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סדר היום:
.1

עדכוני ראש העיר.

.2

אישור תנאי משרד הפנים להעסקת עוזר ראש העיר עומר רצון מיום קליטתו
לעבודה.

.3

אישור תב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  45עבור פיתוח שצ"פ מתחם מרכז מסחרי ג .טל ,ע"ס 100,000
ש"ח במימון העירייה )סה"כ תקציב  100,000ש"ח(.
ב .אישור תב"ר מס'  46עבור שיפוצי קיץ  ,2005ע"ס  120,990במימון משרד החינוך
)סה"כ תקציב  120,990ש"ח(.
ג .אישור תב"ר מס'  975עבור סלילת רחוב שבזי )מערב( ,ע"ס  65,000ש"ח במימון
משרד התחבורה ו 285,000-ש"ח במימון העירייה )סה"כ תקציב  950,000ש"ח(.
ד .אישור תב"ר מס'  47עבור הסדרת צומת קיבוץ גלויות ז'בוטינסקי ,ע"ס 350,000
ש"ח במימון משרד התחבורה ו 150,000-ש"ח במימון העירייה )סה"כ תקציב
 500,000ש"ח(.
ה .אישור תב"ר מס'  49עבור הסדרת צומת קיבוץ גלויות נווה אפיקים )ככר( ע"ס
 490,000ש"ח במימון משרד התחבורה ו 210,000-ש"ח במימון העירייה )סה"כ
תקציב  700,000ש"ח(.
ו .אישור תב"ר מס'  50עבור תשולם בוררות פיקא עבודות ביוב אבן גבירול ע"ס
 510,000ש"ח במימון העירייה.
ז .אישור תב"ר מס'  51עבור חרושת ברזל חזר גביית יתר פרוייקט ג .הסלעים ,ע"ס
 492,000ש"ח במימון העירייה )סה"כ  492,000ש"ח(.
ח .אישור תב"ר ע"ס  52עבור חוגים וסדנאות לקשישים במרכז יום ,ע"ס 30,000
ש"ח במימון קרן עזבונות ו 30,000-ש"ח במימון העירייה )סה"כ תקציב 30,000
ש"ח(.

.4

עדכונים בתקציב השוטף לטובת שיפוץ בגין:
השתתפות בפעולות מתקציבים
30,000
1725 - 870
רכב 6406829
22,000 1811110530
חינוך
50,000 18132 - 753
שמירת מבנים
65,000
1721 - 751
ניקיון מרכז לגיל הרך
18,000 18124 - 751
רווחה/תרבות
5,000
1827 - 870

.5

שאילתה של חבר מועצת העיר אבי סמובסקי בנושא  -תפקיד דובר העירייה.
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תוספת לסדר היום:
.6

הסמכת החכ"ל לניהול ייזום תפעול והחזקה של מתחם פארק לב העיר )מצ"ב חוו"ד
יועץ משפטי בנושא וכן חוו"ד מר הלל גרנות בהקשר למהות ויתרונות חברה עירונית
בהפעלת פרוייקטים(.

.7

הצעה לסדר היום של חבר מועצת העיר אבי סמובסקי בנושא  -המועצה הדתית
בראש העין.

.8

שאילתא של חבר מועצת העיר פיני דניאל בנושא  -שדרוג רמת האבטחה בעיר.

.9

אישרור הסכמה לגבי תוכנית "שישי בגאון" )פרוטוקול מס' .(26/11

.10

אישור תב"רים כמפורט להלן ) :הוספת סעיף זה לסדר היום טעונה הסכמת חברי מועצת העיר(
א .אישור תב"ר מס'  53עבור תכנון הסדרי כניסה לפארק סיבל ,ע"ס  63,000ש"ח
במימון משרד התחבורה ו 27,000-ש"ח במימון העירייה ,סה"כ תקציב 90,000
ש"ח.
ב .אישור תב"ר מס'  54עבור תכנון רחוב שבזי מזרח ,ע"ס  84,000ש"ח במימון
משרד התחבורה ו 36,000-ש"ח במימון העירייה ,סה"כ תקציב  120,000ש"ח.
ג .אישור תב"ר מס'  55עבור סקר תמרורים ,ע"ס  49,000ש"ח במימון משרד
התחבורה ו 21,000-ש"ח במימון העירייה ,סה"כ תקציב  70,000ש"ח.
ד .אישור תב"ר מס'  56עבור התקני בטיחות ,ע"ס  150,000ש"ח במימון משרד
התחבורה ו 64,285-ש"ח במימון העירייה ,סה"כ תקציב  214,285ש"ח.
ה .אישור תב"ר מס'  57עבור מעגל תנועת הציונות דרור בזלת מערב ,ע"ס 350,000
ש"ח ו 150,000-ש"ח במימון העירייה ,סה"כ תקציב  500,000ש"ח.

מר משה סיני  -ראש העיר:
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חברים ,אני פותח את הישיבה .ישיבת מועצת העיר נפתחת .יש לנו הרבה מאוד נושאים על
הפרק .אני מבקש באמת שנהיה תמציתיים וענייניים.
אני רוצה לפתוח בעדכוני ראש העיר.
כמה וכמה עדכונים על הפרק .היום קיבלנו  1,200,000על רזרבת שר הפנים .קיבלנו מכתב.
מכתב רשמי ומסודר .זה כבר התקדמות יפה ואני מקווה שזה יסייע לנו ככה לעמוד במטרות
התקציביות שאנחנו קיבלנו.
דבר שני ,צומת קסם .אני רוצה לעדכן .אני מעדכן גם בישיבת מועצת העיר על פגישה שהיתה
עם מטה הסדר הקיבוצים .עם ראש מינהל מקרקעי ישראל והצוות הבכיר שלו ,לגבי
האפשרות לעסקה על הצומת ,לאחר הרבה מאוד שנים שהעסק הזה היה יחסית תקוע .יש
צוות עבודה של המינהל שבודק את העסקה מול היזמים .ואני מקווה שאנחנו תוך מספר
שבועות נתכנס כדי לבחון ולאשר עסקה כזאת ,בהנחה והדברים יתממשו ,כי עדיין יש פה
ושם מחלוקות .צריך לבדוק עוד נושאים שטעונים בדיקה .אבל יש התקדמות בנושא הזה.
הנושא הבא זה נושא מגדל אפק ,מגדל צדק .שר הפנים חתם על הכרזת האזור כגן לאומי,
כפארק לאומי .בעקבות ההכרזה למעשה הסתיימה סוגיה של הרבה מאוד שנים של ויכוחים
ומחלוקת על השטח .יש הסכם חתום בינינו לבין רשות הטבע והגנים על קידום האזור
והמיזמים הכלכליים שבו.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אני תמיד טענתי שזה טעות הכרזה לגן לאומי .זה טעות מרה לראש העין .זה לא הישג .עשית
טעות אחרי טעות.

מר משה סיני  -ראש העיר:
למרות הטעות אז יש הסכם וההסכם הזה מתקדם .אני רוצה כאן לבשר בישיבת מועצת
העיר ,שחברינו וידידינו מר אבי סמובסקי הוא מרכז את עבודת המטה סביב הנושא הזה,
וכבר התחיל להיות פעיל בישיבות .זה עבודה מאוד מאוד מורכבת מול הרשות ,מול גורמים
אחרים ,ואני מאחל לו הצלחה .ואם תרצה אחר כך לעדכן אז אני אשמח .זה עבודה עבודה
חברים .בכל מקרה ,על פי התכנון אמור להיות שם בקרוב גם איזשהו ניסוי של הארה ,נכון
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אבי? אולי תגיד כמה מילים.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
לגבי הארה .יש שני שלבים של הארה .א' יש לנו הארה מצד אדמוני שזה מעבר לדרך ,שלד
של הישיבה שאישרנו בישיבה הקודמת .לגופו של עניין תהיה הארה מיידית באמצעות
הזרקת אור לכיוון מגדלי המים ,שזה השלב הראשוני והפשטני .בשלב של שיפוץ המצודה,
המגדל ,חלק משיפוץ המצודה ,במסגרת ה 30-מיליון התקציב של הפיתוח של המצודה תהיה
גם הארה הרבה יותר מסודרת מבפנים במסגרת השיקומית של המקום.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אני אוסיף רק לעדכון ,שעד ה 1.9-אני מקווה אנחנו נתחיל בניקיון כל הפארק יחד עם רשות
הטבע והגנים ,לפנות שם את החול ואת כל הפסולת שיש שם ,ולסגור את זה במתחמים עם
שלטים .נסגור את כל המתחם הזה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
משה בן טובים בבקשה .תעדכן.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
אגף שפ"ע יצא בעוד בעוד מבצע נוסף והפעם אנחנו גייסנו את גמלאי העיר .עד כה לפני
כמספר חודשים גייסנו את כל עובדי העירייה ,שעשו מבצע והפעילו כל אחד אוטובוסים,
לאחר מכן גייסנו תלמידי בית הספר שעשו מבצע נוסף יחד עם איכות הסביבה ,שבו למעלה
מ 1000-תלמידים השתתפו במבצע לניקיון העיר .עו"ד זכי יוסיף בהמשך .ועכשיו אנחנו
רתמנו אלינו לאגף שפ"ע את גמלאי העיר .למעלה מ 30-גמלאי העיר השתתפו במבצע
בצביעת ספסלי ישיבה בגנים ציבוריים .למעלה מ 200-ספסלים הם צבעו הגמלאים .אני
סיירתי בין כל המתנדבים והם ממש מאוד התרשמו ואפילו עם המון המון רצון להמשיך.
ואמרתי שגם לפעם הבאה יהיה המשך ,ואני בעד כמה שיותר ארגונים לגייס לאגף שפ"ע,
ופעם הבאה אני מאוד מקווה שאנחנו נגייס את פורום הנשים ,גם ישתתפו באגף שפ"ע .כן,
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להתנדב בקהילה ,כמה שיותר.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
הן רגילות כבר לנקות ולסדר אז הם ימשיכו.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
נכון.

)מדברים יחד( .חשוב מאוד לגייס את הקהילה ,את התושבים לפעול בעירייה.

ובהזמנות זו אני רוצה ,בנוסף לזה שיש גם ערך בזה שמנקים וזה ,יש גם ערך חינוכי .אין לי
ספק שברגע שהגמלאים שותפים זה מחלחל בשטח .בהזדמנות זו אני רוצה להודות ליו"ר של
הגמלאים שלום זהבי ,למנהל אגף שפ"ע שמוליק ולמחלקת הגינון שהובילו את כל המבצע.
אני מאמין שבהמשך יהיו עוד מבצעים נוספים .ועו"ד זכי קוממי יוסיף.

עו"ד זכי קוממי – חבר מועצה:
אני רק רוצה שוב לתת תודות לאותם תלמידי בתי ספר ,מכלל בתי הספר שהשתתפו במבצע
של איכות הסביבה ואגף שפ"ע .גם להודות לשמוליק .המבצע הזה למעשה מעבר לניקיון
שהשגנו באותו יום ,הוא גם תרם למודעות של אותם תלמידים ,מה שמשה כבר דיבר
מקודם .ואני מקווה שהתרומה הזו אנחנו נראה אותה גם בטווח הארוך יותר ,כשהילדים
האלה יגדלו.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני חושב שכל מועצת העיר מצטרפת לתודות לגמלאים .אני חושב שאני הייתי שמה ,ממש
היה מרגש איך החבר'ה "הצעירים האלה" עם החולצות של הגמלאים ,באמת עשו עבודה
יפה .ומה שיותר יפה שהם רוצים לעשות מבצעים נוספים.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
בבקשה.
מר משה סיני  -ראש העיר:
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שנייה ,רק אני אסיים.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לא ,בנושא הזה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
בנושא הזה הספציפי?

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
בודאי .אין שום ספק שיש ערך רב,

מר משה סיני  -ראש העיר:
רגע ,אני מקדם בברכה את אלונה דור-קולן שלא היתה בתחילת הישיבה לצערי הרב.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
הפסדתי בטח ,אה?

מר משה סיני  -ראש העיר:
אבל בכל זאת את ברוכה הבאה.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אין לי ספק שיש ערכים רבים שאנחנו משיגים בביצוע של הפרוייקטים האלה .ערך התרומה
לקהילה ,ערך הניקיון ,הכל טוב ויפה .אבל אני חושב שאנחנו גם יורים לעצמנו כדור ברגל .כי
בשעה שתלמידי בתי הספר יוצאים ומרביצים מבצע ניקיון ומשקיעים מזמנם ואכפת להם,
ושבוע אחרי זה הם עוברים באותו מקום והוא מטונף ,אין מילה אחרת ,אז אנחנו מאבדים
פה את הערך הזה .ההפך ,אנחנו לא משיגים תוצאה .אם העסק הזה היה נשמר והניקיון היה
נשמר ברמה גבוהה ,במיוחד במעברים ,אתה מכיר את זה ,אתה מסתובב שמה ברגל כמוני

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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כמוך ,במעברים בין בית ספר ענבלים לבית ספר נופים .הילדים יצאו מפה ,אחרי יומיים
חוזרים רואים את הכל מטונף ,אז מה אנחנו מצפים שהם יבואו וינקו עוד יומיים ,שיבואו
וינקו עוד  4ימים?
לצד העמדת הקהילה לטובת הפרוייקטים האלה ,חייבים לעבור שינוי דרמתי בפעילות של
גופי,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
עוד פעם להחליף את החברה.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לא ,זה כבר ראיתי שראש העיר זה התחביב שלו בתקופה האחרונה ,הוא מתעסק בזה
בעיתונות כל הזמן ,התחביב שלו זה להחליף פה חברה .אפשר להקפיד קצת יותר ולהגיע
למצב שאנחנו לא מבזים את עצמנו בעיני הילדים .כי הם שואלים אותי שם.

מר משה סיני  -ראש העיר:
פיני תודה רבה .ואני עכשיו רוצה לעבור לנושא שהוא לדעתי מהותי וחשוב ביותר.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
מן הנימוס,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
עזוב ,לא אכפת לי בכלל,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
טיפת דרך ארץ .אתה ראית איך אני התנהגתי לחברי מועצה ,קצת דרך ארץ.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:
אל תלמד אותי נימוס.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
תתייחס משפט אחד אליו.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תודה ,תודה רבה.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
עוד מעט הוא יתייחס .יש שני נושאים שהוא חייב להתייחס ואז תהיה לו בעיה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תודה רבה על ההערה.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
קצת דרך ארץ.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תודה .אני רוצה להתייחס לנושא של זריקת הרימון על ביתו של מתי יצחק .רימון רסס
שהתפוצץ ,גרם נזק בבית ,סיכן גם את המשפחה .אני מגנה בשמכם ובשם כל תושבי העיר
את הדבר הזה.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
זה דבר שאתה יכול לעשות בשמנו,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:
קצת נימוס ,קצת דרך ארץ.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
באמת ,לחזק אותך .אתה יכול לעשות את זה,

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני מגנה את זה .אני בטוח שאתם כולכם מצטרפים אלי .אנחנו מחזקים את מתי יצחק ואת
משפחתו .לא יהיה כאן שלטון ,לא יהיה כאן מאמץ לפגוע בנבחרי ציבור ולהשליט פה
איזושהי דרך של טרור .אנחנו נתנגד לזה בכל תוקף .אני דברתי עם מפקד המשטרה,
מעורבים בזה גם הגורמים המשטרתיים בצמרת המדינה ,ואני בטוח שהם יעשו כל מאמץ,
ואני מאחל להם גם שימצאו את האשים ויעמידו אותם לדין וימצו נגדם את כל הליכי
החקירה והחוק .אז אנחנו יחד אתך .אני גם ביקרתי אותך יחד עם אשתי אתמול ,ואני
מקווה שגם חיזקנו קצת את רוחכם .ואני בשמכם מחזק את המשפחה ואומר לך :יישר כוח
ותמשיך לתרום לציבור בראש העין באהבה ובאמת בראש פתוח כמו שאתה עושה את זה עד
היום .כל הכבוד לך מתי.
תוכנית אב לחינוך .אנחנו הפצנו את התוכנית להראות גורמים שונים ,גם ברמה המקצועית
וגם לחברי מועצת העיר ,נכון ,זה הופץ כבר?

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
יש שני עותקים.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אחד נמצא אצל אדמוני ,ולאדמוני יש רשימה כי זה חוברת מאוד עבה .יש אצל אדמוני
רשימה ,תגיד אחר כך שאדמוני צריך להעביר להם.
מר משה סיני  -ראש העיר:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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חותם ומעביר.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
ואתה נמצא אצלי ברשימה .אני צריכה להעביר לך.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני שמח שאני אצלך ברשימה.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
תוכנית האב תעבור בסבב ,כל מי שירצה לקרוא ולהתייחס ,כל ההערות שלנו נעביר לאירית
)מדברים יחד(.

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים ,רגע רגע ,דקה.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
תוך כמה זמן אנחנו צריכים להעביר את התגובות אירית?

גב' אירית נתן – חברת מועצה:
תלוי בכם.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
לא ,תציבי 'דד ליין'.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תשתדלו עד התחלת אוגוסט.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
תשתדלו לעשות את זה במשך ,בדיוק.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
או.קיי .בסדר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
התחלת אוגוסט ,יש מספיק זמן.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
חודש ימים זה בהחלט בסדר.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אין בעיה שנשב ביחד לעשות את זה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני חושב שזה התפתחות א' חשובה וב' גם אנחנו כולנו יכולים לקדם את התוכנית הזאת
ביחד .גם בסיוע של ועד ההורים היישובי .אני כבר אמרתי והדגשתי ,אני מדגיש גם היום ,זה
טיוטה ,זה לא דברים מוגמרים .זה דברים שיכולים להשתנות .חייבים גם להשתנות בחלק,
יש דברים שגם אני עדיין חולק עליהם ולא מסכים אתם .אבל מה שאני מבקש מכולכם
באמת לתת את ההערות כדי שאנחנו נוכל לקדם את החשיבה בעניין הזה .להציג אותה גם
לציבור בראש העין .אני רוצה לעשות כינוס גדול במתנ"ס ,שיהיו שמה גם חברי מועצת העיר,
גם ועד ההורים היישובי ,גם כל אדם בעיר שאכפת לו ומעניין אותו מתחום החינוך ,ואני
בטוח שגם חברי מועצת העיר יגיעו לשם .ונעשה דיון פתוח בעניין ,כל אחד שירצה לומר את
דבריו יוכל להתבטא בחופשיות .אז זה בנושא תוכנית אב חינוך.
נושא נוסף .עיריית ראש העין יוצאת לחופשה מרוכזת בתאריכים  17-21ביולי .יהיו כאן
תורנים באגפים השונים ,נכון? עד כמה שאני מבין .אבל בכל מקרה אני מודיע את זה .עד .21
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
כולל ה ,21-יצא כבר .יצאה הודעה לעיתונות .הכל .כל העיר סגורה .כמו שנה שעברה.

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:
ב 21-מגיע אלי פה חבר כנסת.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אז קדימה ,תעדכן .חבר'ה בבקשה .מי מגיע?

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:
ב 21-לחודש מגיע לכאן בכל מקרה ,הוא מגיע אלי אצלי ללשכה חבר הכנסת יאיר פרץ ,בין
שעה שש בערב עד שמונה בערב.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אז אתם כולכם מוזמנים ואני אשמח לראות את כולכם.

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:
מי שירצה ,פה א צלי בלשכה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
בסדר גמור .בבקשה סיגל.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אני חושבת שזאת הזדמנות לפני הפרסומים שיוצאים לעדכן אותכם במה שילך להיות בקיץ
בעיר ,בנושא של הנוער .לאו דווקא במתנ"ס .אנחנו חילקנו בעצם את העיר .יש שני מוקדי
פעילות עיקריים .דבר ראשון אחד המוקדים זה שכונת ג'ון קנדי ,שלשכונה הזאת אנחנו
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קיבלנו גם תרומה של  5,000דולר מהג'ויינט ,שהכסף הזה יושקע בה ,בפעילות בקיץ.
מתוכננת שם תוכנית מאוד ענפה שכבר מתחילה מחר לילדי המועדון ולילדי כל השכונה .מה
שיהיה שם בעיקר זה ,יהיה שם כל יום ראשון ,הדברים מחולקים על פי ימים ,שהדברים
יהיו קל לילדים לזכור אותם ולמשפחה יהיה קל לזכור .יהיה שם כמו הפנינג לכל השכונה,
יהיה מרתון סרטים ,בית קפה .כאשר אחד הדברים החשובים זה שאנחנו משתדלים יומיים-
שלושה ימים בשבוע ,שהמועדון יהיה פתוח בין השעות מעשר עד שתים-שלוש לפנות בוקר.
בגלל הבעיה של הנוער ,פיני אתה נורא מפריע לי .בגלל הבעיה של בני הנוער המשועממים
שמסתובבים והונדליזם חוגג .הדבר הזה נקרא לילות לבנים .זה איזשהו פרוייקט של החברה
למתנ"סים ,שהתחברנו אליו ואני מאוד מקווה שיהיה לנו קל עם השכנים ,או.קיי? כי נכון
שאמורים לסגור את כל המועדונים בשעה שתים עשרה בלילה ,אנחנו נעשה שם איזושהי
פעילות הכנה ,כבר התחלנו ואני מקווה שיהיה קל .כי זה או שהילדים יהיו במועדון ותהיה
להם פעילות או שהם יסתובבו ,ישבו וישתו מתחת לחלונות .זה אחד ,שזה פעילות שתהיה
בתוך ג'ון קנדי .כל מוצ"ש יש להם מסיבה מתשע בלילה ,שהדברים באמת מתחילים ללכת
מאוד יפה .כל המטרה היא בעצם לרתום את הילדים ,לרתום את הקהילה למועדון ,ולייצר
שם פעילות שתהיה פעילות בונה.
הדבר הנוסף הוא המערך של כל העיר .אנחנו שוב ,חילקנו את העיר לימים קבועים .תצא
לכל בני הנוער ,לכל התושבים ,תצא ממש מערכת שבועית לחודש יולי-אוגוסט .הפעילות
מתחילה ב ,17.7-כאשר כל יום ראשון יהיה במתחם ,או בפארק לב העיר או בגוונים,
הדברים האלה נסגרים סופית עכשיו עם אנשי המקצוע ,עם שמוליק ושריה וכן הלאה .יהיה
שם פעילות ספורטיבית ,זה פעילות מתחם הספורט .שיהיה שם פעילות אתגרים ,ומשם יצאו
טיולי אופניים ויהיה שם טורנירים והמון המון דברים שהם יהיו מחולקים בעיר ויחזרו לשם
לאיזשהו גמרים וכן הלאה .ימי שני אין פעילות ,ימי שלישי תהיה פעילות של לילה לבן,
ציפורי לילה .שהמועדונים שיהיו פתוחים זה ג'ון קנדי ,רמת הגולן ובנווה אפקה האולם,
אולם הספורט ,ששם תהיה פעילות מעשר עד שתים-שלוש לפנות בוקר.
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מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
איזה סוג פעילות?

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
זה יכול להיות פעילות ספורטיבית שקטה ,לא מוזיקה ,כי אנחנו יודעים שיש שכנים .לא
יהיה שם ,אם יהיה לדוגמה סלסה אז זה יהיה עד שעה עשר בלילה ואחרי זה תהיה פעילות
שקטה .אנחנו מדברים על פעילות נגיד של מתחם רוחני ,שמאוד אוהבים עכשיו את הרייקי
ואת המדיטציות ומעגלי הקשבה ,וכל מיני דברים שאנחנו מנסים להרגיע בשעות האלה מצד
אחד .מצד שני ,לתת משהו ערכי שהילד שיהיה מלא הוא פחות יחפש בדרך לנפץ את
הדברים ,לשבור את הדברים ,ואולי ילך הביתה ורמת הונדליזם תרד.
כל יום חמישי יהיה סרט,

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:
אפשר להביא להם גם קבלה ,משהו?

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אין בעיה .סרט יהיה ,מה הבעיה? כמו שיהיה מדיטציה וכמו שיהיה זה ,יהיה חדר קבלה ,מי
שירצה יכנס ,אין לי בעיה עם זה .הכל פתוח.

מר משה סיני  -ראש העיר:
בכניסה כולם יכנסו.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אין לי בעיה .לא מחזיר בתשובה ,יש הבדל בין קבלה ,סליחה ,לא בבית ספרי .או.קיי .בסדר.
אני אשמע אותו ,תיקח אותי לשמוע אותו .כל יום חמישי יהיה,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
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אדמוני ,תדאג בכל הפעילות במתנ"ס על הפעילויות התורניות ,שהיא תהיה נוכחת ,אורחת
כבוד.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
הם לא כאלה ,זה הם בסדר בדברים האלה .כל יום חמישי יש סרט בפארק טל .כל יום
חמישי יהיה סרט בפארק טל ובמוצ"ש תהיה הרקדה בפארק לב העיר .זהו .זה בגדול
התוכנית שתהיה .בנוסף יש מחנות קיץ ,יש פעילויות של הפינוער ,רפסודיה ,שילדים יצאו.
סמינר למנהיגות שיוצאים מכל השכונות וזה הכל .זה מה שיהיה בקיץ .אם יש לכם בקשות,
הערות ,דברים כאלה תמיד אתם יכולים להפנות .נוכל בכיף להתחשב .יהיו שני הפנינגים
בשכונת צה"ל ,בג'ון קנדי ובאחד המקומות בשכונות החדשות.
דבר נוסף שאני רוצה לעדכן ,שאני חושבת שזה משהו מאוד יפה .הסתיים פה אתמול שאתם
הייתם ,אני הייתי יום קודם ,פרוייקט של חינוך מבוגרים שסיני ואבי קמינסקי הוסיפו 200
שעות ,הצליחו להביא  200שעות לחינוך מבוגרים .ומה שאנחנו עשינו זה שהיינו צריכים
לסיים את ה 200-שעות האלה בחודש .ומה שעשינו ב 200-שעות האלה בעזרתו של אייל
אדווארד ,שפה להוריד את הכובע בפניו ,בחור מדהים ,אנחנו לקחנו ועשינו פרוייקט לכל
חינוך מבוגרים ,ל 200-הקשישות ,לא רק קשישות ,יש גם צעירות יותר שנמצאות בחינוך
המבוגרים ,והם למדו מחשבים בבתי הספר .זה פרוייקט מדהים .הם כל כך פחדו בהתחלה,
לא היו מוכנים ללמוד .וכשהגעתי אליהם לפני כמה ימים ,בטח גם אתה שמעת את זה,
סליחה ,מה זה רק חד פעמי ,לא יהיה לנו עוד? היה להם שני מפגשים .זה פשוט היה מדהים
לראות אותם זה חוויה בלתי רגילה .ואחד הדברים שאמרו ,ואללה ,יש לי עם מי לדבר עם
הנכדים שלי .עכשיו אני אומרת לילד אני הולכת ללמוד מחשבים .אבל כן ,זה פרוייקט
מדהים שאני מקווה שנכיל אותו בשנה הבאה ,נכניס אותו גם למערכת החינוך יחד עם
הפיקוח ,כי זה פרוייקטים שנשארים קשר רב דורי ואני חושבת שאפשר לעשות עם זה המון.
אז זה בגדול.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
אני באמת רוצה לשבח את הפרוייקט הזה ,ובכלל את כל הפעילות של אגף התרבות
בחודשים האחרונים ,עושה עבודה יפה .גם שבוע הספר והזמר היה שבוע מאוד מאוד
מרשים .אנחנו מקבלים עשרות רבות של מכתבים על הפעילות התרבותית היפה .באמת כל
הכבוד.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
ובעקבות זה היום היתה לי פגישה עם אלי שנגלור במפעל הפיס ,שהם החליטו לאמץ אותנו.
לפתוח כאן מרכז לספרות ולהביא עוד כספים מכל הגורמים .תשמעו ,זה לקפוץ איזושהי
מדרגה .הם לא פותחים מרכזים כאלה בכל הארץ.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני רוצה שבאחת מישיבות המועצה הבאות ,אנחנו נזמן את אייל אדווארד ,שיציג בפני
מועצת העיר את כל הפעילות שהוא עושה בתחום של ההתנדבות והמחשבים .אני מבקש לא
להפריע .בבקשה אדמוני.

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:
עוד עדכון .ביום שני ב 11-לחודש יהיה במתנ"ס הזמר חיים ישראל והרב לסטרי .בבקשה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תזמין את חברי מועצת העיר.

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:
אז כולכם מוזמנים.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב ,אני רוצה לעבור עכשיו לנושא ,תכף אתה תעדכן .אני רוצה קודם כל לשחרר את
ההורים הנחמדים שיושבים כאן אתנו .חברים ,בית ספר בגין .בית ספר בגין סוגיה שאנחנו
משקיעים בה הרבה מאוד חשיבה ותשומת לב .אנחנו הצלחנו בשבוע-שבועיים האחרונים
קודם כל להשיג שיטה שנייה של מגמת הנדסת תוכנה ,שזה דבר חשוב מאוד ,כי אחרת היו
עוד איזה  30-40ילדים פשוט לא נמצאים בבית ספר ועשינו מאמץ גדול דרך משרד החינוך
והשגנו את האפשרות לפתוח עוד כיתה כזאת.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
מה זאת אומרת?

מר משה סיני  -ראש העיר:
זאת מגמה של הנדסת תוכנה.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
זה בסדר ,אבל אני רוצה להזכיר לכם שהסכום שהובטח עבור המחשבים ,עבור הכיתה
הראשונה עדיין לא הגיע ממשרד החינוך.

מר משה סיני  -ראש העיר:
זה לא קשור לזה.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אז מה זה אומר שקיבלנו עוד כיתה?

