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מר משה סיני  -ראש העיר:
מי שמפריע לישיבה

דורון חמרי – תושב:
אני זכותי לבוא ולהגיד  ....מי סחטן ,מי מושחת  20 ...שנה לא היה דבר כזה  3אנשים....
הבאת את המנכ"לית שלא היתה מנכ"לית איזה מן מינוי זה ,תתבייש לך.

יעקב לוין – תושב:
תן למשטרה לעשות את העבודה.

דורון חמרי – תושב:
לך הביתה ,לך הביתה תתבייש לך סחטנים ,מי סחטן כמה כספים לקחת ...אני לא לוקח
כספים.

יעקב לוין – תושב:
יש למשטרה את היומנים הם יודעים ,תן למשטרה לעשות את העבודה.

דורון חמרי – תושב:
תתבייש לך  ,מה אתה מחפש כסף אני אביא לך כסף....

כרמית – תושבת:
אין לו בושה ,אם היה לו בושה.....

מר משה סיני – ראש העיר:
אני פותח את הישיבה .אי אפשר כך לנהל את הישיבה כשיש צעקנים ויש צועקים .אני מזהיר
שוב ,אם האנשים יצעקו ויפריעו למהלך הישיבה ,אנחנו פשוט נפנה אותם מהאולם ,אז קחו
את זה בחשבון .יש לנו היום שתי ישיבות של מועצת העיר ,הישיבה הראשונה זו ישיבת
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המליאה שלא מן המניין .ולאחר מכן יש לנו ישיבה עם מבקר העירייה עם דו"ח מבקר
העירייה ,ונשמע גם את המלצות וועדת הביקורת או דו"ח וועדת הביקורת וההתייחסות של
וועדת הביקורת .לפני שנתחיל בעדכונים ,רצינו להתחיל נוהל חדש בישיבות המועצה ,עם
איזשהו קטע תזמורתי או קטע נגינה .ואולי תציג את עצמך?
ותגיד מה אתה הולך לנגן לנו.

משתתף בדיון:
שמי עמית גבאי ,בן  16וחצי ,לומד גיטרה קלאסית כבר שלוש שנים בערך ,אני לומד בבגין,
לצערי לא במגמת מוסיקה .לומד אצל ירון חסון.
(קטע מוסיקה)

מר משה סיני – ראש העיר:
תודה רבה .אני חושב שזה באמת נתן לנו ככה תחושות טובות .ואנחנו נפתח מעתה והלאה
כל ישיבה של מועצת העיר בקטע מוסיקלי ,ואני מקווה שבאמת הישיבות יהיו רגועות,
בביצוע של הנוער בעיר ,אם יש גם תושבים מבוגרים שרוצים לנגן ,אשמח.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
יש לנו גם ראש עיר שיודע לנגן.

מר משה סיני – ראש העיר:
נכון ,יודע גם לנגן בפסנתר .אני רוצה להתחיל את העדכון שלי .הנושא הראשון שאני רוצה
לעדכן אתכם ,מאחר ואני לא רוצה להשאיר את הדברים ככה ,ללא תגובות ,היום היתה
הודעה של משטרת ישראל שסיימה חקירה שנערכה די הרבה זמן ,למעלה משנה וחצי,
בנושאים שקשורים להתנהלות מערכת הבחירות של סיעת עתיד חדש .בתקשורת פורסם
כאילו יש כאן המלצה של משטרת ישראל להעמיד את ראש העיר או מישהו אחר לדין .אין
הודעה כזאת של משטרת ישראל ,ההודעה לא מדברת על זה ,גם משטרת ישראל לא
מוסמכת ולא יכולה להמליץ להעמיד מישהו לדין ,על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה,
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מה שמשטרת ישראל מוסמכת ,זה להעביר את תיק החקירה לפרקליטות ,ואני שמח שהתיק
הזה הועבר לפרקליטות ,ואני שמח שבסופו של דבר צדקתי ,או צדקת כל אלה שעלול שמם
להיות מעורב יצא לאור ,ולכן היה חשוב לי לבוא ולומר את הדברים האלה כאן במועצת
העיר .אני עדכנתי את ההנהלה בנושא הזה ,ואני בטוח שאנחנו נמשיך הלאה בעשייה למען
תושבי העיר ,וחשוב לשים את זה על השולחן.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אני רוצה להגיד לך משהו ,משה סיני ,קום לך ,תקום ותלך ,אתה קיבלת ממני היום מכתב,
ואני בקשתי וקראתי לך להתפטר ולעזוב את התפקיד שלך ,מכיוון שעם ההאשמות חמורות
שכאלה ,אתה לא ראוי לשבת על הכסא ,ואפילו לא יום אחד נוסף ,ואני מבקשת כדי שלא
אצטרך להגיד מילים קצת יותר חמורות ממה שאמרתי עד עכשיו ,אז אני מבקשת לקרוא,
בכדי שבאמת ככה –

מר משה סיני – ראש העיר:
את לא חייבת להגיד שום דבר .הנושא השני – תודה רבה על העצות שלך ,אני ממש מודה לך
על המכתבים .זה לא בסדר היום ,ואת לא יכולה לקרוא שום דבר .את הגבת בתגובת ביניים,
ואת לא תקראי שום דבר .אני מבקשת ממך לא להפריע לי .אני עוד לא סיימתי עת העדכון,
כשאני אסיים את העדכון ,תוכלי להגיב .את יכולה להגיד כל מילה חמורה שאת רוצה ,את
לא יכולה לדבר כרגע כי לא קיבלת את רשות הדיבור.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
היום משטרת ישראל הודיעה לאכוף ולתת המלצה –

