנינו מיד לאגף הרווחה ,ביקשנו לקבל את ארבעים המשפחות
הנזקקות בראש העין ,והמשפחות האלה יקבלו מהאגף והעובדות ישירות .אז זה החלק של
העירייה .יש את החלק של העמותות הפרטיות ,ובלי העין הרע ,יש הרבה עמותות פרטיות
בראש העין ,ומה שאנחנו יכולים לעשות ,זה לפנות אליהן ולבקש מהן לעשות את התאום,
אבל יש די הרבה עמותות שיש להן את הג'נדה שלהן והן מחליטות למי לתת ולמי לא.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אבל שעובדות סוציאליות לא נכנסות לבתים ולא רואות ,וכשאני שואלת מתי בקרה בבית
עובדת סוציאלית ,ואומרים לי שכבר שנתיים לא היתה ,אז סליחה ,זה דבר שצריך לקחת
לתשומת לב ,ועובדת סוציאלית צריכה להיכנס לבתים.

מר שלום דראב – חבר מועצה:
מקובל .אבל זה לא קשור לזה עכשיו .אגב ,דלתי פתוחה לפני כל אחד ,ובמיוחד אליך .נשב
וכל שם שתעלי ,יטופל.
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מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לא צריך שמות .תראו ,הנושא הזה מוכר לי גם משנים קודמות .המספרים שנותן מתי פה הם
מוגזמים ,ומופרזים הייתי אפילו אומר ,בקנה מידה.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
הרווחה אני יכול להגיד לך ,זה .1800

מר שלום דראב – חבר מועצה:
 .1600מה אני אמרתי?

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
שאלף משפחות לא קיבלו .תשמע מניסיון של שנים קודמות ומכירים את זה כל החברים
שיושבים פה .עשרות משפחות ,שבגלל אוזלת יד באגף הרווחה ,זה לראות שבאגף הרווחה
הרישום והטיפול במשפחות בחלק מסוים לקוי מאד ומשפחה שנזקקת למשהו ,אם היא לא
תתרוצץ ותבוא אישית בסופו של דבר למקומות שבהם מחלקים ,לא תקבל .ויש משפחות
שגם מתביישות לעשות את זה .צריך באמת לבוא לאגף הרווחה ,ושם לנער טיפה .ולהגיע
למצב שלפחות בשלושה ימים שנותרו עד ליל הסדר ,אפשר לבדוק את זה .זה לא בעיה
בשמיים.

מר שלום דראב – חבר מועצה:
יש כאלה שגם לא מוכנים לבוא ולהגיע לרווחה .לא מוכנים.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
השנה החלטנו שנותנים אך ורק לקשישים .אך ורק לקשישים .לא נותנים למשפחות רווחה.
רק לקשישים .ומה שנותנות עמותות פרטיות – נותנות.
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מר שלום דראב – חבר מועצה:
אני מסכים לגמרי ,ואני גם בקשתי שבשנה הבאה ,ב"ה ,שבועיים לפני פסח נדע ונראה
בדיוק כמה אפשר לעשות.

מר משה סיני  -ראש העיר:
האמת היא שבשנה הבאה אנחנו גם צריכים לעשות סדר פסח עירוני .וצריך לחשוב על זה
לקראת השנה הבאה ,ואני חושב שזה מהלך יפה מאד ,גם פנימי ,ואפשר לגייס הרבה מאד
כוחות שיעשו את זה במתנ"ס העירוני ,ואולי גם לחברי מועצת העיר ,ואני חושב שזה יכול
להיות יפה מאד .נתקדם לכיוון הזה) .שאלות :באיזה נוסח?( נקרא את כל הנוסחים ונגמור
בחמש בבוקר.
עכשיו אנחנו עוברים לנושא האחרון שיש לנו ,בבקשה ,אירית ,תציגי אותו.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
אישור תיקון החלטת מועצת העיר סעיף :7

