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סדר היום:
 .1עדכוני ראש העיר.
 .2בישיבת המליאה מיום  3/1/2006מס'  50/11אושרה קבלת הלוואה בסך  50200אלש"ח
לצורך החלפת קווי ביוב במימון מינהלת הביוב.
מליאת המועצה מתבקשת לאשר הקטנת תב"ר מס'  69לסך  10300אלש"ח 0הלוואה זו
תינתן כנגד משכון נכסי העירייה ו/או זכויותיה ו/או כספיה הנ"ל.
 .3אישור חוזה למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים למטרת התקנת אחזקת והפעלת
מתקני טרנספורמציה לאספקת חשמל לחברת החשמל לישראל בע"מ 0בשטח של 30
מ"ר 0ברחוב המלאכה  1אזור תעשיה צפוני ראש העין 0גוש  8738חלק מחלקה 021
בכפוף לאישור שר הפנים.
 .4אישור מינוי חבר המועצה שלום דראב כמחזיק תיק חינוך במקום יו"ר האגף
לשירותים חברתיים.
 .5אישור מינוי חבר המועצה מיכאל מלמד כסגן ראש העיר בשכר 0במקום 0חבר המועצה
יעקב אדמוני 0אם וככל שהחילופין יאושרו ע"י משרד הפנים.
החילופין יכנסו לתוקף רק לאחר אישור משרד הפנים ככל שיינתן.
 .6אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת  2007בהתאם לנוהל תמיכות כפי שפורסם בחוזר
מנכ"ל משרד הפנים מיוחד .4/2006
 .7אישור העסקה בעבודה נוספת לעובדת עירייה (בשל צנעת הפרט 0מליאת המועצה
תתבקש לאשר הדיון בדלתיים סגורות).
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום:
אישור המלצות ועדת הקצאות מיום  12/3/2007למתן שימוש זמני במבנה מועדון נוער
ברחוב סמדר לעמותת "מלאכת שלמה".
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מר משה סיני  -ראש העיר:
ערב טוב לכולם 0אנחנו עושים קצת 0ברשותכם 0שינויים בתכנית של המועצה 0של הדיון 0אני
מבקש להוריד מעל סדר היום את נושא מס'  03אני אסביר גם למה 0ונושא מס'  .6יש עוד
משהו שאנחנו רוצים להוריד?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
לא 0אין.

מר משה סיני  -ראש העיר:
נושא מס'  3זה הנושא של חוזה מתן זכות אחזקה ושימוש לחברת חשמל למתקני
טרנספורמציה באזור התעשייה .אנחנו עוד לא גמרנו את עבודת המטה בעניין 0לא הספקנו
לסיים את עבודת המטה 0אז אני מוריד את זה כרגע .אנחנו נדון בזה באחת מהישיבות
הקרובות.
הנושא הבא – אישור התבחינים למתן תמיכות .כאן היו בקשות של מספר חברי מועצת העיר
לעבור בפרוטרוט על כל הקריטריונים 0אז גם פה נענינו לבקשתם ואנחנו דוחים את זה
כנראה לישיבת המועצה הבאה.

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אגב 0המושג הזה – תבחינים – ממה0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
ככה זה מוגדר.

משתתף בדיון:
מה שהיה פעם קריטריונים.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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עו"ד פרומה פורת  -היועצת המשפטית:
ככה כתוב בנוהל של משרד הפנים .זאת המילה.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
מלשון בחינה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
ובמקביל אני מבקש את רשותכם0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
רגע 0מה שאני רוצה רק סוגריים להעיר אם יש לכם הערות אל תחכו רק למועצה 0תעבירו
את ההערות שלכם 0נעבוד עליהם ונביא משהו מתוקן לדיון הבא.

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
זה ספציפי לראש העין?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
כן.

עו"ד פרומה פורת  -היועצת המשפטית:
זה ספציפי 0וצריך לכל שנה מחדש0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
בספטמבר לאשר את זה0

משתתף בדיון:
זה על פי המתכונת של נוהל משרד הפנים.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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החלטה מס' :1
סעיף  - 3אישור חוזה למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים למטרת התקנת אחזקת והפעלת
מתקני טרנספורמציה לאספקת חשמל לחברת החשמל לישראל בע"מ 0בשטח של  30מ"ר0
ברחוב המלאכה  1אזור תעשיה צפוני ראש העין 0גוש  8738חלק מחלקה  021בכפוף לאישור
שר הפנים  -ירד מסדר היום.
סעיף  - 6אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת  2007בהתאם לנוהל תמיכות כפי שפורסם
בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מיוחד  - 4/2006ירד מסדר היום.

מר משה סיני  -ראש העיר:
ברשותכם 0אני רוצה להעלות סעיף מחוץ לסדר היום 0אירית0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
מחוץ לסדר היום אני מבקשת 0ברשותכם 0להעלות הקצאה לשימוש לעמותת מלאכת שלמה.
אני אסביר לכם במה מדובר.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
למה מחוץ לסדר היום?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
אני אסביר לך למה0

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
למה זה בחוץ?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
אז אני אסביר לך0

מר משה סיני  -ראש העיר:
היא מסבירה לך0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
הם בונים בית כנסת צמוד 0באמצע בניה 0צריכים פשוט לפרק את הבית כנסת הנוכחי
שמתפללים בו 0ואין להם איפה להתפלל.

מר יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר:
איפה זה?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
אז נתתי להם 0במצפה אפק .נתתי להם אופציה במועדון סמדר רק בשישי שבת .הם יתפללו
שם עד שהבית כנסת שלהם יהיה מוכן .זה בשביל השישי שבת להשתמש 0פשוט אין להם
איפה להתפלל בשבועות הקרובים0

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני לא רואה בזה בעיה0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
הם לא יכולים להתפלל בשישי שבת הקרוב0

מר משה סיני  -ראש העיר:
הבינוי הגיע למצב שהם חייבים להתפנות .עד עכשיו הם היו 0מה שקרה 0אני אסביר לך 0היה
שם קראוון ובצמוד לו נבנה בית הכנסת .הבניה הגיעה לשלב שאי אפשר כבר להשתמש
בקראוון הזה 0הם לא יכולים 0צריך להתחיל לפתח גם את האזור של הקראוון0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אגב 0מה הם עושים איתו?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' שרי סלע – חברת המועצה:
ולפני חודש לא ידעו את זה?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
לא 0לא 0לא ידעו0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
לפני חודש 0תוך כדי עבודות הבינוי0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
לא 0לא 0ידעו .אני אסביר לכם 0אז תקשיבו0

[מדברים ביניהם – לא ניתן לתמלול]

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
שרי 0ביום ראשון לא ידעו על זה 0למה חודש? ביום ראשון לא ידעו0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
תקשיבו רגע 0תקשיבו רגע .אז אם אתם רוצים אני אסביר בכמה משפטים.

[מדברים ביניהם – לא ניתן לתמלול]

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
אבי 0יש שני בתי כנסת 0אבי 0תקשיבו 0ותאמינו לי 0אם תרצו להוריד את זה ולא להעלות את
זה אין לי בעיה .רק המשמעות שבאמת יש שני בתי כנסת של שתי עמותות שונות באותו
מבנה יביל 0רק הוא חצוי .יש תורם שהגיע גם לראש העיר והתורם אמר שהוא מוכן לתרום
להם כסף 0גם לעמותה השנייה 0בתנאי שבונים כבר עכשיו במקביל לבית כנסת שבבנייה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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המשמעות שמיד צריך לפנות את זה כדי שהשניים יתחילו לבנות .זה הסיפור .עכשיו 0כל
הסיפור שימוש בשישי שבת במועדון נוער נראה לי קביל0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
לא צריכה להיות בעיה0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
הם ביצעו פרסום ולא היו התנגדויות 0וברשותכם 0אם אין התנגדות נעלה את זה ונאשר את
זה .אם אתם מתנגדים – להוריד את זה מסדר היום.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני חושב שלא כדאי0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
אז להוסיף כולם בעד 0אין לכם התנגדות 0כולם בעד .או.קיי.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אין התנגדות .או.קיי .תודה רבה לכם .ועכשיו 0מי בעד לתת להם ביום שישי שבת באופן
זמני0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
רגע 0רגע 0פרומה רוצה להעיר הערה .שניה 0כן 0בבקשה0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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עו"ד פרומה פורת  -היועצת המשפטית:
אני רק רוצה להעיר 0המתכונת כאן שפעלנו זה על פי נוהל הקצאת מקרקעין .יש נוהל מקוצר
של הקצאה של תקופה של עד שנה .כלומר 0אנחנו מדברים על שנה והנוהל הזה מחייב פרסום
של  14יום בשני עיתונים .בוצע פרסום של  14יום בשני עיתונים .לא הוגשו התנגדויות .ועדת
ההקצאות התכנסה והמליצה לאשר את זה .אני הכנתי חוות דעת וגם הסכם .ההסכם הוא
במתכונת דומה להסכמים שאנחנו מאשרים פה בדרך כלל .זאת אומרת 0אין פה משהו שונה
כשאנחנו מאשרים לתקופות שימוש קצרות יותר.
בנוסף לזה 0רק אני 0היות ולא ניתן היה להפיץ את חוות הדעת 0כי רק אתמול הכנתי אותה
בגלל כל הנושא של הדחיפות 0אז אני רק אומר את עיקריה שוב 0שזה בוצע על פי הנחיות של
הנוהל 0שהיה פרסום 0לא הוגשו התנגדויות .ההקצאה למבנה המקורי שאמור להיבנות
אושרה כבר גם על ידי משרד הפנים בשלהי דצמבר  .2006זאת אומרת 0ההקצאה היא
מאושרת כדת וכדין .והבקשה שעומדת על הפרק היא לשימוש מוגבל זמני לתקופה של שנה
כפתרון זמני למקום תפילה לעמותה 0פרק זמן שיאפשר סיום בניית מבנה הקבע לבית
הכנסת0

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
איפה השימוש הזמני?

עו"ד פרומה פורת  -היועצת המשפטית:
הזמני זה במועדון נוער הנמצא ברחוב סמדר בגוש  512חלקה .69

[מדברים ביניהם – לא ניתן לתמלול]

עו"ד פרומה פורת  -היועצת המשפטית:
להשלים שהשימוש הוא לזמני התפילות בלבד 0בתיאום עם גופים נוספים המשתמשים בנכס
אשר יתבצע באמצעות עובד האחראי על השימוש במבנה0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
זה לא פוגע בשוטף0

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
יש מנהל למרכז נוער הזה בתוך העניין? או למועדון הזה?

עו"ד פרומה פורת  -היועצת המשפטית:
יש עובד אחראי באגף הרווחה 0והוא אמור לעשות0

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
הוא עושה0

עו"ד פרומה פורת  -היועצת המשפטית:
הוא עושה את התיאום.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
אבי 0הוא עושה את התיאום0

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
הוא מבצע בין שעות התפילה לבין זה?

עו"ד פרומה פורת  -היועצת המשפטית:
כן.

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
סדר העדיפות למי?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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עו"ד פרומה פורת  -היועצת המשפטית:
זה בבוקר0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
וזה רק שישי שבת?

עו"ד פרומה פורת  -היועצת המשפטית:
זה רק שישי שבת וחגים.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אה! רק שישי שבת?

עו"ד פרומה פורת  -היועצת המשפטית:
שישי שבת וחגים.

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
שישי שבת וחגים.

[מדברים ביניהם – לא ניתן לתמלול]

מר יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר:
וביום שישי במועדון אין פעילות?

[מדברים ביניהם – לא ניתן לתמלול]

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
אז כולם בעד?

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אני מוחה 0סליחה 0שבועיים ימים אתם מטפלים בהקצאה .שבועיים ימים אתם מריצים את
הנוהל .ועדת הקצאות התכנסה ואתם רוצים להגיד לי שלא ידעתם את זה מראש?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
אתמול התכנסה ועדת הקצאות.

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
מה זה משנה? אבל הנושא היה על סדר היום .יכולת לדעת שהנושא על סדר היום0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
אבל אי אפשר להביא את זה 0ועדת הקצאות לא דנה בזה .ועדת הקצאות דנה בזה רק
אתמול חירומי 0כי לבית כנסת הזה אין איפה להתפלל.

