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על סדר היום:
 .1עדכוני ראש העיר
 .2אישור תב"ר מס'  59עבור מבנה יביל לבי"ס נאות אילנה ,ע"ס  ₪ 70,000במימון משרד
החינוך )סה"כ תקציב (₪ 70,000
 .3תיקון תב"ר מס'  977עבור צומת רש"י  -שילה ,ע"ס  ₪ 350,000במימון משרד התחבורה
ו ₪ 150,000-במימון עירייה )סה"כ תקציב (₪ 500,000

תוספת לסדר היום:
 .4אישור מינוי מר שאול סטאחי כנציג העירייה ברשות ניקוז ירקון במקום חברת המועצה
עדה אהרון.
 .5אישור עיון מורשה חתימה בכל חשבונות הבנק באינטרנט כדלקמן :בנק הפועלים ,בנק
הבינלאומי ובחשבון החב' למוסדות חינוך.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
ערב טוב לכולם ,חברה ,הישיבה היום ,המגמה היא לעשות אותה קצרה ככל האפשר ,כי אני
צריך לצאת מכאן לישיבה נוספת .אז בואו נשתדל להיות תמציתיים ועניינים .אני אקצר גם
את העדכונים שלי .וגם למעשה סדר היום שלנו יחסית קצר ,ואני מקווה מאד לסיים מהר.
קודם כל עדכון לגבי האסון בניו אורלינס ,עד כמה שאתם יודעים או לא יודעים ,עיריית ראש
העין למעשה נקשרת בשותפות  2000עם קהילת ניו אורלינס ,ועם קהילת בירמינגהם אלבמה,
אלה שני מקומות שנפגעו בסופת ההוריקן האחרונה .כמובן שניו אורלינס נפגעה קשות ביותר,
ראיתם את המחזות הקשים בטלוויזיה ,ואנחנו מצאנו לנכון גם כאות הזדהות ,אני חושב גם
חינוכי וגם מוסרי ,להציע את העזרה שלנו לקהילה היהודית שיושבת בנכר ,ובכלל ,לכל תושבי
הקהילה שם .כמובן שאנחנו לא יכולים ,אנחנו לא מעצמת על כמו ארה"ב ,אבל מסתבר שגם
מעצמת על כמו ארה"ב קורים לה נזקים ואסונות בסדר גודל כזה .גם בתאום עם משרד החוץ,
וגם עם גורמים נוספים ,אנחנו יוצאים במבצע שייערך כאן בבתיה"ס ,שמנהל אגף החינוך
ייכנס ביום יומיים הקרובים ,מבצע התרמה שאנחנו קוראים לו  children to childrenוc to -

cעל משקל  people to peopleוילדים בראש העין שתורמים ומסייעים לילדים בניו אורלינס,
כשהכוונה היא שבשני ימי שישי הקרובים ,אנחנו נקרא לילדים לתרום ככל יכולתם .יכול
להיות שקל ,יכול להיות גם  10שקלים ,מי שיכול יותר  -בוודאי נקבל את זה בברכה,
כשהכספים שיצטברו יועברו לפדרציה היהודית בניו אורלינס ,וישמשו לצרכים הדחופים שיש
להם שם היום .אני רוצה לעדכן אתכם ,שהיום ביקרתי גם פורום של קשישים בראש העין,
ואחד הדברים המדהימים שאני סיפרתי להם על המבצע הזה ,פשוט באו כמה קשישים,
והוציאו כל אחד מכיסו  100שקל ,ותרמו לנזקקים בניו אורלינס ,אלה אנשים קשיי יום,
שספק גדול אם הם מסוגלים לגמור את החודש ,אבל הוציאו מכיסם את ה 100-שקל ,ונתנו
אותם ,ואני חושב שזה דבר שצריך לברך עליו ,דבר מרגש מאד .ובשמי ובשם כל מועצת העיר
אני רוצה להודות להם ,ואני מקווה גם שהסכום הכספי שאנחנו נגייס ,יהיה סכום שגם אפשר
יהיה להתכבד בו .אבל בכל מקרה ,דין פרוטה כדין מאה ,גם אם נגייס מעט ,אני חושב שעצם
המעשה המוסרי הוא מעשה יפה .זה העדכון שלי לגבי ניו אורלינס.
הדבר השני ,מושל אלבמה אמור להגיע לפה ביום ראשון ,ביקור  -מושל אלבמה אי ריילי הוא
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אחד המועמדים לנשיאות בארה"ב כנראה בבחירות הבאות .הוא מגיע בראש משלחת של 35
אנשי עסקי מכל רחבי ארה"ב ,במסגרת שיתוף פעולה שיש לנו עם לשכת הסחר ,ישראל -
ארה"ב ,וגם הביקור הזה מעודד ע"י משרד החוץ .אנחנו נארח אותם כאן באזור התעשיה ,מי
שיארח אותם זה חברת פרטנר שנענתה לבקשה שלנו לסייע לנו בארגון הביקור הזה .תוכנן
להם יום ארוך ומפורט .לפני זה הם ייפגשו עם מספר שרי ממשלה ,גם אחרי הביקור בראש
העין ,אני חושב שזה דבר יפה .אבחנו אפשרויות השקעה גם בעיר וגם אפשרות לחתום עם
חברות באזור התעשיה שלנו ,על עסקות בסוגיות שונות ,בעיקר הם מתעניינים בתחום
הבטחוני ,ואנחנו נערוך להם פה תצוגות ואירועים שונים לכבוד המשלחת.
אני עשיתי השבוע סיור בגדר ההפרדה ,זה נושא שלישי ,ההולכת וקורמת עור וגידים מסביב
לראש העין .על פי הבטחתו של שר הבטחון מופז היא אמורה להסתיים לקראת סוף השנה,
אם לא יהיו עיכובים ,ואני מקווה שלא יהיו עיכובים .אני חושב שזה פרוייקט חשוב מאד
למדינה וגם לעיר .רואים את ההשקעות האדירות סביב גדר ההפרדה .בסופו של דבר ,עצם
הקמת הגדר תתרום גם לתחושת הבטחון האישית של תושבי העיר ,וגם לבטחון הפיזי
המהותי .בסה"כ אנחנו מכירים את ההתרעות שיש לגבי האזור ,ואני מניח שהגדר עצמה  -אני
לא יודע מה יש בתענ"כים ,מכל מקום אני חושב שזה חשוב מאד שהגדר הולכת ונבנית .זה
בוודאי יתרום לתחושת הבטחון שלנו ,יחד עם הקמת המוקד העירוני הבטחוני החדש שנכנס
להילוך גבוה .אני מקווה שכאן אנחנו נותנים מענה סביר לבעיות הבטחוניות .כמובן שאי
אפשר לתת מטריה מלאה ,אבל לפחות מבחינתנו אנחנו עושים את המכסימום ,כולל בהשקעה
של כספים רבים.
עד כאן ,באמת יש לי עוד כמה וכמה עדכונים ,אבל אני מעדיף כרגע לעצור ולהיכנס לאישור
התב"רים ואבקש מאירית או רחבעם להציג את מה שיש להם .רחבעם ,בבקשה .אני מבקש
קודם לגמור את סדר היום ואח"כ אני אתן לכם את רשות הדיבור.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
סעיף  ,2אישור תב"ר מס 59 .עבור מבנה יביל לבי"ס נאות אילנה ,ע"ס  70אלף שקלים במימון
משרד החינוך ,נועד להרחבת ביה"ס .במימון מלא של משרד החינוך .סעיף  3אישרנו את זה
בעבר ,עכשיו אנחנו רוצים לעדכן ,מאחר וה matching-השתנה מ 80-ל 70-אחוז וכן היחס יהיה
"חבר"  -למען הרישום הטוב
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 350ו 150-אלף שקלים.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
מה היה היחס הקודם?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
 80אחוז .ירד ל 70-אחוז .סעיף  5זה משהו שרלוונטי אלי ,אישור עיון מורשה חתימה בכל
חשבונות הבנק באינטרנט .הבנקים דורשים את האישור של המועצה ,כדי שמורשי החתימה
יוכלו לעיין בכל חשבונות הבנקים שנמצאים בבנקים.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
רגע ,זה מקביל לפרוטוקול של חברה ,מסמיך את בעלי הזכות החתימה לעיין באינטרנט?
אנחנו כאילו דירקטוריון של חברה ויושבים במעמד כזה?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
כן .בדיוק.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
יש הנחיות של מנכ"ל ומשרד הפנים בצורת התנהלות בכלי טכנולוגי של אינטרנט? אני שואל
אם יש הנחיות ,כי זה קשור לביקורת ,קשור לכל מיני התנהלויות ,אתה אומר רק עיון? אבל
האם יש הנחיות בעניין הזה?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
רק לעיון .לא נתקלתי בהנחיות כאלה עדיין.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
לדעתי ,צריך להמתין להנחיות ממשרד הפנים.
"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
אבל העיון מותר .היום במקום לקבל את הנתונים היום יומיים בפקסים ,תמורת תשלום,
היום אפשר -