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
מליאת המועצה אישרה ב -1.3.-את מינויו בסעיף  7את מינויו של שלום ברישא ,ובסיפא
אישרה גם את מינויה העתידי של סיגל ,כאשר זה חייב לקבל גם את האישור של המליאה.
זה לא כל כך מצא חן בעיני משרד הפנים ,מאחר וישנם שני סעיפים שמאשרים חילוף של
סגנים .יש את סעיף  2שלמעשה מדבר על רוטציה ,ושם יש תנאי שזה יתבצע תוך  45יום
מיום מינויו של ראש העיר ,ויש את הסעיף הראשון שמדבר על החלפה .קיימת אפשרות
למעשה להשתמש בסעיף  ,1וקודם כל לדבר על ההחלפה העתידית .משרד הפנים טוען,
מאחר ויש סעיף  2שאין אפשרת רוטציה לאחר שחלפו  45יום ,הוא מבקש להשמיט את
המונח הזה .מאחר ונכון לעכשיו מדובר בכוח אקדמאי בלבד ,מאחר ובעוד שנתיים גם על פי
הסיכום  ,גם על פי החלטה מינויה של סיגל ייכנס לתוקף .בשלב זה השארנו את זה ברמה של
וויכוח ביני ובין משרד הפנים ,ולא ערבנו את היועצת המשפטית ,על אף שבמכתב שפניתי
אליה זה היה להתייעצות ,ולכן המסקנה היתה אין טעם פה להמשיך ולהתווכח ,אלא עדיף
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לשנות את ההחלטה וכך אנחנו פותרים את הבעיה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
בסדר גמור,טוב ,חברים,

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
ואז מה יוצא? שהוא מכהן כל הקדנציה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני מסביר לך .ממילא ,כל החלפה זקוקה לאישור וכינוס מיוחד של מועצת העיר ,ואז
מועצת העיר אמורה לתת את הסכמתה להחלפת הסגן בסגן אחר על פי החוק ,ולכן ממילא,
גם התרחיש שהיינו משאירים את הסעיף הזה כמות שהוא ,ההחלפה לא היתה אוטומטית,
כולנו היינו צריכים להתכנס פה ולדבר קצת ,ואז לאשר את המינוי .זה ההסבר .אז לכן אני
אומר ,ממילא היינו צריכים לאשר את ההחלטה ,ועכשיו ,יש כל מיני פרשנויות משפטיות
שאני אפילו לא רוצה להיכנס לעניין הזה ,יכול להיות שהפרשנות של משרד הפנים נכונה,
יכול להיות שהפרשנות שלנו נכונה ,יש כאלה שטוענים כך ואחרת ,ולדעתי ,הפרשנות שלנו
יותר נכונה בעניין הזה ,אבל ממילא חבל סתם להתווכח על חלב שעדיין לא נשפך ,וחבל סתם
לעשות וויכוחים ,אם אנחנו צריכים ממילא לחזור לאותו פורום ולאשר גם כך וגם כך את
ההחלטה .אז אנחנו אמרנו ,כדי שהדברים יזרמו וכדי ששלום יוכל לתפקד כפי שמועצת
העיר בקשה שהוא יתפקד ,כסגן בשכר ,אז אנחנו פשוט נשמיט את הסיפא.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
נורא פשוט .אז אנחנו כאן אומרים ששלום דראב מכהן עד כמה שהוא מכהן ואז אתה
מתפטר? איך זה הולך? מה אתה אומר ,אני מתפטר? )כולם מדברים יחד( .אני קראתי את
הסעיף .את ויתרת על הסגנות שלך? את לא ויתרת על הסגנות שלך? מה זה לא קשור בכלל?
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מר משה סיני  -ראש העיר:
עכשיו אני אתן לך את רשות הדיבור .לגבי סעיף  7על פי החוק .את זוכרת מה נאמר שם? אני
מבקש שתפרטי לי את סעיף  .7אלונה ,את יודעת את סעיף  7לפי החוק ,או את מדברת סתם
באוויר?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אני יודעת ואני לא נכנסת לשום סעיף .אני יודעת שיש כאן הטעיה ,יש כאן בפרוש הטעיה של
חברי המועצה ,או שרוצים להטעות את משרד הפנים .ואני לא רוצה להשתמש במילה
קומבינה שכזאת ,הוא מכהן – יושב פה היועץ המשפטי ואני שאלתי –

