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על סדר היום:
 .1אישור קבלת הלוואה מבנק לאומי/בנק פועלים/בנק אוצר השלטון בסך  50מליון ₪
בריבית שנתית ריאלית עד  5.3%לתקופת פירעון של עד  20 – 15שנה.
ייעוד ההלוואה:
א .צמצום גרעון נצבר כ 20 -מליון .₪
ב .מחזור הלוואות בסכום כ 30 -מליון .₪
* הערה :הנתונים הסופיים של הבנק (שם הבנק ,תקופה ,אחוז) יקבעו לאחר מו"מ
(התמחרות) עם הבנקים

 2.אישור מתן ערבות למתנ"ס עבור קבלת הלוואה  2מליון  ₪מבנק הפועלים .ריבית עד
 5.3%לתקופת פירעון  10שנים ,לצורך צמצום גרעון ופירעון הלוואה קיימת.
 .3אישור הסכם ידידות לשיתוף פעולה עם פראג ואישור יציאת משלחת עירונית לכנס ערים
תואמות בפראג ולחתימת הסכם שיתוף פעולה בין ראש העין לפראג.
 .4אישור מינוי פיני דניאל כמחזיק תיק ספורט עירוני במקום חבר המועצה זכי קוממי .וכן
מרכז הטיפול בהיערכות העירונית להתמודדות עם בעיות אלימות.
 .5אישור מינוי זכי קוממי כמרכז נושא גישור וועדי שכונות.
 .6אישור מינוי משה בן טובים כמחזיק תיק איכות הסביבה במקום חבר המועצה זכי
קוממי.
 .7הצגת עקרונות מחשב לכל ילד.
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מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אנחנו נעשה קצת סדר ,עדכונים מהחברים שנושאים בתפקידים .בגלל שאנחנו סמוכים
לאירועים של יום העצמאות ,ביקשתי מהחבר משה בן טובים ,שאגף שפ"ע ייתן סקירה
כללית על ההתארגנות של אגף שפ"ע לגבי אירועי יום העצמאות ולאחריו סיגל תיתן לנו
סקירה לגבי האירועים עצמם ,תוכן האירועים .בבקשה ,משה.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
בקשר לאירועי יום העצמאות וטקס הזיכרון ,יד לבנים ,מבחינת ניקיון של כל המתחם של יד
לבנים ,המתחם נוקה ונקי ,וגם הוספנו שם שתילים .כמו כן כל נושא הגינון שם ,בכל
הרחבה ,טופח שם ע"י אגף שפ"ע .כמובן בחלקה הצבאית הוספנו שם גם שלט שכתוב
החלקה הצבאית ע"י מתנדבים תושבי המקום שתרמו את השיש הזה שכתוב עליו חלקה
צבאית .בבית העלמין נשתלו גם צמחים ,ניקו ולמעשה הכל ערוך .כמו כן ,גם בית הקשת,
הגבירו את הניקיון .יחידת צה"ל לא השתתפה בעניין .כל זה אגף שפ"ע ,בעיקר אגף שפ"ע.
כמו כן אנחנו נערכים לקראת יום העצמאות ,קישטנו את כל העיר ,אפשר להגיד שאגף שפ"ע
נכון להיום ,בשלבי סיום של כל ההכנה לקראת יום העצמאות .הייתי אומר ,כבר הקדימו את
יום העצמאות מבחינת קישוט העיר ,ניקיון ויום לפני יום העצמאות ,גם נגביר את הניקיון
יותר באזור הרחבה של המתנ"ס ,איפה שיתקיימו שם אירועי יום העצמאות .בנוסף ,בימים
האלה ,אנחנו מסביב לכל העיר ,זה נקרא "פסי אש" מסביב לכל העיר אנחנו עם טרקטורים,
מנקים את כל העשבייה בכל פרברי העיר ,בכל השכונות מסביב .גם מנקים לקראת ל"ג
בעומר .כל הוואדיות ובעיקר הניקיון מסביב לכל העיר ,בכל השכונות .אנחנו מנקים עם
טרקטורים מסביב לכל העיר ,מעשביות כדי שיהיה הרבה יותר נקי ,וגם חלילה עשבים
ונחשים וכל זה.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
יש לך עדכונים לגבי חניות וסגירת כבישים וכו'?

"חבר"  -למען הרישום הטוב

4

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  55/11מיום 25/4/2006

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
סגירת כבישים לגבי יום העצמאות לא ,כנראה שיגיע לפה שמוליק ואז הוא ייתן עדכון של
זה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
לא לא ,לגבי הכבישים זה לא שמוליק ולא אתה ,זה הקב"ט .אבל גם אני יכולה להגיד לכם
את זה.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
בסה"כ אני יכול לציין את העבודה של אנשי אגף שפ"ע ,שנערכו בהתאם ,ונערכו טוב מאד,
אפילו לפני הזמן ,ומגיע להם כל הכבוד ,למנהל האגף ולכל עובדי אגף שפ"ע .לכל הצוות
המקצועי , ,לאירית שבשיתוף פעולה עם כל העובדים פעלה וכל עובדי עיריית ראש העין.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
הערה אחת חשובה מהטקס בשנה שעברה בערב יום הזיכרון ,בטקס המרכזי ליד האנדרטה,
לא היה בידוד של האזור בצורה כזאת ,שמי שישב ,ותזכרו טוב ,כשישבנו שם ,מולנו שחקו
ילדים וקפצו ורצו .אז השנה תסגרו את הפינה הזאת עם בד יוטה או כל דבר אחר .ואי אפשר
לא לתת להם להיכנס ,כי זה מאות ילדים .אי אפשר לסגור את זה לגמרי ,אבל אפשר בקלות
לשים שם בד יוטה של  6מטר ולתחום את זה ,כי זה פשוט צרם מאד לעין ,וטוב שנזכרתי
עכשיו ,את זה כדאי למנוע.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
ושחברי המועצה יגיעו בזמן .הבעיה שאומרים לכם ,ומי שלא מגיע בזמן ,מגיעים תושבים,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
זה שמור ,לא צריך להוסיף שני כסאות בשורה הראשונה.
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אני חייבת הערה לנושא הזה של השמירה לערב יום הזיכרון .אנחנו שמרנו לפחות בשנתיים
האחרונות וגם הפעם מתוכנן לשמור לכם .באות פשוט משפחות שכולות ,שאתה לא יכול
להרים אותם .הם זורקים ,אני אומרת לך ,אני הערתי ,הם פשוט זורקים את השם ואני לא
מתווכחת .אבל שומרים לכם .המשמעות היא שאם תבואו באמת בזמן ,או קצת לפני הזמן
אפילו ,יש לכם מקומות.
עכשיו אפרופו זה חשוב לי ,השנה זו פעם ראשונה ,שאנחנו עשינו מתי ,ספר לזכר הנופלים,
ואתמול פשוט התארגנו ,כי עד אתמול לא היינו בטוחים שנספיק עם בית הדפוס ,ואנחנו
בשעה  6עם המשפחות השכולות ,עושים את הטקס בבית מורשת יהדות תימן .קיבלתם
הזמנות אישיות ,אנחנו מזמינים את המשפחות ,והם מקבלים ,כל משפחה מקבלים ספר
שעדיין אין לי אותו ,אז אני לא יכולה להציג לכם אותו .ולכן גם אתם מוזמנים ,קיבלתם
הזמנות .זה ב 6-בערב ,ואחרי שנסיים ,יהיה את הטקס המרכזי באנדרטה .בערב יום
הזיכרון .אני מבקשת ואני אשמח מאד שתגיעו.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אני מבקש באותה הזדמנות מאירית ,לדבר על סגירת הכבישים .הבנתי ששבזי
והאמפיתאטרון הישן משמש כחניון .בואי נשמע איזה כבישים נסגרו שם.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
נכון .קודם כל כמו בשנה שעברה ,אין הרבה שינוי .שבזי נסגר וצה"ל נשאר פתוח ,כמו בשנה
קודמת .כל מגרש החניה במתנ"ס סגור ,לא תתאפשר שם חניה .העיר סגורה מערב יום
הזיכרון ,כל המתחם של המתנ"ס סגור .שטח סטרילי .לא ביום הזיכרון ,על יום העצמאות
אני מדברת .העיר סגורה מבחינת המחסומים מערב יום הזיכרון בשש בערב ,עד  -פחות מ48-
שעות.
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גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
יש לכם פה טעות התאריך של יום שני זה לא  2.5זה  .1.5השאלה אם רציתם יום שני או יום
ראשון.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
השאלה אם ביום הזיכרון אתם עושים את זה או בערב יום הזיכרון.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
שני זה ערב יום הזיכרון.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
זה רע מאד טעות כזאת .יום שני ,ה ,2.5-זו הערה נכונה וזה חשוב ,זו טעות רצינית.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אתם אומרים כאילו למשפחות לבוא ב 6-וישבו עד  7-8שם?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
נכון .אבל לא תהיה בעיה ,אנחנו מתואמים אתם ,יהיה להם שם קודם כל כיבוד .תראה ,או
שהיינו עושים את זה במהלך הטקס וזה גם ייקח זמן ,אבל -

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
זה גם מכביד על ההורים ,אגב.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אני מקווה גם שתקצרו את הטקס הזה .שעה וארבעים דקות זה לא טקס יום הזיכרון.
בשנה שעברה זה היה שעה וארבעים דקות .זה לא טקס יום זיכרון ,תסלחו לי ,זה ממש לא.
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
שעה ורבע.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אירית ,מה לגבי הקטע של שבזי וצה"ל?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
צה"ל פתוח ,שבזי סגור .אבל צה"ל גם בשנה שעברה היה פתוח .חברים ,מבחינתכם ,מי
שרוצה להגיע ולקבל אישור להיכנס עם המכונית ,אנחנו מאפשרים לחברי המועצה .מי שרק
כן רוצה להגיע עם האוטו ,תתנו לי את המספרים שלכם ,ואנחנו ניתן את זה לשמירה שם .זו
פריבילגיה שמגיעה לכם.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
תודה לאירית ,סיגל ,אפשר לעדכן אותנו לגבי אירועי יום העצמאות?

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
שוקי יעדכן ,אני חושבת שזה יהיה הנכון והראוי.

