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סדר היום:
 . 1עדכוני ראש העיר .
 . 2למנות את חברת המוע צה סיגל שיינמן כסגן ראש העיר בשכר ולהאציל לה
את סמכויות ראש העיר בנושא תרבות נוער ופנאי  .הזכות לשכר תפקע
מאליה עם נטילת הסמכויות שהואצלו ע " י ראש העיר .
 . 3אישור התב " רים כמפורט להלן :
א  .אישור תב " ר מס '  125עבור שינויים והתאמות במוס " ח  -בי " ס בגין  ,ע " ס
 ₪ 120,000במימון משרד החינוך .
ב  .אישור תב " ר מס '  126עבור סימון כבישים והתקני בטיחות  ,ע " ס 62,494
 ₪במימון משרד התחבורה ו 26,783 -במימון חכ " ל  /עירייה .
ג  .אישור תב " ר מס '  127עבור אמצעי חימום לקשישים נזקקים  ,ע " ס
 ₪ 27,000במימון הקרן לידידות .
 . 4א  .אישור התקשרות החברה הכלכלית לראש העין בע " מ כשלוחתה של
העירייה עם טופז חברה לרווחת ילדי ראש העין בע " מ  ,להפעלת מעון יום
ברחוב העצמאות גוש  4271חלקות  193 , 148בהתאם לתנאי מכרז מס '
 19/2006ובכפוף לאישור שר הפנים .
ב  .אישור הס כם להסמכת החכ " ל כשלוחתה של העירייה להשכרת המעון
הנ " ל .
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מר משה סיני  -ראש העיר:
אני פותח את ישיבת מועצת העיר ,ברשותכם ,אני אדלג על נושא של עדכוני ראש העיר,
חבל לי שרק מתי נשאר פה מהאופוזיציה ,העדכונים האלה נועדו,

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
יש לי אחריות ציבורית.

מר משה סיני  -ראש העיר:
כל הכבוד.

גב' עדה אהרון – חברת מועצה:
יש לו משקל של עוד כמה אנשים ,היום עם הנאום שהוא הרביץ מה זה,

מר משה סיני  -ראש העיר:
כן ,כל הכבוד.

(מדברים יחד)

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
את ההפרד ומשול לא הבנת ,את התעתוע לא הבנת?

גב' עדה אהרון – חברת מועצה:
לא ,האמת שלא ,עשית לנו...

מר משה סיני  -ראש העיר:
בסדר גמור ,חברים .אני רוצה להעלות ,אנחנו נוותר על עדכוני ראש העיר ,לצערי רק מתי
מהאופוזיציה נשאר פה ,האחרים כנראה לא מעניין אותם ,אז אנחנו נשאיר את זה לישיבת
מועצת העיר נוספת .ואני רוצה להעלות את ההצעה ,אירית תקריא אותה בסעיף .2
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
למנות את חברת המועצה סיגל שיינמן כסגנית ראש העיר בשכר ולהאציל לה את סמכויות
ראש העיר בנושא תרבות נוער ופנאי .הזכות לשכר תפקע מאליה עם נטילת הסמכויות
שהואצלו לה על ידי ראש העיר.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
יש לי שאלה,

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
רגע ,מותר לי להגיד לפני זה משהו?

משתתף בדיון:
את דנים בך ,מה את בכלל מצייצת? תכף נעביר אותך לספסל האחורי.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
פרומה שאלה ,סיגל יו"ר,

מר משה סיני  -ראש העיר:
אבל דקה ,תנו לאבי לסיים את השאלה.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
דיברתי אתה על הסוגיה...

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
כבר הבהרת את ההערה שלי?

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
לא שלך ,כן.
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גב' סיגל שיינמן – חברת מעוצה:
עם קבלת האישור של משרד הפנים בדבר מינויי כסגנית בשכר ,אני אודיע על התפטרותי
מיו"ר הנהלת המתנ"ס ,זה ברור לחלוטין.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
זה פחות חשוב ,זה לא השאלה שלי .זה לא השאלה שלי ,אין לי שום בעיה שתישאר יו"ר
המתנ"ס .השאלה שלי היא אחרת לא פגעתם ,סליחה ,שלא פגעתם .סליחה ,אנחנו סיכמנו
לאחרונה לא מכבר ,שנושאי התרבות הנוער ,התרבות והנוער יטופלו על ידי המתנ"ס ,ללא
קשר למי שיהיה יו"ר המתנ"ס .זה לא מפריע לי שתישאר יו"ר המתנ"ס .מאחר ותפקיד
סגן מחייב גם האצלת סמכות עירונית ,ולמיטב ידיעתי ,אתה עוזר לי אה? גדול אתה,
ולמיטב ידיעתי המתנ"ס הוא ישות נפרדת מהעירייה ,האם ראש העיר יכול להאציל לה
סמכויות שקיימות היום במתנ"ס?

משתתף בדיון:
זה ניגוד עניינים.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
לא,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
מה אתה אומר לא?

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
לא ,אתה צודק.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני שואל אני לא צודק אני שואל.
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מר מתי יצחק – חבר מועצה:
לא ,אגב פרומה ,הערת ביניים פרומה ,בזמנו כשרצינו להשהות אותה כיו"ר דירקטוריון זה
ירד מסדר היום ,למרות שהיא בפרסומים השתמשה בטייטל הזה יו"ר הדירקטוריון,

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
כל התקציב של התרבות נוער וספורט נמצא בתקציב העירייה...

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
מה זה קשור ,מה זה קשור?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
מה את רוצה להגיד שעשינו בלוף?