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אירית נתן 0כשרוצים אז חברי ההנהלה נמצאים בסוד העניינים 0וכשלא רוצים אז הם לא0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
אבל רק היום0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אפשר להעלות את זה כסוגיה0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:
אבל זה לא דבר מהותי0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אז מה? אפשר להעלות את זה כסוגיה0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
אז תהיי נגד.

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אני לא אמרתי שאני נגד .אני מוחה על דרך הפעילות.

מר משה סיני  -ראש העיר:
בסדר .קיבלנו את המחאה.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
קיבלנו את המחאה.

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
שרי 0קיבלו את המחאה שלך0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
יש להם ברירה?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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החלטה מס' 2
נושא מחוץ לסדר היום שהועלה במהלך הישיבה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצת ועדת הקצאות מיום  12/3/2007למתן שימוש
זמני במבנה מועדון נוער ברחוב סמדר לעמותת "מלאכת שלמה" (הערה :לתקופה של שנה
עפ" י נוהל המקוצר להקצאת מקרקעין בנוסח חוזה כמקובל להקצאות מסוג זה).
בעד )10( :משה סיני ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אלונה דור-קולן ,אבי
סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד.

מר משה סיני  -ראש העיר:
הנושא הבא .אני אתחיל בכמה עדכונים לאירועים האחרונים פה בעיר .קודם כל 0אנחנו
מתקרבים ליום העצמאות ה –  59של מדינת ישראל .מתקיימים פה סדרה של דיונים
באחריות מנכ"לית העירייה לגבי אירועי יום העצמאות והאירועים שלפני 0כמובן שיש לנו
לפני עוד יום השואה 0יום הזיכרון לחללי צה"ל ומערכות ישראל 0ויום העצמאות .האומן
המרכזי על בימת יום העצמאות יהיה הזמר המלחין והיוצר יואב יצחק .אני חושב שהוא
אמן בסדר גודל מאד משמעותי 0ועם הרבה מאד יכולות .ייתן מופע של  45דקות 0והבמה
תעמוד בסימן מוסיקת עולם .יהיו שם כוחות מקומיים 0להקות מקומיות 0הקונסרבטוריום
העירוני 0אני מקווה שהאירועים יעברו בהצלחה .ועד האירועים שיהיה לנו גם שקט במדינה0

משתתף בדיון:
והליקויים של שנה שעברה הכל יתוקנו בעזרת השם.

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אני רוצה להעיר הערה0

מר משה סיני  -ראש העיר:
כן 0בבקשה0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
בקשר לאירועי יום הזיכרון ויום העצמאות .אני מבקשת שאנחנו נמצא את הדרך לשבץ
באירועי יום הזיכרון במסגרת העירונית ובטקסים העירוניים את הנפגע ממפגע הטרור שהיה

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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לנו כאן בעיר0

מר משה סיני  -ראש העיר:
איך? איך?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
מה היה?

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
 3שנים 4 0שנים אנחנו לא מזכירים את נפגע הטרור במסגרת הטקס העירוני .אני חושבת
שהגיע הזמן לתקן את המעוות.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני אזכיר אותו בנאום0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני אזכיר אותו 0כן0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
זה מה שסיכמנו בשנה קודמת0

מר משה סיני  -ראש העיר:
עוד הערות? הנושא הבא :הקשר שלנו עם עיריית פראג לדעתי הוא קשר מאד מאד מועיל
ומניב פירות .התחלפה שמה הנהלת עיר וגם ראש עיר חדש הגיע לשם .שלח לי מכתב
לאחרונה0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' שרי סלע – חברת המועצה:
צריך לארגן ביקורים מחדש?

מר משה סיני  -ראש העיר:
מה?

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
סבב ביקורים חדש0

מר משה סיני  -ראש העיר:
אולי 0כן .שלח לי מכתב לאחרונה שבו מועצת העיר של פראג רואה מאד מאד בחיוב את
הקשר עם ראש העין0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
עוד דבר חשוב על רקע הביקור האחרון של ראש עיריית פראג פה 0עיריית פראג קיבלה
החלטה לסכם עיסקה עם חברה באזור התעשייה שלנו .אנחנו בזמנו הבאנו את המכובדים
מהעיר שם לסבב באזור התעשייה .הם סיכמו עיסקה עם חברת תעשייה אצלנו 0סדר גודל די
נכבד .מאחר וזה עומד לפני חתימה אני עוד לא יכול לעדכן סופית על הסכום ועל הכל 0אבל
זה אמור להיסגר עד ה  21 020 -לחודש .אני חושב שזה דבר יפה שקשרי חוץ ברמה העירונית
מביאים גם להצלחות ברמה העיסקית והמסחרית .אני חושב שזה דבר שצריך להתגאות בו0
וזה הכיוון שגם המערכת העירונית תמשיך לעבוד ולפעול 0לפתח את קשרי החוץ העירוניים0
לחתום על בריתות של ערים תאומות 0לעניין גורמים חיצוניים בפעילות העיסקית שיש כאן
בעיר 0ומבחינתי אני חושב שזה דבר מאד מאד חיובי .כך אנחנו גם מביאים תורמים0
ומביאים גורמים שיכולים לסייע לעיר.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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היום ביקר פה בראש העין אחד מראשי הקהילה היהודית בניו יורק 0עשינו לו סיור בבית
ספר נאות אילנה 0ובבית ספר 0חטיבת הביניים גוונים .שמה הוא עמד על הפעילות שלנו של
גשר חי .יש לנו פעילות של חטיבת הביניים מול בית ספר האוזנר בסן פרנסיסקו 0פעילות
מדהימה שהיא כוללת גם את ההורים וגם את הילדים .אני חושב שזה דבר מאד 0מאד יפה0
ובסך הכל הביקור היה ביקור מאד מוצלח 0אני מקווה שיהיה לו גם המשך.
אני חייב להזכיר גם את האירוע של אחת לאחת 0אירוע של שיתוף פעולה עיסקי בין נשים
ערביות לבין נשים יהודיות שהיה אמור להתממש כאן אצלנו בראש העין בסוף השבוע 0יום
שישי .התקבלה החלטה במערכת העירונית לדחות את האירוע בגין מזג אוויר סוער שצפוי
להיות ביום שישי .האירוע יידחה לחודש מאי ויתקיים פה בראש העין .עד כאן העדכונים
שלי 0ומפה אני רוצה לעבור0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
בהקשר לעדכון 0באותם גופים 0נגיד מחוץ לארץ 0או מפה 0מהארץ 0האם  ...של תושבי ראש
העין לעדיפות ראשונה שייכנסו פה עובדים לאזור התעשייה החדש זה עולה במשא ומתן?

[לא ברור – לא ניתן לתמלול]

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אני שואל .אפשר להשתדל 0אם אתה נותן לו הנחה על הארנונה 0ואתה עושה את הדיאלוג
העיסקי 0אומר לו :תן לי  20%מכלל העובדים שלך תושבי ראש העין העיר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני חושב שזה הערה נכונה 0והערה בונה .אני חושב שגם מיקי שאחראי על אזורי התעשייה
אצלנו בכל דיון שהוא נפגש עם ראשי אזור התעשייה 0אגב 0ראש לשכת התעשיינים אמור
לבקר גם בעיר במהלך החודש הקרוב 0אני חושב שזה ייתן תנופה נוספת למאמץ שאנחנו
עושים להביא חברות לאזור התעשייה שלנו .אבל גם אני וגם מיקי כשאנחנו נפגשים עם
תעשיינים אנחנו באמת מבקשים ומפצירים בהם לקלוט עובדים מהעיר 0ואנחנו גם עובדים

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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בכיוון הזה.

משתתף בדיון:
[לא ברור – לא ניתן לתמלול]

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לפחות במגדל צדק מוגדר בתקנון שהעובדים0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אגב 0אתה יכול לתת לנו בעדכונים שלך לגבי מצב האלימות בבתי הספר? אני כתבתי לך
מכתב השבוע 0וזה נושא0

מר משה סיני  -ראש העיר:
בשמחה 0בשמחה0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אנחנו לא סיימנו רגע את הנושא של אחת לאחת0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
הוא אמר שזה עבר0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
בסדר 0אבל האירוע הזה גרר כאן איזה שהיא פעילות בעיר שאני הייתי שמחה לקבל את
ההתייחסות שלך לנושא?

מר משה סיני  -ראש העיר:
מה הפעילות?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' שרי סלע – חברת המועצה:
רב העיר שחותם על עצומה 0שמפיץ את זה לכל בתי התושבים 0שהיא לא בדיוק קוראת פה
לאיזה שהוא שלום בית בינינו לבין השכנים 0ומעורב בה גזענות ועוד כל מיני אמירות .רב
שמקבל את פרנסתו מהמועצה הדתית שנתמכת על ידי עיריית ראש העין 0אני חושבת שמן
הראוי שנתייחס לזה פה בישיבת המועצה .זה קרה השבוע 0זה הופץ בכל בתי התושבים 0זה
הגיע לכל בתי האב0

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:
זכותו של רב להתבטא 0את לא יכולה למנוע את זה0

[מדברים ביניהם – לא ניתן לתמלול]

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
זכותנו לדון בנושא? זה זכותנו לדון בנושא0

מר משה סיני  -ראש העיר:
חבר'ה 0בואו 0אני לא רוצה לפתח דיון בעניין הזה0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים 0דקה 0דקה 0חבר'ה 0אנחנו לא אחראים על 0מועצת העיר ולא ראש העיר 0אנחנו 0עם
כל הכבוד 0לא יכולים לקחת אחריות על כל דבר .חברים 0אני לא אחראי על התבטאויות לא
של רב העיר 0ולא של רבני העיר 0ולא של חברי המועצה 0עם כל הכבוד 0מי שרוצה לתקוף או
להגיב 0אז שיגיב מול רב העיר 0מול הגורמים המשפטיים .אני לא חייב להתייחס לכל דבר
שכל אחד אומר בעיר.

"חבר"  -למען הרישום הטוב

20

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מיום  ,13/3/2007מס' 80/11

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
זה לא כל אחד בעיר 0משה .רב העיר הוא לא כל אחד בעיר .רב העיר הוא דמות מייצגת0

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
הוא אמר להימנע מלהגיע 0וזו רוח ההלכה0

גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
להימנע מלהגיע? ככה הוא כתב?

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אז אני אשמח שהוא יצטט לי את הפסוק שהוא מצטט0אבל זה לא משנה 0זה לא משנה .זה
רב שמקבל את משכורתו מהמועצה הדתית 0שנתמכת מעיריית ראש העין 0שהתקציב מאושר
כאן בשולחן הזה .האמירה שהייתה0

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
אבל הוא נבחר 0הוא נבחר תחת כובע מסויים0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
נכון0

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
והוא יחטא לתפקידו

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
והוא חטא בכובע המסויים שלו0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר שלום דראב  -חבר המועצה:
הוא יחטא לתפקידו אם הוא לא יעיר .אני חושב שלא צריך כרגע 0בסופו של דבר האירוע עוד
לא התקיים0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב 0הנושא הבא .אירית 0תציגי אותו.