מר משה סיני  -ראש העיר:
זה קיבלנו שעות ,קיבלנו,
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גב' שרי סלע – חברת מועצה:
לא ,מה זה אומר? כי במחשבים עוד לא קיבלנו.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני אסביר לך .זה אומר ,בסדר ,אז המחשבים עוד לא קיבלנו ויש לנו מחשבים .ועכשיו
מעבר לזה,

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
על חשבון עיריית ראש העין ,זה בסדר .אבל משרד החינוך הבטיח ולא העביר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אבל מעבר לזה ,אז אנחנו פועלים כדי להשיג את הכסף.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אז אני שואלת ,כשאתה אומר השגנו עוד אני מבקשת.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אז אני אומר ,המגמה זה לא קשור כרגע למחשבים .המחשבים בעקבות תרומה של אדם
שביקש להישאר בשלב זה בעילום שם .אנחנו משיגים עוד כיתת מחשבים בבית ספר בגין
כתרומה .יהיו שמה בסביבות עד כמה שאני מבין עד  40מחשבים .אני חושב שזה דבר
מדהים .נפגש גם עם המנהלת ואני מקווה שעד ראשית השנה תעמוד שמה מעבדת מחשבים
משוכללת ,חדשה ,שתיתן מענה למרבית צרכי המיחשוב של בית ספר בגין .עד היום זה היה
במשמרות והיו בעיות בבחינות הבגרות .אז אני חושב שאנחנו ,שבבוא הזמן גם נציג את
התורם ואנחנו נודה לו רשמית .אני רוצה לבקש מיהודה עלייאש,
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מר פיני דניאל – חבר מועצה:
שרי שאלה שאלה פשוטה ,לא קיבלה תשובה בכלל ,וזה השיטה כרגיל פה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
קיבלה תשובה .זה התשובה.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אני אתרגם אותה אחרת.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לא ,לא ,השאלה היתה פשוטה וברורה.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
שנייה ,לא ,אני רוצה להגיד .משרד החינוך נותן שעות למגמה ,נכון? הוא נותן שעות עבור
מגמת הנדסה והתוכנה .מזה מתבטא,

מר משה סיני  -ראש העיר:
היכולת שלנו לקלוט עוד  36תלמידים לאותה מגמה.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אבל עדיין צריך מחשבים בשביל זה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אז אני אומר ,אז השגנו עוד  40מחשבים.
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מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
לא קיבלנו.

מר משה סיני  -ראש העיר:
קיבלנו ,ב 1.9-יהיו.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
הוא כבר היה ,הוא היה בבית ספר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
ברשותכם,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
סיגל ,היא שאלה שאלה פשוטה ,היא לא מקבלת תשובה .גם כשאנחנו שאלנו שאלות
פשוטות לגבי פורום נשים לא קיבלנו תשובות .ואחרי זה את האמת גילינו בדרך אחרת.

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים ,אני לא רוצה להיגרר לפסים האלה.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
תני כבוד לחברה שלך.

מר משה סיני  -ראש העיר:
בבקשה יהודה עלייאש .אני רוצה לשמוע בבקשה ברשות חברי המועצה את דבריך.
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מר יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
תודה רבה לראש העיר .ברשותכם חברי המועצה ,אני לא מתכונן לפספס את ההזדמנות
הזאת שניתנה לי כדי לשאת בפניכם דברים בנושא תקציב החינוך ,ובעיקר על הדברים
שעומדים לסדר היום .אומר שליח הציבור ,לפני תחילת ימים נוראים אני עני ממעש .ואני
באמת רוצה להגיד לכם מראש ,שאני לא בא ,אם מדבריי תישמע ביקורת אישית או
ציבורית ,לא לזה הכוונה .אני רוצה להאיר בא' ובע' את המצב כפי שאני רואה אותו כנציג
ההורים בעיר הזו .וכדי שכולם ידעו ויקבלו את ההחלטות הנכונות לפי דעתי.
תראו ,אנחנו היום בשנת  2005מתקציב העירייה משקיעים את חלקה של העירייה בחינוך
כתקציב שנת  ,2000בדיוק  11.5מיליון שקל .מי שמכיר את הדו"חות הכספיים של העירייה
יודע ,שהיום במושגים נומינליים ב ,2005-למרות גידול של כ 9%-בכמות התלמידים בין
השנים הלאה הצרכים רק עולים הם לא יורדים .עוד כיתת מחשבים זה עוד צורך ,עוד פיתוח
של חצר זה עוד צורך .עוד מים בהשקיה זה עוד צורך והצרכים עולים וגדלים .ואני רוצה
לומר לכם ,אני פעם אצטרך לבקש סליחה מראש העיר הקודם מיגאל יוסף ,שאני בשנת 1999
יש לי פה קטעי עיתונות ,יצאתי נגדו ,לא התנצלתי ,בהקציבו  1,400,000לשיפוצי קיץ ,היה
רשימת דרישות של  .1,700,000ואני מתחתי עליו ביקורת איומה ציבורית ,אמרתי רבותיי
איך אפשר? הרי לא יזפתו את הגג בבית ספר נופים .ענבלים רצו לפתוח את בית הספר אני
זוכר את פיני ,הייתי בירושלים באיזה תערוכה כן לפתוח .היה מלחמת עולם .אתה זוכר? זה
כמו היום .ובסופו של דבר הוקצב ונעשה ב 1,400 -מיליון .אז אני אומר לכם השנה אין
שיפוצי קיץ .אין בכלל בתקציב פה בשולחן הזה ,אין שקל אחד לשיפוצי קיץ .ואומר אבי
סמובסקי ,זה נכון שאין אבל אני נותן את ה 120,000-שקל ,קמינסקי ואבי סמובסקי יודע
למה אמרתי את זה .אנחנו נותנים שיפוצי קיץ ,עובדה 120,000 ,שקל קיבלנו שיק ממשרד
החינוך ,אפשר לחשוב כמה כסף 60,000 .שקל לחול בגני הילדים ,זה לא שיפוצי קיץ ,זה לא
קשור לשום דבר .תשלום ליועץ בטיחות  10,000שקל ,זה לא קשור לשיפוצי קיץ ,זה מוסדות
חינוך ,אין לזה שום קשר .הדברה במוסדות חינוך 15,000 ,שקל .עבודות מחלקת תחזוקה
בשוטף  25,000שקל ,הנה הגענו עם עוד  10,000שקל לגינון .אז אם מותר לדבר על הגינון אז
נדבר.
אנחנו ,אני אומר לכם ,אני יודע בגוונים ,אני יודע בכל בתי הספר .השקענו מכספי הורים ,זה
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לא נשמע כדבר הזה .כל הגינות יבשות בבתי הספר .כולן יבשות .אז למה? אז בואו תחסכו
את ה 10,000-שקל ,תחסכו בכלל ,תגידו לתושבים לא רוצים גינות בבתי הספר ,זה בסדר.
אבל בוא נגיד את זה בקול רם וברור .אבל לא יכול להיות שכאלה עשבים שוטים בנווה דליה
שם למעלה ,אתמול הלכתי שם ,ממש אני לא מבין איך אנחנו כנציגי ציבור ,אני כמוכם אתם
כמוני ,מסוגלים להשלים עם עובדה שגן בבית ספר הוא גן עירוני ,הוא לא גן פרטי של אף
אחד ,הוא חלק מהנוף של העיר הזו .אין ,אין גינון בבתי הספר .והובטח ולא קויים .זה נושא
אחד.
נושא שני זה נושא בית ספר בגין .תראו ,בית ספר בגין הוא שנה הבאה  1200תלמידים .עוד
אנחנו זוכרים את הימים שבהם היו  6או  8אוטובוסים ,סיגל תגיד לכם ,בנווה אפק ופה
במצפה אפק ,נוסעים כל יום לתל אביב כדי לקנות השכלה במקומות אחרים .תופעה דומה
קיימת בחינוך הממלכתי דתי לצערנו .עד שבעבודה חינוכית ,שאני באמת לא מתגאה בה כי
אני לא הייתי שותף בה ,אבל היו פה אנשים טובים שיצרו את האמון של ההורים ,כדי שלא
יתחנכו מחוץ לעיר .ועד שהגענו למצב הזה ,אז אני מודיע לכם שהייתי לפני שבוע או לפני 10
ימים ואני מבקש לא לצטט גב' באומן ,אצל מנהלת המחוז במשרד החינוך ,אתה שומע יגאל?
אומרת מנהלת המחוז בזו הלשון :בית ספר בגין הוא במקום הראשון .אני שואל :במה?
הייתי מבסוט .בעליבות של בתי הספר במדינת ישראל .אז אתם חברי מועצה ,תדעו לכם.
מקום ראשון ,אתה שומע? לא אולפנה .מקום ראשון בעליבות .אז בואו נשים את הדברים
כמו שהם .ואתם מוזמנים לבוא לבקר .ונכון ,והושקעו ,ושופצו  6כיתות ועוד  4כיתות ועוד 5
חדרי שירותים שופצו מכספי משרד החינוך ,זה יפה מאוד .אבל בואו תראו את כל השאר .זה
בית ספר עם  70חדרים .אז עוד  10ועוד  4ועוד  5זה עוד כלום ,זה מעט ,לא נדבר על חצר ,לא
נדבר על אודיטוריום ,לא נדבר על ספריה שחייבים להשקיע בה .אין לנו אמצעים .ותדעו לכם
שחלק מהירידה בתוצאות ובהישגים ,הם חלק מסביבת הלימודים ,וזה התפרסם ברבים ,זה
חלק מסביבה לימודית צולעת ועלובה כדברי מנהלת המחוז .אני אומר לכם ,מצטט את
המילים ,ישב לידי מר קמינסקי ושמע את הדברים ,נדהמנו .מקום ראשון .אין בית ספר
דומה בעליבותו.
אז אני אומר לכם ,הנה ראש העיר ,לא הכל על כתפיך ולא בשנה אחת על אחריותך .אבל אם
פה ובשולחן לא יהיה  360מעלות סיבוב כדי לשפר את הניתן עד תחילת שנת הלימודים .אז
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אומרים שבמועצה פה יאושרו  200,000שקלים .אני אומר לכם ,אני הולך מכאן לאספת
הורים ,ועד הורים בבית ספר בגין ,ממש בשמונה מתחילה .לפי הדיבור וההחלטות הפרה
ישיבה ,אנחנו לא רוצים את ה .200,000-ראש העיר ,תחסוך מהדיון הזה את הסכום .אני
אומר לך ,כיתה שהיא לא תהיה ראויה ללימודים פשוט לא ילמדו בה .ומנהלת המחוז שמעה
את זה באופן רשמי מאתנו ,היינו שם ודיברנו בלשון מאוד ברורה .נדמה לי גם אמרתי לראש
העיר ואני אומר לכם בלשון הציבורית ,לא סוגר את בית הספר ,לא משבית .איפה שאי
אפשר ללמוד לא לומדים .מר בן טובים ,אני קורא לחברים שלי באולפנה,

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
 50%בתי ספר בעיר תסגור אותם ,למה רק את בגין?

מר יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
אני אומר לך איפה שאני מחליט ,באופן דמוקרטי אחראי להחלטות .אני מודיע לך שבבית
ספר בגין ,הנה יושב על ידי רוני .איפה שאי אפשר לשבת וללמוד לא ילמדו? לא .וזה לא
איום ,זה המצב העובדתי.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
נכון ,אז אתה צודק .נכון ,אז גם ברמב"ם לא ילמדו .נכון ,אתה צודק .אני מסכים אתך ,הגיע
הזמן באמת .לא ,אתה באמת צודק .הגיע הזמן לממש לא רק לאיים .עכשיו יש אסבסט זה
לא בדיבורים בכלל .אתה באמת .צודק .אני מסכים אתך.

מר יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
אני לא יכול להתווכח אם מה שאתה אומר זה נכון.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
זה עובדות אבל.
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מר יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
אנחנו לא נמצאים באותו המצב היום ,אנחנו לא במצב של ויכוח .אתה אומר דברים
לפרוטוקול וזה מותר לך ,אני באמת קטונתי אני אומר לך .אבל אני אומר לכם ,איפה שלא
יהיה מקום ראוי לא ילמדו .אז היו בבית ספר בגין מזגנים ,אז הם יתפזרו לכל עבר .עכשיו
אומרים לנו ,אתם רוצים בבית ספר היובל ללמוד? זה בית ספר של משרד החינוך ,אני הייתי
שם .פסל אותו מללמוד .אמר זה מבנה לא ראוי ללימודים .לא סתם משרד החינוך הלך
ובונה בואדי שמה בית ספר מודרני היובל .הנה יגאל יספר לכם .אני הבאתי במו ידיי את
ההרשאה ממשרד החינוך ,כדי שיוכלו לבנות את בית ספר היובל ,היו רק הבטחות .הנה הוא
יאשר לכם .ישבתי שם יום ולילה ,הבאתי את ההרשאה הראשונה של  7מיליון שקלים .כמו
היום אני זוכר את זה .ואני זוכר גם למה ,כי הם אמרו לי זה מבנה לא ראוי ללימודים .סתם
משרד החינוך לא בונה קמפוס.
עכשיו תדעו לכם שבשתי קומות הולכים ללמוד שנה הבאה .אותו בית ספר ששנה שעברה
התפנה בגלל שהוא לא ראוי ללימודים ,הולכים לאכלס אותו בכיתות יב' .ככה ילמדו בגרות
בראש העין ,בעליבות הזו .אז אם אנחנו שותפים,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
יהודה מעולם לא ראיתי אותך נסער כמו היום.

מר יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
אני שמח מאוד ,יגאל אל תפריע לי ,אני דיסלקטי ,עוד מעט אני אשכח מה אמרתי אז אני
אחזור עוד פעם אז תיזהר .אז אני אומר לך ,אז בעליבות הזאת אתם רוצים שאנחנו נשלח
את הילדים שלנו .לא נשלח .ואני לא מטיל עליך ולא עליך ולא עליך את האחריות .יש פה
אחריות קולקטיבית.
אנחנו אומרים ,ואנחנו אומרים את זה בכאב .אתה יודע מה ,אני עוצר את עצמי מלדמוע.
אני לא יכול להסתכל בעיניים של אותם ילדים שעשו שלשום בגרות בביולוגיה ,אתם
מוזמנים לראות את מעבדת המדעים בבית ספר בגין בשנת  .2005תראו באיזה ארון יש את
המבחנות ,תראו באיזה תחנונים מבקשים מרחבעם תן לנו  10,000שקל שנוכל לקנות
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לבחינות הבגרות מבחנות .תגידו לי ,הייתי היום בעיריית פתח תקוה ,אומר לי דני סויסה
המנכ"ל 8 .מיליון שקל מכספי העירייה אנחנו מוציאים על שיפוצי קיץ ,מי צריך את משרד
החינוך? ככה הוא אומר .ככה הוא אומר 8 ,מיליון פה ,שכנים שלנו .אור יהודה .1,700,000
למה לנו לא? שקל אחד אין 120,000 .קיבלתם ממשרד החינוך זה מה שיהיה לכם .אז בואו,
צריכים לעשות סדרי עדיפויות אחרים .ואני לא אתנחם ב 200,000-תחסכו לכם את ה-
 ,200,000לא צריך אותם .הם לא עושים לנו שום דבר .יגיד לכם מנהל הבינוי פה ,זה לא
עושה שום דבר .באמת ,לא עושה שום דבר.
תנו לנו מבנה ראוי ללמוד פה ,תנו לנו ,זה לילדים של בגין .אז דיברנו על תחזוקת בתי ספר,
זה דבר דמיוני .דיברנו על גינון בתי ספר זה דבר דמיוני .דיברנו על תקציבים שוטפים של בתי
ספר ,זה עניין דמיוני .דיברנו על כלים מינימליים ללמוד זה דבר דמיוני .תעשו חושבים ותתנו
לזה פתרונות ,תודה רבה.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
באת בזמן טוב אגב ,וראש העיר עדכן שהגיע  1,200,000שקל ממשרד האוצר ,זה בדיוק הזמן
לשים את הכסף הזה בדברים האלה.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
אבל הגזבר יכול לעדכן כמה הושקע בבית ספר בגין ,אין לזה סוף ,תמיד צריך יותר .אבל בסך
הכל הושקע כסף לא מעט בשנים האחרונות )מדברים יחד(.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני רוצה קודם כל להזדהות עם מה שיהודה אומר .יהודה דיבר כאן בעצב לבו ,וחבל שאת
מחייכת כי הדברים יותר מדי רציניים כדי שיעלו כאן חיוכים.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אתה ברמה של הזדהות? אתה ראש עיר ,אתה ברמה של לקבל החלטות.

"חבר"  -למען הרישום הטוב

27

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  40/11מיום 5/7/2005

מר משה סיני  -ראש העיר:
למה אתם מתפרעים חברים? אנחנו עוסקים כאן בחינוך ,גם בתרבות דיבור .חברים ,אתם
חברי מועצה ,יושבים כאן,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
כשאומרים לך את האמת בפנים והיא כואבת אז תרבות הדיבור פתאום היא לא נעימה לך.

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים ,תרבות דיבור.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
תשבור או תיאבק ,מה זה תזדהה?

מר יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
פיני ,אני מבקש ,אל תיקח את מה שאמרתי למקום שלא רציתי לקחת.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אני לא לוקח אותו לשום מקום ,אל תדאג .אני  6שנים אתך.

מר יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
הוא מחזיק תיק החינוך ,והוא לפני כל דבר,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
יהודה ,אני  6שנים אתך בתוך הדבר הזה ,אני לא לוקח את זה לשום מקום אחר ,אל תדאג.
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מר יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
אני לא מזלזל במאמץ ,אני לא מזלזל בסדרי עדיפויות וברצון ,אבל חבר'ה אנחנו עושים לפי
תוצאות .בחינה בביולוגיה זה היום ,זה לא עוד שנה ,זה לא עוד שנתיים.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
שיבואו לעסוק בהנדסת תוכנה עוד שנה ,יש כיתה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים ,א' אני לא רוצה להפוך את זה לניגוחים ולויכוחים .אני רוצה קודם כל להודות
ליהודה על ההצגה שהוא נתן ,בהיבט הזה שהיא באה מקרב לב .ואני יודע שזה כואב לך
ואנחנו כולנו שותפים לתחושה של צורך בחיזוק מערכת החינוך ,ולשים אותה באמת בסדר
עדיפות גבוה כאן בעיר .צריך להבין ,שמערכת החינוך בראש העין היא מערכת שהיא סובלת
מבעיות תשתית חמורות במשך עשרות שנים .משך עשרות שנים .הבעיות האלה לא התחילו
בשנת  2004גם לא בשנת  .2003במשך עשרות שנים יש פה ,אני גם לא רוצה לחלק ציונים
לקודמיי ,אבל הבעיות הלכו והצטברו הלכו והצטברו ,כאשר אנחנו נמצאים היום,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
תשקיע מה שאנחנו השקענו.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אנחנו ,מה שאתה השקעת ,כן.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
היה קשה לנו אבל השגנו יותר.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים ,אני אומר ,הבעיות הם בעיות קשות .בעיות תשתית זה מבנים שנבנו בשנות ה50-
וה 60-וצריך להשקיע הרבה מיליוני שקלים כדי להעמיד אותם על הרגליים .האופק בקצה
המנהרה ,להגיד לכם שזה נראה מחר בבוקר? לא ,אני גם אוהב להגיד את האמת לציבור.
אנחנו ,תפסיקי להפריע ,אני לא מפריע לך .אנחנו אוהבים להגיד את האמת לציבור ואני לא
יכול להגיד לכם שמחר בבוקר יש לנו פתרונות לכל הבעיות שהעלה כאן יהודה ,היות ויש עוד
עשרות בעיות אחרות במוסדות חינוך של החינוך הדתי והחינוך הממלכתי והחינוך התורני,
ואנחנו מתמודדים עם המצוקות בחיי היום יום .וצריך להתמודד עם זה .וצריך להתמודד עם
זה ולהסתכל איך אנחנו יכולים לתת את הפתרונות ,גם אם הפתרונות הם לא מלאים ,אבל
פתרונות ברמה שאנחנו יכולים להתחיל את שנת הלימודים בשנה הבאה .ועל זה המערכת
היום עובדת .היא קיבלה את ההנחיה לגייס את כל המשאבים האפשריים ,כדי ששנת
הלימודים תפתח כסדרה ,זה הכיוון שאנחנו עומדים.
מה יהיה בעתיד ,בעוד חצי שנה ,בעוד שלושת רבעי שנה? כשיגיעו כספי ההשבחה אז אני
חושב שכספי ההשבחה האלה ,בעצה משותפת של כל חברי מועצת העיר ,הם אוגדו דבר
ראשון לתחום של החינוך ,ואז אנחנו נראה את עליית המדרגה הגדולה במערכת החינוך.
החוכמה היא גם לפרוץ חסמים ולא רק לעסוק בפוטנציאל של העיר ,אלא צריך לדעת גם
בסופו של דבר להביא את הכסף .ואנחנו נדאג להביא את הכסף בשנים הקרובות ,אנחנו נדאג
גם להביא כספים מחו"ל.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
מי שבנה את הפוטנציאל עוצר את הסיכוי להביא כסף.

מר משה סיני  -ראש העיר:
שנייה ,הפוטנציאל ,או.קיי .אז אני לא מזלזל אבל אני לא תוקף כאן אף אחד.
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מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
תיתן לפחות מה שנתנו עם כל הקושי.

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים ,אני אומר ,אני לא תקפתי אף אחד ,אל תקחו את זה אישית ,אני רק אומר את דעתי.
עכשיו לגבי בית ספר בגין ,אני אומר לך ,שאנחנו לא נפתח ,אני הולך אתכם בעניין הזה.
אנחנו לא נפתח את שנת הלימודים אם בית ספר בגין לא,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
הצהרה שאתה לא תעמוד בה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
למה אתה מפריע אבל?

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
לא תעמוד בה בחיים.

מר משה סיני  -ראש העיר:
למה אתה מפריע? אתה חבר מועצה ,למה אתה מפריע? חבר'ה ,תרבות חינוך ,נו באמת.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
הוא מצהיר לפרוטוקול ,אני רוצה לראות שיעמוד בזה .הוא לא יעמוד בזה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים ,אנחנו לא נפתח את שנת הלימודים אם בית ספר בגין לא יהיה ברמה שאפשר לפתוח
אותו .ואני מוכן ללכת יחד עם ההורים ,ואם צריך לעשות הפגנות במשרד החינוך כדי להביא
את הכספים וכדי לוודא שמשרד החינוך ,מה?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
קיבלנו תשובה שלילית.

מר משה סיני  -ראש העיר:
בסדר ,קיבלנו תשובה שלילית ,לא צריך להרים ידיים .לא מרים ידיים ,אנחנו נמשיך הלאה
ונעשה את הכל כדי ששנת הלימודים תיפתח כסדרה .אני באמת רוצה להודות להורים שהיו
פה .אתם מוזמנים להמשיך להישאר אתנו .המסר שלדעתי אתם צריכים להביא לבית ספר
בגין ,יהודה אתה לא מקשיב ,אתה מקשיב?

מר יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
כן ,כל מילה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
המסר שאתה בראייתי צריך להביא להורים ,שהרשות המקומית כאן תעשה את הכל כדי
לגייס את המשאבים כדי להביא לפתיחת בית ספר בגין ברמה הסבירה.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אולי כדי שבאמת ,הרי כולנו רוצים לתת לבגין ,אני לא חושב שיש כאן מישהו שלא רוצה
לתת לבגין .יכול להיות,

מר יעקב אדמוני –סגן ראש העיר:
לא רק בגין ,כשאת אומרת בגין זה צורם.

מר משה סיני  -ראש העיר:
למוסדות החינוך ,לא חשוב.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אני מכירה את בגין ,אני לא מכירה את התורניות אז אני מכירה כרגע את בגין .אני מוכנה
ללמוד להכיר את הכל ,אין לי בעיה.

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:
כשאומרים מילה אחת זה באמת כואב.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
תנו לי להגיד את המשפט שרציתי לומר ,את הויכוח אפשר לעשות גם אחר כך )מדברים יחד(.
אתם יכולים לתת לי בבקשה ,אולי כי אנחנו יכולים לצאת פה באיזושהי החלטה ,שברגע
שיכנסו הכספים מהפרוייקט הראשון הגדול שיכנס כסף ,בהחלטה שכסף משמעותי ,אפילו
אם אפשר לנקוב בסכום הזה ,שהדבר הראשון ילך לתיכון הכי גדול בראש העין .זאת אומרת
אין לנו כרגע ,זאת אומרת אני לא יודעת מאיפה אפשר ,לא מומחית בדברים אבל אני
אומרת,

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני אמרתי למערכת החינוך ,לא צריך להיכנס .למערכת החינוך.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
זה נשמע מצוין.

מר משה סיני  -ראש העיר:
מערכת החינוך בחלוקה שוויונית .סדרי עדיפויות זה המילה הנכונה .טוב חברים,

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
במערכת החינוך.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:
מערכת החינוך אני חושב שזה מקובל סיגל )מדברים יחד(.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
אני רוצה להגיד משהו גם ליהודה .בית ספר בגין לפני מספר שנים הוא היה בן מאות
תלמידים ,היום זה  .1200גם אם אנחנו נשקיע באולפנה היום שזה רק  ,200בעוד  3-4שנים
יהיו למעלה מ 800-ואפילו למעלה מ 1000-כי היום למעלה מ 1800-ילדים מהמגזר הדתי
לומדים מחוץ לראש העין.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
ראש העין,

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
רגע ,ברשותך ,את מכירה רק בית ספר אחד ,לפני רגע אמרת לצערי הרב.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
לא ,אני מכירה את האולפנה והוא צודק במה שהוא אומר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
משה ,לא נגמור את זה ,בסדר .אנחנו ניתן עדיפות למערכת החינוך ,בחלוקה שוויונית
)מדברים יחד( .חברים קדימה ,אני רוצה להמשיך .נמשיך הלאה .תודה רבה חבר'ה ,ממש כל
הכבוד.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
לא שכחת ,היום אני רוצה לראות אותך נאבקת .את לא נאבקת .אתי נאבקת ,פה את לא
נאבקת.

"חבר"  -למען הרישום הטוב

34

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  40/11מיום 5/7/2005

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
את כל המזגנים אני עשיתי לא אתה השקעת אגורה.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
סליחה ,סיגל ,את עשית פינץ.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
תעשה לי טובה .יש  7מיליון שקל שהגיע ממשרד החינוך לשיפוץ ,נעלם ולא הגיע,

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
את מנפנפת,

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
שאני לא אוציא את כל מה שבאמת אני יודעת.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
 7מיליון לא נעלמו .ה 7-מיליון כולם היו בבגין.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
לא ,סליחה ,אז אתה לא יודע.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אמר את זה גם יהודה עלייאש.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
ממש לא )מדברים יחד( .על מה אתה מדבר?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה בן טובים – חבר מועצה:
תשמעי ,את מניפה דגל לשיתוף פעולה שהיה .אבל את שוכחת את כל המסות שאני עשיתי.

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים ,זה לא ויכוחים אישיים.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אני גם לא שוכחת,

מר משה סיני  -ראש העיר:
סיגל ,עזבי נו.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
את הגירעון שהשארת למתנ"ס של  3.5מיליון שקל שאני סוחבת אותו.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
איך כיסו את הגירעון ,איך כיסו את הגירעון בעיר?

גב' סיגל שיינמן – חבר מועצה:
את הגירעון במתנ"ס  3.5מיליון )מדברים יחד(.

מר משה סיני  -ראש העיר:
רגע ,בואו ,למה אנחנו ,פיני ,אני לא רוצה להתווכח כל הזמן מה עשו ,מה זה עשה ,אנחנו
נודה בשם חברי מועצת העיר על כל מה שיגאל יוסף עשה ונקודה ,די מספיק ,נו באמת .נודה,
אנחנו מודים לכולם .קדימה .אני רוצה ,אי אפשר כל דבר זה עשיתי את זה לא עשיתי .מה
אנחנו בגן ילדים פה? חבר'ה ,הוא עשה ,הוא יעשה,

"חבר"  -למען הרישום הטוב

36

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  40/11מיום 5/7/2005

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אתה מפרסם בעיתונים ,אתה עושה עדכוני ראש העיר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
יגאל ,אני מבטיח לך,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אתה מדבר מדבר מספר,

מר משה סיני  -ראש העיר:
הלאה .אני רוצה לעבור לסעיף של אישור תנאי משרד הפנים להעסקת עוזר ראש העיר עומר
רצון מיום קליטתו לעבודה.

משתתף בדיון:
אנחנו אישרנו את זה .רגע רגע רגע.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אין רגע רגע רגע .אני עכשיו מדבר .הרגע שלך היה בהתחלת הישיבה שלא היית .אז קדימה.
אישור תנאי העסקה .אני רוצה להסביר .אני בסעיף הזה על פי החוק ,הכל על פי החוק .אז
אני מבקש שככה :עומר רצון אושר על ידי משרד הפנים בתנאים של  30%שכר מנכ"ל .אנחנו
מבקשים את אישור מועצת העיר לתת לו את התנאים האלה .אנחנו מבקשים את אישור
מועצת העיר ,אושר כבר במליאה ,אבל כדי שהחשב המלווה יחתום לו ,מבקש לקבל את זה
מהרגע שהוא נכנס לתפקידו )מדברים יחד( .חברים ,אתם לא נותנים לדבר ,חברים ,אתם
שואלים ואתם לא נותנים לענות.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
משרד הפנים ממתי אישר?

מר משה סיני ,ראש העיר:
משרד הפנים יאשר את זה מרגע כניסתו לתפקידו.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
תשמעו את השאלות שאחר כך לא יהיו הפתעות .יגאל ,תן לי לשאלות ,שאלות הבהרה ,אני
עוד לא דן ,אני רק רוצה להבין .משרד הפנים שאישר את ה 30%-לעומר .מאיזה תאריך הוא
אישר את זה?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
הוא לא כותב.

מר משה סיני  -ראש העיר:
הוא אישר  .30%מה שאנחנו מבקשים מהרגע שהוא נכנס לתפקיד .אני חושב שזה דבר סביר
וחוקי ולגיטימי.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אז הם מבקשים את אותו תאריך ,שאתם תאשרו מיום העסקתו.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
רגע ,אנחנו צריכים לקבוע?

מר משה סיני  -ראש העיר:
הוא נכנס לתפקיד ,אנחנו רוצים לתת לו את מה שמשרד הפנים אישר .אני יודע שזה לא אבל
התבקשנו להעביר את זה .התבקשנו להעביר את זה )מדברים יחד(.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:
ההעסקה שלו כוללת פלוס הוצאות רכב.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
הוא לא מקבל רכב ,הוצאות רכב.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אחזקת רכב ,הוצאות רכב ,מה שאפשר לתת הוא מקבל.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
הבסיס הוא  30%מנכ"ל ,זה בסיס.

מר משה סיני  -ראש העיר:
זה מה שאנחנו מבקשים ,כן.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
יש את התנאים הנוספים ,אין בעיה ,לא צריך לזה מועצת העיר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
נכון ,למה הקטנוניות הזאת? אני חושב בהיבט הזה ,אני לא ביקשתי ,ביקש חשב מלווה ,הוא
אחראי על כוח אדם.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
יש לו מריונטה והוא משחק אתה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:
יש לו מריונטה הוא משחק אתה ,הבנתי ,בסדר גמור .חברים ,מי בעד?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
כשהיינו בישיבה של שפיצר ,לאו דווקא חשב מלווה .מאחר ומדובר בשכר שהוא לא בהתאם
להסכם הקיבוצי ומדובר בעוזר ראש העיר שהוא לא סטטוטור .מאחר ומדובר בשכר שזה לא
בהתאם להסכם הקיבוצי והוא לא אחד מחמשת הסטטוטורים ,אז כל שכר כזה שמשרד
הפנים מוכן לאשר  30%משכר מנכ"ל ,הוא מבקש שיהיה אישור מליאה .זה המדיניות של
שפיצר .ביקשנו,

גב' אלונה דור-קולן -חברת מועצה:
זה דומה לאיזה עובדים אחרים בעירייה?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
נכון לעכשיו למשל כדוגמת מנהל אגף שפ"ע שהבאנו אותו לאישור מליאה על שכר  ,60%שזה
המדיניות של משרד הפנים כן לאשר בתנאי שהמליאה מאשרת שכר שהוא חורג.

