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הצעות להוספת נושאים לסדר היום של חברת המועצה שרי סלע :
א  ".דיון וקבלת החלטה בדבר המשך הפעלת תכנית " אופק חדש " בבתיה " ס
היסודיים בעיר והחלטה לגבי התחלת התכנית בחטיבות הביניים בשנת
הלימודים הקרובה ".
ב  ".אישור העתקת פסל " אורגן האורות " מכיכר משה דיין  -ז ' בוטינסקי ,
למיקום אחר בעיר  ,אשר המרחק בין צירו של האורגן לבתי התושבים יהיה
ברדיוס של לפחות  50מ " ר ".
סדר היום :
 . 1הסבר  :בישיבת מליאת מועצה מס '  29 /12מיום  24 /5 /10אישרה מליאת
המועצה ביטול הפקעה החזר ת קרקע למינהל מקרקעי ישראל עקב שינוי ייעוד
גוש  4272ח " ח  , 187כפוף לאישור משרד הפנים .
ברישום מס ' הגוש נפלה טעות סופר מס ' הגוש  4274ולא  4272כפי שנרשם
בטעות  ,כך גם עולה מחוו " ד היועמ " ש והמסמכים שצורפו .
אי לכך  ,מתבקשת מליאת המועצה לאשר את תי קון מס ' הגוש ל . 4274 -
 . 2אישור התב " רים כמפורט להלן :
א  .אישור תב " ר מס '  355עבור הנגשת תחנות אוטובוסים  ,ע " ס ₪ 91,162
במימון משרד התחבורה ו  ₪ 39,070 -במימון עירייה  ,סה " כ תקציב
. ₪ 130,232
ב  .אישור תב " ר מס '  356עבור תוכנית חינוכית לצמצום נפחי פסולת  ,ע " ס
 ₪ 166,456במימון משרד איכות הסביבה ו  ₪ 33,291 -במימון עירייה ,
סה " כ תקציב . ₪ 199,747
ג  .אישור תב " ר מס '  357עבור מרכז המוסיקה  ,ע " ס  ₪ 2,750,000במימון
מפעל הפיס .
ד  .אישור הגדלת תב " ר מס '  779עבור שיפוץ הספרייה  ,ע " ס ₪ 167,346
במימון מפעל הפיס  ,סה " כ תקציב קודם  , ₪ 1,616,000סה " כ תקציב
. ₪ 1,783,346
ה  .אישור הגדלת תב " ר מס '  339עבור מגרש משולב בי " ס יובל  ,ע " ס 75,000
 ₪במימון עירייה  ,סה " כ תקציב קודם  , ₪ 310,000סה " כ תקציב 385,000
.₪
 . 3עדכון תקציב  -הגדלת תקן של משרה אחת לפיקוח במחלקת בניין עיר
 - 1733400110ועדה לתכנון ובניה ) תוספת תקן אחד (
₪ 60,000
 - 1590000590הכנסות מקרן פיתוח
 . 4עדכון תקציב  -העברה מסעיף פעולות לסעיף שכר מרכז לגיל הרך
סעיף מס '  - 1812400780השתתפות בפעולות
₪ 15,000
סעיף מס '  - 1812400110הגדלת תקן למשרה אחת
עבור חודשים ספטמבר עד דצמבר 2010
 . 5עדכון תקציב  -העברה מסעיף פעולות לסעיף שכר ) עסקת עובד בעל מוגבלויות
בחצי משרה ( _______________________________________________
סעיף מס '  - 1811000110שכר מינהל חינוך  -תוספת חצי משרה
₪ 15,000
סעיף מס '  - 1811000750עבודות קבלניות  -צמצום
 . 6אישור מינוי יצחק לוי כפקח  /מפקח עפ " י חוקי עזר של עיריית ראש העין .
 . 7אישור העסקה בעבודה נוספת לעובדת עירייה ל  .כ .
 . 8אישור בקשת הקצאה של רשת הגנים של אגו " י מתן זכות שימוש במבנה של
העירייה להפעלת גן תמר ברחוב רש " י  120גוש  5508חלקה . 100
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 . 9אישור
ברחוב
) מגרש
בנוסח

מתן זכות שימוש לעמותת " אמילי " ע " ר מס '  580038677במבנה הנמצא
הציונות  16גבעת הסלעים ראש העין  ,הידוע כחלקה  141בגוש 5018
 , ( 909לצורך הפעלת מעון יום לילדים על פי הסכם למתן זכות שימוש
המצורף .

שונות
בהתאם להוראות סעיף  149ד ) ה ( לפקודת העיריות  ,מצורפות החלטות וע דת
הנחות לידיעת חברי מועצת העיר  ) .החלטות הועדה אינן טעונות אישור המועצה
אך יונחו על שולחנה (.
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משה סיני – ראש העיר  :חברים אנחנו פותחים בצורה פורמאלית ורשמית את ישיבת
המועצה .ישיבה מן המניין תאריך  .5.7.2010מנכ"לית העירייה מתנצלת היא נעדרת מהדיון.
את מקומה ימלא גזבר העירייה מר רחבעם חיים הוא גם יהיה אחראי על הרישום של
ההצבעות .פרוטוקול .יש לנו שני נושאים שהעלתה חברת המועצה שרי סלע ,כהצעה לסדר
לדיון .עכשיו על פי הנוהל .אני רק מסביר את הנוהל לחברי המועצה איך המתכונת של הצעה
לסדר עובדות .ראשית צריך לדון .יש חמש דקות או עשר דקות .עשר דקות לחברת המועצה
סלע ל הציג את עמדתה .יש זמן לדעתי דומה לאחד מהנציגים שראש העיר ממנה להביא את
עמדת ההנהלה ,או את עמדת העירייה .ובמקרה הזה מר אבי קמינסקי ישיב לפחות לגבי
הנושא הראשון ,ישיב לגברת סלע .ולאחר מכן אנחנו מעלים את ההצעה שלה להצבעה.
כאשר ההצבעה היא למעשה טכנית .האם לדון להוסיף את זה לסדר היום ,שזה מה שאני
מניח הגברת סלע שואפת ,או להוריד את זה מסדר היום ,שזאת עמדת הרשות המקומית.
וזה הנוהל לגבי הצעות לסדר .ולכן אני לגבי שתי ההצעות שהיא העלתה .ואני נותן לך את
רשות הדיבור לגבי ההצעה הראשונה בבקשה.
הצע ה להוספת נושא לסדר היום של חברת המועצה שרי סלע :
א  ".דיון וקבלת החלטה בדבר המשך הפעלת תכנית " אופק חדש " בבתיה " ס
היסודיים בעיר והחלטה לגבי התחלת התכנית בחטיבות הביניים בשנת
הלימודים הקרובה " ________________________________________