(מדברים יחד)

מר משה סיני  -ראש העיר:
חבר'ה אני בואו זה ,אנחנו מקלקלים וחבל ,פרומה יש לה בטח פתרון לסוגיה.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
אני אומרת שלמיטב הבנתי הסמכויות קודם כל הם של ראש העיר והוא יכול להאציל
אותן.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
הוא האציל אותם...

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
לא ,הוא לא האציל ,סמכויות ניתן להאציל,
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
המתנ"ס זה רשות משפטית נפרדת ...שייך לי ב 100%-מניות ,לא דומה...

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
הסמכות לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות בחירת ראש הראשות וארגונה .קודם כל
האצלת סמכויות זה באישור מועצת העיר וניתן להאציל סמכויות לסגנים ,ניתן להאציל
סמכויות לעובדי עירייה וניתן להאציל סמכויות לחברי הנהלה .מעבר לזה לא ניתן להאציל
יותר סמכויות .ודאי שלא ניתן להאציל סמכויות למתנ"ס כן?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
כלומר עשינו משהו לא בסדר?

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
למיטב הבנתי ,למיטב הבנתי,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
כלומר ,מה שעשינו בעבר זה לא תקין?

משתתף בדיון:
נכון ,לא תקין.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
שאמרנו ,רגע סליחה ,אני מנסה להבין ,כשאמרנו שהמתנ"ס יטפל בנושא תרבות ונוער
בעיר ,האם פעלנו כשורה לאור מה שאת אומרת עכשיו? זאת השאלה חבר'ה ,בואו נפתור
את הבעיה ,מחר ...יותר טוב שאנחנו נתמודד.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
תראה ,יש התייחסות לסוגיה הזאת בדו"ח מבקר המדינה האחרון לגופים שהם מעין
עירוניים .עכשיו המתנ"ס פר הגדרה ...הוא לא תאגיד..
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
עירוני.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
כן ,עכשיו ,כל הסוגיה הזאת כרגע עומדת לדיון עד כמה שאני יודעת בין המתנ"ס משרד
החינוך ומשרד הפנים ,מפני שבאופן מסורתי ולאורך שנים רבות ולא רק בראש העין,
למעשה פעלו החברות המתנ"סים כזרוע המבצעת של הרשות והעבירו להם מטלות
ולמעשה כולנו ממתינים לחוות דעת שתצא בעניין הזה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
האם יתכן ,סליחה ,לא גמרתי,

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
עכשיו ...מתנ"סים ,יש מתנ"סים שהם תאגידים עירוניים אבל יש עובדי...

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
זה כמו מקפת ...אבל פה לא.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
שיש מתנ"סים שזה בשיתוף עם חברות פרטיות ,בשיתוף עם חברת המתנ"סים.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
האם הסוגיה הזאת ,בהנחה שהעברנו את הסוגיות ואני לא משפטן ,אני מוכרח להצהיר
מראש ,אני כל פעם מצהיר את זה מחדש ,שהעברנו את הטיפול בנושא של תרבות ונוער
למתנ"ס .האם הסוגיה הזאת,

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
אבל העירייה מכתיבה למתנ"ס מה לעשות ולא הפוך.
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
בסדר זה פרשנות .כי יכול מישהו להגיד שאת לא ,לא ,זה לא מספיק .כי יכול מישהו להגיד
שהמתנ"ס...

משתתף בדיון:
גם התקציב ,גם התקציב.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
תיאורטית ,בגלל שזה מתנ"ס יכול לקבל החלטה שהיא לא תואמת למה ...מי יעצור בידו?
תיאורטית .לכן השאלה שלי נשאלת כדי להגן עליה .האם בעתיד ,האם דוגמה ,האם
לדוגמה זה רצוי ...כי אפשר לתקוף אותם ...אם אני מחר שאני מאציל לסיגל סמכויות
שאינם בעירייה ,לפי מה שכתוב פה ,האם מישהו יכול לתקוף את העניין?

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
אני לא סגורה פה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אם את יכולה להגן על זה אז בסדר ,תודה רבה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
כן ,אני מעלה את זה להצבעה ,מי בעד?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אנחנו מעלים להצבעה ,טוב הקראתי את זה ,משה סיני ,עדה בעד ,סיני בעד ,סיגל ,שרי
בעד ,סיגל בעד ,רגע שנייה לפי הסדר ,אבי סמובסקי בעד ,יעקב אדמוני בעד ,מיכאל מלמד
בעד ,פיני דניאל בעד ,יגאל יוסף איננו ,מתי יצחק בעד ,יבגני בעד ,משה בן טובים איננו
וזכי איננו.
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החלטה מס'  :1מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי חברת המועצה סיגל שיינמן כסגן
ראש העיר בשכר ולהאציל לה את סמכויות ראש העיר בנושא תרבות נוער ופנאי .הזכות
לשכר תפקע מאליה עם נטילת הסמכויות שהואצלו ע"י ראש העיר.
בעד )10( :משה סיני ,עדה אהרון ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד.