מר שוקי שצוב – יועץ לענייני אירועים:
אירועי יום העצמאות או אירועי יום הזיכרון? עדכון כללי? התחלנו אתמול בערב יום
השואה ,שהתקיים במתנ"ס שבזי.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
היה יפה מאד.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר שוקי שצוב  -יועץ לענייני אירועים:
תודה .מחר אנחנו מקיימים בשעה  10בבוקר לילדי הגנים והחטיבות הצעירות טקס יום
העצמאות ,בשיתוף ערוץ הופ .ערוץ הופ מצלם את האירוע ,שישודר בטלוויזיה ביום
העצמאות ,במסגרת תערוכה שנקראת תערוכת פרח למדינה ,שתוצג גם בקבלת הפנים של
ראש העיר וחברי מועצת העיר במוצאי יום העצמאות .בשני לחודש ,אנחנו נתחיל את הערב
של הענקת הספרים למשפחות ,זה יהיה ביום שני בראשון לחודש .דרך אגב ,היה רשום
במכתב הראשון לחודש יום שני .בכל מקרה יש עוד זמן לתקן .לאחר האירוע בהשתתפות
המשפחות השכולות ,נעבור לאנדרטה ונקיים את האירוע .אני רק רוצה לציין ,פיני ,לגבי
אורך האירוע ,להבדיל מהאירוע שמתקיים בבית הקשת ,האירוע הוא אירוע דתי ,טקסי על
פי התקן של משרד הבטחון .האירוע מתארך ,כי אנחנו מקרינים  ,לא בכל רוב הערים
האחרות ,את מצגת הנופלים .וזה מאריך את הטקס.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
זה זה ,והנחת הזרים הבלתי נפסקת בסוף האירוע ,זה שני דברים.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
זו מסורת של המקום ,פיני ,זו בעיה ,וצריך לקחת את זה בחשבון ,זו מסורת של המקום
ובשנה שעברה אנחנו קיצרנו את המצגת בכמה דקות וקיבלנו על זה כל כך הרבה טרוניות
מהמשפחות של הנופלים .תשמע ,זה אנשים מעורבים ,וקיצרנו את זה ובכל זאת זה ארוך,
אתה צודק .למשפחות זה חשוב.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
יש גם כל כך הרבה טרוניות על האורך.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אתה צודק ,אבל למשפחות זה הדבר החשוב ,המשפחות השכולות.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר שוקי שצוב – יועץ לענייני אירועים:
צריך לקחת בחשבון ,קיצרנו השנה את המצגת ב 15-דקות ,היא היתה בשנה שעברה 26
דקות ,קיצרנו שם עוד כמה דברים .השנה גם ,להבדיל מהשנים הקודמות ,יחידה צבאית היא
זו שתנהל את הטקס מבחינת ת"ס ולא אדם מהמקום שעשה את זה בשנים האחרונות.
לאחר הטקס המרכזי ,הרס"ר הוא מכאן ,זו יחידה של משמר הגבול .לאחר מכן ,בשעה 9:45
אנחנו נקיים את הערב שערים נוספים לזכרם .שהשנה ישתתפו בו תת אלוף אילן הררי קצין
חינוך ראשי ,יתארח האבא של החייל שעצר את המחבל שהיה בדרך לראש העין במחסום
טול כארם ,היה בדרך למגה בראש העין ,החייל נהרג ,האבא יבוא ויספר את הסיפור .תהיה
סגן אלוף ,זה לא קשור ,אבל במקרה סגן אלוף מראש העין הוותיקה ,שאבא שלה נלחם
בזמנו במלחמת השחרור על הגנת ראש העין ,מתחם מגדל צדק ,היא תבוא ותספר את
הסיפור ,ואנחנו מארחים גם את אלוף משנה בשם אופיר ,שהוא היה נחת חרמון ,דרוזי ,הוא
יספר על אחיו שנהרג באחת המלחמות .למחרת ,אנחנו בבוקר נתחיל עם שתי תפילות הודיה,
וזה יהיה באולם הפיס .למחרת בבוקר שתי תפילות הודיה ,ביום העצמאות עצמו .למחרת
בבוקר אנחנו מקיימים את הטקס בבית העלמין ,בשעה  .10:50בערב יום העצמאות אנחנו
מקיימים את הבמה המרכזית שהשנה נקיים את האירועים בפארק לב העיר.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אגב ,מי מנהל את הטקס בבית העלמין? מי מנהל את הטקס ,לא מי מנחה.

מר שוקי שצוב – יועץ לענייני אירועים:
מי מנחה? אריה דוראני ,מה זה מנהל את הטקס?

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
יחידה צבאית או מקומית?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר שוקי שצוב  -יועץ לענייי אירועים:
שוב ,אלה חיילים שהיו ערב קודם ,אבל אין שם ת"ס .פשוט עומדים ליד הדגל .ערב יום
העצמאות בפארק לב העיר ,בשעה  10:30מתחילה מסיבה לנוער במתנ"ס לב אפק ,וב,11-
אני לא זוכר  10:30או ,11

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
 .11אתה לא ישן באותו לילה .מסתיימת בערך ב.3-

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אני כבר אומרת לך ,ערב יום העצמאות בכל הארץ ,זה יום פתוח.

מר שוקי שצוב – יועץ לענייני אירועים:
כל האירועים הסיום שלהם באישור המשטרה .ב 11-אנחנו נקיים גם את הערב שרים
עצמאות בבית הקשת .אנחנו נותנים אותו שנה שלישית .הפעם במסגרת השירה בציבור,
נארח את אריק סיני .למחרת בבוקר ,ביום העצמאות עצמו ,אנחנו מתחילים שתי תפילות
הודיה ,בשעה  7תפילת הודיה בישיבה התיכונית ,ובשעה  8תפילת הודיה בבית הכנסת
המרכזי בנווה אפק .בשעה  10נתחיל את האירוע תופשים עצמאות ביער ,כאשר השנה יקומו
שם סוכות של מורשת יהדות תימן ,של העדה ההודית ,של העדה הדרוזית ושל העדה
האתיופית .מה עם פולנית? החלטתי השנה כאחד שמייצג

את העדה הזאת.....מורשת

יהדות תימן גם מקיימת שם במה מרכזית עם אמנים שהם מביאים ,ובשעה  6קבלת פנים של
ראש העיר את חברי מועצת העיר במתנ"ס לב הגבעה ,כאשר שם תוצג תערוכת פרח למדינה,
שהכינו ילדי הגנים במהלך השבועיים האחרונים ,ותוקרן בטלוויזיה ביום העצמאות עצמו.
אנחנו נקנח ברוקדים עצמאות בפארק לב העיר בשעה  8בערב.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
בואו נגמור את העדכון ,יש שאלות?

"חבר"  -למען הרישום הטוב

11

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  55/11מיום 25/4/2006

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אין אין ,הלוואי שהכל יתבצע כמו שצריך.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
סיגל ,בערב שירי לוחמים ,מי מנחה את שירי לוחמים?

מר שוקי שצוב – יועץ לענייני אירועים:
סגן אלוף במיל .אבי שיינמן .בהתנדבות.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
בהתנדבות ,יישר כוח.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
כל השנים זה היה בהתנדבות .אם זה היה בשכר ,גם אני לא הייתי מאשרת.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
פנו אלי תושבים ואמרו לי לבדוק את זה ,לכן חשוב שהדברים יהיו ברורים.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
למה ,אם מישהו מקצועי ויודע לעשות את העבודה ,ומגיע לו גם תגמול על זה ,מה קרה?

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
זה לא מקובל .ולא צריך לפגוע בזה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
חברים ,יש לפיני הערה לגבי הסגירה של המחסומים ביום הזיכרון ,המתחם של יום הזיכרון.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר פיני דניאל – חבר מועצה:
בהכנת האזור עצמו.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
מה לגבי רח' וולפסון לכיוון המתנ"ס.

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
אני אומר לך ,כל העיר פתוחה ,למעט רח' עפרה ,הרחוב הקטן מפלפל חתוכה שנכנס למתנ"ס
שייסגר לתנועה ורח' החשמונאים ושמאלה מרבד הקסמים שייסגר לתנועה .חוץ משני
הקטעים האלה ,כל העיר פתוחה לתנועה כרגיל .שבזי פתוח ,צה"ל פתוח ,הכל פתוח .אני
מדבר על יום העצמאות כרגע ,ערב יום העצמאות .ערב הזיכרון ,אין לנו ברירה ,האנדרטה זה
שבזי  -וולפסון  -שלמה המלך סגור .אנחנו משעה  6מתחילים כבר להפעיל את הסגירות,
משעה  7אנחנו נפסיק את התנועה ,למעט תחבורה ציבורית עד רבע לשמונה ,וברבע לשמונה
גם תחבורה ציבורית לא תיסע .הסגירה באזור הזה כמו כל שנה ,סוגרים את וולפסון עד
פינת החשמונאים ,את שבזי ליד פיצוחי שלום ייסגר ,ז"א שמי שבא ממרבד הקסמים יוכל
לצאת ימינה בשבזי ,ומי שיגיע בטעות מכיכר אלי כהן ,יוכל לעשות פרסה ולחזור בחזרה.
כמובן שלמה המלך ייסגר ,כולל רח' אצ"ל שיש לנו אתו בעיה ,כי אנשים נכנסים מהכניסה
הזאת וכולם מתנקזים לאצ"ל ואח"כ יש לנו אבק וצעקות שם ,אז גם אותו אנחנו סוגרים,
למעט תושבי הרחוב .בערב יום הזיכרון סוגרים את כל הרחובות ,אין אפשרות אחרת ,אין
בעיה ,רוב האנשים מגיעים ברגל ,ואין הרבה אנשים שמגיעים .יש פרסום בעיתונות של
הסגירות גם של ערב יום הזיכרון וגם של ערב יום הזיכרון.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
טוב .תודה .ברשותכם ,אני רוצה להגיע לסעיף  ,7הצגת מחשב לכל ילד בהסכמתכם.
ברשותכם ,אני מבקש שתסכימו להקדים ,כי אבי קמינסקי צריך להציג את זה בפנינו ,מחשב
לכל ילד ,והוא ממהר לאירוע ,אז נתחיל בסעיף הזה ,סעיף  .7יש הסכמה מצדכם ,להציג את
זה עכשיו? תודה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך:
נתבקשתי להציג את הנושא של מחשב לכל ילד .מחשב לכל ילד הוא פרוייקט של משרד
ראש הממשלה ,בשיתוף משרדים נוספים של מדינת ישראל .הם התחילו לפעול לפני מספר
שנים ,הם חילקו כ 170-אלף מחשבים ועל פי קריטריונים ברורים ,פנו לראש העין ,בסופו של
דבר ראש העיר קיבל את ההמלצה שלהם ואת הבקשה ,וארגן את מה שצריך לארגן מבחינה
כספית בעניין .מבחינתנו אנחנו פועלים קודם כל בצורה משותפת עם אגף הרווחה ,לאורך כל
הדרך ראש העיר קבע וועדת היגוי שרשימתה נמצאת בדף מס .2 .יש לנו ישיבות של וועדת
ההיגוי .הקריטריונים שמחולקים לתלמידים הם של הפרוייקט עצמו ,של העמותה עצמה ,על
פי כל הבסיסים שלה ,ואנחנו מקפידים על זה כדי לא לחרוג ,גם אם יש לנו תובנה כזאת או
אחרת ,אנחנו לא רוצים לחרוג ,לא מהבחינה הזאת שהעמותה לא תאשר את זה ,אלא כדי
שאנחנו נהיה לנו את ההיבט ,את האסמכתא הציבורית לכל עניין ,כי אני מעריך שברגע
שאנחנו נצא ,יהיו לפחות שניים ,שלושה ,ארבעה ואם לא יותר מזה ,למה אני לא קיבלתי,
למה אני כן קיבלתי ,למה אני לא יודע,

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
הצוות הזה הוא גם צוות מעקב?

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך:
כן .וודאי .וודאי ,גם צוות מעקב ,גם בוחן ,גם כל הרשימות ,כל התלמידים ,בעיקרון ,אנחנו
פנינו לבתי הספר ,קיבלנו על פי קריטריונים שאנחנו מסרנו להם ,כפי שהעמותה מסרה לנו.
ז"א ממש צילום מצב  by the bookבעניין הזה פנינו אליהם ,לבתי הספר ,בתיה"ס העבירו
את הרשימות על פי מה שידוע להם ,ואכן אחרי השאלות שהם שאלו ,חלק מזה לא היה
מדויק וגם נתקבלו הודעות שונות ממה שאנחנו ראינו בשטח ,ונאמר את זה בעדינות .בסופו
של דבר כל הרשימות אושרו ע"י הרווחה ,והרווחה הוסיפה שמות משלה .קרי ,אגף הרווחה
הוסיף שמות משלו ,על פי הידע שלה ,על פי שמות שמוכרים ברווחה ,או על פי אותם
קריטריונים שבתיה"ס לא דיווחו .כי לא כל השמות דווחו לבתיה"ס .לאחר מכן ,היינו

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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צריכים ,היו לנו כ 170-תלמידים ,יקבלו בשורה התחתונה כ 142-תלמידים ,עשינו ,העמותה,
מחשב לכל ילד ,עושה ביקורות על פי פענוח כזה או אחר שלהם ,אנחנו לא מעורבים בזה,
הולכים לבתי הילדים ובוחנים אם יש שם מחשבים ,פנטיומים וכל דבר על פי הקריטריונים,
ולפי זה אנחנו פועלים ,ואנחנו נמשיך הלאה לפי לוח הזמנים ,שבעצם קיים כאן .ז"א כל
המידע ,גם הקריטריונים להשתתפות ,גם לוח הזמנים ,גם תהליכי העבודה שאנחנו עשינו
כאגף החינוך ואגף הרווחה ,על כל המשתמע מכך ,נמצא כאן בתוך -

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אגב ,מי ערך את התוכנית לפרוייקט?

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך:
אנחנו אגף החינוך והרווחה עשינו את זה ביחד ,יחד עם וועדת ההיגוי .יש דרך פעולה

גב' סיגל שיינמן -חברת מועצה:
מה זה רשום פה  - 10-15מה זה אומר 15 ,ילדים שיקבלו?