מר משה סיני – ראש הישיבה:
אני אסגור את הישיבה .אני מבקש לא להפריע לי .אני פותח את דברי ,וכראש עיר זכותי
לדבר ,ואף אחד לא יפריע לי .ברגע שיפריעו לי ,אני אנעל את הישיבה .גם אתה לא יכול
להפריע לי .אין לי שום כוונה להיגרר אתכם לוויכוח ,ואני לא מתכוון לרדת לוויכוחים
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אתכם ,אז ברמה הציבורית אתה תיתן לי לסיים את דברי .אני אסיים את דברי ולאחר מכן
תקבלו את רשות הדיבור ולגופו של עניין תאמרו מה שאתם רוצים.
אני ממשיך בהצגת הדברים .אתה לא נותן לי לדבר ,אתה תקבל את רשות הדיבור ,אבל כרגע
אתה מפריע לי לדבר ואתה לא תפריע למהלך הישיבה .לא יעזור לך ,אני אסיים את דברי
ולאחר מכן תקבלו את רשות הדיבור ,על פי החוק ,יש כאן יועצת משפטית ,יש לכם חמש
דקות ,תדברו על מה שאתם רוצים חמש דקות ואחרי זה נמשיך בניהול הישיבה .אבל אתם
לא תפריעו לי לנהל את הישיבה כמו שצריך( .כולם צועקים ביחד) אני לא יודע לאיזה מצב
אתם הגעתם ,אבל אני הגעתי למצב מצוין ,ואל תדאג ,אני מודה לך על הדאגה שלך ,אבל
תדאג לענייניך קודם כל ,לפני שאתה דואג לענייני .ואם הגענו לרמה הזאת אני בכלל לא
רוצה לענות לך( .מישהו מהקהל צועק ,דבריו אינם נקלטים – אני נמצא פה חמישים שנה,
תראה לאיזה מצב הגעת).....
במסגרת העדכון ,פרוייקט מחשב לכל ילד ,פרוייקט שכולל כרגע למעלה מ 140-ילדים ,שהם
אמורים לקבל או למעשה כבר התחיל תהליך החלוקה .כמאה מהם כבר קיבלו במחזור
הראשון מחשב פנטיום  4עם תוכנה ,עם  30תוכנות ,עם חיבור לאינטרנט ,עם ביטוח של
שלוש שנים ועם קורס להורים וגם לילדים .אני חושב שזה פרוייקט מאד מאד מבורך,
שהשגנו אותו גם בתרומה של קרנות חיצוניות ,כולל תורמים מקהילת לוס אנג'לס ,ראיתי
את הילדים ,ראיתי את הברכה שזה מביא לעיר ,ראיתי את התחלת ההתנהלות שלהם מול
המחשב ,מאד מאד מחמם את הלב .אנחנו כבר השגנו תרומה נוספת של מאה מחשבים ,ואני
חושב שאלה דברים שבאמת יוצרים מהפך ומשפרים את הנושא של החינוך וכל נושא אחר
שיכול להכין את התלמידים לקראת תקופת העתיד ותקופת המחר.
הסוגיה הבאה במסגרת העדכון ,היום התבשרנו שמשרד הפנים אישר לנו מענק איזון,
המענק הזה הוא בסביבות  800אלף שקל ,אני מקווה שיגיע בקרוב ,ואין שום ספק שיסייע
לנו בהמשך הפעילות למען התושבים בתחומים שונים של תשתיות ,של חינוך ,של תרבות
ושל רווחה ,ושגם התחום הזה ,וגם המענק הזה מאד מאד מחמם את הלב ויוצר כיוונים
נוספים בעיר.
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מר פיני דניאל – חבר מועצה:
מתי ,אין ספק שזה יועיל גם לאולם של בגין.
מר מתי יצחק – חבר מועצה:
היה  20אלף שקל לפני שנה וחצי ,כמה .

מר משה סיני – ראש העיר:
מתי ,אתה מפריע .אנחנו ממשיכים גם בקידום פרוייקטים של תשתית בעיר ,כפי שאתם
רואים ,ככר בגבעת הסלעים נבנית היום ברח' הציונות.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
תסתכל מה קורה שם עם הכיכר הזאת באמת ,כי הברדק חוגג שם .זה אפילו מסוכן.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
זה אותו קבלן.

מר משה סיני – ראש העיר:
אני לא יודע אם יש שם ברדק ,יש לנו קבלן שנכנס לשני כיכרות ובוא נאמר ככה ,ההתנהלות
שלו בשתי הכיכרות האלה היא לא טובה ,הייתי אומר ,אנחנו נוקטים מולו גם בצעדים
משפטיים וגם במכתבים שהוא קיבל .גם הפיקוח על הפעילות שלו ,הודקה ,הדקנו את
הפיקוח ואני מקווה גם שהוא קיבל את המסר והדברים האלה ישתדרגו ,כך שגם הכיכר
בגבעת הסלעים תסתיים במוקדם .אנחנו נכנסים בקרוב לעוד שתי ככרות בעיר ,אחת מהן
בנווה אפיקים והשניה בבי"ס בגין ,כך שיהיו לנו עוד שתי ככרות שיסייעו ,הייתי אומר
בשיפור גם הפתיחות וגם הנוי בעיר ,וגם זה בסה"כ מהלך שגם תושבי העיר רואים אותו ,וגם
יסייע גם לביטחון וגם לבטיחות.
אני רוצה לעדכן בגדול גם בנושאים של וואדי רבה .נמשך שם התכנון ע"י החברה הכלכלית.
אנחנו מתכוונים לעשות את זה בשיתוף פעולה יחד עם התושבים .נציג את זה גם בפני הנהלת
העיר ,נקבל קודם כל את הרעיונות שלהם ואת הדעות שלהם ,נציג את זה גם בפני ארגונים
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ירוקים ,לאחר מכן נביא את התוכנית ואת העדכון למועצת העיר ,נעשה גם איזושהי וועידת
תושבים שתוכל להתמקד ולבחון,

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
זה כולל את הכביש בוואדי רבה?

מר משה סיני – ראש העיר:
את הכביש אני לא יודע .הכביש לא בתכנון.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
הכביש צמוד מקביל לוואדי רבה.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
אז השאלה אם הוא גם לאורך כל הנחל ,לתושבים שגרים שם ,אין אפשרות (כולם מדברים
יחד)

מר משה סיני – ראש העיר:
אנחנו נציג לכם את התוכנית .בינתיים אין לי תשובה ,אני עוד לא יודע בעצמי ,זה עוד לא
כולל את הכביש ,כרגע זה כולל את הפארק עצמו ,את הגדה .זה תלוי באמצעים שלנו ,אם
נוכל ,נעשה גם את הכביש ,אבל אין שום בעיה ,אנחנו נציג את זה בהנהלה ובמועצת העיר.
משה ,זה לא תוכנית אופרטיבית כרגע .אנחנו לא מדברים על תוכנית כביש כרגע ,זו לא
תוכנית אופרטיבית.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
בואו נדבר בקצב המוסיקה אני שואל למען התושבים שגרים שם ,השאלה אם חד נחל רבה,
עושים גם את הכביש ,והוא מקביל לרח' צה"ל .זה מה שאני שואל .האם עושים את זה.
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מר משה סיני – ראש העיר:
אז אני אומר לך ,כרגע אני עוד לא יודע .הכביש לא מתוכנן ,אבל אנחנו בהתאם לתזרים
המזומנים שייכנס לפרוייקט ,אין שום בעיה גם להצעה שלך.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
מה אני מציע ,למה לתכנן כלאיים ,זה ולאחר מכן את זה .אולי אפשר לעשות איזה שדרה
באמצע ,וכבר מלכתחילה יתכננו גם את הכביש וגם לדאוג לתקציב לכביש .למה כלאיים,
למה להתחיל עם זה אח"כ נראה מה נעשה .אם כבר נכנסים לנחל רבה ,וזה עובר דרך הכבול,

מר זכי קוממי – חבר מועצה:
צריך קודם כל לתכנן את הוואדי ואח"כ את הכבישים בשטחנו .כולם צועקים יחד)

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
אדוני ראש העיר ,תחסוך ממנו את זה ,תצמיד אותו לצוות המקצועי ושילווה את התהליך.
את כל התהליך התכנוני.

מר משה סיני – ראש העיר:
זה רעיון טוב ,אבל יותר מזה ,אני מבטיח לך שאת הנושא הזה נעלה אותו לדיון.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אבל משה ,אי אפשר מצד אחד לקדם ולהתקדם ומצד שני להגיד :אנחנו נשתף את
התושבים .היה פה כבר דיון לפני למעלה משנה ,כשאמרנו ששיתוף התושבים הוא עכשיו ,וכל
כל הגורמים הירוקים ,הרי התכנון הראשוני כבר נעשה .זה לא יכול להיות שנגיע לתוכניות
עבודה לביצוע ואז יפנו לתושבים.