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב ,אני מברך את סיגל בשם כל חברי המועצה .באמת מגיע לה מחיאות כפיים .לפני
שאתה זה אני גם רוצה ,לא מערבבים אומרים שמחה בעצב ההדחות ועוד אנחנו כאן
בישיבת מועצת העיר ,וכפי שאתם יודעים אביו של גזבר העירייה ...נפטר אז שולחים לו
תנחומים מכל חברי המועצה ,מכל מי שנמצא פה ,ומי ייתן שלא ידע עוד צער לא הוא ולא
משפחתו .בבקשה.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
אני רוצה לברך את סיגל .למרות שהיו לי אתה לפחות ויכוחים אבל תמיד ענייניים ולא
אישיים .אבל סיגל תדעי לך שיש לך אחריות מאוד רצינית ,הנושא של התרבות נוער,
דיברתי קודם עם בעלך ,לא מזמן הייתי באיזה בית ספר ולא משנה איזה בית ספר,

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אתה יודע שלמרצ להגיד דיברתי עם בעלך זה בעיה,

מר מתי יצחק – חברת מועצה:
אין לי בעיה,

משתתף בדיון:
אישך ,אישך.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
דבר אתי.
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מר מתי יצחק – חבר מועצה:
לא לא ,אני דיברתי עם בעלך פה בעמידה ואמרתי לו שיש לנו בעיות בנוער .ולפני שבועיים
בערך יצא לי לדבר עם תלמידת בית ספר ...הגבעות ,ואני חושב שאת צריכה להתמקד
לפחות בתקופה הקרובה בנושא של הנוער לתת תשובות ,כי אנחנו פישלנו בעניין הזה.
פישלנו פישלנו בגדול .אין להם שום מועדון חברתי ,מעבר לפעילויות שנמצאות תחת
המסגרת של המתנ"ס שאני מאוד מברך עליהם ,אבל אני רוצה לבקש ממך ברמה האישית
וגם ברמה הציבורית ,לעשות כמה שאפשר ,למזג את שכבות האוכלוסיה של התלמידים גם
הותיקה וגם החדשה בצורה כזאת ,שאיזה מועדון יגרום לחיכוך יותר ברמה הפיזית בין
התלמידים.
זה מזכיר לי שהיינו הולכים בנוער אצלנו מפתח תקווה לראש העין למועדון בפתח תקווה.
צריך למצוא איזה איזון מסוים.
בין היתר אני רוצה לך אדוני ראש העיר ,שסיגל מבין חברי מועצת העיר ,לכל אורך
התקופה לא רק מהפעם ,בדרך כלל רואה את הדברים כמו שהם ,עבדה ועובדת קשה,
ראינו את זה מכל הלב ,לפעמים גם סוטה מהנושאים .אבל אני לא ראיתי הרבה חברות
מועצות עיר או חברי מועצת שתרמו ותורמים כמוה ברמה באמת האישית ,לוקחת את זה
יותר מדי ללב .ראיתי גם בתקציב האחרון כמה היא נלחמה בנושא של התקציב .ואני צריך
לברך ולעודד אותה ולתת לה את הגיבוי המלא ,ולדעת איך להפריד בין חילוקי הדעות
שישנם בין העירייה לבין המתנ"ס ,בצורה כזאת שתוכלי לפעול ,אגב מה שהציג אבי בנושא
הזה לדעתי צריך לשבת לטעון את זה משפטית ,כי זה לא פשוט אני במקרה גם בדקתי את
זה ,לא רציתי להעלות את זה כי הוא העלה את זה כבר .אבל יש איזה סוגיה שהיא
מורכבת בנושא של המתנ"ס.
אבל בכל מקרה אני מאחל לך הרבה הצלחה ,ואם תצטרכי את עזרתי אני בעבר טיפלתי
בתרבות נוער וספורט ,יודע קצת מה קורה .יש לך צוות טוב ,שוקי ,שאצו שעובד קשה
ואבנר והחברים הטובים שנמצאים במחיצתך ,נצלי אותם .אני אומר שהם יכולים להרים
את התרבות והנוער בצורה חזקה ואוהבת .אני בכל מקרה מאחל לך מכל הלב ,הצלחה וכל
הגיבוי המלא שאני יכול לתת.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
תודה רבה.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
מישהו עוד רוצה לומר?

משתתף בדיון:
כן ,שזה המינוי הנכון ובזמן הנכון.

(מדברים יחד)

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב ,סעיף הבא .או.קיי .אני עובר לסעיף הבא .אירית מי מציג את זה אורי?

משתתף בדיון:
אם הייתי אומר אני אז היו מגדירים את זה אחרת.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
רגע ,התב" רים האלה לא הועלו לועדת כספים ברשותכם ולכן זה הערה שלי ,כי זה פשוט
הגיע השבוע ,ואלה תב"רים ממשרדי ממשלה ולכן היה חבל לדחות את זה בעוד חודש לכן
ברשותכם .או.קיי .תודה על ההסכמה.
אישור תב"ר מספר  120,000 - 125שקל ממשרד החינוך עבור בית ספר בגין.

משתתף בדיון:
למה?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
בעיקרון אני,

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
לא היה פירוט אגב בדוקומנט ,לא היה פירוט לבגין בדוקומנט שאת צרפת להחלטה ,אני
13
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לא ראיתי שום חידוש מבנים .ככה ההגדרה,

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
כן ,זה ההגדרה של משרד החינוך.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
לא ,בחידוש מבנים כמו שאני מכיר...

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
נכון זה בגין כן ,אבל זה לבגין.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
לא ,מה היעוד של ה ?125-כי דיברנו על  70,000שירותים בזמנו אם את זוכרת.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
לא ,זה היה ל..

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
אז גם פה את ה 125-צריך לדעת לאן לוקחים אותם.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
קודם כל זה לבית ספר בגין,

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
השאלה אם על פי התוכנית יש לך יעוד מסוים?