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך:
נכון ,שיקבלו מתוך זה .ז"א אחרי שקיבלנו והגשנו את זה ,זה הפילוח שלנו ,על פי בתיה"ס
והחלוקה .זה הכל מועמדים .זה מועמדים שאנחנו הגשנו .מועמדים .זהו .אנחנו לא סוקרים
כלום ,רק העמותה.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
לקראת השלב המתקדם ,יהיה משוב וייבחן על פי מה?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך:
יהיה משוב ,בוודאי .ייבחן מספר המועמדים שהגשנו ,מי נפסל ,איפה עומדים עם הנושא של
התשלומים ,כי יכול להיות שגם המשפחה לא עומדת בתשלומים .כל הזמן צוות ההיגוי
מלווה את זה .לכל אורך הדרך צוות ההיגוי מלווה את זה.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
באיזה סדר גודל תשלומים מדובר?

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך:
 270-280שקל לילד ,למשפחה ,כשהם מקבלים סל של מחשב key bored ,מסך ,אינטרנט,
תוכנות לימוד של  60שעות ,כל הדברים האלה .גם תמיכה טכנית טלפונית למשך חצי שנה.

מר שלום דראב -סגן ראש העיר:
תגיד מה קורה עם כיתות ג'? בהתחלה היה ג'-ו'.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך:
נכון ,ואח"כ הורדנו את זה ,כי מצאנו שהפרוייקט הוא על ד-ו' ,מכיוון שראינו שבד-ו' אין
לנו ,פתחנו צוהר לכיתה ג' ,כאשר קיבלנו כמובן אישור מהעמותה .לאחר מכן ראינו שנושא
של ד-ו מתמלא מרשימות נוספות של אגף הרווחה שהגיש לנו ,אז סגרנו את הצהר ,והשארנו
את מי שהיה ברשימה ,השארנו אותו ,כי כבר התחלנו לעבוד עם זה וכבר עשינו את זה ,אבל
סגרנו את הצהר ,והמשכנו בעיקר על ד-ו .יהיה גם ג' .כן ,בהחלט כן 142 .מחשבים.

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
אבל יש לך פה  .258אלה המועמדים? ולא תהיה מנה נוספת?

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך:
אלה המועמדים .תהיה מנה נוספת בשנה הבאה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אני מקווה שיהיה למי לתת.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לא ,את צריכה להגיד שאת מקווה שלא יהיה למי לתת.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
לא ,כי גם השנה ,תכף הוא יעדכן אתכם ,שעשו ביקורות באותם בתים ולאנשים יש מחשבים
בבית .וזה אחד הקריטריונים.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך:
העמותה מחשב לכל ילד עשתה ביקורות לפני החג ומתוך מספר די מצומצם של ביקורות
שהם עשו ,הם התחילו והם חזרו אלינו ,מתוך הביקורת מצאו ,שיש בתים שדיווחו שאין שם
מחשב ,ויש שם שניים ושלושה מחשבים ,ופנטיום  .4מפנטיום  3ומעלה מבחינת
הקריטריונים של העמותה ,לא שלנו .והם עצרו ושאלו אותנו מה לעשות .אמרתי :רבותי
היקרים ,אין מה לעשות ,מי שדיווח ,מה שאנחנו קיבלנו זה מה שאנחנו נותנים .אם מישהו
נפסל אז הוא נפסל .אז אני לא יעצור את כל המהלך בגלל זה .מה שכן ביקשתי ,גם ממנהלי
בתי הספר היום ,וגם מאגף הרווחה ,לעשות שוב בדיקה על רשימת התלמידים ,ואם הם
עולים עוד פעם שיחדדו את החושים שלהם סביב העניין הזה ,שלא נעמוד אנחנו בצורה לא
נעימה ,אנחנו כעירייה ,בעניין הזה .אלה ביקורת פתע וזה אני לא יכול לומר להם.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
ברשותך שאלה ,יש כאן טבלה של מספר התלמידים בכל בית ספר ,כאשר אגף הרווחה רשום
כאן בנפרד  10תלמידים.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי -חבר מועצה:
שעובדים באגף הרווחה כנראה.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך:
המלצות מיוחדת שלהם.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
המלצות מיוחדות שלהם .ז"א היחס של אגף הרווחה ,מתייחס רק לאותם הרשומים?

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך:
לא לא  ,ממש לא .אלה מועמדים נוספים שבתיה"ס לא הגישו ,או נושאים אחרים -

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
נפלו בין הכיסאות וברווחה מצאו אותם.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך:
נכון ,ברווחה מצאו אותם ושמו אותם על השולחן.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
כן ,אבל מה שטוען יבגני ,מבחינת הטבלה ,איפה ההתפלגות הבית ספרית של אותם רשומים,
איפה הם לומדים?

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך:
אני לא יודע .הכל בראש העין( .כולם מדברים יחד) אני מוכן לבדוק את זה ולקבל את
התשובה .יבגני יקבל תשובה .אני אבדוק ואתן לו תשובה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אני אסביר את זה .מאחר שכיתה ג' עדיין לא נכנסה לפרוייקט ,בינתיים השארנו את זה כפי
שזה .ז"א אותם  10תלמידים שאגף הרווחה רשם ,הם כמובן בהתפלגות בית ספרית ,אבל
עדיין לא חילקתי אותם .ז"א עוד לא הספקתי לעשות את כיתה ג' ,ולכן אותם עשרה
תלמידים בחינתי כרגע הם אגף הרווחה .כשנגיע לכיתה ג' ,הם בוודאי יתערבבו בין כל בתי
הספר.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
השאלה אם אין כפילות כאן .כפילות כזאת שילד רשום פה באגף הרווחה אבל רשום גם שם.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
לא תהיה כפילות.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
את אומרת לא ,אבל מצד שני ,זה מטעה .כי פה יש את הטבלה של ההתפלגות של כל
העשירייה הזאת ,אם רוצים לבדוק איזשהו הגיון מסוים של הטבלה ,רצוי היה להציג את
זה.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
איזה הגיון יש בטבלה? אין הגיון בטבלה .הטבלה זה על פי נתונים.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
זה לא דיון ,אני אסביר לך למה בטבלה יש מאד הגיון .ורמז לחכימא ,שכל הכבוד למי שעשה
את זה ,אבל זה לא לדיון עכשיו .וכל הכבוד למיכאל מלמד( .כולם מדברים יחד).

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אני רוצה להודות לאבי .יש עוד שאלות בעניין?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
מעבר למחמאה למיכאל ,יש לי עוד שאלה לאבי .אני חושב שאתם התמקמתם בצעדים
הטכניים ,וזה פחות חשוב לי ,אני הייתי רוצה לקבל ממך כמה מילים ,לגבי מדדי ההצלחה.
כתוב היה באיזשהו מקום ,במעט שהספקתי לעיין ,שיש איזה פרופסור באוניברסיטה
העברית ,שאמור לחקור את מדדי ההצלחה .הרי סה"כ מחשב לכל ילד לא נותנים בשביל
שישימו את זה כמו נרות חנוכה על החלון .המטרה לצ'פר את הילד .השאלה ,האם וועדת
ההיגוי נותנת את הדעת על מדדי ההצלחה ,ואיך מתכוונים למדוד את אותם מדדי ההצלחה.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך:
בישיבה הבאה אנחנו דנים בזה .בישיבה הבאה וועדת ההיגוי תיקח על עצמה לעשות את זה.
יכולים גם לקרוא את הפרוטוקול.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אז בישיבה הבאה תעדכן אותנו .אני לא רוצה את הפרוטוקול ,אני רוצה לדעת.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך:
המחשבים יתקבלו רק בחודש ספטמבר ,ורק אז אפשר יהיה לדווח.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
כן ,אבל אבי ,אתה יודע שמחשבים כחומרה בכלל לא חשובים לי .בכלל לא חשוב לי העניין
הזה .ובטח לא הטכניקה ולא החלוקה ולא כלום .מה שחשוב לי ,זה כמו עם הכיתות
הכתומות שחסר לי למשל ,מדדים ,הצלחה ,בחינה האם זה באמת משפר את מעמד הילד
ואת הרמה הפדגוגית שלו .זה מה שחשוב.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך:
בכיתה הכתומה יש מדדי הצלחה .יש מחקר.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
עוד פעם ,אני לא אומר שאין ,אני אומר שאלה הדברים החשובים.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
בתור חבר שיש לו בקיאות בנושא הזה ,אפשר לא להיכנס לזה עכשיו,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני מכיר את הפדגוגיה? אני מבין משהו בנושא הזה?

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
לא לא ,על פי המסר שהעברת עכשיו ,יש לך הבנה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני חשוב שחשוב לבדוק הצבה .זה הכל.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אפשר לסגור את הנושא הזה?

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך:
עוד משפט אחד :היה חשוב לי מבחינה ציבורית ,להתמקד על הרבה מאד בסיס של שקיפות
מוחלטת ,ולעבוד במה שנקרא  by the bookשאם תוקפים אותנו או יתקפו ,כי מספיק שאחד
לא קיבל והוא יבוא ויגיד ,רגע ,לא קיבלתי ,שאני אוכל להגיד :עבדתי  by the bookבדיוק
לפי כל העניין הזה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אבי ,לי אין את החשש שלך ,כי אני חושב שאתם עבדתם בצורה מכלכלת היטב את העניינים.
החשש שלי הוא אחר ,שמבחינתי ,שהתשומות בכלל לא חשובות.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
שהילדים יפיקו את המרב מהמחשבים .כשאתה יודע מראש לעצב את המדדים ,אז אתה גם
יודע לכוון את ההוראה שלך.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך:
זו הערה מקובלת .ברור.

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
גם אם עכשיו הוא לא יודע ,הוא ילמד את המחשב ,ילד שיושב מול המחשב ילמד וידע.
(כולם מדברים יחד).

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
עם כל הכבוד לך ,אני בדיוק יודעת מה קורה עם ילדים שיושבים ליד מחשבים ומה רמת
הידע שלהם .ומה היכולת שלהם ללמוד ,כי המחשב כל כך מפתה בלשחק ולהיכנס ל80 ISQ-
אחוז מהזמן זה מה שהילדים עושים .ולא בשביל זה נותנים להם את המחשב.

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
גם זה חשוב ,אגב ,זה חלק מההתפתחות .וגם בשביל זה נותנים להם את המחשב.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אבי ,תודה לך על הצגת כל מחשב לכל ילד.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
אבי שאלה אחרונה ,מבחינתי ,מופיע כאן ילד הגר בישוב ולומד במוסד חינוכי בישוב .איך
מגיע לטבלאות תלמיד חוץ? למה תלמיד חוץ אחד מגיע.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
זה מקרה חריג שוועדת ההיגוי אשרה .מקרה חריג.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך:
מקרה חריג על פי קריטריונים שהגשנו אותם לוועדת ההיגוי .וועדת ההיגוי קיבלה את זה,
הגשנו את זה לעמותה למחשב לכל ילד ,וקיבלנו את האישור.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
בישוב שהוא גר בו ,אין את הפרוייקט הזה?

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
לא ,הוא גר בישוב ,אבל לומד בחוץ.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
עם זה לא צריכה להיות בעיה .וזה מצוין ,בסדר גמור ,טוב שהשגתם את האישור.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
בקריטריונים כתוב לך ברור ,זה מצוין ,אבל פשוט צריך להבין ,אם יש קריטריונים ,ז"א
שהם גמישים וצריך לחרוג מקריטריונים לפי הצורך.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
אבי ,אני רוצה להגיד לך שפנתה אלי תושבת והיא אמרה לי שהיא חוששת שמא לא תקבל.
אמרתי לה :תשמעי ,אם את תעמדי בקריטריונים ,אין סיבה שלא תקבלי .אמרה לי :אני

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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בהרגשה שהוא לא יקבל .אמרתי לה :את יודעת מה? בשבילי זה גם מבחן ,ובואי תמתיני עד
הסוף ,למה את ישר שוללת וחושבת שלא תקבלי? לאחר מכן היא באמת פנתה אלי ואמרה
לי :אכן קיבלתי .אז כך אני מאמין שבסה"כ נעשתה עבודה יסודית ע"י מחלקת החינוך
והרווחה ,ואני מאמין שכל מחשב יגיע למשפחה שבאמת נזקקת .עובדה שאותה אחת
שבמקרה פנתה אלי ,הגיע אליה .היא פשוט היתה בהרגשה שזה לא יגיע.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אם היא לא היתה מקבלת ,אז לא היתה נעשית עבודה רצינית?