מר משה סיני – ראש העיר:
זה נמצא כרגע רק בתכנון רעיוני.
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גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אני ראיתי את התכנון הרעיוני ,ולשמחתי ,הפעם חשפו אותי לתכנון הרעיוני ,יש פעמים שלא
חושפים אותי לתכנון הרעיוני .הפעם כן ,זכיתי לקבל,

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
את רואה? יש נסים ,את רואה? יש ,יש אלוהים.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אבל ההחלטה של אותה ישיבה היתה שמיד מזמנים פורום של כל הגופים הירוקים ,יחד עם
התושבים .ולהגיד שהתכנון ממשיך ,אני חושבת שאנחנו חוטאים למטרה.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
לא ברור לי למה יש התנגדות להמשיך את הכבישים( .כולם צועקים יחד) .אנחנו חוזרים על
הדיון הקודם.

מר משה סיני – ראש העיר:
אנחנו לא בדיון ,יש הנהלת עיר ,נדבר על זה  ,זה היה במועצת העיר הקודמת .אנחנו נדון על
זה בצורה מפורטת ,וזה לא הדיון עכשיו ,אני רק מעדכן .אני רוצה לעבור הלאה .יש לנו
בישיבה הזאת עוד שני נושאים שאני רוצה להרחיב בהם .מעבר לזה ,בואו נאמר ככה  ,אני
סיימתי את העדכון שלי ,מאחר ואני הבטחתי לשני חברי מועצה שרצו להתבטא ,אני נותן
לכם את רשות הביטוי ,לאחר מכן אנחנו נמשיך בסדר היום .מי רצה לדבר?

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
ביום שישי הקרוב יתקיים מרוץ נשים ארצי בראש העין ,המרוץ הזה יש לו השלכות גם על
התנועה בעיר .במרוץ הזה משתתפות ,הן רצות מקריית החינוך בנחל רבה ,למרות שלא
מפתחים אותו עדיין ,לכיוון היער ,מקיפים את השכונה הצבאית ,מגיעים עד מגרש הכדורגל
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וחוזרים בריצה חזרה למגרש החניה של בי"ס לבנים .הדבר הזה מתקיים ,זה מרוץ שאנחנו
עושים אותו פעם ראשונה בארץ למעשה ,מרוץ נשים כזה ,וזכינו ,באמת זכינו לעשות את זה
בראש העין ,מזג האוויר גם כנראה ישחק לטובתנו ,וביום שישי יהיה נעים .המשמעויות –
תדעו ,זה חשוב ,כרגע יש מעל ל 200-נרשמות חיצוניות 200 ,תלמידות בתיה"ס שלנו
שהכנסנו אותן פנימה ,ובתוך זה יש קבוצה מפורום נשים ,שמונה בין  10ל 12-בנות שזה יכול
להשתנות  .פורום נשים עירוני.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
למה לא לקחת את פורום הנשים של אורנה צאיג והיינו עושים ביחד? צריך לתאם אתה ,זה
לא יפה שאתה עוקף .קח את פורום הנשים של אורנה צאיג.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
את מי אני עוקף? הכניסה לעיר ברח' קיבוץ גלויות תסגר בבוקר ,לא תהיה כניסה ויציאה
מרח' קיבוץ גלויות .זה היה בפרסום בעיתונות כבר שבועיים ,אבל כרגיל ,אף אחד הלא לא
ידע שזה מתקיים .אבל לשמחתנו הרבה יהיו לפחות כ 500-משתתפות בריצה הזאת ,שזה
יפה וטוב ,ופתיחה טובה מבחינתנו .זה מבחינת מרוץ הנשים .זה מתקיים בחודש שסימנו
מניעת אלימות במשפחה ,שזה החודש הזה נובמבר ,והמרוץ הזה גם ייוחד בחלקו ,באמצעות
שלטים ופרסום למניעת אלימות במשפחה .שני נושאים חשובים בפני עצמם ,לחבר אותם
ביחד ,והעסק הזה ירוץ משנה  8:30בבוקר לערך עד  10:30311:00העיר תחזור לשגרה.
ומבחינתנו ,תדעו ,זה קיים ,אתם כולכם מוזמנים להגיע לשם ,להשתתף  ,כמובן חברות
המועצה בריצה ,אבי ירוץ כמובן – וכל השאר אתם מוזמנים כמעודדים.

מר משה סיני – ראש העיר:
אני מעודד את חברות מועצת העיר להשתתף במרוץ ,לקחת חלק ,ולפחות להופיע שם .תודה
רבה פיני ,יישר כוח על כל המאמץ שאתה משקיע ,זה באמת יפה מאד .אבי כמובן גם כן,
כולם ביחד ,עובדים יפה .אני רוצה שיבגני גם יגיד כמה מילים לפני שאנחנו ממשיכים.
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אני הפעם אהיה המאסף.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
לפני כחודש אתם אישרתם יציאה של משלחת של מליאת ראש העין לאודסה ,לקראת
חתימת ברית ערים .לשמחתי בצענו את המשימה הזאת וזכינו לקבלת פנים מאד יפה.
ההסכם נחתם ואני מניח שאם נמשיך לפעול נכון ,ההסכם הזה יניב פרות לראש העיר גם
ברמה של תרבות וגם ברמה של חינוך וגם ברמה של פיתוח אזור התעשייה .אני רוצה להודות
לאבי סמובסקי שהיה שותף בתהליך הזה ,וסייע רבות גם שם וגם פה ,ואני מאד מקווה
להמשיך בשיתוף פעולה .ואם אתה רוצה להוסיף כמה מילים על ההסכם?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
ההסכם מאד מקיף וכולל את מכלול התחומים שהוא די רחב ודי פתוח ,בסה"כ כל תחום
שמישהו רוצה להיכנס אליו ,אפשר להיכנס ,למרות שמה שהכי מעניין את האוקראינים ,זה
נושאים כלכליים ,והם מעוניינים בעיקר בשיתוף פעולה בנושאים כלכליים בכל התחומים
שהם – וזה בעיקר מתקשר למיכאל ,האחראי על אזור התעשיה החדש והישן ,וזה שיתוף
הפעולה המרכזי שמעניין אותם והוא הנושא הכלכלי ,בין אם זה כנסים ,העברת מידע,
שיתוף פעולה כלכלי ,השקעות והיו"ב .סה"כ מה שאני הופתעתי לגלות ,באזור שהיה מוכר
כאנטישמי כל השנים במהלך ההיסטוריה ,דווקא באהדה גדולה לישראל ,והערכה גדולה את
ישראל .עם זאת ,הוא עדיין נגוע בכל הסממנים של האכס-שלטון של בריה"מ ,בכל
ההתייחסות של איכות השלטון ,אדמיניסטרציה ודברים כאלה .יש שם גם שני דברים
שמעניינים אותנו מאד אישית באזור ,זה גם אומן שנמצא קרוב כ 300-ק"מ ,וגם קייב ובאבי
יאר שהם כ 500-ק"מ ,לא רחוק במושגים שלהם ,לא שלנו.
חלק גדול מהביקור ,או לפחות  50אחוז מהביקור מעבר להסכם ,הקדשנו לפגישה עם
הקהילות היהודיות במקום .יש שם שתי מערכות מאד גדולות ,אחת מערכת של חסידות
חב"ד ,מערכת ענקית של חסידות חב"ד שכוללת מערכות חינוכיות מרמת החדר ,דרך בי"ס
יסודי ,דרך תיכון ,דרך כולל ,דרך בתי כנסיות ,מסעדות וכיו"ב ,ממש קומפלקס ענק שמנוהל
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ע"י הרב וולף ,רב צעיר בן  36בחסידות חב"ד ,ויש עוד מערכת גדולה לא פחות שמנוהלת ע"י
הרב בקש מפתח תקווה ,שהוא משתייך לזרם של אגודה ,שגם כן יש לו מערכת מאד מאד
גדולה שם של קומפלקס מאד גדול של מוסדות ,בין אם הם מוסדות של חינוך ,בתי יתומים,
מסעדות ,בתי כנסת וכיו"ב –  14מוסדות חינוך – בהיקפי ענק .הקודקוד השלישי שהתעסקנו
בו בתחום של הקהילה היהודית ,אם נקרא לזה ככה ,יש מרכז מטעם מדינת ישראל ,יש
מרכז לחינוך ומרכז תרבות יהודי שמנוהל ע"י שליחים ,למעשה נציגי מדינה ,שליחים שלנו
שגרים שם ומנהלים למעשה את הקשר עם היהודים מצד אחד ,כולל כל הנושא של עידוד
עליה וגם הקדשנו אפילו ערב לשבת עם קהל שהוא פוטנציאל עליה ,כולל שאלות ותשובות,
ישבנו באיזה פורום של שאלות ותשובות עם אותו פוטנציאל עליה מיהודי המקום.
יש היסטוריה יהודית ציונית מאד גדולה שקשורה למקום ,ורק אם נציין לסיכום את השמות
כמו ביאליק ,דיזינגוף ,דובנוב וכיו"ב שבהחלט מפארים חלק גדול מהעיר הזאת ,שהיא עיר
לא קטנה ,היא עיר של  1.1מליון תושבים .זה פחות או יותר.