[מדברים ביניהם – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
לגבי השאילתא על האלימות – אני חושב שזה שאלה נכונה ובמקום .אנחנו קיימנו מספר
דיונים במערכת 0גם בדרג המקצועי 0וגם בדרג שלי 0דרג של מנכ"לים 0עם ועדי ההורים
היישוביים 0ועם ועד ההורים הבית ספרי .בסך הכל 0מבחינת המקרו 0ראש העין היא לא עיר
אלימה .גם נתוני המיצ"ב האחרונים שאנחנו בודקים אותם בהשוואה למקומות אחרים 0אז
בוודאי שאנחנו לא אלימים 0ככה שאין תופעה של אלימות בעיר 0ואנחנו ההיפך 0אנחנו גם
עושים הרבה מאד פרוייקטים בשורה ארוכה של מכלולים כדי להפחית גם אלימות שקיימת.
אמור להיכנס גם פרוייקט של הנוער במרכז העניינים .יש לנו ועדה שפיני דניאל מוביל אותה
יחד עם מצילה 0שזה עם המשרד לביטחון פנים שעושים שורה של פעילויות להפחתת
האלימות .יש הרצאות בבתי הספר 0דיונים 0יש מהלכים של גישור.
גם את הנושא המוסיקה אנחנו מכניסים היום כפרוייקט של מוסיקה שמגשרת על
קונפליקטים .אני בעצמי מבקר בבתי הספר 0הייתי לאחרונה בבית ספר רמב"ם 0יש להם
שמה גם כן קבוצת תלמידים שהיא עוסקת בנושא גישור 0פישור ומלחמה באלימות .גם
באוהל שלום יש קבוצה שנקראת מח"צ שזה מנהיגים צעירים שנלחמת באלימות 0ואני רואה
הרבה מאד פרוייקטים עירוניים שבסך הכל מציבים את הנושא הזה על סדר היום.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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היה אירוע בחטיבת גוונים שאנחנו ראינו אותו בצורה חמורה 0אני חושב שכל ילד בעיר צריך
לקבל מוגנות על ידי המערכת העירונית ועל ידי משרד החינוך .פעלנו מול משרד החינוך.
משרד החינוך גם פעל בנושא הזה .רק אתמול הייתה פגישה בין סולי נתן – מנהלת מחוז
המרכז משרד החינוך לבין ועד ההורים הבין ספרי 0יחד עם נציגים עירוניים 0והנושא הזה
אמור לקבל את פתרונו עד חג הפסח 0או מיד לאחר חג הפסח 0כך שהכל מטופל בצינורות
המקובלים והמקצועיים .כל חבר מועצה שיש לו רעיון איך לקדם את הנושא 0מוזמן להציג
את דברו0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
האם כל בתי הספר קיבלו הנחייה אד הוק 0או נקודתית במקרים האלה? לתקופה הזו?

מר משה סיני  -ראש העיר:
לבתי הספר יש נוהלים קבועים למלחמה באלימות .הם לא צריכים לקבל הנחיות מיוחדות0
אבל אנחנו מחדדים את תשומת לבם את כל נושא שקורה 0הם מודעים גם0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
יש ימים מכוונים 0אם אתה שואל .יש ימים מכוונים לנושא הזה.

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
או.קיי.

מר משה סיני  -ראש העיר:
וגם נדמה לי בבית הספר עצמו יש לו יום מיוחד0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
יש 0יש 0יש כמה ימים מכוונים בעניין.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר שלום דראב  -חבר המועצה:
אולי קצת ילמדו פרקי אבות זה יעזור משהו קצת0

מר משה סיני  -ראש העיר:
חבר'ה 0הנושא הבא0

מר אורי דורון – סגן גזבר :
זה עדכון של תב"ר מס'  69של ביצוע עבודות ברחוב רש"י של0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
זה בא לועדת הכספים?

מר אורי דורון – סגן גזבר:
איך?

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
התב"ר הזה בא לועדת הכספים?

מר אורי דורון – סגן גזבר:
היה .אני מניח שכן0

[מדברים ביניהם – לא ניתן לתמלול]

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
בבדיקה שערכתי אצלי היום0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אורי דורון – סגן גזבר:
לא 586 0אני זוכר 05200 0היה לנו0

משתתף בדיון:
כן0

מר משה סיני  -ראש העיר:
אנחנו מקטינים את זה פשוט 0אנחנו מעדכנים מה שעלה.

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אז זה צריך לבוא עוד פעם לדיון0

מר משה סיני  -ראש העיר:
לא חושב0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
כן0

מר משה סיני  -ראש העיר:
מאחר וזה עלה עקרונית0

[מדברים ביניהם – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני מציע גם אם זה אמור להיות0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אורי דורון – סגן גזבר:
אם המועצה תאשר0

מר משה סיני  -ראש העיר:
בהסכמתכם אנחנו נאשר את זה פה 0אני חושב שזה חשוב שאתם תאשרו .אני מקבל את מה
שאתה .בתמצית אנחנו רוצים להשקיע את המיליון פסיק לשלוש בתשתיות הביוב ברחוב
רש"י 0נוסיף לזה גם כספים שאנחנו אמורים לקבל ממשרד הבינוי והשיכון ואז אני מקווה
שנוכל 0לתקוותי 0כבר במהלך שנת  2007להתחיל במהלכים שמה כדי לקדם פתרון לרחוב
שכבר הרבה מאד שנים לא קיבל פתרונות ראויים .אז ברשותכם 0נאשר את ה –  01.3אם זה
בסדר 0בסדר? רק אירית תחזור 0אז אנחנו נרשום את ההחלטה.
החלטה מס'  : 3מליאת המועצה מאשרת פה אחד הקטנת תב"ר  69לסך  1,300אלש"ח,
הלוואה זו ניתנת כנגד משכון נכסי העירייה ו/או זכויותיה ו/או כספיה הנ"ל.
בעד )11( :משה סיני ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אלונה דור-קולן ,אבי
סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,זכי קוממי

מר משה סיני  -ראש העיר:
נושא הבא – נושא אישור מינויו של חבר המועצה שלום דארב כמחזיק תיק חינוך .אני מתקן
פה 0מחזיק תיק חינוך 0ובינתיים0

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
במקום ראש העיר0

מר משה סיני  -ראש העיר:
במקומי 0במקומי 0או.קיי .במקומי0

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
זהו 0זהו0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:
ואת הנושא של במקום יושב ראש האגף לשירותים חברתיים אנחנו בינתיים דוחים0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
הסמכויות 0שאלת הסמכויות0

מר משה סיני  -ראש העיר:
שאלת הסמכויות אנחנו לא כרגע עוסקים בזה .בהסכמה0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
זו שאלה מאד מהותית0

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני מסביר לך0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני מסכים איתך שהשאלה מאד מהותית 0אבל הסוגיה הזאת נפתרה0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני מסביר .אנחנו מעלים את שלום דראב 0חבר המועצה שלום דראב אמור להחליף אותי
כמחזיק תיק החינוך .אנחנו בינתיים לא מחליפים אותו בתיק השירותים החברתיים .הוא
יסיים את תפקידו שם ברגע שחבר מועצה אחר יחליף 0אני אחליט מי חבר המועצה שיקבל

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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את תיק השירותים החברתיים 0בינתיים אני לא מחליף אותו בתיק הזה 0הוא ממשיך
בתפקידו 0בתוספת לכך שהוא מקבל את תיק החינוך .נקודה .עד כאן .יש למישהו עוד משהו
להעיר בעניין?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
שאלת הסמכות0

מר משה סיני  -ראש העיר:
אז אני אומר 0שאלת הסמכויות 0תודה שאתה מעלה אותה0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אני רוצה באמת לדעת בנוגע לסמכויות .האם0

מר משה סיני  -ראש העיר:
ואם תדעי בנוגע לסמכויות זה ישנה את החלטתך?

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
לא .החלטתי מראש0

מר משה סיני  -ראש העיר:
אז מה את רוצה לדעת 0כן0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אני יודעת מה אני מצביעה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אז מה יש לך לדעת? בסדר .בואי נייתר את הדיון.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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[מדברים ביניהם – לא ניתן לתמלול]

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אני אגיד למה אני לא תומכת .אבל אני רוצה לדעת .סליחה 0אני רוצה תשובה :האם שלום
דראב מקבל סמכויות0

מר משה סיני  -ראש העיר:
שלום דראב מתפקד כמו כל חבר מועצה אחר שמחזיק תיק .נקודה .עכשיו את מצביעה בעד?

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
לא 0סליחה 0לסגנית יש סמכויות מה שלא היה לו כסגן0

מר משה סיני  -ראש העיר:
סגנית אחרת0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
היה לו סמכויות 0כמו שלשרי אין 0אם שלום דראב מקבל סמכויות בתיק החינוך 0אני
מבקשת ששרי תקבל סמכויות בתיק הנדסה 0ופיני יקבל סמכויות בתיק הספורט0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
הבנתי 0סיגל 0הבנתי 0שלושה ימים אני מתעסק רק בעניין הזה .הבנתי .הבנתי אתכם .עזבי0
הורדנו .הנושא הזה לא עומד כרגע על הפרק .עכשיו אנחנו רוצים לאשר פה אחד את שלום

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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דארב כמחזיק תיק חינוך .נקודה .בסדר? זה הכל.

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
סליחה 0לא 0אני רוצה לשאול עוד שאלה0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
איפה החלק הזה של במקום? החלק השני של המשפט?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אין במקום0

מר משה סיני  -ראש העיר:
במקומי .במקומי.

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
הוא גם מחזיק תיק0

מר משה סיני  -ראש העיר:
בשלב זה 0באופן זמני0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
הוא גם וגם?

מר משה סיני  -ראש העיר:
זה עניין של מספר ימים עד 0כנראה עד ישיבת המועצה הבאה הוא ימשיך להחזיק את תיק

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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השירותים החברתיים עד שחבר מועצה אחר יתפוס את מקומו .בינתיים0
גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אני רוצה לשאול עוד שאלה0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אני רוצה לשאול עוד שאלה :האם 0זה לא עניין של0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אני לא סיימתי 0מתי 0מתי 0אני לא סיימתי.

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אני רוצה לשאול עוד משהו :האם בתיק הרווחה הוא סגן 0הוא מחזיק תיק בדיוק כמו שכל
מחזיקי התיקים?

מר משה סיני  -ראש העיר:
כולם מחזיקים .ברגע שהוא לא סגן ראש עיר0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
לא 0הוא מרווחה 0כמחזיק תיק רווחה0

מר משה סיני  -ראש העיר:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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תיראו חבר'ה 0הוא מחזיק תיק רווחה לכולם .עזבי 0נו 0באמת 0אני גם לא רואה0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
לא נצור בעיות 0סיגל 0בוא לא ניצור בעיות במקום שזה 0גם לשלום ברור שזה באמת פרק זמן
מאד מאד קצר 0הוא נכנס כולו 0בכל מאודו לתיק החינוך .הוא יעשה שם לדעתי עבודה יפה.
אני מאד מעריך את היכולות שלו 0ובאמת אני מציע שנצביע פה אחד על הנושא הזה0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
סליחה 0אני רוצה לומר 0סליחה 0אני רוצה לומר לפרוטוקול0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אחריות מאד0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
רצינית מאד0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
יפה .ומתוך הרצינות0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
ומתוך האחריות הזאת את חייבת להדגיש את הדברים אחד לאחד0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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נכון0
[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
חבר'ה 0בואו ניתן לסיגל להתבטא וזהו.

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אני רוצה לומר דווקא באמת גם כסגנית שיש לה סמכויות ויש לה אחריות 0נכון 0אבל לא רק
זה 0גם הייתי אומרת את הדברים האלה אם היה קודם .או.קיי? אני אצביע נגד ששלום
דארב יהיה כמחזיק תיק החינוך 0וממספר טעמים .הטעם הראשון הוא שתיק החינוך הוא
בבת עיני 0או.קיי .אם יש משהו0

[לא ברור – לא ניתן לתמלול]

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
סליחה 0תן לי לסיים בבקשה .בבקשה.

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:
את מטילה דופי באיש?

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
לא 0לא 0שמעת שהטלתי דופי?

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אחרי שאני אסיים 0אז אולי אני שקלתי 0ותיתן לי להגיד את מה שאני חושבת 0ואחר כך

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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תגיב על מה שאני אומרת

מר משה סיני  -ראש העיר:
תנו לסיגל להתבטא 0ומספיק 0די.

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:
זה קורה סגנית ראש עיר יוצאת נגד0

מר משה סיני  -ראש העיר:
קורה 0נו 0אז תגיד אחר כך את מה שאתה רוצה0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
סליחה 0תיק החינוך הוא משהו שאני חושבת שהיה חשוב להרבה מאד אנשים שרצו כאן
לבחירות 0ואחת הסיבות שבאותו הסכם קואליציוני שהיינו בסמוך 0זאת אומרת 0לאחר
הבחירות כשאני קיבלתי את תיק התרבות 0ואתה הזמנת0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
לא 0היא לא מדברת על ההסכם הזה0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
ההסכם הראשון 0הראשון שאתה קיבלת את מה שאני 0ואני קיבלתי את מה שאתה0

משתתף בדיון:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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לנו לא היה הסכם 0אנחנו היינו נספחים0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אז אתם לא רציניים .אנחנו מר"צ רציניים .כשאנחנו0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אין שום בעיה 0זה ממש לא מעניין .זה לא האישיו0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
כולכם מוזמנים לחדרה של פרומה 0תסתכלו0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אבל עזבו רגע 0חבר'ה 0זה באמת לא האישיו 0ואני לא 0זה ממש לא מצחיק הסיטואציה
הזאת .או.קיי? באותו הסכם 0ההחלטה שהתקבלה 0והבחירה 0וההסכם שאנחנו מקבלים את
זה 0את תיק החינוך אנחנו לא מקבלים אותו 0משה 0אני מדברת אליך0

מר משה סיני  -ראש העיר:
כן0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
זה היה כי אתה כראש עיר עמדת על כך שאתה רוצה להחזיק בתיק החינוך .או.קיי?