שרי סלע – חברת מועצה :אני אפתח ואומר שזה הזוי לחלוטין שאני בכלל צריכה לבקש
מהמועצה ולהציג את הטיעונים .למה צריך לדון במועצה בשילוב תוכנית אופק חדש
במוסדות החינוך בעיר .באופק חדש לא מדברת על הוספה או הפחת שעה .אופק חדש
מדברת על שינוי רוחבי בכל מערכת החינוך בעיר .בכל שכבות הגילאים ובכל הרמות השונות.
זה נושא שראוי שיידון במועצת העיר גם מבלי שאני אציג את הטיעונים למה ומדוע וכיצד
כמו שאתם יודעים ל הוסיף נושאים אחרים לסדר היום .עירייה שלוקחת את החינוך לידיה.
ושכל כל מתפארת במערכת החינוך ש לה מן הראוי שלא תשאיר את זה להחלטות של
גורמים אחרים אלא באמת תקח אחריות .אחריות המשמעות היא ליתרונות של תוכנית.
לחסרונות של תוכנית .למשאבים .למשמעויות ,לאלטרנטיבות .למשמעויות הפדגוגיות וכן
גם להפסדים שיכולים להיות כתוצאה מהפעלת התוכנית .ובמקרה הזה הפעלת תוכנית
בכוח .התוכנית הזאת התחילה ככל הנראה פה בראש העיר בחטא .ויכול להיות שגם בערים
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אחרות היא התחילה בחטא עם אותו אוטובוס מפורסם של השרה יולי תמיר .והפעולות
השיווקיות שנעשו כאילו מוכרים כוס או איזה שהוא מוצר במכולת .מכרו את תוכנית אופק
חדש .וכך זה התחיל לפני שלוש שנים .וסיפרו לנו ניסים ונפלאות ואף אחד לא בחן .ואף אחד
לא שקל.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :ראש העיר אני לא יודע על מה היא מדברת.
משה סיני -ראש העיר :יש לה עשר דקות לדבר על מה שהיא רוצה.
שרי סלע – חברת מועצה :לא יגמרו לי עשר דקות אם לא תפריעו לי.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :טוב .תסבירי מה זה תוכנית אופק חדש כדי שנוכל לדון בה.
שרי סלע – חברת מועצה :זה יפה שאתה במקומך אישרו את תוכנית אופק חדש ואתה
אפילו לא יודע מזה .ואני צריכה עכשיו להסביר למה זה עולה לסדר היום .זה פאול עצמי
ארנון .ארנון זה פאול עצמי.
משה סיני-ראש העיר :גברת סלע תמשיכי.
שרי סלע – חברת מועצה :ארנון כדאי שתעצור .זה באמת זה באמת לא – לא לעניין .זה
מאוד חבל שיושב פה חבר מועצה ולא יודע מה זה אופק חדש .שנתיים זה כבר בעיר .מאוד
חבל.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :מודה .יש דברים שאני לא מתהדר בהם שאני מודה .ולא יודע
אותם.
שרי סלע – חברת מועצה :בסדר ב 20.5-הועבר אליכם המכתב הראשון .מעשרים למאי ועד
עכשיו היה זמן לפתוח ולקרוא.
משה סיני-ראש העיר :גברת סלע תמשיכי בנושא.
שרי סלע – חברת מועצה :אז שזה לא ימדד במניין הדקות .ההתחלה נולדה עם האוטובוס
של השרה תמיר .ואז התקבלה החלטה בין מי לבין מי .אני רק יכולה לדמיין שזה היה בינך
לבין עצמך או בינך לבין השרה .ותוכנית אופק חדש מבחינתכם כבר תויגה לראש העין .לא
התקיים כאן דיון בוודאי שלא במועצת העיר .ואם התקיים דיון באגף החינוך הרי
שהתוצאות של הדיון לא הובאו או לא הוצגו כאן בשולחן המועצה .בוודאי שלא לתושבי
העיר .והתוכנית יצאה לדרך .אז השר קיבל החלטה .ואתה קיבלת החלטה .ומנהל אגף
החינוך קיבל החלטה .והפיקוח קיבל החלטה .אבל רק לא אותו צוות שהשינויים אמורים
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לחול לגביו .הוא לא היה שותף לקבלת ההחלטה .ובוודאי שלא התושבים עצמם .היום אחרי
שכבר שנתיים התוכנית נמצאת בבתי הספר היסודיים בעיר ,ארנון .ערב כניסת התוכנית
לחטיבות הביניים .כדאי ליישם את מה שלא עשינו עד עכשיו ,שעיריית ראש העין תיקח
החלטה .תעצור ותחשוב מתאים לה או לא מתאים לה .נכון או לא נכון .זה בדיוק הזמן.
אנחנו קצת באיחור .אנחנו כבר פחות מחודשיים לפני פתיחת שנת הלימודים .אבל עדיין זה
הזמן .המורים אגב ,ברובם המכריע .והם כתבו לך את זה לא עכשיו .הם כבר טוענים את זה
חודשים רבים אם לא יותר מכך ,שהם צפויים לפגיעה קשה בשכרם .ואתה לא בדקת את זה,
או אם בדקת אתה כרגע לא מסכים איתם .למרות שהעובדות הם אכן כאלה .כל מי שפותח
ולומד את הנתונים .וקורא את הטבלאות מבין שתהיה פגיעה בשכרם ופגיעה קשה .השכר
של שעה שלהם ,ערך השכר של שעה יורד ויורד דרסטי .אז זה כבר סיבה אחת לפחות לעצור
ולחשוב .אולי לא להסכים איתם .אבל לעצור ולחשוב .בשום מקום אגב לא מצאתי מדדים
שבחנו את התוכנית נכון לעכשיו .למרות שמנהל אגף החינוך אמר לי שיש אתר שנקרא רמה
ומפורסמים בו בחינות ומדדים לתוכניות שכבר מתקיימות ברחבי הארץ .אני לא מצאתי .יש
לנו שתי חטיבות לעילה ולעילה ,משכמם ומעלה והתוצרים כולנו יודעים .ומתגאים בהם
ואתה במיוחד .יש לנו כאן דרך של קבלת החלטות שהיא בלתי דמוקרטית בעליל .קיבלת את
ההחלטה בינך לבין עצמך .ובעיקר יש לנו מה להפסיד .וכשהנושא יעלה לסדר היום – אם
יעלה לסדר היום – אתה תשמע ,אני חושבת שכבר שמעת אבל לא שמעת מספיק .אגב ,אני
חושבת שאתה צריך איזה שהיא התנצלות לקבוצת המורות שנמצאות כאן כי לומר להם
שהסיבה היחידה שהם נרתעות זה פחד משינוי .זה איזה סוג של יומרה והתנשאות שלא
הייתה במקום ואני חושבת שאולי זה המקום וזה הזמן להתנצל בפניהם .הם חוות שנה
אחרי שנה שינויים בתהליכים ,במערכת החינוך .ולא שמעת מהם עד כה ,אפילו לא מילה
אחת .לא זו הבעיה משה סיני .לחלוטין לא .אני בעיקר קוראת לא להסתתר .לא מאחורי
הסינר של שר החינוך ולא מאחורי הסינר של הפיקוח .את התעודה לחינוך בהצטיינות כבר
קיבלנו .עיריית ראש העין צריכה לקחת אחריות על מה שקורה לה בעיר שלה .וזה לא נכון
שההחלטה היא של משרד החינוך .וזה לא נכון שההחלטה היא של הפיקוח .ההחלטה היא
של הרשות המקומית שצריכה לבוא ולבקש את התוכנית שתכנס למוסדות החינוך .זו האמת
לאמיתה .ורשות שלא רוצה התוכנית לא תהיה שם .אלא אם כן ירקמו הסכמים אחרים
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שאנחנו לא יודעים אבל בוא ותחשוף אותם .אז הדיון במועצת העיר צריך להתקיים .הוא
חייב להתקיים .יש אגב אפשרות ביניים .אפשרות ביניים שהדיון לא יתקיים .אבל בתנאי
שאתה תקבל החלטה .הפעם אני אסכים שאתה תקבל החלטה בינך לבין עצמך ,ושתגיד
שאתה מקפיא את זה לפחות לעוד שנה כדי שנלמד את הנתונים .אבל רק אז .כי אם זה
במקרה אחר דיון חייב להתקיים ,על כל המשמעויות .גם אם בסוף מועצת העיר תצביע
שהיא תומכת בתוכנית .אבל הדיון חייב וצריך להתקיים .בכלל לו משרד החינוך הרי זו
רפורמה .רפורמה רצוי וכדאי ובעיקר כשאנחנו מדברים על ילדים ועל חינוך ,שזה הדבר
העדין ביותר שיש לנו ,לקדם אותו בשלבים ,בעדינות שלב אחרי שלב .לעצור לבחון
להתקדם .ולהצליח .כרגע אנחנו במסלול של כשלון .כל הכתבות בנושא .כל האמירות כל
ההתכנסויות מורות על כך שאנחנו לא במסלול של הצלחה .לחלוטין לא .אז בשביל מה
לדהור ולהוסיף עוד שני בתי ספר מהיוקרתיים ביותר בעיר .לשם מה? ואני רוצה לומר עוד
משהו לגבי מנהל אגף החינוך שאמור להשיב לי בשם העירייה .אבי קמינסקי לא יכול להשיב
לי בשם העירייה .אבי קמינסקי נמצא בנושא הזה בניגוד עניינים .אבי קמינסקי חבר
בהסתדרות המורים .הסתדרות המורים היא זו שחתמה על ההסכם עם שר החינוך .הוא
איננו יכול לייצג את עיריית ראש העין בנושא הזה .חד משמעית .ויתרה מכך ,אני ישבתי עם
אבי קמינסקי על פי בקשתו והזמנתו .בין יתר הדברים שנאמרו ולא היו נעימים לחלוטין
האמירה שהוא איננו מחויב למורים היא החמורה ביותר מבחינתי .החמורה ביותר מי שטען
טענה שכזאת לא יכול להשיב בשם עיריית ראש העין .אז תתכבד אתה ראש העירייה ותשיב
לנו אתה ,או שתודיע עכשיו שאתה מקפיא את זה לשנה.
משה סיני-ראש העיר :סיימת?אוקי האזנו קשב רב להרצאתך המלומדת למרות שאני לא
מסכים עם מרבית הדברים שדיברת ולמעשה עם כולם .לא הפרעתי לך .ולא ניסיתי להיכנס
לדברייך .מאחר ואנחנו מכירים את הייתי אומר את הדיונים שהיו כאן בעבר .מה שאני
מבקש כרגע שאבי קמינסקי ישיב לדבריך .ואני מבקש ממך לא להיכנס לדבריו בבקשה.
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :אני ברשותך ראש העיר וגם ברשותך שרי אני אענה רק
על העובדות כפי שהם .ולא על דברים שיצאו מהקשרם.
שרי סלע – חברת מועצה :אל תענה לי .תענה לכל המורים פה.
משה סיני-ראש העיר :סליחה זה לא דו שיח ביניך לבין מר אבי קמינסקי .קיבלת את
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העשר דקות שלך .יש לו את העשר דקות שלו.
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :אני אומר את העובדות כפי שהם קודם כל .קודם כל
רפורמת אופק חדש .זה רפורמה שנחתמה בין מדינת ישראל קרי משרד החינוך ומשרד
האוצר עם הסתדרות המורים .כל מנהלי אגפי החינוך במדינת ישראל חברים בהסתדרות
המורים .בלי יוצאי מן הכלל .יש ארבעה שהם בארגון המורים בלבד .כל השאר הם חברים