מר משה סיני – ראש העיר:
תודה רבה .אני בטוח שהיה ביקור מוצלח ,אבל צריך לוודא שיש המשכיות.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
כבר קיימנו ישיבה ראשונה עם מיכאל בנושא של אזור התעשייה ,ואני גם לחייב לציין,
שמכאן משת ף פעולה ורואה בקידום הפרוייקט הזה משימה גם לעצמו וגם למועצת העיר,
ואני מקווה שאנחנו בקרוב כבר נוכל להציע למועצת העיר המשך של הפרוייקט הזה.

גב' סיגל שיינמן – חבר מועצה:
ביום חמישי יש ערב שרים ליצחק ,ערב יום הזכרון ליצחק רבין בתשע ליד מתנ"ס לב הגבעה.
יש כאן הזמנה ,ואנחנו מאד נשמח לראות את כולכם מגיעים .זה נורא חשוב .אני רוצה לציין
שאחד הדברים שמחממים את הלב ,זה שאם חשבנו לא לעשות את הערב הזה בגלל נושאי
תקציב ,הגיעה אלינו דרישה דווקא מהנוהל ,וכעס כל כך גדול ,איך בכלל אנחנו מעיזים לא
לעשות את הערב הזה .זה חשוב לו ,זה אכפת לו ,אנחנו ראינו גם בערבים בשנים הקודמות,
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שכמויות בני הנוער שמגיעים לערב הזה הן מאד מאד גדולות .אני חושבת שזה מאד חשוב
שחברי מועצת העיר יהיו שם .תבואו ,באמת .אני רוצה שתבואו ,אבל זה חשוב ואתם לא
מגיעים כמו שצריך .אני אשמח לראות את כולכם.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
יש לי שאלה .צר לי על הבורות ,אבל אני ערה לשילוט שמתנוסס ברחבי העיר ,ואני לא מבינה
מה כתוב בו ,אם אפשר יהיה לקבל הסבר :ראש העין נוסעת במעגלי חיים .אני מודה
ומתוודה אני לא יודעת למה התכוון המשורר .חשבתי וחשבתי ולא הגעתי לפתרון ,תעזרו לי
לפתור.

מר משה סיני – ראש העיר:
אחד הדברים בפרסום ,זה שאנשים חושבים ,שלא מקבלים את המסר מיד .אני מוכן לעשות
חשיבה קבוצתית .אם מישהו מוכן להעלות את ההשערה מה המסר .כל זה נועד לעורר את
החשיבה .

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אנחנו עברנו עכשיו לשרות הפסיכולוגי? אבל באמת ,תעזרו לי ,זה פרסום ואני לא מבינה מה
המשמעות.

מר משה סיני – ראש העיר:
מאחר והמדיניות שלנו היא באמת לקדם ככרות בכל צומת שבראייתנו היא מסוכנת ,ויש גם
דיווחים של המשטרה שהיא גורמת לתאונות ,המדיניות העירונית היא להקים ככרות ואני
חושב שזה דבר גם יפה לנוי וגם יותר חשוב לבטיחות .עכשיו ,מי שנכנס בכיכר כזאת,
באיזשהו מקום ,אני אומר לך ,גם הניסיון שלי וגם הניסיון של חברים  ,אם יש לך שלט עצור
בצומת סואנת ,ואת צריכה להסתכל ימינה ,שמאלה ,זה לוקח לך כמה שניות ואת בלחץ ,כי
צופרים לך מאחור ,את נכנסת ללחץ וזה גורם לצעדים פזיזים וזה גורם לתאונות .ברגע שאת
נכנסת לכיכר ,גם התחושה של הנהג הרבה יותר נינוחה ,הרבה יותר טובה ,וגם בסופו של
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דבר יש פחות תאונות מאשר היו קודם.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
ספר לי ,במקרה אני שם בתוכניות ,אבל מה זה רלוונטי?

מר משה סיני – ראש העיר:
בוא נאמר ככה ,צוות ה creative-מצא לנכון להגיד לתושבים :חברים ,אנחנו נכנסים
למעגלים שנותנים לנו גם חיים .או משפרים לנו את איכות החיים .זה העניין וזה הכיוון .אם
קיבלת הסבר ,אני מוכן לשתף אותך –

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אז אני קטונתי מלהבין ,וצר לי לומר ,גם לאחר קבלת ההסבר ,לא ברורה לי סיסמת ה-
 creativeאבל אולי זו בעיה אישית שלי.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
לא לא ,זו לא בעיה אישית שלך ,ממש לא ,תרגישי נוח.

מר יעקב אדמוני -חבר מועצה:
מאחר ואנחנו נמצאים בעדכונים ,אני רוצה לעדכן את חברי העירייה .יש לנו מחר הרצאה
"מהאיסלאם ליהדות" אנחנו עושים את זה בשכונת מגדל אפק ,אלונה ,את מוזמנת .ירצה
שם גר צדק שקוראים לו יצחק חי ,שהוא היה מוסלמי והיום יהודי ,וגם כן מרצה בכיר ,הרב
יוסף קנטי ,קצת תרבות תורנית .בשבוע שעבר עשינו מהנצרות ליהדות ,והשבוע מהאיסלאם
ליהדות.

