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סדר היום:
 . 1אישור תוספת תקן החל מיום  1.9.2009למשרת מנהל אגף שפ " ע  -סעיף
. 1713000110
 . 2עדכוני תקציב מגמת מוסיקה בחטה " ב כולל תקן כ " א .
סך  ₪ 37,000לחודשים ספטמבר  -דצמבר  ) 2009מתוך זה  ₪ 19 , 000מיועד
לרכישת ציוד חד פעמי (.
* הערה  :מותנה במציאת סעיף תקציבי ע " י גז בר העירייה .
 . 3אישור תוספת יומיים לשהות ראש העיר בחו " ל בספטמבר  ) 2009נוכח
הזמנה שקיבל מגרמניה שצמוד לאותו מועד (.
שונות
בהתאם להוראות סעיף  149ד ) ה ( לפקודת העיריות  ,מצורפות החלטות וע דת
ה נחות לידיעת חברי מועצת העיר  ) .החלטות הועדה אינן טעונות אישור המועצה
אך יונחו על שולחנה (.
להלן עדכון סעיף  1לסדר היום :
 . 1אישור
תוספת
העברה
לסעיף

תוספת תקן לתפקיד מנהל אגף שפ " ע :
17130000110
 1תקן לסעיף
₪ 150,000
19130001101
מסע יף
1713000110

להלן תוספת לסדר היום לאחר סעיף : 3
 . 4אישור נסיעת ראש העיר ו  2 -נציגים נוספים לכנס בינלאומי לערים תאומות
בפראג בין התאריכים  ) 1.10.2009 - 4.10.2009השהות  ,נסיעות וארוחות ע " ח
העיר המארחת  ,טיסה וביטוח ע " ח הרשות (.
 . 5אישור מינוי חברת המועצה מרגי עוזר במקום חבר המועצה מתי יצחק כנציגת
הרשות המקומית באיגוד ערים אזור השרון לתברואה .
 . 6אישור מינוי ועדת השקעות בהתאם לחוזר מנכ " ל משרד הפנים 4 /2008
בהרכב כדלקמן :
רחבעם חיים  ,גזבר העירייה
יו " ר הועדה
מרגלית זכריה ומוטי נדב
חברי ועדה
 . 7אישור חידוש מתן ערבות למסגרת אשראי של החכ " ל ע " ס  3מיליון  ₪מבנק
אוצר החייל .
 . 8אישור התב " רים כמפורט להלן :
א  .אישור תב " ר מס '  306עבור חידוש מבנים בי " ס בגין  ,ע " ס ₪ 500,000
ב מימון משרד החינוך .
ב  .אישור תב " ר מס '  307עבור חידוש מבנים אולפנת זבולון  ,ע " ס ₪ 150,000
במימון שרד החינוך .
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א י ש ו ר ת ב " ר י ם וע דכ ו נ י תקצ י ב כת ו ס פ ת לס ד ר ה י ו ם  -מ ות נ ה ב ה ס כ מ ת ח בר י המ ו ע צ ה -
רקע:

* שנת הלימודים עומדת בפתח והצרכים למער כת החינוך רבים  .הרשות המקומית
פעלה אינטנסיביות לקדם תב " רים חדשים שיקדמו את ההערכות לשנה זו
במידה המיטבית והמהירה  ,וכן
נערכה עבודת מטה לבחינ ת אפשרות לקידום תקציבים עבור נושאי חינוך .
* נ וכח אילוצי לוחות זמנים אנו מבקשים את שיתוף הפעולה וההבנ ה של חברי
המועצה להע ל ות כ תוספת לסדר היום ולאשר תב " רים ועדכוני תקציב  ,כדי
שנוכל לפתוח את שנת הלימודים כ ראוי .
) הדבר מחייב חתימה של מכרזים  ,חוזים ופעילות רבה ממש בימים הקרובים (.
לפיכך  ,נודה כאמור על אישור הצרכים המבוקשים .
 . 9אישור התבר " ים כמפורט להלן :
א  .אישור תב " ר מס '  308עבור הנגשת כיתה לליקויי ש מיעה בגין  ,ע " ס ₪ 90,000
במימון מ שרד החינוך .
ב  .אישור תב " ר מס '  309עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה גוונים  ,ע " ס 30,000
 ₪במימון מ שרד החינוך .
ג  .אישור תב " ר מס '  310עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה נופים  ,ע " ס 60,000
 ₪במימון משרד החינוך .
ד  .א ישור תב " ר מס '  311עבור קרוואן לבי " ס תיכון דתי  ,ע " ס  ₪ 70,000במימון
משרד החינוך ו  ₪ 10,000 -במימון עירייה  ,סה " כ תקציב . ₪ 80,000
ה  .אישור תב " ר מ ס '  312עבור קרוואן לבי " ס אולפנת זבולון  ,ע " ס ₪ 70,000
במימון משרד החינוך ו  ₪ 10,000 -במימון עירייה  ,סה " כ תקציב . ₪ 80,000
ו  .אישור הגדלת תב " ר מס '  303עבור שיפו ץ תחנה לאם ולילד  ,ע " ס ₪ 150,000
משרד הבריאות ) סה " כ תקציב קודם  , ₪ 249,000סה " כ תקציב .( ₪ 399,000
ז  .אישור הגדלת תב " ר מס '  294עבור הצטיידות עבור גנ " י מיוחדים  ,ע " ס 4,846
ש " ח ב מימון עירייה ) סה " כ תקציב קודם  234,600ש " ח  ,סה " כ תקציב 239,446
ש " ח (.
 . 10אישור עדכוני תקציב
הוצאות
18132-930
181111-419
1815000753
1811000787

תוספת סעיפים
הצטיידות לחינוך
לקויי בטיחות
יועץ לבי " ס בגין
פרויקט חלו " ן

₪ 480,000
₪ 80,000
₪ 70,000
₪ 20,000

הגדלה לסעיפים הבאים :
הוצאות -
₪ 40,000
 1743-720חומרים ח שמל
₪ 60,000
 17122-758פינוי פסולת
₪ 50,000
 1827-750מגידי שעורים
תוספת תקנים :
סעיף  - 1815-112מזכירה לבי " ס בגין  60% -משרה
  60%משרהסעיף  - 18152-110מזכירה לאולפנא
סעיף  - 1815-110לבורנט בי " ס בגין  100% -משרה
הכנסות -
1-3122-920
1-3122-921
1-3132-923
1 - 3173 - 920
סה " כ
111100 0100
סה " כ

-

הגדלה בסעיפים הבאים :
₪ 350,000
₪ 120,000
₪ 120,000
₪ 110,000
₪ 700,000
ארנונה ₪ 100,000
₪ 800,000
-
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משה סיני – ראש העיר :ערב טוב לכולם .אני פותח את הישיבה .אירית יש איזה נושאים
מחוץ לפרוטוקול שאנחנו צריכים את אישור המועצה .אז טוב חברים ,קודם כל ערב טוב
לכולם .אני מודה לחברים שהגיעו ,התחילה החופשה וזאת עונה כזאת שכולם נמצאים
בנסיעות ,אז אני באמת מעריך את האנשים שהגיעו לפה ,אני גם פניתי בבקשה אישית לחלק
מהאנשים שיעשו מאמץ ויגיעו לפה ,אז ממש תודה רבה ,זה לא דבר טריביאלי ואנשים
עושים מאמץ להגיע למקום הזה ,אז זה באמת קודם כל תודה רבה .לפני שאנחנו פותחים
בסדר היום יש שני דברים שאנחנו מבקשים להעלות מחוץ לסדר היום ,אחד ,זה כמה
נושאים שהכנסנו לישיבת המליאה ברשותכם קיבלו את זה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :קיבלתם את כל הזימונים וצוין שם שבאישור חברי
מועצת העיר ,את כל הזימונים קיבלתם.
משה סיני – ראש העיר :להעלות את הדברים ,אם מישהו רוצה להסתייג יוכל במהלך
הדיון ,אבל לפחות שנעלה את זה ונוכל לדון בזה .זה בעיקר נושאים של חינוך ,זה אחד ,אם
זה מקובל עליכם אז אנחנו נעלה את זה .והדבר השני ,יש הודעה אישית של חבר המועצה
פיני דניאל ,אז אני אבקש ממנו להגיד כמה מילים ואחרי זה אנחנו נתייחס למה שהוא אמר
ונעבור אחר כך לסדר היום הרגיל.
פיני דניאל – חבר מועצה :יותר נכון לומר יש לי עניין מחוץ לפוליטיקה .תרשו לי אני חורג
ממנהגי וקורא הפעם מן הכתב בשביל לא לפספס שום מילה כי אין הזדמנות שנייה פה לתקן
את המילים בפעם הבאה .זו הפעם האחרונה .אדוני ראש העיר ,חברי למועצת העיר ,עובדי
העירייה הבכירים והאחרים שנמצאים פה ,עברה עלי תקופה לא קצרה של התלבטות
והחלטתי בתום ההתלבטויות האלה לסיים את תפקידי במועצת העיר .אני מפנה את מקומי
למספר  ,2מר עופר בביוף שיושב כאן לידי ,מי שעוד לא מכיר אותו ,הוא מספר  2ברשימת
חברים לסיעה .אני אמשיך את פעילותי גם כיו"ר הסיעה וגם בפעילויות נוספות שאני אפרט
בהמשך ,וכל מה שנדרש ממני לפחות לעשות על מנת לממש את ייעוד הסיעה שלנו ואת
הדברים שאנחנו חושבים שצריך לעשות בראש העין עבור התושבים אני אמשיך לעשות
לאורך כל התקופה הקרובה .להיות חבר מועצה בראשות מקומית כמו ראש העין אני מניח
שעושים את זה בהרבה מקומות ,אבל פה אני חוויתי את זה במשך שש שנים לחדשים
שבינינו ,זו לא משימה קלה .הצלחה בתפקיד כזה מחייבת המון השקעה ,המון משאבים,
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המון אנרגיות מסוגים שונים ,על מנת שבכל זאת בסופו של דבר אפשר יהיה לממש את
הייעוד וכולנו נבחרנו לדבר אחד ,להיות שליחי ציבור נאמנים ,לעשות את מה שהציבור שלח
אותנו למשימה הזאת בראייה שלי כאיש צבא ,אנחנו מבצעים על הצד הטוב ביותר .אני
בדרכי שלי ,כמו שאני אוהב ,השקעתי שעות על גבי שעות כשספרתי פעם גיליתי שזה סדר
גודל בממוצע בין עשר לחמש עשרה כל שבוע מזמני הושקעו במועצת העיר בנושאים
שקשורים בעיריית ראש העין ובתושבי העיר .היום שש שנים אחרי ,אני בטוח שצריך לעשות
סדר עדיפות אחר ,ובסדר העדיפות האחר הזה במקום לבזבז זמן על וויכוחים מיותרים,
להתעקש ולשכנע את הגזברות או את המנכ"לית בכל מיני דברים שבעיני לפחות נראו
טריביאלים אבל זה היה חלק מהמשחק הפוליטי ,אני החלטתי שאת האנרגיות שלי ,את
המשאבים שלי אני אפנה לדברים אחרים ,והדברים האחרים זה אני עצמי ,הילדים שלי,
אשתי ,המשפחה ,הם לא קיבלו ממני את תשומת לב שהם היו צריכים לקבל ממני בעשר או
בחמש עשרה שנים האחרונות מאז שאני גר בעיר הזאת ,הם יקבלו כל שארית של אנרגיה
שנשארה עד החלק האחרון שבה.
לך משה ,אדוני ראש העיר ,אני באמת רוצה להודות לך על שיתוף פעולה ,על האמונה ,על
התמיכה במיוחד בתקופה הזאת של הקדנציה הנוכחית ,גם בקדנציה הקודמת בחלק לא
קטן ,אבל במיוחד בקדנציה הנוכחית על התמיכה והאמונה שלך בי כמחזיק תיק הנוער
והצעירים בראש העין .אלמלא התמיכה הזאת אני מניח שהמלאכה הייתה הרבה יותר קשה,
הרבה יותר בלתי ניתנת להשגה והרבה יותר מאמצים שיכול להיות שהשיחה הזאת הייתה
מתקיימת לפני ארבעה ,חמישה חודשים ולא היום .בסופו של דבר אנחנו פה.
אני רוצה לומר גם שאני מאוד מעריך את השינוי שהנהגת ביחס לקדנציה הקודמת ואת
התחושה הטובה שאתה מצליח לאורך הזמן לשדר גם לי ,גם לבעלי התפקידים בתחום
הנוער ,מרגישים את זה ,אני שמח להיות גם חלק מהשינוי הזה .זה לא שרק אתה אלא גם
אני.
אני חושב שגם הנוער בראש העין יודע להעריך את הדבר הזה והנוער בראש העין זכאי לקבל
יחס שונה ממה שהוא קיבל בעבר וכבר שוחחנו אני ואתה בארבע עיניים אני משה לעצמי
להתייחס רק לחלק קטן שמדובר בכל זאת בסדר גודל של אלפי ילדים ,נוער וצעירים
שבאמת משוועים ליחס אחר ולתחושה אחרת.
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אני אישית ,כמו שאמרה המנכ"לית בשיחה שהודעתי לה שאני כבר לא פה בחברי מועצה,
אמרה לי רגע ,אבל הבוקר רבת איתי.
אז עד היום האחרון שבו הגשתי את מכתב ההתפתרות המשכתי לעשות כל מה שרק יכול על
מנת להעמיד את נושא הנוער באמת במקום המרכזי בעשייה שלי ,של עופר שימשיך אותי את
אותה העשייה ואירית ,אם נצטרך להילחם ולריב ולצעוק גם מבחוץ ,אני מבטיח לך שנעשה
את זה את ואני בהנאה אין לי ספק שהכול זה לטובת הנוער ולטובת ראש העין.
פרויקט הדגל שלנו זה פרויקט חוף הנוער .בשביל הפרויקט הזה ההחלטה על קיום המפגש
הזה איתכם היום ,זה אחרי שכבר הצלחתי ללא צל של ספק להעמיד את הקטר על המסילה
ומפה צריך רק לדחוף אותה קדימה ולקדם את הנושאים בצורה מיטבית ,אני סמוך ובטוח
שמחליפי עופר שעברנו אמנם תקופה לא בהירה אחרי הבחירות כמו שכולם יודעים ,לא
מסתירים את זה ,אבל מהר מאוד אחרי דו שיח קצר הבנו את אי ההבנות שהיו בינינו וחזרנו
להיות חברים ומאוחדים בדרך המשותפת שלנו לטובת הפעילות בראש העין .אני מאחל
לעופר בהצלחה .בטוח שעופר גם ניחן באותן תכונות שיאפשרו לו להצעיד את הנוער ,את
העיר להישגים ולשיאים חדשים ,אין לי ספק בכך.
מכיוון שהתנדבות זה חלק בסיסי אצלי בחיים ,מהיום שאני נמצא בראש העין אני לא מכיר
משהו אחר ,ואני עושה כל מה שאני יכול ,אני מבטיח לעסוק בשני תחומים בסיסיים ,אחד,
סיירת הורים קום תקום .סיירת הורים התחילה לפעול כבר ביום שישי האחרון וגרמה
לירידה משמעותית בהיקף הפעילות בעיר .והדבר השני שאני יעשה ,כי זה אני חושב שזה
אחד הדברים הערכיים ביותר זה להמשיך ולפעול ולקדם את בית יד לבנים בראש העין,
פרויקט שאני מלווה אותו כבר שש שנים ומבחינתי זה מימוש ערכי של משימה של חבר
מועצה ולא עיקרי ,מה כשאנחנו מדברים על ערכיות אז זו תגובה של חבר מועצה ,זה בסדר.
אני עוזב את מועצת העיר היום לא בתחושה של כעס ,לא בתחושה של תסכול ,בתחושה של
סיפוק .אני מרגיש שהצלחות גדולות כקטנות ,קטנות כגדולות ,שהצלחתי להגיע והצלחתי
ליישם פה בעיר מבחינתי זה הישגים לא מבוטלים ,לא אמנה אותם פה ,זו לא מערכת
בחירות עכשיו ,אני מודה לכל חברי מועצת העיר ,אופוזיציה ,קואליציה ,על הסיוע ,על
המריבות הקטנות שהיו פה ושם ,זה חלק מהחיים ואם פגעתי במישהו בצורה זו או אחרת
התנצלותי הכנה .אני מודה גם לכל עובדי העירייה הבכירים והלא בכירים בדרככם לכל
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עובדי העירייה באשר הם ,הוויכוחים היו למטרה קדושה לא לשום דבר אחר ,אני מעריך
ויודע להעריך את העבודה שלכם ,עם פרומה כמעט ולא רבתי ,איתך הרבה אבל לא מתוך
כוונה לפגוע חס וחלילה ואם פגעתי אני מתנצל.
לסיום ,אני רוצה במיוחד להודות לכל החברים שתמכו בי ואני חושב שבשבילם ההחלטה זה
לא ההחלטה שהם רצו לשמוע בוודא ובוודאי והם הלכו איתי באש ובמים וכל מה שנותר לי
זה לבקש מכל אותם אנשים שתמכו בחברים לסיעה בכל אורך הדרך ,והיו מוכנים לעשות
הכול על מנת שניבחר ועל מנת שנעשה דברים בראש העין ,לקבל באהבה את ההפרטה הזאת,
לתמוך כמו שתמכתם ,כמו שתמכו בי לכל אורך הדרך ,נסייע הם ואני עופר ,על מנת לקדם
את הנושאים שלשמם אנחנו נמצאים פה בעיר ,למען הנוער בפרט ולמען ראש העין
והתושבים הנפלאים שלה.
חברים תודה רבה .מבחינתי זה סיום דרך זמני ,אני יוצא למנוחה כמו שאמרתי ואני מבטיח
שאני עוד אחזור מתי שהוא .שיהיה לכם רק טוב ,תודה רבה לכל אחד ואחד מכם.
משה סיני – ראש העיר :קודם כל בהצלחה ,אבל לפני שאני אומר את דברי ,במעמד
שמבחינתי הוא מעמד מרגש בהרבה מאוד מובנים ,אז אני רוצה לשאול אם מישהו רוצה
להביע את דעתו ,אז בבקשה ,כן.
נתנאל אחרק – חבר מועצה:

כן פיני ,הכרתי אותך בתקופה ששרתתי כחבר מועצה לפני

כעשר שנים ,היית נציג ציבור בשכונת נווה אפק ,תמיד היית מודל בשבילי איש ציבור
שאיכפת לו מהישוב ,גם כן ,אומר מה שהוא חושב ,גם אם חלקתי עליך פעמים זה היה מתוך
מחלוקת חכמים ושום נגיעות אחרות ,אני רוצה לומר לך ,נהיניתי מהתקופה האחרונה
שעבדנו ביחד ,איש עשיה למופת ,אני אשמח מאוד תמיד לשתף פעולה איתך גם היום וגם
בעתיד ,אני רוצה שתדע להיות איש ציבור לא צריך את הטייטל של חבר מועצה ,אתה יכול
להשפיע בכל המובנים גם אם אתה מה שנקרא תנועה חוץ פרלמנטרית ,ואני מאחל לך
שתמשיך ללוות אותנו ,תמשיך להיות חבר טוב ותמיד אנחנו נשתף פעולה ,ולמחליפך עופר
שחבר ועד נוה דליה בית ספר ותיק ,מאחל בהצלחה ,אני יודע שתמיד איכפת לך מהישוב
הזה ואנחנו נשתף פעולה ,שיהיה לך דרך צלחה.
יעקב אדמוני – חבר מועצה:

האמת היא לפני כמה ימים היה אצלי בבית ,אמרנו נעשה

איזו תוכנית מיוחדת לנוער אבל דבר אחד הוא הסכים איתי ,עכשיו פתאום הוא בורח לי,
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הסכים איתי שאנחנו נעשה ערכים לנוער ערב יום סליחות לפני יום הכיפורים ,ניקח אותם
לכותל עם מדריכים שהוא רוצה ומדריכים שלי ,אמרתי לו אין בעיה ,אנחנו חצי-חצי ,מה
יהיה עם ההסכם הזה.
פיני דניאל – חבר מועצה :כמו שהתחייבתי עופר יתחייב לך פה ,תהייה רגוע.
נתנאל אחרק – חבר מועצה:בכל אופן ,אני מצטער שלא הגעתי בהתחלה אז לא שמעתי את
כל הרקע לכל העניין הזה ,כמובן צר לי ,סוף סוף כמו שאומרים היו עליות וירידות במשך
חמש שנים וחצי עבדנו כל מטרה בשביל הציבור ,אבל אני מאחל לך בהצלחה בכל אשר תפנה
שתצליח ,אתה חסר לנו .בהצלחה.
משה סיני – ראש העיר:

אני מכיר את פיני מ ,1994-כמה שאני זוכר את עצמי מגיע

לשכונה בנווה אפק ואז פיני היה שמה והתייצב והייתם רואים הוא פחות או יותר לא
השתנה מאז ,ואותו ככה בריא ושיהיה לו הרבה בריאות ,אבל דומיננטי מאוד ,כלומר זה עוד
בכלל בשנים ששנינו בכלל לא חשבנו על פוליטיקה ולא על דבר אחר ,אבל כבר אז הוא
התייצב כאיזה שהוא גורם מאוד מאוד משמעותי בכל הנושא של התנדבות בראש העין .פיני
ריכז את משמר השכונה ופיני היה מסתובב בלילות עם הצ'קלוקה הזאת ככה עם המכונית
שלא משנה מתי היית מגיע הביתה ,אנחנו לא היינו מגיעים מבילוי ,הוא היה עומד שמה יחד
עם הרכב ועם אנשים סביבו ושומר עלינו ומשגיח וזה לא היה רק בתחום הזה ,זה היה כמעט
בכל דבר ,שהיה צריך איזה שהוא לב גדול ורחב ,אז מיד היה השם פיני דניאל עולה אם זה
בנושאים של ביטחון ואם זה בנושאים של אבטחה ובנושאים של תנועה ,ושלא נדבר אחר כך
שגם בית ספר ענבלים קם ואז פתאום אתה רואה את פיני דניאל בועד ההורים של הכיתה
ושל בית הספר ורץ ומביא ומוציא ובתקופה הכי קשה של בית הספר ,הכול תמיד עם
אנרגיות טובות ואנרגיות חיוביות ואני חושב שהוא נתן דוגמא אישית להרבה מאוד אנשים
גם בשכונה אבל בכלל גם בעיר ,בכל הנושא של התנדבות ותרומה לקהילה .בהמשך אני
חושב שחלק מההתפתחות של האנשים שמחפשים גם אפיקים נוספים להביע את השפעתם,
פיני נבחר פעמיים להיות חבר מועצת העיר ,פעם ראשונה בשנת  2003ופעם שנייה בשנת
 ,2008אני חושב שבן אדם שנבחר גם בפעם הראשונה ובוודאי גם בפעם השנייה ,זה אומר
שציבור גדול בעיר נתן לו את אמונו בתור אדם שמייצג אותו ,בתור אדם שדואג לאינטרסים
שלו ובתור אדם שיודעים שהוא איש עשייה ויודע להוביל דברים .בקדנציה הראשונה הוא
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התמקד בעיקר בנושאים של ביטחון ובנושאים של ספורט ותרם לשני הדברים האלה גם
בנושאים של תנועה ,עד כמה שאני זוכר ותרם רבות לנושאים האלה .בקדנציה השנייה הוא
לקח על עצמו את תיק הנוער ונתן תנופה גם לתחום הזה ,והכול בתחושה של אחריות רבה
והכול בתחושה של שליחות והכול בתחושה של רצון לתרום לקהילה ,בכל אירוע שהיינו
עושים ,תמיד היית רואה את פיני יושב בקהל ,מצתנע הרבה פעמים ,לא בשורה הראשונה
אבל מגיע גם אחרי עיסוקים מאוד מאוד מתישים בתחומים שלו ,גם אם זה היה מאוחר הוא
היה תמיד דואג להתייצב ולהגיע למקום ,לכבד את האירוע ,לכבד את הקהל ולתת מעצמו
ומהנשמה שלו .אני מאוד נהינתי לעבוד איתו ,גם אם היו לנו פה ושם מחלוקות זה דבר
טבעי ,זה דבר שקיים בכל מערכת פוליטית ,אבל בסך הכול תמיד ראיתי בן אדם שאיכפת לו
מהעיר הזאת ,איכפת לו מהתושבים ,הוא אוהב אותה ,רוצה לתרום והשתדלתי ככל האפשר
לתת לו את הכלים כדי להצליח בתפקיד.
אני חושב שאם מסתכלים בפרספקטיבה של כמעט שש שנים אחורה ,אני חושב שפיני דניאל
היה חבר מועצה למופת .בן אדם שהגיע ותרם ועשה ויצר ועבד מול עובדי העירייה ומול
נבחרי העירייה ובאמת הותיר את חותמו ואני חושב שגם הפרידה היום היא פרדה מאוד
מאוד מכובדת.
הוא פורש כאשר הוא מרגיש שאולי הוא קצת מיצה את עצמו ,יש לו עיסוקים נוספים לתרום
בהם ועצם זה שהוא מגיע לכאן ואומר חבר'ה אני רוצה לפנות את מקומי לאדם שיתרום
וימשיך את דרכי ,אני חושב שזו דוגמא אישית לכל אחד מאיתנו .מערכות פוליטיות לא
חייבים לעזוב בטריקת דלת ,ולא חייבים לעזוב בהאשמות ולא חייבים לעזוב בדברים
שליליים ,אלא להיפך ,לתת את הדוגמא והפן החיובי ,ואני חושב שבזה שאתה נמצא פה
ונפרד מאיתנו בצורה כל כך מרגשת ,בצורה כל כך מכובדת ,אני חושב שזה נותן דוגמא
אישית לכולנו ,וזה רק מראה על גודל האישיות שלך .התרומה שלך היא משמעותית ,ואני
מבקש ממך ,יש באמת כמה נושאים שלקחת על עצמך להוביל אותה ,אם זה יד לבנים
שראית את גם את האור בקצה המנהרה וגם את האור בעצמו ובשנה האחרונה באמת השגנו
הישג גדול מאוד ביחד בתחום הזה ,גם היכולת שלך לקיים דיאלוג עם כל חברי המועצה ללא
שום קשר לקואליציה ואופוזיציה ביכולת העניינית ללבן נושאים ,וגם באנרגיות שלך .יש
אנרגיות שהרבה פעמים סוחפות וכל מה שאתה עשית ,אני בטוח שעשית את זה מתוך
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תחושה של אמונה ושל רצון לתרום ולסייע לעיר.
אז אני קודם כל בצער נפרד ממך ,אבל אני בטוח שאני מבטא פה את שאיפות כולנו להמשיך
לראות אותך גורם בולט במערכת שלנו כאיש ציבור ,כבן אדם שיודע לוהביל נושאים ,בן
אדם שדואג לקהילה ,בן אדם כאיש ציבור כאדם שיודע להוביל נושאים ,אדם שתורם
לקהילה ,אדם שהקהילה רוצה ליהנות מתרומתו גם בעתיד ,אז אני בשם כל חברי המועצה,
הצוות המקצועי שעובד פה ,קודם כל מודה לך על תרומתך לעיר ראש העין ומאחל לך
ולמשפחה הרבה מאוד הצלחה ושיהיו לכם רק ימים טובים בתחום הזה.
עכשיו אני רוצה לברך את עופר בביוב ,מספר  2ברשימת חברים נכונים לסיעה .עופר גם הוא
איש ציבור ואיש קהילה במשך הרבה מאוד שנים אצלנו בעיר ,פעיל ותיק גם בשכונתו ,אבל
לא רק בשכונתו ,גם בנושאים מאוד מאוד כלליים שלמעשה יש בהם ראייה רחבה מאוד של
העיר ,נושא של חינוך שמאוד מאוד חשוב לו ,אני זוכר אותו כיו"ר ועד ההורים גם ביסודי
וגם בחטיבת גוונים וקידמת הרבה מאוד נושאים ,תחום המחשוב זה תחום אחד שנתת שם
פריצת דרך בסוגיה הזאת ,תחום הספורט מאוד חשוב לו ובוודאי תחום הנוער שהוא נכנס
עכשיו ,שהנוער למעשה זה דור העתיד שלנו ואני בטוח שאתה תיקח את המקל ותוביל אותו
בהצלחה ובשם חברי מועצת העיר ,הקואליציה והאופוזיציה כאחד ,אני מאחל לך בהצלחה,
ואני רוצה להוסיף עוד משפט אחד ברמה האישית שפיני נגע בו ,בהיבט הזה של יכולת לבוא
בשיתוף פעולה ביחד חברי מועצה הם בתוך עצמם ,קואליציה ואופוזיציה הם יחד עם ראש
העיר ,אני חושב שכל אחד מאיתנו בשש שנים האחרונות הוא קצת בגר ,לפחות מי שהיה פה
בפוליטיקה ,ומי שלא היה ,אז הוא יכול ללמוד מהניסיות שלנו ,קצת בגר וקצת הבשיל ואני
חושב שהגדולה של כל אחד מפה זה תמיד להסתכל קדימה לעתיד ולא להסתכל על הצלקות
או על מה שהיה בעבר ולקחת את החשיבה היותר חיובית ואת הדברים היותר יפים בחיים,
כמו שאתה מחפש את הדברים היפים ,בואו נחפש אותם גם פה ,גם בשולחן הזה ,גם
באווירה בינינו ולבוא בשיתוף פעולה ,ויכול להיות שגם אני ,אני מניח שכמו שאתה הרגשת
את השינוי אצלך ,אז גם אצלי היו שינויים וגם אני למדתי וגם אני יכול ללמוד יותר ,לעבוד
יותר בשיתוף פעולה עם חברי מועצת העיר ואני אומר לכם פה ,התחושה שלי שאם חברי
מועצת העיר לא נהנים בתפקידם ,אז גם אני לא נהנה ,זה חייב להיות באיזו שהיא
קורולציה .אם אתם תהנו בתפקיד אני יהנה ,זה לא קשור לקואליציה ואופוזיציה ,כי חבר
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אופוזיציה יכול לתרום באותה מידה לעיר ואני באמת צופה קדימה שיהיה לנו רק הנאה
אישית של כל אחד מאיתנו ,הנאה מקצועית והצלחה של העיר ,אז באמת שיהיה לשניכם
בהצלחה.
לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא ,נעשה הצהרה ואתה רוצה בנושא הזה ,אז רק מיקי ישלים
משפט אחד ואחרי זה נשביע את עופר ,בבקשה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני רוצה להרגיע ,שאלה של אנרגיות זה מפרשת השבוע
ועשית את הכול בתכנון ,יפה .דבר נוסף ,אני רוצה להרגיע את חבר מועצת העיר יעקב
אדמוני ,לגבי סיכומים עם פיני .אולי זה הזמן להגיד לכם לא יודע ,גם לחברי המועצה
הקודמים .אני זכיתי לעשות עם פיני כמה פרויקטים של תפילין למשפחה נזקקת ,של אוכל
ומזון ,בר-מצווה שאני יודע שהיה שותף מלא בה למספר ילדים בכותל ,אז ככה שיש אחריו
עשיה גם בפן של מסורת ישראל וערכיה ואני מאמין שכל הסיכומים שסיכמת לגבי יום כיפור
הכול יהיה בסדר .אני די בהלם מההודעה שלך לפתע פתאום ,אני רוצה לומר לך שנהינתי
בכל רגע גם בישיבות ,גם בסיכומים ,גם בעצבים ,גם במצב רוח ואני מאמין שתחסר פה.
לעופר אני מאחל הרבה בהצלחה .יש לך מישהו שידריך אותך ,שיכוון אותך .בהצלחה .אוהב
אותך.
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :יש פה את הנוסח של ההצהרה .סימנתי את זה שם
בצד.
עופר בביוף:

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי

במועצה.
כולם ביחד:

בהצלחה ,יישר כוח.

פיני דניאל – חבר מועצה:תודה רבה על הכול ,לא לוחץ לכולם את היד כדי שאף אחד לא
יפגע אם אני מפספס מישהו .תהנה.
 .1אישור תוספת תקן לתפקיד מנהל אגף שפ " ע :
17130000110
תוספת  1תקן לסעיף
₪ 150,000
19130001101
העברה מסעיף
___________________________ 1713000110
לסעיף
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אנחנו ממשיכים בסדר היום .עופר בהצלחה ,אנחנו
עומדים לעבוד הרבה ביחד .הנושא על סדר היום אישור תוספת תקן החל מתאריך 1.9.2009
על משרת מנהל אגף שפ"ע .כולם בעד? ממלא מקום.
משתתף בדיון :דוראני ממלא מקום.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא היה אז הורידו את זה .אז כולם בעד? כולם בעד
התקן .סיני רזי ,מרגי ,אדמוני ,מיכאל ,פיני יצא ,במקום פיני אנחנו צריכים להוסיף עופר
בביוף ,עופר בסדר ,מתי בסדר ,ארנון נתי ,אבינועם טובים .עדכוני תקציב מגמת מוזיקה,
בחטיבות הביניים כולל תקן כוח אדם ,סך  37,000שקל ,רשום לכם סעיף  .2כולם בעד?
בבקשה .זה סר היום ,אחר כך ההוא תוספת לסדר היום ,יש לכם את הדף הראשון
שקיבלתם .אתה צריך צילום עופר?
החלטה מס' 1
סעיף  1שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תוספת תקן לתפקיד מנהל אגף
שפ"ע כדלקמן:
תוספת  1תקן לסעיף
העברה מסעיף
לסעיף

17130000110
19130001101
1713000110

₪ 150,000

בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,מרגי עוזר ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,נתנאל אחרק ,אבינועם טובים.
 . 2עדכוני תקציב מגמת מוסיקה בחטה " ב כולל תקן כ " א .
סך  ₪ 37,000לחודשי ם ספטמבר  -דצמבר 2009

)מתוך זה  ₪ 19,000מיועד

לרכישת ציוד חד פעמי(________________________________________________ .

מתי יצחק – חבר מועצה :עדכוני תקציב מגמת מוזיקה.
)מדברים ביחד(
החלטה מס' 2
סעיף  2שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכוני תקציב מגמת
מוסיקה חטה " ב כולל תקן כ " א .
סך  ₪ 37,000לחודשים ספטמבר  -דצמבר  ) 2009מ ת ו ך ז ה  ₪ 1 9 , 0 0 0מ י ו ע ד

לרכישת

ציוד חד פעמי(.

בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,מרגי עוזר ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,נתנאל אחרק ,אבינועם טובים.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :סעיף  2כולם בעד ,אחר כך אני אשלים את זה .אישור
תוספת יומיים שהות ראש העיר בחו"ל בספטמבר .2009
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משתתף בדיון :מה זה?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :יש שני דפים ,יש אחד שקיבלתם היום.
משה סיני – ראש העיר :תסתכל על המכתב מ 21-מינואר.
 . 3אישור תוספת יומיים לשהות ראש העיר בחו " ל בספטמבר  ) 2009נוכח
הזמנה שקיבל מגרמניה שצמוד לאותו מועד (__________________ .

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :היא צילמה ,זה סדר היום וזו תוספת שאחר כך נשלחה .זה
הראשון .בסדר ,אתה רוצה ,סעיף  3חברים ,כולם בעד תוספת יומיים לראש העיר לנסיעה
בחו"ל? כולם בעד.
החלטה מס' 3
סעיף  3שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תוספת יומיים לשהות ראש העיר
בחו"ל בספטמבר ) 2009נוכח הזמנה שקיבל מגרמניה שצמוד לאותו מועד(
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,מרגי עוזר ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,נתנאל אחרק ,אבינועם טובים.