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
יש לזה השלכות שצריך לתת את הדעת על העניין הזה ,ולבדוק את זה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אבל יגאל ,מה אכפת לך שאפשר יהיה לאחסן מידע במקום לקבל את הדפים שעולים הון
כסף?

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
כאדם פרטי לא אכפת לי ,ואני משתמש באינטרנט .כגוף ציבורי יש לזה השלכות שצריך לבחון
אותן ולא להתייחס אליהן כמו לאדם פרטי .לבחון ,מה המשמעויות ,האם יש הנחיות בעניין,
מה ההשלכות .אני מעריך שמשרד הפנים לא מנותק מהטכנולוגיה .צריכות להיות הנחיות
לעניין הזה .אני מעריך שהם מעודכנים בעניינים האלה .אני מבין את העניין ,רק הערתי את זה
לפרוטוקול.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
ההערה שלך נכונה ,אבל אני חושב שאם זה חוסך את כל מה שקורה בצד המקצועי ,אז חבל.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אני יודע את היתרונות ,אבל היות וזה גוף ציבורי ,צריכות להיות הנחיות לעניין הזה.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
זה רק לעיון בלבד ,יגאל.
"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אפשר להעלות את זה להצבעה? אני חוזרת על הדברים .אישור תב"ר מס - 59 .אני עושה את
זה כמכלול ,ברשותכם ,כפי שהוגש לכם ,ותיקון תב"ר מס 977 .וההצבעה הבאה זה אישור
מורשה החתימה בכל חשבונות הבנק באינטרנט ,כפי שהוצג לכם בפרוטוקול .מי בעד?

מר יגאל יוסף  -חבר מועצה:
רגע ,לי יש בעיה .אני לא יכול להצביע על הכל כמקשה אחת .אני רוצה להצביע על התב"רים,
אבל לא על העניין השני .תפרידו בין התב"רים לעניין הזה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אני מפרידה ,תב"ר  59ותיקון מס .977 .לא הגדלה ,התב"ר במקום  20 - 80אחוז ,אנחנו עכשיו
מאשרים .70-30

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
צריך להקפיד שם ולראות שזה משתלב ברחוב רש"י.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
משה סיני ,עדה אהרון ,דראב ,סיגל שיינמן ,אלונה ,אבי ,אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל,
יגאל יוסף ,משה בן טובים .תודה.
החלטה מס'  :1מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים המפורטים להלן:
 .1אישור תב"ר מס'  59עבור מבנה יביל לבי"ס נאות אילנה ,ע"ס  ₪ 70,000במימון משרד
החינוך )סה"כ תקציב .(₪ 70,000
 .2תיקון תב"ר מס'  977עבור צומת רש"י – שילה ע"ס  ₪ 350,000במימון משרד התחבורה
ו ₪ 150,000 -במימון העירייה )סה"כ תקציב (₪ 500,000
בעד (11) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,אלונה דור-קולן ,אבי
סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,יגאל יוסף ,משה בן טובים.