גב' אלונה דור-קולן -חברת מועצה:
השאלה שלי היא אחרת .שלא על פי ההסכם הקיבוצי ,יש עוד עובדים בעירייה כאלה ,שזה
לא על פי ההסכם הקיבוצי?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
יש את הסטטוטורים ,חמשת הסטטוטורים.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
מלבד חמשת הסטטוטורים .אז למה היינו צריכים את העוזר באישור כזה?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
המשרת מנכ"ל מה שנגזר ממנה זה רק הסטטוטורים .בגלל שיש עוד בעלי תפקידים שאנחנו
רוצים לתת להם ,וזה דרך אגב הערתי קודם ולא שמעתם ,זה מקובל בכל הערים ,זה לא
משהו חדשני אצל ראש העיר .מאחר והוא לא סטטוטורי והוא מקבל אחוזים משכר מנכ"ל,
הוא צריך לעבור אישור מליאה .נכון ,זה שכר נמוך דרך אגב.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אנחנו ביקשנו יותר אז זה מה שמשרד הפנים אישר ,את המינימום.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
גם אם תאשר לו יותר הוא לא יקבל.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אני מבקשת לדעת ,מעבר לשכר מה עוד עומר רצון מקבל כאן בעירייה? איזה תנאים? אני
מבקשת לדעת את כל התנאים מה הוא מקבל? על איזה רכב הוא נוהג? עומר רצון ,הוא
משתמש ברכב ,רכב מנכ"ל .רכב צמוד הוא מקבל? הוא קיבל את הרכב של מי? זה אחזקת
רכב? הוא מקבל גם רכב?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
בודאי שאו זה או זה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
הוא מקבל רכב? רכב הוא מקבל?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
כן כן ,יש לו רכב.
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גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
יש לו רכב?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
יש לו רכב.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
איזה רכב ,מי אישר לו רכב?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
זה או מקבלים ,יש אפשרות לקבל או אחזקת רכב או רכב .הוא מקבל רכב ולא אחזקת רכב.
מבחינת הזה זה לא מוסיף הרבה ולא גורע )מדברים יחד(.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
רכב זה חלק אינטגרלי מפעילות של עובד ברמה של,

מר משה סיני  -ראש העיר:
עוזר ראש עיר ,שעובד מתחילת החמה עד צאת הנשמה .חברים אני רוצה להעלות.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
שאלתם שאלות נכונות .אבל אתה צריך להבין ,קרוב ל 19-או  18שעות ,שאל למה הוא מקבל
שכר נמוך  30%משכר מנכ"ל? שאלה לדעתי היא חשובה מאוד.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
השלימו לו את זה עם רכב של עדי גיא.
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מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אתם מתעסקים בקטנות.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
תגיד את האמת ,תגיד את האמת פה .אם שקיפות אז שקיפות עד הסוף .אז תגיד את האמת.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
הגישה .אתם צריכים להבין ,הוא עובד שעות ,נותנים לו  30שעות ,נותנים לו אחזקת רכב ,אז
תגיד את זה ברור .שיתנו לו וזה יפצה אותו .אני מבין שהרכב הצמוד בתקן מלא ,כאילו
בתקן מלא מפצה אותו .כי סטטוס של רכב צמוד זה של מנהלי אגפים פלוס או במדינה
מנהלי מינהלים .עכשיו ,אתה רוצה לפצות אותו או אתה רוצה לצמצם את הנזק של
המשכורת ,תגיד אני רוצה לתת לו אחזקה ,רכב צמוד ,אני רוצה לתת לו  30%זה המגבלה
שלי .תציג את זה כחבילה אמיתי שקופה .לא עכשיו הרכב יצא בדיעבד.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
זה עלה כרגע .לאישור בעקבות דרישתו של החשב .יוצא שכאילו אנחנו נגד הבן אדם.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
לא נגד .סליחה .אני מוכן לאשר לו ,אבל הגישה ,הנושאים עולים מחדש .זה לא מאושר .מתי.
מחר אם לא יעלה הרכב עכשיו יגידו שהוא קיבל את זה לא כדין.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אתה לא יכול כי זה בניגוד לחוק.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אני אתמוך בזה ,אין לי בעיה.
גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
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ובניגוד לאישור משרד הפנים.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
תעלה את הרכב וזהו )מדברים יחד(.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
חברים ,אישור תנאי משרד הפנים .אני רוצה להקריא.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
העירייה משלמת את הדלק ,כל הנסיעות שלו על חשבון העירייה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
בעבודה ,בתפקיד.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
דלק ,דלק בתפקיד.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
יש לו הקצבה?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
בודאי .טוב ,אני רוצה להקריא ותעשו הצבעה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
רחבעם ,בוא תסביר את כל העניין ותיתן תמונה מלאה ואנחנו נצביע .רחבעם ,אני מבקש
פעם אחת .דקה .רחבעם ,אני מבקש תסביר את כל העניין ,פעם אחת תגיד מה הוא מקבל
ומה הוא לא מקבל ואנחנו נעלה את זה להצבעה .החל מתאריך כך וכך ,בבקשה.
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אני מקריאה ,עוד לא הצבענו .אנחנו מקריאים.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
משרד הפנים אישר את שכרו של עוזר ראש העיר עומר רצון .אישר את זה החל מיום מינויו,
בהנחה שמועצת העיר תאשר לקבל את שכרו מיום המינוי .כאשר משרד הפנים בדרך כלל לא
מתייחס לנושא של רכב ,כי זה חלק אינטגרלי מתוך השכר של מנכ"ל .גם כן כל עובד ברמה
שלו מגיע,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
זה כתוב  30%או מלא?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
לא לא ,רכב יש איזשהו דירוג של רכב .אנחנו בעבר עשינו תחשיב שעדיף לעירייה לתת רכב
ליסינג מאשר לתת דרגה ד' עם  1000ק"מ וכו' וכו' ,מאחר והתשלום הזה זה כולל גם כן
גילומי מס וכו' .לכן עשינו תחשיב בעבר ,שעדיף לעירייה לתת לכל מי שיש לו דרגה ד' ,שהוא
נמצא ברמת מס מסוימת ,עדיף לתת לו רכב ליסינג ולא לתת לו אחזקת רכב .לכן לפני 3-4
שנים ,כל מנהלי האגפים ומעלה קיבלו רכבי ליסינג .נכון לעכשיו יש רכב ליסינג אצלנו
בעירייה שהוא פנוי ,במקום להחזיר אותו אז עומר רצון קיבל אותו .דרשנו שהוא יקבל
אותו ,הוא לא מקבל אחזקת רכב .אין פה תוספת אחזקת רכב .במקום שהרכב ישכב פה,
עדיף שהוא יקבל אותו.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אפשר גם להחזיר אותו .אני לא מאמינה.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
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ולא אז הוא יקבל אחזקת רכב )מדברים יחד(.

מר משה סיני  -ראש העיר:
קדימה ,תעלי את זה להצבעה .מי בעד? באמת ,זה כבר .מי בעד? חברים ,מישהו שמקבל
רכב ,מה קרה לכם? בן אדם עובד מהבוקר עד הערב ,מפריע למישהו שהוא מקבל פה רכב.
אני משתגע מהקטנוניות הזאת .עוד מעט תתחילו לבדוק כל אחד כמה הוא נוסע פה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
לא ,אתה לא יכול ,בוא ,שנייה .מיכאל ,רחבעם ,אני רוצה לעשות הצבעה ,בואו .אני מבקשת
להביע להצבעה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
קדימה ,תעלי להצבעה ,מספיק עם זה די.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אני מבקשת להביא להצבעה ,אלונה ,אישור ,אני מבקשת להביא להצבעה אישור תנאי משרד
הפנים להעסקת עוזר ראש העיר ,תקשיבו .אישור תנאי משרד הפנים להעסקת עוזר ראש
העיר מר עומר רצון מיום קליטתו לעבודה ב 9.3.05-בסך  30%משכר מנכ"ל כולל אחזקת
רכב או רכב על פי המגבלות הקיימות למנהלים בעירייה .אני מבקשת ,מי בעד? עדה? בעד.
שלום? כן .סיגל? שרי?

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אני רוצה רגע להסתייג ,אני מצטערת,

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אלונה? יצאה .אבי? תחזור אחר כך .יעקב אדמוני? עוד שנייה ,מלמד בעד .פיני? לא קיים.

"חבר"  -למען הרישום הטוב

46

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  40/11מיום 5/7/2005

יגאל יוסף  -נמנע .הוא לא קיים פה .יבגני? מתי? בעד .בן טובים? זכי? או.קיי .מי נגד? נגד
חברים .אני רושמת .פיני יצא מהחדר .נמנע :אבי סמובסקי נמנע ,אלונה לא דיברה ,שרי,
שרי נשאר לי שרי.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אני רוצה לומר משהו .כשעלה הנושא של מנהל אגף שפ"ע ואנחנו חברי המועצה ביקשנו
שנביא לידי אישור שהאישור של משרד הפנים יאשר רטרואקטיבי מיום כניסתו לתפקיד,
עצרתם ובלמתם אותנו .למה עכשיו אנחנו כאן צריכים? פעם אחת אישרנו עוזר לראש
העירייה ,המועצה נדרשה דנה בזה .פעם שנייה נאלצנו לאשר הובא לשולחן כאן לאשר את
גובה שכרו עשינו .למה אנחנו צריכים את זה עכשיו?

מר משה סיני  -ראש העיר:
אז אם זה כל כך הרבה מטריד אז אפשר היה לגמור את זה בדקה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
משרד הפנים ביקש.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אבל אני לא מבינה את זה .אז כשאנחנו ביקשנו,

מר משה סיני - ,ראש העיר:
אז למה למה למה? שלוש שעות אנחנו דנים בנושא הזה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
משרד הפנים ביקש את זה שרי.
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גב' שרי סלע – חברת מועצה:
כשאנחנו ביקשנו לאשר רטרואקטיבי למנהל אגף שפע זה נבלם פה .אז אני לא מבינה .אני
לא מבינה למה אני צריכה לנהל כאן,

מר משה סיני  -ראש העיר:
שרי ,אנחנו עובדים על פי בקשת משרד הפנים.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אז אני מבקשת להעלות פעם נוספת רטרואקטיבי למנהל אגף שפ"ע.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
לא יאשרו לך את זה.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
למה?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
כי משרד הפנים לא מאשר את זה.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
למה את זה הוא לא מאשר ואת זה הוא כן מאשר?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
תשאלי במשרד הפנים .את צודקת.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
שפיצר פעם מחליט ככה פעם מחליט אחרת ,מה לעשות?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
שרי ,מה ,לא רשמתי הצבעה .שרי ,מה?

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אני נמנעת .אני לא יכולה לעשות כאן איפה ואיפה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
נמנעת ,או.קיי.
החלטה מס'  :1מליאת מועצת העיר מאשרת ברוב קולות תנאי משרד הפנים להעסקת עוזר
ראש העיר עומר רצון מיום קליטתו לעבודה  ,9.3.2005בסך  30%משכר מנכ"ל כולל אחזקת
רכב או רכב עפ"י המגבלות הקיימות למנהלים בעירייה.
בעד (10) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד,
מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,משה בן טובים ,זכי קוממי.
נמענים (3) :שרי סלע ,אבי סמובסקי ,יגאל יוסף.
יצאו (2) :פיני דניאל ,אלונה דור-קולן.

מר משה סיני  -ראש העיר:
קדימה ,רחבעם ,תב"רים.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
סליחה ,לפני התב"רים.

מר משה סיני  -ראש העיר:
לא סליחה .אני עברתי לתב"רים ולא אומרים סליחה אחרי שאני אמרתי תב"רים .בבקשה.
אני אמרתי תב"רים ,תב"רים .עכשיו תב"רים ,את מפריעה לסדר היום.
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גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
סליחה ,למה מפריעה לסדר היום? )מדברים יחד(

מר משה סיני  -ראש העיר:
את לא היית פה .סדר היום מעלים בהתחלה .לפני התחלת הישיבה .לא היית פה ,עסקת
בעיסוקים אחרים ,לא הקפדת להגיע בזמן.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
היתה פה דרישה לכינוס של ישיבה בנושא חילופי הקרקעות.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני מתרה בך פעם ראשונה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
יש כאן דרישה של חמשה חברי מועצה .אני לא עובדת אצלך.

מר משה סיני  -ראש העיר:
היא לא קיבלה את רשות הדיבור .אני נתתי לגזבר העירייה )מדברים יחד( .קטנוניות ,אני
מבקש לא להיות קטנוניים.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אני כבר אמרתי לך.

מר משה סיני -ראש העיר:
קדימה רחבעם.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
חמשה חברי מועצה לא יתנו לך לדבר .אתה יודע איזה קול חזק יש לי? אתה תתחרה עם
הקול החזק שלי? אין לך שום סיכוי שבעולם.

מר משה סיני  -ראש העיר:
את מאיימת? את מאיימת שלא תתני לי לדבר?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אין לך סיכוי.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תחזרי עוד פעם על זה .אלונה מה אמרת ,את מאיימת עלי שאת לא תתני לי לדבר? כן? לא
שמעתי ,תגידי את זה כן לפרוטוקול.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
תקשיב ,אם אתה רוצה,

מר משה סיני  -ראש העיר:
מה ,עכשיו איבדת את הקול? אמרת שאת יודעת לצעוק .אלונה ,בואי ,את מאיימת עלי? את
מאיימת שלא תתני לי לדבר? את מאיימת שלא תתני לי לדבר?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
 10דקות מאפשרים לי בכל ישיבת מועצה לדבר  10דקות.

מר משה סיני  -ראש העיר:
בבקשה ,אני נתתי את רשות הדיבור לגזבר ואל תפריעי.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
יש כאן  5חברי מועצה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אל תפריעי לניהול של הישיבה .רחבעם .אל תתפרעי.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
רחבעם ,רחבעם תתחיל ,תתחיל את התב"רים.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תפסיקי לאיים ,תפסיקי להתפרע ולאיים .בבקשה .רחבעם בבקשה .אני מציע שרחבעם ,אם
לא נעשה הפסקה אי אפשר לעבוד ככה .לא לא ,רחבעם ,אנחנו נגמור את התב"רים ,אני אתן
לכולם לדבר )מדברים יחד( .אני מבקש שיפסיקו להפריע לי.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
משפט אחד לפני שאתה רץ קדימה .זה לא הצעה לסדר היום.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אין בעיה ,אבל זה לא עומד כרגע בסדר היום .זה לא עומד כרגע ,היא יכולה להגיד בסוף
הישיבה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אבל פיני ,החוק אומר שהוא מנהל את הישיבה .ראש העיר מנהל את הישיבה .אבל הוא
יאפשר לה לדבר בזמנו החופשי.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:
אני אתן לה לדבר בזמן .בבקשה רחבעם ,חבר'ה ,אתם לא נותנים לנהל ישיבה ואנחנו נסגור
את הישיבה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
תוך  7ימים אתה היית צריך לכנס ישיבה לפי הדרישה של  5חברי מועצה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני אענה לה .אני לא ,אין ,לא מדברים על זה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אני מבקשת להעלות את זה להצבעה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני לא מעלה שום דבר להצבעה כרגע ,חברים.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אני מבקשת ,יש פה חברי מועצה ,אתה לא קובע כאן.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני לא אתן לך את רשות הדיבור כרגע.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אלונה ,הוא מנהל את הישיבה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב

53

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  40/11מיום 5/7/2005

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
הוא מנהל את הישיבה אבל הוא לא קובע.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
הוא קובע ,הוא קובע .הוא מנהל את הישיבה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
לא נכון .הוא מנהל את הישיבה אבל חברי המועצה מחליטים,

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים ,אני מעלה להצבעה ,אתם לא רוצים להיכנס לדיון ,אני מעלה להצבעה את כל
התב"רים.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
מעלים להצבעה את אישורי התב"רים.

מר משה סיני - ,ראש העיר:
מי בעד? מי בעד?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
אישור תב"ר ,55

מר משה סיני  -ראש העיר:
בבקשה ,תדבר על התב"רים.
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מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
קודם כל ,לצערי הרב יש פה בתב"ר הראשון,

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
איזה?45 ,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
לא ,התב"ר שנייה ,עוד לא ביטלנו .סעיף ד' אישור תב"ר מס'  47עבור הסדרת צומת קיבוץ
גלויות ז'בוטינסקי על סך  350במימון משרד התחבורה ו 150-מימון העירייה .עד כמה שאני
יודע ,מכיר את התוכניות של הגבעות הדרום מזרחיות ,כל הצומת שם משתנה באופן דרמתי.
משתנה מקומו .חצי מיליון שקל להשקיע שם ,זה לא סדר עדיפויות שצריכים ללכת.
ז'בוטינסקי קיבוץ גלויות .אני מכיר כל פינה בראש העין ,זה צומת שמשתנה באופן דרמתי.
כל מיקומו משתנה .מתרחק מהבתים של השכונה שמה שגובלת ,של העולים .כל האיזור הזה
משתנה ,מתרחק .חבל להשקיע חצי מיליון שקל .עכשיו ,אם אתה צריך את זה לצומת אחר
שהוא יותר חיוני ,תפנה את זה לשם או את הכסף של העירייה תפנה את זה לשיפוצי קיץ .זה
כסף שמשרד התחבורה בסך הכל מתוך ניסיוני עם משרד התחבורה ,כל רשות שמשתתפת,
אז היה  70-30שיש לה כסף להשתתף אז נתנו לה צמתים אם זה עמד בקריטריונים .לא
תמיד צריך לקחת את כל הצמתים במכה אחת ,אפשר להשאיר כסף לטובת דברים אחרים
כמו חינוך ודברים כאלה .זה לא המקום ,זה בזבוז כסף הצומת הזה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב ,אז בוא קודם כל ככה ,עד שיהיו הגבעות המזרחיות ,קודם כל עד שיהיו הגבעות
המזרחיות אני לא יודע מתי הם יהיו.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
יש שם ריבוי תאונות.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני -ראש העיר:
זה יכול להיות  3שנים ויכול להיות  5שנים ויכול להיות גם  10שנים .הצומת הזאת כרגע
קיימת ,היא מסוכנת .המשטרה באה ואמרה לנו שהיא צומת בעדיפות מרכזית .נוסעים שמה
אלפי כלי רכב ליד השכונות החדשות.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אפשר לעשות הסדרי תנועה .הבנתי.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אז אני אומר ,אני מסביר.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
הסדרי תנועה שאתה יכול לעשות.

מר משה סיני  -ראש העיר:
נאשר את זה עקרונית ,אז אני אומר לך ,זה התשובה שיש לי .אז תודה.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
זה חצי מיליון שקל.

מר משה סיני  -ראש העיר:
זה הסדרה וכיכר.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
שנייה בבקשה ,סעיף א' תב"ר  ,45שיפוץ מתחם המרכז המסחרי גבעת טל  100,000שקל .אני
רוצה להבין על מה אתה מדבר על מתחם גבעת טל? כדי להבין את המיקום של ההשקעה
שם .האם זה בין המרכז למועדון?
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
בני עקיבא .כל המתחם .גם אבי.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
סליחה בבקשה ,אני שאלתי שאלה מדויקת .האם ,לא יודע יש אולי עוד נספחים.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני לא ראיתי ,אין עדיין את התוכנית .זה עד לאיזור ההוא של המתחם גבעת טל.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
היות ואני יודע ממך שיש לך הבטחה לתושבי גבעת טל לבית כנסת במקום הזה ,אז מה
ההשקעה בגינון שם? או שאתה לא מתכוון )מדברים יחד(.

מר משה סיני  -ראש העיר:
ברגע שתהיה התוכנית ,אני לא עכשיו מתווכח.

גב' אירית נתן -מנכ"לית העירייה:
יש את כל המתחם גם אחורה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים ,אני לא נכנס כרגע ,אנחנו לא עוסקים .יגאל ,זה לא ,חברים ,יגאל ,אין פה תוכנית
מפורטת עדיין ,זה באזור של הקניון .איפה שנחליט שבקניון דרוש פיתוח וגינון שמה זה
יהיה .יש אנשים מקצועיים ישבו,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר יגאל יוסף -חבר מועצה:
כתוב פה מימון עירייה .לא משנה .כתוב מימון עירייה .אני שאלתי המנכ"לית שעוסקת בזה
בצורה,

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אמרתי גם ,רוב הכסף ילך למתחם שיש שמה ביוב ,שילדים נכנסים מאחורה אם אתה מכיר
את המתחם .יש שם תהום ויש שם בעיה .גם ,יש שם נגיעה.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
סליחה ,ועד ההורים דיבר קודם ,אני התכוונתי לשאול אבל אני רוצה להבין ממך .האם
מכספי השבחה ברגע זה בסעיף ב' לשיפוצי קיץ ,שום שקל מטעם העירייה לא נכנס לשיפוצי
קיץ?

מר משה סיני  -ראש העיר:
כרגע ,בוא אני אסביר לך .כרגע הצרכים של העירייה כפי שאנחנו הכנו אותם הם בסביבות 2
מיליון שקל ,נכון? שיפוצי קיץ ,מאחר ואני חבר ועדת החינוך של המרכז לשלטון מקומי ,אני
גם מרכז חלק מהדברים בועדה הזאת ,אנחנו הגענו למסקנה שאם הכספים לא יועברו
ממשרד החינוך ,במקום צרכים של מיליארדים הוא נותן לנו היום בסביבות  10מיליון
לשיפוצי קיץ לכל הרשויות המקומיות .יש סיכוי סביר שהמרכז לשלטון המקומי פשוט ילך
לכיוון של השבתה ,כדי להביא כספים נוספים ממשרד האוצר בנושא הזה .כרגע אנחנו לא
יכולים לתת שום שקל מעבר ל 120,000-שקל ,למעט אם יהיו כאן התפתחויות בחודשים
הקרובים.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
זה במקום שלושה ,זה פחות כסף ממה שהיינו אמורים לקבל.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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עד כמה שאני זוכר ,בסעיף ו' ,הבוררות בקשר לדיון אבן גבירול .המהנדס עדי גיא בזמנו,
בעקשנות ,באחריות מקצועית ככה הבנתי ממנו ,לא קיבל את העבודה של הקבלן הקודם
בזמנו ,ולכן עיכב לו את הכסף .עדי גיא,

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
תשמע את ההערה שלו .זה הבוררות.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אולי בגלל שעדי גיא לא בא להגן על התזה שלו.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אף אחד לא הזכיר ,חוץ ממך אף אחד לא הזכיר את השם שלו .הוא לא נאשם,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
הוא לא נאשם ,אדוני ,אני לא עכשיו בא להגיד לשון הרע על מישהו .הפוך ,אני קיבלתי את
חוות הדעת המקצועית שלו ,גיביתי אותה ,ובדקתי את זה לא פעם ולא פעמיים עם כל
הגורמים שעבדו במערכת שמה ,באגף הנדסה ,הנדסאים וחברות הפיקוח וכולם .כולם אמרו
שלא .אם הפסדתם פה,

מר משה סיני  -ראש העיר:
הבעיה שזה לא בית המשפט ,מה לעשות?

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
השאלה איך מציגים את העמדה שלנו .אולי בגלל זה שהתחלף מהנדס ואחר כך איך קוראים
לו השני? שף ,שעף כמו שרף ונעלם ,ויכול להיות שזה יצר חולשה של העירייה ,לכן לא עמדה
על זכותה.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
היפותזות מאוד מאוד מעניינות ,אתה רוצה לענות?

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
הבוררות התנהלה בתקופה שעדי גיא היה כאן רובה ככולה ,אז זה לא זה.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
נשמע לי מוגזם אבל.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אז בואו נאשר את התב"רים חברים בבקשה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אפשר להסביר קצת על מה מדובר? תב"ר .51

מר משה סיני  -ראש העיר:
כן ,בבקשה ,את רוצה לענות פה?

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
יגאל מכיר את הפרשה ,נכון? אני אסביר .חרושת הברזל .קודם כל חרושת הברזל זאת חברה
כלכלית שבנתה פה את השכונות החדשות בתחילת אמצע שנות ה .90-העירייה,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
זה בעצם הלוואות לקחנו.
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עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
תנו לי להסביר בצורה מכובדת .העירייה בזמנו גבתה היטלי פיתוח ,למרות שלא היא ביצעה
את עבודות הפיתוח .העבודות בוצעו על ידי משרד השיכון בזמנו ,בשכונות החדשות .עכשיו,
כתוצאה מזה הגיע גל של תביעות להחזרי היטלי פיתוח .שתי התביעות הראשונות
והמובילות היו של חברת מ.ל .בנייה ובן יקר גת .התיקים האלה הגיעו עד בית משפט עליון
והעירייה הפסידה .גם לאחר שהעירייה הפסידה היא לא החזירה את הכספים אלא היא
טענה שיש לפרש את פסיקת בית משפט ,יש להחזיר רק חלק מהכספים .ובעניין הזה המשיך
להתנהל הליך נגד בן יקר גת ונגד מ.ל .בנייה .כאשר למעשה הם הגישו תביעות כספיות לאחר
שהם הגיעו לעליון .באותם תיקים בסופו של יום ,בתיק של בן יקר גת התפשרנו .התיק של
מ.ל .הסתיים בבית משפט השלום בהכרעה שקיבלה בוא נאמר באחוזים ,ואני לא כאן
מתחייבת שאני מדייקת בסדר גודל של  25%בסכום מטענות העירייה ו 75%-למעשה
להחזיר ,שהם טענות החברה הקבלנית .על התיק הזה אנחנו הגשנו בזמנו ערעור ,הוגש
באישור החשב המלווה.
עכשיו ,מה שקרה ,חברת חרושת הברזל פנתה אלינו בדרישה להחזר כספים והסכימה
להמתין לתוצאה של התיק מ.ל .כשההסכם עמה היה ,שמה שבסופו של יום בפסק דין חלוט
יקבע בתיק של מ.ל .יחול גם על התיק של חרושת הברזל .בהתאם לזה את אותם סכומים
שהחזרנו ולא היו שנויים במחלוקת החזרנו ,והסכום שנותר שנוי במחלוקת על פי ההסכם,
במידה ובסופו של יום במ.ל .יקבעו שצריך להחזיר נצטרך גם להחזיר לחרושת הברזל.
עכשיו ,הערעורים ,בתיק של מ.ל .הוגש ערעור על ידינו ויש לציין שהוגש ערעור שכנגד על ידי
מ.ל .לגבי אותם  25%שהתקבלו טענותינו .הדיון היה צריך להישמע לאחר הפסח ,כאשר
היתה המלצה של עו"ד לכנר שייצג את העירייה בתיק ,לשקול מחיקה הדדית של הערעורים,
בטענה שמצבנו לא טוב .בהתייעצות עם החשב המלווה ,פנינו לקבל דעה נוספת מעו"ד עופר
שפיר .עופר שפיר זה עו"ד שמתמחה בנושא של היטלי פיתוח ,הוא היה פה והוא נתן לנו חוות
דעת .הוא ביקש לבדוק נקודה מסוימת שהוא חשב משהו אבל מצאנו שזה לא זה ,בדקנו,
והחוות דעת היתה על מחיקה הדדית.
ואז באמת ניתנה הודעה לבית משפט .הערעורים נמחקו וחרושת הברזל ביקשה מאתנו לכבד
את ההסכם .צריך לכבד את ההסכם .לא רק זה ,בהסכם היתה סנקציה של  25,000דולר
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במידה ולא עומדים בו ,וחבל לשלם גם את הסכום הנוסף הזה .ופשוט צריך לשלם את זה
וצריך לכבד את ההסכם.
בוא נאמר שכל הסיפור הזה הוא סיפור שבסופו של יום נגרר הרבה מאוד זמן .למיטב ידיעתי
בוא נאמר כך ,זה התיק האחרון מהפרשייה ההיא.

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב ,אני רוצה להעלות לאישור,

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
רגע ,אישור התב"רים.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
לגבי תב"ר  975לא הצלחנו בועדת הכספים לקבל הסבר על העניין ,והסיכום של ועדת
הכספים היה ,שיגיע נציג מוסמך פה שיוכל להסביר את העניין.

מר משה סיני  -ראש העיר:
מה זה התב"ר?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
סלילת רחוב שבזי.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אף אחד לא הצליח להסביר לנו על מה מדובר .הערה ראשונה .ג' .תב"ר  .975אף אחד לא
הצליח להסביר את זה .לגבי סעיף ו' ,עלתה הערה בועדת הכספים שכולנו היה לנו מאוד
באמת תמוה כל הסיפור הזה שהפסדנו בבוררות על פיקא .היה מאוד תמוה העניין .זה לא
היה הגיוני .אמרתי כולנו ,לכולנו היה תמוה.
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עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
אני רק רוצה מילה אחת להבהיר .בעניין של הפסדנו .כי הדברים לא נאמרו פה והם נאמרו
בועדת כספים .היה לכם חוב ,הבורר פסק סכומים יותר גבוהים ממה שחשבנו שיהיו ,אבל
זה לא מצב שלא היו חייבים להם כספים.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
בסדר ,אבל אם הוא עושה עבודה קלוקלת ו"מן פרודקשיין" אז סליחה .אז הפסדנו ,אפשר
להגיד הפסדנו גם.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
הבורר שהוא היה מהנדס מקצועי קבע שהעבודה היתה במידה תקינה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
בסדר ,אני לא חקרתי וגם אני לא יכול עכשיו לחקור .לא משפטי ,השאלה שלי היתה אחרת
אז ,וזה העלינו גם כן בועדת כספים .במקרה כזה שקורה תהליך כזה ,וזה לא בעיה משפטית.
כי בורר הרי את יודעת את כל הפרובלמטיקה שבורר מחליט ואתה לא יכול להשיג הלאה וכן
הלאה וכן הלאה ,מכירים את הצד המשפטי הזה המכה הזאת .אבל לא זאת הנקודה.
הנקודה כשיש סיטואציה כזאת שאנחנו מפסידים בעירייה ומשלמים הרבה כסף בגלל
ההפסדים האלה ,ויש תחומים נוספים ,צריך לעשות במסגרת אגף הנדסה פורום הפקת
לקחים בעניין .מפני שלא יכול להיות ,יכול להיות שיש פה איזה תקלה שאנחנו פה הפסדנו
בגינה או הפסדנו חלקית בגינה והיא תחזור על עצמה אולי עוד  3-4פעמים .ולכן כל מקרה
כזה והעלינו את זה ,וחבל ששלום לא מעלה את זה ,אבל דבר כזה צריך פורום הפקת לקחים.
כנ"ל אולי במקרה ,חרושת הברזל פחות בעייתי כי זה היה איזשהו תרגיל שבסופו של דבר
איך שהוא יצאנו מזה בסדר .אבל לגבי הנושא של הביוב של פיקא ,היה צריך לבצע איזשהו
חקר אירוע או איזשהו הפקת לקחים ,לראות איפה הבעיה שלנו שהיתה ,כדי שמחר לא
יקרה לנו אותו סיפור עוד פעם.
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מר יגאל יוסף -חבר מועצה:
במקרה הזה היתה בעיה אחרת אבי .במקרה הזה המהנדס קבע שזה לא תקין והבורר ,אז
המהנדס הלך הביתה ,זה הפקת הלקחים .אז המהנדס הלך הביתה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
הערה אחרונה .הגזברות שלנו היא מומחית בתורת היחסות .תשמע ,הגזברות שלנו מומחית
בתורת היחסות ,יגאל .פעם שלישית .אני אסדר לך פגישה אתה .הגזברות שלנו מומחית
בתורת היחסות .סעיף ח'  30ועוד  30שווה  .30אז צריך לתקן את זה .אז למה לא מתקנים
את זה?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
קודם כל זה מתוקן ואני אציג את זה .אני מבקשת אישורי תב"ר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
רגע ,לפני שאנחנו ,נעשה את כל התב"רים ביחד.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
נקריא אותו ,לא ,נקריא ביחד .אני אקריא אותם רק.

