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 ₪ 70,000במימון משרד החינוך .
ב  .הצטיידות גנ " י בית יעקב
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 - 1312200920הכנסות  -משרד החינוך משוער
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-
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-
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ראש העין .
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני מבקשת לפני שמתחילים את הסכמת המועצה,
יש בסעיף 5ב ,אנחנו מתקנים את הסעיף והוא במקום הסעיף שכתוב כאן אנחנו עושים
הצטיידות גני ילדים ,הכנסות והוצאות מהשוטף ,שלחנו לכם את זה כתיקון וברשותכם אני
רוצה להוסיף עוד  45,000שקל הכנסות ממשרד החינוך משוער ,להוצאות בטיחות מוסדות
החינוך ,פשוט אמרנו עד שתהיה הועדה הבאה ,ברשותכם להעלות את זה במהלך הדיון הזה.
בסדר? נושאים לסדר היום ,דיון בדו"ח הכספי ,בבקשה רחבעם.
 . 1דיון בדו " ח הכספי ) לא מסוקר ( חצי שנתי  -רבעון  2לתקופה ינואר  -יוני
_________________________________________________ 2009

רחבעם חיים – גזבר העירייה :קיבלתם את הדו"ח החצי שנתי ,רשום אצלכם ,לא מסוקר,
כלומר הרואה חשבון עדיין לא עבר עליו ולא אישר אותו ,זה היה נכון לאותו יום אבל אתמול
קיבלנו את הדו"ח מסוקר כלומר הוא אישר את הדו"ח החצי שנתי,
משתתף בדיון :הוא ביצע שינויים כל שהם?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא ,אם היו שינויים הייתי מעדכן אתכם .בנתונים הסופיים
אין כלום ,אולי יש כל מיני נקודות קטנות ,בתוך הדו"ח של העברות מספרים קטנים ,זה אני
אעביר לכם את הדו"ח המסוקר במיילים .הדו"ח החצי שנתי א .משקף איזון תקציבי ,אתם
מבחינים שיש פה חריגות גבוהות במספר סעיפים ,זה בעיקר בנושא של מים וביוב ,מאחר
ועל פי התכנית הראשונית התאגיד היה אמור לקום ב ,1.3 -מאחר והוא נדחה ל ,1.7 -אז כל
הנושא של הוצאות המים ,ההוצאות וההכנסות ,בתוך החצי שנתי ,אנחנו נבצע עידכון
תקציב כדי לאפס את הדו"ח בחודש הקרוב ,חודש נובמבר ,עם שאר כל מיני עדכונים
שאנחנו ניאלץ לבצע .כעיקרון הוא משקף עודף ארנונה ,כמליון שקל ,ובסך הכל ,זאת אומרת
עדיין יש לנו בעייה של חוסר הכנסות רזרבת שר ,הדו"ח הזה אינו ,זאת אומרת הוא משקף
שעדיין כל הנושא של המותנים עוד לא בוצע וגם כנראה שיופשרו במהלך השנה,
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :בכמה מסתכמים כל המותנים?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :המותנים מסתכמים בסביבות ה 5 -מליון שקלים ,ועל פי
התמונה המצטיירת נכון להיום ,כנראה שכולם יופשרו עד סוף השנה.
מתי יצחק – חבר מועצה :למה אתה בטוח כל הזמן על רזרבת השר?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :כל שנה קיבלנו ,יכול להיות שהשנה לא נקבל ,אז נשנה את
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דעתנו מכאן ואילך ,אבל ,זהו ,זאת אומרת אם יש לכם שאלות ,הנתונים לפניכם,
זה נכון לסוף חודש שישי ,זה לא נכון להיום.

נתנאל אחרק – חבר מועצה:

רחבעם חיים – גזבר העירייה :כן ,זה חצי שנתי .אם כי זה כולל את כל ההתאמות
הנדרשות ,למשל היות ואנחנו עובדים על בסיס מצטבר ,אז אם ישנן הוצאות שבוצעו או
שיבוצעו ,למשל שכר ,אתה לא יכול להתעלם מזה שיש לך הוצאות הבראה ,ויש לך מעבר
להבראה ביגוד ,אז אתה מכניס את החלק היחסי ,כי אם לא אתה תקבל פה תמונה מעוותת,
פתאום תראה שיש לך עודף תקציבי של כמה מליונים אבל זה אמור לצאת,
הוצאות מים?