מר משה סיני – ראש העיר:
לפני שאני ממשיך הלאה ,אני באמת רוצה רשות הדיבור גם לאלונה וגם למתי ,הם בקשו את
רשות הדיבור .רק לפני שאת מדברת ,אני רק רוצה לומר ,אני נותן לך את רשות הדיבור ,לא
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נכנס לדברים שלך ,אני אענה לך ואני אבקש גם לא להיכנס לדברים שלי .אז בבקשה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
היום משטרת ישראל הודיעה ,שהיא העבירה לפרקליטות מחוז מרכז המלצה להעמידך לדין
בגין עבירות על חוקי הבחירות ,הפרת אמונים ,מרמה כלפי מבקר המדינה ,רישומים כוזבים
במסמכי תאגיד ,ועוד .זאת בנוסף להליך פלילי העומד נגדך בגין הגשת תלונה כוזבת
במשטרה ,שיבוש הליכי משפט והגשת תצהירים כוזבים לבית המשפט ,לבתי המשפט .אין
מדובר בעבירות אשר אדם דש בעקביו ,אלא בעבירות חמורות אשר יש עמן קלון .אם רישום
פלילי או תיק במשטרה מונע מאדם להיבחר לרשות עיר ,הרי ברור שהמלצת משטרה
להעמדה לדין ,מחייבת התפטרות ראש עיר ,או לפחות השהיה עד גמר ההליכים .על פי המצב
המשפטי ,שבו הנך נתון היום ,עליך להתפטר או להשעות את עצמך מתפקידך ,שכן מה
ההבדל בין הרף הנדרש להיבחר לתפקיד הרם ,לבין הרף הנדרש כדי להמשיך ולשאת
בתפקיד זה.
בפסיקה נרחבת שיצאה תחת ידו של בית המשפט העליון ,ובייחוד בפרשיות דרעי ,פנחסי,
הנגבי ורמון ,נקבע כי שר בממשלה אשר הוחלט על הגשת כתב אישום נגדו ,עליו להתפטר
מתפקידו .סמכויות הביצוע של ראש עיר אינן פחותות מסמכויות שר ,ובמקרים רבים אף
עולות עליהם ,ולכן היה עליך כראש עיר להשעות את עצמך מתפקידך מיד עם פתיחת
החקירה הפלילית נגדך .לא כל שכן היום ,לאחר שמשטרת ישראל המליצה להעמידך לדין
בעבירות כה חמורות .תושבי העיר חשים במבוכה ובכעס ,עוד משלבי החקירה הראשונים,
על כך שהנך נאחז בקרנות המזבח וממשיך לנהל את העיר ,למרות החשדות הכבדים נגדך,
חשדות שאומתו בחקירות המשטרה ושהשמיטו את הבסיס המוסרי והמשפטי להמשך
כהונתך כראש עיר .כיו"ר הוועדה לענייני ביקורת ,וכנבחרת ציבור ,הנני פונה אליך בקריאה,
להתפטר מיידית מתפקידך ,ולנהל את מאבקך המשפטי להוכחת חפותך ,כשהינך פנוי
מניהול ענייני העיר .אני בטוחה שאל הקריאה הזאת שלי להתפטרות שלך ,מצטרפים אלי
חברי מועצה .אין לי שום ספק שיש כאן חברי מועצה שמצטרפים לקריאה שלי.

"חבר" – למען הרישום הטוב

17

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מיום  31/10/2006מס' 68/11

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
לרוב הדברים

התייחסה גב' אלונה דור-קולן .אני משחר ילדותי יכול להגיד בבטחה

ובצניעות ,שעסקתי ועוסק ואמשיך לעסוק בצרכי ציבור ,והאווירה והתחושה בציבור היום
לא סימפטיות .אני לפני מספר חודשים יצאת להגנתך בחירוף נפש .ועדיין אני אומר תמיד כל
עוד אדם לא אשם ,כתבתי את זה במכתב ההתפטרות שלי מהעירייה ,נימקתי את זה כמה
פעמים במכתבים ,אני לא מאשים ,אבל אני אומר לך כחבר ,אמנם לא גדלנו ביחד ,לא היינו
באותו גן ,לא היינו באותו בי"ס ולא שרתנו יחד בצבא וגם לא היינו באותה שכונה ,אבל
כחבר פוליטי אני אומר לך :טובת ראש העין ,ברמה הציבורית ,שתבדוק את האפשרות לבחון
את הצדדים ברמה האמיתית ,מבלי לפגוע ברמה האישית ,כי ברמה האישית אני חושב
שקיבלת ממני עד לא מזמן ,לדעתי ,לא רק חום ,אלא גם תמיכה מסיבית לאורך ולרוחב,
והיום אני יכול לומר ,שבעקבות הפרסום נעשה מעשה .כי אני לא רואה פה את טובתו של
מתי או אלונה או טובתו של אחד החברים פה ,אני רוצה טובה של העשייה הציבורית ,האם
ראש עיר ,או כל גורם אחר ,כולל אני או כל חבר אחר ,שיש עננה מעל ראשו ,יכול לנהל
מאבק כזה ,לדעתי הוא מאבק מאד קשה ,הוא לא מאבק פשוט ,הוא מצריך שעות רבות של
עורכי דין ויועצים למיניהם .גם ככה ההתנהלות חלוקה בינינו ,ולצערי ,אני חושב שאתה
צריך לחשוב פעמיים ,אם אתה צריך שאני אעזור לך בחשיבה ,אני גם מוכן לעזור לך
בחשיבה.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אני מוכנה להיות אפילו עדה שלו ,אם יקלו עליו בעונש – אני מוכנה לתת עדות אופי ,יש בו
גם צדדים חיוביים( .כולם צועקים יחד) .אריה ,שמור עליו.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
אני אומר בכל הכנות ,לבי לבי על מה שנעשה ,אישית אני אומר ,יכול להיות שאתה חושב
אחרת ,או המניעים שלך או מסביבך חושבים אחרת ,אבל אני אומר לך ברמה של הפורום
הזה ,אני מוכן לעזור לך עדיין ,אבל תבין שבמצב שכזה ,אי אפשר לנהל או לעצור את העיר
מלכת .אי אפשר .ואני שוב מבקש ממך כחבר פוליטי ,לא נפגשנו קודם ולא היינו יחד ,אני
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הכרתי אותך אחרי הבחירות בשבוע .לפני כן לא הכרתי אותך בכלל .אני בא ואומר :תפוש
יוזמה ,לטובת הציבור,

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
זה גם לטובתו ,אבל .הוא יחסוך לעצמו בושות,

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
כי היועצים אמרו בפעם שעברה ,וכולנו חברים ,זה נכון ,אבל הוא ייקח מזה לגיטימציה ואני
לא רוצה ,בואי נעשה סדר בדברים .אני חושב –

מר משה סיני – ראש העיר:
מתי ,תתקדם ,הבנו ,מה השורה התחתונה?