בהסתדרות המורים.הנושא הנוסף שרפורמת אופק חדש נחתמה לפני כשלוש שנים .והוחלט
גם על חטיבות הביניים העצמאיות במדינת ישראל .כאשר הנושא היה בסוגיה של ארגון
המורים מול מדינת ישראל .הם פנו לבית המשפט .ובית המשפט החליט שכל נושא שכל
עובדי המדינה .כל המורים שהם עובדי מדינה ומורי חטיבות הביניים עובדי מדינה ,זה חל
עליהם רפורמת אופק חמש .זה נכון שהחטיבות שלנו הם חטיבות חזקות בזכות המורים.
אין לי ספק בזה בכלל .הם חטיבות חזקות .הם נמצאות בעשירון העליון של ההישגים
במדינת ישראל .וזה לומר לזכות בית הספר .לזכות עובדי ההוראה המנהלים כל הציבור
שיושב שם .ובהחלט זה נכון .מתוך  180חטיבות עצמאיות במדינת ישראל כ 103-חטיבות
ביניים נכנסנו עד עתה לרפורמת אופק חדש .אלה הן עובדות .נכון לשנה זאת ייכנסו עוד
כשלושים או  34חטיבות ביניים עצמאיות בתוכם גם ראש העין .ועוד מספר בתי ספר שהם
שש שנתי .זה הפעם הראשונה שייכנסו גם בתי ספר שהם שש שנתיים .זאת אומרת
שחטיבות הביניים הם ביחד – זה בתי ספר מז' – יב .דבר שמוכר באולפנה ובתיכון הדתי.
ולא מוכר בחינוך הממלכתי אצלנו .אנחנו עשינו את הבדיקות שלנו .בדקתי את זה עם הרבה
מאוד מנהלים .ישבנו אתמול עם מנהלי בתי הספר כאן בראש העין לגבי אופק חדש .ישבתי
עם הרבה מאוד מנהלי בתי ספר במקומות אחרים .ישבתי עם מנהלי אגפי חינוך.
משה סיני-ראש העיר :אנחנו לא ננהל ישיבות שיש קריאות ביניים מהקהל .הקהל על פי
החוק במדינת ישראל אסור לו להיות מעורב בישיבת המועצה .אז אני מבקש בלי קריאות
ביניים .בבקשה .אנחנו מורים פה ואנשי חינוך.
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :וכל יש גם אגב מחקר של ערמה שזה מכון המחקר של
משרד החינוך הוציא סביב הנושא של אופק חדש מדברים ומצביעים על מדדים פדגוגיים
מאוד חיוביים .רפורמת אופק חדש עבדה על שני אופנים בלבד .על שני דברים בלבד שהיו
חסרים במערכת בצורה מאוד משמעותית .אחד זה נושא של שעות מורה תלמיד .זאת
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אומרת הקשר של מורה תלמיד ,שזה הדבר המרכזי והמשמעותי שהיה חסר והצביעו על זה
גם ברמת חטיבות הביניים שלנו .ודיברו על נושא של הגדלת שכר המורים .ושעות של
המורים בהרבה מאוד תחומים שהם נגעו בהם מעבר לנושא של הקשר מורה תלמיד .ההסכם
הוא הסכם קיבוצי .הוא הסכם קיבוצי שחל על עירייה והוא חל על כל רשויות החוק במדינת
ישראל .הוא הסכם שבו יכינו אותו עד סוף  2012או  13אני לא זוכר בדיוק .לאורך כל בתי
הספר היסודיים יותר משישים אחוז מבתי הספר היסודיים במדינת ישראל כבר בתוך
המערכת הזאת .במערכת החינוך שלנו בראש העין אני מוצא שאין אפשרות שלא להחיל את
אופק חדש בתוך המערכת שלנו .אין אפשרות כזו בכלל .גם ברמת קבלת השעות גם ברמת
ההחלה של המורים .גם ברמה הזאת של היכולת שלנו לתת את התשובות של נו למערכת
החינוך שלנו בכל המערכות האלה .וההחלטה זה החלטה שהוכרעה בעצם .אין .הסכם
קיבוצי לא דנים בתוך מסגרת של ישיבת מליאה .זה הסכם קיבוצי שבו אנחנו מחילים.
אנחנו רוצים את זה עם הזרם בצורה מאוד מסודרת .אנחנו באמת במשך שלוש שנים קיבלנו
אפשר לומר את דעת המורים בשורה התחתונה .אם לומר את האמת .בשנה הראשונה היינו
מועמדים .והייתה התנגדות של המורים .ואנחנו ויתרנו על כך .אמרנו נעביר את זה לשנה
הבאה נראה איך יתגלחו הדברים .ואז גם נכנסו חטיבות ביניים בהרבה מאוד ערים .בהרבה
מאוד ערים גם מסביבנו אגב ,גם מפתח תקווה ,גם בהוד השרון גם ברעננה ,גם בכפר סבא.
גם בחבל מודיעין .גם בנס ציונה .אני יכול לתת מפה עד אני יכולה למנות .כרגע אופק חדש
חל על כמאתיים רשויות .יותר ממאתיים רשויות .בתוכן גם ראש העין תודה לאל .ובמקביל
ובשנה שעברה גם הייתה התנגדות של המורים ,שבסופו של דבר סיכמנו בקונסטלציה כזו או
אחרת ,שאנחנו נעביר את זה – את ההחלטה לשנה זאת .כרגע זאת ההחלטה שעומדת כאן.
היה כאן גם אצלנו רן ארז .אני אומר את זה לחברי מליאת העירייה .היה כאן רן ארז ישב
יחד עם ראש העיר ,התקבל בברכה .באמת שהוא גם חבר ועמית לעבודה בהרבה מאוד
דברים .התקבל אמרנו לו את דעתנו .אמרנו את האופק הפדגוגי שלנו .אמרנו את האופק
הענייני והטכני שלנו .ואמרנו שנכון בכל הרשויות ,בכל הרשויות נושא של אופק חדש נכנס
תחת קשיים רבים לתוך המערכות .אבל כשהוא נכנס זה  .one wayאף מורה לא יצא .גם
בשנה שעברה וגם לפני שנתיים ,שמורים יכלו לצאת בדלת המסתובבת שהיה אפשר לעשות
את זה .אזי אף מורה לא יצא .בסופו של דבר כל מי שנכנס מברך .כל מי שנמצא בתוך
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המערכת הזאת מברך .כל מי שלוקח לו את הזמן ,את הזמן של העבודה ושימון הגלגלים
החדשים במערכת הזאת – בסופו של דבר זה עם עבודה מאוד נכונה ואמיתית .אני אומר רק
דבר אחד שנאמר כאן באותה פגישה שלי עם שרי .כשאני אמרתי שאני לא מחויב למורים
הכוונה הייתה שאני לא מחויב לאותו הסכם שכר או לאותו הסכם קיבוצי שבו מישהו אחר
חתם אותו .ולא ממקום שאנחנו לא מחויבים למורים .כי אנחנו מחויבים מאוד למורים.
ואנחנו נמצאים בהרבה מאוד חדרי מורים .אנחנו עושים רבות למען המורים בתוך ראש
העין ,בתוך המערכות שלנו .אנחנו מחזקים את המערכות אנחנו נותנים גיבוי מלא ,מלא
לציבור המנהלים .כאן ישבנו אתמול בישיבת מנהלי בתי הספר פשוט היה מי – לא היו
נוכחים אנשים .ואין כאן אנשים שהיו נוכחים אני מתנצל אבל קיבלנו גיבוי מלא על הגיבוי
המקצועי הנכון ,האמיתי שעיריית ראש העין ואגף החינוך וזה צוין אגף החינוך נתן לתוך
המערכת לפעול בתוך המערכות האלה .אלה הדברים המרכזיים גם ברמת העובדות גם
ברמת ההתייחסות המקצועית שלי .גם ברמת ההתייחסות הרוחבית לכלל המערכת .וכמובן
לנושא של ניגוד האינטרסים .כי כל מנהלי אגפי החינוך הם תא בתוך הסתדרות המורים.
וכולם משויכים לשם .אז זה לא רלוונטי לבוא ולהגיד.
משה סיני-ראש העיר :אם זה שאלה אחת אז אני מנצל את הפריבילגיה .סליחה אם
השאלות הם ספציפית להצגה של אבי קמינסקי ,לעשר דקות שהוא דיבר אפשר לשאול אותו.
והוא ימשיך את הזמן שלו .אבל אנחנו לא נפתח דיון.
שרי סלע – חברת מועצה :אבל אז אני גם רוצה להתייחס.
מתי יצחק – חבר מועצה :האם ראש העין יש לה הגנה על המורים במסגרת כזו או אחרת על
פי אותו הסכם שאתה מדבר עליו .ומה יכול לקרות אם נבטל השנה את ההסכם הזה .זו
השאלה?
משה סיני-ראש העיר :קודם כל הגנה למורים .הגנה למורים יש דרך ארגוני המורים .זאת
אומרת זה קודם כל הגנה של זה .חברים אני מתנצל אני לא מנהל דיונים בצורה כזאת .אני
מבקש להעלות את זה להצבעה .אני מבקש להעלות את זה .בבקשה אל תפריעי לי .אני
מבקש להעלות את זה להצבעה .מי שרוצה שיצביע מה שהוא רוצה .בבקשה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :החלטה .לא להעלות לדיון .וקבלת החלטה בדבר המשך
הפעלת תוכנית אופק חדש.
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שרי סלע – חברת מועצה :סליחה ההחלטה שלי קצת שונה.
משה סיני-ראש העיר :סליחה .סליחה את לא יכולה אין דבר כזה.
שרי סלע – חברת מועצה :סליחה לא .רחבעם הבקשה היא שלי .פרומה הבקשה היא שלי.
ויש החלטה .את יכולה להקריא את זה ויצביעו נגד .אבל .לא זה פסול .אני הגשתי בקשה.
משה סיני-ראש העיר :פרומה .ההצעה שלך לא רלוונטית יש חוק.
שרי סלע – חברת מועצה :וודאי שכן.
משה סיני-ראש העיר:יש חוק להצעות.
שרי סלע – חברת מועצה :אתה העלית את ההצעה לסדר היום .ואני העליתי .יש נספח .אני
מבינה לחלוטין.
משתתף בדיון :את העלית הצעה .ועכשיו מצביעים אם זה יוסף לסדר היום או יוסר מסדר
היום.
משה סיני-ראש העיר :זה הכל .הנוסח שלך לא רלוונטי לכלום .לא רלוונטי להצבעה הזאת.
בבקשה .עכשיו אנחנו מצביעים אם להשאיר את זה על סדר היום ,אם להכניס את זה או לא.
אנחנו התחלנו בתהליך הצבעה .אתה יכול לשאול שאלה אחרי ההצבעה .אני התחלתי
בתהליך הצבעה .בבקשה ,תסלח לי ההצבעה התחילה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא להעלות לדיון וקבלת החלטה .משה סיני בעד .רזי אחרק
בעד .שרי סלע.
שרי סלע – חברת מועצה :אני מבקשת להתחיל את ההצבעה מחדש.
משה סיני-ראש העיר :נתחיל מהתחלה את ההצבעה .כן .תנסח את זה יותר פשוט .אני
אעזור .מי בעד ההצעה לא להעלות את זה לסדר היום .נקודה .בבקשה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :משה סיני?
משה סיני-ראש העיר :בעד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :רזי אחרק?
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :בעד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :יבגני מלמוד לא נמצא .אמיר פוריאן?
אמיר פוריאן – חבר מועצה:

כן.

רחבעם חיים – גזבר העירייה :מרגי עוזר לא נמצאת .סיגל שיינמן לא נמצאת ,שרי סלע?
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שרי סלע – חברת מועצה :נגד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :יעקב אדמוני.
יעקב אדמוני – חבר מועצה:

בעד.

רחבעם חיים – גזבר העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :נגד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :עופר בביוף?
עופר בביוף – חבר מועצה :נמנע.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :מתי יצחק?
מתי יצחק – חבר מועצה :נגד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :ארנון בן עמרם?
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :נגד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :משה בן טובים?
משה בן טובים – חבר מועצה :בעד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :נתי אחרק לא נמצא .אבינועם טובים?
אבינועם טובים – חבר מועצה :בעד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :שישה בעד דחיית העלאה.
משה סיני-ראש העיר :הנושא לא עולה על סדר היום .בבקשה הנושא הבא .בבקשה הגברת
שרי סלע?
שרי סלע – חברת מועצה :כמה עצוב .כמה עצוב.

החלטה מס' 1
הצעה להוספת נושא לסדר היום של חברת המועצה שרי סלע.
מליאת המועצה מחליטה שלא להוסיף לסדר היום את הצעת חברת המועצה שרי סלע:
" דיון וקבלת החלטה בדבר המשך הפעלת תכנית " אופק חדש " בבתיה " ס
היסודיים בעיר והחלטה לגבי התחלת התכנית בחטיבות הביניים בשנת
הלימ ודים הקרובה ".
בעד (6) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,יעקב אדמוני ,משה בן טובים ,אבינועם
טובים.
נגד (4) :שרי סלע ,מיכאל מלמד ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם.
נמנע  ( 1 ) :עופר בביוף .
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הצע ה להוספת נושא לסדר היום של חברת המועצה שרי סלע :
ב  " .אישור העתקת פסל " אורגן האורות " מכיכר משה דיין  -ז ' בוטינסקי ,
למיקום אחר ב עיר  ,אשר המרחק בין צירו של האורגן לבתי התושבים יהיה
ברדיוס של לפחות  50מ " ר ___________________________________
שרי סלע – חברת מועצה:

אנחנו חוזרים לנושא שגם בו .אחרי שהנושא הובא כאן

לישיבת המועצה והחלטתם גם החלטה מאוד עצובה לעיר .בדומה להחלטה שהתקבלה כאן
לפני מספר דקות אז אני מביאה היום מבקשת שתשקלו פעם נוספת את הנושא ואני מבקשת
להעתיק את אותו עמוד מאזור של מגורים לאזור שאינו מגורים .תפקידה של רשות מקומית
לדאוג בראש ובראשונה לאיכות חייהם של התושבים זה תפקידה .אין לה תפקיד להמציא
דברים .אין לה תפקיד רשמי .על כל פנים בהגדרה ליזום דברים .יש לה תפקיד לדאוג
לתאורה לרחובות לכבישים .לבינוי .ולאיכות חייהם של התושבים .כל השאר זה בונוס.
העמוד שהעמדתם בכיכר הוא בונוס .אבל הוא בונוס שפוגע באיכות החיים של התושבים
בסביבה .פוגע בגורמים נוספים שיש להם השגות לגבי ה ...אבל פוגע בעיקר באיכות החיים
של התושבים שגרים שם .ולא ייתכן שרשות מקומית במודע תעמיד משהו שפוגע ואפילו
באחד .אבל במקרה הזה זה פוגע בהרבה יותר מאחד .לא רק זאת אלא שהעלות שלו היא
פשוט חריגה בכל קנה מידה שהוא לכל כיכר שהיא ,ולכל איזה שהוא עיצוב של פסל שהיה
פה בעיר .כ 400-אלף שקלים במכלול של כל החיבור של הסכומים ביחד .ועוד אמרו כאן
בישיבת מועצה שלא צריכים לדון .וגם כתבתם את זה .לא צריכים לדון בכל כיכר וכיכר .לא
צריכים לדון בכל פסל ,ופסל .כיכר שעלותה כ 400-אלף שקלים כן יש לדון בזה .ויש לשקול.
ויש לקבל החלטה .בעיקר שגם הטעיתם פה את חברי המועצה .כי נאמר על ידי מחזיקת תיק
השפע שהדבר התקבל בהחלטה מקצועית ושאנשי מקצוע חתמו .אבל עד היום היא לא
הראתה אנשי מקצוע לא חתמו על התוכניות .אני מתכוונת לאנשי מקצוע זה יועץ תנועה לא
חתם .ואדריכל נוף לא חתם על זה .וגורמים מקצועיים אחרים לא חתמו על התוכנית .אבל
הפסל הוקם .אז אני קוראת לכם אם הכסף לא מעניין אתכם .ואם התקציב של הציבור לא
מעניין אתכם ואם שיקולים אסתטיים אחרים שפסלים בדרך כלל וברשויות אחרות בוחרים
אותם בוועדת היגוי שכוללת גם אדריכלים וגם תושבים .וגם מהנדסים וכן הלאה .אז גם
התהליך הזה לא נעשה לפחות תתחשבו בנושא של איכות החיים של התושבים .ותעתיקו את
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זה לאזור שרחוק ממגורים .זה המעט שהעירייה יכולה לעשות כדי לתקן את הטעות
שנעשתה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אפשר במקום לטפס על איזה חמש מאות.
שרי סלע – חברת מועצה :אבל יותר מזה אני רוצה לומר לכם .הרבה יותר מזה .תנסו למנוע
מעצמכם את הביזיון שיהיה כי ב 15.7-נציגי מבקר המדינה יגיעו ספציפית לנושא הזה .ואז
יבחנו איך התקבלה ההחלטה .מי היה שם .מי בדק את התקציב .מי אישר את הפסל .מי
חתום על התוכניות .אולי תמציאו עכשיו דברים אחרים .אבל אז כשהעמידו שום דבר לא
היה חתום .אז אני באמת מציעה לכם תעתיקו ותחסכו את הביזיון שצפוי לעיריית ראש
העין .זה לא משכנע?
משה סיני-ראש העיר :שאלתי אם סיימת? לא אמרתי אם זה משכנע או לא.
ליזי אורון – מנהלת אגף שפ"ע :אני חושבת שבאמת פעם קודמת כבר התייחסנו
לנושאים המקצועיים .אני רק ככה מתייחסת על דברים חדשים שאני שומעת 400 .אלף שקל
זה לא כל כך ברור לי מאיפה הנתונים .אז  ...לא קרובים לנתונים האמיתיים .חלק גדול
מהתקציב של העמוד הזה שבו מדובר כאן ב 400-אלף שקל זה הזזת עמודי מתח ממרכז
הכיכר שזה היה מתבצע ממילא אם היה שם עמוד תאורה דקורטיבי או לא ,זה בכלל לא
קשר .זה פשוט לא יכול להיות במרכז כיכר .ואם וזה נעשה בעצם להרחיק את זה מבתי
התושבים וזה מורחק לכיוון הקניון ולכיוון הצד השני של הכביש.
שרי סלע – חברת מועצה :חמש עשרה שנה לא עשיתם את זה למה עכשיו?
משה סיני -ראש העיר :למה את מפריעה לה? חברים אני מבקש הפסקה .אי אפשר ככה
לעבוד .בבקשה תמשיכי.
ליזי אורון – מנהלת אגף שפ"ע :אני אומרת שבתוך הכיכר יש עמוד מתח גבוה,
שנמצא שם .הוא נמצא שם גם היום .הוא יועתק ב 14.7-על ידי חברת חשמל .הוא עדיין
נמצא .עמוד מתח גבוה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :כמה הוצאות היו עד היום על הכיכר הזה ,עמוד התאורה
הזה ,עמוד החשמל הזה נמצא .הוא לא קשור להוצאות.
ליזי אורון – מנהלת אגף שפ"ע :נכון .לכן אני אומרת ש 400-אלף שקל ,העמוד עלה בערך
קצת יותר ממאה אלף שקל.
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שרי סלע – חברת מועצה :שלושים אלף לא נחשב בעיניך.
ליזי אורון – מנהלת אגף שפ"ע :נחשב מאוד.
משה סיני-ראש העיר :בבקשה תמשיכי.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :העתקה בכל מקרה היינו עושים העתקה זה הרי בתוך
הכביש.
ליזי אורון – מנהלת אגף שפ"ע :כל האישורים הנדרשים ,ככל שנדרשו ,לא כל מה
שהעלית כאן הוא נדרש .כל האישורים שנדרשו קיימים .מבחינתנו כל דבר שאנחנו עושים,
כל גן משחקים וכל מגרש שבסך הכל העירייה מפתחת לטובת הציבור .תמיד גם מפריע
לצערנו למי שגר צמוד אליו .אנחנו צריכים להתחשב ולראות את כלל טובת הציבור .ולא מי
שגר באמת בסמוך.
שרי סלע – חברת מועצה :איזה טובת ציבור יש בפסל הזה?
משה סיני-ראש העיר :תגידי את רק שואלת או שאת גם רוצה לשמוע .שמענו אותך.
שרי סלע – חברת מועצה :אני כואבת את מה שהתושבים לא יכולים להגיד.
משה סיני-ראש העיר:אנחנו קודם כל מבינים .הגברת סלע אנחנו באמת .ואני לא אומר את
זה בציניות אנחנו מבינים את כאבך .אבל אנחנו מבינים את זה שאת מייצגת תושבים.
ואנחנו מבינים את זה שאת חברת מועצה .ואנחנו מבינים את זה שמגיע לך גם את זכות
הדיבור בישיבת המועצה .אנחנו לא מבינים שאת נכנסת כל יום שני .וכל דקה לדברים של
מישהו אחר .זה אני לא מסוגל להבין .לא מבין את זה .תתני כבר לאנשים לדבר פה .ברוח
הדמוקרטיה .את לא נותנת לאף אחד לדבר.
שרי סלע – חברת מועצה :לעשות אני לא יכולה לעשות .לדבר כן .את זה אני יכולה לעשות.
משה סיני -ראש העיר :בבקשה תתני לאנשים לדבר כאן.
ליזי אורון – מנהלת אגף שפ"ע :כמו שאמרתי שבאמת כל דבר שאנחנו עושים יש לו השפעה
על הציבור .הוא נעשה תמיד מתוך איזה שהיא מגמה לעשות טוב לציבור .ובחלק מהמקרים
מי שסמוך לו לפעמים קצת נפגע .אני אגיד משהו שהוא משהו קצת אישי .למרות שככה
העלית את הנושא של התפקיד שלנו זה לדאוג שתהיה תאורה ,שהרחוב יהיה נקי ,שהאשפה
תפונה .ככל שאני אהיה פה בתפקיד .יהיה מבחינתי אני אתן הרבה מעבר .אני אתן הרבה
מעבר .ואני ארצה לתת הרבה מעבר ככל שרק יתנו לי .וככל שאני רק אוכל.
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מיכאל מלמד – חבר מועצה :השאלה היא כזאת גם באמת אנחנו יש לנו הרבה ככרות מאיפה
נולד הרעיון לשים עמוד תאורה שם .הוא בודד בכל העיר הזאת.
שרי סלע – חברת מועצה :ראש העירייה מה זאת אומרת .מיכאל.
משה סיני -ראש העיר :אני מאוד ,מאוד כי אני יודע שיש שאלות .חברי מועצה לזכותם
תהיה שאלות .חברי האגף המקצועי שלנו הם תמיד פתוחים לשאלות ואפשר לשאול אותם
כל יום להתקשר אליהם כל שעה ולא חייבים למצוא את היום הזה לשאול אותם .כאשר
בכלל הנושא שעומד על הפרק זה האם הוא עולה לדיון או לא עולה לדיון .אז אם יש שאלות
אני לא ראיתי פעם מישהו מהדרג המקצועי בעירייה שלא מוכן לענות לחבר מועצה ששואל
אותו .כל השאלות וכל התשובות הם פה על השולחן הזה .השאלה היום ואני אומר לכם אני
בכלל הנושא הזה כבר עלה בישיבת מועצה קודמת .וירד מסדר היום .וגם על פי אני חושב
שעשינו את זה לפנים משורת הדין .נושא שכבר ירד מסדר היום לא יכול לעלות עוד פעם
ועוד פעם ועוד פעם .אבל מאחר וכבר ביקשת אז אני אמרתי סליחה .זה לא ממש באותו
עמוד.
שרי סלע – חברת מועצה :כל עוד אתה ממשיך לפגוע בתושבים.
משה סיני-ראש העיר :לכן כמו שאמרנו בדיון הקודם ואני מסכם את מה שאמרה ליזי.
מבקר המדינה .סליחה מבקר המדינה אנחנו מאוד מכבדים אותו שיעשה כל בדיקה ויקבל
את כל שיתוף הפעולה כאן בעיר ראש העין כמו תמיד ,בכל נושא ,בכל זמן .ואין שום בעיה
בעניין הזה .אני מקבל אותו בזרועות פתוחות .ואציג לו את כל הנתונים בשקיפות מלאה.
לגבי הנושא הזה ההחלטה התקבלה על ידי הדרג המקצועי .ההחלטה מגובה על ידי הדרג
המקצועי .ההחלטה נועדה לשפר בראייתי את המצב החמור שהיה באותה צומת מצב שיצר
סיכון חמור ביותר לתושבי העיר שלה .סליחה אל תפריעי לי .בבקשה תעלה להצבעה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :מי בעד לא להעלות לדיון וקבלת החלטה על אישור העתקת
פסל אורגן האורות וכולי .משה סיני?
משה סיני-ראש העיר :בעד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :רזי אחרק?
רזי אחרק – סגן ראש העיר :בעד.
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רחבעם חיים – גזבר העירייה :אמיר פוריאן?
אמיר פוריאן – חבר מועצה :בעד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :שרי סלע?
שרי סלע – חברת מועצה :נגד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני – חבר מועצה :בעד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :נגד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :עופר בביוף?
עופר בביוף – חבר מועצה :בעד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :מתי יצחק?
מתי יצחק – חבר מועצה :בעד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :ארנון בן עמרם?
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :בעד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :משה בן טובים?
משה בן טובים – חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' 2
הצעה להוספת נושא לסדר היום של חברת המועצה שרי סלע.
מליאת המועצה מחליטה שלא להוסיף לסדר היום את הצעת חברת המועצה שרי סלע:
"אישור העתקת פסל " אורגן אורות " מכיכר משה דיין – ז ' בוטינסקי למיקום אחר
בעיר  ,אשר המרחק בין צירו של האורגן לבתי התושבים יהיה ברדיוס של לפחות
 50מ " ר " .

בעד (9) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,יעקב אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק,
ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
נגד (2) :שרי סלע ,מיכאל מלמד

שרי סלע יצאה.
משה סיני -ראש העיר :נושא הבא.
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 .1הסבר  :בישיבת מליאת מועצה מס'  29/12מיום  24/5/10אישרה מליאת המועצה ביטול
הפקעה החזרת קרקע למינהל מקרקעי ישראל עקב שינוי ייעוד גוש  4272ח"ח ,187
כפוף לאישור משרד הפנים.
ברישום מס' הגוש נפלה טעות סופר מס' הגוש  4274ולא  4272כפי שנרשם בטעות ,כך
גם עולה מחוו"ד היועמ"ש והמסמכים שצורפו.
אי לכך ,מתבקשת מליאת המועצה לאשר את תיקון מס' הגוש ל____________4274 -

רחבעם חיים – גזבר העירייה :תיקון טעות שנפלה בישיבת מועצה קודמת .סעיף  1לסדר
היום .נפלה טעות ברישום מס' הגוש .ומבקשים מהמליאה לתקן את מספר הגוש במקום
 4272ל.4274-
פרומה פורת – יועצת משפטית :רק אני מבקשת לציין שבכל החומר הנלווה בחוות הדעת
ונסח .כל מה שצורף זה היה הגוש הנכון ומשום מה בסדר היום הייתה טעות של ספרה אחת.
ולמען הסר כל ספק כי הבקשה הזאת אני שולחת אותה לאישור משרד הפנים .אני מבקשת
לתקן את הטעות .אני לא יודעת אבל איפה הגוש הנכון נמצא והמפה שהוצגה לכם והפרטים
שנמצאו הכל היה נכון .הכל היה נכון.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :החלטה מאשרים נכון? מאשרים.
משה סיני-ראש העיר:כולם בעד.
פרומה פורת – יועצת משפטית :זה רק התיקון פה .אני חושבת שכולם הצביעו בעד.
משה סיני-ראש העיר:יעקב אדמוני בעד .מיכאל מלמד בעד .עופר בביוב בעד .מתי יצחק
בעד .משה בן טובים בעד .אבינועם טובים בעד.
החלטה מס' 3
סעיף  1שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תיקון מס' גוש מ 4272 -למס' גוש
.4274
נוסח מתוקן :אישור ביטול הפקעה החזרת קרקע למינהל מקרקעי ישראל עקב
שינ וי ייעוד גוש  4274ח " ח  , 187כפוף לאישור שר הפנים .
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
יצאה (1) :שרי סלע.