נתנאל אחרק – חבר מועצה:

רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא ,זה לא .הוצאות מים אנחנו משאירים כמות שהוא ,לא
משנים ,כי במים יש לך איזון על ידי הכנסות והוצאות .ככל שאין לך הכנסות אין לך גם
הכנסות אז זה מתקזז .כמו כן בארנונה יש לנו גם ,בינואר אתה מקבל הכנסות מראש אז
אנחנו מחלקים אותו לתקופות,
נתנאל אחרק – חבר מועצה:

לגבי מים לגינון ציבורי?

רחבעם חיים – גזבר העירייה :מים לגינון ציבורי הוא הוצא חלקית באמת ,הוצא חלקית,
לא הכנסנו כי אין לנו מושג כמה הממוצע ,אז בדרך כלל את הדו"חות הכספיים אנחנו
עורכים על ידי רואה החשבון שנמצא פה ,ומבוקר על ידי או מסוקר על ידי רואי חשבון
ממשרד הפנים ,במקרה הזה אין לנו הערות ,גם בשנים שעברו לא היו הערות .אם יש לכם
שאלות ,נענה בחפץ לב.
 . 2אישור הקצאת מקרקעין לעמותת " בית הכנסת הספרדי מצפה אפק " ע " ר
 580305076בשטח של כ  1000 -מ " ר  ,בגוש  5511חלקה  ) 91גוש קודם
 5497מגרש  ( 903רחוב רמת הגולן בראש העין  ,עפ " י חוזה פיתוח ורשות
בכפוף לאישור שר הפנים __________________________________