האישור הבא זה עיון מורשה חתימה בכל חשבונות הבנק באינטרנט .מי בעד? סיני ,עדה,
"חבר"  -למען הרישום הטוב
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דראב ,סיגל ,אלונה נמנעת ,אבי ,אדמוני ,מיכאל ,פיני דניאל ,יגאל יוסף  -נמנע ,בן טובים.
החלטה מס'  :2מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות אישור עיון למורשי החתימה בכל
חשבונות הבנק באינטרנט כדלקמן :בנק הפועלים ,בנק הבינלאומי ובחשבון החב' למוסדות
חינוך.
בעד (9) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,משה בן טובים.
נמנעים (2) :אלונה דור-קולן ,יגאל יוסף.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
הנושא הבא הוא אישור מינוי שאול סטאחי כנציג העירייה ברשות הניקוז ,במקום חברת
המועצה עדה אהרון .זו היתה בקשתה והמלצתה .כנציג העירייה ברשות הניקוז.

מר אבי סומובסקי – חבר מועצה:
באים לשם עם החלטה שזה יהיה נציג ציבור?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
לא ,אחרת היינו שמים נציג ציבור.

עו"ד עדה אהרון – חברת מועצה:
לא ,אין נציגי ציבור .צריך להיות איש מקצוע בוועדת הניקוז .בעיות של טיפול בניקוז .זה
איגוד ערים ,אבי ,הנציג על פי החוק יכול להיות גם נבחר ציבור וגם איש מקצוע.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
הוא גם גוף מקצועי שמטפל בזה?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
הוא גם גוף מקצועי והוא גם כן עוזר במימון פרוייקטים ברשויות המקומיות במימון מסוים
על פי וועדת איגוד ערים.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר פיני דניאל – חבר מועצה:
גם חשוב לדעתי ,שיש לנו מישהו שבקיא בעניינים אלה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
כן כן ,הוא איש מקצוע .אני מעלה את זה להצבעה .אישור מינוי מר שאול סטאחי כנציג
העירייה ברשות ניקוז ירקון ,במקום חברת המועצה עדה אהרון .מי בעד? עדה ,דראב ,סיגל,
אלונה ,אבי סמובסקי ,אדמוני ,מיכאל ,פיני ,יגאל יוסף ,בן טובים .תודה.
החלטה מס'  :3מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי שאול סטאחי כנציג העירייה ברשות
ניקוז ירקון במקום חברת המועצה עדה אהרון.
בעד (11) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,אלונה דור-קולן ,אבי
סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,יגאל יוסף ,משה בן טובים.

מר משה סיני  -ראש העיר:
זה כל סדר היום? אולי ננצל את הזמן שנותר לנו ,יש לנו עוד קצת זמן .נפתחה מערכת החינוך
אצלנו בעיר עם תחילת שנת הלימודים ,ואני חושב שאנחנו רוצים לאחל בשם כל מועצת העיר
לכל תלמידי מוסדות החינוך אצלנו ,בראש העין ,כמובן על כל הזרמים ,ונבוא ואולי נעדכן,
למרות שזו לא הישיבה ,וזה לא בסדר היום ,אני חושב שבכל זאת שווה להגיד כמה מילים על
פתיחת שנת הלימודים ,היה כאן גם כינוס גדול של פורום המנהלים אצלנו על סדר היום ,אז
גם אבי קמינסקי לא פה ,וגם נציגים אינם פה כדי לענות על שאלות ,אבל הייתי אומר באופן
כללי ,אפשר לומר ,מועצת החינוך נפתחה בהצלחה,בצורה חלקה ,חברי מועצת העיר ,מי
שיכול היה והיה לו זמן להתפנות ,התלווה אלי לסיורים במוסדות החינוך השונים ,ביקרנו
בעיקר בבתיה"ס ,דיברנו גם עם המנהלים והמורים ,כמובן גם עם התלמידים .נכחנו גם
באירועים מרגשים של כניסת ילדי כיתה א' לשנה הראשונה שלהם ,ראינו את ההתרגשות גם
על הפנים של הילדים .סה"כ היה פה מאמץ גדול מאד ,ואני קראתי לכל עובדי המערכת ,בלי
להגיד להם תודה ,מאמץ של כל אגפי העירייה ,החל מהחינוך ,החינוך התורני ,הרווחה ,אגף
שפ"ע ,בטחון ,כולם נתנו באמת יד אחת ומאמץ מאד גדול כדי לפתוח את שנת הלימודים
"חבר"  -למען הרישום הטוב
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כסדרה .אני חושב שעשינו מאמצים גדולים מאד .בי"ס בגין שהעמדנו אותו על הרגליים ,גם
פיתוח החצרות של בי"ס בגין שהושקעו שם מיליונים ,וגם שיפוץ בכיתות ,אני ראיתי את
החיוך של הילדים שמגיעים לשם .אני חושב שזה נגע מאד לכולנו .נכון שאפשר לעשות יותר,
אבל בסה"כ אם תדברו עם מנהלת ביה"ס ,ואני חושב שזאת הכתובת הנכונה ביותר ,אז
תחושו הקלה ,והיא גם הביעה את שביעות הרצון שלה עם פתיחת שנת הלימודים.
אני רוצה לנצל גם את ההזדמנות ,יושבים פה הורים שנותנים ומשקיעים ממרצם ומזמנם,
יהודה עלייאש שהוא יו"ר וועד ההורים ,יחד עם ענת ואתי ,וכולם ,באמת כל מי שנוטל חלק
במאמץ הזה ,זאת ההזדמנות להודות לכם על התרומה שלכם .אני יודע שלא הכל רואים תמיד
עין בעין עם רשות מקומית ,מטבע הדברים יש דברים שהם לפעמים במחלוקות ,ולפעמים
הרשות לא יכולה לתת את כל מה שהיא רוצה לתת ,אבל אני חושב שבסה"כ עצם הדיאלוג
שלדעתי הולך ומתהדק עם וועד ההורים היישובי ,ועם יהודה שעומד בראשותו ,ועצם
התרומה ,גם יהודה התלווה אלי במהלך הסיורים בבתיה"ס ותרם מהניסיון שלו ומהעצות
שלו ,ואני באמת רוצה לשבח אותו על כל הפעילות הזאת ואני אומר את זה באמת מעומק
הלב .אני יודע עד כמה חשוב

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
צריך להגיד את זה מעומק הכיס .מילים יפות זה טוב ,רק העניין שצריך כסף .כסף.