מר משה סיני  -ראש העיר:
החזקתי שלוש שנים0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
שניה 0תן לי לסיים.

[מדברים ביניהם – לא ניתן לתמלול]

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
המשמעות בעיני שתיק החינוך נמצא בידיו של ראש העיר זה איזה שהיא אחריות שהיא
אחריות עליונה .או.קיי? זה משהו שהחינוך הוא באמת הדבר הכי חשוב 0ועם איזה שהוא
שיקול דעת מערכתי 0ועם זה לא יכולנו להתווכח .ועם זה הלכנו .ואתה אמרת חד משמעית0
שלום שאז מינית אותו 0היה ממלא מקום 0אתה היית מחזיק תיק החינוך 0והוא היה ממלא
מקום שלך בתיק החינוך 0ונכנס שלום לתפקידו 0ואחרי מספר חודשים שלום התפטר .הוא
התפטר מכיוון שהבלגן במערכת 0בגלל שהיו כל מיני 0מסיבותיו הוא 0או.קיי? הוא טען
שמצרים את צעדיו 0הוא טען שלא נותנים לו לפעול .אותם אנשים שלא נתנו לו לפעול אז0
קיימים היום במערכת 0לא השתנו .הבלגן לא השתנה0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
את מציגה מצב חמור מאד0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
שניה 0נכון 0אבל אני אומרת 0ואני מתכוונת לדברים האלה 0חבריה 0אני עצמי.

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:
אז את אומרת שאת לא סומכת על נבחרי הציבור שיחזיקו את האגף כמו שצריך0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
שניה 0שניה 0לא 0דקה 0אני טוענת ששלום אז בזמנו שהחזיק את תיק החינוך 0התפטר

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מסיבותיו הוא 0או.קיי? אני לא חושבת שהסיטואציה פה השתנתה .בתקופתו 0כשהוא היה
מחזיק תיק החינוך הבלגן במשרד החינוך הלך וגדל 0היו מהלכים שהוא עשה שלא שיתף את
משרד החינוך 0סליחה0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
תני דוגמה 0תני דוגמה 0לדוגמה0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
סליחה .לדוגמה 0הכנסת בית ספר תל"י0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
איך? איך?

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
לדוגמה הכנסת בית ספר תל"י0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
אבל בדבר זה את פשוט טועה ומטעה.

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
שלום 0או.קיי .אני טועה .או.קיי .בסדר0

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
תשאלי את המפקחת .בשיתוף פעולה עם המפקחת 0מנהלת בית הספר 0ועם ההורים0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
לא היה שיתופי פעולה 0אפילו ההורים לא ידעו שרוצים לעשות את זה 0ההורים האלה הגיעו
אלי .אני יודעת את זה מהפיקוח 0וכן הלאה0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
מה שאני מציע 0בואו 0שכל אחד לא יגיב לדברים של האחר 0שירשום 0יקבל את תורו 0ונסיים
את הסבב .חבל סתם להכביר מילים .בבקשה 0תסיימי.

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אני חושבת 0אני חושבת שבנקודת זמן זו 0שמערכת החינוך נמצאת באיזה שהיא עשייה0
ובאיזה שהוא קו של באמת להיכנס לתלם 0היא נמצאת במצב של חוסר משאבים איום
ונורא 0איום ונורא 0שגם מנהל האגף מתמודד איתם 0גם מנהלי בתי הספר מתמודדים איתם.
אין לנו 0כנבחרי ציבור אין לנו פתרונות לתת למערכת החינוך בצד הכספי 0אין לנו 0לצערי
הרב 0אסור לנו לזעזע את המערכת .או.קיי?

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אז שלום נקרא זעזוע?

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
שלום זעזוע לא כשלום 0סליחה 0כי כשמחזיק תיק 0כל שינוי 0כל שינוי 0ואני בקטע הזה לא
באה לשלום 0כל מחזיק תיק0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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משתתף בדיון:
הוא לא יכול להתמודד גם עם תיק החינוך 0בכל הכבוד0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
כל מחזיק תיק 0כל מחזיק תיק יש לו את הקו שלו 0את הדרך שלו 0וזה לגיטימי ביותר .כל
שינוי 0כל שינוי מביא לזעזועים במערכת .אני לא הייתי רוצה 0אני לא חושבת שזה נכון
לעשות את זה בנקודת זמן זו .אנחנו צריכים לגרום למערכת לתפקד 0ללכת 0להתקדם עם כל
הקשיים שיש0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אני חושבת שלא .אני חושבת שרי מחזיקה תיק הנדסה.

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
גם אני לא 0גם אני לא .עם כל הרצון הכי גדול שלי אני אומרת לך גם אני לא .כי לדעתי סיני
צריך להחזיק את זה .הוא התחיל את זה .הוא יצר מערכת 0ולקחו את זה ממך 0לקחו את זה
ממך0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
סיגל 0אני אגיד לך למה 0כבר לפני חודש וחצי 0בזמן היבחרותך 0ראש העיר יצא לתקשורת
 ...איפה היית0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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[מדברים וצועקים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
עכשיו את יורדת על האיש אישי 0ואת נותנת כיוונים אישיים0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
מתי 0סליחה0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אל תגידי כרגע בהקשר הזה שאת משוריינת0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
סליחה 0אני אמרתי את זה לפני 0אני מצטערת0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
לא שמעתי ממך במשך כל השנה וחצי האחרונות שביקשת דו"ח חינוך 0מה נעשה בחינוך 0לא
שמעתי ממך שום דבר .אני ביקשתי0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אלונה דור קולן 0את יכולה להגיד שכולם ישמעו 0ולא להסתתר מאחורי היד0

[מדברים וצועקים – לא ניתן לתמלול]

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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הציבור כשישמע כרגע 0אם יש תקשורת פה 0שישמע שאת ככה מטיחה על חבר0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אני אומרת דבר מאד מאד ברור0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
תקשיבי 0אנחנו פוליטיקאים 0אנחנו מכירים את הניואנסים שלך 0עזבי0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
מה ניואנסים? אני אמרתי את הדברים מאד ברורים0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אז בוא תגיד כאן0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
את נרדמת בשמירה0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
לא0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
כן 0העיקר שתקבלי את הסגן0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
לא0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
העיקר שתקבלי את הסגן0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
לא .לא.

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
לא דיברת מילה אחת 0לא על החינוך 0והיום את פתאום מגלה את0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
כן .יותר טוב ממך 0ויותר טוב מכל אחד פה0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
זה בטוח 0זה בטוח .מה 0את רוצה להגיד לי שהיום 0תקשיבי0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
כן0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
היום 0במצב הזה0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אז בוא אני אגיד לך0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
תגידי 0בבקשה0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
הדבר הראשון 0הדבר הראשון כשסיני בסיום הישיבה0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אני חייבת להגיד0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
סיגל 0דקה 0דקה0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אי אפשר שחבר מועצה ירד על חבר מועצה אחר .יש כבוד הדדי בינינו0

מר משה סיני  -ראש העיר:
לכן זה מה שאני בא לומר 0לכן מה שאני בא ואומר 0תיראו 0מה שאני מבקש0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:
חבר'ה 0יש שתי אפשרויות 0ככלל יש שתי אפשרויות לנהל דיון .האפשרות הפחות טובה
לדעתי זה שכל אחד אומר את דברו 0ואז כל חבר מועצה תופס משהו של חבר מועצה אחר
ומתחיל להתווכח ולהתנגח איתו 0וזה יוצר שורה של פינג פונגים סביב השולחן ולא זוכרים
בכלל את הנושא 0לא יודעים מהו 0ויש דבר הרבה יותר פשוט0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
[לא ברור – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
לא אמרתי מתאים 0ההיפך 0אני רוצה להמליץ על האפשרות הראשונה .האפשרות הראשונה
– יש נושא שעומד על סדר היום 0כל אחד יביע את דעתו על הנושא 0לא על הבן אדם השני 0על
הנושא .תביעו דעתכם על הנושא 0ואל תתייחסו לדברים אחרים .תביעו מה אתם חושבים על
הנושא הזה .נקודה .הדיון יהיה יותר יעיל 0לא יהיו התנגחויות 0לא נרד לרמה של התנגחות
אישית 0ושלום על ישראל .אז בואי סיגל תביעי 0אל תיגררי .תביעי את דעתך על הנושא 0וכל
אחד שיביע את דעתו .זה הכל .בבקשה.

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
[לא ברור – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
מתי 0אני מבין את מה שאתה אומר 0וזה בדיוק מה שאני מתכוון לתעל את הדיון .בבקשה0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר
הנקודה המשמעותית בדברי שאמרתי 0ואני חוזרת עליה 0שלדעתי בנקודת זמן זו אסור
לעשות שינויים .לדעתי ראש העיר צריך להמשיך להחזיק את תיק החינוך .באותה ישיבה

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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שמוניתי לסגנות 0שראש העיר הכריז שהוא ייתן לשלום דראב את תיק החינוך אני הופתעתי
בדיוק כמו כל אחד אחר 0אם הוא הופתע 0אני לא ידעתי את זה קודם 0אני לא ידעתי את זה
קודם0

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:
אבל תמכת0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
סליחה 0לא תמכתי בזה .למחרת 0באותו רגע אני אמרתי את דעתי .אמרתי את זה מאז ועד
היום 0כולל ישיבת הנהלה ששלום לא היה 0חד משמעית לכל הגורמים .ולכן גם אני אמרתי
אז 0ואני אומרת היום שאני לא אתמוך במינוי הזה .ולא היה שום קשר בין הסגנות לבין זה.
נקודה.

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אין שום בעיה 0שום בעיה0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אסור לכעוס עליו מה שהוא חושב0

מר משה סיני  -ראש העיר:
מתי 0אתה רוצה להתייחס לנושא הזה?

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
כן .קודם כל אני תומך בשלום .אני מכבד את ההצעה של ראש העיר אליו .אני מאמין שראש
העיר העלה את הנושא הזה 0אז הוא מאמין ביכולת של שלום 0הוא מכיר את האיש כאיש

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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חינוך הוא גם היה מספר 02

[מדברים ביניהם – לא ניתן לתמלול]

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אני יודע .אני לא יודע את הדקויות שאת הצגת עליהם 0אני לא חושב אם יש לך איזה נושא
אישי 0באמת אני אומר את זה הכל הלב 0אני לא אומר את זה כרגע מהפה ולחוץ 0שבי עם
שלום 0תשברי לו את הראש 0תגידי לו אני רוצה ממך שתתנהל כשאתה מטפל בחינוך בצורה
כזאת וכזאת 0לי יש אינטרסים כאלה ואחרים 0אינטרסים ציבוריים אני מדגיש 0אבל לא
להביא את זה לשולחן המליאה 0ולהוריד את כבודו של אותו חבר 0אני אומר אלה דברים
יותר מידי אישיים 0זה לא מתאים לאף אחד .כי תנסי להעמיד את עצמך במקומו .עכשיו אני
בא ואומר :איפה היית שנה וחצי?

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
מה זאת אומרת איפה הייתי שנה וחצי?

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
לא שמענו אותך מילה אחת שנתיים וחצי בכלל0

[צועקים ומדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
שרי שאלה לפחות פעמיים 0אני זוכר בישיבות 0שאלה :איפה תכנית בחינוך? ואני שאלתי0
דקה 0לא היה דיון0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
לשאול שאלה 0אפשר לשאול מיליון שאלות 0השאלה מה עושים 0ואני יכולה להגיד לך מפה

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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עד הודעה חדשה כמה דברים 0וכמה תכניות אני עשיתי בחינוך 0עם כל הכבוד לך 0עם כל
הכבוד לך0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
סיגל 0אני לא איש חינוך0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אז גמרנו0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אני לא בא0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אני לא צריכה לעמוד ולצעוק ולשמוע  ...אני יכולה0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
אלונה 0בבקשה .מה דעתך? את תתמכי במינוי?

גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
הכל בסדר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
את תתמכי?

גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:

"חבר"  -למען הרישום הטוב

47

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מיום  ,13/3/2007מס' 80/11

תשמע 0אתה מחלק סוכריות 0ואנשים נורא נהנים מזה 0אז יופי שלום 0תיהנה מזה0

[צוחקים]

גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
תהנה מהסוכרייה .תהנה0

[מדברים ביניהם – לא ניתן לתמלול]

גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
תהנה מהסוכרייה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
השאלה באמת עניינית :את תתמכי במינוי?

גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
אני תומכת 0בטח תומכת.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תודה.

גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
האיש ראוי לחינוך.

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:
תומך 0תומך 0ותומך.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:
או.קיי.

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:
אני חוזר ואומר 0ואני חושב שאת תיק הרווחה אסור להפקיר .זה לא משנה כרגע0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
זה אנחנו נדון בהתחלת השבוע.

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:
אני רק חוזר ואומר שתיק הרווחה לא ייזנח.

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
שלום 0אל תשים אוזניך אוזניים .ראש העיר הצהיר בצורה מאד עדינה שבימים הקרובים
בכוונתו למנות מישהו אחר0

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
זה 0תשמע 0אני לא מחזיק בקרנות המזבח.

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:
שלום צודק .בבקשה 0מישהו עוד רוצה להתייחס לפני שאנחנו מביאים את זה להצבעה?
אדמוני?

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:
סך הכל ברכות אני נותן לו בעזרת השם .שהחינוך פה בראש העין0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:
הסבירות שלי שאני נותן לו את לכל האמון 0ואני נותן בו0

[לא ברור – לא ניתן לתמלול]

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:
אין קשר לזה .יהודי שאני נותן לו את כל הברכות שיצליח .זה חשוב מאד.

מר משה סיני  -ראש העיר:
יפה .אבי 0רצית להעיר?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני רציתי לשמוע את האג'נדה של שלום בנושא החינוך0

[מדברים ביניהם – לא ניתן לתמלול]

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר שלום דראב  -חבר המועצה:
אז אני אומר עכשיו .ראשית 0ההתפטרות שלי סייעה לי מאד 0ההתפטרות שלי הייתה 0אני
אומר בכל הכנות 0כי פשוט לא מצאתי את המשאבים המתאימים באנשים להתמודד עם תיק
כזה 0תיק כבד .התחלנו בדרך 0אני אומר בצורה הכי ברורה 0התחלנו בשתי רגליים שמאליות.
רגל שמאל כל הקדנציה 0גם בנושא של החינוך .היו עימותים 0אני יודע שגם באופן טבעי 0אני
מקווה שיהיו חילוקי דעות 0לא עימותים 0אלא חילוקי דעות בהמשך הדרך .אבל היו
עימותים בהתחלה 0ריב סמכויות .החבר'ה היו 0למרות שאני שנה וחצי לפני כן חבר מועצה
לא הייתי בתפקיד 0הייתי כאיש אופוזיציה 0וזה לא הייתה בעיה .איש אופוזיציה זה דבר הכי
פשוט שיש :באים 0רואים זה 0מעלים 0צועקים 0מתנגדים .ואיך אומרים? הכלבים נובחים
והשיירה עברה 0אז באותה תקופה .בשיא התפקיד0

[מדברים ביניהם – לא ניתן לתמלול]

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
אני דיברתי בשנת  '93 0'92הייתי חבר מועצה .'93 0'92 .כמובן שהדברים הם אחרים 0עכשיו
רק מספר הערות לפני שאני אדבר על מה ששאל אבי .לגבי הנושא של תל"י0

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
איזה נושא?

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
תגבור לימודי יהדות .אני אחד הדברים 0אני 0גם עכשיו אני אומר 0גם עכשיו אני אומר
לשולחן הזה 0חשוב לי 0בעיקר בעקבות בקשת הורים 0שבית ספר אחד לפחות שיהיה בו
תיגבור לימודי יהדות .ואני כבר אומר לך מראש 0היו התקפות 0הדתיים 0החרדים תקפו אותי
שאני מכניס רפורמים למערכת 0והחילוניים 0גם ראש העיר 0תקף אותי שאני רוצה לייהד0
משהו בסגנון 0רוצה להחזיר בתשובה .משהו בסגנון .אז לא מיני ולא מקצתי .לא להחזיר
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בתשובה מצד אחד 0ולא להכניס רפורמים מצד שני 0אלא פשוט הייתה בקשה של הורים
להכניס תיגבור לימודי יהדות .באו ואמרו :במערכת החילונית הם לא מקבלים את מלוא
הידע על המסורת היהודית 0ואנחנו לא רוצים 0לא רוצים שהילדים שלנו לא ידעו 0לא יהיו0
[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
אני מזכיר תמיד את הסיפור של הרב שטיינזלץ' 0נדמה לי 0או מישהו אחר 0פעם 0אביו היה
קומוניסט גדול ברוסיה ושלח את הבן שלו לחדר 0אז אחרי מספר שבועות הבן שואל את
האבא :תגיד לי 0מה אתה עושה? אנחנו הרי קומוניסטים 0מה אתה שולח אותי לחדר? אז
הוא אמר לו :אני רוצה שתהיה קומוניסט 0אבל שלא תהיה בור ועם הארץ במסורת של
היהדות.
ואני לפני שהחלטתי אני דיברתי עם גורמים 0עם הגורם הבכיר ביותר במערכת 0תקשיב
היטב 0הגורם בכיר ביותר במערכת 0יכול להיות שהייתה אי הבנה במסר שלי 0יכול להיות0
אבל המפקחת הייתה בעסק 0מנהלת בית הספר הייתה בעסק 0וכבר ישבנו 0וכבר תיקנו
תכניות כיצד להעביר את זה לכלל ההורים 0לא  ...המצומצמת של הורים 0את היית שם אז?
אחד מחברי המועצה בטוח גם היה 0אז הדברים לא נעשו.
דבר נוסף – בית ספר היובל לפני כניסתה של המנכ"לית לתפקיד 0היא עדיין לא נבחרה 0אחרי
ששמעתי 0ידעתי שצריך לעורר את הנושא של בית ספר היובל 0אז לא אגיד לך שאני 0בזכותי
הוקם המשכו של בית הספר היובל 0אבל הישיבות הראשונות בחברת אשטרום אצלי
במשרדי כדי להניע את התהליך .ואני חוזר ואומר נכון 0היו קשיים 0אין לי צל של ספק שהיו
קשיים .אני מאד מקווה שעכשיו הדברים יהיו אחרים .אני ביקשתי 0אני ויתרתי בסוף לאור
בקשתו של ראש העיר לתת לי סמכויות לא כדי להיות יחיד בדורו מבין חברי המועצה 0אלא
שחשבתי שזה מהווה איזה מסר 0גם לדרג המקצועי כי יש פה איזה שהוא 0זילות מה 0הייתי
אומר 0לא זילות גמורה 0אבל זילות מה בחברי מועצה 0שהם יותר אמורים להיות משהו מעל0
חשבתי שסמכויות יכולות לתת את המשמעות של אדם שנכנס לתפקיד גם כן יותר משמעות0
אבל ראש העיר ביקש 0אז ירדתי מזה.
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אפשר הערת ביניים?

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
כן0

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני חושב 0לאו דווקא במקרה שלך 0אני חושב שכל מי שמקבל תפקיד כלשהו חייב ללוות
אותו בסמכויות .אם נותנים למישהו אחריות 0צריך לתת לו סמכויות .זה א' ב' בתחום
הניהול.

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
אני מסכים איתך0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אתה רק שוכח שחבר מועצה זה לא תפקיד ניהולי0

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא חשוב .אבל אתה בטח תלמד אותי בשלב 0תיתן לי את האג'נדה איך אתה הולך לעשות0

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
תראה 0בוא0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר שלום דראב  -חבר המועצה:
הערה להערת אגב0

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
או.קיי.

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
אתה יכול להיות עם סמכויות מלוא הטנא 0אז תמיד 0הייתי אומר 0שועלים קטנים וגדולים
מחבלים בכרמים0

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
זה סוגיה אחרת0

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
ואתה יכול מצד שני 0זה מחד גיסא 0ומאידך גיסא אתה יכול להיות בלי סמכויות עם גיבוי.
אני מאד מקווה שזה המקרה שאנחנו עומדים בפניו.

גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
שלום 0מה זה חשוב? תשתדל ללמוד0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
שלום 0ימצאו לך חוות דעת משפטית 0חבל לך על0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
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54

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מיום  ,13/3/2007מס' 80/11

הערה 0כתוב לי פה תודות .אז רב תודות 0עוד לא הייתה ההצבעה 0אז התודות יהיו אחר כך.
אבל אני רוצה עדכון קצר לא בחינוך אלא בנושא של 0בתפקיד שלי בנושא ההוסטלים .ישבתי
היום בפגישה עם שרוני 0יושב ראש ועדת הרווחה0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
אתה קיבלת את האג'נדה?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
[לא ברור – לא ניתן לתמלול]

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
כי הוא עבר לנושא ההוסטלים0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
לא עבר 0הוא ביקש0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
הוא עשה סוגריים0

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
חשבתי לתומי 0שרי 0שנושא ההוסטלים הוא בדמך 0כי הייתי אז בישיבה 0באמת 0כולנו
סערנו0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אין נושא שהוא לא בדמי.

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר שלום דראב  -חבר המועצה:
יושב ראש ועדת הרווחה והבריאות 0ועוד איזה משהו 0שכחתי0

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
הגימלאים0

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
שרוני 0בנושא של ההוסטלים .הבהרנו ליושב ראש הועד שלהם 0הבהרנו את הבעייתיות שיש
בנושא הזה .הובטח לי על ידו שבפגישה הראשונה שלו עם שר הרווחה שייכנס בעזרת השם0
הוא יעלה את הנושא הזה דבר ראשון .והיה אם הדברים האלה לא יתקדמו 0כלומר לתת ...
שהוסטל אחד  ...והיה אם זה לא יעזור אזי הוא יעלה לדיון בועדת הרווחה של הכנסת0
כמובן נזמן גם תושבים.
עכשיו לגבי הנושא של זה .האמת היא שיש לי פה בכתב 0אבל אני אגיד לך את האמת 0אני
החלום שלי שבתי הספר יהוו מרחב מוגן 0אני אומר 0לאו דווקא של התלמיד 0בעיקר של
התלמיד 0אבל שכל הבא בשעריו ידע 0כל הבא בשעריו 0ולא משנה מאיזה מגזר 0ידע שמבחינת
הבטיחות זה יהיה הדבר הכי הכי טוב שבעולם 0מבחינת השירותים שמערכת החינוך היא
כשלעצמה טובה 0אבל אם לא תקבל את כל הכלים כדי להעביר את המסרים לתלמידים 0זה
לא יעבור0

משתתף בדיון:
שיהיה לך בהצלחה 0שלום.

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
רגע 0רק שניה .הייתי רוצה 0יש לי פה בכתב 0הייתי רוצה תלמידים מאושרים .לראות תלמיד
מאושר הוא יכול להיות גם כן ללמוד הכי טוב שבעולם וגם להיות מאושר בבית הספר .זה
החלום .הייתי אומר 0וממשיך אותו אפילו עד  4וחצי .לא יודע בדיוק 0יכול להיות שאעשה

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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פיילוט 0אולי ננסה לבדוק אם מערכת ההוראה גם כן תתוגמל .הייתי רוצה לומר שההורה
יקבל את הבן שלו 0במיוחד ביסודי ובחטיבות הביניים 0בחטיבות עליונות נדמה לי זה קצת
קשה 0אבל במיוחד ביסודי 0ויותר בחטיבות הביניים 0יקבל את הבן שלו אחרי שהוא 0כאשר
נשארו עוד אילו דברים 0עבודות 0ולגדל דור שבאמת ייהנה ללמוד בתוך מרחב בית הספר0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
וכל זה בשנה וחצי?

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
תיראי 0אידיאל 0שרי 0אידיאל ברור 0הרי ברגע שממומש האידיאל הוא מפסיק להיות0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
שרי 0ברגע שאידיאל ממומש הוא מפסיק להיות אידיאל.