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :המועצה מתבקשת לאשר הקצאת קרקע ללא תמורה
בגוש  5511חלקה  ,91ברחוב רמת הגולן ,לעמותת בית הכנסת הספרדי מצפה אפק,
ההסכמים הועברו לעיונכם כמו גם חוות הדעת שלי ,נסח רישום בלשכת רישום מקרקעין
כאסמכתא לזכויות העיריה ,תרשים של המגרש ,אנחנו מדברים פה על אישור בדיעבד
ואישור  ...בדיעבד זה על מבנה שקיים ,הקצאה שאושרה בשנת  1997על ידי מועצת העיר
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והקצאה לעתיד והגדלת השטח הבנוי לא שטח המגרש ,שטח המגרש נשאר אותו דבר ,ב100 -
מ' נוספים .מדובר בבית כנסת שנמצא בשכונת מצפה אפק ,השכונה מתאפיינת בלא מעט
אוכלוסיה דתית .בית הכנסת ,הגודל שלו לא עונה לצרכי האוכלוסיה לכן הוגשה בקשה
להגדלת שטח בית הכנסת .בוצעו פרסומים בהתאם לנוהל ,ועדת הקצאות דנה בבקשה,
ההמלצות מצורפות פה והמליצה לאשר אותה .ההמלצה הזו טעונה אישור של חברי מועצת
העיר ברוב חברים ,וטעונה גם אישור של משרד הפנים ,מדובר על הקצאה לתקופה של 25
שנה לצורך בית כנסת .כל הנושאים שצריכים להכלל בהתקשרות החוזית על פי נוהל
הקצאות שנקבע על ידי משרד הפנים כפי שפורסם בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים מכוסים
בהתקשרות החוזית.
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :שאלה אחת .אמרת שניתן גם אישור בדיעבד.
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :נכון .מה שקורה זה שקיים בית כנסת ,בשנת 1997
אושרה הקצאה ,ההקצאה לא אושרה על ידי משרד הפנים,
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :אושרה במועצת העיר?
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :אושרה במועצת העיר ,לאחר מכן כבר אושרה
הקצאה להגדלה ואז כבר איחדנו את הכל וכמובן בכפוף לזה שמועצת העיר תאשר ,יישלח
לאישור משרד הפנים.
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :בסעיף  4.1כתוב זה  25שנה מיום אישור חוזה זה.
איפה נכנסת התקופה הרטרואקטיבית כאן? בעצם ההקצאה ,אנחנו מקצים מעכשיו,
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :בדרך כלל אנחנו סופרים את המועדים ממועד אישור
המועצה .הכוונה היא לאישור ...
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :אין פה בדיעבד בהסכם הזה .יש פה מעכשיו .זה חשוב.
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :בדיעבד כי המבנה כבר קיים ,אז אני חייבת לומר
בדיעבד ,זאת אומרת הקצאה שהיא לא בדיעבד ,בדיעבד כשאנחנו מדברים על בניית מבנה,
חוזה פיתוח וחוזה ,מתן זכות להשתמש זה כשיש מגרש בתול שעומדים לבנות עליו .במקרה
הזה אני חייבת לומר בדיעבד כי המבנה כבר קיים וצריך לתת סקירה של העובדות כפי
שהוצגו.
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :בסדר ,אבל הקצאה לשימוש בקרקע ,היא מתייחסת
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לשימוש בו ,חוזה צריך להתייחס,
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :התקופה היא מפה ואילך.
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :חשוב ,אז זה לא בדיעבד.
משתתף בדיון :בדיעבד זה בעל פה ,בתכלס פה אין בדיעבד.
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :זה מעכשיו אנחנו מאשרים 25 .שנה מעכשיו .שאלה
נוספת ,זה מבנה שהולך להיות  25שנה .איזה סנקציה יש לנו אם למשל העמותה הזו לא
מתחזקת את המבנה כראוי ,לא צובעת אותו ,היא לא מצליחה לתחזק אותו ברמה של ,או
לא נותנת לציבור להכנס ,איזה סנקציה יש לנו בהסכם הזה שאנחנו יכולים לבוא ולאמר אם
לא תעשה  ,3 ,2 ,1אני יכול לקחת את ההקצאה ,אני לא מפצה אותך ,איזה סנקציה יש לנו
בהסכם הזה ,חשבו על סנקציה כאן? אני לא רוצה לראות בית כנסת שפתאום יוסיפו לו מזגן
בחוץ והוא מתקלף אחרי עשר שנים והעמותה לא מתנהלת כמו שצריך ,איזה סנקציות יש
לנו כי רשום בעוד  15 ,10שנה לבוא להגיד אם אתם לא משפצים צאו החוצה.
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :קודם כל יש התחיבות לתחזוקה שוטפת תיכף אני
אפנה אותך לסעיף .כמו כל הסכם ,הסכם צריך לכבד .במידה ויש הפרה של הסכם וההפרה
הזו לא מתוקנת אחרי שניתנה הזדמנות אפשר ליזום הליכים לביטול הקצאה בצעד דרסטי
בצעד שבדרך כלל לא נעשה ,אבל במקרה שנתתי זה לא בעיה של תחזוקה זה בעיה אחרת.
אם לא מתבצעת תחזוקה כפי שצריך או יש הפרה או נעשים שימושים זרים בנכס אפשר
לנקוט בצעדים.
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :אבל יש איזשהו משהו שלנו ברמת תחזוקה ברמת
מראה ,צביעה כל כמה שנים ,לסדר אותו לטפח את המקום ,איזשהו סנקציה או סעיפי יסוד
שאם מפרים אותם אז אנחנו יכולים להתנהל בצורה מסוימת ,סך הכל זו קרקע ציבורית זה
שטח ציבורי ,זו החזות של העיר ,צריך לתת את הדעת ,אולי שווה לעצור רגע ,להכניס עוד
שניים -שלושה סעיפים ,לעשות חשיבה מחודשת ,לתת איזושהי סנקציה ,בסדר ,אנחנו
יכולים לחכות עוד שבועיים עם זה ,וחשוב שאנחנו נתנהל עם נושא ההקצאות בצורה כזו
שיהיה לנו ,עד היום מתנהלים בבתי משפט עם הקצאה ש,
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :כל הסעיפים האלה מופיעים בהסכם .זה הסכם
שעבר כבר בקרה של משרד הפנים ,יש את כל הדברים כאן.
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נתנאל אחרק – חבר מועצה:

ראיתי את ההסכם של ההקצאה ,כל הסעיפים שרז אמר

מופיעים בהסכם של ההקצאה? יש עניין של סנקציה ,אנחנו רוצים כרשות מקומית ,אנחנו
רוצים לשלוט באנשים בעמותות מכאן ואילך ,אנחנו צריכים לדעת שבנושא של בית הכנסת
הזה ,אם כבר אנחנו מחליטים לתת לעמותה איזושהי הקצאה אנחנו יוצאים מנקודת הנחה
בסיסית שהעמותה תפעל כמו שצריך ותכבד את ההסכמים ,בלי זה אין שום סיי בעניין.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אם זה לא מופיע בהסכמים,
נתנאל אחרק – חבר מועצה:

מופיע ,רז אומר איזה סנקציה יש לי אם הוא לא מכבד את

ההסכם.
)מדברים ביחד(
רחבעם חיים – גזבר העירייה :יש לנו תחנות שבעוד עשר שנים אין אוכלוסיה מתפללת ,נוכל
להחזיר את העניין הזה.
מתי יצחק – חבר מועצה :אין סיכוי ,המדינה הולכת להיות דתית.
משתתף בדיון :אני מבקש למחוק את ההערה הזו.
נתנאל אחרק – חבר מועצה :חבר'ה ,זה הולך כחוט השני בין כל העמותות .בעמותות יש
את ההסכם הזה כמו שהוא נמצא .אני לא חושב שאנחנו כרשות יכולים לעשות תוספת
להסכם .יש הסכם ,מהבחינה הזו שאתה הולך ועושה מול העמותה הסכם ,אתה כבר מקבל
איזו שהיא החלטה לעשות הקצאה ,אז אתה אומר להם בהסכם תשמור על המבנה ,תעשו
ככה וככה ויש את זה בהסכם ,וזהו ,זה מה שאתה מחוייב לעשות .אתה לא יכול להכנס עוד
יותר,
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :תעשה סנקציה,
נתנאל אחרק – חבר מועצה :מה סנקציה ,אתה רוצה להוציא אותו ,יש חוק ומשפט ,מה
לעשות ,יש עמותה שאם היא לא מקיימת אתה הולך ותובע אותה.
רזיאל אחרק – סגו ראש העיר :למה ,אני יכול לעשות סנקציה.
נתנאל אחרק – חבר מועצה :אבל יש לך את האפשרות,
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :אין לי פירוט מה הוא חייב לעשות מה הוא לא חייב
לעשות,
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא ,יש פה פירוט.
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משה סיני – ראש העיר :רגע ,חברים ,הבנו את הנקודה ,בואו נשמע את פרומה.
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :ההסכם נותן מענה לכל הנקודות שהועלו פה.
תסתכלו .אנחנו לא מדברים על חוזה הפיתוח ,חוזה הפיתוח מתייחס לבניה ויש חוזה נוסף
שהוא מתייחס להרשאה לשימוש ושם זה מופיע .או קיי? אז אני אמנה לכם למשל ,דיברו
כאן על תחזוקה אז זה מדובר בסעיף  .8בר רשות מתחייב להחזיק את הנכס במצב טוב
ותקין ומתחייב לתקן על חשבונו כל נזק וקלקול .יש סעיף שמדבר על שלא לגרום למטרדים,
יש סעיף שמדבר שלא לקיים במקום פעילות פוליטית אגב שזה,
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :זה הכל פרשנות פרומה לשמור על נכס בצורה ראויה.
תסבירי ,אני כן יכול לחייב את זה זה מבנה ציבורי ,זו קרקע ציבורית ,אני כן יכול לחייב את
זה .אם ליד הבית שלך בנו בית כנסת יפה ואחרי עשר שנים העמותה הזו מתפרקת ויש
ויכוחים והיא לא מתוחזקת כראוי והופך להיות ליד הבית שלך מפגע .אז למה לא להכניס
קריטריונים .אני לא מבין ,למה לא,
יעקב אדמוני – חבר מועצה:

בראש העין הותיקה ....וזה בתים פרטיים.

רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :אני אראה לך פה בית כנסת בדיוק שאתה יוצא
מהעיריה מבנה בטון עומד כבר  15שנה ,אני אקח אותך למבנה שנמצא ברחוב הרשאש כבר
 15שנה .אני לא מבין מה הקושי ,יעקב ,מה הקושי ,אם אתה לא מסוגל תיקח בית כנסת,
אתה לא יכול להחזיק אותו ,מה אתה פוחד ,להחזיק את הבית כנסת שיהיה מסודר ויפה?
מה ביקשתי? ביקשתי שיצפו אותו בזהב? ביקשתי שכל חמש שנים יעבור צביעה,
יעקב אדמוני – חבר מועצה :הבית כנסת הזאת היא בית כנסת מפוארת,
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :היום היא מפוארת,
יעקב אדמוני – חבר מועצה :מפוארת ,היא כבר  12שנים מפוארת.
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :יעקב ,יש הרבה אנשים שהתחתנו והיתה אהבה
ביניהם ואחרי שנתיים התגרשו .אז זה מפואר עכשיו ,זה נראה טוב עכשיו ,העמותה מתנהלת
כמו שצריך ,צריך לקבוע קריטריונים איך הבית כנסת תיראה בעוד  10-15שנה ,איך היא
מתוחזקת .אם העמותה לא מסוגלת לתחזק אותה שתרד .זה לא הפרת הסכם ,זה קודם כל
הסכם בדיעבד .שניים ,אתה יכול מעכשיו לעשות הסכמים איך שאתה רוצה קדימה.
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :אתם מאשרים את ההקצאה?
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משה סיני – ראש העיר :פרומה ,בואי תשלימי אחרי זה אני אגיד כמה מילים.
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :צריך לאשר את ההקצאה .אני רק רוצה לומר ,היתה
כאן התייחסות לנושא של הפרה יסודית .יש טכניקה בניסוח חוזים שאפשר להכניס סעיף
ולהצהיר שהפרה של סעיף כזה או אחר תהווה הפרה יסודית .מכל מקום ,אני לא חושבת
שיש צורך בסעיף הזה פה .אם תרצו ,אין בעיה להוסיף את זה ,זה אגב חוזה סטנדרטי
שאנחנו עושים בו כבר מספר שנים שימוש .מכל מקום לתשומת לבכם ,שעל פי חוק החוזים
הישראלי ,כל הפרה שהמפר נדרש לתקן אותה ולא תיקן אותה תוך פרק זמן סביר שניתן לו
הופכת להיות הפרה יסודית וניתן לפעול בגינה .ונראה לי שזה מה שראוי בסוג הדברים
שאנחנו עושים בו שעה שהספינה נטרפת .הסעיף לגבי התחזוקה הוא סביר ,אפשר גם
להכניס דברים אחרים.
משה סיני – ראש העיר :אז אני אגיד כמה מילים ברמה העקרונית .אני חושב שמה
שהכוונה פה זה לאו דווקא בית כנסת .סך הכל יש חשיבה באגף ההנדסה ,עד כמה שאני
מבין ,לחזות פני העיר .וכמו שיש שכונות שפתאום הבניינים הופכים מצבע קרם לאדום
וצהוב וירוק ,זה לא רק בית כנסת ,בניינים יכולים לשנות פתאום את צבעם ויכול להיות שיש
דברים שלא חשבנו עליהם קודם ופתאום שכונה עוברת לשכונה בכל צבעי הקשת שאי אפשר
לעשות עם זה הרבה.
שרי סלע – חברת מועצה :ודאי שאפשר לעשות .אם נקפיד באמת באיזושהי שורה של
צעדים ,אז אפשר לעשות .עתידיים אבל לא בדיעבד.
משה סיני – ראש העיר :זה מה שאני אומר שיש עכשיו חשיבה ,ויש גם בנושא הזה.
מה שאני בא ואומר לגבי ההקצאה הזו ,אני חושב שגם מאחר ואנחנו מכירים שהבית כנסת
מתוחזק והוא בסדר והוא כבר  10שנים עובד ,זה לא איזשהו דבר חדש ,פה אין הרבה לדעתי
כאן להתעמק ,אבל מה שכן ,אני חושב שבפעמים הבאות תחשבי על איזשהו ניסוח קצת יותר
אולי ברור בעניין הזה ,אפילו שמחר בבוקר הצבע של הבניין הוא אפור ,ואנחנו נתעורר בעוד
שבוע והוא פתאום יהיה ירוק כהה ,זה נראה רציני? זה לא נראה .יש כמה דברים אולי
שצריך לחדד בהיבט של החזות ,של השינויים ,שכל הדברים האלה לא יוכלו להיעשות בלי
לבקש את האישור הקודם שלנו.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :בשינויים כתוב שזה בהסכמת העיריה.
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עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :יש גם סעיף בעניין הזה ,אבל אין בעיה לחדד .אני
לוקחת את זה לתשומת ליבי.
שרי סלע – חברת מועצה :שינוי משהו מהותי בעמותה ,במבנה הארגוני של העמותה ,זו
הפרה יסודית?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא .פירוק של עמותה?
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :אם העמותה הפסיקה לקיים או לנהל בנכס פעילות
שוטפת או נכנסה להליכי פירוק לזה יש דין כמו להפרה יסודית שמביא לטיפול,
שרי סלע – חברת מועצה :אז זה עונה על חלק מהדברים,
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :ההסכם מותנה ...וזה עונה על כל הנקודות.
משה סיני – ראש העיר :תעשי חשיבה נוספת אם צריך לחדד בהסכמים הסטנדרטיים
עוד איזה סעיף או שניים .בסדר?
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :אין בעיה ,זה גם תלוי ,זה בית כנסת שכבר קיים
ויכול להיות שבהקצאות מסוג אחר צריך לחשוב על זה .פה זה סביר.
שרי סלע – חברת מועצה :יש לי הערה לעניין .בשעתו ,את הזכרת קודם את התאריך,
כשדנו קודם בהקצאה של הקרקע ,כשהבית כנסת עוד לא קם,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :זה לא זה ,זה אולי לפני  10שנים ,את מדברת אולי על
הספרדי.
שרי סלע – חברת מועצה :על השני שלידו?
יעקב אדמוני – חבר מועצה :יש שם אשכנזי.
שרי סלע – חברת מועצה :אז ההערה שלי היא אותה הערה.
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :יש עוד בית כנסת ועוד ...וזה במיקום אחר.
יעקב אדמוני – חבר מועצה :את מתכוונת על תורי זהב.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :קודם כל כולם בעד? אם מישהו מתנגד שיגיד ,כולם
בעד אז בסדר .תודה ,כולם בעד .ועדת שמות ,בן טובים.
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החלטה מס' 1
סעיף  2שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הקצאת מקרקעין לעמותת "בית
כנסת הספרדי מצפה אפק" ע"ר  580305076בשטח של כ 1000 -מ"ר ,בגוש  5511חלקה 91
)גוש קודם  5497מגרש  (903רחוב רמת הגולן בראש העין ,עפ"י חוזה פיתוח ורשות בכפוף
לאישור שר הפנים.
בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
שרי סלע ,יעקב אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק ,אבינועם
טובים.
 . 3אישור המלצת ועדת שמות מיום  21/7/2009לקריאת המשעול ליד גן
השעשועים בשם עלי ) הכהן ( ______________________________