מר משה סיני -ראש העיר:
אני רק רוצה לקבל את אישור ,תראו ,יש לנו ,הוצאנו עוד מספר תב"רים בלוח זמנים יותר
מהיר ,מאחר והם התקבלו לאחר ישיבת ועדת הכספים ,של משרד התחבורה .עכשיו זה
תב"רים רובם ככולם אני רואה של משרד התחבורה פה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
הכל שם תחבורה.
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מר משה סיני -אש העיר:
תמרורים ,התקני בטיחות ,תאונה בתכנון הסדרי כניסה ודברים כאלה .שנייה ,אני רוצה,
דקה ,רגע ,אל תקפצי בראש ,את יודעת מי קופץ בראש .למה את קופצת? שנייה .חברים
שנייה .דקה .חברים ,אני אומר ,רק רגע ,אני אומר נכון ,על פי הפרוטוקול ניתן בהתנגדות של
אפילו חבר מועצה אחד ,רגע דקה .רגע ,תקפצי אחר כך ,שנייה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
מה זה תורם לך?

מר משה סיני -אש העיר:
דקה .אין שום בעיה ,את מוזמנת לקפוץ כמה שאת רוצה .היא לא נותנת לדבר .אני רוצה,
עכשיו אני רוצה להתייעץ ,דקה יגאל .אני רוצה דבר אחד פשוט לומר .אני הייתי רוצה
שנאשר את כל התב"רים כמקשה אחת .אבל מאחר ויש לתב"רים סעיף  10שאפילו חבר
מועצה אחד,

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
נכון.

מר משה סיני  -ראש העיר:
רגע ,שיכול להסתייג מהם ,אז אי אפשר לאשר את התב"רים האלה ,אלא רק את התב"רים
האלה .אני רוצה עכשיו לבקש את חברת המועצה דור-קולן ,מאחר ומדובר בנושאים של
תב"רים שהם מאוד מאוד מהותיים לעיר יש כאן בטיחות ,יש כאן הסדרי תנועה ,יש פה
ילדים שעוברים במעברי החצייה ,יש פה בתי ספר שנמצאים בסיכון .אני לא רוצה שאנחנו
בסופו של דבר בגלל שלא אישרנו כאן ,תיפול שערה אחת משערות ראש מישהו בראש העין.
אני רוצה גם לומר לכם ,דקה חבר'ה ,סקר תמרורים ,אם מאשרים את זה ,אל תעשו לי כאן
הצגות .סקר תמרורים מאשרים ,מחר בבוקר מתחילים לעשות את הסקר ,אז תפסיקו
לבלבל את המוח .אל תהיו כאן ,תגחחו אחר כך כשתקרה כאן תאונה .אז אני מבקש,
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סליחה ,אני מבקש )מדברים יחד(.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אבל יצא מכרז ,יצאו כבר הצעות מחיר .אבל יצא כבר מכרז ,תבדוק עם סעיד .פיני ,תבדוק
עם סעיד ,פיני ,אבל יצא מכרז .עכשיו זה תוך שבועיים.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
ישיבה עם אותם חמשה חברי מועצה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אל תחזרי על דברים שכבר אמרת.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
שיכנס ישיבה נאשר לו גם את התב"רים ,שיקבע ישיבה כמו שצריך ,תכבד בקשה של חמשה
חברי מועצה .נכבד .גם אותך נכבד .הוא חושב שהכל מותר לו פה.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
מי כמוני בעד מינהל תקין וכולכם יודעים ,ומי כמוני מקפידה מאוד על נושא של העברת
המידע מראש לישיבות .אבל ,ופה בהסתייגות .ואני גם ישבתי בועדת כספים וזה הגיע לאחר
הדיון שלנו בועדת כספים .אבל כל התב"רים האלה אושרו בהתאם לבקשות שאושרו על ידי
העירייה על אחרי עבודת מטה של אגף הנדסה ,לאחר שזה סעיפים שאנחנו כבר חוזרים
ומבקשים אותם מספר שנים .וסוף סוף קיבלנו משהו שיכול רק לעזור לנו בבטיחות הדרכים.
סליחה ,תן לי רק לסיים .קיבלנו את הסעיפים האלה שהם כולם לטובת שיפור הבטיחות
והתחבורה פה .ולכן ,וכולם על פי בקשות ותוכנית עבודה.
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מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
שכנעת אותי.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
ולכן אני חושבת שלפעמים לגופו של עניין ,אבל לא שכנעתי עדיין את המליאה .לגופו של
עניין אני מבקשת מכולם כן לאשר את ההצבעה.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
יש לי הצעה לתיווך.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
המגשר זה פיני.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אני מציע שאתה תבטיח לאלונה שאתה מביא לישיבה הקרובה ,שנייה ,סליחה רגע ,את
הנושא של חתימת חברי מועצת העיר ,אתה מביא את זה מתחייב ,סליחה להביא את זה
לדיון .זה לא ככה 'חפ לפ'.

מר משה סיני  -ראש העיר:
זה לא קשור אחד לשני .אני אתייחס לזה ואני אטפל בזה וזה גם יוזמתי ,אני כבר אומר את
זה פה .מה אתם דואגים חבר'ה?

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
תשמע רגע.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
אל תדאג ,יש לי כאן חוות דעת ,לא ,שואלים אותי כי יש פה חוות דעת משפטית שאני לא
מחויב .אל תדאג .תאמין לי ,יש לי חוות דעת משפטית ,פה שאני עובר אז את החוק בנושא
שאתה מדבר עליו ,אז אתה תירגע כדי שלא תוציאו את הזה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אפשר לאשר את התב"רים?

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני רוצה לדעת ,כדי שמחר ,דקה חברים ,אני רוצה לעשות פה סדר .כדי שאנחנו נוכל לצרף
את התב"רים האלה שהם חיוניים לציבור לרשימה של הזה אני צריך הסכמה של פה אחד.
אני חושב שפעם ראשונה בהיסטוריה שחברי או חברת מועצת עיר מרימה עכשיו יד נגד
תב"רים לטובת הציבור.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
נכון.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אז אני רוצה עכשיו להעלות להצבעה .אני רוצה לשאול האם אפשר לקבל ,בודאי שאני יכול,
האם,

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אתה היית יכול )מדברים יחד(

מר משה סיני  -ראש העיר:
את מדברת אתי על נושא אחר לגמרי .אני יכול .אני אומר חברים ,אני מביא להצבעה ,אני
מביא קודם להצבעה את העשרה,
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גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
הוא לא יכול.

מר משה סיני  -ראש העיר:
לא את אלה ,את הראשונים אני יכול .אני עושה את ההפרדה .בטח שאני יכול .אני לא מבין,
מה קרה? אלה שאושרו בועדת הכספים ,את הקודמים .אני מעלה .מי בעד התב"רים,

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
רגע ,לא לא ,רגע .אני מקריאה ,אישורי התב"רים מס' ,52 ,51 ,50 ,49 ,47 ,975 ,46 ,45
סליחה ,זה ריבוד ,גם אני עניתי זה ריבוד של הכביש ,מהרמזורים למטה עד כיכר אלי כהן.
עכשיו אני מבקשת הצבעה .משה? עדה? שלום? דראב?

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
שנייה רגע ,אני רוצה,

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אני באמצע ,אני אסיים .סיגל? סיגל,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
הסתייגות.

מר משה סיני  -ראש העיר:
רגע שנייה ,מה ההסתייגות?
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
הוא מנהל את הישיבה והוא צריך להחליט אם הוא סוגר.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
ההסתייגות שלי היא מסעיף ד' ,הסברתי לגבי הנושא של צומת ,אני חושב שהעלות,

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
יש שם תאונות דרכים ואסור לנו להשאיר את זה יום אחד.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אני אומר שחצי מיליון שקל זה בזבוז כסף שם.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אז אתה אומר ,בסדר .אמרת את זה כבר.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
צריך לעשות הסדרי תנועה בעלויות ,אני אומר.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
כתוב הסדרי תנועה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני מעלה את התב"רים .אתה יכול להתנגד.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
ההערה שלי לתמיכה,
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מר משה סיני  -ראש העיר:
אתה נגד הדבר הזה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אז אני אכתוב שאתה למעט ,אני אציין אותך כמסתייג.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אנחנו נציין בפרוטוקול מה שאתה אומר.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אני רוצה את ההסתייגות הזאת.

מר משה סיני  -ראש העיר:
מי בעד התב"רים?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
סיגל? שרי? בעד .מיכאל? לא ,אדמוני? אבי סמובסקי? אלונה?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אלונה נגד.

מר משה סיני  -ראש העיר:
נגד התב"רים?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
נגד התב"רים.
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גב' אירית נתן – חברת מועצה:
פיני דניאל? בעד .יגאל יוסף? מתי יצחק? אבל אני אומר ,יגאל יוסף חוץ מההסתייגות כפוף,
יגאל יוסף כפוף להסתייגות שציינת בסעיף ד' .תב"ר  47או.קיי? יבגני? שלא ,הוא הוסיף את
ההסתייגות .יבגני בעד .משה בן טובים? זכי? חסר לי כאן מיכאל מלמד .מיכאל מלמד ,אתה
בעד ,נגד? בעד .או.קיי .אין נגד ,נגד יש רק אלונה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
לא רוצה לענות לך בכלל .אל תשאל ,לא תקבל תשובה .איך זה נשמע? ככה אני רוצה.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
אלונה ,אני יכול להסביר לך משהו? לא לבקש ,להסביר לך משהו? תקשיבי ,מניסיוני הציבורי
הרב וגם יגאל יכול להעיד על זה .ברוב כל שנות ,כולם ,לא היה מקרה שחבר מועצת עיר בכל
הקדנציות שאני זוכר לפחות ב 20-שנה האחרונות שהתנגד לתב"ר .כל כך עבדנו קשה
בתקופה האחרונה להוציא את התב"רים האלה,

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
תודה גם שלא היתה חברת מועצה כמוני ,בכל הקדנציות .תודה גם בזה .בכל הקדנציות
בראש העין לא היתה חברת מועצת עיר כמוני .יפה.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
אלונה תקשיבי ,אני חושב שהנושא הזה ,יש פה אחריות ציבורית ורצינית ,כי,

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
יש לי אחריות ציבורית גבוהה מאוד.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
אלונה ,תני לנו נימוק אחד .מה מניע אותך

מר מתי יצחק – חברת מועצה:
ואת בכל זאת ,מה בעצם מניע אותך?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
ככה התחשק לי להצביע נגד.

מר משה סיני  -ראש העיר:
למה את מצביעה נגד העירייה? מתחשק לך ,זה נימוק שמתחשק?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
מתחשק לי.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אין לך איזה הסבר הגיוני?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אין.

מר משה סיני  -ראש העיר:
למה את נגד תב"רים?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
כי ככה רציתי להצביע נגד.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
אבל תני לי הסבר הגיוני.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
סליחה ,זכותי המלאה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
סתם להצביע נגד ,סתם להיות אנטי על כל דבר ,סתם ,זה נראה לך הגיוני? לא ראיתי דבר
כזה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
כי ככה אני רוצה .כי ככה אני רוצה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
או.קיי .התב"רים האלה עברו.
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החלטה מס'  :2מליאת מועצת העיר מאשרת ברוב קולות את תב"רים המפורטים להלן:
א .אישור תב"ר מס'  45עבור פיתוח שצ"פ מתחם מרכז מסחרי ג .טל ,ע"ס  100,000ש"ח
במימון העירייה )סה"כ תקציב  100,000ש"ח(.
ב .אישור תב"ר מס'  46עבור שיפוצי קיץ  ,2005ע"ס  120,990במימון משרד החינוך )סה"כ
תקציב  120,990ש"ח(.
ג .אישור תב"ר מס'  975עבור סלילת רחוב שבזי )מערב( ,ע"ס  65,000ש"ח במימון משרד
התחבורה ו 285,000-ש"ח במימון העירייה )סה"כ תקציב  950,000ש"ח(.
ד .אישור תב"ר מס'  47עבור הסדרת צומת קיבוץ גלויות ז'בוטינסקי ,ע"ס  350,000ש"ח
במימון משרד התחבורה ו 150,000-ש"ח במימון העירייה )סה"כ תקציב  500,000ש"ח(.
ה .אישור תב"ר מס'  49עבור הסדרת צומת קיבוץ גלויות נווה אפיקים )ככר( ע"ס 490,000
ש"ח במימון משרד התחבורה ו 210,000-ש"ח במימון העירייה )סה"כ תקציב  700,000ש"ח(.
ו .אישור תב"ר מס'  50עבור תשולם בוררות פיקא עבודות ביוב אבן גבירול ע"ס 510,000
ש"ח במימון העירייה.
ז .אישור תב"ר מס'  51עבור חרושת ברזל חזר גביית יתר פרוייקט ג .הסלעים ,ע"ס 492,000
ש"ח במימון העירייה )סה"כ  492,000ש"ח(.
ח .אישור תב"ר ע"ס  52עבור חוגים וסדנאות לקשישים במרכז יום ,ע"ס  30,000ש"ח
במימון קרן עזבונות) .סה"כ תקציב  30,000ש"ח(.
בעד (14) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אבי סמובסקי,
יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,יגאל יוסף ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,משה בן
טובים ,זכי קוממי.
נגד (1) :אלונה דור-קולן.

מר משה סיני  -ראש העיר:
עכשיו אני באמת מאחר ואנחנו עדיין ועסקינן של תב"רים ,אני מבקש להעלות להצבעה ,מי
בעד שאנחנו נוכל לאשר גם את התב"רים המאוד מאוד חיוניים? מי נגד? מי נגד?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אתה לא יכול ,כי היא נגד.

מר משה סיני  -ראש העיר:
את נגד העלאת התב"רים האלה? הבנתי .את נגד ,או.קיי .אז בבקשה שירשם בפרוטוקול
שתב"רים ,תקריאי את המספרים ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 .את נגד .התב"רים האלה חברים,
התב"רים האלה שעוסקים בנושא ,אני מבקש שירשם לפרוטוקול שנייה אחת ,התב"רים
האלה שעוסקים בנושאי תחבורה חיוניים לראש העין ירדו מסדר היום בשל התנגדותה של
חברת המועצה אלונה דור-קולן.
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החלטה מס'  :3תב"רים מס'  - 57 ,56 ,55 ,54 ,53ירדו מסדר היום

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אלונה דור-קולן מתנגדת.

מר משה סיני  -ראש העיר:
בסדר גמור.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
מכיוון שכל נושא תקציבי היית צריך להביא אותו  10ימים קודם,

מר משה סיני  -ראש העיר:
אבל אני מסביר שאפשר לקבל את האישור .מאחר וזה נושאים מהותיים ,אז את יכולה
לעשות את זה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
ואתה גם לא תוכל להעביר פה את האישור,

מר משה סיני  -ראש העיר:
אל תדאגי ,אני אוכל להעביר כל דבר שאני ארצה אני אעביר ,אל תדאגי .קדימה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
את האישור אחרי חצי שנה ולהפוך,

מר משה סיני  -ראש העיר:

"חבר"  -למען הרישום הטוב

76

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  40/11מיום 5/7/2005

אלונה ,אנחנו עכשיו בתב"רים .אלונה ,אני מקווה שנהנית מאוד בתוכנית ,זה דבר ראשון.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
נהניתי מהתוכנית ,מה שייך?

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני ראיתי את הצחוק שלך שמה חבל על הזמן.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
הצחוק שלי ,תתבייש לך ,שאין לך מה להגיד,

מר משה סיני  -ראש העיר:
קדימה ,תכף אנחנו נדון גם בזה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אין לך תשובות אז אתה מדבר על הצחוק שלי.

מר משה סיני  -ראש העיר:
בית ספר בגין.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
בית ספר בגין חברים .שיפוץ בית ספר בגין.

מר משה סיני ,ראש העיר:
בית ספר בגין .אלונה ,לצערי הרב אני פעם ראשונה בהיסטוריה נתקל בישיבת מועצה
שחברת מועצה נגד תב"רים .אני מקווה שתוכלי להסביר את זה לפחות לציבור ולא לנו.
הלאה.
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
בית ספר בגין שיפוצים.

מר משה סיני  -ראש העיר:
עדכונים בתקציב השוטף לטובת שיפוץ בגין בבקשה רחבעם.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אולי שלום יציג ,ועדת הכספים.

מר שלום דארב – סגן ראש העיר:
יש פה את העדכונים.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אז תציג אתה את העדכונים.

מר שלום דארב – סגן ראש העיר:
הגיעה בקשה לטובת שיפוץ בית ספר בגין ,עקב הגידול המשמעותי שלו במספר תלמידים.
התקציב הוא כ 500,000-שקל 300,000 ,שקל אמורים להגיע ממשרד החינוך ,שעדיין אנחנו
מקווים בכל זאת שכן ,עדיין יש מאמצים להביא אותם .זה הזכירה כבר אירית המנכ"לית.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
קיבלנו לא פורמלית תשובה שלילית.

מר שלום דארב – סגן ראש העיר:
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כי היתה הבטחה לתת אותם .בסדר או.קיי .בכל מקרה הכסף הזה אם הוא לא יהיה תהיה
בעיה בכל מקרה .בכל אופן ,קיבלנו בקשה לאשר קיצוץ בתקציב השוטף לטובת שיפוץ בגין.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
תגידו ,הכניסה לדוברת לא תביא לנו כסף לתשתיות?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
לא ,היא תביא לנו שביתת מורים.

מר שלום דארב – סגן ראש העיר:
אגב ,היא תוריד חלק מהזה ,התיקונים שהיו הם כלהלן 25,000 :שקל יועתקו לטובת בית
ספר בגין במקום  30,000שקל בהצעה המקורית 25,000 .שקל השתתפות של,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
זה התנדבות.

מר שלום דארב -סגן ראש העיר:
ממתנדבים.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
באגף ההוא שהייתי אמור להיות זה איננו? בגלל שאני בחוץ אז מורידים את הכסף.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
היה בגללך אבל לא ,יש להם עוד כסף .יש להם עוד תקציב ,אל תדאג.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
יש גבול לכל תעלול.
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
יש להם עוד תקציב.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לקחת את הכסף מהמתנדבים בגלל שאין,

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
לא ,אבל יש עדיין כסף מהמתנדבים .לא סתם קיבלתם שלילי ממשרד החינוך.

מר שלום דארב – סגן ראש העיר:
 25,000שקל רכב שהושבת 50,000 .שקל תקציבו של החינוך לטובת החינוך 65,000 .שקל
שמירת מבנים ,קוצץ שומר .לא קוצץ ראשו אלא קוצץ שומר באגף השני.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
בגבייה.

מר שלום דארב – סגן ראש העיר:
 18,000שקלים חבר'ה ,ניקיון במרכז לגיל הרך .תרבות תורנית ביטלנו את הקיצוץ של ה-
 5,000שקלים.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
לא נכון זה היה ההסכם.

מר שלום דארב – סגן ראש העיר:
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סליחה ,ביטלנו את הקיצוץ של ה 5,000-שקלים.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
לא נכון ,סליחה ,ישיבת הנהלה בשום פנים ואופן לא .אמרו  5,000תרבות תורנית ו5,000-
תרבות .סליחה .לא .ממש לא .סליחה.

מר שלום דארב – סגן ראש העיר:
רגע ,אבל תני לי לסיים אחר כך תגידי 5,000 .שקל שאמורים להיות מקוצצים הוחזרו
לתרבות תורנית ,כיוון שהתקציב שם ממילא הוגדל ואין שום סיבה,

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
הוא יותר גדול מהתקציב של התרבות,

מר שלום דארב – סגן ראש העיר:
במקום לקצץ  10,000שקלים מתרבות ונוער ,קוצצו רק  5,000שקלים .כלומר ,הבקשה היא
לאשר  185,000שקלים קיצוץ,

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
לא ,הבקשה היא לאשר ) 200מדברים יחד(.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
זה לא היה הסיכום בהנהלה ,לא ,ממש לא.

מר שלום דארב – סגן ראש העיר:
היה הסיכום.
גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
 200,000שרחבעם אמר שהוא יוסיף.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
בסדר ,עכשיו הגזבר יוסיף.

מר שלום דארב – סגן ראש העיר:
 185,000שקלים לפי הקיצוץ האמור ,פלוס  15,000שקלים.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
רגע ,אפשר לעשות תיקון ,סיגל.

מר משה סיני  -ראש העיר:
חבר'ה ,אתם מפריעים.

מר שלום דארב – סגן ראש העיר:
 50,000שקל של החינוך? זה תקציב שלא השתמשו בו .יגאל .תקציב שלא השתמשו בו.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אנחנו מכירים את זה מהחינוך ,אנחנו עושים הסתה ממקום מסוים שלא השתמשו,

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
תציעו מקור אחר .רחבעם .מה ה ?15-רגע ,הגזבר,

מר משה סיני  -ראש העיר:
אנחנו לא מורידים זה נשאר בחינוך )מדברים יחד(.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
רחבעם ,תשלים ל.200,000-
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מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אני שאלתי שאלה מהותית .לא יעלה על הדעת שמחינוך מתכנים תוריד לשיפוצים .תוריד
מכיכר ,תוריד מדברים אחרים חומריים אחרים ,לא יעלה על הדעת שמתכנים תעשה הפוך.
לא קרה בהיסטוריה דבר כזה.

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
אבל כדי שנוכל להשתמש בתכנים צריך גם מבנה.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אז אתה מוריד לאחרים )מדברים יחד(.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
ההשלמה של  15,000שקלים רובה תובא מסעיף של עבודות קבלניות .זה  1614000לתוך
הפרוטוקול אני חייב לומר את המספר ,וזה למעשה מתוך תקציבו של הדובר לשעבר ,זאת
אומרת שהוא עסק בנושא של דוברות .מאחר וחברותו הסתיימה בסוף יוני ,היתרת תקציב
נועדה לגיוס דובר בהתאם לסיכום עם משרד הפנים .אז אנחנו נדחה את כניסתו של הדובר
במספר שבועות כדי ,לא ,אין ,לא עובד ,מפסיק לעבוד .הוא כבר סיים עבודתו ב.30-

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
מפסיק לעבוד אבל הוא עושה התנדבות.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
הוא סיים את עבודתו ב 15,000 .30-שקלים יבואו מהתקציב הזה ,וכניסתו של הדובר ידחה
במספר שבועות.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
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חברים ,הצבעה.

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

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
משה? עדה? שלום? סיגל? לך לא מורידים ,לא מורידים לך .זה היה ,היתה החלטה ,את לא
הבנת אותה 15,000 ,שקל אחרונים לא אושרו בהנהלה.

מר משה סיני ,ראש העיר:
היתה החלטת הנהלה ,אני ויתרתי על  15,000שקל מהתקציב של הדוברות עכשיו במקום
לקחת מישהו אחר.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
סיגל ,את לא הבנת .סיגל 15,000 ,שקל אחרונים בהנהלה היה שלא נוגעים בהם.

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

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
סיגל? בסדר ,אותכם רשמתי .זכי? שרי סלע? או.קיי .אז אחרי ,אלונה? אבי? אחרי זה ,אבי
סמובסקי? שרי? אבי סמובסקי? בעד .שרי בעד .אבי סמובסקי בעד .זכי בעד .יעקב אדמוני
בעד .מיכאל מלמד בעד .פיני דניאל? יגאל יוסף ,אתה בעד השיפוצים לבגין? נגד .מתי יצחק?
יבגני? בעד .מתי בעד .בן טובים? זכי אמרנו בעד .תודה רבה .אלונה ,רגע ,חשוב ,את בעד?
בעד .אלונה בעד.
החלטה מס'  :3מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות שיפוץ בית ספר בגין בסך
 200אלש"ח וביטול הסכומים הבאים מתוך ספר התקציב עפ"י הפירוט הבא:
השתתפות בפעולות מתקציבים
30,000
1725 - 870
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1811110530
18132 - 753
1721 - 751
18124 - 751
6144000750

22,000
50,000
65,000
18,000
15,000

רכב 6406829
חינוך
שמירת מבנים
ניקיון מרכז לגיל הרך
עבודות קבלניות

בעד (14) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אלונה דור-קולן,
אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,משה בן
טובים ,זכי קוממי.
נגד (1) :יגאל יוסף.

מר משה סיני  -ראש העיר:
בבקשה שרי .טוב קדימה ,כן יגאל ,את הפרשנויות תשמור אחרי הדיון ,ניפגש ,יגאל אתה
מפריע כרגע .שרי סלע רוצה לומר כמה מילים ,כן.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
סיגל ,בואי תקשיבי .אני הצבעתי ,אישרתי עכשיו את הסעיף מכיוון שבית ספר בגין חייב,
חייב להתחיל לעלות על דרך המלך ,וזה ממש הצעד הקטנצ'יק הראשון .אנחנו עדיין חייבים
לבית ספר בגין הרבה .אני הצבעתי בעד .זה נורא לא מכבד .אבל אני הסתייגתי בועדת
כספים ,אני הסתייגתי בישיבת הנהלה ואני חייבת גם פה בישיבה הזאת לומר את הדברים.
אני חושבת כשבאים לתת במקום אחד ופוגעים בסעיפים אחרים ,גם חייבים לעשות שיעורי
בית נכונים .ואני חושבת שאנחנו לא עשינו שיעורי בית .אנחנו פה פועלים תחת איזשהו
אילוץ .אני מאשרת את האילוץ מתוך האילוץ אבל יכולנו לעשות את הדברים טוב יותר .אני
מקווה עדיין שכשנשב על עדכוני תקציב אחרי שיהיה לנו את התקציב החצי שנתי ,נוכל
לתקן את הדברים הלאה .כי מה שאנחנו עשינו עכשיו ,במודע פגענו ואיפה פגענו? פגענו
בפעולות לתושבים למען תשתיות ולא עשינו שיעורי בית בסעיפים שאנחנו יכולים לפגוע.
ואם אירית גברת המנכ"לית ,את ביקשת ממני להתייחס שאני אעשה את שיעורי הבית
במקום אגף הכספים? אז בבקשה.
אני הייתי מציעה לקצץ בהוצאות נלוות לבכירים .אני הייתי מציעה לקצץ בהוצאות כיבוד.
אני הייתי מציעה לקצץ בסעיפים של יחסי ציבור אפשר ויש עוד סעיפים .לא מספיק ,אפשר
יותר .אבל אם את שואלת אותי,

"חבר"  -למען הרישום הטוב

85

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  40/11מיום 5/7/2005

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אז יכולת להציע .הדרג המקצועי,

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
סליחה ,אירית ,אני מצפה ,בהחלט מצפה ,שבאה החלטה כזאת שמצד אחד מוסיפה אבל
מצד שני פוגעת ופוגעת מאוד .בעיקר מה שאמר עכשיו גם יגאל יוסף ,אנחנו פוגעים ב50,000-
שקלים בפעולות לחינוך .סוף סוף בפרוייקטים ,אנחנו לוקחים פרוייקט ,זה לא יתכן .אנחנו
רוצים להוסיף לבגין ,בואו נעשה שיעורי בית אצלנו .לא היה מי שיציע את העצה .אירית ,עם
כל הכבוד אני באמת חושבת שלמועצת העיר כאן היה מכובד לו היו מגיעות  2-3אופציות.
היינו דנים במה אנחנו פוגעים בכל אחד ואז יכולנו לקבל החלטה טובה יותר .אבל אני עדיין
מקווה,

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אני עשיתי במקום שהייתי צריכה לעשות.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אני עדיין מקווה השולחן הזה יתקן.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אני אצביע נגד תקציב חינוך? תגיד לי אתה נורמלי?