מר משה סיני  -ראש העיר:
עזוב עכשיו ,זה לא רק כסף ,זה מעמד חגיגי -

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
תן לו לסיים.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
סליחה רגע ,תרשו לי קריאת ביניים :הערכה לפועלם של ההורים ,זה לטובת הילדים ,אתה
בעבר אמרת ,לא הבנת את המגבלות של העירייה ודרשת תמיד יותר כסף .הגיע הזמן שאתה
"חבר"  -למען הרישום הטוב
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יכול לממש .אחד הכלים הכי פשוטים זה לראות את העניין של חוק בתיה"ס בנושא קרב,
כחלק מהשקעה של העירייה במערכת .ותוכנית קרב ,מעולם ,עם כל הקשיים ,והיו לי יותר
קשיים מאשר היום ,מעולם לא היה ספק בהפעלת קרן קרב ,והיום יש ספק.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
מי מטיל ספק? )מתווכחים וצועקים ביניהם(

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
כל שנה זה מתעורר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
יגאל ,למה להתווכח? אני באמת רוצה לשבח .על כל מה שעשית בעבר  -תודה רבה ,באמת .אף
אחד לא בא להגיד עליך מילים רעות כאן .אני חושב שעשית עבודה יפה .אני אומר לך ,אתה
מתפרץ לדלת פתוחה .עשית רבות למען העיר ,וקידמת גם את מערכת החינוך .למה אתה צריך
להתפרץ? באמת ,אני משבח אותך בכל פורום אפשרי.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
אני מבקש ממך ,אל תשבח אותי ,תן פתרונות.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תודה לך גם על ההערות בפורום הזה .קטעת אותי בשבחים לוועד ההורים ,ואני רוצה לשבח
את וועד ההורים ,אני חושב שמגיעות להם הרבה מילים טובות .כי בלי וועד הורים שמעורב
ופעיל ,וגם אסרטיבי הרבה פעמים ,אי אפשר להמשיך .אני חושב שמבחינתי זה דבר חיובי
וראוי ל תת עליו את כל מילות השבח ,מעבר לרמה העירונית ,שאני חוזר ומדגיש את ההערכה
שלי לכל הגורמים העירוניים שנטלו חלק במאמץ הזה ,וכמובן וועד ההורים היישובי וכל מי
שנטל חלק בעניין.
הייתי בוועדת החינוך של השלטון המקומי ,אני חבר בוועדה הזאת ,ביחד עם עוד כמה ראשי
"חבר"  -למען הרישום הטוב
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ערים שנושא החינוך חשוב להם .היתה לנו ישיבה אתמול ,בישיבה הזאת העלינו כמה וכמה
סוגיות מפתח שלדעתי ,אנחנו נידרש להן בשנים הקרובות ,או אפילו בשנה הקרובה .הסוגיה
הראשונה זה הקיצוצים העמוקים בתקציבי החינוך מטעם ממשלת ישראל ,אם אנחנו משווים
את השנים  2002/ 2001לעומת  ,2004/2005תקציב החינוך המדינה ירד ב 6-מיליארד שקל.
שימו לב למספרים .המשמעות של זה זה עומס אדיר גם על הרשויות המקומיות ,גם על
ההורים ,ולמעשה אין שום ,הייתי אומר ,מיצוק במציאות למסר שמקרינים כלפינו ,שהחינוך
הוא דבר שעומד בסדר עדיפות גבוה של המערכת הממשלתית בישראל .החלטה שקיבלנו
בוועדת החינוך לדרוש בתקציב  ,2006אין לי שום אשליות ,שלא יחזירו את כל ה 5-6-מיליארד
שקל שהיו לנו בשנת  ,2001/2002אבל גם אם יחזירו מיליארד או  1,5-2מיליארד -

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
איפה יחזירו ,עכשיו בשביל תקציב ההתנתקות לקחו ,אז מה כבר נקבל?

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני אומר שדווקא היום ,בזמן שאנחנו נכנסים לשנת בחירות ,כן יהיה לממשלה ,ברמה
הפוליטית ,עניין להראות

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
בסדר ,אבל היא לא יכולה לקבל היום שום תוספת לתקציב.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אולי יהיו בחירות גם בראש העין ,ונוכל לקבל יותר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
בסדר גמור ,כל אחד עם הפרטנזיות שלו.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
"חבר"  -למען הרישום הטוב
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עם הפרטנזיות שלך .אני פשוט ממשיך את הרעיון.