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
לא 0לא 0זה לא הייתה הערה אליך 0זה הייתה הערה לעצמי .הבהרתי לעצמי שאתה רוצה0

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
אני אשמח מאד לשתף פעולה ביחד .אני מאד מקווה באמת שהתכניות שלנו 0שישאלו אותם
אם זה 0אם זה במקומות אחרים 0באמת יניבו פירות 0לחינוך ולרווחה.

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
תודה על ההערות .בבקשה שרי.
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גב' שרי סלע – חברת המועצה:
יש פה בהחלט בקדנציה שלנו רשימה של דברים שהם די מעוותים 0ודי לא ברורים 0ואנחנו
כאן מאמצים כל מיני המצאות 0והתייחס לזה באמת מתי באותה ישיבה של הסגנות 0אבל
מה שקורה פה עכשיו זה באמת ממחיש עוד יותר את מה שמתרחש כאן .אם אני אתמקד0
אני אתחיל קודם מאותם הסכמים קואליציוניים שאמרנו שהסכמים צריך לכבד 0אז
ההסכם 0משה 0בינינו 0בין סיעת מר"צ לבין סיעת עתיד חדש הייתה 0נאמר שם במפורש שאת
תפקיד תיק החינוך יחזיק ראש העירייה .כי אחרת כל המבנה שלנו 0של ההסכמים
הקואליציוניים 0היה נראה שונה ואחר.

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
אבל זה  ...של ראש העיר 0כל הכבוד0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
סליחה 0אני מדברת עכשיו .ולכן 0קודם כל 0מנקודת הבסיס הזאת אז צריכים לשמור על
אותו הסכם 0וההסכם אמר שאת מחזיק תיק החינוך נושא ראש העירייה .אז זה אחד .זה
שאחר כך 0באיזה שהוא שלב 0ביקשת ואנחנו מאיזה שהם טעמים שלנו נעתרנו לבקשתך
לנושא של העברת התיק לשלום דארב 0זה היה מתוך איזה שהיא סיטואציה מסויימת 0אבל
שלום החזיר את התיק .לאחר מכן הוא קיבל את תיק 0מחזיק תיק שירותים חברתיים 0מה
שנקרא תיק רווחה 0והוא החזיק בו במשך תקופה 0ובתקופה הזאת קרו גם כמה דברים.
שמענו והיינו עדים לכל מיני 0איזה שהם אירועים בין אישיים בין מחזיק התיק לבין מנהלת
האגף 0שעד היום לא קיבלנו עליהם התייחסות ותשובות .ואני ביקשתי באחת מישיבות
המועצה 0ששלום דארב כמחזיק תיק ומקבל שכר 0וכסגן ראש עיר 0גם יעביר לנו דיווח על מה
הוא עשה כמחזיק תיק הרווחה0

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
גם אבי סמובסקי ביקש.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' שרי סלע – חברת המועצה:
עד היום לא קיבלנו את זה .אנחנו כן יודעים על הפעילות השוטפת של שלום דארב בכל מיני
נושאים 0ובכל הנושאים האפשריים 0וכתיבת מכתבים 0אבל הוא פחות מתמקד בנושא שבו
הוא אמור היה לטפל 0ואנחנו כמועצה סמכנו את ידינו על העשייה שלו בתיק הספציפי .תיק
החינוך הוא באמת המהות של המהות בניהול עירייה .ובנקודת הזמן הזו 0בשנה וחצי לפני
סיום הקדנציה שלנו לעשות שינויים ולטלטל 0ובעיקר כשזאת נקודת הפתיחה 0אז אני
מרגישה עם זה מאד לא נוח 0ולמרות בקשתך 0ולמרות ההצהרה שלך 0אז יכול להיות שאם
באותה סיטואציה 0כשהציע לך ראש העירייה לקחת את תיק החינוך בתמורה ל 0ובלבד שלא
נגיע לאותה סיטואציה מבישה שהייתה 0אז אולי עוד אפשר היה לשקול .אבל היות ואילצת
אותנו להגיע לאותה סיטואציה מבישה של ישיבת הדחה 0אז זה מצטבר ומתחבר לכל שאר
אבני הדרך שציינתי ולכן אני 0צר לי 0אבל גם אני לא אוכל לתמוך במינוי0

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
אגב 0מי שגרם לישיבת ההדחה זו את .את 0שהיית  50%מסיעת מר"צ שלא קיימת את
ההסכם .חברת מועצה שלא תומכת בתקציב 0תיקראי0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
אני מחכה לתשובה0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
כבר בדרך0

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
אני אשמח מאד לקבל את התשובה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' שרי סלע – חברת המועצה:
התשובה בדרך.

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
חברת מועצה שלא תומכת בתקציב ועדיין  ...הרי זה אחד הדברים0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אני באמת אשמח מאד אם נפתח פה את הבמה לדון בנושא הזה0

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
בבקשה 0אני בעד

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אני באמת אשמח 0אם ראש העירייה רק יאפשר לי 0אשמח לפתוח את הדיון בנושא 0אבל זה
לא הדיון 0ואתה לא כיבדת הסכם.

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
כפי שאת לא כיבדת את ההסכם0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
לטענתך0

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
אני למדתי 0בוודאי דעתי אלא מה? תכבדי את ההסכם לפני שאת0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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תלמד לקרוא הסכמים קודם.

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
משמעת קואליציונית0

מר יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר:
שלום 0אני מאד מציע שלא תיכנסו להתנצחות הזאת.

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים 0אני קודם כל מודה על הדיון שנערך כאן .אני חושב שאחד האתגרים שלי כראש
רשות זה לשלב את חברי המועצה בעשייה בעיר.

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
באיזה מובן?

מר משה סיני  -ראש העיר:
במובן של עשייה0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
בתארים התיאורטיים אתה מתכוון0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
בתיק 0או בסמכויות 0או0

מר משה סיני  -ראש העיר:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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במובן של עשייה 0וכל אחד יכול 0ברגע שהוא מקבל תיק 0יכול למצוא את ביטויו 0יכול לעשות
דברים נפלאים בעיר .אנחנו לא מעכבים אף אחד 0לא חוסמים אף אחד0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אז למה אנחנו לא שומעים על הדברים הנפלאים שהיו באגף הרווחה?

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים 0אני מוכן לקבל את ההצעה של שרי 0תעשה ישיבה מיוחדת של מועצת העיר 0תציג
את אגף הרווחה 0תציג את ההישגים של אגף הרווחה 0ובא לציון גואל .מה הבעיה? למה לא.
היו דברים ממש יפים באגף הרווחה .באמת 0פרוייקטים.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
תעשה סיכום פעילות0

מר משה סיני  -ראש העיר:
כן 0תעשה סיכום גם .אני חושב שבאמת יש פרוייקטים יפים מאד בתקופת כהונתו של שלום.
אני חושב שהוא עשה עבודה יפה0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אז אולי אפשר עד אז לחכות עם המינוי .אולי אז גם אני אצטרף לתמיכה0

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

מר יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר:
למה עכשיו הוא צריך להציג את פועלו בשנים האחרונות?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' שרי סלע – חברת המועצה:
כל אחד צריך.

מר יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר:
אז למה דווקא על שלום אנחנו מתנפלים?

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
לא 0לא 0כי שלום החזיק תיק בשכר 0שזה הבדל .אני פונה משום שהוא החזיק תיק בשכר.
משום שהוא מקבל שכר יש לו עמדה שונה0

מר משה סיני  -ראש העיר:
אגב 0שלום0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים 0אנחנו בשמחה נקיים פה דיון על ההצלחות של אגף לשירותים חברתיים .טוב 0מי
בעד0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
רגע 0רגע 0אישור 0אני מעלה 0אישור מינוי חבר המועצה שלום דארב כמחזיק0

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:
זה קצת בעיה .אני אומר 0אני באתי לתמוך בשלום 0ויש לי כוונה לתמוך 0אבל כשיש סגנית
ראש עיר עם סמכויות בשכר בעימות חזיתי עם ראש העיר 0אני0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
לא 0אין לי עימות לחלוטין.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אז מה אתה מציע שנעשה עכשיו?

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
מה אתה מציע?

[מדברים ביניהם – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני מוכן להפסיק ל –  5דקות 0אולי תצליח להביא0

[מדברים ביניהם – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
זכי מה אתה אומר 0זכי?

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
אפשר להעלות את זה להצבעה?

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב 0חברים 0מי בעד?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
אישור מינוי חבר המועצה שלום דארב כמחזיק תיק החינוך .מי בעד? משה סיני 0שלום דראב
בוודאי 0סיגל שיינמן?

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
לא0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
נגד .שרי סלע?

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
נגד0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
נגד .אלונה?

גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
בעד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
בעד .אבי סמובסקי?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
נמנע0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
נמנע .אדמוני?

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:
בעד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
בעד .מיכאל מלמד? בעד .פיני – איננו .מתי יצחק? בעד .יבגני?

מר יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר:
בעד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
בעד .זכי קוממי?

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:
בעד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
בעד .או.קיי.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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החלטה מס'  :4מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את מינוי חבר המועצה שלום
דארב כמחזיק תיק החינוך.
בעד )8( :משה סיני ,שלום דראב ,אלונה דור-קולן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,מתי יצחק,
יבגני מלמוד ,זכי קוממי.
נגד )2( :סיגל שיינמן ,שרי סלע.
נמנע )1( :אבי סמובסקי.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
עכשיו ברשותכם אני רוצה לחזור לאישור של המיליון  .300כולכם בעד הבנתי.

מר משה סיני  -ראש העיר:
זה אושר פה אחד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
אושר פה אחד.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני עובר לסעיף הבא .תודה רבה .אני מאחל לשלום הצלחה במילוי תפקידו0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
יופי .בהצלחה0

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני בטוח שתזכה לשיתוף פעולה מכל חברי המועצה 0כולל אלה שהצביעו נגד .נכון?

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
בוודאי .חד משמעית.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:
אז הנה 0כבר אתה רואה 0הנה יש לך כבר חד משמעית שניה אחרי זה0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
בוודאי 0החינוך0

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
אחת המשימות זה לטפח את הקשר בין מערכת החינוך הפורמלית ומערכת החינוך הלא
פורמלית0

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
שהיא עובדת נפלא ביחד.

מר משה סיני  -ראש העיר:
כל הכבוד.

מר יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר:
יש לי רק בקשה אחת קטנה 0והיא בקשה וגם המלצה בו זמנית .אני מאד ממליץ לך
שכניסתך לתפקיד לא תהיה דרמטית .בסך הכל האגף נמצא בעשייה 0וישנם תהליכים שהם
תהליכים מתמשכים .אני מאד ממליץ לך להשתלב בתוך זה בלי לעשות מהפיכות לכיוונים
שתרצה למשוך את זה.

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
אני שומע את ההצעה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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הנושא הבא – אני רוצה להעלות לאישור חברי המועצה אישור מינוי חבר המועצה0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
רגע 0רגע 0מאד חשוב 0ואתה תמשיך לשבת במשרד שם במבנה הישן?

משתתף בדיון:
מה זה עכשיו רלוונטי?

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני מקווה לעשות 0חברים 0אני מקווה לעשות בשבוע הבא ישיבת הנהלה מיוחדת על
הנושאים האלה .בסדר? יש כאן כמה דברים טכניים שאנחנו צריכים לסדר 0ואנחנו צריכים
להתייעץ עם כל חברי המועצה .נגמור את העניינים האלה 0והמשיך הלאה .אז תקבעי ישיבת
הנהלה בשבוע הבא לנושא הזה .בסדר?
[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
הנושא הבא – אישור מינוי חבר המועצה מיכאל מלמד לסגן ראש עיר בשכר0

[מדברים ביניהם – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים 0אתם מפריעים .בשכר 0במקום חבר המועצה יעקב אדמוני 0אם וככל שחילופין
יאושרו על ידי משרד הפנים .החילופים ייכנסו לתוקף רק לאחר אישור משרד הפנים ככל
שיינתן .יש שאלות?
[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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או.קיי .שאלות.

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
חבר'ה 0אני לא מבין .אתם קודם כל דיברתם על כבוד בין אדם לחברו .בואו נעשה כבוד בין
אדם לחברו 0קדימה.