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אני עדיין מקווה שהשולחן הזה יתקן את הסעיפים במסגרת עדכוני תקציב.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
חבר'ה ,דרך אגב תראו אפשר להסתדר .א' אני הצבעתי בעד  200,000שקלים אבל יש לי שתי
שריטות עם ההצבעה הזאת .שריטה אחת על כך שזה  200,000שקל 200,000 ,שקל שאתם לא
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ניתן לעשות כמעט שום דבר בבית הספר הזה .ב' אני מצטרף לכל הדברים של שרי ,ולכן
במישור הפרקטי אני הייתי מציע לעשות שני דברים .א' להקציב עוד סכום ולבקש מהגזברות
למצוא בתקציב השוטף עוד כ 300,000-שקל לטובת בית ספר בגין ולדון בהמשך בעדכוני
התקציב .ב'  -מה שהצהיר כאן ראש העיר ומה שביקש יו"ר ועד ההורים היישובי ,אנחנו
צריכים להיאבק מול משרד החינוך .הרי אנחנו ש 300,000-שקל לא אושרו .גם  300,000שקל
זה לא סכום שיכול להביא את בית הספר זה לפחות לרמה סבירה.
אז אני חושב שהמאבק הזה צריך להיות מרוכז לא אצל ועד ההורים אלא בעירייה ,בהנהגת
חברי מועצת העיר וראש העיר .לכן אני מציע להקים פורום ,מטה ,שיקבע נוהלים של
המאבק ,ואם צריך להוציא את התלמידים של בית ספר בגין לירושלים למשרד החינוך אז
צריך לעשות זאת .תודה.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
ראשית ,אני שמח לראות שכשצריך גמישות אז אתם מגלים גמישות בהנהלת העיר ,ומנסים
לאתר את המקומות שמהם ניתן לקצץ על מנת לקדם נושא שנמצא לו צורך מיידי .זה אחד,
וזה טוב מאוד .אבל מצד שני ,שתי הערות שקשורות לזה.
אחד ,את אותה גמישות אפשר היה לגלות גם במקרים אחרים ושמה פשוט היתה אטימות
מוחלטת ,מכבי ראש העין כדורסל  100,000שקל להזכירך ,למרות כל ההבטחות .וה100,000-
שקל זה לא דבר של מה בכך .וניתן היה לעשות את אותו דבר שעושים פה רבותי ,באותה
שיטה .לעשות גם עבור  500ילדים שמתאמנים במכבי ראש העין כדורסל ורוצים לראות
קבוצת דגל בראש העין .היה אפשר לעשות אותו דבר ולא להיכנס למחול שדים הזה שלא
נגמר עדיין ,היום ,אנחנו שנה אחרי אותה ישיבת ועדת תמיכות ,שאז שאישרנו אותה ,ומאז
עדיין ה 100,000-שקל האלה לא הגיעו לקבוצה ואנחנו גם לא יודעים מה יקרה השנה .אחד.
שתים ,כש 40%-מהתקציב בשינוי הזה נלקח מתוך פעילות מתנדבים ומתוך פעילות בתוך
אגף החינוך שגם קשורה למתנדבים הבנתי ,פרוייקט לב ,זה מעורר סימן שאלה .זאת אומרת
כנראה העבודה לא מספיק טובה .ניתן לבצע מהלכים אחרים ,בדיקה אחרת ,ולהשיג
מקורות תקציביים אחרים ולהעלות את הסדר גודל פה ל 400,000-שקל ולוותר כן בצורה
כואבת גם במקומות אחרים .גם באגף שפע ,גם באגפים אחרים ניתן לעשות את זה.
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העניין הוא שכשאתה בא ולוקח מפעולות שהם 'מאסט' פעולות מתנדבים בעיר ,אנחנו
מתגאים מצד אחד שיש לנו אלפי מתנדבים בעיר ומצד שני ,עד שכבר אושר להם משהו
קוצצים ,לוקחים את זה למקום אחר .אז זה לא רציני .צריך למצוא ,לעצור את הקטע הזה,
למרות שהצבעתי כי אני חושב שלבגין מגיע .ההתקדמות הזאת ,השדרוג הזה של בגין הוא
מחויב והצבעתי בעד .אבל אני אומר עוד פעם ,ההערות שלי הם ברורות .צריך את אותה
גמישות שהפעלתם להפעיל מיד ,עכשיו ,ולהודיע על עוד תוספת של  200,000שקל שהגזברות
תעשה את העבודה ותמצא את המקור.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אתה יודע שההבדל בין הרצוי ובין המצוי בגימטרייה זה  160זה כסף .יש סל עדיפויות ויש
סל משאבים ואנחנו בסופו של דבר ,זה דברים שאנחנו לא ,זה לא דברים שאנחנו מתנדבים
לעשות את זה .זה על פי שיקול דעת מקצועי ,בעיקר של אגף הגזברות יחד עם ראשי אגפים.
זה עובר אחר כך לישיבת הנהלה וההנהלה החליטה שאלה הסעיפים שאנחנו יכולים בשלב
זה להעביר .במתנדבים נשאר עדיין כסף.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
במתנדבים יש עוד כסף ,אנחנו מעריכים שזה יספיק ,כמו שנים קודמות זה יספיק .את זה
סיני נתן בזמנו בשבילך כדי שתקים אגף אבל מאחר וזה לא,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
סיני לא נתן בשבילי.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני חשבתי שיהיה אגף אבל אין אגף.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
חשבנו שאתה ,לא ,אבל כי זה היה ,אבל אין אגף היום.
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מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
את הצעתי אני מבקש להעלות להצבעה ,תוספת של בגין לעוד .200

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
משה ברשותך ,הציג שאמרתי לפני מספר שנים היו עשרות אוטובוסים שתלמידי העיר למדו
מחוץ לעיר ועכשיו רובם חזרו לבית ספר בגין .ואני שמח על כך ואין ספק שצריך להשקיע
בבית ספר בגין ובחינוך בראש העין .אני הייתי רוצה להגיע למצב כזה שגם בחינוך הדתי
אנחנו נשקיע כל כך הרבה משאבים כדי שאנחנו נחזיר את ה 1800-שלומדים מחוץ לעיר
חזרה לעיר .ואת זה אפשר להחזיר אותם חמש ימים בבית הספר חייבים להשקיע גם בבית
ספר הדתי ,האולפנה או הישיבה ,וכך למעשה התלמידים וההורים יאמינו בבית הספר
ובחינוך ונחזיר אותם .כמו שהחזרנו בית ספר בגין ככה נחזיר את ה .1800-לשם כך אני גם
מציע  300,000שקל בתקציב הבא לאולפנת זבולון כדי שנוכל באמת לשדרג את הבית ספר.
ועכשיו יש החלטה שהיא החלטה נכונה ,שכל תלמידי בית הספר ילמדו בעיר וזה החלטה
חשובה ונכונה .אבל על מנת שילמדו פה חובה לשדרג את בית הספר .ואם נוסיף עוד 300,000
שקל לאולפנה אני חושב שבאמת ילמדו פה ונוכל גם להשפיע בכל הזה בנושא החינוך.

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אני מלא התפעלות מהזהות הציבורית של חברי המועצה בנושא של בית ספר בגין וגם אני
בעד העניין .רק מה שקורה שבחינוך התורני שכחו אותו וזנחו אותו ,לא מדברים עליו ,אפילו
תב"ר שאושר בינואר בתחילת השנה ,מספרים לי שהוא מוקפא .אני לא יודע איפה הוא
מוקפא .היטלי השבחה נכנסים לעיר ,בפריזר השאלה באיזה פריזר .היטלי השבחה נכנסים,
יש כסף ,השאלה היא כזאת ,מתי הכסף הזה יראה? וב'  -מאשרים פה תב"רים על ימין ועל
שמאל .אז אם יש כסף אז יש פרק זמן מסוים שאנחנו נדע מתי עושים את העבודות האלה?
ואם יש פרק זמן כזה ,ואני מאמין שזה יהיה תוך מספר חודשים ,מספר החודשים שעבר
מהתב"ר שאושר לחינוך התורני כבר עבר .אז אני לא מבין כאילו ,מה ,יש עניין לאשר תב"ר
ולשים אותו באיזה מקום באיזה מדף ,להוציא אותו בסוף מה?
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מר משה סיני  -ראש העיר:
תב"רים מוציאים בהיטלי השבחה.

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אז אם מעבירים  200,000שקל לבית ספר בגין עכשיו ועושים קיצוצים וקיזוזים ומוצאים,
ויש שני גני ילדים בסכנת קריסה ועד היום לא מצאתם כסף ,אז מישהו פה לא עושה את
העבודה כמו שצריך .אז אני הייתי מבקש או מהגזברות או מהמנכ"לית או מי שיכול לענות
על העניין הזה שיענה בבקשה.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
קודם כל רוב חברי המועצה התייחסו ואני הבנתי ומבין שרובם לא כל כך ששים להוריד
מתכנים לטובת חינוך ,א' .ב'  -קצת מוזר לי למה אתה מביא דווקא לבית ספר בגין? היה
צפוי שכל בתי הספר האחרים יתקוממו ,חלקם מיוצגים פה ,חלק מחברי המועצה יהיה
אכפת יותר ,יש רגישות גדולה ,חלק מועדי הורים שלא נמצאים פה יגידו למה רק בגין? הכלל
היה תמיד ,אתה לוקח כסף ,משריין כסף לשיפוצי קיץ באופן כללי ,כאשר הדרג המקצועי
מחלק את זה לפי הצרכים והדחיפויות .כשאתה מקבל תב"ר ממשרד החינוך ספציפית
מסומן צבוע לבית ספר ,תביא אותו כתב"ר .אבל כללית ,זה טעות להביא בית ספר ספציפי.
כי אוטומטית אולפנת זבולון בטח צריכה ,היא מבנה ישן יותר.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אני אענה לך יגאל.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
סליחה רגע ,ישן יותר ,בית יעקב ויסודי התורה ,יש להם מבנים ישנים יותר ,ועוד צרכים.
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ועקבי הצאן כנ"ל .ואז אתם עושים עוול לבתי ספר אחרים,

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
לא לא ,יגאל ,אנחנו ,לא יגאל ,יש לך טעות ואני אסביר לך ,סליחה יגאל .תקשיב .בית ספר
בגין נידון בגלל שיש בעיה של חדרי אם .בשום בית ספר שהצגת אין בעיה של חדרי אם ,יש
בעיה של חזות אתה צודק .אבל אנחנו מדברים על פתיחת בית ספר כי אין חדרים ,כי יש
תוספת של כמה עשרות תלמידים שאין להם חדרי אם .אז לכן עולה הנושא של בגין.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
קודם כל לא התווכחתי על עצם הצורך.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
לכן זה בגין.

מר יגאל יוסף  -חבר מועצה:
הגישה ,הצגת הדברים היא לא נכונה היא מקוממת .בשתי רמות ,א'  200,000שקל,

מר משה סיני  -ראש העיר:
יש פה הקדמה ,רגע רגע יגאל ,כבר היתה הצבעה .אני מציע שברוח כוללת ,כל חברי המועצה
התאחדו בהיבט הזה שהכספים הראשונים שיגיעו במבצעי ההשבחה הגדולים מהפרוייקטים
שהולכים לצאת קדימה ,יועברו למערכת החינוך ,זה הכיוון.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
 4מיליון שקל,

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אבל אין מימוש עדיין.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
 4מיליון? זה יותר מ 4-מיליון.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
של קסם ,אבל הוא מדבר על ה 4-מיליון זה משם.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
על הדבר הזה אני דיברתי עליו שנים ,על ההיטלי השבחה האלה אנחנו מדברים כבר  8שנים,

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אבל הם לא נכנסו .אבל לא השתמשנו ,הוא הציע.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני רוצה להעלות את התוכנית .לפני ,חברים ,יש פה בקשה ,אני קיבלתי ,עזוב ,אין טעם .הם
יקימו והם יגידו את זה ,לא נצא מזה .עוד  200,000שקל מאיפה נביא עכשיו?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אתה לא יכול להביא.

מר משה סיני  -ראש העיר:
לא יכולים כרגע .זה לא רלוונטי.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
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 5,000שקל לא הצלחנו לקחת.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אתה יודע מה? אני אעשה ועדה שאתה תעמוד בראשותה שתמצא את העניין ,בסדר? אתה
רוצה? )מדברים יחד( טוב חברים ,רגע חברים ,אנחנו עכשיו לא מתעסקים בדברים האלה .זה
אחר כך .חברים נקודה .אני רוצה חבר'ה ,אני מתייעץ אתכם .יש פה עוד כמה נושאים
כבדים ,רגע אלונה ,את לא מקשיבה ,עכשיו זה נוגע אלייך .חברים ,אני חוזר על המונח ,אני
גם משתף אותכם וגם מתייעץ אתכם )מדברים יחד( טוב רגע ,דקה חבר'ה ,לא להתווכח ,אל
תתווכחו עכשיו .עדה שקט .תראו חבר'ה.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
אני רוצה לפנות גם למשה וגם למיכאל כי הרי אתם אומרים דברים בצדק ,אבל מה שקורה
היום בבית ספר בגין ,זה מצב מיוחד ,שלא ניתן להשוות אותו לכל בתי הספר האחרים
הסובלים מחוסר תקציבים.

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אתה לא ראית את הבתי ספר האחרים.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
אני בשמחה אסייר אתך שם ואני אראה את זה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
מה ההצעה?

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
ההצעה שלי היא כזאת .ראש העיר הציע שכל הכספים שיכנסו לעירייה יופנו לטובת מערכת
החינוך .אני מציע לפני שהכספים האלה מגיעים,
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
לא כל ,הוא לא אמר כל הכספים.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
בעדיפות ראשונה ,או.קיי .אני מציע שלפני שהתקציבים האלה מגיעים לעירייה ,לקצץ
מתקציב שוטף .שהגזברות תכין עבודת מטה ובמהלך חודש יולי תמצא עוד  200,000שקל
לטובת בית ספר בגין.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
אם זה בית ספר בגין ,אתה פותח עכשיו ,למה לא אולפנה ,למה לא,

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
אני לא פותח ,אני אמרתי את דבריי ואני אמרתי גם למה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים ,בואו נקבל ,קדימה .טוב חברים ,יבגני ,זה לא ריאלי כרגע .אני רוצה להמשיך הלאה
בסדר היום.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
בואו הלאה ,חברים.

מר משה סיני  -ראש העיר:
זכי שנייה ,אתה רוצה ללכת אז תלך .לא ,אני לא חושב שזה יעלה כי אין טעם סתם .תראו,
מה שאני מציע ,מאחר ויש לנו כמה נושאים כבדים ,אני מבקש להעלות את הנושא של שישי
בגאון,
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
כי זכי צריך ללכת ,שנייה רק הצבעה .אבי .הוא צריך ללכת.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אין בעיה .זכי ,אין שום בעיה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
לא ,אבל נדון אבי.

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב זכי ,אני מאשר לך ללכת .זכי ,מאחר ואני סומך על שיקול הדעת פה של כולם אני מאשר
לך ללכת .אין שום בעיה .שערורייה קדימה זכי .עזוב ,אני לא יכול להעלות בלי שזה ,זה
בניגוד לסדר היום ,לא חשוב עזוב .אני רוצה להעלות את הנושא של המועצה הדתית.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
לא ,יש לפני זה שאילתא.

מר משה סיני  -ראש העיר:
איזה שאילתא?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
דובר העירייה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
זה לא רלוונטי ,לא יהיה לזה רוב .חבל.
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אבל רגע ,הוא מדבר רק לבגין מיכאל .הוא מדבר רק על בגין )מדברים יחד(.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תשקול את זה יבגני ,תשקול את זה עד סוף הישיבה .אני לא רוצה להעלות ביוזמתי שום דבר
כזה כי זה יקבל פה,

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אז הוא יגיד את זה שהוא רוצה את הכסף,

מר משה סיני  -ראש העיר:
הם יגידו לאולפנה וזה יגיד לבגין וזה לבית יעקב לא נצא מזה .עכשיו הם יעלו הצבעה לעשות
ועדה על בית יעקב ,מה יצא מזה? נעשה צחוק מעצמנו .טוב ,שאילתא של אבי סמובסקי
בנושא תפקיד דובר העירייה .השאילתא היתה מה הסטטוס מה ההנחות ,אתה יכול לחזור
עליה בגדול?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
ב 22.5-נשלחה השאילתא בדואר רשום.
לדברי החשב המלווה סיים דובר העירייה מר יורם אוחיון את תפקידו וחוזהו ב.31.3.2005-
 .2למרות האמור לעיל ,מופיע הנ"ל בכל האירועים ,בכל הישיבות ואף מתייחס בשם
העירייה לכתבות שונות וכדומה .כלומר ,ממשיך את תפקידו כרגיל.
 .3אבקש לדעת ,מהו הסטטוס המדויק של דובר העירייה ומאיזה מקור מקבל או אמור
לקבל תמורה בגין עבודתו?

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב ,אז אני מודיע פה ,א' אני רוצה להודות ליורם ,חבל שזה עולה דווקא בקונסטנציה
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פרטנית ואישית .לדעתי יש כאן עיסוק יתר בדברים האלה וזה חבל לי ,אבל יש חברי מועצה
שמתמקדים בזה זה זכותם המלאה .יורם היה דובר העירייה ,אדם רציני ,עשה עבודה יפה.
אני רוצה להודות לו בשמי ואני מקווה שגם בשמכם על העבודה .ב 30.6-הוא הפסיק את
עבודתו כדובר העירייה ,נקודה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
באישור משרד הפנים.

מר משה סיני  -ראש העיר:
באישור משרד הפנים ,משכורתו ,הכל באישור החשב המלווה .חברים )מדברים יחד(

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
הוא יוצר יש מאין.

מר משה סיני  -ראש העיר:
יפה מאוד ,מצוין.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
הוא יוצר יש מאין ,אבל יש תחלופת אנשים ,יש לך בלי סוף .כל ישיבה עוד ישיבת תוספת
סדר יום .זה בלאגן ,תשמע ,אני כבר לא יודע איזה זמן אני קיבלתי.

מר משה סיני  -ראש העיר:
על מה אתה מדבר? מה אתה מדבר על,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
הכל לא רציני.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
דבר על יעקב כהן לא דיברת ,דבר על )מדברים יחד(.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
חמש שנים הוא יושב פה אצלך.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
למדת  5שנים.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אבל יגאל אני העליתי להצעה ,יגאל ,אבל אני חוסך לך את הדברים .אני אמרתי לך כבר
מזמן .אנחנו כאן כל חברי מועצת העיר מעלים להצבעה שמשבחים אותך על כל מה שעשית
בעבר .מה אתה רוצה מעבר לזה? כל ישיבה בוא נעלה .כל ישיבה אני אתחיל תודה אדוני על
מה שעשית בעבר ,גם עכשיו אני אומר לך תודה ,בסדר?

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אדוני אתה פשוט,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
תגיד תודה בעיתוי הנכון ,במקום הנכון ,בזמן הנכון.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אדוני ,אבל אתה לא מבין שיוצר הרגשה לא טובה בעיר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
יגאל זה יוצר לך )מדברים יחד( סעיף  .6הצעה לסדר יום,
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מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אני נגדו אבל אני משבח אותו .אני משבח את העבודה שלו,

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים ,זה לא לכבודכם .קדימה.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
באמת לא לכבודנו .מה שאתה עושה זה לא לכבודנו.

מר משה סיני  -ראש העיר:
הצעה לסדר יום של חבר מועצת עיר אבי סמובסקי בנושא המועצה הדתית בראש העין אני
ביקשתי ,מאחר והשאילתא היא שאילתא רצינית וכבדה ,ביקשתי מיוסי שררה שיציג לנו
ככה את הנושא .בבקשה והתשובה ,קדימה .כל מה שרציתי לומר אמרתי ,לא תשובה תגיש
עוד שאילתא .אז תוסיף שאלה בעל פה .לא אתה קודם כל תציג את השאילתא ,זה מה
שביקשתי .תציג את השאילתא .אבי תציג את השאילתא במועצה הדתית ,תפסיק כבר.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
שאלה אחת לגבי הנושא הזה של הדובר .האם הדחייה של התהליך מ 31.3-ל -30.6-אני לא
מבין דבר אחד .אם נושא של דובר הוא נושא חשוב ,באמת בלי קשר לשם של הבן אדם ,כי
זה פחות חשוב ,למה לא ניצלנו את השלושה חודשים שקיבלנו ממשרד הפנים הארכה לגבי
השרות של יורם ,למה לא ניצלנו את זה כדי לעשות מכרז לגבי דובר?

מר משה סיני  -ראש העיר:
כי לא קיבלנו אישור של משרד הפנים.
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אז אין לנו ,עכשיו אם אני מצרף את זה למה שאומר רחבעם ,כלומר אנחנו פתאום לא
צריכים דובר?

מר משה סיני  -ראש העיר:
לא ,אמרנו שלא צריך .עכשיו יהיה לנו אישור,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
לכשיהיה לנו אישור נצא למכרז?

מר משה סיני  -ראש העיר:
יוצאים למכרז ,כן .קדימה .בבקשה שאילתא למועצה הדתית.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
לא שאילתא ,זה הצעה לסדר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
הצעה לסדר ,כן .קדימה כן .תציג את השאילתא קודם כל.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
חבר'ה קצת ריכוז ,נושא לדעתי מהותי וחשוב .לפני מספר חודשים פורסם בתקשורת בכל
מיני מערכות תקשורת למיניהם ,כל מיני טענות מענות ואירועים ,בנושא התפקוד של
המועצה הדתית .בעקבות כך חשבתי שמן הדין שעיריית ראש העין ,שמתקצבת בתקציב
מאוד משמעותי ,באחוז מאוד משמעותי את המועצה הדתית ,חשבתי שלנכון הוא שמבקר
העירייה יכנס ויבדוק את הטענות .או לחילופין ,יבדוק את ההתנהלות של המועצה הדתית,
שגם מתוכה ובכירים בה יתלוננו קשות על תפקודה עצמה .מעבר למה שפורסם בעיתונות ,גם
היו בכירים במועצה עצמה שהיה להם טענות קשות מאוד לגבי התפקוד של המועצה .ואז
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פניתי לא בצורה פורמלית למבקר העירייה ובנסיבות שאם הוא ירצה הוא יפרט אותם ואם
הוא לא ירצה הוא לא יפרט ,הוא החליט שאין ביכולתו ,אין ברצונו ,כל אחד שיבחר מה
שהוא רוצה ,להיכנס לביקורת בגוף הזה .יגאל ,אני חושב שהנושא חשוב .אין ביכולתו אין
בכוחו אין באפשרותו להיכנס לבדיקה של המועצה הדתית .ולכן אני ,מאחר וחשבתי שזה
נושא ציבורי אקוטי וחשוב לתושבי ראש העין ,החלטתי אני עצמי בכוחי הדל וביכולתי
המועטה ,לבדוק את הנושא הזה כמידת יכולתי.
בעקבות פגישות ובדיקה של דברים שעשיתי במועצה הדתית ,עלו ממצאים חמורים לכאורה,
לגבי ההתנהלות של המועצה הדתית.
לדעתי הדברים החמורים היו הכנסת מקורבים של הממונה לתפקידים מרכזיים במועצה
הדתית .למשל מר ניסים עזמי למנהל בית העלמין .למשל ,מר מנשה מדמון למנהל מיפוי בית
העלמין .גב' הילה מדמון כמנהלת חשבונות ,למרות שקיימת מנהלת חשבונות נוספת .מר
אביחיל אלמגור לרשם נישואין וכיוצא בזה.
דרך אגב ,המינויים האלה אושרו למרות התנגדות של הממונה השני .וגם אושר להם שכר
בדיעבד .זה אני מקריא מההצעה לסדר היום .זה הרקע להצעה.
נושאים נוספים שהתגלו היה מכרז של נושא השיפוץ במקוואות .אותו מכרז שזכה בו קבלן
לא תואמה העבודה עם הרב בסיס ,ובעקבות כך הביא עבודה בשלב הראשוני שלה לפסילת
הכשרות של המקוואות.
נושא נוסף שעלה ,שגיליתי שהיה ,היה נושא שהועדפה חברת ביטוח לתחום ביטוח של
המועצה הדתית ,כאשר אותה חברה גבתה דמי ביטוח יותר מאשר ההצעות האחרות שהיו.
בנוסף לכך ,היא דרשה מגוון מיגונים ,כאשר אותם מיגונים לא בוצעו כך שגם היום אם
יקרה משהו הביטוח לא יכסה את מה שיקרה.
נושא נוסף שהתגלה במסגרת אותה בדיקה היה עלויות גבוהות מאוד של שימוש במכשירי
פלאפון ,שהגיעו לסכומים של מספר אלפים.
דבר נוסף ,הממונה על המועצה הדתית עסק בפוליטיקה מקומית של עיריית ראש העין .הוא
למעשה סייע במסגרת הגיבוש של הקואליציה העירונית ,למרות שברור לכולי דעלמה שהוא
בתפקיד ממשלתי ולא צריך לעסוק בפוליטיקה המקומית.
דבר חמור מאוד שהתגלה ,שיש נתק מוחלט בין הממונה לבין הסמכות הדתית הבכירה בעיר
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הרב בסיס .כל הנושאים שהוא קיבל החלטות ,הן בתחום הדת והן בתחום המינויים היו ללא
תאום וללא התייעצות עם הרב בסיס שהוא רב העיר ,דבר שאין הדעת סובלת
שהאדמיניסטרציה הדתית מקבלת החלטות בלי להתייעץ עם הסמכות הדתית העליונה.
יתרה מכך ,רשם הנישואין החדש שמונה על ידו ,התגלה על ידי הרב כאינו בקי בחומר ואינו
עומד בקריטריונים של הרבנות הראשית ואף התגלו מספר ליקויים של כתובות לא תקינות,
אישורי קידוש למי שאינו מוסמך וכיוצא באלה.
יתרה מכך ,היה ניסיונות להכניס משגיחי כשרות מקורבים ,שלא היו בעלי תעודות
מוסמכות ,וללא אישור של הרב ברוך ברזילי ,שממונה הוא על הנושא בראש העין .כאמור,
הנתק המוחלט של הסמכות האדמיניסטרטיבית מהסמכות הדתית העליונה ,שהתבטאה
בהגדרה של הרב בסיס שאמר על הממונה שאני מצטט" :לא ראוי ואין לו יראת שמיים".
לאור זאת ,ביקשתי להעביר הצעה שאומרת בזו הלשון :שאנחנו משוכנעים כי החלטת
הצהרתי ,בשלב זה היא החלטה הצהרתית .שאנחנו משוכנעים כי במקום המועצה הדתית
הקמת מסגרת של מחלקה של עירייה שתספק שירותי דת ,תהיה הרבה יותר יעילה לטובת
שירותי הדת לעיר מאשר אותה מועצה דתית שבנויה במבנה הנוכחי .אני גם הצעתי שאותה
מחלקה תוכפף לרב אדמוני שהוא גם סגן ראש העיר וגם ממונה על החינוך והתרבות
התורנית ,כך שבהחלט היום שכל כולו מוקדש לעירייה יוכל להנחות גם את המחלקה הזאת
ולספק שירותי דת בצורה הרבה יותר טובה מכפי שמסופקים על ידי המועצה הדתית.

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב ,תודה רבה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
רגע ,לא גמרתי .אני חושב שהחלטה צריכה להיות החלטה הצהרתית ואז צריכה באמת
מערכת או צוות מסוים ,משפטנים וכדומה לבדוק את הישימות שלה.
דבר שני ,אני חושב שלאור ההתנהלות של אותה מועצה דתית ,אנחנו צריכים להמליץ לבצע
החלפה של הממונים כי התנהלות כזאת של מועצה דתית מחייבת החלפת הממונים לגביה.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
רק הערה קצרה ,את זוכרת שראינו את הרקע? רק את השאילתא .לא העברת לנו את הרקע
לפני השאילתא עד כמה שאני זוכר ,אני קיבלתי רק את העמוד הראשון .אני אגיד לך למה זה
חשוב ,אני לא מתייחס עכשיו לגופו של עניין ,לפחות במה שאתה אמרת יש לכאורה גם
טענות שעלולות להביא בסופו של דבר ללשון הרע מול אנשים .אז חבל ,אבל לא קיבלנו את
כל הרקע.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
מי שביצע ,מי שביקש ,סליחה ,מי שביקש,

מר משה סיני  -ראש העיר:
אבל היית צריך להעביר לנו את זה לפני זה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני אענה לך.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אז לא העברת.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
סליחה ,אותו גורם שהוא בכיר מאתנו ,שביקש את הביקורת ,קיבל את ממצאי הביקורת.

מר משה סיני  -ראש העיר:
בסדר ,אין בעיה ,אני לא נכנס ,אני מבקש בבקשה מכבוד יו"ר הממונה על המועצה הדתית
יוסי בבקשה תתייחס לגופו של עניין.
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מר יוסי שררה:
לפני שאני אתייחס בכלל לכל מה שקורה במועצה ולראשי פרקים שנמצאים מאחורינו .אני
לא יודע מאיפה אבי קיבל את הנתונים ,כנראה שאבי קיבל את הנתונים מכל מיני גורמים
אינטרסנטים וזה ככה נראה שקוף ואני ראיתי את זה גם בסוף דבריו .לגבי כל הנושאים
שהוא אמר מקורבים לא מקורבים ,פרט לניסים עזמי שקיבלתי חוות דעת משפטית שאכן
הנ"ל לא יכול לעבוד שמה ,כל שאר העובדים שזה מנהלת חשבונות שהיא עד היום השתכרה
אצלנו קרוב ל 22,000-שקל ,זאת אומרת בהנהלת חשבונות על ידי הנהלת חשבונות חיצונית.
אני לקחתי מישהי שקיבלתי אישור על כך ,ב 10,000-שקל לשנה ,זאת אומרת  12,000שקל
חיסכון וזה גם אנחנו נראה פה בהמשך.
לגבי רשם הנישואין .רשם הנישואין למעלה מ 33-שנה היה מר אביגד יצחקי שניהל את רשם
הנישואין ,שעקב מותו ,זכרו צדיק לברכה ,עקב מותו לא היה מי שיאייש את התפקיד הזה.
התפקיד התגלגל בין מזכ"ל המועצה לבין המזכירה לבין אחראי המקוואות .רשם הנישואין
היום נותן שירות למעלה מ 27-אנשים בחודש ,גם תעודות רווקות וגם נישואין .מה שהיה
כשנכנסתי ראיתי אחראי מקוואות שאכן הוא ניהל את התפקיד הזה .מה שגרם לנזק
ולבעיות חמורות מאוד לתפקוד המקוואות .לא יתכן שאדם,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
הוא מחתן אותם שיעבור למקווה.

מר יוסי שררה:
זה גם נכון .לא יתכן שאדם שנמצא משעה שמונה עד אחד בתוך המשרד בתור רשם נישואין
ובעצם המקוואות שהם שלושה מקוואות ,שיש הרבה דברים לסדר שמה ,אם זה התחזוקה
השוטפת ,אם זה מתן השירות לתושבים ,אם זה הבעיות של הקורקולציה שמה ,שנגרם נזק
במשך  10חודשים ,שהנ"ל היה שמה עוד לפני שאני הגעתי.
לכן אני באתי ללשכת ראש הממשלה ואמרתי להם דבר כזה לא יתכן ,לתת ל48,000-
תושבים לאדם אחד שינהל שני תפקידים .לכן אנחנו לקחנו אדם משעה שמונה עד שעה
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אחת ,בסכום זעום של  2,000שקל ,שזה בקושי חצי משרה ,והנ"ל שהוא אחראי מקוואות
ייתן תחזוקה שוטפת לכל המקוואות בצורה תקינה.
ואנחנו ראינו את הדו"ח ליקויים שישבנו יחד עם אירית כדי לקבל רשיון עסק .על מנת לקבל
את זה יש שמה שורה של ליקויים שדרושה השקעה כספית של למעלה מ 100,000-שקל.
השתדלתי ככל שיותר לסדר את המקוואות ,להצטמצם גם מבחינה כספית ,ואני מקווה
שנוכל לקבל את הרשיון כדי להפעיל את המקוואות לשירות הציבור.
לגבי הדבר השלישי שהוא התייחס אליו ,לגבי מכרז לא מכרז ,הדבר הזה עבר חוקי על ידי
יועץ משפטי של המועצה ,אייל נון ,ולכן כל הדברים שהוא בעצם נוקט אין להם לא כחל ולא
סרק ,ואני גם לא רוצה להיכנס לזה ,כי בעצם למה שבאתי זה לתת לכם סקירה באמת על
מה שקורה במועצה הדתית.
תראו חברים יקרים ,המועצות הדתיות,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
באמת ,לא רציתי שתיכנס לעניינים.