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
מה אתה כל כך – השורה התחתונה ,אני מוכן לשבת אתך ,בכל פורום ,לעזור לך ,באמת.
אבל קח בחשבון של רגש ,ורגלי עומדות לטובת הציבור.

מר משה סיני – ראש העיר:
אני מודה על העצות שבאות באמת מתוך רצון טוב ולמעני ,ואני מודה לכם על הדאגה ,ואני
רוצה לעבור לנושא הבא ,בבקשה ,משה בן טובים .אישור המלצת וועדת שמות ,תציג את
העניין.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
באות מהלב ויוצאות מהלב .זה משפט של סיני.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
אני רוצה להגיש את הבקשה להנצחת רח' של מר רבנו יצחק ונה ז"ל .רבנו יצחק ונה ז"ל
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נפטר לפני הרבה מאד שנים .הוא נחשב לאחד מעמודי התווך של רבני תימן והשאיר חותמו
באדם היהודי ובעיקר בעדה התימנית .הוא כתב הרבה מאד ספרים ,ספריו נלמדים
באקדמיה ,ויש לו ספרים גם במוזיאון ארץ ישראל ,ואני חושב שזה המקום בראש העין,
להנציח את שמו .הוא אמנם לא היה בראש העין ,אבל יש לו בני משפחה .הוא נפטר בתימן
לפני כ 350-שנה.
סיגל ,אם היה המצב הפוך והיו צוחקים ,זה היה נעים? חבר מדבר ,תכבדו.
הרחוב שייקרא על שמו הוא משעול להולכי רגל מרח' שבזי לרח' הרצל ,צמוד לגרמה ,יש שם
משעול להולכי רגל ,סמטה קטנה ,ושם זה המקום שוועדת השמות החליטה אליו.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
איש כזה גדול וסמטה כזאת קטנה? ככל שגדול האיש ,זה מה שהוא מקבל?

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
הרעיון זה להנציח את שמו .בקשה שניה,

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
מי יזם את הבקשה?

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
משפחת ונה ,שרה ונה ואריה ונה ,תושבי העיר .בקשה שניה זה בקשה להנצחת רחוב ע"י
זכריה משה ,שהיה ראש המועצה הנבחרת הראשונה ב .1955-אגב ,לפניו ,היה נתן שאול ז"ל,
אבל הוא היה ממונה ע"י משרד הפנים .זכריה משה נבחר ע"י בחירות דמוקרטיות בבחירות
הראשונות שהיו בראש העין בזמנו.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
יש לכם עוד סיכוי ,שייקרא גם כן איזה רחוב על שמכם( .סמטה) .סמטה חשוכה על יד הבית
שלך ,זה מה שייתנו לך.

"חבר" – למען הרישום הטוב

20

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מיום  31/10/2006מס' 68/11

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
זכריה משה ז"ל  -זה נושא חשוב ואתם מפריעים לי לדבר – כפי שאמרתי ,נבחר ב1955-
וכיהן במשך כחמש שנים ראש המועצה הראשון ,הוא פעל להקים את ביה"ס היסודי אוהל
שלום ואוהל שרה ,גני ילדים ומוסדות תרבות ובריאות בעיר .לאחר שעזב את הפעילות
הפוליטית שלו ,פעל להקים את העמותה לקשיש ומרכז יום לקשיש ,וכיהן כיו"ר העמותה
והכל בהתנדבות .מן הראוי שראש העין להצדיע לזכריה משה ז"ל ,שהיה ראש המועצה
הראשון .יהיה טקס מכובד לקריאת השמות .הוועדה קבעה את המיקום ,מרח' צה"ל איפה
שבניין בזק ,לכיוון לב העיר ועוטף את בית אדי ,הכביש הזה חדש – כביש שעדיין אין לו שם.
כל הדברים שאני מדבר עליהם ,זה רחובות שעדיין לא היה להם שמות .אין פה שינוי שם .זה
רחוב חדש שעדיין אין לו שם ,וגם המיקום מיקום מכובד ,במתנ"ס עלה הרעיון ,על אלה
שהשקיעו במתנ"ס .הכביש כבר סלול ועם תאורה יפה ואספלט ומדרכות .כמו שאני אוהב,
נכון ,זה מדויק.
דיווח על פראג .גן פראג.

מר משה סיני – ראש העיר:
חברה ,אני לא שערתי שהנושא הזה יעורר כל כך הרבה תשומת לב ,אבל ניחא .גן פראג,
אנחנו סיכמנו עם עיריית פראג שהם יקימו פארק קטן בשם ראש העין בפראג ,ברובע
היהודי ,זה פורסם גם בעיתונות ,בסה"כ היו שם גם נציגים של הקהילה היהודית משרד
החוץ ,אירוע שעורר התרגשות גדולה ,לא מכיר הרבה ערים בעולם שיש להם איזשהו אתר
בפראג ,בוודאי לא ערים שהן לא ערי בירה ,ואנחנו עוד לא בירה של מדינת ישראל .אולי
נהיה פעם .אבל אני אומר ,בסה"כ אני חושב שזה אות כבוד לעיר .אנחנו התחייבנו להקים
כאן בראש העין גם איזשהו גן או לקרוא לפארק קטן או לגן ע"ש עיריית פראג .ראש העיר
פראג דיבר אתי לפני כשבועיים ושאל אותי האם אנחנו מתכוונים לעשות את זה .הבטחתי
לו שאנחנו הולכים לעשות את זה ,וסוכם שהגן ברח' כינור ,בשכונה מעורבת ,בשכונת דניה –
נווה אפק .אנחנו גם נכנס לשדרוג מסוים של הגן הזה ונקים שם שלט ,נעשה שם טקס נחמד
ואני חושב שזה בסה"כ אקט חיובי שמציין גם את הידידות בין שתי הערים ,וגם איך שתי
ערים יכולות למעשה לחזק ולהדק הידוק בין מדינות .אז אני מבקש מכם שבאמת תאשרו
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את המהלך הזה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
כולם מאשרים פה אחד את שלושת השמות ואנחנו נסמן את זה במפה לפי השרטוט שנעשה.
רח' זכריה משה ,רח' יצחק ונה וגן פראג .נשרטט את זה במפה .מאושר פה אחד.

החלטה מס'  :1מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצות ועדת שמות כמפורט להלן:
המלצות ועדת שמות מיום : 19 /7 /2006
 הנצחת משעול להולכי רגל בין רחוב שבזי לרחוב הרצל ע"ש הגה"צ רבנו יצחק ונהמהרי"ו זצ"ל.
המלצות ועדת שמות מיום : 30 /10 /2006
 הנצחת רחב ע"ש זכריה משה ז"ל – ראש המועצה הנבחרת הראשונה .1955 במסגרת יחסי ערים תאומות ראש העין-פראג – קביעת שם לגן הנמצא ברחוב כינורבשם "גן פראג".
בעד )13( :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אלונה דור-קולן,
אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,משה בן טובים ,זכי
קוממי.
יצא )1( :פיני דניאל.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
אישור מינוי של אברהם ונה כפקח  .אישור מאב בית לפקח .מאושר פה אחד .יש בקשה
להלוואה .זה רק עדכון רגיל( .כולם מדברים יחד).
החלטה מס'  :2מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינויו של אברהם ונה כפקח/מפקח עפ"י
חוקי עזר של עיריית ראש העין.
בעד)13( :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אלונה דור-קולן,
אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,משה בן טובים ,זכי
קוממי.
יצא )1( :פיני דניאל.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
התקנות לא חלות ,קודם כל זה לא רלוונטי ,אבל גם אם זה היה רלוונטי ,התקנות החדשות
לא חלות על נבחרי ציבור .הן חלות רק על עובדי עירייה ונציגים מקרב הציבור.
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
לא הבנו את התשובה ,נבחר ציבור לא צריך אישור?