מר משה סיני  -ראש העיר:
בסדר גמור .אז אני בא ואומר ,שמאחר ונכנס לשנת בחירות ברמה הלאומית ,אז לדעתי ,יש
סיכוי גדול שהממשלה תלך בכיוון הזה ,ונוכל לקבל תקציבים ,הדבר השני זה דו"ח דוברת,
דו"ח דוברת ,אנחנו נכנס לעבודת מטה כאן בישוב ,לגבי האפשרות שימומש כבר בשנה הבאה.
גם בנושא הזה מרכז השלטון המקומי יקבל החלטה שכח הרשויות שנמצאות היום בפיילוט,
יעבירו דו"ח עד כנראה פברואר לגבי מהות הפיילוט שנערך אצלם ,כדי שלא נתעורר ביוני יולי,
ורק אז נעשה את ההשלכות ואת המסקנות ונברר את העובדות לגבי מימוש דו"ח וועדת
דוברת באותן רשויות שנכנסו לנושא הזה ,אז גם פה אני מקווה שיהיה לנו איזשהו בסיס יותר
מקצועי לדון בהשלכות של מימוש דוברת ,באותן רשויות שנכנסו.
לגבי קרן קרב ,אני חוזר ומדגיש ,שאם בעבר היו ספקות לגבי הקרן ,ואני זוכר גם דוחות
שהמליצו בפה כזה או אחר לבטל אותה ,אנחנו הקמנו לפני כשנה וחצי ,ויושב פה גם יהודה
עלייאש שהיה חבר בוועדה הזאת ,וגם אבי סמוכה שהיה בראש הוועדה ,עשיתם עבודה
מצוינת .והוועדה הזאת הגיעה למסקנה ,גם שרי היתה נוכחת ,אני מתנצל מראש אם שכחתי
מישהו ,הוועדה הזאת נתנה ביסוס ,ואחת ולתמיד ,בניגוד לעבר ,נתנה אחת ולתמיד החלטה
שאנחנו אימצנו וקיבלנו אותה ,שקרן קרב תהיה כאן ביישוב .זה לא מצחיק .אני חושב שזה
דבר חשוב) .כולם מדברים יחד(.
אנחנו בזמנו ,וגם השנה הזאת אמרנו שתהיה קרן קרב .היתה סוגיה אחת שדנו בה יחד עם
ההורים לגבי מועד הפעלה ,אם זה יהיה ב 15-לספטמבר ,או בתחילת נובמבר ,אני מסכים גם
שחודש אוקטובר זה למעשה חודש שלומדים בו  7ימים ,רחב החודש זה מועדים וחגים .אנחנו
גם נתנו עדכון שעל רקע זה שעדיין יש לנו חוסר בהירות בהיבט התקציבי ,וחלק מהקרן הזאת
מתוקצבת במותנים ,אנחנו נמתין עוד מספר ימים להתפתחויות בתחום הזה .אנחנו עוד לא ב-
 15בספטמבר ,עד כמה שאני יודע ,יש לנו עוד כמה ימים ,ואני מניח שעד סוף השבוע ,התמונה
קצת יותר תתבהר ,ונוכל לתת תשובה יותר ברורה .בכל מקרה ,בתרחיש הגרוע ביותר ,אנחנו
נפתח אותה בראשון בנובמבר ,ואם נוכל נעשה את זה לפני כן ,וגם אם נצטרך ,אנחנו נקיים פה
דיון במועצת העיר ,כדי לשחרר את הכסף שמותנה בעליית הארנונה .זה הכיוון שאנחנו
"חבר"  -למען הרישום הטוב
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חושבים עליו .בסה"כ אין לי שום ספק שהקרן הזאת תממש ותהיה גם בשנה הזאת.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
בנושא של פתיחת שנת הלימודים ,הייתי מבקש לקבל התייחסות לשני דברים .אחד ,מעבר
לכל השבחים ,היה לנו גם איזה אינצידנט שיצאנו בו מאד רע ,לפחות בתקשורת .אני מבקש
לקבל מידע מדויק ,מה היה הסיפור אתו ,עם ההתנקשות כפי שלפחות הצטיירה מהתקשורת,
היתה שם התנקשות שם של מנהל אגף החינוך בנושא הזה ,ויצאנו מאד לא בסדר בתקשורת.
מה גם שבסופו של דבר התקבלה החלטה שאכפה עלינו שינוי של העניין.
הנושא השני ,הנושא של משמרות הזהב .אני במסגרת יחידת הכוננות ,אבטחנו את הימים
הראשונים של בתיה"ס ,וחציית הילדים במעברי החצייה אל מול חוסר של משמרות הזהב
היתה ממש סיכון בעין ,סיכון בכוח .אין משמרות בטיחות .אני מבקש התייחסות עכשיו לשני
הדברים האלה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב ,אולי נענה אחד אחד .נדון קודם בנושא פתיחת שנת הלימודים .תעני לו.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
כן .ראשית ,אני אכן מסכימה אתך שהצטיירנו לא טוב ,אבל אני חושבת שההורים פשוט עמדו
על משוכה ,במקום לפנות למי שצריך ,פנו לתקשורת .מדובר בילד שההורים בקשו לרשום
אותו לבי"ס רמב"ם ,ועל פי אזור הרישום שלו הוא באוהל שלום .והוא הגיש ,יש וועדה ,דרך
אגב ,זה לא רק מנהל אגף החינוך ,יש וועדה בעיר שהקמנו אותה ,זו וועדה שהקמנו אותה
השנה ,כדי למנוע לחצים שהיו בשנה קודמת ,של כל מיני אנשים ,ולא צריך לפרט כרגע מי ,את
זה תעביר ,כי זה דוד שלי ,וחבר וילד וכו' ,עשינו וועדה מקצועית ,והוועדה המקצועית כוללת
את וועד ההורים היישובי ,מפקחת משרד החינוך ,מנהל אגף החינוך ,רווחה ופסיכולוג או
רווחה ,תלוי במקרה .והוועדה הזאת דנה בילד הזה והחליטה שאזור הרישום הוא זה שמנחה,
והילד הזה יישאר באוהל שלום.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:
רק צריך לדייק ,זה לא בי"ס חרדי) .כולם מדברים יחדיו(

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
השלב השני אחרי הוועדה ,אחרי שהוועדה דחתה את בקשת ההורים ,ההורים הגישו ערעור,
וגם את הערעור הזה הוועדה דחתה ,וזו וועדה מקצועית לחלוטין ,שבחנה את העניין .השלב
הבא שההורים גם הוסבר להם בוועדה וגם בערעור ,ויצא מכתב מהוועדה הזאת לבית
ההורים ,שהאינסטנציה הבאה לערער על ההחלטה של הוועדה זה מנהלת מחוז מרכז .מנהלת
מחוז מרכז ,באותו יום ,אני הרמתי אליה טלפון ,ההורים טענו שהם פנו אליה ,יכול להיות
שהיתה גם תקלה בתקשורת .אין לי מושג ,אני כשדיברתי עם מנהלת המחוז בטלפון והבטיחה
שתחזור אלי תוך פרק זמן של כמה שעות ,כי שנת הלימודים היתה בפתח ,ובאמת ,קיבלתי
טלפון כעבור בערך שעה ,שהם דנו בבקשה והילד עובר מבי"ס שלום -