מר יוסי שררה:
לא ,כי לי נראה שאתה כבר,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
מה שחשוב זה הקשר עם הרב ,תסביר לי רק את הסוגיה של הקשר עם הרב בסיס.

מר יוסי שררה:
אתה כל כך דואג לקשר עם הרב בסיס?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
לא ,אני דואג לזה שאתה לא סמכות דתית .אני שואל איך אתה מקבל החלטות דתיות כשאין
לך מושג?
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מר יוסי שררה:
סליחה ,יש לי החלטה ,יש לי כוח מכוח סמכות ,סליחה רגע.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אתה מוסמך לרבנות?

מר יוסי שררה:
זה לא קשור.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אז איך אתה )מדברים יחד(

מר יוסי שררה:
עזוב ,אתה לא ענייני ,אתה כבר לא ענייני.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני לא רוצה להתייחס ,זה היה רק,

מר יוסי שררה:
לא רוצה להתייחס לזה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
תתייחס רק למה זה צריך להיות במועצה הדתית ולא בתוך העירייה?
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מר יוסי שררה:
אבי ,לא מוכן להתייחס לזה עזוב .טוב ,חברים יקרים תקשיבו .תנו לי לסיים .תקשיב רגע,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
ממסד הנתונים שאבי ציין יש פה דברים קשים וחמורים מאוד .מה שצריך לעשות זה לא
לקיים פה דיון ,להעביר את כל החומר לחקירת משטרת ישראל בצורה מסודרת ותתקיים
חקירה .זה מה שצריך לעשות .לא צריך לקיים דיון עכשיו .לא צריך לקיים דיון בכלל.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
מי שקיבל את החומר הוא מספיק בכיר להחליט.

מר יוסי שררה:
חברים יקרים ,בישראל פועלים למעלה מ 140-מועצות דתיות .עד לפני שנה כולם היו בתוך
משרד הדתות ,זאת אומרת גם הישיבות וגם הכוללים וגם שירותי הדת .עד לפני שנה לביצוע
הרפורמות בלשכת ראש הממשלה ,הכל עבר תחת סמכותה ,כך ששירותי הדת היום פועלים
בתוך לשכת ראש הממשלה .הדבר גרם לאורך כל הזמן בדיונים הממושכים שנגרמו שמה,
נוצר מצב של הקטנת תקציבים .זאת אומרת אם ל 140-מועצות דתיות היה תקציב של 58
מיליון ,ירד ל 20-מיליון .זאת אומרת התקציב של המועצה הדתית ירד פלאים מ80,000-
חודשי שוטף ל 48,000-שקל ,דבר שהקשה על המערכת .דבר שרמת ההכנסות ,ההוצאות לא
עמדו ברמת ההכנסות .ולכן נגרם משבר ניהולי כספי חמור בכל המועצות הדתיות100 ,
מועצות מתוך  .140היה שחיקה של העובדים ,אי תשלום משכורות למעלה מ 10-חודשים14 ,
חודש .הדבר הזה גרם לתביעות בבית דין לעבודה ,שזה גם היו צריכים הוצאות משפטיות.
קרוב ל 100-תיקים נשלחו ליועץ המשפטי כדי לטפל בהם .הוצאות של ערעורים לבית הדין
הארצי על מנת לא לפסוק הלנת שכר.
כרגע אין שום פסיקה של אף שופט לגבי הלנת שכר ,מאחר וזה נמצא על שולחנו של סטיב
אלדון נשיא בית הדין הארצי.
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לגבי המשבר במועצות הדתיות ,זה לא דבר שהוא מהיום ,זה דבר שהיה כבר עוד מלפני
שלוש שנים .שהמועצות הדתיות היו בתוך משרד הדתות ,מעולם לא עמדו פרנסי משרד
הדתות לתת עדכון שורשי ומעמיק לגירעון השוטף של כל המועצות הדתיות .לא התחשבו
ברמת ההוצאות ,לא התחשבו בצורך ההכרחי לתת שירותים שהם אלמנטריים ושירותים
הכרחיים וחיוניים והלכתיים.
ואני אומר לכם ,לדוגמה כמו במקרה הזה אצלנו .אם התקציב יש בו חור של  0.6-0.7שזה
 700,000שאנחנו תכף גם נראה את זה ,שזה גרם למשך  4שנים גרם גירעון מצטבר של 3
מיליון שקל .המצב היה בראש העין אותו דבר ,שאנשים לא קיבלו משכורת למעלה מ14-
חודש .זה גרם לחוסר תפקוד בתוך המערכת .הגירעון השוטף גרם למצב של אי יכולת מתן
שירותים לתושבים עצמם.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
היום הם מקבלים משכורות בזמן?

מר יוסי שררה:
היום הם מקבלים ,כן .עכשיו ,מה שיוצא זה ככה .שההתפתחות בעצם של התקציב והגירעון,
אני רוצה להראות לכם את זה לפני שאני אכנס לתוך הרפורמות מה הולכים לעשות בכלל
בכל המועצות הדתיות בארץ .מה שיוצא פה,

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
אבי ,אתה לזה זימנת את הדיון?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
לא ,הדיון שלי היה,

מר יוסי שררה :
סליחה ,תן לי לסיים אבי ,כשאני אסיים ואני אראה לך מה עשינו במועצה הדתית אז תגיד
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מה שאתה רוצה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני לא יודע אם עשית ,אני עונה לו על השאלה.

מר יוסי שררה:
בסדר ,טוב ,מאה אחוז.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
סליחה ,בינתיים אתה פה אורח אז תתנהג בנימוס .הוא שאל אותי שאלה,

מר יוסי שררה:
סליחה ,יש לי את זכות הדיבור בדיוק כמוך.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
יש לך זכות אבל תחכה .יבגני שאל שאלה ,הסוגיה היתה האם להשאיר את זה או להעביר
את זה לעירייה.

מר יוסי שררה:
חברים יקרים ,מה שאנחנו רואים פה את הגירעון השוטף לשנים  .2000-2004בשנת 2000
היה הגירעון השוטף  1,376מיליון שזה בעצם משכורות נלוות וחובות של ספקים .ב2001-
כנ"ל .ב 2002-היתה ועדת שרים על המועצה הדתית ,ואז היה הזרמה של  3,348מיליון שקל
ואז השוטף קטן אבל במצטבר נוצר שוב  3,642מיליון שזה בעצם הנלוות .ב 2003-גדל שוב
הגירעון ל 660,000-שקל ואז המצטבר גדל ל 4,330-מיליון .בשנת  2004אני קיבלתי מערכת,
אני רוצה לומר לכם ,קרוב אם אתם עושים את החישוב ,בערך  6מיליון שקל רק גירעון
מצטבר ושוטף .אני לא היה שמה כלום ,לא מדפסת ,אפילו תכריכים לקבורה לא היה שמה.
טלפונים מנותקים .לא היה יכולת אפילו להתבצע ,היה חושך וצלמוות שמה .קיבלנו לאחר
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ישיבות יחד עם משרדי הממשלה ,קיבלנו מענק של  2,750מיליון,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אחרי המאבק של ההסתדרות הגדול.

מר יוסי שררה:
ההסתדרות היא עלתה על הגל הזה.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לא ,לא ,היא הצילה את המועצות הדתיות .צריך לדעת לפרגן להם גם.

מר יוסי שררה:
לא ,לא ,זה היה בתוך הרפורמות גם ככה.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
בסדר ,לא ,אבל ההסתדרות עשתה מעשה.

מר יוסי שררה:
רק ההסתדרות ראתה את זה אז היא עקרה את זה לבית דין הארצי .אנחנו קיבלנו מענק של
 2,751מיליון ,שבו שילמנו בעצם משכורות רטרואקטיבי אחורה קרוב ל 14-חודש ,שילמנו
חובות של ספקים ,בערך של  ,352ככה נוצר עודף בעצם בתוך התזרים של  2004שהוא
מתייחס בעצם לתשלומים של  .935 2003אבל מה שנוצר שב 2004-שוב יש את הגירעון
המצטבר של  3,368שזה המס הכנסה וקרנות השתלמות ,קופות גמל וחובות של ספקים.
המצב הזה בודאי אם הייתי נשאר ולא הייתי עושה מעשה של צמצום של כוח האדם ,אז
היינו שוב מקבלים  600,000שקל בגירעון ,ואז היה נוצר מצב של נזק בלתי הפיך.
מה שאנחנו רואים ,מה שנדרשתי גם על ידי לשכת ראש הממשלה זה לבצע את מה שאתם
רואים פה .בעצם את העלויות שכר שצמצמתי את זה בתוך המועצה הדתית .התפקיד ,לא
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רוצה לנקוב בשמות מחמת צנעת הפרט ,אבל היה לנו ככה ,תפקיד רב שכונה ועוד זה ,בערך 7
עובדים .אם אני לוקח את רב שכונה שהוא משתכר ב 8,993-פלוס העמסה הסוציאלית כאן,
הם יצאו לפרישה מרצון .ואם אני לוקח את האחוזי פרישה של ה 66%-מאחר וגם ביטלתי
את התקן הזה ,אני מקבל את החיסכון של  3,057בהפרש של השכר של הברוטו פלוס העמסה
סוציאלית ,אנחנו מגיעים ל 31,000-שקל בחודש של צמצום שנתי .375
הורדת שכר לראשי מועצות דתיות ,מחודש מאי ירד השכר של יו"ר מועצה דתית מ23,000-
שקל ,זה ירד ל 9.5-ברוטו .מה 1.5-השכר של ראשי מועצות דתיות ירד מ 23,000-שקל פלוס
העמסה סוציאלית .כיום עבדכם הנאמן משתכר ב 9.5-ברוטו ,ככה שנוצר חיסכון שוב
למערכת כ 30,000-שקל ,חיסכון שנתי  360,000שקל .הורדות שעות נוספות של עובדים
שונים מתקציב שנתי  25,000 2004שקל קיזזתי .מתקציב .95,400 2005
אם אני עושה את כל החישוב הכללי גם ,אני אביא לך אחר כך צילום .ההמשך של הצמצום
השירותים השוטפים .הנהלת חשבונות בעלות  2004זה היה  22,000שקל .עלות  2005זה
 12,000שקל .הרו"ח  15,000שקל ,עלות  10,000 2005שקל .ביטוחים  60,000שקל ,עלות
 45,000 2005שקל בשביל זה אני לא יודע מאיפה יש לו את הנתונים האלה .חסכון שנתי של
 30,000שקל.
סיכום כל ההוצאות .הפרישה מרצון זה  ,375הקטנת שכר ,ביטול שעות נוספות ,צמצום
שירותים נוספים .סך הכל  855,000שקל שנתי אנחנו מצמצמים במועצה הדתית.
אני עשיתי את הצעד הזה רק בגלל סיבה אחת ,לא חיכיתי לתוכניות ההבראה שלשכת ראש
הממשלה רוצה היום לעשות ,מאחר וידעתי שזה יקח זמן .ההסתדרות ,לאון מרזובסקי לא
הביא להם לעשות את התוכניות הבראה ,מאחר והוא דרש מהם קודם כל לשלם את כל שכר
העובדים בכל המועצות הדתיות בארץ .ולכן ידעתי שזה יתעכב למעלה משנה ,ואם זה יתעכב
שוב פעם אני הולך להפסיד פה בתוך המועצה  600,000שקל.
לקחתי יוזמה ,קיבלתי אישור מלשכת ראש הממשלה ,לעשות פרישה מרצון ,וכמובן בשביל
כל התהליך הזה ,יש כאן פדיון ימי מחלה וחופשה ורשת ביטחון שהממשלה צריכה לתת לי
בערך כ 320,000-שקל ,כדי לשלם את הפיצויי פרישה לאנשים האלו .זאת אומרת שהחיסכון
בשנת  2005בערך יהיה כ 440,000-שקל ,בשנת  2006זה יותר יודגש ,מאחר ויש צמצום של
ההשתתפות של הממשלה בתזרים של ההשלמה של הפיצויי פרישה.
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מה שיש כאן בתקציב של  2005וזה התקציב שאני עומד היום צפוי לשנת  ,2005יש לי את
ההשתתפות הממשלתית ,כידוע לכם שהממשלה משתתפת כ 40%-מתוקף חוק .העירייה
משתתפת כ .60%-אני מקבל את ההשתתפות של לשכת ראש הממשלה  ,989זאת אומרת אם
אני מוסיף  60%של העירייה אני מגיע ל 1.582-מיליון .ההשתתפות הממשלתית לכיסוי
פרישה מוקדמת  342והפיתוח למקוואות  .50,000יש לי הכנסות משירותים מקומיים רבנות,
נישואין ,טהרת משפחה ,שירותי קבורה ,אנחנו מגיעים ל .4,086-זה התקציב השנתי שאני
הולך להתמודד אתו בשנת .2005
ההוצאות השנתיות ככה .כלליות ופעולות זה  1.420מיליון ,רבנות ונישואין  .802יש לנו את
הכשרות זה  ,173טהרת המשפחה זה בלניות ותחזוקה של כל המקוואות .שירותי קבורה
 192,000שקל ,שבת ועירובים שזה העירוב מסביב לראש העין ,תרבות תורנית  982,000שקל.
תשימו לב מה הדבר המצחיק ביותר ,שאם פנסיה שאני משלם היום לעובדים  980,000שקל
שזה קרוב למיליון שקל ,זאת אומרת שמה שאני מקבל מהממשלה היום אני צריך להעביר
לפנסיות .זאת אומרת הם לא משתתפים אתי בכלום .אין פה מצב שהם לוקחים ואומרים
תשמע ,זה אנחנו מביאים לך כדי לעזור לך בשירותי הדת ,כדי לעזור לך בתקנים ,זה לא
קשור לשוטף אבל זה אני לא צריך לקחת את זה על עצמי .לו הם היו לוקחים את הפנסיה
הזאת ומעבירים את זה למעלה ,אז הפנסיונרים היו מקבלים את זה מהאוצר.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
כמה אנשים יש?

מר יוסי שררה:
קרוב ל.40-

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
כמה מהם בשנה האחרונה?
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מר יוסי שררה:
 5בערך.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
 .5כמה רבני שכונות יש עכשיו?

מר יוסי שררה:
.2

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אותם  2שנשלחו לפנסיה ,במקומם נכנסו  2אחרים.

מר יוסי שררה:
לא לא ,לא נכנס אף אחד.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אז מה זה ,כמה היום ,איך החלוקה בעיר?

מר יוסי שררה:
 4רבני שכונות יש?

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
היו.

מר יוסי שררה:
היו 2 .רבני שכונות נשארו ,בתוכנית הרפורמה שהממשלה תוציא בדו"ח דנור ,על כל 20,000

"חבר"  -למען הרישום הטוב

113

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  40/11מיום 5/7/2005

תושב יהיה רב שכונה אחת .זאת אומרת זה לא החלטה שלי זה החלטה שלהם.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
הוא עומד בתקן.

מר יוסי שררה:
בדיוק .לכן הייתי מוכרח למצות את התוכנית ששני הרבנים בעצם שמגיעים לגיל פרישה
שיפרשו ,ובזה בעצם לחסוך את כל ההוצאות למתן השירותים הנלווים.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
המשכורת שלך ברוטו יש עליה עוד הוצאות נלוות נוספות?

מר יוסי שררה:
כלום.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
שום דבר?

מר יוסי שררה:
עוד לא קיבלו הנחיה בנושא הזה.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
אם אתה לוקח יחס של  04-06לעירייה אז צריך להוריד מהרשות המקומית בסביבות ה-
 100,000שקל.

מר יוסי שררה:
לא ,אם ההשתתפות היא ,989
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מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
אז תוריד  100,000שקל מהעירייה ,אז זה בסביבות ה 1,480-מיליון.

מר יוסי שררה:
אני כבר מסיים.

מר משה סיני -אש העיר:
תן לו לסכם.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
יישר כוח על הנתונים ,אבל נניח שנעשתה עבודה ,זה שווה להביא את זה לנושא שלפני דיוני
תקציב מה השתתפות העירייה מול המועצה הדתית ,האם מה שניתן זה מספיק ,אבל לא
עכשיו.

מר יוסי שררה
לא משנה .הנושא הוא,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
לא ,צריך לקיים דיון על תקציב מועצה דתית גם ,אבל לא עכשיו.

מר יוסי שררה:
הנושא הוא בכללותו זה נושא שהוא מאוד חשוב לכולם.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אני לא צריך להיכנס לזה.
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מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אבל לא היתה התייחסות לדברים שאמר אבי סמובסקי יוסי .לזה שהוא ניהל את דיוני
הקואליציה מי יהיה בקואליציה ומי לא? הוא לא התייחס.

מר יוסי שררה:
חברים יקרים ,זה בעצם דו"ח ביצוע שאני שלחתי ללשכת ראש הממשלה מה.8.2004-
תשלום חובות של ספקים,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אבל אל תקריא את הכל.

מר יוסי שררה:
סליחה ,אני גם רוצה לנגוע בנקודות )מדברים יחד(.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
ההצעה לסדר היום אמרה ,האם מתאים להשאיר את המצב הקיים או להעביר את זה
לעירייה?

מר יוסי שררה:
שנייה אני גם אגיע לזה.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לנו אין בעיה ,אנחנו רוצים להגיע לעוד שתי שאילתות.

מר יוסי שררה:
חברים יקרים ,אתם רואים בדיוק את הדו"ח ביצוע שנוצר במועצה הדתית מחודש השני
 .2004זה הוגש ללשכת ראש הממשלה.
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מה שאני רוצה לומר זה דבר כזה .הנדבכים לרפורמות והמועצות הדתיות בארץ הם נכנסו
לשלב של תוכניות הבראה .יש כמה שלבים בזה .יש שלב ראשון לשלם את כל המשכורות של
כל המועצות הדתיות בארץ ,זה שלב ראשון .השלב השני זה תוכניות ההבראה שעוד חודש
הם צריכים רק לצאת לפועל .השלב השלישי הוא תוכניות חלופיות ארגוניות לכל המועצות
קרי :מועצות אזוריות ,מועצות מרחביות .ראש העין היא כנראה תהיה ,מאחר והיא נמצאת
במקום מרכזי ,היא תהיה מרחבי והיא תיתן שירותים לפרברים שנמצאים מסביב קרי:
אלעד ,שוהם ואורנית וכל הדברים שמסביב .כדי לתת,

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
היא גם תתוקצב בהתאם?

מר יוסי שררה:
אני ,את יודעת מתי תקציב של לשכת ראש הממשלה מגיע הוא יודע ,באמצע השנה ,ואז אני
צריך כל הזמן לעמוד וכל ראש מועצה צריך להתווכח עם הרשות כמה מגיע לו ,כמה משנה
קודמת ,כי הם עובדים על בסיס שנה קודמת ואת התקציב המסגרת המאושרת מלשכת ראש
הממשלה אני מקבל רק באמצע השנה .ואז גורם חילוקי דעות מיותרות בין העירייה לבין
המועצה.
לגבי התוכניות החלופיות זה כבר צריך להיכנס .יש תוכנית לעשות מרחבי ,יש תוכנית לעשות
אזורי ,יש תוכנית לעשות גם ,לתת שירותים בתוך העירייה .אני לדעתי ,ממתי שישבתי יחד
עם משה בלשכת ראש הממשלה ,היתה דעתי להכניס את המועצה לתוך העירייה וזה מכמה
סיבות.
הסיבה הראשונה ,מאחר וזה יקצץ בשירותי כוח אדם ,זה יקצץ בהוצאות שוטפות ,זה יקצץ
גם בדברים שהתושב יכול סוף סוף לקבל שירותים כמו שצריך .אם זה בית העלמין ,אם זה
המקוואות .כי היום אין כסף להוציא בשביל לשפץ את המקוואות ובשביל לשפץ את בית
העלמין.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
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למה אתה חושב שכשזה יהיה בתוך העירייה יהיה את הכסף?

מר יוסי שררה:
יש לך פחות הוצאות.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
א' ,ב' יש לך אגפים נוספים שיכולים לעזור לך.

מר יוסי שררה:
בדיוק.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אם אתה תשפץ בית עלמין ,אז יש לך גם את שפ"ע שיכול,

מר יוסי שררה:
קח לך עכשיו לדוגמה ,קח לך את הליקויים של המקוואות .אם אני הייתי צריך להביא
חשמלאי ולשלם לו  3,000שקל,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
יש לו בעירייה.

מר יוסי שררה:
אם הייתי צריך להביא אדם שמטפל באינסטלציה ,זה הרבה הוצאות ,ובזה העירייה תחסוך.
עכשיו לשם גיבוש הרפורמה .כדי להכניס את המועצה לעירייה שני דברים חשובים צריכים
להיות .יש כאן תהליך חקיקה של ממשלה .מאחר והמועצות הדתיות משנת  1971פועלים
כגוף סטטוטורי עצמאי הלכתי וחוקי ,על מנת שזה לא יתערבב בתוך העירייה מאחר וזה גוף
בנפרד ,צריך להיות הליך חוקתי ממשלתי כדי להעביר את זה לעיריות.
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שתים ,צריך לעשות סדר וקו על חובות העבר .יש פה חובות של  3מיליון שקל ,וזה בלשון
המעטה אני אומר לכם ,זה רק במצטבר .יש הוצאות של משפטים של עו"ד שהוא טיפל
ב -100תיקים קרוב לחצי מיליון שקל ,שזה גם צריך לקחת את זה בחשבון .זה חוץ מפסקי
דין חלוטים של הלנות שכר שאני לא יודע מה יפול בגורלם .אם יחליטו להביא אז יש עוד
איזה  4-5מיליון שקל גירעונות בתוך המועצה הדתית .כדי להכניס את זה לעירייה אתה
צריך שני דברים .הליך ממשלתי חוקתי ,שתיים אתה צריך לשים קו על חובות העבר ,מי
ישלם את זה?
אם הממשלה לוקחת ,ואני יודע שהם הולכים לקחת את זה בחשבון ,שאת כל חובות העבר
הם הולכים לשים קו וממתי שהתמניתי והלאה זה בעצם בעיה שלי ,שאני צריך לפתור
אותה .ולכן כל החובות של המצטבר זה חובות של עבר ,דיברתי אתם וגם יש חובות של מס
הכנסה רק לבד 2.750 ,מיליון .כשאני נכנסתי אמרו לי תעשה הסדר אתם ,זאת אומרת אתה
מבין מה זה לעשות הסדר על  2,750מיליון? אמרתי חברים יקרים אני לא עושה שום הסדר,
אתם תקחו את זה על עצמכם .אם אתם חושבים שאתם רוצים לעזור למועצה תעזרו ,אם
לא ,מצדי אני לא צריך את כל הדבר הזה .לא הייתי מעונין בזה ,היה לי רק מטרה אחת,
באמת להבריא את המערכת ,באמת להביא אותה לרמה נכונה ,ליעול ,לשיפור ,כדי לעשות
סוף סוף 'קאט' לכל המצב של המועצה הדתית ,לא מהיום .זה במשך  6שנים זה ככה .אז
במשך  6שנים לתקן עוולות חברים יקרים ,זה לא דבר שהוא קל .אנחנו רואים פה בדיוק,
אנחנו רואים פה בעירייה כמה לתקן את הדברים האלו זה לוקח הרבה זמן.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לתקן ,לתקן את מה?

מר יוסי שררה:
לתקן את המצב שפה ,שגם גירעון ומצטבר וכל הדברים שמסביב .חברים ,המועצה כיום
נמצאת בשלב יותר מתקדם ובמצב טוב ממה שהיא נמצאת בעבר .לדעתי אם הממשלה תלך
ותעשה הצבעה בכנסת להעביר את המועצות לעיריות זה יהיה דבר ברוך ,זה גולת הכותרת
בשביל הציבור הדתי .רק מאחר שיש שמה סיעות שיש להם אינטרסים שהמועצות הדתיות
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יפעלו בתוך גוף עצמאי ולכן זה מה שגורם בעצם את המקלות בגלגלים לא להעביר את זה
למועצות ולעשות את זה תוכנית בעצם מועצות אזוריות .תודה רבה לכם.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני חושב שזה היה חשוב .טוב ,הנושא הבא.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
רגע ,מה ,הצבעה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
על מה יש הצבעה? חבל לעשות סתם ,מה?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני ביקשתי לעלות להצבעה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
מבחינה משפטית אין טעם להצביע.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
עוד פעם משפטית?

מר משה סיני  -ראש העיר:
רגע ,אני מסביר לך.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
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אני ביקשתי החלטה הצהרתית ,לא ביקשתי משפטית .אז סליחה ,אז תקשיבי גם את.
אמרתי החלטה הצהרתית.

מר משה סיני  -ראש העיר:
למה אתה מתרגז אבל?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
למה? כי ככה ,כי כל פעם מחפשים דרך להוריד את העניין .תורידו את העניין בהצבעה .אז
אני ביקשתי ,רגע פרומה ,אני אחדד רק את ההצעה ואז פרומה תתייחס .אני ביקשתי לקבל
שתי החלטות ,ויש פרוטוקול ואני מחדד את הדברים שלי.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
לא ,יש לך שאילתא ,יש לך הצעה לסדר.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
לא שאילתא ,זה הצעה לסדר יום .זה לא שאילתא .ביקשתי שתי החלטות .החלטה אחת
שאומרת לקבל החלטה הצהרתית ,שבעקבותיה יהיה צוות שיבחן,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
איפה זה כתוב?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
מה איפה זה כתוב? מה אתה מקבל את הסדר יום? סיני מקבל את זה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
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מה כתוב בהצעה? אני לא מבין.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
ההצעה אומרת שתבוטל המועצה הדתית בראש העין.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אנחנו לא יכולים ,זה לא בסמכותנו.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני יכול לקבל החלטה על כל דבר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
מה אתה רוצה שנקבל פה החלטה שיקח אותי לירח ,נו מה בחייך ,אתה נפלת על הראש?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
תוקם מחלקה בעירייה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
באמת אבי ,תהיה הגיוני ,אתה אדם הגיוני בדרך כלל.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
סליחה ,אל תגיד לי מה אני יכול מה אני לא יכול כי אתה עוד קטונת .תוקם מחלקה בעירייה
שתטפל באספקת ,זו היתה הצעת ההחלטה .תוקם מחלקה בעירייה שתטפל באספקת
שירותי הדת לתושבי העיר .ג'  -המחלקה תוכפף לרב אדמוני סגן ראש העיר והממונה על
החינוך והתרבות התורנית .וד' אמר שאנחנו נמליץ להחליף את שני הממונים לאור
ההתנהלות של המועצה .הדברים חד משמעית ברורים וחדים .מה כל כך מסובך? זה ההצעה.
זה הכל .תסירו אותה.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
אני מציע שכרגע ,פרומה את רוצה להתייחס לזה?

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
אני רק רוצה משפט אחד לומר ,שבהיבט החוקי דהיום ,נושא של מועצה דתית מוסדר בחוק
שירותי הדת היהודיים נוסח משולב תשל"א .1971-עכשיו אני לא אסקור פה את כל החוק
אבל בגדול למעשה ,כל הסמכויות בנוגע למועצה דתית ,אם זה הפיזור ,אם זה הממונים ,אם
זה החלפה ,אם זה מינוי מישהו למטלה מסוימת שלא מבוצעת וכו' ,כל הסמכויות הם בעצם
של משרד הדתות ,שמוחזק היום על ידי משרד ראש הממשלה .עכשיו ,כדי שתהיה יכולת
בעניין הזה לפעול בהתאם להצעתך ,זה טעון שינוי חקיקתי .זאת אומרת אפשר משהו
דקרטיבי לומר ,אפשר לפנות,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אמרתי להמליץ.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
אבל מבחינת החוק אלה לא נושאים שמצויים בסמכות מועצת העיר.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני יכול להמליץ ,מועצת העיר יכולה להמליץ? אז אני ביקשתי להמליץ .להמליץ .זה מה
שביקשתי.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אני חושב שהועלו פה מספר סוגיות מאוד חשובות .הדיון הזה למעשה לא מטפל בהם .כי לי
חשוב שהדיון הזה יטפל בסוגיות של האם יו"ר מועצה דתית בראש העין קיבל משימות
מראש העיר לטפל במגעים הקואליציוניים לגיבוש הקואליציה העירונית אחרי,
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מר משה סיני  -ראש העיר:
לא רלוונטי.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
זה הועלה במסגרת הסעיפים שהעלה אדון סמובסקי .רבותיי ,זה דיון.

מר משה סיני  -ראש העיר:
דבר לעניין ,נו ,כן.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אתה מחליט אם אני מדבר לעניין או לא?

מר משה סיני  -ראש העיר:
זה לא רלוונטי ,אבל זה לא רלוונטי .דיברנו ,השאלה פה לעירייה לא לעירייה,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
מי שמך ידידי אם אני מדבר לעניין או לא?

מר משה סיני  -ראש העיר:
לא משימות ,מה אני שואל אותך עכשיו,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
מה אתה חכם יותר?

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב קדימה ,באמת ,דבר לעניין.
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מר פיני דניאל – חבר מועצה:
תהיה רציני .אני מציע שההצעה להחלטה שתעלה היא הצעה שאנחנו כן ניגש למשרד ראש
הממשלה שמטפל בדבר הזה ונבקש ,על מנת לשפר את שירותי הדת בעיר ,כן ללכת למה
שמציע אדון מר סמובסקי חבר המועצה וכן להעלות את זה להצבעה עכשיו ,וכן ללכת בכיוון
הזה .אם החוק הוא אחר אנחנו יכולים לבקש את השינוי ,כמו שאנחנו מבקשים כל מיני
דברים אחרים.

מר משה סיני -אש העיר:
חברים ,שנייה אבי .אני מבקש .שמענו.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
עם הגירעון עכשיו באוויר?