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
איך היא ידעה בכלל שזה קורה?

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
שמעו על זה בבית הספר.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
תודה למשה בן טובים .אבי ,אני רוצה להודות לך על הצגת העקרונות של מחשב לכל ילד .לך
ולצוות ההיגוי .ליעל יעקובי ולגב' אריאלה איטקיס וליעל שטיינפלד ולכל העובדים בדבר.
תודה לכם ונקדם בברכה את הפרוייקט.
חברה ,עדכון ביניים רק .נשמט ממני ,אני רוצה לברך בהזדמנות זו את מכבי ראש העין
שהשיגה השבוע עליה ל play off-וזה משחק ראשון שלה בטבלה .פיני ,אתה מכיר את
הסיפור? ביום הראשון הקרוב יש משחק בית ראשון ,ואם החברים יגיעו ,זה בשעה .7

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לא נספיק לבוא .אתה יודע למה? כדי שנספיק לחזור ולראות את הגמר של הפיינל פור בשעה
.9:30
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מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
יפה .אז אני מקדם בברכה את מכבי ,ורוצה להודות ליוסי נצר על הפעילות הברוכה שלו.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אני רוצה להוסיף משהו בעניין .אני מקווה שאני מביא ברכה בכל מה שאני עושה .אני
מקווה .אבל אני רוצה רק דבר אחד לציין ,אכן המשחק הוא המשחק השני של הקבוצה.
המשחק הראשון הוא מחר בערב בעפולה ,וביום ראשון המשחק הראשון  -זה לא גומלין ,זו
סדרה של חמש .אנחנו הולכים היום לעשות חידוש באירוע הזה ,ביום ראשון ,במשחק הבית,
מנסים לאמץ כמה מהדברים שמכבי תל אביב עושה בהצלחה ,והולכים לעשות תחרות
שלשות במחצית ,להורה וילד ,כולל פרסים שנתרמים ע"י תנזמיר ,תושב העיר ,ובשנה הבאה
יהיו גם מעודדות ,אנחנו מתחילים לחנך .הורה וילד .הורה זה או אבא או אמא .הורה וילד.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אנחנו גם רוצים מעודדים ולא מעודדות.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
חשוב מאד באמת בשביל הקבוצה ,שהאולם יהיה מלא .מחצית ראשונה מעודדים ,מחצית
שניה מעודדות.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
עוד עדכון קל .החלטנו בישיבת המליאה לפני מספר חודשים בעניין של הילדה עם המנהלת
גיטה ,מי שזוכר ,היום התקיימה ישיבה בנוכחות המנכ"לית והיועצת המשפטית ,הגזבר,
אנוכי ,הרב אדמוני והרב מלמד מיכאל ,אני מוקיר אותך ומעריך אותך כרב ,עם המנהלת
גיטה ,וניסינו להגיע לאיזשהו סיכום מסוים שיכול לתת שקט תעשייתי ,גם ציבורי .מסתבר
שקשה להגיע לפתרון .זה בלתי אפשרי .נראה לי שאין מנוס משימוע ,נכון ,גבירתי היועצת
המשפטית?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
המשפחה זומנה לשימוע .יש חוק חובת חינוך במדינה.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
המשפחה זומנה לשימוע .זה הנוהל.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
הם לא שולחים את הילדה לבית ספר ומעמידים אותם לדין על זה שלא שולחים אותה לבית
הספר? אתם נוהגים בשרירות לב .עזוב ,את הסיפורים האלה .מתי ,לא מתאים לך למרוח
את המריחות האלה .עזוב את זה .אל תכעיסו אותי ויותר טוב שלא תעלו את זה .אתם
מעלים לי את העצבים עוד פעם .זה קשקוש ,מרחתם את זה עוד פעם הלאה ,ולא פתרתם
את הבעיה.

מר מתי יצחק -ס/מ"מ ראש העיר:
אנחנו חייבים לעשות את המוטל עלינו ,ולא יעזור שום דבר .זה חוק וצריך לדעת להתמודד
עם זה .הנושא רגיש.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אבי ,זה לא רציני מה שאתה אומר.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
זה לא רציני מה שאני אומר? זה לא רציני שלא מסוגלים לפתור בעיה כזאת .אם מישהו לא
מסוגל לפתור בעיה כזאת ,אז שיסיק לי את המסקנות .אם אני לא מסוגל לפתור בעיה כזאת,
אז אין לי מה לעשות פה.
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אבי ,סליחה ,יש דברים שאתה אולי לא יודע .המדינה קבעה שכך צריך לעשות .מדובר
בחינוך עצמאי,

עו"ד עדה אהרון – חברת מועצה:
האם מבלי להיכנס לפרטים ,אפשר ,האם ההרכב הזה שישב היום ,מבלי להיכנס לפרטים
אישיים ,איזשהו פתרון? לא .האם יש סיבה מספיק טובה על פי עניות דעתכם ,שבגינה  -לא
יודעים מה הסיבה? אז לא התגלו דברים חדשים?

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
לא .זה באותה מתכונת ,באותו מצב.

עו"ד עדה אהרון – חברת מועצה:
מה באותו מצב ,אותם טעונים שעדיף שלא תשמעו אותם ,שעדיף שלא תדעו ,שיש דברים
בגו?

מר אבי סמובסקי – חברת מועצה:
אל תדעו ,אל תשמעו ,ואני מאד מקווה שזה יגיע לבית המשפט ויגיע לבג"ץ.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אבי ,זה בסוף יגיע לבית המשפט.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
זה ברמת עדכון כללי ולא ברמת עדכון פרטני .זה יגיע לבית המשפט ,אז למה שנשמע את זה
מבחוץ? רצוי שנשמע את זה בפנים.
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
חשוב שזו תהיה יוזמה שלנו.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
מה זה משנה? בית המשפט יכול לחייב או אותם או אותנו,

עו"ד עדה אהרון – חברת מועצה:
אולי זה דווקא טוב .אולי שווה להם כן להיגרר להליך של שימוע ולגרור את הגברת
המכובדת הזאת לבית המשפט ואז בית המשפט יחליט עבורה מה לעשות.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
הם יכלו להגיש בעצמם.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
השאלה אם יש להם כוחות ,אם יש להם אמצעים להגיש עתירה מנהלית .את אומרת את זה
בפשטות ,כאילו זה דבר של כלום .זה עולה הרבה כסף ,אני לא יודע אם יש להם אמצעים,
אם יש להם מישהו שעומד מאחריהם ,אם היה עומד איזה גוף רציני מאחריהם ,אולי יכלו
להגיש עתירה מנהלית.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אבי ,אני הבהרתי בתחילת דברי ,שזה בסה"כ עדכון .אני מקווה שהדרג המקצועי בשלב זה
או אחר יעדכן אותנו ,ולא עכשיו.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
אבל התוצאה חמורה .תוצאה מאכזבת וחמורה.
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מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
זה הליך ,ויש לנו אחריות.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אבל זה בדיוק הדיון שרצינו לקיים ,האם במצב הזה ( -כולם מדברים יחד).

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
מה ביקשנו לעשות? ביקשנו להקים צוות ,שיתפוש את שני הצדדים ויאכוף אותם הר כגיגית.
זה מה שהייתם צריכים ומנסים לעשות  .ובעצם לא עשיתם כלום.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
הבאתם את הצד של המנהלת ,אבל לא הבאתם את הצד של המשפחה ,ככה יוצא ,זו
התוצאה .יש פה את מבחן התוצאה.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אבי ,חברים ,אני מעריך שפה אף אחד לא חשוד ,כולנו מעוניינים

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אבל מדובר פה בילדה אחת.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
מה השאלה? ההורים שלה לא רוצים לשלוח אותה לבית ספר אחר ,ובית הספר לא רוצה
לקבל אותה .מה אתה יכול לעשות?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
יש לי שליטה על בית הספר ואני צריך להשתמש בשליטה שלי.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אבל היו לה אחיות שלה שכבר למדו באותו בית ספר והוא הוציא אותה ,הוא העביר אותה.
(צעקות)  .אבי ,אני רוצה לסגור את הנושא הזה ולהתחיל בנושאים שעל הפרק בסדר היום.
תודה לכם חברים .אני רוצה להיכנס לנושא של אישור ההלוואה .אבי ,אתה לא היית
בוועדת הכספים .לפחות תתייחס לנושא הזה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
מה שייכת וועדת הכספים לוויס?

מר מתי יצחק  -ס/מ"מ ראש העיר :
סגרנו את הנושא הזה .עדכנו ברמה העקרונית ולא צריך להיכנס לזה יותר .זה היה ברמת
עדכון.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
יש לי שאלה ברמת העדכון .האם ניתן להעלות הצעה בנדון?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
זה לא עומד על סדר היום.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אני לא חושב .אני אגיד לך ,אני נתתי את העדכון הזה ברמה הכללית ,לא רציתי להיכנס
לפרטים .אני אגיד לך מה היה השיקול שלי לעדכון .בישיבת המליאה האחרונה לפני מספר
חודשים ,ישבנו כל הפורום הזה וסיכמנו על תהליך מסוים .אנחנו כרגע בעיצומו והתהליך
מתקיים .אנחנו עדיין בשלב הזה .אמרתי את הפרטים אותם רציתי לעדכן ,לא נכנסתי
לפרטי פרטים וגם לא רוצה להיכנס לזה .לא יודעת אם מפאת צנעת הפרט מותר לנו להיכנס
לזה.
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מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
מתי ,שאלה ,אני יכול לשאול את פרומה בינתיים על זה? בהסכמת כל חברי המועצה ,האם
ניתן להעלות הצעה ,למרות שזה לא בסדר היום וזה עלה רק כעדכון?

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
להוסיף נושא על סדר היום? האמת שבדרך כלל צריך לעשות את זה בתחילת הישיבה ואז
בהסכמה אפשר להוסיף נושא.

גב' סיגל שיינמן – חבר מועצה:
אבל העדכון הזה גם לא היה בסדר היום .ואם זה כבר עלה ,אז אולי אפשר להתייחס.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
בדיוק ,אם עלה ,האם ניתן להעלות נושא לסדר היום ולהביא הצעה? זה קשור רק לנוכחים.
אני לא צריך ישיבת הנהלה בשביל זה.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
יבגני ,אולי בוא נכבד את הנושא ,ואני מציע ככה :אני מציע שלנושא הזה נקיים ישיבה של
ההנהלה ונעלה את הסוגיות והרעיונות שלך ושל אבי ונתייחס לזה .כל החלטה שנקבל,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
תקשיב מתי ,הבעיה שאנחנו לא מתקדמים כלום .ביקשנו וביקשנו ולא מתקדמים בשום
דבר.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אז מה ,זו היתה טעות שעדכנתי אתכם איפה זה עומד? זו היתה טעות? הרי אני רציתי
לעדכן ,בעקבות אותה ישיבה שהתקיימה .מיכאל ,אתה רוצה להגיד משהו?
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מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
רבותיי ,אני שאלתי את היועצת המשפטית שאלה ,אני יכול לקבל תשובה? פרומה ,האם ניתן
עכשיו בהסכמת כל הנוכחים בישיבה ,להעלות נושא ולהציע הצעה.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
אפשר לעשות את זה רק בתחילת הישיבה ובהסכמת כולם ,וגם -

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
עוד לא התחילה הישיבה ,עד עכשיו היו רק עדכונים.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
נכון ,אנחנו עוד לא הגענו לנושאים שבסדר היום .אז אנחנו בתחילת הישיבה לצורך העניין.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
דנו בסעיף  7של סדר היום.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
וחזרנו לעדכונים .אנחנו אישרנו באופן חריג את ההעברה מסעיף לעכשיו .בהסכמת כל
הנוכחים.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
יבגני ,בואו נכבד את ההנהלה ,נשב בהנהלה ונלבן את העניין.