)מדברים ביחד(
משתתף בדיון :אני לא מבין ,אני אצביע בעד כי כולם הצביעו בעד?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אתה בעד? סעיף תוספת  37,000שקל לחודשים ספטמבר-
דצמבר למגמת מוזיקה של חטיבות הביניים
משתתף בדיון :יש פרויקט מוזיקלי בחטיבות הביניים שהם רוצים להמשיך לקדם אותו.
אירית נתן :בעדכוני תקציב המנהל אגף שפ"ע יש לכם העברה מסעיף לסעיף ,קיבלתם
את החומר לא נחזור עליו .תוספת לסדר.
מתי יצחק – חבר מועצה :מה שאמרת עכשיו כרגע זה עדכוני תקציב .אז צריך להודיע
עכשיו.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה:גם כתוב לכם ,סעיף  2עדכוני תקציב.
מתי יצחק – חבר מועצה :אבל לא קיבלנו חומר לגבי עדכוני תקציב ,אני לא קיבלתי חומר.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כולם קיבלו חומר.
מתי יצחק – חבר מועצה :גם ארנון לא קיבל ,זה בדוק.
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אבל אם ארנון מקבל אתה לא ,אתה מחליף אותו לא?
מתי יצחק – חבר מועצה:לא ,אני גם מוזמן בדרך כלל .בכל מקרה אני סומך על ארנון.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה:אז מי שלא קיבל אני מוכנה לברר מי חתום אצלכם בבית
שקיבל את זה או קיבלו את זה מחוץ לבית.
מתי יצחק – חבר מועצה:לא קיבלתי זימון ,דרך אגב זו לא פעם ראשונה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה:אתה לא יכול להגיד .תחכה שתי דקות יעשו בדיקה מי קיבל
את זה.
משה סיני – ראש העיר:לא משנה ,תבדקי את זה אחר כך.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :קודם כל אין דבר כזה ,זו אחריות.
משה סיני – ראש העיר :תבדקי בכל מקרה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :שהשאירו לכם בבית ,אבל בכל מקרה מחר אני מחויבת
לבדוק .ועדת כספים עד כמה שאני זוכרת ארנון הוא חבר ואתה מחליף אותו אם
ארנון לא מגיע .או ארנון צריך להודיע שהוא לא מגיע ולהזמין אותך .לגבי הזימון הזה ,אין
לי בכלל ספק שכולכם קיבלתם ,אין מצב במשך שש שנים לא היה מצב שהוכחנו שמישהו
קיבל את זה וחתום .אני מחויבת ,אני מחר אבדוק ואני אתן לך תשובה .בסדר מתי.
מתי יצחק – חבר מועצה... :שאתה בא לישיבה היום.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אתה צודק.
מתי יצחק – חבר מועצה :אני לא יודע מי נגד מי.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בסדר ,אני אתן לך תשובה מי קיבל את זה אצלי .סעיף .4
 . 4אישור נסיעת ראש העיר ו  2 -נציגים נוספים לכנס בינלאומי לערים תאומות
בפראג בין התאריכים  ) 1.10.2009 - 4.10.2009השהות  ,נסיעות וארוחות ע " ח
העיר המארחת  ,טיסה וביטוח ע " ח הרשות (_________________________ .

משה סיני – ראש העיר :אישור נסיעות ראש העיר ושני נציגים נוספים בכנס בינלאומי
להרים תרומות בפראג?
משתתף בדיון :מי נוסע מחברי המועצה?
משה סיני – חבר מועצה :אתם תחליטו .אני אגיד לכם מה ,הנוסעים זה שלושה ימים .ליום
השלישי נדמה לי זה יום שמוקדש לנוער אז אני ממליץ על עופר והיום הראשון והשני זה
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יותר נושאים שקשורים להיבטים תקציביים ,איך העירייה מגייסת כספים מגורמים
חיצוניים בינלאומיים ,הקשר בין אייל ,מערכות כלכליות ,אין לי בעיה שמי שאתם חושבים
שחבר מועצה אני אשמח .נתי נוסע למקום אחר ,נתי נוסע לצרפת ,זה לפראג.
)מדברים ביחד(
משה סיני – ראש העיר :אתה רוצה לנסוע ,אז תרשמי מאיר צוריה.
אירית נתן – חבר מועצה :מי נוסע? סעיף  4נסיעה לחו"ל מי נוסע עופר ,פלוס ראש
העיר.
משה סיני – ראש העיר :מאיר צוריה גם צריך לנסוע כי זה נושא של חינוך מוזיקלי.
החלטה מס' 4
סעיף  4שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד נסיעת ראש העיר ,עופר בביוף,
רזיאל אחרק ומאיר צרויה לכנס בינלאומי לערים תאומות בפראג בין התאריכים
) 1.10.2009 -4.10.2009השהות ,נסיעות וארוחות ע"ח העיר המארחת ,טיסה וביטוח ע"ח
הרשות(
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,מרגי עוזר ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,נתנאל אחרק ,אבינועם טובים.
 . 5אישור מינוי חברת המועצה מרגי עוזר במקום חבר המועצה מתי יצחק
כנציגת הרשות המקומית באיגוד ערים אזור השרון לתברואה .

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בסדר? כולם חברים? סעיף  .5אישור מינוי חברת
המועצה מרגי עוזר במקום הנציג מתי יצחק כנציגת הרשות המקומית באיגוד ערים איזור
השרון לתעבורה.
משתתף בדיון :על מה מחליפים את מתי?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כשהוא היה מנהל .אני עונה ,אתה החלפת אז את תיק
שפ"ע .זה מה שהם כתבו.
)מדברים ביחד(
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בסדר ,כולם בעד מרגי? כולם בעד?
החלטה מס' 5
סעיף  5שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה מינוי חברת המועצה מרגי עוזר במקום
חבר המועצה מתי יצחק כנציגת הרשות המקומית באיגוד ערים אזור השרון לתברואה.
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,מרגי עוזר ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,נתנאל אחרק ,אבינועם טובים.
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רזיאל אחרק – סגן ראש העיר:פעם הייתי מעדכן אותה ,היום כבר אין לה זמן להתעדכן.
 . 6אישור מינוי ועדת השקעות בהתאם לחוזר מנכ " ל משרד הפנים 4/2008
בהרכב כדלקמן :
יו " ר הועדה  -רחבעם חיים  ,גזבר העירייה
חברי ועדה  -מרגלית זכריה ומוטי נדב _______________________

אירית נתן – מנכ"לית העירייה:רק שלא נטעה פה .אוקי .סעיף  .6אישור מינוי וועדת
השקעות.
משה כהן – מבקר העירייה :זה נושא חשוב.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה:

נושא של מינוי וועדת השקעות ,רפום.

משה כהן – מבקר העירייה :חברים ,זה נושא חשוב .מתי
מתי יצחק – חבר מועצה :כל הפעמים שרצו להזמין אותי שמחתי להגיע.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא רצינו להגיד את זה בקול רם .אישור מינוי ועדת
השקעות על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים ,אנחנו מבקשים לאשר את רחבעם כיו"ר .חברי
וועדה מרגלית ,זכריה ומוטי.
משה סיני – ראש העיר :אני מציע שרחבעם יכנס לכמה דקות ותסביר לאנשים מה זה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :היום רשות מקומית מזה כמה שנים ואין לה גרעון נצבר ,יש
לה תזרים מזומנים חיובי ,זה לא אומר עודף תקציבי ,אלא עודף תזרים מזומנים שהיא
חייבת לנהל אותו בתבונה .עד היום השקענו אותו בפק"מים ומק"מים ואני מסביבות
ארבעה ,חמישה אחוזים בשנה ,כל שנה היניב בסביבות המיליון וחצי ,תלוי לאיזה תחום,
השקעות ,שוטף .החל מהשנה הזאת ,מאחר והנגיד הוריד את הריבית לשפל של אחוז וחצי
או חצי אחוז ,אז הריבית השנתית היא  0.4שנתית .כלומר ,במידה ואני מקזז את האינפלציה
מאז אנחנו מפסידים כספים במהלך השנה הנוכחית .משום כך ,יש נוהל שמשרד הפנים קבע
שבו הוא אומר יש אפשרות לרשות המקומית להשקיע את הכספים גם כן במכשירים
פיננסיים שונים ,שזה למשל אג"ח של מדינה ,ואג"ח של קונצרנים ,וכו' וכו' ,ישנם כל מיני
כללים ,כאשר הכוונה היא לא להשקיע במניות מסוכנות ,גם כשאתה משקיע באג"ח קונצרני
גם כן זה באג"חים שרמת הדירוג שלהם היא לפחות  Aמינימום  Aולא יהיה פחות .יש סיכון
מסוים אבל על פי ניסיון העבר ,על פי הבדיקות שעשינו עם הרבה מאוד רשויות ,אז דווקא
יש להם הם היניבו תשואות טובות ,גם השנה שהייתה שנה קשה ,הם היניבו  7%שנה ו6%-
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וכו' וכו' וחלק השיגו מזה תשואות מאוד טובות ,נכון שעשו את זה בזהירות ,הכול נעשה דרך
חברת השקעות שהיו"ר שלה זה הגזבר ועוד שניים שמאגף הגזברות ,אולם כל החלטה
אמורה להינתן לוועדת הכספים ,כל שכירת חברת השקעות אמורה להגיע לוועדה תחת
פיקוח ועדת הכספים וגם כן מועצת העיר .כלומר ,אנחנו כבר קיבלנו מספר הצעות ,אנחנו
בוחנים אותם ,בודקים אותם ,מביאים אותם לוועדת הכספים ,ממליצים על שלוש ,ארבע
חברות שיש להם ניסיון רב וכך אנחנו עושים ,יש חובה לנהל ספרים ודיאלוג ונתונים כל
חודש וחודש ,כדי שהכספים לא יאבדו לנו במהלך ההשקעות ולא נבחין שאכן באמת חלק
מהם נפלו .הכוונה היא באמת השקעות סולידיות לחלוטין.
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר:מה עושים שאנחנו משלמים לא מרווחים כלום? כמה נשאר
?4
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אפילו פחות .0.2 ,בוא נאמר על פי ניסיון של הרבה מאוד
גופים לאחר קיזוז העמלות הם הגיעו לתשואות טובות של  8 ,7אחוזים.
מתי יצחק – חבר מועצה :איך זה מתסדר שאתה עובד מחוץ לבנקים ,נניח בראש העין ,ולמה
אתה לוקח סיכון ומחלק אותו וסתם לדוגמא אתה אומר בבנק הבינלאומי או בבנק הפועלים
בוא תנו לי הצעה .למה לא תלך ,על פי החוק נכון ,אבל לבנקים יש חברות בת שהם ממליצים
עליהם בדרך כזו או אחרת ונותנים לך תנאים מאוד טובים ,אתה תקבל את שירותי הניהול
שלהם בצורה באון-ליין .השאלה היא האם אתה הולך על פי הצעות לכל דיכפין ,או שאתה
הולך על פי הצעות מסוימות ,כי בכל זאת אתה נמצא במסגרות מסוימות בסטאטוס שלך,
אתה לא יכול לעשות לעצמך אם אני מבין להשתולל בצורה כזו בלי שתהייה מבוקר בנושא
הזה .השאלה איך זה מתסדר עם הבנקים .עם החובות ,התחייבויות ,ביטחונות ,דברים
קצרים.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :תראה ,א' ,אני לא שולל את הרעיון הזה ,בנק הפועלים והבנק
הבינלאומי יש להם חברות בת פעילים ויובנק שכן מנהלים את הכספים .אגב ,את כל
הכספים מנוהלים מתוך החשבון של העירייה ,זה לא שהכספים מועברים לאיזה שהוא גוף
אחר .בשום פנים ואופן ,הכול מנוהל בתוך.
מתי יצחק – חבר מועצה :הכול ייפוי כוח ,הוא משחק בכסף שלך איך שהוא רוצה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :כאשר הוא אמור לעדכן אותי מראש ,יש כאלה שאני מבקש
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עדכון און-ליין ,אני בוחן אותם כל חודש ,כאשר האפשרות שאתה אמרת שחברות בת של
הבנקים שינהלו את הכספים גם זו אופציה ,קיבלנו את ההצעה שלך.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :במסגרת האחוז העמלה שאתה נותן להם היא פחות בהרבה
מהעמלות.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אין להם עמלות ,אבל לפעמים אתה חוסך ב 0.2-עמלה ואתה
מפסיד שלושה אחוזים רווח .לפעמים זה לא בא מבחינת התחשיב הכללי זה לא טוב .לכן,
אנחנו מתחילים ,בונים את התהליכים ,נותנים לשלוש ,ארבע חברות אפילו חמש ,מדובר
בסביבות ארבעים ,חמישים מיליון ,כאשר מתוך זה עשרים מיליון שקל זה הכספים
שקיבלנו.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :זה כסף תזרים מזומנים של העירייה?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא ,עשרים מיליון שקלים למשל זה כסף שקיבלנו אותו עבור
לב ישראל ,שהפרויקט יתחיל עוד שנה וכו' ,הכסף הזה שוכב .תזרים מזומנים בשוטף יש לנו
בסביבות העשרים ,עשרים פלוס תלוי בתנודות .כולם יודעים.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :ואז בתקציב תעלו שלושה אחוז ,ואז כל ההמלצה הזאת
נמצאת כאילו.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אני הבנתי שיש בעיה בתזרים מזומנים ,לבין התקציב ,יש
הבדל עצום .לפני שנה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :לפני שנה היה לך קריסת תקציב.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לפני שנה חברות ענק שהיו מוזנות שנים נפלו בגלל חוסר
בתזרים מזומנים ,אין קשר בין התקציב לבין המזומנם.
מתי יצחק – חבר מועצה :אתה עושה הסכם עם איזו שהיא חברה שהיא מבטיחה תשואה
בטוחה?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא .התשואה הבטוחה ביותר זה דרך פק"מים ,אבל
הפק"מים היום זה  0.4שנתי .אין כזה ,זה לא כסף ,פשוט הכסף נשחק.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כולם בעד סעיף  ,6חברים ,ארנון סעיף כולם בעד? הוועדה?
כולם בעד.
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החלטה מס' 6
סעיף  6שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי ועדת השקעות בהתאם
לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  4/2008בהרכב כדלקמן:
רחבעם חיים ,גזבר העירייה
יו"ר הועדה -
מרגלית זכריה ומוטי נדב
חברי הועדה -
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,מרגי עוזר ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון עמרם ,נתנא אחרק ,אבינועם טובים.
 . 7אישור חידוש מתן ערבות למסגרת אשראי של החכ " ל ע " ס  3מיליון  ₪מבנק
אוצר החייל ________________ ______________________________ .