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
יעוד מסוים?
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
יעוד ,היעוד הולך,

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
בתאום עם הנהלת בית ספר? זאת השאלה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
קודם כל בעיקרון יש יעוד ,אנחנו התחייבנו לשפץ את אולם הספורט,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
זה לא קשור,

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
רגע רגע רגע ,אני הסברתי לך אתמול,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
כן ,אבל עוד פעם ,אמרתי ,גם אתמול אמרנו ,זה לא קשור לזה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אבל זה לא משנה ,הכסף הזה,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
מועצת העיר כבר אישרה  120,000שקל מתקציבים של  2מיליון שקל לאולם הספורט.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
בתב"ר הקודם?

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לא בתב"ר ,תב"ר כן.
15
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מר מתי יצחק – חבר מועצה:
ב 2-מיליון.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אני הסברתי אתמול לפיני דניאל שהכסף יש לו אותו זה לא משנה ,אנחנו צריכים לשפץ
את הספרייה ב 100,000-ומשרד החינוך נותן  ,200,000כך שתאמינו לי ה 120,000-זה פינץ
לעומת ...אז אישור תב"ר  126עבור סימון כבישים ,יש כאן מצ'ינג 62,494 ,זה משרד
תחבורה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
אגב ,מה לגבי הסימון כבישים בבית ספר רמב"ם בפנייה שמאלה לדקר? דיברנו על זה
הרבה פעמים ,אני דיברתי אישית עם יעקב שם.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
יש תוספת שביקשנו אתמול ואושרה על ידי הנהלת העיר הבכירה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
לא ,את הבטחת לנו בזמנו,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
שנייה שנייה ,שישנם מקומות בעיר שמצב הבטיחות בתחום של סימונים על הכבישים הוא
בכי רע .ולכן בלי קשר לתוכנית השנתית שעושה יעקב סעיד ,שרי כבר הנחתה את יעקב
סעיד להכין תוכנית מיידית עכשיו ,לטפל באלה שצריך תוך שבוע לפתור את הבעיה שלהם.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
זה אלה?
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מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לא ,זה של התקציב הזה ,מתוך זה יילקח תקציב בשביל לפתור גם את הבעיות המיידיות.
אבל יש בעיות מיידיות והם יתוקנו תוך שבוע.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
אבל דיברנו על זה נדמה לי לפני חצי שנה,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
נכון נכון ,והם לא טופלו.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
ולא טופלו ,ושם המקרה מסוכן מאוד.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
 ...בספטמבר הכל נצבע.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
לא ,עזוב אותי מספטמבר ,מה עד אה,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לא ,הרי בספטמבר צבעו את הכל.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
לא ,לא צבעו ,ברמב"ם שבזי דקר לא צבעו.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
רגע ,אבל היה שם ,רגע ,היה שם מעבר חצייה שצריך לצבוע או שאתה אומר שצריך להיות
שם.
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מר מתי יצחק  -חבר מועצה:
לא ,היה שם בתוכנית של שבזי ,בתוכנית שאת הצגת בפנינו לפני חצי שנה ,היתה סקיצה
שאני ראיתי אותה ,אי קטן עם מעבר חציה וסימון,

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אני לא זוכרת את זה.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אתה מדבר על תיקון ספציפי בצומת ,אנחנו מדברים כאן על סימון מעברי חצייה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
סימון ,סימון בצבע ,לא לא,

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אבל לכן אני שואלת אותך אם זה חדש,

משתתף בדיון:
זה מעבר קיים או מעבר חדש?

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
יש מעבר קיים ,מעבר קיים,

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
מתי אני אתן לך ,אני מחר אצלצל אליך ,או.קיי .אני אתן לך תשובה מחר.

משתתף בדיון:
מה שחשוב זה שתוך שבוע יפתרו את בעיות הבטיחות ,זה מה שחשוב.
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אנחנו נעביר את התקציב למהנדס ,המהנדס הערת ביניים ,אמרתי לסיני ,הוא אמר שיש
בעיה מאוד ,זאת אומרת אי אפשר לצבוע בחורף כי הכביש סופג מים ,לא יודעת הוא ...לא
לא ,לא קשור ,לא קשור ...כל הצבע פשוט יצוף כי הכביש סופג מים .אבל בוא לא ניכנס,
אם אפשר יעשו ,אם אי אפשר אז חבל על הכסף.

משתתף בדיון:
יש סיוד גם לא באמצעות...

משתתף בדיון:
יבזבזו  10,000שקל אבל שישאר...

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
בסדר או.קיי .עכשיו אישור תב"ר  127עבור אמצעי חימום לקשישים .זה מקרן הידידות.
 250שקל לקשיש ,אז ברשותכם אם אפשר להצביע.

משתתף בדיון:
מה זה זה?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
זה לחימום 250 ,שקל,

משתתף בדיון:
זה לתנורים ,לשמיכות ,לדברים כאלה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
או.קיי .מי בעד? משה סיני ,כולם בעד? כולם בעד .כולם בעד .או.קיי.
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החלטה מס'  :2מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  125עבור שינויים והתאמות במוס"ח – בי"ס בגין ,ע"ס ₪ 120,000
במימון משרד החינוך.
ב .אישור תב"ר מס'  126עבור סימון כבישים והתקני בטיחות ,ע"ס  ₪ 62,494במימון
משרד התחבורה ו ₪ 26,783 -במימון חכ"ל/עירייה.
ג .אישור תב"ר מס'  127עבור אמצעי חימום לקשישים נזקקים ,ע"ס  ₪ 27,000במימון
הקרן לידידות.
בעד )10( :משה סיני ,עדה אהרון ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
הנושא הבא יגאל אולי תציג את אה..
אישור התקשרות של החברה הכלכלית לראש העין כשלוחה של העירייה ...חברה לרווחה..
אני אקריא אחר כך באישור .או.קיי .יגאל ,תסביר את ה..