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אבי ,יבגני ,בואו תשמעו ,אני רוצה להגיד לכם כמה מילים .כל אחד מדבר מתוך האמוציות
שלו .נעשו פניות רבות מאד והיה דין ודברים עם האבא ושליחים מהבית ,מהמשפחה ,אחים
שלו ,קרובים שלו ,כדי להגיע לאיזושהי הידברות .מה שהצלחתי להבין ,זה שהוא מוכן
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כפשרה ,להגיע לבי"ס בחב"ד באלעד .הגענו להסכמה כזאת ,בשנה זאת ,תהיו סבלניים .עד
לעצם השעה הזאת ,עוד לא קיבלתי ממנו תשובה אם הוא מוכן באלעד או לא .אני כל הזמן
שומע שאלונה דור קולן תשכנע אותו כן או לא ,איפה ללמוד .אני עונה לך באופן ענייני.
תקשיב .כשהקב"סית יעל היתה אצלו ,והיתה אצלו עשרות פעמים ,הוא העלה אפשרות
כזאת ,לכן ישבתי עם המנכ"לית ,ישבתי עם ראש העיר ,והחלטנו שיכול מאד להיות שנסייע
בהסעה ,כדי לפתור את המצוקה הזאת .עד לעצם היום הזה ולשעה הזאת לא קיבלתי ממנו
תשובה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
איזה תשובה? אם הוא הסכים ,אז מה אתה רוצה? אם הקב"סית היתה אצלו והוא אמר לה
כן.

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
סליחה ,שוב הקב"סית חזרה אליו עם תשובה ,שניתנת אפשרות כזאת להסעה ,שיגיד כן או
לא .עד עכשיו הוא לא נתן תשובה סופית בעניין הזה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אבל לגבי ההסעה ,אני רוצה לעדכן ,אנחנו לא נשתתף בהסעה מלאה ,כי זה חריג ,יש לו
פתרון בתוך העיר.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אתה רואה? פה מתחיל הסיפור .מתחיל שוב הסיפור .אני אומר שאנחנו אשמים .למה את
לא מנסה? כי אם היא נתפשת בעלה התאנה של ההסעה ,אז היא לא מנסה מספיק .אם כדי
לפתור את הבעיה,
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מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אבי ,עזוב את אירית ,אני מוכן מהתקציב השוטף שלי לוותר על סכום מהתקציב שלי ,בואו
נתקדם הלאה .אבל שתבינו כולכם ,אתם אנשים חכמים מאד ,אי אפשר שכל תלמיד שלא
יתקבל לאיזשהו בית ספר ,אתה תחליט פה החלטות שאתה תפסיק את תמיכת בית הספר.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
איך אתה אומר מסתבר מזה? הרי אין החלטה כזאת.

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אם אתה אומר היום :שמע ,לא תתקבל הילדה הזאת ,אני תומך בבית הספר הזה ,אני רוצה
להפסיק תמיכה .לכן זה נמהר ונחפז .עכשיו יש צנעת הפרט ,וכל ילד לגופו יהיה לנו גם צנעת
הפרט.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני אומר ,אם נפתור את הבעיה ,צריך לשלם את ההסעה( .כולם צועקים יחד) .אם אתה בא
אליו לאבא ואומר לו :אני מממן את ההסעה ,ולמרות שאתה מממן את ההסעה הוא לא
רוצה ,אז הוא נותן לך תשובה ואני מבין אותו .אבל לא לתת לו חצי פתרון ומצד שני מציגים
את העניין ככה .מקובלת עלי ההצעה שהבאת.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
יש פתרון יפה ובא לציון גואל ,ואבי סמובסקי יכול להיכנס לגישור בנושא ,ובא לציון גואל.
אני רוצה להתחיל בנושא של אישור ההלוואה מהבנקים ע"ס  50מליון.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
וועדת הכספים אישרה את הבקשה ,ואני מבקש מהגזבר להציג אותה על פי הנתונים
שקיבלנו מבנק הפועלים ,מבנק לאומי ,מבנק אוצר השלטון ,עם הריביות השונות .יש פה
אנשים שלא היו בישיבות הקודמות וצריך להציג את זה .בבקשה ,אדוני הגזבר.
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מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
הדגשתי בישיבות האחרונות גם בוועדת הכספים וגם בהנהלה את כל הסיבות הטובות שיש
כדאיות בלקיחת הלוואה של  50מליון .הסיבות מתחלקות גם כדי לצמצם את הגרעון
הנצבר .ברגע שנצמצם את הגרעון הנצבר,אני מקבל מספר הטבות .כיום גרעון נצבר שהוא
מתחת ל 12-אחוזים ,הופך אותנו  ,הייתי קורא לזה ,לרשות בעלת זכויות יתר .אנחנו נהיה
יותר רשות עצמאית ,גם כן על פי חוק העיריות החדש ,אנחנו נכנס לקטגוריה של רשות
עצמאית ולא רשות בהבראה ,ולא רשות בהתייעלות .גם צמצום הגרעון ,במידה ואנחנו
מציגים תמונת מצב חיובית אל מול גופים עסקיים ויזמים אנחנו גם כן נראה טוב ,ונוכל
לקבל סוף סוף פרס ניהול תקין שגם לו יש חשיבות של תמונת מצב .וגם כסף נקבל .בשנת
 2004פספסנו את הפרס בגלל גרעון נצבר .מבחינת ההתנהלות הרגילה היינו זכאים לקבל
כמה מאות אלפי שקלים ,בגלל זה הפסדנו ,אך ורק בגלל הסיבה הזאת .קיבלנו אפילו מכתב
שבו הוא מציין שזו הסיבה היחידה .וכן נוכל לצמצם גם כן את ההוצאות השנתיות.
מבחינת מחזור ההלוואות 30 ,מליון שקלים מתוך ה 50-הולכים למחזור הלוואות ,נוכל
לפנות מההחזר השוטף ,מהתקציב השוטף בסביבות  3-4מליון שקלים לשנה .ואז נוכל גם כן
לתת יותר שרות לתושב .אנחנו למעשה מיישרים קו בין העבר לעתיד ,ז"א אני לא רואה טעם
שאנחנו נשעבד את ההווה בגלל העבר .נכון להיום אנחנו משעבדים את ההווה ,בגלל
ההלוואות שלקחנו בעבר ,אנחנו היום מחזירים בסביבות ה 16-מליון ,ואם נצמצם את זה ל-
 12מליון לשנה ,למעשה אנחנו יכולים לספק יותר שירותים.
גם ספציפית לשנה ,בשנת  2006עדיין יש לנו סעיפים מותנים ב 3-מליון ,שספק אם יש להם
מקורות הכנסה ,וזה באמת נותן לכם מענה .בואו נציג לכם גם כן בגרף ,את תאור ההחזר.
שימו לב :זה ההחזר ,זה הגרף הקיים ,זה הנוכחי הורוד ,ורוד סגול .וזה ,במידה ואנחנו
פורשים את זה ל 15-שנה ,אז שימו לב איך אנחנו פה קובעים איזה קו ישר ,מצמצמים פה
את התקציב ,ז"א ב 2006-אנחנו רואים שנחזיר בסביבות  14במקום  ,16ב 2007-אנחנו כבר
יורדים ל 11-בערך ,במקום ל 15-או  ,16גם כן זה החזר ,ואז בנקודת זמן מסוימת ,אנחנו
למעשה עושים איזשהו קו ישר עד הסוף.
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מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אתה יכול לתת הסבר האם הטווח היותר רחוק הוא יותר טוב לרשות ,או טווח הביניים של
 15שנה ,לפי ההצעות שישנן.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
אז ככה ,מבחינת גובה ההחזר השנתי ,ככל שאני מאריך את הזמן ואת הפרעון ,אני למעשה
מצמצם את ההחזר השנתי.אבל לא כל הבנקים מוכנים לתת  20שנה ,רק בנק אחד אולי
יהיה מוכן לתת לעשרים שנה ,וזה בנק אוצר השלטון ,שעדיין לא קיבלתי ממנו תשובה
חיובית בכתב .בע"פ אומרים שכן ,אמרו לי שנקבל את התשובה הסופית ,לאחר שנקבל את
האישור של משרד הפנים .הריבית היא מה שקבענו בהצעה שבסדר היום ,זה יהיה עד ,5.3
אנחנו עוד בשלבי תמחור עם הבנקים .הבנק שייתן את ההצעה הטובה ביותר ,נכון לעכשיו
זה בנק לאומי שנתן  , 5.24בנק הפועלים נתן  ,5.3ובנק אוצר השלטון גם כן בשלב זה ,לפחות
עפ"י ההודעה הטלפונית זה .5.3

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אבל זה לעשרים שנה ,בשונה משתי ההצעות שהן ל 15-שנה.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
זה לעשרים שנה כן .שוב ,אני אומר ,כל עוד לא קיבלתי את זה בכתב ,אני אומר זה רק על פי
מה שנאמר בטלפון .אנחנו בסוף נאשר ,ניקח בסוף את ההצעות הטובות ביותר לעירייה.
כלומר ,גם מבחינת טווח הפרעון וגם מבחינת האחוז.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
איך ההליך מולם נעשה?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
היו לי פגישות אישיות אתם .זה בהנחה שאנחנו ניקח לעשרים שנה.
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מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
אנחנו מאשרים את זה פעם נוספת?

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
לא ,אתם מאשרים את מה שנאמר פה ,ובסוף אתם תקבלו עדכון ,אחרי שהכל ייסגר,
המועצה תקבל עדכון בדיוק ממי אנחנו לוקחים את ה 50-ואיך זה מתפלג .אלה הנתונים.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
במצב הקיים ,אתה ב 13-שנה מסלק את ההלוואות ,נכון? אם אני רואה טוב את הגרף.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
כן .שניה ,זה לעשרים שנה .אבי ,בוא ניקח את ה 15-שנה,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
וכתוב לך שהפרישה למעשה מאריכה לנו את התשלום לעוד שבע שנים .צריך גם את זה
לקחת בחשבון.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
אבל שים לב למה שקורה ,היום -

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
ולא כדאי שתשלם סכום מופחת לפחות שנים?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני מחפש את זה ,זה מן באלאנס כזה.
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מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
זה כמו שזוג צעיר לוקח היום משכנתא .לוקח משכנתא במשך עשרים שנה כי הוא צריך גם
לחיות .גם פה ,העירייה צריכה לחיות.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
הריבית שאנחנו משלמים לא יותר גבוהה ככה?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
אתה משלם בכל מקרה ריבית .היום אנחנו משלמים בין  5ל 9-אחוזים על ההלוואות
הנוכחיות .יש לנו ריביות של  9אחוזי ריבית אפילו 8.5 .לפחות אני זוכר.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אני מבקש שתעלו את זה להצבעה?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אני מקריאה :אישור קבלת הלוואה מבנק לאומי/בנק הפועלים /ו/או בנק אוצר השלטון בסך
 50מליון ,בריבית שנתית ריאלית עד  5.3לתקופת פרעון של עד  15-20שנה ,אני מוסיפה:
בכפוף לאישור משרד הפנים .זה צריך את אישור משרד הפנים.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
מוסכם בינינו ,שהפער הזה שדיברת עליו נדון בהנהלה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אבל זה צריך להיות גם בהחלטה.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
זו גם החלטה .אני אזכיר לך מה סיכמנו.
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
ייעוד ההלוואה זה צמצום גרעון נצבר כ 20-מליון  ₪ומחזור הלוואות בסכום של כ 30-מליון
שקל .זאת ההצבעה .אחרי זה אפשר להעלות את מה שביקשתם בוועדת כספים ,אבל זה לא
קשור להלוואה למשרד הפנים.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אני חושב שצריך לשבת ולדון.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אבל פיני ,היתרות ,ברגע שיהיו יתרות.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
פיני ,חברים ,כשאנחנו נדון בהנהלה לגבי חלוקתו של אותו תקציב ,אם והיה,