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:
מי דן בבקשה?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
מנהלת המחוז .זו החלטה של מנהלת המחוז .זו האינסטנציה האחרונה,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
כלומר ,הוועדה היתה כל כך מקצועית ,שמנהלת המחוז שנתה את ההחלטה שלה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
רגע ,קודם כל אלה ההנחיות וכך עובדים במשרד החינוך .מי שמחליט זה מנהלת המחוז.
שנית ,העיר פה הרב אדמוני ובצדק ,משרד החינוך רואה בסקטור הדתי כסקטור יש חילוני,
ממלכתי ,יש דתי ויש תורני .אין בתוך הממלכתי דתי עוד משהו ביניים ,בנים בנות ,בי"ס אוהל
שלום ובי"ס רמב"ם ,מבחינת הפיקוח במערכת החינוך נחשב לבי"ס אחד .החזון הלאומי
"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מתקיים בשני בתיה"ס אותו הדבר ,הם מתייחסים לזה אותו הדבר.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
טוב ,זה פחות חשוב .מה היו השיקולים של דפנה לעשות  over rulingלהחלטת הוועדה הסופר
מקצועית?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
את זה תשאל אותה) .כולם צועקים ביחד(

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
השאלה שלי ,האם היתה החלטה מקצועית ,טוענת דפנה שהוועדה מקצועית ,השאלה שלי
פשוטה ,הפקת לקחים ,מה הנימוקים של דפנה לשינוי העניין? אני לא מחפש עכשיו רכילות
ולא משהו פיקנטי .פוליטיקה ,זה לא מעניין אותי .לא רכילות ולא פיקנטריה .אני רוצה להבין
מה גרם לה לשנות את ההחלטה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
רגע ,אתה שואל שאלה ,אבל גם לאלונה יש מה להגיד .מה רצית להגיד?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה
קטגורית אני אומרת שפורז לא היה מעורב ,לא התערב,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אבל למה שנתה מנהלת המחוז את ההחלטה של הוועדה המקצועית? )כולם צועקים יחד(

מר משה סיני  -ראש העיר:
אנחנו לא ראינו את הנימוקים.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
קודם כל ,כשבאים לדון על מקרה כזה ,קודם כל צריך לראות גם את הראייה הכללית.
והראייה הכללית כשהוועדה הזאת דנה ,ויושב כאן נציג שהיה בוועדה ,רואים גם את טובת
הפרט ,אבל רואים גם את טובת הכלל ,והמשמעות של להוציא ילד אחד מאוהל שלום ,אנחנו
סגרנו כיתה .לכן צריכים ,השיפוט צריך להיות גם לראות את טובת הילד בתוך המכלול,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אבל כל הנתונים האלה היו אצל דפנה ,לא?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
דפנה העבירה לנו ,לא אמרה ,העבירה לנו במסמך.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אני חושב שחשוב לנו מאד להפיק את הלקח .גם הצטיירנו כ"פוצווטס" וגם העברנו בסוף את
הילד .ולכן לדעתי ,כהפקת לקחים ,מה שחשוב לנו זה הפקת לקחים ,ולאמור ,לדעת מה
הנימוקים ,כדי שאנחנו נשים אותה במסגרת אותה וועדה מקצועית שלנו ,וזה יהיה לעתיד,
שלא מחר נחזור על אותו הסיפור .לדעת מה הנימוקים של דפנה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
א .אין לי וויכוח .אני חושב שמבחינה תכנונית ורציונלית אתה צודק במאה אחוז .אנחנו כבר
בתוך אגף החינוך דיברנו בינינו לבין עצמנו שברגע שהשנה תתקדם קצת ,אנחנו נתפנה
מהדברים השוטפים ואנחנו נשב ונחשוב על כל העניין הזה ולראות מה אנחנו עושים.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
האם את גבירתי המנכ"לית ,היית משנה את החלטת הוועדה?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
"חבר"  -למען הרישום הטוב
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אם זה היה מונח על זה ,לדעתי כן.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אז אולי לא היינו צריכים ללכת לדפנה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
זה החוק .דפנה היא מנהלת המחוז .אבל חשוב לי רק שתבינו,

מר משה סיני  -ראש העיר:
הוועדה היא מקצועית ,עכשיו ,אבי קמינסקי מנהל אגף החינוך ,על פי החוק הוא הרשם
הראשי בראש העין ואין לדפנה מה להתערב.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אם זה היה מגיע אלי ,אבל לא היתה לי סמכות.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני מבקש רק לפי הסדר .תעני לו על משמרות הזהב ,ואחרי זה משה בן טובים .שרי ושלום.
קצר .כל אחד דקה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
משמרות הזהב קיבלנו אישור של הרגע האחרון שיתחילו להכשיר את התלמידים ,להערכתי
זה ייקח עוד כמה ימים ,בינתיים נערכנו בשלושה ימים הראשונים יחד עם המתנדבים,
משטרה .בעוד כמה ימים תתחיל ההיערכות בבתי הספר מכיתות ו' ,ואז ייכנסו משמרות
הזהב .זה ייקח עוד כמה ימים.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
"חבר"  -למען הרישום הטוב
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א .זה לא ייקח עוד כמה ימים ,אל תשלו את עצמכם .הנושא הזה יותר כאוב ומורכב .אני
רציתי להתייחס אליו .האם עשו כל מה שהעירייה צריכה לעשות ,על מנת לסגור את הסיפור
הזה? אני אזכיר לכם שבשנה שעברה היה אותו סיפור ,ואז התערבנו אנחנו אישית ,והעסק
הזה זז יותר מהר ,דחפנו את מחוז מרכז ,דחפנו את הכל .אני מבקש לדעת מה כן עשיתם,
ולבוא ולהגיד שזה ייקח כמה ימים זה לא נכון .אל תטעי את הציבור .אני בטוח שאת לא
עושה את זה בכוונה .אבל זה תהליך לבוא עם המשטרה ,ולעשות בית ספר אחרי בית ספר ,זה
ייקח אולי כמו שמנהלות בתיה"ס אומרות להורים ,עד אחרי החגים .זה יותר ריאלי וזה גרוע.
זה פשוט גרוע וצריך להיערך לזה אחרת ,כי רמת הסיכון בכל האזורים שבהם יש מכלולי
בתי"ס כמו בנווה אפק ,כמו באזור בתיה"ס הדתיים ,כמו באזור אוהל שרה ,שזה אזור קשה
מאד מבחינת בטיחות תעבורתית ,צריך לתת פתרון אחר .אי אפשר לבנות על המתנדבים ,ופה
אני כן רוצה לציין ,להוסיף לדברי השבח של ראש העיר ,שאני בטוח שלא בכוונה שכחת אותם,
את חבורת המתנדבים העירונית על גווניה ,ואת החברה מפרטנר ,כוח הכוננות מחברת פרטנר
שהגיע למקומות של חטיבת הביניים שם ,שחששנו שיהיה ברדק גדול מאד ,ועזרו בוקר היום
הראשון של שנת הלימודים ,ביום השני כבר לא ,ועשו פעילות נהדרת.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
לא פרטנר ,גם אלה של המכוניות .איך קוראים להם?