מר משה סיני  -ראש העיר:
שלום .אני מעלה ,ההצעה שלי חברים ,אני בשם ,שלום תפסיק .יש הצעה של אבי סמובסקי,
ההצעה של הקואליציה להוריד את ההצעה מעל סדר היום .מי בעד? שירים את היד .אתה
יכול לרשום ,תחליף ,מי בעד? סיני ,מתי ,מי בעד להוריד את ההצעה של אבי סמובסקי מעל
סדר היום? תרימו את היד .אדמוני ,מתי ,עדה ,גמרנו כבר ,עזבי ,זה הצעה לא חוקית אגב.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
עדה מה ההצבעה שלך?

גב' עדה אהרון – חברת מועצה:

אני בעד ההצעה של אבי.

מר משה סיני  -ראש העיר:
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טוב ,אין הצעה של אבי ,זה להעלות או להוריד מסדר היום .אז היא לא מורידה מהסדר יום,
או.קיי .קדימה .אז רשמת את כולם? להוריד את ההצעה מסדר היום .אמרנו - 1 :סיני ,מתי,
אדמוני ,משה בן טובים ,סיגל ושלום הם בעד להוריד את ההצעה מסדר היום .מי נגד להוריד
את ההצעה מסדר היום?  4 ,3 ,2 ,1ועדה ,אז יש לנו  6מול .5

החלטה מס'  :4מליאת המועצה מחליטה ברוב קולות להוריד את הצעתו של אבי סמובסקי
בעניין המועצה הדתית מסדר היום.
בעד (6) :משה סיני ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,יעקב אמדוני ,מתי יצחק ,משה בן טובים.
נגד (5) :עדה אהרון ,אלונה דור-קולן ,אבי סמובסקי ,יגאל יוסף ,פיני דניאל.
יצאו (3) :מיכאל מלמד ,יבגני מלמוד ,זכי קוממי.
עזבה (1) :שרי סלע.

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים ,אני עובר לסעיף הבא הסמכת החכ"ל לניהול יזום ,תפעול ואחזקה של מתחם פארק
לב העיר .אנחנו העברנו לכם חוות דעת של היועצת המשפטית ,של פרומה לגבי מהות
ההצעה .כולל חומר של הלל גרנות בעניין הזה .סך הכל עד כמה שאני מבין ,יודע ובקי ,חברה
כלכלית היא חברה שאמורה לתת תנופה למהלכים של פיתוח כלכלי ועסקי ,ופארק לב העיר
בראייתנו זה פארק שאנחנו היינו רוצים לקדם אותו גם במימד היזמי .ואנחנו רוצים
להסדיר ,הכוונה ,אז אני מסביר לכם ,הכוונה שהחברה הכלכלית תקבל את היכולת ליזום
מהלכים ופעילויות בתוך הפארק במימד הכלכלית יזמי .זה יכול להיות גם בית קפה או
קפיטריה בהיבט הזה ,וכל דבר יהיה כמובן כפוף לאישור שר הפנים וכל ההליכים המקובלים
בנושא ,משרד הפנים .היא תתחזק גם את הפארק לפחות בשנה הראשונה .זה הכוונה,
האחרת נגמרת עוד חודש באוגוסט .תתחזק גם את הפארק מאחר ואנחנו לא רוצים להוציא
כסף מהשוטף .בסך הכל זה דבר מקובל ונכון ועד כמה שאני זוכר גם בערים אחרות הדברים
מאוד מאוד מקובלים .פרומה ,אנחנו העברנו את הנייר שפחות או יותר נותן את העקרונות
לעניין .יש אולי כמה תיקונים בעניין ההוא ,אולי את תציגי אותם.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
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כן ,שני שינויים.

מר משה סיני  -ראש העיר:
שנייה ,אני רק רוצה ,נגמור את ההצגה שלנו אחרי זה אתם תעלו .כן בבקשה .קדימה פרומה.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
חוות הדעת שלי עמדה לעיניכם ,אני מניחה שעיינתם ואני לא אחזור אני רק אציין שני
תיקונים.

מר משה סיני  -ראש העיר:
ושלישי שאני אתקן .אני מחלק לכם גם .לפרוטוקול אני אומר אני מחלק את ההצעה
המתוקנת של הסכם העקרונות.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
זה המתוקנת שלא כוללת את התיקונים שלה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
שכוללת כבר את התיקונים ויהיה עוד תיקון אחד.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
כווני אותנו לתיקון.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
 5א' ,בסדר? עם זאת נבחנת אפשרות ,זאת אומרת זה נושא שיחזור למועצת העיר אבל זה
ליידע את מועצת העיר .עם זאת נבחנת אפשרות לבניית מזנון ושירותים אשר ישרתו את באי
הפארק ,אשר יישומה יכול להיות כרוך בהעברת זכויות בקרקע לחכ"ל .ככל שמימוש חלופה
זו יעמוד על הפרק ,יובא הנושא לאישור מועצת העיר ושר הפנים בהתאם להוראות החוק
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והנהלים שקבע משרד הפנים לעניין זה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
בשביל מה היה צריך את ההעברה הזאת? אפשר לתת להם אפשרות להשתמש אבל למה
צריך לעשות העברת זכויות מקרקעין בשביל זה?

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
מה שנאמר שיכול להיות ,זה יחזור לדיון במועצת העיר.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני יכול לתת לחכ"ל אפשרות לעשות שם מזנון או בית קפה כשימוש ,למה לעשות להם
העברת זכויות מקרקעין לחכ"ל? למה לפתוח את זה בכלל?

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
זה אני מניחה עניין של שיקולים כלכליים שלא אני צריכה לתת עליו את ההסברים .אני
אומרת מבחינה משפטית ,אני לא רוצה לתת הסברים בתחומים שהם לא בתחום המומחיות
שלי .מה שאני מסבירה ,התיקון השני ,יכול להיות אגב ,שנניח שזה יבוא לדיון הרי אתם
תאמרו את דבריכם ,זה אפשרות שעלתה על הפרק )מדברים יחד(.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אמרנו כפוף לכל האישורים הנדרשים .יכולה להיות אופציה כזאתי.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
ככה מגיעים ל 800-יחידות דיור בסוף עזוב .הבנו כבר את השיטה שלך.
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עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
סעיף  5ה' תוקן .החכ"ל תוכל לצרכי אבטחה וכו'.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לגבות כסף לכניסה פנימה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
לא ,זה כפוף לאישור מועצת העיר.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
למה אתם פותחים את זה בכלל?

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
אני לא מבינה את השאלה .אני מעירה כזה דבר .משפטית אגב יש כבר בנושא הזה ,היה
בפארק רעננה עתירה בנושא הזה .יש כבר פסיקה של בית משפט .משרד הפנים אמר,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
מה היתה העתירה?

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
העתירה היתה שגבו בפארק רעננה מתושבי חוץ תשלום תמורת הכניסה לפארק .בסופו של
יום גם משרד הפנים לאותו הליך התבקש להביע את דעתו .כשמשרד הפנים אמר שבעיקרון
הוא תומך באפשרות הזו ,אלא שכל מקרה צריך להביא לאישורו ושיצא נוהל .עדיין לא יצא
נוהל .בכל מקרה ,אם וכאשר ,היות ואנחנו קובעים פה עקרונות אנחנו מתייחסים
לאפשרויות ,בסדר? אם וכאשר זה יעמוד על הפרק ,תדעו חברי מועצת העיר שזה יגיע
לאישורכם.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב ,יש עוד תיקון אחד שביקש להוסיף משה בן טובים ,שהתחזוקה בפארק לא תהיה ל5-
שנים ,אני מודיע את זה ,אלא לשנה אחת ואחרי זה יעשה שיקול מחדש של העניין .יבוא שוב
למועצת העיר.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
היות ואני הקמתי את החברה הכלכלית ,ולא בשביל עצם הפרסום אלא עצם הכרת
העובדות .מה שפרומה כיועצת משפטית כתבה והלל גרנות אמר ,זה מעטפת כללית לרעיון
של החברה הכלכלית .אבל כמדיניות החברה הכלכלית קמה כדי לעשות נושאים כלכליים.
עכשיו ,אם אתה תגיד תשמע ,החברה הכלכלית חוסכת מע"מ או יוצרת רווחים ,אז תן לה
את כל הגינון בעיר ואז היא תטפל בכל הגינון .אם אתה רוצה לתת לה את הניקיון ולחסוך
זה ,אגב יש חברות כלכליות שעושות ניקיון וגם מפנות אשפה .תרבות זה משהו אחר ,זה כמו
מתנ"סים .סליחה רגע .בתרבות לשם שינוי אתה גובה כסף לחוגים אז יש לזה שיקול .פה אני
מעריך שבראש העין בסדר גודל שלה יתחילו לגבות דמי כניסה מהפארק הזה ,כי זה פארק
קומפקטי חשוב גדול יפה ,אבל לא כמו פארק רעננה ועדיין לא כמו פארק של הוד השרון,
פארק איך אומרים? בגלל מגבלות השטח .זה פארק יפה וטוב אבל זה לא זה .לדעתי העברה
לחברה הכלכלית מחטיאה את המטרה באופן מהותי .אתם דילגתם על זה  6%דמי ניהול,
ממה  ?6%לא הסברתם את זה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
החברה הכלכלית תעשה שמה יזמויות של פרוייקטים שנועדו להפיק רווחים כלכליים ,זה
הכל.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
סליחה רגע.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
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מזה היא תיקח ?6%

מר משה סיני  -ראש העיר:
משקיע לוקח  9או  -10אחוז .היא חוסכת לנו את התחזוקה השוטפת .תראו כמה זמן לקח
לנו כאן לדבר על בית ספר בגין לחפש תקציבים.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
סליחה סיני ,אתה רוצה לוותר על המנגנון העירוני ולתת אותו לחברות כלכליות אז תגיד זה
כמדיניות ,תעשה מדיניות כוללת ,ואז תלך באופן שיטתי ומסודר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
זה הפרטה.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
זה יותר מהפרטה ,זה מצב יותר מסובך .כי מה שאתה עושה ,מביע אי אמון במערכת
המוניציפאלית ,אתה מוציא ,תן לי להגיד מה שאני חושב .אני יודע מה הקמתי ,אני יודע
לאיזה מטרות הקמתי את החברה הכלכלית.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אתה מצטער שהקמת?

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
לא ,אני לא מצטער ,למה?

מר משה סיני  -ראש העיר:
אז מה ,אז בסדר.
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מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
מה הקשר? אתה עושה,

מר משה סיני  -ראש העיר:
יש חברה כלכלית שזה התפקיד שלה לקדם פרוייקטים ,יזמות .יש לה יתרונות,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
תן לי לסיים את הדברים שלי ואל תטייח ואל תטעה את החברי מועצה .כי  6%אתה תשלם
דמי ניהול ממשהו שהוא לא מוגדר .כי מחר הם לא הולכים לעשות מזה פרוייקט כלכלי
שממנו יגבו.

מר משה סיני  -ראש העיר:
מאיפה אתה יודע?

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
כי אתה לא הצגת את זה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אז אני אומר לך.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אתה לא יודע ,אז מה זה שקיפות ,אז איפה אתה יודע? תן לי להשלים את הדברים שלי ,את
הבעיות שטמונות בזה .אתה מסתיר ,תחליטו ככה תעביר את זה .מחר בבוקר לא מתחילים
להפיק משם רווחים כדי שזה יכסה את העלויות א' .ב' ,לנו לא ברור מכל הגשת הסעיף הזה,
 6%ממתי אתה מתחיל לשלם ומאיזה תקציב? ג'  -אף אחד לא עשה ניתוח כלכלי שהונח על
השולחן כדי להראות שהעלויות שהעירייה תעשה פה באחזקה במסגרת הסטאפ הקיים שלה
והפעילות הקיימת שלה ,זה עוד תוספת אמנם מסוימת של שטח אבל זה בעצם יחד עם
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התקורות הכלליות .מה המשמעות של פתאום הפיכת החברה הכלכלית כנגזרת ומטפלת
בתחום מצומצם כזה של פארק? זה נושא מורכב ולא בדוק .אז אתה רוצה להעביר את זה
ככה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אז אני לא מעביר את זה ככה,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אז אתה ,זה לא שקוף ,זה לא שקיפות אלא אם החלטת שאתה לא נותן אמון לא באגף שפע
שלך ,ואתה לא נותן אמון גם לא בהנדסה שלך .אז תן לחברה הכלכלית הכל נגמר הסיפור.
לדעתי זה לא הכוונה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני מציע שתתעדכן קצת קודם לא בפסיקה אלא בכל מה שקורה סביב חברות כלכליות,
כנראה אתה לא כל כך מעודכן .ואני רוצה לומר לך שיש הרבה מאוד פרוייקטים ,כולל
המדרחוב בזכרון יעקב ומזכרת בתיה ,כל מיני פרוייקטים שלוקחים אותם כפרוייקטים
ייחודיים וספציפיים ונותנים לחברה הכלכלית,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אתה לא מבין מה ראית אפילו.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני לא מבין מה ראיתי? תאמין לי ,תשמע,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
תיירות ,אתה גובה מתיירים כסף ,על מה אתה מדבר ,מעגלות שנכנסות לשם תיקח כסף? על
מה אתה מדבר? אתה מטעה את הציבור.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
אני לא מטעה את הציבור אלא יש יגאל,

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
מה שאומר ראש העיר ,אני מצטרף ,אני אומר עכשיו משהו .אתה יזמת,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
מה קשור?

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
צריך לשמור עליו.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
שהעירייה תשמור עליו.

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
תאמין לי שדרך החברה הכלכלית ישקו את הדשא ,יטפלו בגנים ,יסדרו את,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
עלויות כספיות,

מר משה סיני  -ראש העיר:
אז אני לא מקבל את מה שאתה אומר ,לדעתי זה פוטנציאל לרווח כלכלי גם לחברה
הכלכלית וגם לעירייה .יש לנו ויכוח וזהו .תשמע ,אין מה לעשות.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
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סליחה ,אני תפקידי להגיד את מה שאני חושב ,סליחה ותתייחס,

מר משה סיני  -ראש העיר:
מהביוב לגינון ,מהגינון לחינוך מהחינוך,

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
תפקידי להגיד מה שאני חושב ,אני אומר את זה באמת ובאמונה בניקיון כפיים שהנושא הזה
לא בשל ,לא מוצג כמו שצריך ,לא נראה לי הגיוני על פניו ,אבל אני אמרתי את דבריי .חברי
מועצה שיעשו מה שרוצים.

מר משה סיני  -ראש העיר:
זכותך ,כן .בבקשה פיני דניאל.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
כמה הערות נקודתיות ואחרי זה הערה כללית .במסמך כפי שאני קיבלתי אותו מצוין פה
שהחכ"ל תהיה זכאית למניות בשיעור  6%והיתרה של הרווחים תחולק כמו שמוגדר בחוק,
ככל שיוותרו הרווחים ההשקעות בפיתוח הפארק יחולקו שווה בשווה בין העירייה לבין
החכ"ל ,הכל כפי שתורה העירייה .אני לא מבין בשביל מה צריך סעיף מהסוג הזה .הכספים
כולם ,כל מה שיישאר מעבר ל 6%-זה כספי עירייה חד וחלק .העירייה תגדיר מה לעשות
אתם ואיך לעשות אתם .אותו דבר היה לנו עם רשות החניה ובסופו של דבר כספי רשות
החניה נעלמו בשוטף של הגירעון של החברה הכלכלית .ולכן מראש הסעיף הזה לא יכול
להיכנס לפה ,כי אתה נותן פה פתח עוד פעם לכספים שיזלגו מרווחים ,ונניח שתהיה פעילות
אדירה במתחם הזה ,רווחים שיכנסו ילכו בסופו של דבר לטובת השוטף של החברה
הכלכלית ולא לטובת פרוייקטים שאתה רוצה מסביב לזה .כמו למשל פיתוח המר ,פיתוח
דברים מהסביבה ,עוד תוספות טובות בשבזי ,במרכז המסחרי.

מר משה סיני  -ראש העיר:
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אנחנו ,לדעתי זה פרוייקט ייחודי ,שאנחנו צריכים לוודא שמרבית ,אם יש רווחים ,א' לא
בטוח שיש רווחים אבל אם יהיו רווחים והחברה הכלכלית תעבוד יפה ויהיו לה רווחים,
יושקעו בפיתוח של הפארק .עכשיו הפארק הזה היא רק אבן דרך ראשונה להמשך ואדי רבה.
ואני כן רואה בו אפשרות ליזמות ואני כן רואה בו אפשרות להפקת רווחים כלכליים .ואני
חושב שצריך לתת את הקרדיט לחברה הכלכלית שעובדת עד היום בצורה יפה מאוד,
מתקתקת את הפרוייקטים ,משתנה לחלוטין ,ואני חושב שאם היא תחזיק את הפארק הזה
ותקדם אותו אז בא לציון גואל.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אמרתי שיש לי הערות נקודתיות והערה כללית .אני לא ממהר לשום מקום היום .העירייה
תהיה רשאית לקיים בפארק הזה  12פעמים בשנה אירועים .אני לא מבין למה אנחנו צריכים
מראש לבוא ולהגביל את עצמנו בפארק שלנו בעיר בכמות אירועים .איזה מין דבר זה? זה לא
משהו פרטי כמות שעמותת נווה אפק עשתה ובגלל מגבלות עם התושבים הגבלנו את מספר
הזה .ונניח שתרצה לעשות פה יותר ,מה אתה תשלם לחברה ,אני לא מבין ,לא מצליח להבין
את הסעיף הזה פשוט .אתה כרשות רוצה לעשות אירועים אתה תעשה אירועים .אתה מממן
אותם ,זה תקציב שלך ,זה לא תקציב של מישהו אחר .אז אתה עכשיו מגביל את עצמך
מראש בכמות האירועים שאתה הולך לעשות במקום המרכזי והיפה ביותר שיש לך במרכז.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני לא חושב שזה הגבלה 12 ,אירועים זה סדר גודל סביר .אני לא מניח שנעבור את ה12-
אירועים ,ואם נעבור את ה 12-אירועים אז אנחנו נוכל להסתדר גם עם החברה הכלכלית.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
א' אתה תעבור ואני מקווה שתעבור .אני מקווה שנעבור .אני מקווה גם שהפעילות המבורכת
של שבוע הספר למשל תתפשט לשם ,מה יש?

מר משה סיני  -ראש העיר:
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או שהחברה הכלכלית תעשה דברים .מה שהמתנ"ס לא יכול לעשות ,מה שהעירייה לא
יכולה לעשות .והיא תיקח את הסיכון שהיא גם תפסיד שמה .יבגני ,אתה רוצה לומר משהו?

מר משה סיני  -ראש העיר:
יש לי רעיון מעולה ,אני מציע  15אירועים.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
אני מציע שפיני יסיים אחרי זה אני יכול להוסיף.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
זה מה שאני אומר ,אל תגביל את עצמך .אל תגביל .משה ,אל תגביל .נקודה נוספת ,אני
מבקש להעלות פה ,שעד שהחברה הכלכלית לא תוכיח שהיא עובדת בצורה מסודרת עם
ביקורת פנימית שלא קיימת שמה כבר תקופה ארוכה .היא לא קיימת ,יש מבקר חדש ,שנה
וחצי החברה ללא ביקורת פנימית .אני מציע שעד שהחברה הכלכלית לא תתייצב על רגליה
עם ביקורת פנימית מסודרת ותהליכי עבודה מסודרים ,הנושא ירד מסדר היום ויעלה רק
כשהחברה תוכיח שהיא מסוגלת לקיים פרוייקט כזה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אנחנו לא מקבלים את הנחות העבודה שלך ,החברה הכלכלית עושה עבודה מעולה.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אם יש פה משהו שבאמת עובד כמו שצריך זה החברה הכלכלית.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
יש הרבה פרוייקטים שהחברה הכלכלית עושה .האם זה נעשה בסדר? זה שאלה אחרת.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
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זה נעשה מצוין.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לא לא לא.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
התוצאות מצוינות ,כולם רואים את זה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אתם לא תצליחו לשנות את המציאות ,זה לא יעזור לכם.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
דבר ראשון אני באמת מברכת על העניין ,כאחת שנמצאת שם אני חושבת שהמצב של
הפארק הוא נורא ואיום .אני באמת חושבת שאם אנחנו לא נדאג שאיזשהו גוף חיצוני יקח
כמו בכל עיר אחרת את המקום הזה ויטפח אותו וישים שם פקח שיהיה שם כל היום ,אנחנו
בסוף השנה לא נראה פארק כי לא יהיה כי הונדליזם שם חבל על הזמן .אני רק בשבועות
הייתי שם וכמות המים שהיתה שם והנזקים שעשו שם ,והנזקים שעשו למתנ"ס זה היה
קטסטרופה .חייב להיות שם פיקוח שאני לא בטוחה שהעירייה היום מסוגלת לקחת את
רמת הפיקוח הזאת על עצמה .ולכן אני בהחלט מברכת על העניין .אבל אני רוצה באמת
לוודא ולחזור ,שהחברה הכלכלית לא תהפוך לאיזושהי חברה לתרבות או תהפוך למשהו,
שנייה ,אני לא נגד חברה עירונית שתבין ,אני לא נגד חברה עירונית לתרבות ,שנייה .לא רע.
שנייה דקה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
חבר'ה ,לא נפתח עכשיו ,תרבות זה נושא אחר .זה ודאי לא תרבות.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
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אני מבקשת להדגיש ,אין לי גם בעיה שהחברה הכלכלית תעשה שם תרבות .העניין הוא
אחר ,שלא יקרה שני דברים :אחד ,שהחברה הכלכלית לא תהפוך לאיזשהו מתחרה של
המתנ"ס או איזשהו מתחרה ,שנייה ,לא ,בהחלט מברכת .זה אחד .שניים ,המתנ"ס נמצא
בתוך הפארק חבר'ה ,המתנ"ס נמצא בתוך הפארק ,היכל התרבות והמתנ"ס .יש שם חוגים,
יש פעילות שנעשית בפארק .בואו ניקח ,יגאל למה אתה מפריע לי? שנייה פיני .אני אתן לכם
דוגמה ,תן לי .קייטנות הקיץ נעשות בדשא ,נעשות במתחם .שלא יקרה מצב שהחברה
הכלכלית תבוא ותיקח ,אם זה יקרה המשמעות שעלות הקייטנה תעלה לילד במקום 900
שקל  2,000שקל )מדברים יחד( .אני רוצה ממך הצהרה שהפעילות לא תפגע בפעילות
המתנ"ס.

מר משה סיני  -ראש העיר:
הפעילות לא תפגע בפעילות המתנ"ס.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
תבטל את הסעיף ,אל תיתן הצהרות ,תבטל את הסעיף הזה שמגביל אותך.

מר משה סיני  -ראש העיר:
יבגני ,דקה רגע ,יבגני ואחרי זה מתי ואנחנו נעלה להצבעה .בבקשה יבגני .חברים ,בצורה
מסודרת.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
תראו חברים ,כל הרעיון הזה נולד כדי לשמור על הפארק הזה ולא כדי ליצור כאב ראש נוסף
לחברה הכלכלית .הרי החברה הכלכלית זה גוף שאמור לייצר כסף ואמור לייצר הכנסות
ולעסוק באותם פעולות שהעירייה לא יכולה להרשות לעצמה .עכשיו ,אם אנחנו מדברים
ברמה העסקית בלבד ,אני הייתי שמח לקבל את הרעיון שהחברה הכלכלית תייצר שם
פעילות מכניסה ותחזיר לאגף שפע את האפשרות לעשות שם את העבודה .הרי מה יותר טוב
מזה? אבל אנחנו רואים שזה בלתי אפשרי ,אין לאגף שפע את הכספים .לכן חברה כלכלית
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ויגאל יוסף כאן צודק ,עדיין לא נבחנה עד הסוף יתכנות כלכלית של כל הפרוייקט הזה
כפרוייקט מכניס .אבל זה הפרוייקט היחידי שיכול לשמור על הפארק הזה .צריך להתייחס
לזה רק ככה.
דבר נוסף ,פיני ,אתה אמרת למה העירייה מגבילה את עצמה רק ל 12-פעמים בשנה? אני
אקח אותך למקום אחר ,במקום שהזכרת גם כן חניונים .רשות החניה העירונית .גם חניון
כשאתה נותן אותו ליזם פרטי ,מקצה לטובת העירייה מספר מקומות חניה מוגבל שהעירייה
יכולה להשתמש בזה .אם העירייה רוצה להשתמש בפארק הזה ,אז כל פעילות היא פעילות
הורסת .היא בונה מבחינה רוחנית אבל היא הורסת מבחינת תשתיתית .ואם אנחנו רוצים
לייצר שם פעילות שתכניס כסף ,אז צריך להקצות לעירייה כמות מוגבלת של אותם
פעילויות .זו הסיבה.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אתה בסוף עוד תשלם לחברה הכלכלית כדי לבצע פעילות של סיגל?

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
יתכן מאוד שבהמשך ,סיגל ,יתכן מאוד שבזכות הפארק הזה איך שהוא יראה ואיך שהוא
יתוחזק ,כמות האנשים שיגיעו לשם תהיה פתאום כפולה ,ויכול להיות שהמתנ"ס ישלם על
האחזקה חלק מהכספים .וזה יבוא לדיון בשלב כלשהו אולי .אז אין בזה שום פסול .לא צריך
להיבהל מזה ,להפך ,צריך לברך על כך .תודה.

מר מתי יצחק –ס/מ"מ ראש העיר:
אני האמת גם הבעתי את דעתי בהנהלה הקודמת את ההסתייגויות שלי בנושא הזה .אבל
משום מה פה אני קלעתי לדעת חכמים .אבל רציתי שתסבירי לי פרומה ,בסעיף  5א' ברישא
שלו ,כתוב :לא יועברו זכויות במקרקעין בדרך כלשהי ,ובשורה השלישית בסוף כתוב :אשר
יישומה יכול להיות כרוך בהעברת זכויות בקרקע לחכ"ל .אני רוצה שתסבירי לי את הרישא
והסיפא.
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני חושב שצריך לוותר על זה אני אמרתי את זה כבר מקודם.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
בודאי.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
זה לא עולה בקנה אחד.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
כל הפונקציות של העברת הזכויות במקרקעין.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
זה הערה אחת.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
למה צריך להעביר בכלל זכויות בקרקע? אני לא מבינה.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
את הבנת את השאלה?

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
אני הבנתי את השאלה ,א' אני הסברתי קודם ואני חוזרת שוב .אני הסברתי שיש אופציה כזו
יש אופציה כזו ,אין חובה להעביר זכויות .האופציה הזאת הוספה כי אני אומרת,
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מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
כי אני אגיד לך מה השלב הבא .אם זה נכון אז אני בשלב הבא אני כבר אבוא ואציע ,שאת כל
היכל התרבות אני אעביר את זה .ואז ,לא אני אגיד לך למה,

מר משה סיני  -ראש העיר:
מדברים על פרוייקט ספציפי.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
זה גם חוסן כלכלי לחברה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב חבר'ה בואו ,נשמע את פרומה ונצביע.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
אותה התשובה ,אני לא אתן תשובה שונה .שזה לא עניין משפטי.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
את התשובה אני יודע אבל אני חושב שיש פה סתירה.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
הבדיקה צריכה להיות בדיקה כלכלית.

מר משה סיני  -ראש העיר:
כלכלית .אם יווצר מצב שנוכל לעשות את זה וזה יהיה כלכלי אז נעשה את זה .הכל על פי
הנהלים .חניות לא יהיו לתושבי ,לא ניקח חניה מתושבי העיר.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
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למה בסעיף ג' הראשון אם כבר את אומרת ,לא הוספת את הניהול ,יזום ,תפעול ותחזוקה?
בסעיף ג' גם המעודכן .בסעיף ג' הקיים לא כתוב היות ובסעיף הראשון היה כן כתוב .זה
המטרה.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
אתה מייחס לזה ,זאת אומרת אז לא חזרתי על כל המילים .לא צריך להסיק מזה.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
מה לגבי זהות,

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
זה לא בדיקה שישבתי ובדקתי כל מילה.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
מה לגבי זהות האגרות שהם יגבו מול האגרות שלנו ,או שסתם דוגמה שילוט ,שילוט נקודתי
בתוך המתחם מול השילוט,

מר משה סיני  -ראש העיר:
שיגבו כמה שיותר.

מר מתי יצחק -ס/מ"מ ראש העיר:
האם אני חוקית יכול ,זאת אומרת האם אגף שפע יגבה פעם אחת והחברה הכלכלית תגבה
פעם שנייה?

עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:
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הנושא של השילוט צריך להבחין ,קודם כל ככה .רישוי עסק זה סמכות חוקית של העירייה
היתה ותישאר ,אתה גם לא יכול להעביר אותה ,אין אפשרות כזאת.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
לא ,אבל האם החכ"ל תגבה מאותו יזם משנה?

מר משה סיני  -ראש העיר:
רישוי עסקים לא.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
רק כשמגישים בקשה לרשיון עסק משלמים אגרה ,זה הכסף ,זה לא מניב הכנסות מעבר
לנושא,

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
הוא יכול לגבות על דוכן ,אם הוא יעשה דוכן רוכלות הוא יכול לגבות גם.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
אם הוא יעשה שם יזמות הוא יוכל לגבות .זה יכנס לחשבון בנק סגור של עסקי הפרוייקט.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
משה ,שאלה אליך .אני מחלק את זה בכוונה,

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
לעניין שילוט רציתי רק להסביר .תראה ,אגרות שילוט הם נגבים מכוח חוק עזר ומי שיכול
לגבות את זה זה העירייה והעירייה בלבד .אם אנחנו מדברים על זיכיונות לפרסום ,אז אני
אומרת שלא נתנו את הדעת בעניין הזה כאן באופן ספציפי ויכול להיות שצריך לתת את
הדעת.
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מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
יש עוד דבר חשוב מאוד .בסעיף ט' ,העירייה תקיים פיקוח עירוני במתחם באמצעות אגף
שפע .למה שהעירייה גם תשקיע באגף שפע? זה מזכיר לי שאני היום מדבר עם סיגל שמכבי
שלנו  400תלמידים צריכים לשלם כסף עבור שימוש במתקן.

מר משה סיני  -ראש העיר:
כי אתה חייב את אגף שפע ,אתה חייב.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
לא .שהחכ"ל תשלם לאגף שפע .או שהחכ"ל בכלל לא יתחלק בקטע הזה ,שיתנתק לרגע.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אדונים נכבדים ,זה לא יצליח כלכלית.

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:
מה יהיה אם דוגמה תרבות תורנית עושה עכשיו במתנ"ס פעילות ערב? אין חניה עכשיו ככה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
חניה לא לוקחים כסף.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לא ,אבל זה מופיע פה שאולי כן.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
אם זה יהיה אישור של מועצת העיר.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אתה שיבחת את החברה הכלכלית כל כך יפה ,אני רק חייב לציין בפני כולם ,שהדבר הזה לא
עבר את הדירקטורים של החברה הכלכלית ,הדירקטורים לא דנו בזה בכלל .הנה דוגמה
להתנהלות המצוינת של החברה הכלכלית.