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
אז למה הביאו את זה למליאה? כי ירד מהמליאה ,כי לא אושר במליאה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
יש תקנות חדשות לנבחרי ציבור.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
מועצת העיר אשרה בעבר ערבות להלוואה ,זה היה בתקופה שגם כן אשרה את קבלת
ההלוואה לעירייה ,ניהלנו מו"מ עם הבנקים על מתן הלוואה גם לעירייה וגם למתנ"ס.

גב' סיגל שיינמן – חברת המועצה:
אם אפשר רק לפרט מה אישרנו אז ומה אנחנו מאשרים עכשיו.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
בעבר נעשתה עסקת חבילה אחת גדולה .קיבלנו הצעות מהבנקים עבור העירייה לפי  5.3ואז
התנינו ששני המתנ"סים יקבלו לפי  5.3אחוזים.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
ז"א קודם אישרנו קבלת הצעות?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
לא ,בעבר אישרנו מתן ערבות על הלוואה של עשר שנים בריבית של עד  ,5.3אלא מה ,הנושא
הזה והנושא של ערבות ,משרד הפנים טען שהוא לא יודע אם הוא צריך לאשר .בקיצור,
הנושא הזה נמרח עד היום .רק אחרי שהתערבנו והפעלנו קצת לחצים גם על בנק הפועלים
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וגם על המחוז ,כדי שיאשר ,כי אין שום סיבה בעולם שלא יאשר ,אז נכון לעכשיו ,התנאים
של ההלוואה השתנו ,גם בגלל שזה כבר לא עסקת חבילה אחת גדולה ,וגם למתנ"ס שהוא
גוף קטן ,הם מוכני לתת בריבית רגילה שהם נותנים למשק ,והריבית היום היא בסביבות ה-
 5.7כאשר הריבית הסופית תקבע ברגע שההלוואה תנתן .לכן ,היות וההצעה הקודמת
שאושרה ערבות עד  5.3שונתה והבקשה היא לאשר ערבות עד  5.7כאשר הכוונה היא
לצמצם את ההלוואה ,למעשה מי שניהל פה את המו"מ זה אנחנו ,העירייה ,ואני משער
שבסוף הריבית תתמקד ב 5.5-אחוז.

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
מה זה  ,לא סגרת בדיוק כמו שצריך?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
לא ,כי את שמה לב שהריבית משתנה במשק ,פעם זה  0.25עולה ,ופעם  0.25יורד .הריבית
קצת מתנדנדת ב 0-נקודה משהו.

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
מה ,הריבית במשק לא תלויה בעיריית ראש העין?!.....

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
יש אישור?

מר משה סיני – ראש העיר:
רגע ,שרי רוצה להעלות משהו.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אחד ,הערה טכנית ,והשניה לגופו של עניין .אנחנו שוב ושוב ,אני חשה די ,אני ברמה
האישית ,מתוסכלת מהאופן שבו הדברים מוצגים .כי זה כאילו אמנם כתוב שכבר זה כבר
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אושר ,אבל אני לא מצלי חה להבין מה ההבדל בין הפעם הקודמת לבין הפעם הזו .אם
מדובר באחוז הריבית ,אז אם היו מגדירים נכון אישור שינוי ריבית ,קצת הייתי פחות
מתלבטת אבל זה חוזר על עצמו כל פעם .ההצעות שמגיעות מאגף הגזברות ,תמיד צריך
פרשנות רש"י כדי להבין למה התכוון המשורר.

מר משה סיני – ראש העיר:
את צודקת ,מדובר רק בעדכון הריבית .והיה צריך להגדיר .ההערה נכונה.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
ועכשיו אני רוצה להגיד ,אני פחות בקיאה בנושאים כלכליים ,ומהי הריבית ומה נכון ומה
תקין .אבל ,אני בהחלט נוטה ,שאם מציגים את זה כך ,או אם מישהו אומר שהוא הולך
לקראת מו"מ ,שיוסיף את המידע הזה .אבל אני רוצה לומר משהו בכיוון אחר לחלוטין,
אנחנו עכשיו שוב ערב אישור תקציב .בשנה שעברה ,אני רוצה להזכיר לכולם ,אנחנו בעצם
במו ידינו פגענו בתקציב המתנ"ס ע"י כך שצמצמנו את ההשתתפות שלנו כרשות מקומית
במתנ"ס .זה בערך בדומה –

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
למה צמצמנו? היה – 1.1

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אנחנו צמצמנו בגדול ,ואני מבקשת ,זה גם כחלק מהאישור של הערבות .אני חושבת שמה
שצריך לבוא לדיון זה לא אישור ערבות ,אלא הגדלת תקציב למתנ"ס(.כולם צועקים יחד).
אישור ריבית זה דבר מינורי.

מר משה סיני – ראש העיר:
אנחנו כרגע לא בדיון על התקציב ,אבל שתי הערות לפרוטוקול .א .הערה נכונה ,קודם כל .ב.
אנחנו התייחסנו לעניין הזה בישיבת ההנהלה האחרונה .ג .באנו ואמרנו שהיה באמת צריך
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בהגדרה לדבר על ריבית ולא על אישור מחדש או משהו בכיוון הזה .מדובר בסה"כ שינוי
באחוזי הריבית .זה הכיוון .בכל מקרה ,מיכאל רצה להגיד משהו?

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אני רוצה לדעת מה המצב היום של המתנ"ס .אנחנו העברנו תקציבים מאד גדולים למתנ"ס.
אני בעד לסבסד את המתנ" ס ואני גם בעד לאשר עכשיו את עדכון הריבית להלוואה .אני
חושב שהגיע הזמן ,וזה כמו שאומרת שרי ,לדעת פעם אחת ולתמיד ,האם המתנ"ס רווחי או
לא רווחי .איפה יש בטן רכה ,איפה יש דברים שהם לא רווחיים .אולי ,במהלך החוגים ,אני
לא יודע ,כי בכל אופן ,בכל שנת תקציב שאישרנו ,אני חושב שמן הראוי ,ולא מדובר בשקלים
בודדים ,להביא פה תמונת מצב .אם המתנ"ס רווחי ,הוא צריך לצאת כבר לדרך המלך .כל
שנה אנחנו מגיעים לשנת תקציב ,המתנ"ס גרעוני ,וצריך לתת לו כסף ,מעבירים לו דרך
תב"רים ומעבירים לו דרך שיפוצים ,ומביאים תרומות מארה"ב ומעבירים דרך תקציב
עירוני .אז מתי זה ייגמר? לכן אני חושב שצריך להתייחס להערה שלי ברצינות .אני לא יודע
אם סיגל שיינמן יכולה לתת תשובה בעניין הזה.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
היה דיון במועצה בנושא של הצגת התקציב ,ולצערנו ,רק שניים או שלושה חברי מועצה
הגיעו והשאר לא הגיעו ,והיתה מצגת על הקיר פה מאחורי ,שפרטה הכנסות ,הוצאות,
רווחים ,עלויות .הכל .איפה יש יותר איפה יש פחות ,אחוזי משתתפי .הכל.