משה סיני  -ראש העיר :סעיף .7
אירית נתן -מנכ"לית העירייה :סעיף  ,7רחבעם תסביר אותו על שלושה מיליון
המשך .זה המשך צריך לקחת בחשבון.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לפני מספר שנים אישרנו מתן ערבות במסגרת האשראי של
החק"ל שלושה מיליון שקלים ,החכ"ל זה הזרוע הביצועית שלנו ,בלא אשראי בנקאי היה
להם קשה מאוד לעמוד ,אין מנכ"ל אבל אתה יודע שיש חיים גם כן ,החיים ממשיכים
לזרום .הם עושים לנו פעולות ,הם אמורים להקים לנו את לב ישראל ,יש להם המשכיות .פג
התוקף ,אנחנו מבקשים את אישרור המועצה לאשר את מתן הערבות ,כאשר זה מותנה
בהסכמת משרד הפנים ,בכל מקרה.
מתי יצחק – חבר מועצה :באיזה תנאים?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :מתן ערבות שלנו זה לשנתיים .מתן ערבות .מי שסופג את כל
הריביות ואת כל תנאי האשראי זה החברה הכלכלית ,לא אנחנו ,אנחנו רק נותנים להם
גיבוי ,והבנקים מבקשים גיבוי של גוף גדול ויציב עבור החברות הכלכליות.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אדוני ראש העיר ,אני מדבר אליך גם כיו"ר הדירקטוריון
ואני רואה את ההסתייגות של גזבר העירייה ,אני רואה את זה שהוא רץ לאשר לי באהבה
וברצון לחברה הכלכלית איזה רצון שתרצו ,ואני שואל את אדוני הגזבר למה אני צריך לקחת
הלוואה בהיקפים כאלה של שלושה מיליון שקלים.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :זה לא הלוואה.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :קודם כל אני צריך להחזיר את זה .ישבתי פה עם החברה
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הכלכלית נכון ליום ראשון זה לפתוח קו אשראי לחברה .המשמעות של פתיחת קו האשראי
לחברה זה שהיא צריכה להשתמש ,היא יכולה להשתמש בכסף ,ואני שואל אותך אדוני
הגזבר למה אני צריך לפתוח קו אשראי גדול כזה ,קודם כל איך אני מתכוון להחזיר את
השלושה מיליון שקל במידה והחברה ,זה לפתוח.
מרגי עוזר – חברת מועצה :זה להמשיך.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :זה להשאיר את החברה הזאת עם יכולת להיכנס לאובליגו
של  3מיליון שקלים .עכשיו ,החברה הזאת נמצאת באובליגו של  5מיליון שקלים ,אחרי ה2-
מיליון שקלים אדוני היושב ראש של החברה הכלכלית אתה מצוי באובליגו של  5מיליון
שקלים היום ,תבדוק אותי ,אני אומר את זה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :הוא נמצא היום באובליגו של שלוש וחצי ,אבל האובליגו
המאושר יהיה חמש מיליון שקל.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אני שאלתי ביום ראשון מה יהיו ההיקפים של החובות של
החברה כולל השניים וחצי מיליון שקל שהועברו אליך על ידי גזבר העיר ,לי נאמר חמישה
מיליון שקלים .עכשיו ,אני שואל את החברה הכלכלית ,יש לכם חמישה מיליון שקלים ,איך
אתם מתכוונים להחזיר את החמישה מיליון שקלים ,כשאני אומר לך אדוני ראש העיר שאני
אמנם רק חצי שנה יושב פה בשולחן הזה וכמה חודשים כחבר דירקטור בחברה הכלכלית,
אבל יותר מידי נתלים בהיקף חבות של העירייה וקיבוצים שאמור להגיע לטובת החק"ל שזה
חוב שנתבע כבר במשך למעלה מעשר שנים ,שמונה שנים ,שבע שנים .שנים שטוענים שיש
איזה חוב מסוים שעל בסיס החוב הזה אני יכול לגלגל אובליקו.
משתתף בדיון :הכרתי בחציו.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אני הייתי מציע לאדוני יו"ר הדירקטוריון קצת לעשות סדר
בכל הבלגאן הזה ואני הייתי לוקח את החוב הנטען בגין צומת קסם ,אלה שלא מכירים אותו
ושם אותו בצד ולא מייחס לו ככסף שאמור להיכנס מחר בבוקר לקופת החברה .אני רואה
את עצמי יתקן אותי בועז לאחר מכן מה היקף החבות אם זה שלושה וחצי מיליון או חמישה
מיליון שקלים ,ואני כחבר דירקטור לא רק כחבר מועצת עיר שואל את עצמי איך אני מתכוון
להחזיר את הכסף הזה .זה אחרי קבלת שני מיליון שקל מגזבר העיר .שני מיליון שקלים ויש
עוד  2.3מיליון שקל שעדיין נמצאים מתוך ה 4.3-שקיבלו בגין פרויקט קסם .ואז אני שואל
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קודם כל למה הגזבר לא מעביר באופן מיידי ,אני לא מקבל על זה תשובה ,שאלתי את זה
פעמיים ,בשני פורומים ,אני לא מבין למה הגזבר לא מעביר את ה 2.3-מיליון שקל לטובת
החק"ל ,קודם כל להקטין את האובליגו של החברה .דבר שני ,ושאלתי את זה גם בפורום
שנפגשתי ביום ראשון אז שאלתי מה עם שאר החוב? אז אומרים לי שיש לי חובות
והתחייבויות של חברות אחרות שמחויבות כלפי החברה הכלכלית ובין היתר זו חברת
אפרידף שמחויבת לחברה הכלכלית בשלושה מיליון שקלים .אותי מעניין שיש לי מחר כסף
לכסות את החוב ,כסף בטוח .אני לא חושב שהחברה הכלכלית צריכה לייצר חוב של חמישה
מיליון שקלים ,כשהיא עובדת ,תמיד היא צריכה לעבוד אל מול חיוב כספי בגין אשראי אל
מול העירייה ,היא לא צריכה יותר מזה .בהיקף הכספי שלה בהתגלגלות החודשית שהיא
צריכה לשלם לעובדים וכל מה שקשור בה .ואז אומרים לי שיש לי עוד  2.3מיליון שנמצא
אצל אדוני הגזבר שאמורים לעבור לחברה הכלכלית ,אני לא יודע אימתי והתשלום השני זה
שלושה מיליון שקלים שאמורים לעבור מחברת אפרידר .כשאני שומע שחברת אפרידר לא
מעמידה לי שום ביטחונות כלפי הכסף הזה .כשאני שומע שהחברה אפרידר גם לא העמידה
לי ערבויות או ביטחונות כלפי הכסף הזה ואני לא מעיד על חברת אפרידר שום דבר ,אבל כל
חברה יכולה מחר בבוקר למצוא את עצמה באותו כיסא שישבה החברה הקודמת לה .אני
הייתי רוצה לשמוע פה למה אני צריך לאשר שלושה מיליון שקל לחברה הכלכלית ,כאשר יש
 2.3מיליון שקל שנמצאים בקופת העירייה ,ושתיים ,איך אנחנו נערכים גם במובן שבו מחר
בבוקר אנחנו נותנים אשראי כזה ,קו אשראי לחברה הכלכלית ,מה קורה איך מכסים אותו
אם בהנחה שאנחנו יודעים שחברת אפרידר לא העמידה לנו ביטחונות כלפי הכסף שנותנים
לה ,כלפי הכסף שהיא הייתה אמורה לשלם לחברה הכלכלית וגם בהנחה שמחר בבוקר אני
לא גומר את הסיפור של לב קסם עם כל החובות וההתחייבויות של העירייה  /הקיבוצים
כלפי החברה הכלכלית ,זאת השאלה שלי.
)מדברים ביחד(
משתתף בדיון :בועז ,לא צריך את התשובה לגבי ה .2.3-משה בוא תן תשובה לגבי ה,2.3-
הוא רוצה לשמוע.
בועז ערסי – חכ"ל :החמישה מיליון שקל ,כמו שאמרתי  2מיליון שקל כן מגיע לי מהעירייה
ומגיע לי שלוש מיליון שקל מאפרידר אז זה מכסה את החמש מיליון שקל .אגב ,מגיע לי עוד