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לא לא ,פרטנר .הגיעו מעוד כמה חברות ,אבל פרטנר זו חברה גדולה וצריך להזכיר אותם
לטובה .הם עשו עבודה נהדרת .הדבר השני ,זו היערכות אמיתית של העירייה ,אגב ,בשנה
שעברה ,בכל השנים ,גם עובדי העירייה יצאו בבוקר היום הראשון והשני ממשרדם בבוקר,
והשתתפו בהבטחת גני ילדים ובהבטחת התנועה במקומות הקליטים .השנה זה לא היה ,אולי
אפשר להחזיר את זה ,לבדוק איך לעשות את זה אחרת ,כי באזורים האלה א .המתנדבים לא
זמינים לכל החודש ,כי בכל זאת גם הם צריכים לעבוד ולפרנס את משפחתם ,ולכן צריך
למצוא פתרון ברמה העירונית ,כל עוד אין פתרון אחר ,ועדיין אני רוצה כן לשמוע מה נעשה,
על מנת להזיז את העסק הזה קדימה ,ולא להתקע ברגע האחרון עם הסיפור הזה.
"חבר"  -למען הרישום הטוב
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סוגיה נוספת ,פתחנו שנת לימודים ,ואנחנו פותחים גם את עונת הכדורסל .את שנת הכדורסל.

מר משה סיני  -ראש העיר:
דיברת על שנת הלימודים ,ואני רוצה לתת לשאר חברי המועצה ,אם יישאר זמן ,אני חוזר
אליך.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
גם אני שמחתי להצטרף לסיור הזה עם פתיחת שנת הלימודים ,והאמת שאני מאד התרשמתי
בבית הספר ,וגם שמעתי הורים שמאד התרשמו .כמעט בכל בתיה"ס ,גם הממלכתי דתי וגם
הממלכתי ,ואין ספק שיש פה שילוב של בתי ספר ,בעיקר בתיה"ס החדשים בשכונות החדשים,
אם זה גוונים ויובל ,וגם הרמה מבחינת הלימודים גבוהה ,הבנתי מהמנהל ,אי אפשר לא
להתפעל מרמת השיפור שחלה בבתיה"ס .לאחר מכן סיירנו גם באולפנה וגם בבי"ס רמב"ם,
וגם בבי"ס יסוד התורה בית יעקב ובאולפנה בעיקר ,וברמב"ם לצערי הרב המצב נשאר כמו
שהוא .אני הייתי בטוח שבמשך השנה הזו יהיה שיפור משמעותי הן באולפנה והן בבי"ס
רמב"ם ,שדיברו על דברים מינימליים ,על שרותים ,על דלתות ,על דברים שהייתי בטוח במאה
אחוז ,אדוני ראש העיר ,שאכן השנה אני בא לבי"ס אחר .ולצערי הרב ,ראינו שנשאר אותו
מצב .אפילו יותר גרוע ,הפערים הולכים וגדלים .אני לא חושב שאפשר להשאיר את המצב כפי
שהוא ,חייבים לשנות אותו ,אם אנחנו רוצים להשאיר את תלמידי העיר שילמדו פה ,אנחנו
כולנו יודעים שלמעלה מ 1800-תלמידים לומדים מחוץ לביה"ס ,בעיקר בחינוך הדתי .ואם
אנחנו רוצים להשאיר אותם בבית ,להשאיר אותם פה שילמדו ,ויאמינו במערכת החינוך,
אנחנו חייבים לשדרג את בתיה"ס ,ומנהלי בתיה"ס גם אוהל שרה וגם אולפנה וגם רמב"ם
דיברו על דברים מינימליים .סליחה ,לא אוהל שרה ,רמב"ם ,אוהל שלום והאולפנה .בישיבה
לא הייתי ,,כך שאני לא יכול להגיד .אבל דברים מקרוב שראינו ,ואתה שמעת ,ואני מאד
התאכזבתי .אני הייתי בטוח שיהיה שינוי ,ואני התאכזבתי .ופה אני קורא לך ,אני רוצה
לקיים דיון בנושא הזה ,אני לא מתכוון לוותר .השנה הזאת אני מקווה לצמצם את הפערים,
חייבים לתת סדר עדיפות שונה ,אם אנחנו מאמינים במערכת החינוך הדתית ,אנחנו חייבים
לשנות .נכון להיום  -כל המערכת הממלכתית דתית בהשוואה  -לא בהשוואה ,אבל נכון להיום
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היא נראית פשוט  -התורנית נראית אפילו יותר גרוע .אז אני מבקש ממך אדוני ראש העיר,
השנה לתת דגש ,ואני מבקש ממך לקיים דיון בנושא הזה .אני באופן אישי לא מתכוון לוותר,
ואני רוצה להאמין שיחד אתך ועם כל חברי מועצת העיר ,ניתן עדיפות ,על מנת שנוכל להגיע
להשוואה עם בתי ספר אחרים ,ואם אנחנו מאמינים במערכת החינוך ,אנחנו חייבים להשאיר
את ההורים כאן ע"י השקעה גם בחזות וגם בבית הספר בתוכנית הלימודים.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
בתי ספר אחרים נראים אולי טוב יותר בזכות אותם הורים שמשקיעים) .כולם צועקים יחד(.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
השקיעו קרוב ל 400-אלף שקל ההורים.