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:
השאלה היא מופנית יותר לפרומה לגבי החלק בסעיף  5האומר" :אם וככל שהחילופים
יאושרו על ידי משרד הפנים" .זאת אומרת 0תסבירי קצת את העניין הזה.

גב' סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר:
היא כבר הסבירה לך0

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:
והאם העניין של השכר הוא יחול רטרואקטיבי 0מיום ההצבעה 0או מיום האישור.

עו"ד פרומה פורת  -היועצת המשפטית:
זה כתוב בגוף ההחלטה" :מיום האישור" .עכשיו הניסוח0

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:
אב ל האם יכול להיות מצב שמר יעקב אדמוני ייפגע מזה שכביכול היום כבר התקבלה
החלטה שהוא לא סגן 0ואז יהיה איזה שהיא תקופת ביניים0

עו"ד פרומה פורת  -היועצת המשפטית:
לא.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

עו"ד פרומה פורת  -היועצת המשפטית:
שני המשפטים .כהונתו של אדמוני נמשכת עד למועד שמשרד הפנים יאשר את החילופים0
אם הוא יאשר .זו הערה אחת .והערה שניה – שעל פי הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים
העדכני היום לא ניתן לאשר את זה0

משתתף בדיון:
מה לא ניתן לאשר?

עו"ד פרומה פורת  -היועצת המשפטית:
שר הפנים יכול לשנות את ההנחיות0

מר שלום דראב  -חבר המועצה:
יש פה הטעייה 0פרומה 0יש פה הטעייה כי אפשרות חילופים היא רק אם כמו שהיה בעבר 0או
אם מתפטר סגן .זה עבודה בעיניים אני חושב0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
היות וההסכם בין אדמוני לבין מיכאל מלמד הוא בעצם חי וקיים כבר עוד מערב הבחירות0
אז למה אי אפשר היה לברר את הנתונים עוד קודם הבאתם למועצה?

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני לא יודע על מה את מדברת? אני לא יודע על איזה הסכמים0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אנחנו לא יודעים על הסכם? אז למה זה מתקיים?

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני לא יודע 0אני אומר לכם את זה פה בצורה ברורה0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אז למה זה מתקיים?

מר משה סיני  -ראש העיר:
ואני עכשיו 0חברים 0אומר לכם את זה כאן בצורה ברורה0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
למה לא הכרזנו על זה לפני שלוש שנים כאשר הייתה הכרזה על0

מר משה סיני  -ראש העיר:
אם את יודעת על איזה שהוא הסכם אז תבואי ותביאי את ההסכם .אני לא מכיר שום
הסכמים כאלה .אני לא ראיתי שום הסכמים בחיים שלי 0ולכן0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
 ...הגב' סיגל 0כשהיו הסכמים היו מונחים אצל הגב'0

מר משה סיני  -ראש העיר:
נכון 0אבל זה לא הסכמים האלה 0זה לא הסכם כזה .היו הסכמים קואליציוניים0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:
מה הקשר להסכם הזה? חבר'ה אז אני מסביר 0אתה לא נותן לי להסביר .חברים 0יש
הסכמים קואליציוניים 0חברים 0כל ההסכמים הקואליציוניים כתוב 0ואני אומר את זה 0כל
ההסכמים הקואליציוניים הונחו על שולחנה של פרומה 0ופרומה אימצה את ההסכמים
האלה .אני לא יודעת על מה את מדברת.

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אני אגיד לך על מה אני מדברת0

מר משה סיני  -ראש העיר:
זה לא מעניין אותי .לכן מה שאני בא ואומר0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
לא 0אני אגיד לך על מה אני מדברת 0אבל הרי יש נוהל0

מר משה סיני  -ראש העיר:
אבל שרי 0שימי לה0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
יש נוהל0

מר משה סיני  -ראש העיר:
שניה 0אבל אני רוצה שתביני מה קורה .יש פה שני נציגים של ש"ס 0כששני נציגים של ש"ס
באים ואומרים :תשמעו 0אנחנו רוצים להתחלף אחד עם השני 0אני לא מעניין אותי מה
הסיבה 0ומה הרקע 0ומה הסיבות 0אני לא מכיר הסכמים אחרים .הם באים ואומרים :אנחנו

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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רוצים להתחלף 0אני מעלה את זה לאישור המועצה0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
מצויין .כי גם הם לא הלכו קודם למשרד הפנים0

מר משה סיני  -ראש העיר:
תני לי לסיים0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
קיבלו את האישור ומביאים את זה לפה0

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני מעלה את זה לאישור המועצה 0ואני מעלה את זה לאישור שר הפנים .שר הפנים ירצה –
יאשר .לא ירצה – לא יאשר .הכל שקוף 0עומד על השולחן 0וזה מה שאנחנו עושים0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אני0

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני לא יודע0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אם זה עדיין חוזה ביניהם0למה לא להעביר קודם למשרד הפנים0

[מתווכחים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
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חברים 0זה בקשה של חברי המועצה .הבקשה הזאת 0אני לא מבין מה זה.

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
בלתי אפשרי0

[מתווכחים – לא ניתן לתמלול]

גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
למה להעלות להצבעה כשהיא אמרה מראש שזה לא חוקי?

מר משה סיני  -ראש העיר:
היא לא אמרה שזה לא חוקי .היא לא אמרה שזה לא חוקי0

גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
זה לא חוקי .זה נוגד חוזר מנכ"ל.

מר משה סיני  -ראש העיר:
היא לא אמרה שזה לא חוקי .היא אמרה ששר הפנים בסמכותו לשנות 0שר הפנים בסמכותו
לשנות ולאשר.

[מתווכחים – לא ניתן לתמלול]

גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
מה היא אמרה לך זכי? עורכת הדין 0ויושב פה עורך דין זכי קוממי 0מה פרומה 0עורכת הדן
אמרה לזכי קוממי העורך דין? עורך דין לעורך דין 0בבקשה.

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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שאני אסביר לך על מה דיברו?
גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
כן 0על מה? על מה זכי? מה היא אמרה? מה היא אמרה לך?

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
זאת זכותה של הגב' אלונה דור קולן להביע את דעתה .מה דעתך? רגע 0מה דעתך? רגע 0מה
דעתך?

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:
הסיכויים ששר הפנים ישנה 0פרומה 0בואי0

גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
יכול להיות.יש שר פנים מקדימה 0וראש עיר מקדימה0

משתתף בדיון:
יש בעל בית 0יש כיוון.

גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
יש כיוון קדימה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תני רק רגע לסיים 0לא להפריע לה .כן 0בבקשה 0מה רצית לומר?

גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
אולי אתה יודע יותר מאיתנו0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
היו הסכמים קואליציוניים מונחים 0איפה שהוא צריכים להיות מונחים .בוא תסביר פה
לנוכחים 0לפחות לנו אנשי האופוזיציה שלא מודעים מה שקורה בהנהלה 0תסביר מדוע
הנושא הזה עלה פה לדיון? מה קרה?

מר משה סיני  -ראש העיר:
אז אני מסביר 0אז אני הסברתי0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
הרי רק לפני חודש וחצי צעקתי "געוואלד"  ...שאתה מתעתע בכל המערכת הפוליטית .ואתה
 ...לחילופי תפקידים אחת לפחות חודשיים .והנה זה בא0

משתתף בדיון:
רבותיי 0זה לא חילופי תפקידים 0זה עיר מוסיקלית וכיסאות מוסיקליים0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
יפה .בסדר .אני מקבל את מה שאתה אומר .אבל בוא 0תיתן לנו לפחות הסבר משכנע שנוכל
לתמוך בך הצורה ציבורית רצינית .ככה אתה מעמיד את האנשים בעלי מעמד ציבורי 0אתה
עושה מהם צחוק ציבורי 0זה לא מתאים זה לא יעבוד 0ואתה יודע יפה מאד 0בדיוק כמוני0
כמו שהשמש זורחת ממזרח 0שהנושא הזה בטל .אתה רוצה לשרוד על סמך ההבטחה שלך
ממיכאל? זה לא יעבוד .לא ילך.

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים 0מתי 0קודם כל אני הסברתי .ההסבר לא מוצא חן בעיניך .אני הסברתי 0אני לא
אחזור על זה פעמיים .אני הסברתי ואני לא מתכוון לחזור על זה פעמיים.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
[לא ברור – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
בסדר .אבל מתי 0אני לא חייב לשכנע אותך .אני הסברתי את דעתי 0אתה אמרת את דעתך0
ותודה רבה0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אני מבקש לדעת0

מר משה סיני  -ראש העיר:
ביקשת לדעת 0אני עניתי לך .התשובה לא מספקת .אני לא חייב לענות על כל השאלות .אני
הסברתי לך את הרקע0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אתה מתעלם מהם אחת לאחת 0במקום לפעול0

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אם היה מכתב שנמצא גם מי שאומר0

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים 0אני הבנתי .מתי 0קודם כל הבנתי אותך והבעתי את דעתי .בבקשה0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אתה מזלזל0

מר משה סיני  -ראש העיר:
לא 0לא 0אני מדבר0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
עוד כמה תקופה ארוכה 0ארוכה 0סליחה 0איך אתה תגיד פה בשולחן הזה אתה מזעזע?

מר משה סיני  -ראש העיר:
מאה אחוז 0טוב 0תודה .בבקשה0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
[לא ברור – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב 0מיקי בקשה 0מיקי0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר:
אלונה 0אני רוצה לומר לך הנזיפות שלך בסך הפנים 0המכתבים שאת שולחת לא תורם לראש
העין0

גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
תורם לראש העין0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר:
לא0

גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
אין לי ספק .אין לי ספק.

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב 0בבקשה מיקי.

גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
עושה את תפקידי0

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני העברתי את רשות הדיבור 0חברים 0למיקי0

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
קודם כל אני מודה על הדאגה של חברי מתי לגבי מה שקורה 0התעתועים 0אני יושב שפוי0
נמצא פה בהצבעה 0יש פה סעיף ששר הפנים רשאי 0החוק נתן לו0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
תקריא אותו0

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:
סליחה רגע 0נתן לו את המנדט לשנות חוזר מנכ"ל .יש פה סעיף שעולה להצבעה 0מי שרוצה
שיתמוך 0מי שלא רוצה שלא יתמוך .אין פה הרבה פילסופים ופולמוסים בעניין הזה0
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מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אתה מאמין?

מר משה סיני  -ראש העיר:
ישר ולעניין .כל הכבוד .חברים 0מי בעד?

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אני רק רוצה לקבל הבהרה לפני כן 0והיה והחילופים יאושרו 0מה המשמעויות רק לגבי
התפקידים?

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
האמת היא עוד לא חשבתי על זה.

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אני רוצה שזה ייאמר כחלק0

מר משה סיני  -ראש העיר:
מה את רוצה להוסיף? אני רוצה לשמוע0

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אני לא יודעת 0אולי דווקא מיכאל מלמד ירצה את תיק החינוך0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:
מה את רוצה שיהיה כתוב?

גב' שרי סלע – חברת המועצה:
אתם מציגים לנו פה סיכום ביניהם 0אז אני מבקשת את השקיפות מלאה מה הסיכום
ביניהם?

מר משה סיני  -ראש העיר:
להם אין סיכומים .אני אומר כל הזמן0

[מדברים וצועקים – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני לא יכול ככה.

[מדברים וצועקים – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
תודה רבה חברים .מי בעד?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
מי בעד? מי בעד?

[מדברים וצועקים – לא ניתן לתמלול]

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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שלום בעד 0סיגל? סיגל בעד ... .בעד .אלונה0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
אבי סמובסקי? בעד .מיכאל מלמד – בעד .פיני איננו .מתי יצחק – בעד .יבגני? בעד .זכי? בעד.
יפה.
החלטה מס'  :5מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את מינוי חבר המועצה מיכאל מלמד
כסגן ראש העיר בשכר ,במקום ,חבר המועצה יעקב אדמוני ,אם וככל שהחילופין יאושרו
ע"י משרד הפנים.
החילופין יכנסו לתוקף רק לאחר אישור משרד הפנים ככל שיינתן.
בעד )10( :משה סיני ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,זכי קוממי.
נגד )1( :אלונה דור-קולן.
[צעקות – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
חבר'ה 0סעיף  – 7אני מבקש ממי שלא חבר מועצה לצאת מהחדר 0כי זה משהו בגדר של
צנעת הפרט .אז ברשותכם0

משתתף בדיון:
אבל זה מוקלט 0וזה בפרוטוקולים0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
אני לא אומרת שם .אם תחליטו לסגור את ההקלטה0

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:
יש לי שאלה קטנה לפרומה 0רק שאלה קטנה .לא צריך להיות נציגות של האופוזיציה
בחכ"ל?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
ממילא יש נציג0

מר יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר:
זאב מרגלית 0נציג של אלונה0

מר משה סיני  -ראש העיר:
לא 0לא 0לא 0חבר מועצה.