מר יגאל ינאי – מנכ"ל החברה הכלכלית:
מה שנתבקשנו לעשות במסגרת הסכם שיש לנו בינינו לבין העירייה והפרוטוקול,

(מדברים יחד)

מר יגאל ינאי – מנכ"ל החברה הכלכלית:
יצא מכרז של חברה ,יצא המכרז של החברה הכלכלית שהוכן על ידי עו"ד עופר שפיר,
והמכרז דומה למכרז שנעשה בראשון .והמכרז בעצם כל ...מופיעות אצלכם במכרז .שלוש
חברות ניגשו שה ם חייבות על פי המכרז לעמוד בתנאים של משרד החינוך משרד העבודה
ומלכ"ריות .על פי המכרזים שיש אצלכם העברנו את פרוטוקול ועדת המכרזים ,נדמה לי
שהראשון נתן  7,000שקל ,השני  4,000ואחריו .2,000

משתתף בדיון:
לא ,הבאת רק ,צרפתם רק את ה...

משתתף בדיון:
המסמכים אצלי? רק אצל הזוכה לא ראיתי שום מסמך אחר .שלא יגידו שאני נגד...
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(מדברים יחד)

מר יגאל ינאי – מנכ"ל החברה הכלכלית:
יש לנו את תמי ,עובדת קשה ,מוודאה שהכל מגיע.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אבל יש לי העתק ,בבקשה אבי יש העתק עבורך.

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב חבר'ה ,בואו נמשיך כן.

מר יגאל ינאי – מנכ"ל החברה הכלכלית:
ועדת המכרזים בנוסף לכך הזוכה משלם עוד  100,000שקל עבור פיתוח ,כאשר היה חוסר
בפיתוח של עוד איזה  300,000 ,400,000שקל בנוסף ,בסך הכל  450,000שקל משהו כזה,
על ההסכם פיתוח ישבו הגזבר ,היועץ המשפטי ,המהנדס שחתם על הסכמי הפיתוח ואישר
אותם ,וישבו וסיכמו שהוא גם יקדים חלק בנוסף ל ,100,000-ישלים את עבודות הפיתוח
מהחבר'ה לעירייה עם תקציב להשלמות של הפיתוח .החוזה הוא ל 10-פלוס  .5סכום
שהוא באמת ...באופן גבוה .יש בכל החוזים את כל התעריפים ,הפיקוח ההנחיות .תחת
פיקוח של משרד העבודה והרווחה ותחת פיקוח של משרד החינוך ,כמו נעמ"ת ,כמו כל
הארגונים האחרים.
במסגרת ההסדר ,מה שנשאר רק דמי ניהול החברה הכלכלית של  6%בגין הפיתוח ,כל יתר
הכסף עובר לעירייה ,זהו.

(מדברים יחד)

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אני מבקשת להתייחס רגע בכמה מילים לנושא .באופן עקרוני אני מאוד מאוד מברכת על
התהליך של הפרטה בעיקר בנושא של גני ילדים לגיל הרך .אני חושבת שאנחנו אפילו
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צריכים להוסיף ולעשות את זה במבנים נוספים ,מכיוון שיכול להיות שזה מה שייתן
איזשהו מענה לעצירה של יציאת ילדים בגיל הרך מחוץ לראש העין ,וישאיר את הילדים
כאן ,ובהמשך גם ישאיר אותם בשנים הראשונות של מערכת החינוך הממלכתית .אבל זה
דיון בפני עצמו .אז אני בהחלט מברכת על התהליך ,ולא רק בגלל שזה קרה משום שהיינו
באיזושהי מצוקה כספית לנושא הפיתוח ,אלא בכלל באופן עקרוני ,אני מאמינה שצריך
להפריט את התחום הזה ולצאת למכרזים.
אלא מאי? שיש כאן שתי בעיות .בעיה אחת היא משך הזמן שנתתם עשר שנים הוא משך
זמן ארוך מדי לחברה ,גם אם בסוף יתברר לנו באמצע התהליך שמשהו לא כשורה או
שהיא לא עומדת בתנאים ,ויש לנו את הסעד הזה לעצור את ההתקשרות ,הרי שמראש
עצם התהליך לעשר שנים הוא בעיניי לתחום כזה ארוך מדי .גם אם זה נושא כלכלי,
ואחרת הם לא היו עונים למכרז.
ונקודה נוספת והיא ,חשוב שירשם כאן ,אירית וגם ,אני מדגישה את זה אבל כרגע
לאוזניכם יותר מאשר לאוזני חברי המועצה .נכון שבתחילת הדרך המועצה אישרה את
העברת הסמכות לחברה הכלכלית ,לנהל את נושא הגן או המכרז ,המעון,

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
מתי זה היה?

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אני לא זוכרת אבל...

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
אז למה את אומרת נכון?