מר משה סיני  -ראש העיר:
יש חברי מועצת עיר שעוסקים בזה.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
רק הערה קטנה בקשר להשתתפות של ההורים .אני רוצה להגיד לך ,בגני הילדים ,אני זוכר,
שהיו מספר מזגנים שאנחנו ההורים רכשנו ,וגם בבתיה"ס ההורים שותפים .אז תפסיקי לנגן
ההורים ,ההורים ההורים .כשההורים גם משתתפים אז גם העירייה נותנת מכספה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
בואו לא נפתח את הדיון .אנחנו חייבים לקצר .בבקשה,שלום דראב.

מר יגאל יוסף – חבר מועצה:
קודם כל כל הכבוד להורים שתורמים .דבר שני ,יש מצב עובדתי ,שזהו מצב סוציו-אקונומי
בראש העין הוותיקה שהוא יותר קשה ויותר בעייתי .אי אפשר לעשות שוויון ביכולות ובטח
לא במשאבים .לכן צריך אפליה מתקנת ,וזה מה שאתה מבקש.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים ,אני אומר שאנחנו מיצינו את סדר היום ,אנחנו כאן יושבים מעבר לסדר היום ובדיון
נאור ,הייתי אומר ,אז אני מבקש ,אל תכנסו אחד לדברי השני ,אחרת לא נתקדם .בבקשה.

מר שלום דראב  -סגן ראש העיר:
א .לגבי בתיה"ס בראש העין הוותיקה ,בואו נאמר כך ,נוצר מצב קצת חסר הגיון לחלוטין,
שדווקא בבתיה"ס שאין בהם מזגנים כתוצאה ממצב כזה או אחר ,העירייה משקיעה בהם
פחות ,כי העירייה שלמה אז את החשמל עבור אלה שיש להם מזגנים .באופן טבעי ,החשמל
יקר יותר.

מר פיני דניאל -חבר מועצה:
תסביר את ההגיון .אני הבנתי ממך שהעירייה שלמה עבור מזגנים בבתיה"ס בחדשה )כולם
צועקים במקביל(.

מר שלום דראב -סגן ראש העיר:
א .צר לי על חוסר הבנה בסיסי לגבי נושאים של דו"ח דוברת .אני חושב שחשוב שבנושא
דוברת ,ההשוואה תהיה לגבי אותם מקומות ,לגבי אותן ערים שבהן יש חינוך ממלכתי דתי,
חינוך תורני .פה יש בעיה חריפה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
בינתיים אף אחת לא נכנסה.

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
ב .לגבי קרן קרב ,אני עדיין חושב שזה הטוב במיטבו ולא הרע במיעוטו ,שקרן קרב תתחיל
בראשון בנובמבר ,כי זה חסכון של חודשיים מתוך העשרה חודשים ,ולמעשה זה כמעט 20
אחוזים מהתקציב .בשביל שבועיים כדאי? דבר נוסף ,שמעתי שבי"ס יובל ואני אומר את זה
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במלוא הכנות ,שיש לו הצלחה אדירה ,ואני הבנתי שמספר תלמידים רוצים לעבור.
מר משה סיני – ראש העיר:
אנחנו כבר ב 5-בספטמבר ,היו צריכים לבוא קודם

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
בכל אתה צודק ,אבל צריך למצוא פתרונות לתלמידים האלה .אני חושב ,עצם העובדה שהם
רוצים לעבור לבי"ס בגין ,מה זה משנה מאיפה? או ממקום אחר ,עצם העובדה שרוצים לבוא
בכל זאת אנשים ,זה דבר חיובי וצריך למצוא פתרון לתלמידים ולא -

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
הכל כבר סגור לילדי העיר) .צועקת( זה בושה וחרפה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אל תצעקי ,אני נועל את הישיבה.

הישיבה נעולה.
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ריכוז החלטות
 .1אישור תב"ר מס'  59עבור מבנה יביל לבי"ס נאות אילנה ,ע"ס  ₪ 70,000במימון משרד
החינוך )סה"כ תקציב (₪ 70,000
החלטה :אושר פה אחד.
בעד (11) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,אלונה דור-קולן ,אבי
סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,יגאל יוסף ,משה בן טובים.
תיקון תב"ר מס'  977עבור צומת רש"י  -שילה ,ע"ס  ₪ 350,000במימון משרד התחבורה
ו ₪ 150,000-במימון עירייה )סה"כ תקציב .(₪ 500,000
החלטה :אושר פה אחד.
בעד (11) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,אלונה דור-קולן ,אבי
סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,יגאל יוסף ,משה בן טובים.
 .2אישור עיון למורשי החתימה בכל חשבונות הבנק באינטרנט כדלקמן :בנק הפועלים ,בנק
הבינלאומי ובחשבון החב' למוסדות חינוך.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות אישור עיון למורשי החתימה בכל
חשבונות הבנק באינטרנט כדלקמן :בנק הפועלים ,בנק הבינלאומי ובחשבון החב'
למוסדות חינוך.
בעד (9) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,אבי סמובסקי ,יעקב
אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,משה בן טובים.
נמנעים (2) :אלונה דור-קולן ,יגאל יוסף.
 .3אישור מינוי מר שאול סטאחי כנציג העירייה ברשות ניקוז ירקון במקום חברת המועצה
עדה אהרון.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי שאול סטאחי כנציג העירייה ברשות
ניקוז ירקון במקום חברת המועצה עדה אהרון.
בעד (11) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,אלונה דור-קולן ,אבי
סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,יגאל יוסף ,משה בן טובים.

______________
משה סיני
ראש העיר

________________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה
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