מר משה סיני  -ראש העיר:
יושבים פה גזבר ,יושב פה מבקר ,יושבים פה עורכי דין ,יושבים פה חברי מועצה מכובדים,
עובדים ממשרד הפנים ואת אומרת שזה קומבינה? תגידי ,את לא מתביישת? את לא
מתביישת?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
ככה זה נראה .את ויתרת על הסגנות שלך? )כולם צועקים יחד(  .כאן אומרים אין רוטציה,
אבל איך שתקראו לזה ,זאת רוטציה .זאת רוטציה .אם שלום דראב לא מכהן את כל
הקדנציה,

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים ,הסברנו את העניין ,אני רוצה להעלות את זה להצבעה .אני מוחה – את רוצה לחזור
על הסעיף? יש לך בעיה עם הסעיף הזה? את יודעת על מה מדובר בכלל.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אני עם בעיה בקטע הזה ,שאתה הורדת ,אתה אמרת ,מאותו סעיף אתה מוריד את הסיפור
של סיגל .סיגל לא תשמש כסגנית ראש עיר .נכון? סיגל ,את מבינה שאת לא תהיי סגנית
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ראש עיר?

מר משה סיני  -ראש העיר:
נכון .זה כתוב .נכון .אנחנו נתבקשנו,

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אלונה ,אני מבינה בדיוק מה כתוב פה ,ואני מצביעה בעד.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
)כולם מדברים יחד( את מבינה שאת לא תהיי סגנית ראש העיר ,כי ראש העיר לא החליט 45
יום אחרי הבחירות על כך שתהיה רוטציה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אני מבקשת להביא להצבעה ,לבטל חלק מסעיף  ,7ואני אקריא לכם את מה שאנחנו
מאשרים .אנחנו מאשררים את חלק מסעיף  :7למנות את שלום דראב מ 1.3-סגן ראש עיר
בשכר ,ולהאציל לו את סמכויות ראש העיר בעניין אגף הרווחה .הזכות לשכר תפקע מאליה
עם נטילת הסמכויות ע"י ראש העיר .יתר הסעיף מתבטל.

מר משה סיני  -ראש העיר:
בטל .חברים ,מי בעד?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
סיני ,שלום ,סיגל ,פיני ,מי נגד? מי נמנע?

גב' אלונה דור-קןלן – חברת מועצה:
שיהיה ברור שכל המהלך הזה הוא לא חוקי .ולכן אני לא מצביעה.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
הוא לא מצביע ואלונה לא מצביעה .את יכולה לא להצביע) ,אלונה צועקת שהמהלך לא
חוקי( ממש אנחנו נופלים מהכסא .הבנו אותך.

החלטה מס' :1
מליאת המועצה מחליטה לאשר את מינויו של שלום דראב מיום  1/3/2005בתפקיד סגן
ראש העיר בשכר ולהאציל לו את סמכויות ראש העיר בעניין אגף הרווחה .הזכות לשכר
תפקע מאליה עם נטילת הסמכויות ע"י ראש העיר.
בעד :משה סיני ,מתי יצחק ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,משה
בן טובים.
לא הצביעו :אלונה דור-קולן ,פיני דניאל.

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים ,אנחנו עכשיו נשתה לחיים .חג שמח ושיהיה שלום ואחווה אהבה ושלווה .ויש את
האמרה של רבי עקיבא :ואהבת לרעך כמוך ,רק שתהיה אהבה בין כולם .לחיים.
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ריכוז החלטות
.1

אישור תיקון החלטת מועצת העיר בישיבה מן המניין מס'  ,32/11באופן שיבוטל
הסיפא של סעיף  7להחלטה החל מן המילים "להביא לאישור מועצת העיר"...
החלטה :המועצה מחליטה לאשר את מינויו של שלום דראב מיום 1/3/2005
בתפקיד סגן ראש העיר בשכר ולהאציל לו את סמכויות ראש העיר בעניין אגף
הרווחה .הזכות לשכר תפקע מאליה עם נטילת הסמכויות ע"י ראש העיר.
בעד :משה סיני ,מתי יצחק ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מיכאל
מלמד ,משה בן טובים.
לא הצביעו :אלונה דור-קולן ,פיני דניאל.

__________________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה

__________________
משה סיני
ראש העיר
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