גב' סיגל שיינמן – ס/מ"מ ראש העיר:
אם תתקבל ההחלטה לאן הכסף ילך ,אין בעיה .מה הבעיה להוסיף את זה?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
משרד הפנים אם ידון בזה ,זה לא קשור.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
אנחנו מעבירים את ההצעה למשרד הפנים ,מה בסוף יחליטו ששם יהיה כתוב ,הכסף יחולק,
כבר מחלקים את העור? (כולם צועקים יחד)
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
קודם כל צריך לקבל אישור .עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אלונה חסרה,
אבי סמובסקי ,אדמוני ,מלמד ,פיני דניאל בעד ,יגאל יוסף חסר ,מתי חסר ,יבגני בעד ,בן
טובים בעד ,וזכי איננו חסר .אני חוזרת מי בעד :עדה אהרון ,שלום ,סיגל ,אבי סמובסקי,
יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,מתי יצחק ,יבגני בן טובים הצבעתי בעד .כל היתר
חסרים.
החלטה מס'  :1מליאת המועצה מאשרת קבלת הלוואה מבנק לאומי/בנק פועלים/בנק
אוצר השלטון בסך  50מליון  ₪בריבית שנתית ריאלית עד  5.3%לתקופת פירעון של עד 15
–  20שנה ,בכפוף לאישור משרד הפנים.
ייעוד ההלואה:
א .צמצום גרעון נצבר כ 20 -מליון .₪
ב .מחזור הלוואות בסכום כ 30 -מליון .₪
* הערה :הנתונים הסופיים של הבנק (שם הבנק ,תקופה ,אחוז) יקבעו לאחר מו"מ
(התמחרות) עם הבנקים

בעד )10( :עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,אבי סמבוסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל
מלמד ,פיני דניאל ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,משה בן טובים.
חסר )1( :זכי קוממי.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
רגע ,עכשיו תוסיף בסעיף

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
עכשיו תוסיף את הסעיף שזה לא הולך למשרד הפנים.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
אבל צריך לבדוק האם יש הסכמה בין כולם אם זה הולך.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אנחנו הסכמנו בהנהלה ,זה קשור להחלטה הזאת.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העירייה:
אני ציטטתי את זה וזה מופיע בפרוטוקול ,שמוסכם עלינו שהנושא הזה יבוא לדיון בהנהלה.
גם חלוקת היתרות ,אני מסכים אתך .הכסף שיתפלג -

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
לא שיכסו ,כסף שיופנה לתקציב השוטף ,זו ההגדרה.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העירייה:
פיני ,אבי ,בואו נקדם את התרבות בראש העין ונאשר לזה  2מליון שקל .אבי ,לא בסדר?
ראית אתמול סיגל איזה אירוע עשתה ליום הזיכרון .צריך לדעת גם לפרגן.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני מציע לתת מענק למתנ"ס ,למה לא? עם ערבות זה פיקטיבי .אני רוצה להציג את
השאלה ,תהיו קשובים .אני אומר ,שאם הערבות היא ערבות פיקטיבית שהיא רק בשביל
הפרוטוקול ,אז בשביל מה שנגיד ערבות? (צעקות) אם תקשיבו עד הסוף ,אני אסביר.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אבי ,מאחר והמתנ"ס מחזיר את ההלוואה,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני רואה את מתי מחייך .אני אומר עוד פעם ,אם הערבות היא ערבות מהפה לשפה ,שלום,
לאמור ,ההנחה היא מוטעית ,אני אומר בפעם השלישית ,כנראה שאני עקשן ,אם הערבות
המדוברת היא ערבות מהשפה לפה או מהיד לפה ,או היא ערבות בשביל שנרגיש נוח ,כדי
לתת את ההלוואה למתנ"ס ,אני מציע לא לעבוד על עצמנו ,ולהעניק מענק של  2מליון
למתנ"ס .לחילופין ,אם הכוונה היא לתת הלוואה אמיתית ולא מענק ,אני מבקש להציג לי
מהן הערבויות של המתנ"ס להחזיר את ההלוואה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' סיגל שיינמן – חבר מועצה:
אבי ,יש לך טעות אחת בסיסית ,שאני אסביר לך.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אבל אם אני ערב והמתנ"ס לא יחזיר את ההלוואה ,אז יבואו למיכאל שיחזיר אותה .ואל
תגידי לי לא.

גב' סיגל שיינמן – חבר מועצה:
חשבתי שתצא איזו בשורה מפיך.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אבי ,א .ראש העיר ראה בראייה מאד מערכתית את חשיבות נושא התרבות בעיר ,ולקח
ברצינות גמורה את הנושא הזה ,ועשו על זה עבודה ,והגזבר תכף ייתן על זה רקע.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אם אני מחזירה לא עשינו כלום.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
זו ערבות רצינית מאד.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני שואל שאלה אחת פשוטה ,מי ערב להחזר ההלוואה? (כולם צועקים יחד) כב' היו"ר
סליחה ,תתייחס לשאלתי.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אנחנו ,וועדת הכספים ,ואני מבקש שתקשיב ,אבי ,הערבות תינתן א .המגמה שלה אישור
תקציבי ,איזון ערבות אישית של כל בעלי זכויות החתימה במהלך כל תקופת פרעון ההלוואה
כמקובל.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
מי הם בעלי זכות החתימה?

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
בעלי זכות החתימה כיום.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אני אגיד לך מי .אני ,שאול שני ורוויטל.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
בעלי זכות החתימה .שאלת אותי ואמרתי .2 .הערבות שתינתן ,בבדיקה שערכה היועצת
המשפטית ,כך הבנתי מהגזבר ,שאנחנו יכולים לתת ,העירייה ,ערבות עד גובה של  3אחוז
מתקציב העירייה ,ותקני אותי אם אני טועה ,נכון? וזה על פי הנחיה של היועצת המשפטית,
ואנחנו גם עומדים בקריטריונים.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
זה על פי פקודת העיריות ואני ביקשתי לבדוק את זה.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העירייה:
ואנחנו עומדים בקריטריון הזה וזה בסדר .עכשיו ,סעיף  ,3כל גרעון שוטף שיווצר במהלך
תקופת ההלוואה ,וזו תשובה בשבילך ,יקוזז מסכום ההשתתפות של העירייה למתנ"ס.
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כלומר ,גובה הסכום הוא  1.1מיליון .4 .וזה גם חשוב ,דיברנו אתמול בערב על הנושא הזה,
וועדת הכספים תקבל אחת לרבעון דו"ח כספי מהמתנ"ס ,מסוקר ע"י רואה חשבון .איך זה?
אתה ואני יודעים קצת כספים ,אז אני מציע,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
על ה 2 -מיליון ש"ח האלה תראו כמה התניות שמתם ,על  50מיליון לא שמתם כלום.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
לא ,אני אגיד לך פיני ,אנחנו התייחסנו לוועדות ההבראה שהיו לאורך זמן.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אבל זה  4מליון שקל שיסתובבו ,ואתה לא בודק מה יעשו עם  4מליון שקל .לא מעניין אותך.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אבל פיני ,הישות המשפטית של המתנ"ס לא זהה לישות המשפטית של העירייה .פה זה
כספים שאתה לוקח על עצמך .פה אתה מוציא הלוואה בערבות שלך לגוף חיצוני.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
ושמת כל כך הרבה סעיפים שמגינים על עצמך.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אתה מגן על עצמך ,מה יקרה? מה ,אתה תלך להוצאה לפועל על סיגל?

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אבי שיינמן ישלם.
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
תגידי ,אבי שיינמן יודע על ההתניות האלה? אני אדבר אתו הלילה .הוא יודע על ההתניות
האלה ,שאת חותמת ערבות אישית?

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
חבריה ,אני רוצה לומר משהו ,היום המתנ"ס משלם הלוואה ,הרי הוא היחידי שלקח
הלוואה באותה תוכנית הבראה היסטורית שעוד היתה בימיו של יגאל יוסף .והמתנ"ס
משלם השנה ,מידי שנה  250אלף שקל החזר ההלוואה .ז"א יש כאן בסה"כ תוספת של קרוב
ל 30-אלף שקל .אז זה לא משהו שהוא שונה ממה שיש היום .והמתנ"ס סוחב על עצמו גיבנת
של הגרעון שלא נעשה בתקופתנו .הוא מצמצם את הגרעון הזה מדי שנה .רחבעם יושב באמת
עם דורון מנהל המתנ"ס הרבה מאד על כל הנושא של התקציבים .רוויטל נמצאת בוועדת
הכספים של המתנ"ס ,וכל חודש בודקת את המאזנים .באמת יש ביקורת מאד מאד טובה.
דורון מבין בכספים .אנחנו כבר שנה שניה מגיעים לאיזון תקציבי ,ובנוסף לזה עוד השנה
נשארנו ביתרה .אמנם קטנה ,אבל ביתרה .אם לא יפגעו בנו ,תאמינו לי ,אנחנו נעלה למעלה,
נשאר ביתרות גדולות יותר ,וכל הכסף הזה יחזור לתושבים .זאת המטרה.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
בניגוד למה שהציג לנו רחבעם על ההלוואות והחזר ההלוואות שאנחנו מכסים בעירייה ,הכל
ברור לי ,העקרונות והתוצאות שאנחנו צופים ,וכל מה שאנחנו נקבל .לפחות בתקרה .לגבי
המתנ"ס ,כאשר אנחנו צריכים לתת ערבות של  2מליון שקל ,ודיברנו על זה ,סיגל ,בלי שאני
רואה תוכנית עסקית של המתנ"ס ,את תוכניות העבודה שעל בסיס אותן תוכניות ניתן
לעמוד בתשלום ההלוואות והמשך מתן שרות לתושבים ,אני לא יכול להצביע בעד ,ואני
חושב
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גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אז גם לא יכולת להצביע בעד התקציב ,כשאישרת  1.1מליון למתנ"ס .מכיוון שמתוך
הכספים כולל ה 1.1-מליון שאתה מעביר למתנ"ס ,המתנ"ס היום משלם את אותו החזר
הלוואה .הוא משלם את זה.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
ההנחה הזאת היא כמעט נכונה ,אבל יש בה פרט אחד .ברגע שאנחנו ,נניח ,לשורת התקציב
של השנה הבאה ,ואנחנו נראה שהמתנ"ס מתמוטט ,אנחנו לא נוכל -

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אבל למה שנתמוטט? אם היום אני משלם  250אלף שקל ,יבגני ,שום דבר לא משתנה .נהפוך
הוא ,כל שנה אנחנו מגדילים את היקף ההכנסות שלנו.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
יש לי הרגלי עבודה מסוימים ,בין אם זו חברה פרטית ובין אם זה בדירקטוריון של חברה
ציבורית.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
יבגני ,אני רוצה להזכיר לך ,שבמתנ"ס התבצעו שתי תוכניות הבראה ,וזה מתנהל על אותו
בסיס וגם נגזרת ממנו ה 2-מליון ערבות .ז"א היתה בקרה מסוימת על תהליכים כאלה
ואחרים ,בקרה של הגזבר.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
בקרה של מי? הוא לא יכול לתת לי תשובה בלי שיש לי תוכנית עבודה ביד ותוכנית עסקית
של אותו מתנ"ס שעליו מתבסס ההחזר הכספי והערבות שאתה נותן .ואני מבטיח לך
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ולכולם ,שבחברה פרטית או במשק הביתי שלכם ,לא הייתם מתנהלים ככה .אני לא רוצה
בקרה של מישהו ,אני רוצה לבדוק בעצמי .אני יודע לקרוא דו"ח כספי.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
צריך להבין ,המתנ"ס הוא זרוע ביצועית שלנו.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
יש לך טעות ,זאת לא זרוע ביצועית שלנו .זאת חברה פרטית חיצונית שאתה נותן לה ערבות.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
יבגני ,סליחה ,מי עושה פה ועובד על כל אירועי יום העצמאות? מי עובדים ולא משלמים
להם ,חברה פרטית אם היית לוקח ,חברה ארגונית אם היית לוקח ,היית משלם על כל הזמן
ועל כל איש מתנ"ס שעובד .שבעה עובדים אחראים לך על כל האירועים ואתה לא משלם
להם אגורה על הדבר הזה .על מה אתה מדבר?