רחבעם חיים :הנושא הבא אישור תב"רים.
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 .2אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  355עבור הנגשת תחנות אוטובוסים ,ע"ס  ₪ 91,162במימון
משרד התחבורה ו ₪ 39,070 -במימון עירייה ,סה"כ תקציב .₪ 130,232
ב .אישור תב"ר מס'  356עבור תוכנית חינוכית לצמצום נפחי פסולת ,ע"ס ₪ 166,456
במימון משרד איכות הסביבה ו ₪ 33,291 -במימון עירייה ,סה"כ תקציב 199,747
.₪
ג .אישור תב"ר מס'  357עבור מרכז המוסיקה ,ע"ס  ₪ 2,750,000במימון מפעל הפיס.
ד .אישור הגדלת תב"ר מס'  779עבור שיפוץ הספרייה ,ע"ס  ₪ 167,346במימון מפעל
הפיס ,סה"כ תקציב קודם  ,₪ 1,616,000סה"כ תקציב .₪ 1,783,346
ה .אישור הגדלת תב"ר מס'  339עבור מגרש משולב בי"ס יובל  ,ע"ס ₪ 75,000
במימון עירייה  ,סה"כ תקציב קודם  ,₪ 310,000סה"כ תקציב ______₪ 385,000

רחבעם חיים – גזבר העירייה :אני קורא לזה אישור תב"רים בסעיף  .2אישור תב"ר מספר
 355אישור תב"ר מספר .356
מתי יצחק – חבר מועצה :לא הסתדר לי בתב"ר ד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :נגיע לזה .אישור תב"ר מס'  .357אישור הגדלת תב"ר מספר
 779עבור שיפוץ הספריה על סך  167,346אלף  .₪מה הייתה השאלה בתב"ר הזה מתי?
מתי יצחק – חבר מועצה :אני לא הבנתי אם התקציב .המיליון  600הוא הסך הכל או שזה
תוספת למיליון .600
רחבעם חיים – גזבר העירייה :זה תוספת למיליון  .600בסך הכל תקציב קודם היה מיליון
.610
מתי יצחק – חבר מועצה :אז מה אתה מוסיף את ה?167-
רחבעם חיים – גזבר העירייה :במימון מפעל הפיס .אישור הגדלת תב"ר מספר  339עבור
מגרש משולב בית ספר יובל .על סך  75אלף שקל במימון העירייה .מאשרים את סעיף .2
משה סיני?
משה סיני -ראש העיר :בעד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :רזי אחרק?
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רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :בעד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :ייבגני? אמיר?
אמיר פוריאן – חבר מועצה :בעד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :מרגי עוזר לא נמצאת ,סיגל לא נמצאת ,שרי סלע לא .יעקב
אדמוני בעד .מיכאל מלמד בעד .עופר בעד .נתי יצחק בעד .ארנון בן עמרם .בעד .משה בן
טובים בעד .נתי אחרק לא נמצא אבינועם טובים בעד.
החלטה מס' 4
סעיף  2שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט להלן:
א  .אישור תב " ר מס '  355עבור הנגשת תחנות אוטובוסים  ,ע " ס ₪ 91,162
במימון משרד התחבורה ו  ₪ 39,070 -במימון עירייה  ,סה " כ תקציב
. ₪ 130,232
ב  .אישור תב " ר מס '  356עבור תוכנית חינוכית לצמצום נפחי פסולת  ,ע " ס
 ₪ 166,456במימון משרד איכות הסביבה ו  ₪ 33,291 -במימון עי רייה ,
סה " כ תקציב . ₪ 199,747
ג  .אישור תב " ר מס '  357עבור מרכז המוסיקה  ,ע " ס  ₪ 2,750,000במימון
מפעל הפיס .
ד  .אישור הגדלת תב " ר מס '  779עבור שיפוץ הספרייה  ,ע " ס ₪ 167,346
במימון מפעל הפיס  ,סה " כ תקציב קודם  , ₪ 1,616,000סה " כ תקציב
. ₪ 1,783,346
ה  .אישור הגדלת תב " ר מס '  339עבור מגרש משולב בי " ס יובל  ,ע " ס
 ₪ 75,000במימון עירייה  ,סה " כ תקציב קודם  , ₪ 310,000סה " כ תקציב
₪ 385,000
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
 .3עדכון תקציב  -הגדלת תקן של משרה אחת לפיקוח במחלקת בניין עיר
 - 1733400110ועדה לתכנון ובניה )תוספת תקן אחד(
 60,000ש"ח
 - 1590000590הכנסות מקרן פיתוח

רחבעם חיים – גזבר העירייה :סעיף  3זה עדכון תקציב .עדכון תקציב הגדלת תקן של
משרה אחת לפיקוח במחלקת בניין עיר .מאשרים הגדלת תקן.
מתי יצחק – חבר מועצה :סליחה יש לי שאלה .באופן עקרוני מאשרים אבל אני יש לי שאלה.
האם נעשתה בדיקה במסגרת האישור שלנו לקנה מידה שלו בהיקף הגדול .לפי הבדיקה זה
מספיק או צריך יותר?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :למה לא מגדילים את הפקידות בוועדה .למה מפקחים .הבנות
שם קורסות .באמת אם עושים מהלך כזה.
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פרומה פורת – יועצת משפטית :חסרים מפקחים באופן משווע.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :נעשתה בדיקה שצריך עוד שניים.
פרומה פורת – יועצת משפטית :בטח שצריך זה ללא ספק.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אוקי אז מאשרים?משה סיני.בעד .רזי אחרק בעד .אמיר
פוריאן בעד .מרגי עוזר לא נמצאת .סיגל נעדרת .שרי סלע נעדרת .יעקב אדמוני בעד .מיכאל
מלמד נמנע .עופר בביוב .בעד .מתי יצחק בעד .ארנון בן עמרם בעד .משה בן טובים .בעד .נתי
אחרק לא נמצא .אבינועם טובים בעד.
החלטה מס' 5
סעיף  3שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות עדכון תקציב הגדלת תקן של
משרה אחת לפיקוח במחלקת בניין עיר כמפורט להלן:
₪ 60,000
 - 1733400110ועדה לתכנון ובניה )תוספת תקן אחד(
 - 1590000590הכנסות מקרן פיתוח
בעד (9) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,יעקב אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק,
ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
נמנע (1) :מיכאל מלמד.
 .4עדכון תקציב  -העברה מסעיף פעולות לסעיף שכר מרכז לגיל הרך
סעיף מס'  - 1812400780השתתפות בפעולות
₪ 15,000
סעיף מס'  - 1812400110הגדלת תקן למשרה אחת
עבור חודשים ספטמבר עד דצמבר _________________________________2010
רחבעם חיים – גזבר העירייה :סעיף מספר  4עדכון תקציב להעברה מסעיף פעולות לסעיף
שכר מרכז לגיל הרך .אתן איזה שהוא הסבר קצר .קיימת עובדת שמשלימה עשר שנים.
מתי יצחק – חבר מועצה :למה אי אפשר להגיש נחיצות משרה במקרה הזה .למה דווקא
להוריד מהפעולות?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :תראה זה המימון שלנו .זה לא מימון של אף אחד .אני
אסביר .עד היום העובדת הועסקה דרך העמותה לשירותים חברתיים ,ולכן זה נקרא סעיף
פעולות .את אותו הסכום ,את אותו התקציב שבעבר מימן את שכרה תחת הכותרת סעיף
פעולות ,ברגע שהיא עובדת היא הופכת להיות עובדת מן המניין ,אז הופכים את זה לסעיף
שכר זה העברה מסעיף לסעיף .אנחנו משערים שזה יהיה מספטמבר .זה פשוט עובדת
וותיקה .עובדת בחצי משרה פה.
משה סיני בעד .רזי אחרק בעד .ייבגני מלמוד לא נמצא.
אמיר בעד .מרגי לא נמצאת סיגל נעדרת .שרי סלע לא נמצאת .יעקב אדמוני בעד .מיכאל
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מלמד בעד .עופר בעד .מתי יצחק בעד .ארנון.