"חבר" – למען הרישום הטוב

22

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן מס'  13/12מיום 6/7/2009

מיליון שקל כמו שאמרתי לך לדירות של המכללה .אז מבחינת איך נחזיר את החוב בזה אין
בעיה.
אני חושב שהנושא פה הוא ערבות בנקית ,ערבות לחברה הכלכלית לא מתנה לחברה
הכלכלית הפנימי שלה ,אבל זה כבר נושא אחר שיחליטו עליו.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אני יכול לשאול מיליון .₪
משה סיני – ראש העיר :אני רוצה להדביק את הפיגור ,גם לשאול את השאלות ,אני חושב
שיש לכם שאלות נכונות ובכיוון .תראו ,חברה כלכלית שמגלגלת כל כך הרבה כסף .היא
עשתה פרויקטים לפי דעתי בשנים האחרונות בעשרות מיליוני שקלים ,בסביבות מאה מיליון
שקל משהו כזה ,גם הכספים של משרד הבינוי והשיכון ,משרד התחבורה ,כלומר אין כאן
באמת בחמש שנים האחרונות הרבה מאוד פרויקטים .אנחנו כבר לפני כמה שנים טובות
באנו ואמרנו שחברה כזאת זקוקה לקווי אשראי ,הרי אתה לא יכול לעמוד עם סטופר כל
נקודת זמן לדעת מה המצב לפעמים יש התחייבויות ,לפעמים יש חובות ,כמו שיש
התחייבויות יש גם חובות .אז באנו ואמרנו גם בדירקטוריון של החק"ל וגם במועצה שאנחנו
פותחים לה קו אשראי של שלושה מיליון שקל ,שזה דבר סביר לחלוטין ,אין חברה כמעט
היום במדינת ישראל שלא צריכה להיות איזה שהוא בסיס שהיא תוכל אם היא תרצה לקחת
אשראי אפילו אם היא לא בחובות בכלל .לפעמים משתלם לקחת הלוואה בתנאים נוחים ואז
אתה מגלגל כל מיני דברים ואתה לא מוציא מהכסף שלך ,את הכסף שלך אתה משקיע
במקומות אחרים .אני כרגע לא נכנס בדיוק לכל המטריצה הזאת .אבל ,אני חושב שהחברה
שבסך הכול יש לה בסיס כלכלי איתן ,יש חובות שלא שילמו לה עדיין והיום דווקא בנקודת
הזמן הזאת אמרנו ככה ,כל עוד לא הגיעו הכספים של משרד הבינוי והשיכון שאני מניח
שהם יגיעו בתקופה הקרובה לשיקום העיר הוותיקה ,כל עוד לא אושר תקציב המדינה וגם
היום לא ברור לנו לחלוטין כמה נקבל ואיזה פרויקטים יועברו לחברה הכלכלית ,פרויקט לב
ישראל עדיין הייתי אומר רץ בקצב אינטנסיבי ,סך הכול קיבלנו את כספי הפיתוח ,אבל
עדיין אין את הפרויקטים בשטח .מה בסך הכול אנחנו עושים פה ,אנחנו מאריכים קו אשראי
שהיה לחברה קודם ונותנים את הערבות של העירייה .אין פה מחויבות חדשה ,אין פה איזה
שהוא דבר אחר ,אבל אני לא רוצה להגיע למצב שבנקודת זמן בגלל שההוא לא משלם וזה
לא משלם והפרויקט הזה עוד לא התחיל ופתאום יש איזו תביעה משפטית ,מחר בבוקר
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יסתכלו ימינה ,יסתכלו שמאלה ואנחנו נצטרך חמש מיליון שקל ,מיליון וחצי לא יהיה
מאיפה לקחת .אז אני חוב שזה בסיס טבעי לחברה לתת לנו מצב של ביטחון .זה בדיוק
העניין.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אבל אדוני ראש העיר ,חברה שיש לה אשראי ,זה מזכיר לי
בדיחה שאני לא רוצה לספר אותה פה כי יש לה איזה ניואנס לא כל כך נעים ,אבל מחזור לא
משקף את הרווח שלי .זה שהחברה מגלגלת מאה מיליון שקל ,היא לא משאירה בידיים שלה
מאה מיליון שקלים ,יש לה בקושי שישה אחוז רווח שהיא אמורה להרוויח .עכשיו כמה
ששלושה מיליון שקל אדוני ראש העיר אני חושב שהוא קו אשראי סביר בנסיבות העניין,
אבל כשאני יושב ורואה שהחברה הזאת הגיעה עד שבעה מיליון ,אני מסביר לך עד לפני
שבועיים שלוש ,שבעה מיליון שאני לא יודע מאיפה היו מכסים אותם ,פה אני שואל את
השאלה .נכון שהמסגרת של השלושה מיליון שקל היא יכולה להיות.
משה סיני – ראש העיר :אתה מוטרד ממה?
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :שהחברה יכולה מחר בבוקר כשאני הערב שלה ,אני העירייה
ערב לה ,היכולת שלה לבוא מחר בבוקר ולפרוע את החובות שלה .אני צריך לשלם את זה,
העירייה צריכה לשלם בסוף .עכשיו ,אני יודע שהעירייה הזאת מגלגלת מאה מיליון שקל לפי
המספרים שאתה נותן לי ,יכול להיות שהיא מגלגלת מאה מיליון שקל ,אבל היא לא
משאירה בידה כלום .היא לא משיירת בידה רווחים מעבר לחמישה אחוז ,היא גם לא אמורה
להרוויח ,החברה הזאת אמורה להיות זרועה ביצועית שלך ,היא זרועה ביצועית שלך.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :חברה כלכלית יכולה להרוויח.
)מדברים ביחד(
משה סיני – ראש העיר :בוא נשים את הדברים ככה כהוויתם על השולחן ,הרי זה לא שני
אורגנים נפרדים .זה חברה כלכלית ועיריית ראש העין ,זה בסך הכול תאגיד עירוני .כלומר
אתה מתאר לעצמך שחס וחלילה ,אני סתם לקוח מצב היפוטתי לא בעיריית ראש העין,
בעיריית אנטרטיקה שיש לה שני גופים כאלה והחברה הכלכלית של עיריית אנטרטיקה היא
נקלעת לקשיים .אני חושב שמישהו אחר למעט עיריית אנטרטיקה תכסה לה או תעזור לה?
זה ברור לחלוטין שאנחנו נצטרך לעזור לה ,כמו שאנחנו עוזרים למתנ"ס וכמו שאנחנו
עוזרים למועצה הדתית ,מה אנחנו עושים פה ,מה שאתה אומר יכול להיות שהחברה אולי
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תפשוט את הרגל.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :לא במובן הזה .אני רוצה להגיד מה שהעליתי בפניך אבסורד
מסוים .כשאתה יושב איתי כאן ומאשר את דו"ח הכספים של העירייה ,לא ראיתי
התייחסות ,ואמרתי לך את זה פעם אחת ,לא ראיתי התייחסות לחוב שנטען על ידי החברה
הכלכלית בדוחות הכספיים של העירייה ,כי לעירייה לא נוח להציג את החוב הזה .מה אמר
לי אדוני הגזבר ,לא קיבלתי אפילו התראת חוב כלפי זה .כלומר ,הוא יושב איתי באותו
דירקטוריון ,הוא יודע שבדוח הכספים של החברה הכלכלית אני כן רושם שבעה מיליון חוב
של העירייה כלפי.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא מדויק ,תקרא טוב את הביאורים.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :הביאורים של מי?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :של החכ"ל.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :בדוח של החכ"ל ישבנו עליו כתוב במפורש שיש יתרת חוב
של העירייה כלפם אלא מה?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :של הקיבוצים ושל העירייה.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :רגע ,שנייה .אתה הפסדת אותי ,השאלה זה מה יתרת החוב
כלפיך ,השאלה מה יתרת החוב ,כי אצלך הוא לא בספרים בכלל בא לידי ביטוי.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :שוב אני אומר ,העירייה לא הייתה מחויבת ולו שקל אחד
עבור החכ"ל בנושא הזה של החוב .מאחר והמכרז פורסם וקיבלנו כספים מהמינהל ,מהיזם
שזכה עבור כיסוי חלק מהוצאות התכנון ,והיות והתכנון נעשה על ידי החכ"ל אז מן הראוי
שהכספים האלה חוזרים חזרה לחכ"ל .אבל עד היום לא היה כתוב התחייבות של החכ"ל,
לא הייתה שום התחייבות של הרשות המקומית כלפי הוצאות התכנון של החכ"ל .מה
שנאמר בעבר ,שבמידה ויהיו כספים ממדינת ישראל אז זה חוזר אליהם ,אבל אני מעולם לא
בחנתי את ההוצאות של החכ"ל ,לא בחנתי את הוצאות התכנון ,אין לי מושג האם זה תקין
לא תקין.
נתנאל אחרק – חבר מועצה:

יש שני דברים פה .יש הבדל בחברה אם הניהול שלה הוא

בעייתי מבחינתך,ש אז אתה אומר שמע ,אני בספק אם דרך הניהול של החברה יכול לכסות
את החוב .זה היה משהו אחר .הדרך השנייה זה אופן ביצוע התזרים של החברה .החברה
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הכלכלית עושה פרויקטים הרבה פעמים מרוויחה הרבה כסף ,לפעמים אין לה הרבה כסף
בקופה ,תלוי מה תזרים המזומנים שלה .יושב פה גזבר החכ"ל ואומר לך תשמע ,אם אין לך
בעיה עם הניהול ,אז אני אומר לך שיש לי תזרים מזומנים בסדר גמור ,אתה יכול להיות רגוע
שהכסף ייכנס לקופת החכ"ל.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :כשהוא אומר לי שלושה מיליון שקלים.
נתנאל אחרק – חבר מועצה:

אומר לך תראה ,הערבויות יש לי שלושה מיליון שקל

מאפרידר ו ,2.3-אומר לך מספרים ,אם אתה אומר מקצועית הוא לא מבין מה שהוא אומר,
בסדר גמור .זכותך ,אתה חבר דירקטוריון בחכ"ל .אבל אם אתה מסכים למה שהוא אומר
ואתה חושב שהניהול בסדר ,אז הנח ,תן להם ,אתה יכול לעשות להם אשראי תקציבי כזה או
אחר שיתחילו לעבוד ,שתהייה אפשרות לעבוד.
בועז ערסי – חכ"ל:

אין לנו ערבויות מאפרידר ,אבל אתה צריך לזכור שפרויקט השלמה

זה פרויקט שאפרידר מוציאה אותו ,גם אם אפרידר תיפול מחר יהיה יזם אחר .זה פרויקט
בנייה ,יש שמה חלקות אדמה שוות כסף .יצא יזם יבוא יזם אחר .מישהו שילם עבור
הקרקעות האלה בסוף.
משה סיני – ראש העיר :חברה בואו ננהל דיון רציני.
מתי יצחק – חבר מועצה :אל תסחף למחוזות.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :כדי לקצר את התהליך ,לשמוע באמת תשובה לגבי ה2.3-
לפחות משהו שנמצא בידם ולקבל תשובה ולהתקדם עם זה הלאה .עם זה הייתי רוצה לקבל
תשובה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :השאלה שאמורה לעמוד בפני חברי המועצה ,האם באמת יש
סיכון שאכן אחרי שהערבות הזאת תמומש ועיריית ראש העין תאלץ לשלם ,במידה ואכן יש
סיכון כזה .במידה ואתם חושבים שאין סיכון ולאור הנתונים שאנחנו שומעים פה ,אז באמת
אין פה חשש כלשהו ,אבל בנושא של ה 2.3-זה יעבור לחכ"ל ,גם כתוב שמה ,עשינו את זה כי
עשינו סיכומים מסוימים ,כי אתם צריכים להבין ,ברגע שהעירייה מעבירה את הכסף לחכ"ל
ועדיין יהיה רשום בחכ"ל שעדיין העירייה חייבת להם עוד איזה עשרה מיליון ,אז אני חייב
לסגור את הכול .אתם צריכים להבין את זה.
משה סיני – ראש העיר :אנחנו סיכמנו בזמנו ,כעיקרון כל  4,3מיליון שקל אמורים
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להגיע לחברה הכלכלית ,זה דבר שהוא ברור ,שמנו אותו על השולחן ,אין על זה מחלוקות.
אנחנו סיכמנו רק ,מבחינת ההתנהלות הפנימית בין החכ"ל לבין הרשות המקומית שהקמנו
צוות מגורמים משפטיים ישיבו יחד עם גזבר העירייה כדי לוודא שכל התמונה הזאת של כן
חייבים ולא חייבים ומאיפה חייבים ומתי חייבים יסגר .ברגע שזה יסגר בסיכום שמקובל על
החכ"ל והעירייה זה יעבור ,זה יכול להיות גם מחר בבוקר.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אני מבקש שתקבע לוח זמנים.
משה סיני – ראש העיר :אני חושב שחודש ימים ,תוך שלושים יום תגמרו את זה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אוקי ,כולם בעד? כולם בעד.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני חושב שלגיטימי ביותר לתת לחברה הכלכלית אשראי
ולתת לה שלושה מיליון ,שני מילון ,זה סביר ביותר .השאלה היא כזאת ,היום הגרעון
שעומד ,זה שהם תולים בעירייה את השתיים פסיק לא יודע כמה שהעירייה חייבת
לקיבוצים ואפרידר ,בעיני אלו לא דברים שהחברה הכלכלית צריכה להסתמך ,היא צריכה
ערבויות יותר להחזיק אצל עצמה .השאלה היא כזאת ,הגרעון הזה נצבר בגלל מה? בגלל
פרויקטים שהיא בצעה ,בגלל כסף שעדיין לא קיבלה? הגירעון הזה נצבר בגלל שכר ,בגלל
מה? בגלל הוצאות ,בגלל שכירות בגלל מה ,זה סכום מאוד גבוה.
בועז ערסי – חכ"ל :הגירעון נדיף על גבי שנים .א' ,פרויקט מצפה אפק שם היה גירעון של
חמש מיליון שקל ,זה פרויקט שהופכים אותו לפיתוח ,זה נצבר מהשקעות בפרויקטי ישראל.
)מדברים ביחד(
משה סיני – ראש העיר :זה רק אומר ,חבר'ה בואו נשים ,אני חושב ,דקה ,בואו ניקח את
הדברים שאפשר גם ללמוד מהם .דקה .בואו נלמד .א' .אנחנו לומדים מכל דבר .מה אנחנו
צריכים ללמוד מזה ,תראו ,בואו נאמר ככה ,היו כמה פרויקטים מהעבר כמו שנאמר פה על
ידי הגזברות שהתחלנו איתם בצורה  Xוסיימנו איתם בצורה  Yולצערי ה Y-היה בשלילי ולא
בחיובי .מה שזה מחייב אותנו שבפרויקטים הבאים שאנחנו מתחילים אותם ,וכמו שאתם
יודעים יש פה פרויקטים לא בארבעה ,חמישה עשרה מיליון שקל ,אלא בפרויקטים במאות
מיליונים של שקלים ,וזה אומר שאנחנו מחויבים לתשומת לב מדוקדקת מאוד ,שלא ניכנס
לפרויקט באופוריה ונסיים אותו בגרעונות ,אז מוטב שנגיד את זה פה בשולחן הזה .לכן
אנחנו.
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מיכאל מלמד – חבר מועצה :ככל שהפרויקטים יהיו יותר גדולים ,הגירעון יהיה יותר גדול.
משה סיני – ראש העיר :אני אומר זה לא מתחייב.
מיכאל מלמד  -חבר מועצה :ככל שהחברה יותר גדולה במאה מיליון שקל.
משה סיני – ראש העיר:אם עובדים נכון והתוכניות הן בכיוון הנכון ,אבל אתה מזכיר לי את
הגנרל איזנהוואר כשכבש את נורמנדי זה היה ב 6-ביוני  ,1944הייתה פלישה לנורמדי
במלחמת העולם השנייה על חוף צרפת .שאלו אותו אחרי שנה ,נו איך הצלחת .הוא אמר
תשמע ,אני איך שהגעתי לחוף ,כל התוכניות לא היו שוות שום דבר ,אבל לא הייתי מגיע
לחוף אם לא הייתה לי תוכנית .אז התוכנית היא מצויינת ,חייב שתהייה תוכנית ,אבל בסוף
התוכניות אף אחד לא אומר שהן.
משה כהן – מבקר העירייה :טוב ,פה העירייה צריכה לשלם.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :סעיף  ,7כולם בעד אמרנו.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני נמנע.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מיכאל נמנע ,אוקי.
החלטה מס' 7
סעיף  7שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות חידוש מתן ערבות למסגרת
אשראי של החכ"ל ע"ס  3מיליון ש"ח מבנק אוצר החייל.
בעד (9) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,מרגי עוזר ,יעקב אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון
בן עמרם ,נתנאל אחרק ,אבינועם טובים.
נמנע (1) :מיכאל מלמד.