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
זה קבלן ספק שרות.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
ממש לא .אם אני קבלן ספק שרות ,בבקשה ,תשלם עכשיו עוד  60-70אלף שקל על כל שעות
העבודה שלהם .על מה אתה מדבר .אתה פשוט לא מבין את המהות של עבודת המתנ"ס .את
המהות שלו  .זה משהו אחר .יבגני לא מבין.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
סיגל ,תני לגזבר להשיב ליבגני ,ואז נעלה את זה להצבעה.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
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יבגני ,בקשר לשאלה שלך ,היום אני אומר ,אחרי שעברנו על עבודת המתנ"ס בשנתיים
האחרונות ,הבעיה של המתנ"ס היום היא אך ורק תזרים מזומנים .אין לו בעיה של תפקוד.
הם השנה שמרו ,אנחנו עקבנו אחריהם במשך שנתיים ,בשנה שעברה היה להם קצת גרעון,
השנה הם הגיעו על פי הנתונים האחרונים הם הגיעו לאיזון ,מבחינתנו ,אנחנו חושבים
שהמתנ"ס כבר עלה על דרך המלך ,אבל הבעיה שלו זה רק תזרים מזומנים וכפי שאנחנו
עכשיו עושים מחזור הלוואות לעצמנו ,הערבות היא למעשה מחזור הלוואות של המתנ"ס.
הוא למעשה מצמצם את הגרעון וממחזר את ההלוואה הקודמת שהוא קיבל בסך מליון
שקלים ,עבור חמש שנים .ובתוך מסגרת התקציב שלו ,הוא כבר מחזיר היום  250אלף שקל
עבור ההלוואה הקודמת .והיום ,כתוצאה מההלוואה החדשה ,הוא יחזיר במקום  250הוא
יחזיר עוד 30אלף שקל .בסה"כ עשינו פה איזושהי פעולה של הלוואה ,אבל המסגרת הכללית
נשמרת ,ומשפרים מאד מאד את תזרים המזומנים של המתנ"ס ,כשהיום תזרים המזומנים
של חברה פרטית זה כמעט הדבר החשוב ביותר ,כדי שהיא תוכל לתפקד .אבל מבחינת
השמירה על איזון תקציבי ,זה אחד התנאים פה ,וזה נאמר פה ,שהמתנ"ס מתחייב להמשיך
ולשמור על מסגרת תקציבית נאותה .עכשיו ,מה הוא עושה בפנים ,האם פעם אחת הוא יעשה
יותר פעילות  -באמת זה לא רלוונטי מבחינה כספית.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
אני מניח שאתה צודק בכל דבר שאתה אומר ,אבל אם אתה מניח ,שאפשרי מצב ,נניח
בחברה פרטית או בחברה ציבורית ,שיגיע חשב כללי של החברה ,או יגיע גזבר של החברה,
ויניח את דעתו על השולחן ,ועל סמך דעתו ,תתבצע הצבעה ,או שבכל זאת למועצת המנהלים
יוגש איזשהו דו"ח או תוכנית עבודה שעליו אתה מתבסס.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
אבל אין להם שום תוכנית עבודה,

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
סליחה ,מה אמרת עכשיו? תחזור על זה?
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מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
הם לא צריכים תוכנית עבודה .הם לא נמצאים עכשיו בתוכנית הבראה .הם לא צריכים
היום ,הבעיה של המתנ"ס מתמקדת אך ורק בדבר אחד ,תזרים מזומנים.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
אני מניח שאתה צודק בהצעתך ,אבל דרך החשיבה ודרך קבלת ההחלטה לא מקובלת עלי.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
אני אומר ,בסה"כ היום למתנ"ס יש רק בעיה אחת ,רק בעיה אחת ,תזרים מזומנים.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
יש עוד דבר אחד נוסף ,שהיתה כאן ישיבת הנהלה ,יבגני ,כשאתה היית בחו"ל ,שהמתנ"ס
הציג את כל הפעילות שלו ,כולל דוחות ,כולל שאלות שאנשים שאלו ,ואנשים קיבלו ניירות,
וועדת כספים קיבלה ניירות ומסמכים .אתה קיבלת במייל ,שלחו לך.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
היום בבוקר קיבלתי ,וזה לא נפתח ,אני מצטער ,גם לא ביום הישיבה ,וחוץ מזה ביקשתי את
זה לפני חודש .את תוכנית העבודה שאמרת לי.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
עוד שאלה ,לפני שמקבלים את ההלוואה הנוספת לטובת המתנ"ס ,והיה והיום המתנ"ס לא
עומד בהחזר ההלוואות ,מי משלם את ההלוואה?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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אנחנו העירייה כבר שנים רבות ,וגם בשנים הבאות מתקצבת את המתנ"ס ב 1.1-מליון
שקלים .ומתוך זה משולמת ההלוואה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אבל מי ערב על ההלוואה הנוכחית של המתנ"ס?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
אנחנו  ,העירייה ערבה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
העירייה ערבה גם כן .כלומר ,גם היום ,אם המתנ"ס -

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
תעלי את זה להצבעה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אני מקריאה :אישור מתן ערבות למתנ"ס עבור קבלת הלוואה ע"ס  2מליון שקל מבנק
הפועלים ,ריבית עד  5.3לתקופת פרעון עד  10שנים ,לצורך צמצום גרעון ופרעון ההלוואה
הקיימת .כפוף לאישור הממונה על המחוז של משרד הפנים .עדה אהרון בעד ,שלום דראב
בעד ,סיגל בעד ,סמובסקי  -נמנע ,יעקב אדמוני בעד ,מיכאל מלמד  -אני אחזור אליך אחרי
זה ,פיני דניאל בעד ,מתי יצחק בעד .יבגני מלמוד  -נגד ,בן טובים  -בעד זכי קוממי  -בעד,
מיכאל מלמד  -אי אפשר לשאול באמצע ההצבעה.

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אני רוצה לשאול משהו .תנו לי לשאול ,אני אצביע ,לא תתנו לי לשאול ,אני לא מצביע.פשוט.
גב' אירית נתן:
אתה רוצה שאני אכתוב נמנע? לא משתתף בהצבעה.
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החלטה מס'  :2מליאת המועצה מאשרת מתן ערבות למתנ"ס עבור קבלת הלוואה  2מליון
 ₪מבנק הפועלים .ריבית עד  5.3%לתקופת פירעון  10שנים ,לצורך צמצום גרעון ופירעון
הלוואה קיימת ,בכפוף לאישור הממונה על המחוז במשרד הפנים.
בעד )8( :עדה אהרון ,שלום דראב ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,מתי יצחק,
משה בן טובים ,זכי קוממי.
נגד )1( :יבגני מלמוד.
נמנעים )2( :אבי סמובסקי ,סיגל שיינמן (בשל חשש ניגוד עניינים בין תפקידים).
הערה :חברת המועצה סיגל שיינמן ביקשה לבטל הצבעתה בעניין ההלוואה בשל חשש
לניגוד עניינים בין תפקידים ובקשתה נענתה בהסכמת היו"ר וממשתתפי הישיבה.
חבר המועצה מיכאל מלמד לא הצביע וביקש להצביע בעד בסוף הישיבה ,בקשתו נענתה
בהסכמת היו"ר וממשתתפי הישיבה.
מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אישור הסכם ידידות עם פראג ,מצורף ההסכם לעיונכם ,עם העיר פראג ,רובע  .1נכון? מטרת
ההסכם זה שיתוף פעולה בתחום התרבותי והסוציאלי ושיתף פעולה בתחום הכלכלי .פרטיו
מופיעים בהסכם המצורף להזמנה .ראש העיר ,כמו שהחברים פה יודעים ,נסע יחד עם זכי,
רוני ומאיר צרויה .אנחנו מקדמים בברכה ,מי שאישרנו ,רוני אזולאי ומאיר צרויה .נסעו
לפגישה עם רובע  1בעיר פראג .מדובר ברובע .1

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אני מעלה את זה להצבעה.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
זה לא עם כל העיר פראג ,אני רואה שזה רק רובע  .1ראש העיר כבר נסע?

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
לא ,נסע ברמה הפרטית האישית והוא מצטרף למשלחת .ראש העיר נמצא כרגע בחו"ל .ראש
העיר יצא בשבוע שעבר על חשבונו וברמה האישית לאיטליה ,ומשם הוא נוסע לפראג ,זה
מתואם ומאושר.
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אני מעלה את זה להצבעה .אישור הסכם ידידות ושיתוף פעולה עם פראג ואישור יציאת
משלחת עירונית לכנס ערים תאומות בפראג ולחתימת הסכם לשיתוף פעולה בין ראש העיר
לפראג .מאושרים רק כרטיסי הטיסה .דיברנו על כך בפעם הקודמת ,שהם משלמים להם,
המשלחת אנחנו מממנים לארבעה האלה את כרטיסי הטיסה .את האירוח ,משלמים
המארחים בפראג .עדה אהרון בעד ,שלום דראב בעד ,סיגל שיינמן בעד ,שרי איננה ,אבי
סמובסקי  -בעד ,אדמוני בעד ,מיכאל מלמד  -בעד .פיני דניאל  -בעד ,מתי יצחק בעד ,יבגני
מלמוד  -בעד ,בן טובים  -בעד .זכי כדאי שלא יצביע ,כי הוא נוסע.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
למה ,הוא יכול להצביע .זכי נוסע בשביל כיף או נוסע בשביל עבודה? אז מה זה רלוונטי
בכלל.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
למה ,מה ז"א ,סיגל הצביעה בעד המתנ"ס.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
נכון .אין פה ניגוד אינטרסים.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אם הוא היה נוסע לפיינל פור ,זה משהו אחר ,אבל אם זה לצרכי עבודה ,למה שלא יצביע?
החלטה מס'  :3מליאת המועצה מאשרת הסכם ידידות לשיתוף פעולה עם פראג ואישור
יציאת משלחת עירונית לכנס ערים תואמות בפראג ולחתימת הסכם שיתוף פעולה בין ראש
העין לפראג.
בעד )11(:עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל
מלמד ,פיני דניאל ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,משה בן טובים ,זכי קוממי.
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מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
לאחר ההצבעה ,אנחנו מקדמים בברכה את הסכם שיתוף הפעולה בין עיריית פראג לבין
ראש העין ,על פי ההסכם המצורף ,ומאחלים לראש העיר ולצוות שהולך אתו הרבה הצלחה,
ושיחזרו עם הרבה תשובות להסכם הכלכלי ולהסכם הסוציאלי חברתי.
מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אני מבקש מכם להעלות את שלושת הסעיפים  4,5,6ביחד .אתם מסכימים? כמקשה אחת.
המנכ"ל ,תקריאי אותם.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אישור מינוי פיני דניאל כמחזיק תיק ספורט עירוני במקום חבר המועצה זכי קוממי וכן
מרכז הטיפול בהיערכות העירונית להתמודדות עם בעיות אלימות .אישור מינוי זכי קוממי
כמרכז נושא גישור בוועדי שכונות ,אישור מינוי משה בן טובים כמחזיק תיק איכות הסביבה
במקום חבר המועצה זכי קוממי .אנחנו מאשרים את שלושתם.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
רגע ,לפני זה אני רוצה לשאול ,מה המשמעות של מינוי זכי קוממי שם .מה המכות של
התפקיד( .כולם מדברים יחד)

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אנחנו בעיצומה של ההצבעה .הקראנו את הסעיפים ואנחנו בעיצומה של ההצבעה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
עוד לא התחלנו את ההצבעה .אני רוצה להבין מה מהות התפקיד .זכי ,ברצינות ,מה מהות
התפקיד הזה ,או שאתה לא יודע? מותר לך גם להגיד שאתה לא יודע .מרכז גישור נושא
וועדי השכונות .אתה לא יודע מה זה?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אני אשיב לכם .בשביל לשאוב עוד כסף מעמותת ראש העיר ,מה שהוא לא הספיק לקחת
מספיק ,אז עכשיו הוא יעבוד עם וועד העמותה ,שזה וועד השכונה ,וביחד הם ייקחו עוד כסף
בשביל לשתול לנו עוד שלושה צמחים .זהו .כל פרוייקט שעושים בנווה אפק מבקשים כסף
מהעמותה .בשום שכונה בעיר לא עושים את זה .אפילו את המים מהעמותה .אני חבר
העמותה ,צריך לשלם על ההשקיה של הדשא של בית הקשת?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אז תפתחו אותה לקהל ,תוציאו את הגדר.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אירית סליחה ,זה לא נכון.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אבל זה לא הנושא ,חברים ,אני רוצה להעלות את זה להצבעה .פיני ,אני מוכן לדון אתך
בנושא הזה ,אבל לא בשלב הזה .שוב פעם ,אני מעלה את שלושת הנושאים .מי בעד שלושת
הנושאים בסעיף .4,5,6

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אבל אני שאלתי שאלת הבהרה בקשר לתפקיד הזה של מרכז גישור.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אני אסביר לך .ראש העיר מצא לנכון ,להעביר את נושא הגישור

עו"ד זכי קוממי  -חבר מועצה:
מר פיני דניאל בזמנו התחיל את התהליך.
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מר פיני דניאל – חבר מועצה:
העירייה בזמנו החליטה שזה לא חשוב .שמו את זה בצד ועכשיו החליטו שזה חשוב.