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
היה ,היתה ישיבה בנושא ,היתה החלטת מועצה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
לא היתה החלטה,
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גב' שרי סלע – חברת מועצה:
היתה החלטה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
לעניות דעתי לא היתה ,אם כן תגידי לי,

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
יש מסמך ,אני כרגע לא זוכרת את התאריך .לא היינו בשטח? או.קיי .אז מועצה ,מועצת,
מועצת עיר קודמת ,זה לא משנה ,אני לא פוסלת החלטות גם של מועצות,

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
אני אגיד לך למה אני מדגיש את זה כי היה שינוי,

מר משה סיני  -ראש העיר:
שנייה ,בוא רק שהיא תסיים אחרי זה תשיב.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אבל שנייה ,זה לא רלוונטי ,היתה החלטת מועצה בין אם שלנו ובין של חברי מועצה
קודמים .אבל אני חושבת שהיה ראוי להציג לאישור המועצה את מסמכי המכרז קודם
היציאה למכרז ולא אחר כך בדיעבד ,כי אני מניחה שמספר ההערות שהיינו מעלים כאן
היו מסיתים קצת ,נותנים יותר הדגשים לנושא האיכות והשירות ואני מקווה שלא על
חשבון הפאן הכלכלי ,מה שנראה שנעשה כאן במתנ"ס.
אז השורה התחתונה אני לא חושבת שאנחנו צריכים לבטל משהו בתהליך ,אבל אני
חושבת שאנחנו צריכים לרשום לעצמנו כהערות כהפקת לקחים לעתיד.

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב תודה ,כן בבקשה מתי .רגע מתי רוצה לדבר.
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מר מתי יצחק – חבר מועצה:
קודם כל אני מברך על הצעד הזה של הבנייה של הגן ,אבל עולות בפניי הרבה שאלות או
בגלל חוסר ידע ואינפורמציה או שלא מספיק קיבלתי נתונים .ראשית אני רוצה לשאול,
האם חברת נצר זהב ,היתה אמורה להשתתף בפיתוח או בבנייה של הגן הזה ,יש מישהו
יכול לענות לי תשובה?

מר יגאל ינאי – מנכ"ל החברה הכלכלית:
אין קשר בין ה..

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
בתחום מבני הציבור שהיא חייבת ,התחייבה לנו? אין .אני אמשיך את השאלה .אני
עכשיו ,פרומה ברשותך אם תוכלי לענות לי ,כי יש לי הרבה שאלות לגבי סעיף  ,2את
כותבת שהחברה ,העירייה נותנת לחברה הכלכלית בראש העין הרשאה להקמת המעון,
בהתאם להסכם מסגרת.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
נכון.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
ואני שואל ,איזה הסכם מסגרת היה?

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
בשנת  2000אושר הסכם מסגרת ,שבעצם הסמיך את החברה הכלכלית להעביר לה מפעם
לפעם פרויקטים בנושא,

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
או.קיי .לזה את התכוונת...
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עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
ואין בעיה ,מי שרוצה לעיין בהסכם.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
לא ,שאלתי פשוט,

משתתף בדיון:
אתם צרפתם...

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
לא ,את ההסכם מ 14/9/2000-לא .מה שצורף פה זה כרגע הסמכה ספציפית לעניין
השכרת...

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
את כותבת ...מבקשת ,אני לא יודע מה זה החכה מבקשת ...זכויות ספורט ,ויגאל ,אני לא
נגדך ברמה האישית אלא נגד ,כמו שסיגל ,שרי אמרה ,לגבי ההתנהלות .החכה מבקשת אני
לא יודע מה היא מבקשת ,קודם כל להזכיר את המעון .זה פשוט הפכו את היוצרות פה.
ואני שואל ,איך התייחסו להסכם בעניין של ה ..לא ,הגברת פרומה נשענת הרבה על
המסמך של שפיר ,עופר שפיר .ולמה אני דווקא מדגיש את זה? כי את כותבת שזה צריך
להיות מתאים ...במשפט הניהולי וכל זה .והוא כותב באותו סגנון ,הוא לא פה מבהיר לי
שום דבר .ואני שואל ,האם משרד הפנים אישר בדיעבד את ההסכם הזה כמו שצריך?

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
ההסכם הזה יועבר לאישור ,גם כתוב שהוא כפוף שם,

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
אני יודע שכתוב .פשוט זה הפוך ,זה קודם כל,
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עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
קודם מועצת העיר ואחר כך שר הפנים.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
למה הוא לא יבוא לאישור עקרוני ולאחר כמן יצא המכרז ...בדיוק הפוכה ,למה זה מצב
כזה? אני פשוט לא ברור לי .הרי לא מזמן דנו בנושא הקצאות ,והדברים לפחות על פי מה
שאת הצגת ככה צריכים להתנהל לא בדיוק הפוך ,אבל אני מדגיש את זה ,לא שאני בא
למתוח ביקורת ,אני שמח על הנושא הזה.
ואני ממשיך ,למה מועצת העיר צריכה עכשיו לאשר את זה דווקא? אם הכל עבר מכרז
ובעצם ...זה זרוע ביצועית שלנו ,אני סומך עליה,

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
סעיף ,גם אם העירייה היתה עושה ,גם אם העירייה היתה עושה היה צריך להביא את זה
לאישור וזה סעיף  188לפקודת הראיות שאומר שכל עשייה במקרקעין לתקופה של מעל ל-
 5שנים טעונה אישור מועצת העיר ברוב חברים ואישור שר הפנים .זה לא היה שונה.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
ואני שואל את השאלה האחרונה בנושא הזה .הזוכה כפי שזכרוני לא מטעה אותי ,שרי
תעזרי לי ,ופרומה היתה גם באותו דיון וגם אירית ,הוא לפני מספר חודשים השתתף איזה
מכרז של ילדים בחינוך מיוחד,

(מדברים יחד)

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
אבי אבי ,ואנחנו אבי תקשיב זה אתה היית ,ואנחנו באותה ישיבה אירית קמה על רגליה
האחוריות יחד עם ...שטייניץ ודחתה ,שטיינפלד,

(מדברים יחד)
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מר מתי יצחק – חבר מועצה:
סליחה ,אני בכוונה מעלה את זה.