ארנון בן עמרם – חבר מועצה :בעד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :משה בן טובים?
משה בן טובים – חבר מועצה :בעד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :נתי לא נמצא .אבינועם טובים?
אבינועם טובים – חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 6
סעיף  4שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון תקציב העברה מסעיף
פעולות לסעיף שכר מרכז לגיל הרך כמפורט להלן:
סעיף מס'  - 1812400780השתתפות בפעולות
₪ 15,000
סעיף מס'  - 1812400110הגדלת תקן למשרה אחת
עבור חודשים ספטמבר עד דצמבר 2010
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
 .5עדכון תקציב  -העברה מסעיף פעולות לסעיף שכר )עסקת עובד בעל מוגבלויות בחצי משרה(

סעיף מס'  - 1811000110שכר מינהל חינוך  -תוספת חצי משרה
סעיף מס'  - 1811000750עבודות קבלניות  -צמצום

₪ 15,000

רחבעם חיים – גזבר העירייה :סעיף חמש עדכון תקציב העברה מסעיף לסעיף פעולות
מסעיף שכר זה העסקת עובד בעל מוגבלויות בחצי משרה .יש באגף החינוך מועסק עד היום
מועסק על ידי משרד התמ"ת .כאשר העירייה השתתפה באיזה שהוא סכום מסוים כל חודש.
עד כמה שאני זוכר זה  1200-1500שקלים .זה חלק מהתרומה של הגופים הציבוריים להכניס
אנשים מוגבלים .הוא תושב ראש העין .זה רק תושבי המקום .אגב ישנם גם כן הנחיות אפילו
שכל גוף ציבורי חייב להעסיק באחוזים מסוימים .הגוף הזה הגוף שעד היום מימן את שכרו
הודיע שהוא לא יכול יותר לממן .ולכן הוא מבקש שהעירייה תממן את שכרו .הוא לא מקבל
שכר מינימום .עד כמה שאני זוכר הוא מקבל אפילו שכר פחות ממינימום.
פרומה פורת – יועצת משפטית :יש תקנות .יש תקנות .מה שעשתה המדינה כדי
לעודד להעסיק אנשים בעלי צרכים מיוחדים ,בעלי מוגבלויות זה למעשה חקיקה שאפשרה
לשלם פחות משכר המינימום .כאשר יש איזה שהוא גוף שפונים אליו והוא עושה הערכה של
התפקוד .ולפי התפקוד הוא קובע את שיעור השכר .ולפי זה הגוף שמצדיק משלם .וזה צוות
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של חקיקה נורא חיובית גם כן.

רחבעם חיים – גזבר העירייה :אוקי .אז מאשרים? כולם בעד .אני בכוונה אקריא את
השמות .משה סיני בעד .רזי אחרק בעד .ייבגני מלמוד נעדר .אמיר פוריאן בעד .מרגי עוזר
נעדרת .סיגל שיינמן נעדרת .שרי סלע נעדרת .יעקב אדמוני בעד .מיכאל מלמד בעד .עופר
בביוב בעד .מתי יצחק בעד .ארנון בן עמרם בעד .משה בן טובים בעד .נתי אחרק נעדר.
אבינועם טובים בעד.
פרומה פורת – יועצת משפטית :זה מאושר פה אחד.

החלטה מס' 7
סעיף  5שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון תקציב העברה מסעיף
פעולות לסעיף שכר )העסקת עובד בעל מוגבלויות בחצי משרה( כמפורט להלן:
סעיף מס'  - 1811000110שכר מינהל חינוך  -תוספת חצי משרה
₪ 15,000
סעיף מס'  - 1811000750עבודות קבלניות  -צמצום
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.

 .6אישור מינוי יצחק לוי כפקח/מפקח עפ"י חוקי עזר של עיריית ראש העין
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אישור מינוי יצחק לוי כמפקח על פי חוק העזר של עיריית
ראש העין .זה אני משער שזה פקח תנועה.
פרומה פורת – יועצת משפטית :לרשות החניה .זה פקח לרשות החניה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :מאשרים? פקח.
פרומה פורת – יועצת משפטית :פקח אחד עזב .ולמעשה קולטים מישהו במקומו.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :מאשרים פה אחד כל הנמצאים פה מאשרים פה אחד.
החלטה מס' 8
סעיף  6שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי יצחק לוי כפקח/מפקח עפ"י
חוקי עזר של עיריית ראש העין.
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
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 .7אישור העסקה בעבודה נוספת לעובדת עירייה ל.כ.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אישור העסקה בעבודה נוספת לעובדת עירייה ל.כ .היה דיון
בוועדה .הוועדה שהמליאה מנתה בעבר ,שהמליאה מינתה .היה דיון בוועדה דנו בעובדות.
מדובר בעבודה נוספת לא כל כך משמעותית .מדובר בעובדת שהיא זקוקה לכך .אנחנו
מבקשים את אישור המליאה על פי כל הכללים.
פרומה פורת – יועצת משפטית :מדובר בעובדת שנקלעה למצוקה כלכלית .זה עבר ביקורת
של הוועדה .גם מגובה מנורית שלא תשפיע על עבודתה ואנחנו לא ראינו מניעה לאשר את זה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :כולם מאשרים פה אחד כל הנמצאים פה מאשרים פה אחד.
החלטה מס' 9
סעיף  7שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד העסקה בעבודה נוספת לעובדת
עירייה ל.כ.
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
 .8אישור בקשת הקצאה של רשת הגנים של אגו"י למתן זכות שימוש במבנה של העירייה
להפעלת גן תמר ברחוב רש"י  120גוש  5508חלקה _______________________100

רחבעם חיים – גזבר העירייה :אישור בקשת הקצאה שלושת הגנים של אגודת ישראל מתן
זכות ייעול במבנה של העירייה להפעלת גן תמר ברחוב רש"י  120גוש  5508חלקה מאה.
משה סיני -ראש העיר :יש תלמידים כבר?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :מי פועל בגן תמר היום?
מתי יצחק – חבר מועצה :אגודת ישראל.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :מי פועל אגודת ישראל.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :מחדשים את ההקצאה עופר .זה היה .מחדשים רק את
ההקצאה .מאשרים? מאשרים .מליאת המועצה מאשרת פה אחד הקצאה לרשת הגנים של
אגודת ישראל ,מתן זכות שימוש במבנה העירייה להפעלת גן תמר ברחוב רש"י  120גוש 5508
חלקה מאה.
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החלטה מס' 10
סעיף  8שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד בקשת הקצאה של רשת הגנים של
אגו"י למתן זכות שימוש במבנה של העירייה להפעלת גן תמר ברחוב רש"י  120גוש 5508
חלקה .100
בעד (9) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
יצא (1) :מתי יצחק.
 .9אישור מתן זכות שימוש לעמותת "אמילי" ע"ר מס'  580038677במבנה הנמצא ברחוב
הציונות  16גבעת הסלעים ראש העין ,הידוע כחלקה  141בגוש ) 5018מגרש  ,(909לצורך
הפעלת מעון יום לילדים על פי הסכם למתן זכות שימוש בנוסח שצורף____________
רחבעם חיים – גזבר העירייה :זה אישור מתן זכות שימוש לעמותת אמילי.
פרומה פורת – יועצת משפטית :אני רוצה ,תנו לי רק מספר מילים .מספר מילים .היות
והוחלט על מדיניות שלא להמשיך בהקצאות ללא תמורה בכל הנוגע להפעלת מעונות יום
לילדים .ובהמשך או שזה יופעל על ידי העמותה העירונית או שזה ייצא למכרז ,כל המעונות
שפועלים כיום צריך לתת לגופים תקופת מעבר להיערכות .אנחנו כרגע במצב שההרשמה
הסתיימה .ולא ניתן להשאיר אותם תלויים על בלימה .וגם את הסידור לילדים .לכן אנחנו
העברנו הודעה לכל העמותות על המדיניות מסודרת ,נבקעה תקופת מעבר לשנת הלימודים
הקרובה .ובמסגרת ההסדרה לשנת הלימודים הקרובה זה המעון הראשון שמגיע .יגיעו עוד
מעונות .מעונות שיש להם חוזים לטווח יותר ארוך כמובן ניתן להם להשלים את התקופה.
מעונות שצריכים לחדש אנחנו לא נשאיר אותם שלא כדין עוד שנה במעונות אלא אנחנו
נסדיר את זה בהתאם לאותה מדיניות .לכן אנחנו מדברים פה על אישור מתן זכות שימוש
לתקופה של שנה.
עופר בביוף – חבר מועצה :המעון הזה עובד היום?
פרומה פורת – יועצת משפטית :הוא עובד הוא פעיל משך שנים .במהלך אותה שנה או שזה
יעבור להפעלה באמצעות עמותה עירונית או שזה ייצא למכרז .הקצאה לפי נוהל הקצאת
מקרקעין ללא תמורה בתור מכרז זה רק לגופים מלכ"רים .לא ניתן להקצות ללא תמורה
לגופים שפועלים למטרת רווח .כן ללא תמורה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :מאשרים פה אחד.
משה סיני-ראש העיר :סיימנו את הסדר יום .טוב אז אני רוצה למסור כאן הודעה
קצרה ,בהתאם לבקשה של מבקר המדינה נעשתה בדיקה על ראשי רשויות שהם דירקטורים
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בחברות .לכאורה יש איסור להיות דירקטור בחברה .זה פה צריך להצהיר על זה למועצת
העיר .אני הצהרתי על זה בדוח ,בהון השנתי שלי בדוחות שאני אמור לתת למשרד הפנים
בנושא הזה הוצהר .מדובר בחברה שכוללת למעשה חברה משפחתית שלא פעילה בכלל .אלא
מקבלת הכנסות מאיזה שהוא נכס שהוא שכר דירה .אין לה ניגוד אינטרסים לשום דבר .אז
בנוסף על ההצהרה שלי .וכמובן אני לא מקבל ממנה שקל במשך מאז שנבחרתי לרשות העיר.
אני אומר למען הסר כל ספק .מאחר ועל פי הנוהל והחוק צריך להודיע את זה גם למועצת
העיר .היה צריך להודיע למועצת העיר .ואני הודעתי את זה למשרד הפנים בדוחות ההון .אז
אני מודיע את זה גם למועצת העיר .בזה מתוקן העניין.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אני רוצה להעלות על נס את ליזי בתרומתה לצופים.
ובהתגייסותה לדברים קטנים אבל שעושים לב רחב לנוער .העניינים הגיעו והכל נסגר .וככה
צריך לעבוד בעירייה.
ליזי אורון – מנהלת אגף שפ"ע :הוא לא עלה לנו כלום .ביקשו שקיות גדולות .הבאתי
מקק"ל פחים.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :עם הנכונות וההירתמות זה מה שחשוב.
משה סיני-ראש העיר:האמת היא באמת אם אני אעשה המשכיות למה שנאמר פה .תראו
ונים ללשכת ראש העיר הרבה מאוד תושבים בכל מיני תלונות ובעיות באגף שפע .ואני מפנה
את זה כמובן לליזי ,כמנהלת האגף .ואני אומרת לכם לא חולפות  24שעות בלי שאותו תושב
או מתקשר אליה ,או מתקשר אלי ומודה לפחות על ההתייחסות .לא תמיד יש לנו את
הפתרונות אבל זה שחזרנו אליו .ממש תוך  24שעות מרגע שנכנס המיל .אני חושב שזה יפה
מאוד .ולזכותך .תודה רבה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אתם לא מתייחסים לשונות? לאשר את זה.
החלטה מס' 11
סעיף  9שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מתן זכות שימוש לעמותת
"אמילי" ע"ר מס'  580038677במבנה הנמצא ברחוב הציונות  16גבעת הסלעים ראש העין,
הידוע כחלקה  141בגוש ) 5018מגרש  ,(909לצורך הפעלת מעון יום לילדים על פי הסכם
למתן זכות שימוש בנוסח המצורף.
בעד (9) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.