מר זכי קוממי – חבר מועצה:
עכשיו הגיע הכסף 70 .אלף שקל הגיעו.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אפשר לקבל הסבר על מה מדובר

עו"ד זכי קוממי – חבר מועצה:
שיהיה מרכז גישור ,שיהיו מגשרים מתוך הקהילה ,ותפקידו של מרכז הגישור יהיה לפתור
סכסוכים בתוך הישוב ,בין משפות ,בין שכנים ,כמובן ברצונם של הצדדים ,לא ניתן לכפות
את זה עליהם .נתחיל קודם כל בין הסגנים לבין חברי המועצה ,לאחר מכן (כולם צועקים
יחד).

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אני לא רואה עצמי כסגן.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
הצהרה לפרוטוקול ,שהיא מוחלת על הסגנות .אני גם לא יודע אם יהיה לך קל להיכנס
לנעלים הגדולות ששלום משאיר לך.

עו"ד זכי קוממי – חבר מועצה:
זה באשר למרכז הגישור ,שזה דבר שאסור לזלזל בו .זה שני דברים שונים .עכשיו ,אי"ה,
נקים את העניין של וועדי השכונות .לגבי מרכז הגישור הסברנו את המהות שלו .אני חושב
שזה אחד הדברים היפים ביותר שיכולים לקום פה בעיר .אם נצליח להעמיד את זה על
הרגליים ,אני מקווה שכן ,יש פה חברים ויש תקציבים .יש תקציב .לגבי וועדי השכונות,

"חבר"  -למען הרישום הטוב

55

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  55/11מיום 25/4/2006

אנחנו מתכוונים להקים את העניין הזה של וועדי השכונות ,לערוך בחירות אם אפשר
חדשות ,להקים את המרכז הזה ,להתחיל ליצור קשר עם אותם וועדים ,להתחיל לטפל בתוך
זה .כמובן שזה גם יצמיח מנהיגים מתוך השכונות עצמן ,אבל מעבר לזה לעשות דברים
בתוך השכונות.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
גם מתקצבים אותם?

עו"ד זכי קוממי – חבר מועצה:
כרגע אנחנו נמצא את הפתרון איך לתקצב ,אבל קודם כל נקים את המנגנונים.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אנחנו מעלים את סעיפים  ,4,5,6מינוי פיני דניאל ,זכי קוממי ובן טובים ביחד .מי בעד?
שלום דראב בעד ,סיגל שיינמן בעד ,אבי סמובסקי  -בעד ,יעקב אדמוני  -בעד ,מיכאל מלמד -
בעד ,פיני דניאל בעד ,מתי יצחק  -בעד ,ייבגני מלמוד  -בעד ,משה בן טובים  -בעד ,זכי קוממי
 -בעד.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אני מבקשת לבטל את ההצבעה שלי בנושא של המתנ"ס .זה ניגוד עניינים .אני לא יכולה
להצביע.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
זה ניגוד עניינים בין התפקיד.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
בסדר ,סיגל ,אנחנו מקבלים את ביטול ההצבעה שלה על ההלוואה .זה ניגוד עניינים.
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מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
ההצבעה מתבטלת בגלל עניין של ניגוד עניינים .אנחנו מקבלים בברכה את מינוים של
החברים פיני ,זכי ובן טובים משה( .כולם מדברים יחד)
החלטה מס'  :4מליאת המועצה מאשרת את סעיפים  ,5 ,4ו 6 -שבסדר היום כמקשה אחת.
סעיף  - 4אישור מינוי פיני דניאל כמחזיק תיק ספורט עירוני במקום חבר המועצה זכי
קוממי .וכן מרכז הטיפול בהערכות העירונית להתמודדות עם בעיות אלימות.
סעיף  - 5אישור מינוי זכי קוממי כמרכז נושא גישור וועדי שכונות.
סעיף  - 6אישור מינוי משה בן טובים כמחזיק תיק איכות הסביבה במקום חבר המועצה
זכי קוממי.
בעד )10( :שלום דראב ,סיגל שיינמן ,אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני
דניאל ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,משה בן טובים ,זכי קוממי.
יצאה )1( :עדה אהרון.
גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
מיכאל ,אנחנו צריכים רוב של  8על ההלוואה .אתה מצביע?

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אבי ,אני נענה לבקשתו של מיכאל מלמד .יש סדר יום ,ומיכאל ביקש ממני הערת ביניים
בהקשר לסעיף ההלוואה ,ואני נענה לבקשתו ,ואני מבקש ממנו להעיר את הערתו .בבקשה.

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
קודם כל אני רוצה להעביר תב"ר עכשיו ,מישהו מתנגד? אני יכול להעלות את זה על סדר
היום.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
לא לא ,זה היה צריך לעלות בתחילת הדיון.

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
תב"ר לבתי הספר .מהכסף שלך ,מה 50-מליון .בסה"כ חצי מליון אני רוצה.
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מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
קודם כל סיכמנו מה שסיכמנו .באופן עקרוני כולם תומכים ,אבל זה לא בסדר היום.
מיכאל ,זה לא בסדר היום .תצביע על זה בעיתוי הנכון כשזה יהיה על סדר היום .ויש נכונות
להיענות לבקשה ,אבל לא עכשיו.

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
השאלה שלי היא כזאת,ורק תזכרי סיגל שלא רצית להצביע .אני לארג' אתך ,ואני מצביע.
במידה והמתנ"ס לא מסוגל לשלם את ההלוואה הזאת ,נכון? סיכמנו פה שמהתקציב השוטף
שמגיע למתנ"ס ,יעברו  280אלף שקל .זה אומר ,שאם יהיה פיגור של חודשים ,התקציב
השוטף כמעט נגמר .זה אומר שאם המתנ"ס לא מצליח לשלם ,אז העירייה תסגור את
המתנ"ס אחרי שנה או אחרי שנתיים.

כולם יחד:
יכול להיות.

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
או שסיגל תבקש עוד חצי מליון ,עוד מליון.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
קודם כל אנחנו נעשה מאמצים שלא יקרה ואנחנו נתמוך במתנ"ס עם האירועים שלו.

מר יבגני מלמוד -חבר מועצה:
אם זה יקרה ,מה שיקרה כאן ,זה שחוץ מתקציב שוטף של  1,1מליון ,תוסיף עוד  280אלף.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אני הרשיתי למיכאל הערת ביניים לבקשתו.
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
מיכאל ,אנשים רוצים ללכת.

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אני מכבד את היו"ר.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אז אני מצרפת את האישור ,את ההצבעה החיובית של מיכאל להלוואה של  2מליון למתנ"ס.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
רגע ,זה אפשרי מבחינת התהליך ,פרומה? אני נורא מצטער ,משהו כאן מפריע לי .זה אפשרי
לעשות כזה דבר ,לחזור להצבעה לאחר שההליך נגמר? סליחה ,מתי .אנחנו עברנו כבר בסדר
היום לנושאים אחרים .אני שואל ,האם זה תקף משפטית .אנחנו חזרנו לנושא אחרי שלושה
סעיפים בסדר היום .האם זה חוקי?

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
אפשר לומר שאם אין התנגדות ,אם יש הסכמה של יו"ר הוועדה ושל כל החברים ,זה אפשרי.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
תודה .אני מבקש מחברי מועצת העיר להגיע לאירועים ,לכבד את הציבור ולכבד את עצמנו.
תודה לכם.

הישיבה נעולה.
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דף ריכוז החלטות
סעיף מס'  1שבסדר היום:
אישור קבלת הלוואה מבנק לאומי/בנק פועלים/בנק אוצר השלטון בסך  50מליון  ₪בריבית
שנתית ריאלית עד  5.3%לתקופת פירעון של עד  20 – 15שנה.
ייעוד ההלוואה:
א .צמצום גרעון נצבר כ 20 -מליון .₪
ב .מחזור הלוואות בסכום כ 30 -מליון .₪
* הערה :הנתונים הסופיים של הבנק (שם הבנק ,תקופה ,אחוז) יקבעו לאחר מו"מ
(התמחרות) עם הבנקים

החלטה מס'  :1מליאת המועצה מאשרת קבלת הלוואה מבנק לאומי/בנק פועלים/בנק
אוצר השלטון בסך  50מליון  ₪בריבית שנתית ריאלית עד  5.3%לתקופת פירעון של עד 15
–  20שנה ,בכפוף לאישור משרד הפנים ,ייעוד ההלוואה כמפורט לעיל.
בעד )10( :עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,אבי סמבוסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל
מלמד ,פיני דניאל ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,משה בן טובים.
חסר )1( :זכי קוממי.
סעיף מס'  2שבסדר היום:

אישור מתן ערבות למתנ"ס עבור קבלת הלוואה  2מליון  ₪מבנק הפועלים .ריבית עד 5.3%
לתקופת פירעון  10שנים ,לצורך צמצום גרעון ופירעון הלוואה קיימת.
החלטה מס'  :2מליאת המועצה מאשרת מתן ערבות למתנ"ס עבור קבלת הלוואה  2מליון
 ₪מבנק הפועלים .ריבית עד  5.3%לתקופת פירעון  10שנים ,לצורך צמצום גרעון ופירעון
הלוואה קיימת ,בכפוף לאישור הממונה על המחוז במשרד הפנים.
בעד )8( :עדה אהרון ,שלום דראב ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,מתי יצחק,
משה בן טובים ,זכי קוממי.
נגד )1( :יבגני מלמוד.
נמנעים )2( :אבי סמובסקי ,סיגל שיינמן (בשל חשש לניגוד עניינים בין תפקידים).
הערה :חברת המועצה סיגל שיינמן ביקשה לבטל הצבעתה בעניין ההלוואה בשל חשש
לניגוד עניינים בין תפקידים ובקשתה נענתה בהסכמת היו"ר וממשתתפי הישיבה.
חבר המועצה מיכאל מלמד לא הצביע וביקש להצביע בעד בסוף הישיבה ,בקשתו נענתה
בהסכמת היו"ר וממשתתפי הישיבה.
סעיף מס'  3שבסדר היום:
אישור הסכם ידידות לשיתוף פעולה עם פראג ואישור יציאת משלחת עירונית לכנס ערים
תואמות בפראג ולחתימת הסכם שיתוף פעולה בין ראש העין לפראג.
החלטה מס'  :3מליאת המועצה מאשרת הסכם ידידות לשיתוף פעולה עם פראג ואישור
יציאת משלחת עירונית לכנס ערים תואמות בפראג ולחתימת הסכם שיתוף פעולה בין ראש
העין לפראג.
בעד )11(:עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל
מלמד ,פיני דניאל ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,משה בן טובים ,זכי קוממי.
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סעיפים מס'  4-6שבסדר היום:
סעיף  - 4אישור מינוי פיני דניאל כמחזיק תיק ספורט עירוני במקום חבר המועצה זכי
קוממי .וכן מרכז הטיפול בהיערכות העירונית להתמודדות עם בעיות אלימות.
סעיף  - 5אישור מינוי זכי קוממי כמרכז נושא גישור וועדי שכונות.
סעיף  - 6אישור מינוי משה בן טובים כמחזיק תיק איכות הסביבה במקום חבר המועצה זכי
קוממי.
החלטה מס'  : 4מליאת המועצה מאשרת את סעיפים  ,5 ,4ו 6 -שבסדר היום כמקשה
אחת ,כפי שמפורט לעיל.
בעד )10 ( :שלום דראב ,סיגל שיינמן ,אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני
דניאל ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,משה בן טובים ,זכי קוממי.
יצאה )1( :עדה אהרון.

________________
משה סיני
ראש העירייה

________________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה
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