(מדברים יחד  -צעקות)

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
וקמו עליו צעקה ,או.קיי .אם הוא היה תפור ..אפשר ,אני ,אני רוצה להמשיך .סיני ,אני
מפריע?

מר משה סיני  -ראש העיר:
לא לא ,דקה דקה ,סליחה ,אני מתנצל ,בבקשה.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
לא בסדר ,אתה רגיל להפריע זה לא משנה .אני שואל ,התקיימו שלוש ישיבות בנושא הזה
והעסיקו אותנו וקריאות מה זה לבוא מהבית דחוף להעביר,

מר משה סיני  -ראש העיר:
ועדת מכרזים אתה מדבר.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
כן כן ,ועדת מכרזים .אני אישית יכול להצהיר מעבר לזה שממש זה מכרז תפור ,שראיתי
פה מגמתיות .וישבו פה אנשי מקצוע ונלחמו נגד האיש ,למרות שהוא נתן את ההצעה הכי
טובה מבחינת ועדת מכרזים ,למרות,

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
איך אתה יכול...
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מר מתי יצחק – חבר מועצה:
דקה ,אני לא הפרעתי לך ,עם כל הכבוד אל תפריעי לי ,אני הייתי שותף במכרז הזה.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
גם אני.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
בסדר ,אז אני אומר את מה...

מר משה סיני  -ראש העיר:
מה ,בוא תחדד למה אתה מתכוון.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
אני רוצה להתמקד.

מר משה סיני  -ראש העיר:
רגע ,תתמקד ,כן.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
והיום אנחנו ,יש זוכה ,אנחנו יודעים פחות או יותר מי הזוכה ואני שמח שהוא זוכה ,ואני
מאחל לו הצלחה ,באמת אני שמח שזה איש מקומי כי זה חשוב לנו ,שהכספים וכל
העסקים יהיו בתוך ראש העין ,לא יצאו מחוץ לראש העין .ואני שואל ,איך התאום יעשה
פרומה ,התאום הזה של משרד העבודה והרווחה מתי הוא יעשה? מה ,אחרי שהוא זכה,
ואחרי שהוא כבר השקיע את עצמו ,עוד יבואו משרד העבודה והרווחה ויתנו את חוות
דעתם? ואם יגידו שהוא לא טוב?

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
לא לא ,הפיקוח,
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מר מתי יצחק – חבר מועצה:
ככה את כותבת,

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
הפיקוח שנעשה על ידי משרדים ממשלתיים הוא נעשה על כל מעון ,ולכן,

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
ברמה המקצועית,

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
ברמה המקצועית הוא נעשה באופן שוטף על כל מעון ,על כל מעון.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
לא ,בזמנו ,בזמנו אתם אמרתם שאין חוות דעת עליו חיובית לפני שלושה חודשים ,תקני
אותי אם אני טועה.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
לא אמרנו,

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
סיגל ,סיגל ,אנחנו נקיים שלוש ישיבות אירית תקני אותי ,סליחה ,ויעל שטיינפלד עמדה
על הרגליים האחוריות והתנגדה,

(מדברים יחד)

מר משה סיני  -ראש העיר:
רגע אני מבין רגע ,אני רוצה דקה דקה ,רגע מתי דקה מתי ,מתי שנייה מתי רגע רגע ,רגע
דקה שנייה אחת .אני מנסה להבין מה אתה אומר ,אבל מה שאני רוצה שתנסה לבוא
ולומר לנו ,איך זה משליך על ההצבעה הזאת ,מה זה אומר לגבי ההצבעה הזאת?
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מר מתי יצחק – חבר מועצה:
אני רוצה להשליך ולומר ,מה שהיה לפני שלושה חודשים השתנה כהרף עין ,וגם הליך
המכרז בתוך חודש וחצי יש זוכה ,יש פרסום .אתה יודע מה? אני מציע ...חבל על הזמן .זה
שינוי...

מר משה סיני  -ראש העיר:
נו אז יש לך איזה הצעה אחרת ,יש לך הצעה אחרת?

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
לא לא לא ,אין לי שום הצעה .אתה לא יכול להתקיל אותי תקשיב .אתה לא מתקיל אותי.
אני מדבר שהבנאדם זכה להפעיל חינוך מיוחד ועשו לו רגלים ,אני לא ממש מדבר על מכרז
תפור ,בסדר ,אני לא יכול לדבר בשמך .ואני גם אומר,

(מדברים יחד)

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
אני רק רוצה לסמוך ולבטוח פרומה שהדברים באמת נעשו בבדיקה יסודית ,ולא מחר
שהוא יתח יל לעבוד לא יהיה שותפות בין העירייה לבין הרווחה או לבין כל גורם אחר.

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
זה לא קשור אני רוצה כמה מילים,

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
מה לא קשור? הרי את אומרת שזה נתון לפיתוח .את קראת פה?

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
אני רוצה להתייחס ,אני רוצה להתייחס .המכרז שהיה הוא היה מכרז יחודי ,זה היה
למעון רב תכליתי ,באמת נושא פניו,
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מר מתי יצחק – חבר מועצה:
מה השתנה לי פה?

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
תן להשיב .עכשיו ,מה שהיה אז בהיבט של חוות הדעת ,עכשיו יעל לא נמצאת פה אז אני
פשוט אומר מה הדברים שנאמרו אז כן ,בחוות דעת המקצועית של הגורמים המקצועיים,
אגב ,לא פסלו ...אלא דרגו אותו פחות טוב מאחרים אבל לא פסלו אותו .ובסופו של יום
כשבאו ...התברר שהמבנה שהוא יושב בו ,לא רק שיש בו שימוש חורג גם אין לו היתר
בנייה.