מר משה סיני  -ראש העיר:
קודם כל זה המועצה ,אין טעם שזה יעבור לחברה הכלכלית,

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:
אגב ,מנכ"ל החברה הכלכלית לפני שבועיים הוציא מכתב לגזבר ,לא נמצא פה אולי אורי
יאשר ,שהוא בכלל מוותר על הרעיון.

מר משה סיני  -ראש העיר:
זה שיקול אחר )מדברים יחד(.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
ב 5 -ג' צריך לציין שבעוד שנה זה יבוא שוב למועצת העיר להערכה ,פה לא מצוין .צריך שוב
לציין את זה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
זה בסדר ,אמרתי את זה לפרוטוקול ,זה יכנס.
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עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
עם זכות ברירה לעירייה להאריך את התקופה ,אז הוא אומר לעירייה מי בעירייה? מועצת
העיר ,החלטה של ראש העיר?

מר משה סיני  -ראש העיר:
עם זכות לעירייה? למועצת העיר.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
צריך לציין את זה למועצת העיר.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
איפה שמופיע העירייה זה מועצת העיר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים ,אחרי  5שנים זה כפוף למועצת העיר ,אני כבר אומר את זה ,כן.

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אני שואל שאלה ,האם יגבה כסף גם מיזמים שיבואו לשם וגם מתושבים שיכנסו למתחם?

מר משה סיני  -ראש העיר:
זה חלק מהפעילות הכלכלית.

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
מי יקבע,
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מר משה סיני  -ראש העיר:
מתושבים אני לא יודע .תושבים לא החלטנו ,תושבים זה יהיה כפוף להחלטה שלנו .וגם לא
תושבי העיר.

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אבל אם אתה תגבה מחיר מופקע מאנשים ואנשים לא יוכלו להיכנס לשם ,אנשים שאין להם
יכולת ,אז מה הטעם בזה?

מר משה סיני -ראש העיר:
אבל זה העניין של החברה הכלכלית .אם היא תעשה אירוע ואנשים לא ,אם יהיה מופע והם
יגידו  100שקל זה ,אף אחד לא יגיע ,אז אני לא מאמין שהם יעשו את זה .זה יהיה שיקולים
כלכליים באירועים שהם יעשו .טוב ,מי בעד? שירים את היד .חברים ,מי בעד ההצעה?
בבקשה .סיני ,מתי ,אדמוני ,עדה ,בן טובים ,יבגני בעד ,מיקי בעד ,יפה מאוד ,אבי סמובסקי
וסיגל שיינמן .מי נגד? יגאל נגד ו? אלונה נמנעה ופיני? נמנע ,הבנתי .או.קיי .ההצעה
התקבלה.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
צריך לרשום את ההסתייגות של אבי ואת התיקון.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
ההסתייגות שלי היתה שלא עושים העברת זכויות בנייה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
זאת ההסתייגות של אבי ,ושלא יגבה כסף מהמתנ"ס.

החלטה מס'  :5מליאת מועצת העיר מאשרת ברוב קולות הסמכת החכ"ל לניהול יזום,
תפעול ואחזקה של מתחם פארק לב העיר.
לאשר בשינויים הבאים:
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 .1לא יגבה כסף מהמתנ"ס.
 .2אישור להארכה ינתן ע"י מועצת העיר ,הנושא יבחן בתוך שנה.
בעד (9) :משה סיני ,עדה אהרון ,סיגל שיינמן ,אבי סמבוסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד,
מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,משה בן טובים.
נגד (1) :יגאל יוסף.
נמנעים (2) :אלונה דור-קולן ,פיני דנ יאל.
יצאו (1) :שלום דראב.
עזב (1) :זכי קוממי.

מר משה סיני  -ראש העיר:
עוד שני נושאים חברים .שני נושאים בקצרה .טוב חבר'ה ,הנושא הבא שאילתא של פיני
דניאל .פיני.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
לנושא של שישי בגאון ,יש לי בקשה קטנה להעיר.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אבל זה השאילתא שלי עכשיו .אחוות אופוזיציה.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אני מבקש להעיר הערה .היות ושישי בגאון זה נושא תקציבי ,והוא לא יכול לבוא בצורה של
אשרור ,לכן אני חושב שהוא לא יכול לבוא לסדר היום היום .אין עשרה ימים מראש.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אבל זה ברור ,מה?

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אני לכן לא יכול,

מר משה סיני  -ראש העיר:
הבנתי ,אז אני אענה לך על פי חוות דעת משפטית שקיבלנו ,ופרומה יכולה פה ,דקה ,זה לא
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נושא תקציבי ואפשר להעלות את זה .אז אתה טוען ככה ופרומה את רוצה? הנה פרומה
בבקשה תענה .אז היא תתייחס בבקשה.
מר משה סיני  -ראש העיר:
אז דקה ,לא ,הוא העלה את זה ,רק נפתור את הבעיה אם כן או לא .אז בבקשה ,כן.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
אין כאן צורך באישור תקציב כי בתקציב העירייה לפרק התרבות יש כיסוי תקציבי .יש כאן
צורך בגלל דרישה שהיתה בזמנו של החשב מלווה לאשר את האירוע.

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב ,הבנתי ,אז אמרתם ,אמרת את שלך .אז קיבלתם ,זה לא העברה מסעיף לסעיף ,אין פה
שום העברה.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אנחנו לא מסכימים לזה,

מר משה סיני  -ראש העיר:
בבקשה פיני.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אני הודעתי לפרוטוקול ,זה מוקלט.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תודה ,וקיבלת תשובה של היועצת המשפטית לפרוטוקול ,זה חוקי.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אני לא מסכים לתשובה ,יש לי פרשנות אחרת.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
זה זכותך ,בינתיים היא היועצת המשפטית .בבקשה פיני.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
שאילתא שדרוג רמת האבטחה בעיר.
אני הגשתי שאילתא פשוטה מאוד .בחודש מרץ ,לא זוכר בדיוק את התאריך המדויק שהדבר
הזה הופץ ,אני קיבלתי  3עותקים הביתה אז כל פעם זה היה בעיתוי אחר ,חולק על ידי
עיריית ראש העין מידעון לתושב שבתוך המידעון הזה היה סעיף שדיבר על שדרוג רמת
האבטחה בעיר .ובתוך הסעיף הזה נאמרו אמירות ברורות ויפות מאוד ,שלפיהן רכבים ,יש
סדר ,אני מופיע בסדר הנכון ,אני  4שעות מחכה רק בשביל זה ,בחיית דינקום ,תנו צ'אנס.
ועל פי הכתבה במידעון לתושב שאני מניח שמומנה על ידי עיריית ראש העין והופצה על ידי
עיריית ראש העין ,נאמר בצורה ברורה שרכבים משודרגים מסיירים בעיר ,שכיתות הכוננות
קיבלו ציוד משודרג וחדש ,ושהצוותים של המשמר האזרחי קיבלו ציודים חדשים וכו' וכו'
וכו' .ושאלתי את ראש העיר שאלות פשוטות .איזה רכבים משודרגים מסיירים בעיר ,יום
ולילה וכמה? איזה ציוד נמסר לכיתות הכוננות ,למי הוא נמסר ומתי ואיזה ציוד? איזה ציוד
חולק למשמר אזרחי למי ,מתי וכמה? ועד לרגע זה עדיין לא קיבלתי גם לא תשובה בכתב.
אני אשמח לקבל את התשובה לשאילתא הפשוטה מאוד הזאת.

מר משה סיני  -ראש העיר:
קודם כל פי החוק אני מחלק לחברי מועצת העיר את התשובה לשאילתא .אם רוצים גם
לקבל אנשים מחוץ למועצת העיר אז בשמחה .קח את החבילה .ואני על פי החוק מקריא את
התשובה כפי שהיא נכתבה.
שדרוג רמת האבטחה בעיר .עיריית ראש העין קיבלה הקצבה של יותר מ 600,000-שקל
משרד הביטחון הפנים והחינוך ופיקוד העורף .התקציב מחולק למספר תחומים120,000 :
שקל רכישת רכב ביטחון 300,000 ,שקל הקמת מוקד עירוני ביטחוני 180,000 ,שקל
הצטיידות כיתת כוננות ביחידת הג'יפים .הזמנת הציוד במכרז להקמה של המוקד יצאו
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לדרך לפני מספר חודשים והיו אמורים להיות מונפקים בזמן פרסום הכתבה .לצערי חל
עיכוב מסוים והציוד למתנדבים ביחידת הג'יפים הגיע בימים אלו ויחולק למתנדבים על ידי
המשטרה.
רכב הביטחון העירוני הוזמן לפני מספר חודשים אך בגלל מחסור ברכבים יגיע הרכב במהלך
אוגוסט .הסתיים מכרז המוקד העירוני המשולב ,בימים הקרובים תחל העבודה להקמתו.
כבר החלה למעשה.
הציוד שיועבר למתנדב ביחידת הג'יפים וכיתות הכוננות כולל :סרבל ,תיק לוחם ,נצנץ אישי,
אזיקי יד ,פנס אישי מגהלייץ ,תיק לייט ,חגור ,קסדה ,נשק  ,M-16ציוד צוותי שיועבר לכל
ג'יפ בצוות כיתת הכוננות כולל משקפת ,מחסום דוקרני קל ,פנס מהבהב כחול ,פנס סריקה
מגה-לייט ,ערכת אבוקות זוהרת ,אוהל אזהרה ,פנס זרקור לרכב ,מכשיר קשר משטרתי,
מדלקות זוהרות לרכב .האחריות להעברת מכשירי הקשר ונשקי ה M-16-הנם של משטרת
ישראל ,והחפ"ק העירוני הוא חלק מציוד המוקד.
עכשיו אני רוצה לומר לכם ,שהשגה של  600,000שקל ממשרדי ממשלה תוך ארגון משאבים
זה לא דבר פשוט ,זה לא דבר קל .גם אתה היית מעורב בזה ואני מנצל את ההזדמנות גם
להודות לך בעניין הזה .והתשובה הזאת אומרת שהציוד הזה אמור להגיע רובו ככולו כבר
בימים אלו מתחיל להיות מחולק .היו מספר עיכובים ,בעת פרסום הכתבה לא ידענו על
העיכובים האלה .ההנחה היתה שזה מחולק בימים אלו וזה התשובה .עד כאן .יש עוד
שאלות?

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
שאלה פשוטה ,תוספת שמתקשרת לזה .אני ידעתי אז שהציוד לא יגיע בפרסום הכתבה.
הביטחון בעיר ידע שזה לא יגיע בפרסום הכתבה ,כי זה היה תלוי ב 1001-גורמים אחרים.
יסביר לי כב' ראש העיר ,איך הוא ידע שזה אמור להגיע במהלך הכתבה?

מר משה סיני  -ראש העיר:
אנחנו ידענו שזה אמור להגיע בימים אלו ,וההנחה היתה שזה יגיע בימים אלו .מאחר ואני
לא ידעתי,
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מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לא זה מה שהיה כתוב בכתבה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
בסדר ,אז הגיע ,אז מה היה כתוב בכתבה?

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
שודרג ,חולק.

מר משה סיני  -ראש העיר:
א' שודרג .עצם זה שהשגנו,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
בוצע.

מר משה סיני  -ראש העיר:
 600,000שקל זה שדרוג ,זה נכון ,אנחנו לא הטענו אף אחד .העיתוי,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אני מבין שהטעייה זו הדרך.

מר משה סיני  -ראש העיר:
או.קיי .אז אתה מבין ככה זאת התשובה שלי.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אם זו התשובה שלך קטונתי מלהבינך.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
אין בעיה .טוב ,אני עובר לסעיף הבא .שישי בגאון .כן בבקשה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
מאחר והנושא של לפחות הכוננות מאוד חשוב לנו ,יש ,מה שמטריד אותי בעניין זה שזה
באחריות המשטרה .כל דבר שקשור לאחריות המשטרה מהיסוד שלנו הוא מאוד מטריד
אותי .זה קב"ט עירוני? אז זה לא משטרת ישראל.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
יש דברים שהמשטרה צריכה לעשות אותם.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני מקווה שזה הקב"ט העירוני ולא משטרת ישראל.

מר משה סיני  -ראש העיר:
חבר'ה ,חברים שישי בגאון.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
שישי בגאון אתה לא יכול להעלות .זה נושא תקציבי.

מר משה סיני  -ראש העיר:
על פי החוק .על פי חוות דעת,

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
זה נושא תקציבי ואתה חויבת ואתה תחויב באופן אישי ,ואתה רוצה להפיל את זה על חברי
המועצה שלך .אז תדעו לכם שכל מי שיתן לו יד יחויב בחיוב אישי.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
תודה על האיומים .בסדר גמור .תודה רבה לך אלונה דור-קולן ,מקווה שנהנית בשישי בגאון.
את וכל בני משפחתך שהיו באירוע.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
בני משפחתי ,אתה לא מתבייש? מי היה שם בכלל?

מר משה סיני  -ראש העיר:
עשרת חברייך.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
הילדה שלי הגיעה  10דקות לפני סיום הדיבורים .חוץ ממנה איש לא היה .היא ילדה בת ,14
אתה לא מתבייש?

מר משה סיני ,ראש העיר:
את נהנית?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אני נהניתי?

מר משה סיני  -ראש העיר:
לא נהנית?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
נהניתי רק מזה שידעתי שאתה תשלם את ה 30,000-שקלים.
מר משה סיני  -ראש העיר:
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אל תדאגי ,אני לא אשלם גרוש.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
והחיוך הזה הגדול שתפסו אותי לפני הצילומים והשתמשו בו ,השתמשו והלבישו במקומו,

מר משה סיני  -ראש העיר:
תתבעי את הטלוויזיה?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אני הייתי יכולה לתבוע אם אני ארצה לתבוע.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אז למה לא תבעת את הטלוויזיה?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אם אני ארצה לתבוע אני אתבע.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
מה קרה לך? מה זה השתמשו לפני? את ישבת על ידי.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
השתמשו,
גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אלונה ,נו באמת .אלונה נו באמת ,את יכולה להיות עניינית.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תודה רבה לך אלונה.
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני רוצה להגיד איזה מילה .על פי ,לא צריך ,אפשר להגיד את זה בשקט.

מר משה סיני  -ראש העיר:
או שתשבו או שתצאו.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני רוצה להגיד משהו ,אפשר להגיד את זה ברוח טובה ,לא צריך להגיד את זה בהתלהמות.
על פי החוות דעת המשפטית שקיבלנו ,הנושא הזה,

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
ממי?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
מיועצים משפטיים שלנו .יש לנו יועץ משפטי .יועצים משפטיים שלנו.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
של שינוי?

מר אבי סמובסקי  -חבר מועצה:
של שינוי .הנושא הזה אם הוא נמצא בתחום של הועדה לחיוב אישי או אני לא יודע איך
קוראים לזה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
הוא לא נמצא בועדה לחיוב אישי .זה בדיוק הטעות שלכם.
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
הוא בתחום הזה ,החוות דעת שלנו היתה שלא נשתתף בדיון כי יהיה אז אחריות כוללת
לעניין .ולכן אני מבקש את רשותכם להגיד לכם לילה טוב.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
תדעו לכם שכל מי שנותן יד לדבר,

מר משה סיני  -ראש העיר:
רגע ,אין שום בעיה חברים .לפני שתמשיכו,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני רוצה לשמוע את פרומה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תשמע את פרומה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אם אפשר רק להסביר מה זה הועדה לחיוב.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
דקה ,היה מכתב מבתיה כרמון שמוען אלי ולחשב המלווה עם העתק לאלונה בנושא של
שישי בגאון .שם בסעיף האחרון נכתב ,אין לי את זה מול העיניים אבל אני מצטטת פחות או
יותר ,שאנחנו מתבקשים לומר כיצד תוחזר ההוצאה לקופת העירייה .עכשיו ,לנושא של חיוב
אישי יש נוהל מוסדר של משרד הפנים ,שהנוהל הזה צריך ,הוא מתחיל באמת באגף
הביקורת של משרד הפנים ,שצריך לגבש המלצה .הוא מעביר את זה לועדה .הועדה בודקת,
עורכת שינויים ,רק אחרי שהיא מיצתה את כל התהליך היא מקבלת החלטות ,ואז זה עובד
לאישור מנכ"ל משרד הפנים ואחר כך לאישור השר .עכשיו ,בעניין הזה לא הופעל הנוהל.
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
המידע שאני קיבלתי ממשרד הפנים שזה עבר לועדה ,זה עוד לא הופעל כל הנוהל,

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
לנו ,יכול להיות שאמרו לך אבל בעיקרון לא נמסרה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
לנו לא נמסרה שום הודעה .לכן אני מבקש ,ההפך ,אז אתה מקבל,

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
פעם אחת ,אתה תוציא מהכיס ואתה תדע שאתה לא יכול לעשות שימוש,

מר משה סיני  -ראש העיר:
כן כן ,או.קיי .נוציא מהכיס ,אוי באמת )מדברים יחד( .תודי שנהנית ,זה הכל .זה מה
שרציתי לשמוע.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אני אמרתי לך כבר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
רק מהמחשבה .טוב ,מי בעד? שירים את היד .רגע ,מי בעד? או.קיי .מי נגד? אתם נגד או
בעד? אלונה?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אנחנו לא קיימים.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
אתם לא כאן ,אתם יוצאים מהזה .או.קיי .עכשיו בבקשה.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
חבר'ה ,אני רוצה להגיד משהו כרגע ברמה הציבורית שזה מאוד חשוב .חבל שהם לא
שומעים אותי .מעבר למלחמה הזאת ברמה האישית ,לא שאני מגן על ראש העיר ,אני מגן
יותר על הציבור הרחב ועל הנושא התרבותי בראש העין .לא יתכן שיעשו ,סליחה רגע יורם,
לא יתכן שיעשו משישי בגאון כזה רעש תקשורתי ,כאילו שזה היה משהו אישי של משה סיני
או של מנדו פה או של סיגל ,אני לא יודע מה .במקום ההפך ,עשינו בעצמנו בראש העין
חשיפה תקשורתית רצינית ,העלינו את הרמה שלנו,

מר משה סיני  -ראש העיר:
זה מה שכואב להם הלב.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אני לא מבין מה המלחמה הזאת ,מה התקשורת ,מה התכתובת הזאת? ריבון העולמים .אני
רוצה לבקש ,שכולנו ,כל חברי מועצת העיר נצא בהצהרה קולקטיבית ,שאותנו מעניינת
התרבות הציבורית בראש העין ,ברמה התקשורתית ,ההתעסקות הזאת האישית עם ראש
העיר לא צריך בכלל להעלות את זה בכלל .אם לא ניתן את ההגנה הזאת אנחנו נראה לא טוב
בפני הציבור ,גם ברמה הארצית וגם ברמה המקומית .אני חושב שצריך להירתם ,לחשוב
ראש העיר אדוני על איזה מסמך שהוא מראה לציבור הרחב בראש העין ,אפילו להביא את
זה לתקשורת המקומית או לתקשורת האזורית .לומר חבר'ה ,אנחנו לא מתעסקים בקטנות
האלה .פשוט ,זה פשוט לא יתכן שעוסקים בזה כל כך הרבה זמן .אז אני אקח ממנו 30,000
שקל נניח ויחליטו ויעשו מה שיעשו ,נו מה בסוף ,מי נהנה פה?

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אני רוצה להוסיף דבר אחד .אני חושבת שהטעות היחידה שנבעה מהתחושה של השמחה
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שהיתה פה ,שיש לנו את שישי בגאון ,שנייה ,שבכלל לא עלה על הדעת להעלות את זה,
להצביע האם אתה מאשרים או לא .כי כולם ,אף לא היה אחד שהתנגד .כולם שמחו ,כולם
רצו .היו מאושרים שהתושבים רק רצים ורוצים כרטיסים .אז זה פשוט אבסורד.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אגב ,היא נלחמה גם על הכיסא,

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
לא ,מה קרה לך? רצו להזיז אותה כי היא הסתירה לזה ,אז היא דחפה את כולנו כמעט
נדבקתי שם אני לא יודעת למי.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
עדיין מדברים לפרוטוקול.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אוי ,אבל לא משנה ,אני אומרת דבר אחר ,אני אומרת שלא היה אחד שלא היה בעד האירוע
הזה ,וזה אבסורד מה שקורה מסביב.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
משה ,אני חושב שהתשובה ,זה לתקצב בשנת התקציב הבאה לפחות שני אירועים כאלה
בראש העין עם הזמנת ערוצי טלוויזיה לכאן ועליו תדמית ראש העין על סדר היום במדינת
ישראל .זו התשובה הציבורית ולא כל ההצהרות.

מר משה סיני ,ראש העיר:
טוב ,היתה הצבעה שמית על הדבר הזה .מאשרים את ההצעה .מאשררים.

החלטה מס'  :6מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות אישרור הסכמה לגבי תוכנית שישי
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בגאון )פרוטוקול מס' .(26/11
בעד (7) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מתי יצחק ,יבגני
מלמוד.
יצאו(4) :אלונה דור-קולן ,אבי סמובסקי ,פיני דניאל ,יגאל יוסף.
עזבו (2) :מיכאל מלמד ,משה בן טובים.

מר משה סיני -ראש העיר:
עכשיו אני רוצה לומר לכם באמת כמה מילים ברמה האישית .תראו ,עצם ההתעסקות כמו
שמתי אומר של חברי מועצה בדברים כאלה ,היא מעידה לדעתי על קטנות קומה ושפלות
רוח .אני חבל שהם לא נמצאים פה אבל זה ,זה בראייתי הייתי אומר ,כשהיה צריך שיגאל
יוסף הוציא  2מיליון שקל על עבודות בואדי רבה ,ומועצת העיר היתה 1,800 ,מיליון ,והיה
צריך שאלה האם לאשרר את זה בדיעבד או לא לאשרר את זה בדיעבד? תאמינו לי לרגע לא
עלה על דעתי האם לאשרר את זה בדיעבד או לא לאשרר את זה בדיעבד .בודאי שאישררנו
את הכל בדיעבד ,לא פתחנו שום תיק ,לא הלכנו לועדות חקירה ,לא אמרנו שצריכים לחייב
את יגאל יוסף ב 2-מיליון שקל בגלל שזה התקדם ככה ובלי האישורים המתאימים .ואני
אומר לכם ,כל מה שקרה פה זה למעשה תעודת עניות .תוכנית שהביאה כבוד לעיר ,שהפגינה
את ההתנדבות ברמה העירונית ,שנהנו ממנה מאות אנשים באירוע ואלפי תושבים בראש
העין ,שקיבלה למעשה אישור של מועצת העיר ,אפילו לא העלינו להצבעה כי כולם ישבו כאן
והנהנו בראש ואמרו איזה נחמד ואיזה יופי שיש לנו פה .מזה לעשות 'קייס' שרץ כבר חצי
שנה או בעיתונות ,אני אומר לכם ,זה פשוט בושה ותעודת עניות לאופוזיציה ,שבמקום
להתמקד בדברים העיקריים הם משחירים את דימויה של העיר .פוגעים ביופי שיש בעיר
הזאת ואני רק יכול להצר על זה .ולהודות לחברי מועצת העיר שהם חושבים אחרת .תודה
רבה.
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ריכוז החלטות
 .1אישור תנאי משרד הפנים להעסקת עוזר ראש העיר עומר רצון מיום קליטתו
לעבודה.
החלטה :מליאת מועצת העיר מאשרת ברוב קולות תנאי משרד הפנים להעסקת
עוזר ראש העיר עומר רצון מיום קליטתו לעבודה  ,9.3.2005בסך  30%משכר מנכ"ל
כולל אחזקת רכב או רכב עפ"י המגבלות הקיימות למנהלים בעירייה.
בעד (10) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מיכאל
מלמד ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,משה בן טובים ,זכי קוממי.
נמענים (3) :שרי סלע ,אבי סמובסקי ,יגאל יוסף.
יצאו (2) :פיני דניאל ,אלונה דור-קולן.
 .2אישור תב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  45עבור פיתוח שצ"פ מתחם מרכז מסחרי ג .טל ,ע"ס 100,000
ש"ח במימון העירייה )סה"כ תקציב  100,000ש"ח(.
ב .אישור תב"ר מס'  46עבור שיפוצי קיץ  ,2005ע"ס  120,990במימון משרד החינוך
)סה"כ תקציב  120,990ש"ח(.
ג .אישור תב"ר מס'  975עבור סלילת רחוב שבזי )מערב( ,ע"ס  65,000ש"ח במימון
משרד התחבורה ו 285,000-ש"ח במימון העירייה )סה"כ תקציב  950,000ש"ח(.
ד .אישור תב"ר מס'  47עבור הסדרת צומת קיבוץ גלויות ז'בוטינסקי ,ע"ס 350,000
ש"ח במימון משרד התחבורה ו 150,000-ש"ח במימון העירייה )סה"כ תקציב
 500,000ש"ח(.
ה .אישור תב"ר מס'  49עבור הסדרת צומת קיבוץ גלויות נווה אפיקים )ככר( ע"ס
 490,000ש"ח במימון משרד התחבורה ו 210,000-ש"ח במימון העירייה )סה"כ
תקציב  700,000ש"ח(.
ו .אישור תב"ר מס'  50עבור תשולם בוררות פיקא עבודות ביוב אבן גבירול ע"ס
 510,000ש"ח במימון העירייה.
ז .אישור תב"ר מס'  51עבור חרושת ברזל חזר גביית יתר פרוייקט ג .הסלעים ,ע"ס
 492,000ש"ח במימון העירייה )סה"כ  492,000ש"ח(.
ח .אישור תב"ר ע"ס  52עבור חוגים וסדנאות לקשישים במרכז יום ,ע"ס 30,000
ש"ח במימון קרן עזבונות) .סה"כ תקציב  30,000ש"ח(.
החלטה :מליאת מועצת העיר מאשרת ברוב קולות את תב"רים מס' ),975 ,45,46
(52 ,51 ,50 ,49 ,47
בעד (14) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אבי
סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,יגאל יוסף ,מתי יצחק ,יבגני
מלמוד ,משה בן טובים ,זכי קוממי.
נגד (1) :אלונה דור-קולן.

 .3צמצום בתקציב השוטף לטובת שיפוץ בגין:
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השתתפות בפעולות מתקציבים
30,000
1725 - 870
רכב 6406829
22,000 1811110530
חינוך
50,000 18132 - 753
שמירת מבנים
65,000
1721 - 751
ניקיון מרכז לגיל הרך
18,000 18124 - 751
עבודות קבלניות
15,000 6144000750
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות שיפוץ בית ספר בגין בסך 200
אלש"ח וביטול הסכומים מתוך ספר התקציב עפ"י הפירוט הבא:
בעד (14) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אלונה דור-
קולן ,אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,מתי יצחק ,יבגני
מלמוד ,משה בן טובים ,זכי קוממי.
נגד (1) :יגאל יוסף.
 .4הצעה לסדר היום של חבר מועצת העיר אבי סמובסקי בנושא  -המועצה הדתית
בראש העין.
החלטה :מליאת המועצה מחליטה ברוב קולות להוריד את הצעתו של אבי
סמובסקי בעניין המועצה הדתית מסדר היום.
בעד (6) :משה סיני ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,יעקב אמדוני ,מתי יצחק ,משה בן
טובים.
נגד (5) :עדה אהרון ,אלונה דור-קולן ,אבי סמובסקי ,יגאל יוסף ,פיני דניאל.
יצאו (3) :מיכאל מלמד ,יבגני מלמוד ,זכי קוממי.
עזבה (1) :שרי סלע.
 .5הסמכת החכ"ל לניהול ייזום תפעול והחזקה של מתחם פארק לב העיר )מצ"ב חוו"ד
יועץ משפטי בנושא וכן חוו"ד מר הלל גרנות בהקשר למהות )יתרונות חברה עירונית
בהפעלת פרוייקטים(.
החלטה :מליאת מועצת העיר מאשרת ברוב קולות הסמכת החכ"ל לניהול יזום,
תפעול ואחזקה של מתחם פארק לב העיר.
לאשר בשינויים הבאים:
 .1לא יגבה כסף מהמתנ"ס.
 .2אישור להארכה יינתן ע"י מועצת העיר
בעד (9) :משה סיני ,עדה אהרון ,סיגל שיינמן ,אבי סמבוסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל
מלמד ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,משה בן טובים.
נגד (1) :יגאל יוסף.
נמנעים (2) :אלונה דור-קולן ,פיני דנ יאל.
יצאו (1) :שלום דראב.
עזב (1) :זכי קוממי.
 .6אישרור הסכמה לגבי תוכנית "שישי בגאון" )פרוטוקול מס' .(26/11
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות אישרור הסכמה לגבי תוכנית שישי
בגאון.
בעד (7) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מתי
יצחק ,יבגני מלמוד.
יצאו (4) :אלונה דור-קולן ,אבי סמובסקי ,פיני דניאל ,יגאל יוסף.
עזבו (2) :מיכאל מלמד ,משה בן טובים.
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.7

אישור תב"רים כמפורט להלן *:הוספת סעיף זה לסדר היום טעונה הסכמת חברי מועצת העיר:

א.

אישור תב"ר מס'  53עבור תכנון הסדרי כניסה לפארק סיבל ,ע"ס  63,000ש"ח
במימון משרד התחבורה ו 27,000-ש"ח במימון העירייה ,סה"כ תקציב  90,000ש"ח.
אישור תב"ר מס'  54עבור תכנון רחוב שבזי מזרח ,ע"ס  84,000ש"ח במימון משרד
התחבורה ו 36,000-ש"ח במימון העירייה ,סה"כ תקציב  120,000ש"ח.
אישור תב"ר מס'  55עבור סקר תמרורים ,ע"ס  49,000ש"ח במימון משרד התחבורה
ו 21,000-ש"ח במימון העירייה ,סה"כ תקציב  70,000ש"ח.
אישור תב"ר מס'  56עבור התקני בטיחות ,ע"ס  150,000ש"ח במימון משרד
התחבורה ו 64,285-ש"ח במימון העירייה ,סה"כ תקציב  214,285ש"ח.
אישור תב"ר מס'  57עבור מעגל תנועת הציונות דרור בזלת מערב ,ע"ס  350,000ש"ח
ו 150,000-ש"ח במימון העירייה ,סה"כ תקציב  500,000ש"ח.
החלטה :ירד מסדר היום.

ב.
ג.
ד.
ה.

_________________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה

_______________
משה סיני
ראש העיר
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