 . 8אישור התב " רים כמפורט להל ן :
א  .אישור תב " ר מס '  306עבור חידוש מבנים בי " ס בגין  ,ע " ס ₪ 500,000
במימון משרד החינוך .
ב  .אישור תב " ר מס '  307עבור חידוש מבנים אולפנת זבולון  ,ע " ס ₪ 150,000
במימון משרד החינוך ______________________________________ .

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :סעיף  ,8ברשותכם תב"ר ,307 ,306
אישור .כולם בעד בית ספר בגין ואולפנא בסדר? כולם בעד .רגע ,הלאה.
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החלטה מס' 8
סעיף  8שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים המפורטים להלן:
א  .אישור תב " ר מס '  306עבור חידוש מבנים בי " ס בגין  ,ע " ס  ₪ 500,000במימון
משרד ה חינוך .
ב  .אי שור תב " ר מס '  307עבור חידוש מבנים אולפנת זבולון  ,ע " ס ₪ 150,000
במימון משרד החינוך .

בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,מרגי עוזר ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,נתנאל אחרק ,אבינועם טובים.
 . 9אישור ה תבר " ים כמפורט להלן :
א  .אישור תב " ר מס '  308עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בגין  ,ע " ס
 ₪ 90,000במימון משרד החינוך .
ב  .אישור תב " ר מס '  309עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה גוונים  ,ע " ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך .
ג  .אישור תב " ר מס '  310עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה נופים  ,ע " ס
 ₪ 60,000במימון משרד החינוך .
ד  .אישור תב " ר מס '  311עבור קרוואן לבי " ס תיכון דתי  ,ע " ס ₪ 70,000
במימון משרד החינוך ו  ₪ 10,000 -במימון עירייה  ,סה " כ תקציב 80,000
.₪
ה  .אישור תב " ר מס '  312עבור קרוואן לבי " ס אולפנת זבולון  ,ע " ס ₪ 70,000
במימון משרד החינוך ו  ₪ 10,000 -במימון עירייה  ,סה " כ תקציב 80,000
.₪
ו  .אישור הגדלת תב " ר מס '  303עבור שיפוץ תחנה לאם ולילד  ,ע " ס 150,000
 ₪משרד הבריאות ) סה " כ תקציב קודם  , ₪ 249,000סה " כ תקציב 399,000
.( ₪
ז  .אישור הגדלת תב " ר מס '  294עבור ה צטיידות עבור גנ " י מיוחדים  ,ע " ס
 4,846ש " ח במימון עירייה ) סה " כ תקציב קודם  234,600ש " ח  ,סה " כ
_____________________________
תקציב  239,446ש " ח (.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :סעיף  ,9תב"ר  .310 ,309 ,308בבקשה.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אני אדוני ראש העיר אמרתי לך לא מפריע לך בניהול העיר,
אני מבין את המצוקה שלך ,יש פה מצוקה של לוח זמנים ,אני קורא שחור על גבי לבן .אני
רואה את המצוקה של לוח הזמנים ,אני רק לא רוצה שזה יהפוך לנורמה .אני רק מעיר .אני
תמוך את ידיי בדברים שמחר בבוקר לא יגידו שלא נפתחה שנת הלימודים כי  ,...אבל יש
נוהלים וצריך לעמוד בנוהלים.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :תב"ר  .294 ,303 .312 ,311 ,301 ,309 ,308כל סעיף .9
כולם בעד.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :הסעיף האחרון זה מימון העירייה ,נכון?
משה סיני – ראש העיר:

כן.

ארנון בן עמרם – חבר מועצה :מה הסטייה רק של ו' לא הבנתי .כל המספרים נראים לי
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בסדר ,רק ו' נראה לי קצת מוזר .אני מבקש לתת לזה הסבר.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :של התחנה לאם וילד?
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :כן.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אדרבא זה תוספת משרד הבריאות הוסיף יותר כסף .אין
חריגה .ב-ו' אין חריגה ,אדרבא .אני אסביר .סעיף ו'
רחבעם חיים – גזבר העירייה :קיבלנו אישור חניות והיה שם איזה אירוע ביטוחי וכתוצאה
מהאירוע הביטוחי אז המבטח היה אמור לממן חלק מהסכומים ,ברגע שהמבטח נכנס אז
משרד הבריאות אמר שהוא מוכן להשתתף ,בשלב הראשון הוא השתתף בשמונים אלף שקל
שאישרנו את זה .בשלב השני ,לאור הצרכים אז הוא אמר שהוא מוכן לתת עוד חמישים אלף
שקל.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :הוא אמר שהוא מוכן.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :התפלאתי כי קובעים שהמסגרת היא מאתיים ארבעים אלף
שקל ,איך התווסף עוד מאה חמישים אלף שקל?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כי ,כי .כולם בעד?
משה כהן – מבקר העירייה :זה שדרוג של השיפוץ.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :תוספת קלה שקיבלנו עבור גני ילדים מיוחדים .זה הגדלת
תקציב קודם.
)מדברים ביחד(
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כולם בעד אמרנו.
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החלטה מס' 9
סעיף  9שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התבר"ים המפורטים להלן:
א  .אישור תב " ר מס '  308עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בגין  ,ע " ס
 ₪ 90,000במימון משרד החינוך .
ב  .אישור תב " ר מס '  309עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ג וונים  ,ע " ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך .
ג  .אישור תב " ר מס '  310עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה נופים  ,ע " ס
 ₪ 60,000במימון משרד החינוך .
ד  .אישור תב " ר מס '  311עבור קרוואן לבי " ס תיכון דתי  ,ע " ס ₪ 70,000
במימון משרד החינוך ו  ₪ 10,000 -במימון עיריי ה  ,סה " כ תקציב 80,000
.₪
ה  .אישור תב " ר מס '  312עבור קרוואן לבי " ס אולפנת זבולון  ,ע " ס ₪ 70,000
במימון משרד החינוך ו  ₪ 10,000 -במימון עירייה  ,סה " כ תקציב 80,000
.₪
ו  .אישור הגדלת תב " ר מס '  303עבור שיפוץ תחנה לאם ולילד  ,ע " ס 150,000
 ₪משרד הבריאות ) סה " כ תקציב קודם  , ₪ 249,000סה " כ תקציב 399,000
.( ₪
ז  .אישור הגדלת תב " ר מס '  294עבור הצטיידות עבור גנ " י מיוחדים  ,ע " ס
 4,846ש " ח במימון עירייה ) סה " כ תקציב קודם  234,600ש " ח  ,סה " כ
תקציב  239,446ש " ח (.

בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,מרגי עוזר ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,נתנאל אחרק ,אבינועם טובים.
 . 10אישור עדכוני תקציב
הוצאות  -תוספת סעיפים
 הצטיידות לחינוך18132-930
 - 181111-419לקויי בטיחות
 - 1815000753יועץ לבי " ס בגין
 - 1811000787פרויקט חלו " ן
הוצאות  -הגדלה לסעיפים הבאים :
חומרים חשמל
1743-720
פינוי פסולת
17122-758
מגידי שעורים
1827-750
תוספת תקנים :
סעיף - 1815-112
סעיף - 18152-110
סעיף - 1815-110
הכנסות -
1-3122-920
1-3122-921
1-3132-923
1 - 3173 - 920
סה " כ
1111000100
סה " כ

₪ 480,000
₪ 80,000
₪ 70,000
₪ 20,000
₪ 40,000
₪ 60,000
₪ 50,000

מזכירה לבי " ס בגין -
מזכירה לאולפנא
לבורנט בי " ס בגין -

 60%משרה
 60%משרה
 100%משרה

הגדלה בסעיפים הבאים :
₪ 350,000
₪ 120,000
₪ 120,000
₪ 11 0,000
₪ 700,000
₪ 100,000
 ארנונה₪ 800,000
-
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :סעיף  10בגלל חוסר זמן ארנון בהחלט זה מימון העירייה
בגלל חוסר זמן אנחנו מביאים את זה?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :מה זה הצטיידות לחינוך?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני אסביר לכם .בכל שנה ,עכשיו למשל יש מספר
כיתות חדשות בבית ספר בגין ובאולפנא בתיכון ,כיתות שאתה צריך לקנות שולחן ,כיסא
לוח ,ממש הצטיידות כולל שישה גני ילדים ,גני מוזיקה גני ילדים ,זה כולל גם הצטיידות
לשישה גנים ,אני אומרת בצער ,אין כאן הצטיידות לא למעבדות חדשות ולא לשום דבר ,זה
חבל ,כי לא היה מזיק לנו.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אבל עשו ספירה ,יודעים במה מדובר.
משה סיני – ראש העיר :בחינוך התורני אדמוני עשה ספירה .בחינוך התורני.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה ,10 :תשימו לב לכל סעיף .10
מיכאל מלמד – חבר מועצה :מה זה יועצת לבית ספר בגין?
משה סיני – ראש העיר :בית ספר בגין זה בית ספר שהולך בשנה הבאה לקבל תוספת של
ארבע כיתות ,זה כמעט אלף ארבע מאות ,אלף חמש מאות תלמידים .זה ממש תעשייה
שלמה עם מאות קבוצות עבודה בתוך בית הספר עם למעלה ממאה עשרים מורים ,ובית
הספר הזה זקוק ליועץ שייתן לו את הכיוונים.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :כמה ילדים יהיו?
משה סיני – ראש העיר :אלף ארבע מאות ,בערך.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :מה יועץ ,יועץ למה ,מה ההגדרה שלו?
משה סיני – ראש העיר :זה יועץ ארגוני.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לשנות קצת את ההתנהלות בתוך בית הספר.
משה כהן – מבקר העירייה :יש הרבה סוגיות שכרגע עומדות על הפרק בבית הספר ,איך
לנהל את בית הספר ,יש שמה שכבות ,יש שמה תוכניות לימודים.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :האיש בעל תעודה ,בעל הכשרה ,מה ההגדרה שלו ,מה תיאור
התפקיד שלו.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :יועץ .אני אסביר לך ,מבנה ארגוני בתוך בית הספר .יש
מנהלת חדשה שהיא שנה ,שהיא נכנסת ליותר ממפעל של  ,1,400אין מפעלים כאלה בארץ
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וצריך יועץ כדי שיעזור לה במכוונות שלה מול כל חדר המורים.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :בקיצור שיחליף אותה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :ממש לא.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אין לי בעיה לשים שנ י יועצים ,רק תגיד לי מה התפקיד שלו.
)מדברים ביחד(
משה סיני – ראש העיר :השאלות שמיקי שואל הן שאלות נכונות ,תמיד כשמזכירים את
המילה יועץ אז מיד בשביל מה צריך יועצים ,למה אי אפשר להתסדר לבד .אבל אני רוצה
לומר לכם ,אני לקחתי את הנושא הזה לבדיקה מדוקדקת ,שגם אני רציתי להבין על מה
הולך היועץ .הזמנתי לפה מנהל אגף חינוך ,ישבתי עם סיגל ,הבאתי לפה את המפקחת ,את
מנהלת בית הספר ישבת איתה שעה וחצי פה שתסביר לי למה היא צריכה .אני אומר לכם.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :תסביר לי בדקה.
משה סיני – ראש העיר :אני אומר לכם השתכנעתי .באמת השתכנעתי .אני מסביר לך
בדקה .בית ספר שהוא למעשה כמו שנאמר כאן מפעל רב שכבתי ,לא רק 'ערמות' של
תלמידים ,יש לך פה הורים ,יש לך פה מורים ,יש לך פה ילדים ,יש לך פה קבוצות עבודה ,יש
לך משרד החינוך ,יש לך פיקוח .אני חושב שבית ספר בגין ,זה למעשה המיצוי בסופו של דבר
אנחנו מחנכים את הילדים שלנו ,מגיעים לבית ספר התיכון ,פה צריך להיות הדחיפה
הגדולה ,צריך לתת למנהלת בית ספר שהיא מנהלת מצוינת ,אבל זאת שנה ראשונה שלה פה,
שהיא מתמודדת עם כל כך הרבה סוגיות מורכבות צריך לתת לה את היכולת להסתכל עם
איזה שהוא חזון ולראות לאן היא רוצה להוביל את בית הספר .לראות איזה מסגרות היא
צריכה ,איזה מסגרות אולי צריך לפרק ,האם לארגן את המורים בצורה אחרת ,באיזה
נושאים למקד את התלמידים.
משתתף בדיון :האיש הזה עבר הכשרה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :מה התפקיד שלו?
)מדברים ביחד(
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כולם בעד סעיף  ?10כולם בעד.
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החלטה מס' 10
סעיף  10שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את עדכוני התקציב כמפורט
להלן:
ה וצאות  -תוספת
18132-930
- 181111-419
- 1815000753
- 1811000787