משה סיני-ראש העיר:תודה רבה .ביי.
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
הצעה להוספת נושא לסדר היום של חברת המועצה שרי סלע.

א  " .דיון וקבלת החלטה בדבר המשך הפעלת תכנית " אופק חדש " בבתיה " ס
היסודיים בעיר והחלטה לגבי התחלת התכנית בחטיבות הביניים בשנת הלימודים
הקרובה " .

החלטה :מליאת המועצה מחליטה שלא להוסיף לסדר היום את הצעת חברת המועצה שרי
סלע " :דיון וקבלת החלטה בדבר המשך הפעלת תכנית " אופק חדש " בבתיה " ס
היסודיים בעיר והחלטה לגבי התחלת התכנית בחטיבות הביניים בשנת
הלימודים הקרובה ".

בעד (5) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,יעקב אדמוני ,משה בן טובים.
נגד:שרי סלע ,מיכאל מלמד ,ארנון בן עמרם,
החלטה מס' 2
הצעה להוספת נושא לסדר היום של חברת המועצה שרי סלע.

ב  " .אישור העתקת פסל " אורגן האורות " מכיכר משה דיין  -ז ' בוטינסקי  ,למיקום
אחר ב עיר  ,אשר המרחק בין צירו של האורגן לבתי התושבים יהיה ברדיוס של
לפחות  50מ " ר ".

החלטה :מליאת המועצה מחליטה שלא להוסיף לסדר היום את הצעת חברת המועצה שרי

סלע" :אישור העתקת פסל " אורגן אורות " מכיכר משה דיין – ז ' בוטינסקי למיקום
אחר בעיר  ,אשר המרחק בין צירו של האורגן לבתי התושבים יהיה ברדיוס של
לפחות  50מ " ר " .

בעד (9) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,יעקב אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק,
ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
נגד (2) :שרי סלע ,מיכאל מלמד

החלטה מס' 3
סעיף  1שבסדר היום :הסבר  :בישיבת מליאת מועצה מס '  29 /12מיום 24 /5 /10

אישרה מליאת המועצה ביטול הפקעה החזרת קר קע למינהל מקרקעי ישראל עקב
שינוי ייעוד גוש  4272ח " ח  , 187כפוף לאישור משרד הפנים .
ברישום מס ' הגוש נפלה טעות סופר מס ' הגוש  4274ולא  4272כפי שנרשם
בטעות  ,כך גם עולה מחוו " ד היועמ " ש והמסמכים שצורפו .
אי לכך  ,מתבקשת מליאת המועצה לאשר את תיקון מס ' הגוש ל . 4274 -

החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תיקון מס' גוש מ 4272 -למס' גוש .4274
נוסח מתוקן :אישור ביטול הפקעה החזרת קרקע למינהל מקרקעי ישראל עקב שינוי ייעוד
גוש  4274ח"ח  ,187כפוף לאישור שר הפנים.
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
יצאה (1) :שרי סלע.
החלטה מס' 4
סעיף  2שבסדר היום :אישור התב"רים כמפורט להלן:
א  .אישור תב " ר מס '  355עבור הנגשת תחנות אוטובוסים  ,ע " ס ₪ 91,162
במימון משרד התחבורה ו  ₪ 39,070 -במימון ע ירייה  ,סה " כ תקציב 130,232
.₪
ב  .אישור תב " ר מס '  356עבור תוכנית חינוכית לצמצום נפחי פסולת  ,ע " ס
 ₪ 166,456במימון משרד איכות הסביבה ו  ₪ 33,291 -במימון עירייה  ,סה " כ
תקציב . ₪ 199,747
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ג  .אישור תב " ר מס '  357עבור מרכז המוסיקה  ,ע " ס  ₪ 2,750,000במימון
מפעל הפיס .
ד  .אי שור הגדלת תב " ר מס '  779עבור שיפוץ הספרייה  ,ע " ס ₪ 167,346
במימון מפעל הפיס  ,סה " כ תקציב קודם  , ₪ 1,616,000סה " כ תקציב
. ₪ 1,783,346
ה  .אישור הגדלת תב " ר מס '  339עבור מגרש משולב בי " ס יובל  ,ע " ס 75,000
 ₪במימון עירייה  ,סה " כ תקציב קודם  , ₪ 310,000סה " כ תקציב 385,000
.₪
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט לעיל.
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
החלטה מס' 5
סעיף  3שבסדר היום:
עדכון תקציב הגדלת תקן של משרה אחת לפיקוח במחלקת בניין עיר
₪ 60,000
 - 1733400110ועדה לתכנון ובניה )תוספת תקן אחד(
 - 1590000590הכנסות מקרן פיתוח
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות עדכון תקציב הגדלת תקן של משרה אחת
לפיקוח במחלקת בניין עיר כמפורט לעיל.
בעד (9) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,יעקב אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק,
ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
נמנע (1) :מיכאל מלמד.
החלטה מס' 6
סעיף  4שבסדר היום:
עדכון תקציב העברה מסעיף פעולות לסעיף שכר מרכז לגיל הרך
סעיף מס'  - 1812400780השתתפות בפעולות
₪ 15,000
סעיף מס'  - 1812400110הגדלת תקן למשרה אחת
עבור חודשים ספטמבר עד דצמבר 2010
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון תקציב העברה מסעיף פעולות לסעיף
שכר מרכז לגיל הרך כמפורט לעיל.
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.

החלטה מס' 7
סעיף  5שבסדר היום:
עדכון תקציב העברה מסעיף פעולות לסעיף שכר )עסקת עובד בעל מוגבלויות בחצי משרה(
סעיף מס'  - 1811000110שכר מינהל חינוך  -תוספת חצי משרה
₪ 15,000
סעיף מס'  - 1811000750עבודות קבלניות  -צמצום
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון תקציב העברה מסעיף פעולות לסעיף
שכר )העסקת עובד בעל מוגבלויות בחצי משרה( כמפורט לעיל.
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
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החלטה מס' 8
סעיף  6שבסדר היום:
אישור מינוי יצחק לוי כפקח/מפקח עפ"י חוקי עזר של עיריית ראש העין.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי יצחק לוי כפקח/מפקח עפ"י חוקי עזר של
עיריית ראש העין.
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
החלטה מס' 9
סעיף  7שבסדר היום:
אישור העסקה בעבודה נוספת לעובדת עירייה ל.כ.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד העסקה בעבודה נוספת לעובדת עירייה ל.כ.
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.

החלטה מס' 10
סעיף  8שבסדר היום:
אישור בקשת הקצאה של רשת הגנים של אגו"י למתן זכות שימוש במבנה של העירייה
להפעלת גן תמר ברחוב רש"י  120גוש  5508חלקה .100
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד בקשת הקצאה של רשת הגנים של אגו"י למתן
זכות שימוש במבנה של העירייה להפעלת גן תמר ברחוב רש"י  120גוש  5508חלקה .100
בעד (9) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
יצא (1) :מתי יצחק.

החלטה מס' 11
סעיף  9שבסדר היום:
אישור מתן זכות שימוש לעמותת "אמילי" ע"ר מס'  580038677במבנה הנמצא ברחוב
הציונות  16גבעת הסלעים ראש העין ,הידוע כחלקה  141בגוש ) 5018מגרש  ,(909לצורך
הפעלת מעון יום לילדים על פי הסכם למתן זכות שימוש בנוסח המצורף.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מתן זכות שימוש לעמותת "אמילי" ע"ר מס'
 580038677במבנה הנמצא ברחוב הציונות  16גבעת הסלעים ראש העין,
הידוע כחלקה  141בגוש ) 5018מגרש  ,(909לצורך הפעלת מעון יום לילדים על פי הסכם
למתן זכות שימוש בנוסח המצורף.
בעד (9) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף,
ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.

___________________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה
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