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
טוב ,נדרשנו לסוגיה הזאת ,ואמרנו שהיא פתירה ,אבל זה לא הסיבה .אני רוצה לשמוע פה
לפרוטוקול,

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
לא פסלו אותו ,לא פסלו אותו,

מר מתי יצחק – חבר מועצה:
שלא יעשו לו רגלים ,שאם הוא זכה זכה בדין ושיוכל...

(מדברים יחד)

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
מדובר על שני מכרזים שונים,

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
בכלל לא קשור ,בדיוק,
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
עם מתחרים שונים ,במהות שונה,

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית:
עם אוכלוסיות שונות,

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

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב בבקשה ,חבר'ה קדימה.

גב' אירית נתן:
אני מעלה להצבעה :אישור התקשרות החברה הכלכלית לראש העין בע"מ כשלוחתה של
העירייה עם טופז חברה לרווחת ילדי ראש העין בע"מ ,להפעלת מעון יום ברחוב העצמאות
גוש  4271חלקות  148-193בהתאם לתנאי מכרז מס'  19-2006ובכפוף לאישור שר הפנים.
בהמשך אישור ההסכם זה כמו שהעבירו לכם ,אישור הסכם להסמכת החכ"ל כשלוחתה
של העירייה להשכרת המעון הנ"ל .מצ"ב חוות דעת היועצת המשפטית ,נספח א' זה
המכרז  ,19/2006אישור עו"ד שפיר ונספח ג' זה הסכם בין העירייה לבין החברה הכלכלית
לראש העין בע"מ .מי בעד? כולם? כולם בעד.

(מדברים יחד)

מר משה סיני  -ראש העיר:
רגע רגע ,הצבעה כולם בעד?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
כן כן כן.
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החלטה מס'  :3מליאת המועצה מאשרת פה אחד את :

א  .התקשרות החברה הכלכלית לראש העין בע " מ כשלוחתה של העיריי ה עם
טופז חברה לרווחת ילדי ראש העין בע " מ  ,להפעלת מעון יום ברח וב
העצמאות ג וש  4271חלקות  193 , 148בהתאם לתנאי מכרז מס ' 19/2006
ובכפוף לאישור שר הפנים .
ב  .הסכם להסמכת החכ " ל כשלוחתה של העירייה להשכרת המעון הנ " ל .

בעד )10( :משה סיני ,עדה אהרון ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
במכרז היו נציגים של החינוך והחברה?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אין צורך ,לא זה משהו אחר ,זה היה שונה לגמרי .שונה לחלוטין ,במהות שונה.

 -סוף הקלטה -
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס ' 1
סעיף  2שבסדר היום :
למנות את חברת המועצה סיגל שיינמן כסגן ראש העיר בשכר ולהאציל לה
את סמכויות ראש העיר בנושא תרבות נוער ופנאי  .הזכות לשכר תפקע
מאליה עם נטילת הסמכויות שהואצלו ע " י ראש העיר .
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי חברת המועצה סיגל שיינמן כסגן ראש
העיר בשכר ולהאציל לה את סמכויות ראש העיר בנושא תרבות נוער ופנאי .הזכות לשכר
תפקע מאליה עם נטילת הסמכויות שהואצלו ע"י ראש העיר.
בעד )10( :משה סיני ,עדה אהרון ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד.
החלטה מס ' 2
סעיף  3שבסדר היום :
אישור התב " רים כמפורט להלן :
א  .אישור תב " ר מס '  125עבור שינויים והתאמות במוס " ח  -בי " ס בגין ,
ע " ס  ₪ 120,000במימון משרד החינוך .
ב  .אישור תב " ר מס '  126עבור סימון כבישים והתקני בטיחות  ,ע " ס
 ₪ 62,494במימון משרד התחבורה ו 26,783 -במימון חכ " ל  /עירייה .
ג  .אישור תב " ר מס '  127עבור אמצעי חימום לקשישים נזקקים  ,ע " ס
 ₪ 27,000במימון הקרן לידידות .

החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט לעיל.
בעד )10( :משה סיני ,עדה אהרון ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד.
החלטה מס ' 3
סעיף  4שבסדר היום :
א  .אישור התקשרות החברה הכלכלית לראש העין בע " מ כשלוחתה של
העירייה עם ט ופז חברה לרווחת ילדי ראש העין בע " מ  ,להפעלת מעון
יום ברחוב ה עצמאות גוש  4271חלקות  193 , 148בהתאם לתנאי מכרז
מס '  19/2006ובכפוף לאישור שר הפנים .
ב  .אישור הסכם להסמכת החכ " ל כשלוחתה של העירייה להשכרת המעון
הנ " ל .
החלטה מס'  :3מליאת המועצה מאשרת פה אחד את :
א  .התקשרות החברה הכלכלית לראש העין בע " מ כשלוחתה של העירייה עם
טופז חברה לרווחת ילדי ראש העין בע " מ  ,להפעלת מעון יום ברח וב
העצמאות ג וש  4271חלקות  193 , 148בהתאם לתנאי מכרז מס ' 19/2006
ובכפוף לאישור שר הפנים .
ב  .הסכם להסמכת החכ " ל כשלוחתה של העירייה להשכרת המעון הנ " ל .

בעד )10( :משה סיני ,עדה אהרון ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד
_____________
אירית נתן
מנכ " לית העירייה

____________
משה סיני
ראש העיר
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