ה וצאות -
1743-720
17122-758
1827-750

סעיפים
הצטיידות לחינוך
לקויי בטיחות
יועץ לבי " ס בגין
פרויקט חלו " ן

₪ 480,000
₪ 80,000
₪ 70,000
₪ 20,000

הגדלה לסעיפים הבאים :
₪ 40,000
חומרים חשמל
₪ 60,000
פינוי פסולת
₪ 50,000
מגידי שעורים

ת וספת תקנים :
סעיף 1815-112
סעיף 18152-110
סעיף 1815-110

-

מזכירה לבי " ס בגין -
מזכירה לאולפנא
לבורנט בי " ס בגין -

 60%משרה
 60%משרה
 100%משרה

הכנסות  -הגדלה בסעיפים הבאים :
₪ 350,000
- 1-3122-920
₪ 120,000
- 1-3122-921
₪ 120,000
- 1-3132-923
₪ 110,000
- 1 - 3173 - 920
₪ 700,000
סה " כ
₪ 100,000
 - 1111000100ארנונה
₪ 800,000
סה " כ
בעד  ( 10 ) :משה סיני  ,רזיאל אחרק  ,מרגי עוזר  ,יעקב אדמוני  ,עופר בביוף  ,מתי
יצחק  ,ארנון בן עמרם  ,נתנאל אחרק  ,אבינ ועם טובים .
מיכאל מלמד  -בעד  -עדכוני תקציב  -סעיף . 10
נמנע  -רק לגבי עדכון תקציב יועץ בי " ס בגין .

משה סיני – ראש העיר :חברים תודה רבה .כולם בעד כל סעיף  .10דקה ,רגע .יש לכם שלוש
דקות זמן אז אני אגמור את זה היום במקום מחר
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אני מבקש מאדוני ראש העיר שני ענינים.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה:מתי יש לי תשובה בשבילך ,לאשתך קוראים טובה? היא
חתומה על שניהם.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אדוני ראש העיר ,ישנם פרויקטים שנמצאים על הדוכן.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה:סליחה ,אני חייבת הפרעה ,כי הוא מבקש להימנע מיועץ
בגין ,אז אני עושה תיקון.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אני מבקש ממך לקבוע לנו איזה יום אחד ,ישנם תוכניות על
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המדף אצלך שאנחנו לא כל כך מעורים בהם .גם אם אני מדבר על לב קסם אני עדיין לא
מכיר את הפרויקט הזה לעומקו .יש כאן חברי מועצת עיר חדשים .הייתי מבקש אדוני ראש
העיר.
משה כהן:אני מציע דבר מאוד פשוט ,דקה ,למה אני צריך להציג ,אני מציע דבר מאוד
פשוט ,יש יזם שזכה בפרויקט קסם ,אני אזמין אותו ואת הצוות שלו שיציג את כל הנושא
בפני מועצת העיר.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :גם על מרכז הקאנטרי שאין לי מושג מה הוא ומה התוכן
שלו.
משה כהן:

אז אני יעשה ישיבת מועצת עיר מיוחדת להצגת הפרויקטים.

ארנון בן עמרם – חבר מועצה :זה מה שביקשתי.

 -סוף הקלטה -
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס ' 1
סעיף  1שבסדר היום :
א ישור תוספת תקן לתפקיד מנהל אגף שפ " ע :
ת וספת  1תקן לסעיף 17130000110
₪ 150,000
19130001101
העברה מסעיף
1713000110
לסעיף
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תוספת תקן לתפקיד מנהל אגף שפ"ע כמפורט לעיל.
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,מרגי עוזר ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,נתנאל אחרק ,אבינועם טובים.
החלטה מס ' 2
סעיף  2שבסדר היום :
עדכוני תקציב מגמת מוסיקה בחטה " ב כולל תקן כ " א .
סך  ₪ 37,000לחודשים ספטמבר  -דצמבר  ) 2009מתוך זה  ₪ 19,000מיועד
לרכישת ציוד חד פעמי (.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד ע דכוני תקציב מגמת מוסיקה חטה " ב כולל
תקן כ " א .
סך  ₪ 37,000לחודשים ספטמבר  -דצמבר  ) 2009מ ת ו ך ז ה  ₪ 1 9 , 0 0 0מ י ו ע ד ל ר כ י ש ת
ציוד חד פעמי(.

בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,מרגי עוזר ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,נתנאל אחרק ,אבינועם טובים.
החלטה מס ' 3
סעיף  3שבסדר היום :
אישור תוספת יומיים לשהות ראש העיר בחו " ל בספטמבר  ) 2009נוכח הזמנה
שקיבל מגרמניה שצמוד לאותו מועד (.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תוספת יומיים לשהות ראש העיר בחו"ל
בספטמבר ) 2009נוכח הזמנה שקיבל מגרמניה שצמוד לאותו מועד(.
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,מרגי עוזר ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,נתנאל אחרק ,אבינועם טובים.
החלטה מס ' 4
סעיף  4שבסדר היום :
אישור נסיעת ראש העיר ו  2 -נציגים נוספים לכנס בינלאומי לערים תאומות
בפראג בין התאר יכים  ) 1.10.2009 - 4.10.2009השהות  ,נסיעות וארוחות ע " ח
העיר המארחת  ,טיסה וביטוח ע " ח הרשות (.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד נסיעת ראש העיר ,עופר בביוף ,רזיאל אחרק
ומאיר צרויה לכנס בינלאומי לערים תאומות בפראג בין התאריכים 1.10.2009 -4.10.2009
)השהות ,נסיעות וארוחות ע"ח העיר המארחת ,טיסה וביטוח ע"ח הרשות(
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,מרגי עוזר ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,נתנאל אחרק ,אבינועם טובים.
החלטה מס ' 5
סעיף  5שבסדר היום :
אישור מינוי חברת המועצה מרגי עוזר במקו ם חבר המועצה מתי יצחק כנציגת
הרשות המקומית באיגוד ערים אזור השרון לתברואה .
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה מינוי חברת המועצה מרגי עוזר במקום חבר המועצה
מתי יצחק כנציגת הרשות המקומית באיגוד ערים אזור השרון לתברואה.
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,מרגי עוזר ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,נתנאל אחרק ,אבינועם טובים.
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החלטה מס' 6
סעיף  6שבסדר היום:
אישור מינוי ועדת השקעות בהתאם לחוזר מנכ " ל משרד הפנים  4/2008בהרכב
כדלקמן :
יו " ר הועדה  -רחבעם חיים  ,גזבר העירייה
חברי ועדה  -מרגלית זכ ריה ומוטי נדב
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי ועדת השקעות בהתאם לחוזר
מנכ " ל משרד הפנים  4/2008בהרכב המפורט לעיל .
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,מרגי עוזר ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון עמרם ,נתנא אחרק ,אבינועם טובים.
החלט ה מס ' 7
סעיף  7שבסדר היום :
אישור חידוש מתן ערבות למסגרת אשראי של החכ " ל ע " ס  3מיליון  ₪מבנק אוצר
החייל .
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות חידוש מתן ערבות למסגרת אשראי של
החכ"ל ע"ס  3מיליון ש"ח מבנק אוצר החייל.
בעד (9) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,מרגי עוזר ,יעקב אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון
בן עמרם ,נתנאל אחרק ,אבינועם טובים.
נמנע (1) :מיכאל מלמד.
החלטה מס ' 8
סעיף  8שבסדר היום :
אישור התב " רים כמפורט להלן :
אישור תב " ר מס '  306עבור חידוש מבנים בי " ס בגין  ,ע " ס ₪ 500,000
א.
במימון משרד החינוך .
אישור תב " ר מס '  307עבור חידוש מבנים אולפנת זבולון  ,ע " ס ₪ 150,000
ב.
במימון משרד החינוך .
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב " רים המפורטים לעיל .
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,מרגי עוזר ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון עמרם ,נתנא אחרק ,אבינועם טובים.

החלטה מס' 9
סעיף  9שבסדר היום:
אישור התבר " ים כמפורט להלן :
אישור תב " ר מס '  308עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בגין  ,ע " ס 90,000
א.
 ₪במימון משרד החינוך .
אישור תב " ר מס '  309עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה גוונים  ,ע " ס
ב.
 ₪ 30,000במימון משרד החי נוך .
אישור תב " ר מס '  310עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה נופים  ,ע " ס
ג.
 ₪ 60,000במימון משרד החינוך .
אישור תב " ר מס '  311עבור קרוואן לבי " ס תיכון דתי  ,ע " ס ₪ 70,000
ד.
במימון משרד החינוך ו  ₪ 10,000 -במימון עירייה  ,סה " כ תקציב 80,000
.₪
אישור תב " ר מס '  312עב ור קרוואן לבי " ס אולפנת זבולון  ,ע " ס ₪ 70,000
ה.
במימון משרד החינוך ו  ₪ 10,000 -במימון עירייה  ,סה " כ תקציב 80,000
.₪
אישור הגדלת תב " ר מס '  303עבור שיפוץ תחנה לאם ולילד  ,ע " ס 150,000
ו.
 ₪משרד
הבריאות ) סה " כ תקציב קודם  , ₪ 249,000סה " כ תקציב . ( ₪ 399,000
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אישור הגדלת תב " ר מס '  294עבור הצטיידות עבור גנ " י מיוחדים  ,ע " ס
ז.
 4,846ש " ח ב מימון עירייה ) סה " כ תקציב קודם  234,600ש " ח  ,סה " כ
תקציב  239,446ש " ח (.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב " רים המפורטים לעיל .
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,מרגי עוזר ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,נתנאל אחרק ,אבינועם טובים.
החלטה מס ' 10
סעיף  10שבסדר היום :
אישור עדכוני תקציב
הוצאות  -תוספת סעיפים
הצטיידות לחינוך
18132-930
לקויי בטיחות
- 181111-419
יועץ לבי " ס בגין
- 1815000753
פרויקט חלו " ן
- 1811000787

₪ 480,000
₪ 80,000
₪ 70,000
₪ 20,000

הוצאות  -הגדלה לסעיפים הבאים :
₪ 40,000
חומרים חשמל
1743-720
₪ 60,000
 17122-758פינוי פסולת
₪ 50,000
מגידי שעורים
1827-750
תוספת תקנים :
סעיף 1815-112
ס עיף 18152-110
סעיף 1815-110
הכנסות
1-3122-920
1-3122-921
1-3132-923
1 - 3173 - 920
סה " כ
1111000100
סה " כ

-

-

מזכירה לבי " ס בגין -
מזכירה לאולפנא
לבורנט בי " ס בגין -

 60%משרה
 60%משרה
 100%משרה

הגדלה בסעיפים הבאים :
₪ 350,000
₪ 120,000
₪ 120,000
₪ 110,000
₪ 700,000
₪ 100,000
אר נונה
₪ 800,000

החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את עדכוני התקציב כמפורט לעיל.
בעד  ( 10 ) :משה סיני  ,רזיאל אחרק  ,מרגי עוזר  ,יעקב אדמוני  ,עופר בביוף  ,מתי
יצחק  ,ארנון בן עמרם  ,נתנאל אחרק  ,אבינועם טובים .
מיכאל מלמד  -בעד  -עדכוני תקציב  -סעיף . 10
נמנע  -רק לגבי עדכון תקציב יועץ בי " ס בגין .

__________________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה

___________________
משה סיני
ראש העיר
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