משתתף בדיון:
פיני דניאל כרגע מכהן שם 0והוא לא חבר אופוזיציה0

מר יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר:
אין מפתח שזה חייב להיות0

משתתף בדיון;
יש מפתח0

מר משה סיני  -ראש העיר:
כל הנושא של הדירקטוריון של החכ"ל0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
מה פרומה אומרת? היא שותקת0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
אלונה 0זה מחוץ לסדר היום0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
חבר'ה 0רגע 0בואו נשים על השולחן את הדברים .אלונה פנתה במספר מכתבים .העברנו
לאלונה תשובה במכתבים0

גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
לא קיבלתי שום דבר0

מר משה סיני  -ראש העיר:
קיבלת.

משתתף בדיון:
העברתם את פרוייקט קסם שיניב הרבה כספים לחברה הכלכלית0

מר משה סיני  -ראש העיר:
כן0

משתתף בדיון:
אני חושב שראוי שאם יש דרישה לנציג של חברי אופוזיציה שם 0שאכן ימונה חבר
אופוזיציה 0זה משהו שהיה צריך לעשות לפני חצי שנה 0לא היום.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים 0קודם כל אז אני אומר 0יושב ראש של הועדה לענייני ביקורת של הדירקטוריון הוא
מסיעת שינוי 0סיעתה של אלונה דור קולן0

משתתף בדיון:
זה לא רלוונטי0

[מדברים וצועקים  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
 – 2פיני דניאל נכנס בגדר של אופוזיציה – 3 .במהלך התקופה של השנים האחרונות היו כל
הזמן חילופים בקואליציה0

גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
פיני דניאל נכנס לקואליציה 0

מר משה סיני  -ראש העיר:
ו –  – 4יש הנחיות חדשות של משרד הפנים לגבי כל הרכב הדירקטוריון .אנחנו נמצאים
בתהליך לגבי ההנחיות האלה .אנחנו בודקים את המשמעויות של זה0

גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
[בצעקות] מה אתם בודקים? שנה שלמה אתה בודק0

[צועקים – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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חברים 0אני רוצה גם להגיד לך שאם כבר מתייחסים לנושא הזה 0יש פיצול אדיר פה בסיעות.
באמת 0יש פיצול אדיר.

[צועקים – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
יכול להיות שאני גרמתי .מתי 0אם אני גרמתי אז אני לוקח את האחריות.

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני אומר כעובדה 0כעובדה 0אני בא ואומר :יש פיצול גדול מאד של אופוזיציה 0יש סיעות
שמפוצלות0

[צעקות – לא ניתן לתמלול]

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
יש בכוונתנו לבקש מראש העיר להקים ועדת בדיקה 0או חשיבה בנושא של כל צומת קסם0
למה  15שנה זה התמהמה .כי במסגרת הגדרות  ...ועוד כמה גורמים 0אני חושב שראוי 0אני
מתכוון בכל אופן לפנות לכב' היועץ המשפטי את הנושא הזה למה  15שנה זה התמהמה 0ומי
פיקשש בדרך 0מי איבד את הנושא של ההתנהלות 0ומי הרס0

מר משה סיני  -ראש העיר:
אתה זכותך0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אני אומר מה בכוונתנו.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:
בסדר גמור .אני אשמח מאד לכל בקשה ולכל הערה0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
מה שאתה מבין תעשה 0אני חושב שהיום 0אחרי הפרוייקט הזה יצא לדרך 0אני חושב
שאנחנו0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
בסדר 0אבל אנחנו צריכים לבדוק למה? למה? מה קרה?

מר משה סיני  -ראש העיר:
את מי אתה רוצה לבדוק? את ראש העיר הקודם?

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
כן 0בין היתר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני חושב שזה מיותר .אני חושב שגם ראש העיר הקודם ניסה לעשות כמיטב יכולתו .כל
אחד מנסה לקדם את הדברים0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
לא 0להיפך 0אני בא ואומר :אחרי ההנהלות של ראש העיר הקודם בישיבה 0וחרף ההתנהגות
שלו האישית 0אתה רואה שיש פה דברים שהם קשים .מן הראוי אולי לבדוק0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

גב' אלונה דור קולן  -חברת המועצה:
[בצעקה] אני רוצה לשמוע מה פרומה אומרת על העניין הזה0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:
נעשה מינוי בחברה הכלכלית 0במיוחד בשעה כזו 0שקופתה של החברה כלכלית הולכת
להתעשר 0ולא יהיה מי שיפקח0

[מדברים וצועקים – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים 0אני נועל את הישיבה 0בקצב כזה אני נועל את הישיבה0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:
כשאני פניתי לפרומה היא אמרה לי בפירוש שיש מפתח של כיסאות קואליציה 0אופוזיציה0
ובשעתו פיני דניאל היה0

[צעקות – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני אחראי על הליכוד? אני אחראי על שינוי? תחליטו אתם קודם.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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[צעקות – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים 0יש נוהלים של משרד הפנים בעניין הזה .אנחנו עובדים על פי הנוהלים ועל פי החוק0

[המשך צעקות – לא ניתן לתמלול]

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
בואו נסיים את הנושא האחרון ברשותך0

[המשך צעקות – לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
תעמיד למבחן משפטי .אם אתה חושב שזה לא על פי החוק – תעמיד את זה למבחן משפטי.

[המשך צעקות – לא ניתן לתמלול]

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
תישמעו 0יש כאן בקשה של מנהלת הספריה 0הגב' ריקי תעיזי לעבוד פעם בשבוע 0כשהיא לא
עובדת בספרייה 0היא יום בשבוע לא עובדת שם 0להמשיך להדריך קבוצת תיירים מחו"ל
במוזיאון יהדות תימן .היא דוברת אנגלית רהוטה 0והיא מבקשת ביום הזה להדריך שם0
והיא מבקשת אישור 0על פי החוק אנחנו חייבים אישור מליאה לעבודה נוספת .ריקי תעיזי0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אנחנו 0אם זיכרוני אינו מטעה אותי זה מקרה0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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שני0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אם יש מקרים שאושר להם בלי שזה עלה0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
אם אני לא יודעת  0אני לא0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אני שואל אם ידוע לך0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
לא 0לא .היו שני מקרים שהובאו לידיעתי והבנות האלה הפסיקו לעבוד לפי הצהרה שהם
נתנו לי0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אני אגיד לך בוודאי עכשיו שיש מקרה נוסף שאני לא אגיד את שמו 0שלא איכפת לי 0אני
מאשר אותו בדיעבד0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
אז תגיד אותו 0אפשר להכשיר אותו אולי0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אני הייתי מציע 0אם נוהגים0

מר משה סיני  -ראש העיר:
מה המקרה? לא הבנתי.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
שמישהו אישר בלי מליאת המועצה 0אני לא נוקב בשמו 0בבדיקה שערכתי 0וזה ודאי 0לא
שאיכפת לי 0אני בעד זה 0יותר מזה אני לא אומר 0לא למיקרופון 0להסמיך אותך ואת
היועצת 0בכלל במקרים האלה0

[מדברים יחד – לא ניתן לתמלול]

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אבל אני יודע על מקרה0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
אם תעביר לי אותו .תעביר לי את השם .בכל מקרה הבקשות הם באות 0פניות אלי 0אני לא
יוזמת פניות .אז אם יש מקרה שאתה יודע ואני לא יודעת עליו0

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אני יודע על מקרה שאושר בלי שזה יעבור למליאה0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
לא באמצעותי .אז יכול להיות שמישהו לא יודע שצריך לעבור את התהליך הזה.

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אז אני מודיע לך0

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:
יכול להיות0

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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החלטה מס'  :6מליאת המועצה מאשרת פה אחד אישור העסקה בעבודה נוספת לעובדת
עירייה .
בעד )11( :משה סיני ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אלונה דור-קולן ,אבי
סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,זכי קוממי.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תודה רבה .אני נועל את הישיבה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
סעיף  3שבסדר היום
אישור חוזה למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים למטרת התקנת אחזקת והפעלת
מתקני טרנספורמציה לאספקת חשמל לחברת החשמל לישראל בע"מ 0בשטח של 30
מ"ר 0ברחוב המלאכה  1אזור תעשיה צפוני ראש העין 0גוש  8738חלק מחלקה 021
בכפוף לאישור שר הפנים.
סעיף  6שבסדר היום
אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת  2007בהתאם לנוהל תמיכות כפי שפורסם
בחוזר
מנכ"ל משרד הפנים מיוחד .4/2006
החלטה :ירדו מסדר היום.

החלטה מס' 2
נושא מחוץ לסדר היום שהועלה במהלך הישיבה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצת ועדת הקצאות מיום  12/3/2007למתן שימוש
במועדון זמני במבנה מועדון נוער ברחוב סמדר לעמותת "מלאכת שלמה" (הערה :לתקופה
של שנה עפ"י נוהל המקוצר להקצאת מקרקעין בנוסח חוזה כמקובל להקצאות מסוג זה).
בעד )10( :משה סיני ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אלונה דור-קולן ,אבי
סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד.

החלטה מס'3
סעיף  2שבסדר היום
בישיבת המליאה מיום  3/1/2006מס'  50/11אושרה קבלת הלוואה בסך 50200
אלש"ח
לצורך החלפת קווי ביוב במימון מינהלת הביוב.
מליאת המועצה מתבקשת לאשר הקטנת תב"ר מס'  69לסך  10300אלש"ח 0הלוואה
זו תינתן כנגד משכון נכסי העירייה ו/או זכויותיה ו/או כספיה הנ"ל.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הקטנת תב"ר  69לסך  1,300אלש"ח ,הלוואה
זו ניתנת כנגד משכון נכסי העירייה ו/או זכויותיה ו/או כספיה הנ"ל.
בעד )11( :משה סיני ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אלונה דור-קולן ,אבי
סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,זכי קוממי

החלטה מס' 4
סעיף  4שבסדר היום

אישור מינוי חבר המועצה שלום דראב כמחזיק תיק חינוך.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את מינוי חבר המועצה שלום דארב כמחזיק
תיק החינוך.
בעד )8( :משה סיני ,שלום דראב ,אלונה דור-קולן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,מתי יצחק,
יבגני מלמוד ,זכי קוממי.
נגד )2( :סיגל שיינמן ,שרי סלע.
נמנע )1( :אבי סמובסקי.
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החלטה מס' 5
סעיף  5שבסדר היום

אישור מינוי חבר המועצה מיכאל מלמד כסגן ראש העיר בשכר 0במקום 0חבר
המועצה יעקב אדמוני 0אם וככל שהחילופין יאושרו ע"י משרד הפנים.
החילופין יכנסו לתוקף רק לאחר אישור משרד הפנים ככל שיינתן.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את מינוי חבר המועצה מיכאל מלמד כסגן
ראש העיר בשכר ,במקום ,חבר המועצה יעקב אדמוני ,אם וככל שהחילופין יאושרו ע"י
משרד הפנים.
החילופין יכנסו לתוקף רק לאחר אישור משרד הפנים ככל שיינתן.
בעד )10( :משה סיני ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,זכי קוממי.
נגד )1( :אלונה דור-קולן.

החלטה מס' 6
סעיף  7שבסדר היום
אישור העסקה בעבודה נוספת לעובדת עירייה (בשל צנעת הפרט 0מליאת המועצה
תתבקש לאשר הדיון בדלתיים סגורות).
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד אישור העסקה בעבודה נוספת לעובדת עירייה .
בעד )11( :משה סיני ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אלונה דור-קולן ,אבי
סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,זכי קוממי.

_________________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה

__________________
משה סיני
ראש העיר
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