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
גם זה היה לפני חמישה חודשים .אנחנו עומדים לדבר עכשיו על תקציב חדש .אם אתם
מבקשים להגדיל את התקציב ,אני לא חושב שסיגל ושרי יכולות לענות על השאלות האלה.
ולכן הייתי מבקש –

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אתה צודק ,מנהל המתנ"ס ענה על התשובות האלה ,ואי אפשר להתעלם מנתונים שעלו כאן.
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מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
את מפריעה לי .אם מצפים שאנחנו ניתן יד לעניין הזה ,ואני חושב שכולם בעד ,אני רוצה
לראות תמונת מצב לפני שהתקציב מאושר .ממי שאחראי ,ממי שמבין במספרים ,ואני לא
חושב שקיבלתי דו"ח כזה .זה עולה מחדש כל שנה.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
אני רוצה לדעת אם אלה שהכינו את הדו"ח הזה ,האם הם קיבלו את שכר טרחתם והאם
הם עשו מעקב אחרי השנה הזאת .2005/2006

מר משה סיני – ראש העיר:
אני רוצה שהגזבר יתייחס לזה .חברים ,אני מבקש לא להיכנס אחד לדברי השני.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
על פי הדו"ח שבידי ,המתנ"ס דווקא מתנהל בצורה כספית נאותה .עובד בצורה של איזון
תקציבי .המתנ"ס אסור לו להרוויח ,כל שקל שיש לו עודף הוא משקיע אותו .אבל עדיין יש
לו בעיה של תזרים מזומנים .ב .לשרי לתת תשובה ,זה לא בעיה שלנו בכלל ,זו בעיה של
המתנ"ס .אם באים אלינו בטענות ,אז זו הריבית הכי סבירה.

מר יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר:
אני קצת מבולבל .הרי שרי התחילה את זה מכך שמדובר על עדכון ריבית ,אבל לא שוב פעם
אנחנו מעלים לדיון את הנושא של מתן ערבות להלוואה למתנ"ס .יש לנו כבר את ההחלטה
שקיבלנו אותה ,שאנחנו כן ערבים להלוואה הזאת .עכשיו ,כרגע מה שאנחנו צריכים לאשר,
זה עדכון הריבית בלבד.

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אתה רוצה שנשים את הראש באדמה ונצביע?
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מר יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר:
לא ,מיכאל ,ההערה היתה נכונה ,אבל זה לא לדיון.

מר משה סיני – ראש העיר:
בואו נאשר את עדכון הריבית ,זה בסה"כ עדכון ריבית ולא הלוואה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אני מקריאה :אישור מתן ערבות למתנ"ס עבור קבלת הלוואה ע"ס  2מליון  ₪לבנק
הפועלים ,בריבית עד  5.7אחוז לתקופת פרעון עד  10שנים ,לצורך צמצום גרעון פרעון מלוות.
קיימת בהתאם לתנאים שיסוכמו עם הבנק ,שאושרה ע"י המליאה מיום  25.4.06פרוטוקול
מס .55/11 .כולם בעד?

גב' אלונה דור-קולן – חברת מועצה:
אני נמנעת.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אלונה נמנעת ,כל היתר בעד ,סיגל לא משתתפת.
החלטה מס'  :3מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מתן ערבות למתנ"ס עבור קבלת
הלוואה  2מיליון  ₪מבנק הפועלים בריבית עד  5.7%לתקופת פירעון עד  10שנים ,לצורך
צמצום גירעון ופירעון הלוואה קיימת בהתאם לתנאים שיסוכמו עם הבנק ,שאושרה ע"י
המליאה ביום  25/4/2006פרטיכל מס' .55/11
בעד )9( :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,שרי סלע ,אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,יבגני מלמוד ,משה בן טובים.
נמנע )2( :אלונה דור-קולן ,סיגל שיינמן (בשל ניגוד עניינים).
יצא )3(:פיני דניאל ,זכי קוממי ,מתי יצחק.
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
סעיף  2שבסדר היום:
אישור המלצות ועדת שמות מיום : 19 /7 /2006
הנצחת משעול להולכי רגל בין רחוב שבזי לרחוב הרצל ע " ש הגה " צ רבנו
י צחק ונה מהרי " ו זצ " ל .
אישור המלצות ועדת שמות מיום : 30 /10 /2006
 הנצחת רח וב ע " ש זכריה משה ז " ל  -ראש המועצה הנבחרת הראשונה . 1955 במסגרת יחסי ערים תאומות רא ש העין  -פראג  -קביעת שם לגן הנמצאברחוב כינור בשם " גן פראג ".
החלטה מס'  :1מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצות ועדת שמות כמפורט לעיל:
בעד )13( :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אלונה דור-קולן,
אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,משה בן טובים ,זכי
קוממי.
יצא )1( :פיני דניאל.
החלטה מס ' 2
סעיף  3שבסדר היום :
 . 3אישור מינוי אברהם ונה כפקח  /מפקח עפ " י חוקי עזר של עיריית
ראש הע ין .
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינויו של אברהם ונה כפקח/מפקח עפ"י חוקי
עזר של עיריית ראש העין.
בעד)13( :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אלונה דור-קולן,
אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,משה בן טובים ,זכי
קוממי.
יצא )1( :פיני דניאל.
החלטה מס ' 3
סעיף  4שבסדר היום :
אישור מתן ערבות למתנ " ס עב ור קבלת הלוואה  2מיליון  ₪מבנק הפועלים
בריבית עד  5.7%לתקופת פירעון עד  10שנים  ,לצורך צמצום גירעון ופירעון
הלוואה קיימת בהתאם לתנאים שיסוכמו עם הבנק  ,שאושרה ע " י המליאה
ביום  25/4/2006פרטיכל מס ' . 55/11
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מתן ערבות למתנ"ס עבור קבלת הלוואה 2
מיליון  ₪מבנק הפועלים בריבית עד  5.7%לתקופת פירעון עד  10שנים ,לצורך צמצום
גירעון ופירעון הלוואה קיימת בהתאם לתנאים שיסוכמו עם הבנק ,שאושרה ע"י המליאה
ביום  25/4/2006פרטיכל מס' .55/11
בעד )9( :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,שרי סלע ,אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,יבגני מלמוד ,משה בן טובים.
נמנע )2( :אלונה דור-קולן ,סיגל שיינמן (בשל ניגוד עניינים).
יצא )3( :פיני דניאל ,מתי יצחק ,זכי קוממי.
________________
משה סיני
ראש העיר

_________________
אירית נתן
מנכ " לית העירייה
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