משה בן טובים – חבר מועצה :מדובר ברחוב בסמוך לבניין העיריה ליד גן השעשועים ,רחוב
קטן שהועדה החליטה על השם עלי הכהן ,עלי הכהן ,מתחבר עם הישוב שילה ,בסמוך
לעיריה ,שם מהתנ"ך .הועדה המליצה לקבוע את השם עלי הכהן בגלל השייכות לשילה ,יש
פה גם את אבנעזר ,עם ארון השן שזה עובר דרך אפק ,יש פה ממש קשר עם השם הזה לכן
הועדה החליטה על השם הזה ,עלי הכהן .בעבר אנחנו גם ,הועדה ,דנה על שם אחר ,ביטלנו
אותו ,כלומר לא ביטלנו אלא החלטנו בגלל שזה מתקשר ,החלטנו והתושבים מאוד ביקשו
שזה יהיה בטיפול ,אז בחרנו להקפיא את השם הקודם ולהמשיך ולקרוא עלי הכהן .זהו זה.
שרי סלע – חברת מועצה :אני מבקשת להתייחס לנושא .ספציפית ,במקרה דנן בקטע
של ,אותו קטע של רחוב שאין לו שם ,התושבים כבר לפני מספר שנים הגישו בקשה לשם,
נתנו שלוש אופציות אם אני לא טועה .האופציה הזו שכרגע מעלה משה לא היתה בין
האופציות .אחד השמות אני זוכרת היה רחוב הבנים והיה עוד משהו אני לא ממש זוכרת,
אבל אני ראיתי בוודאות מכתב ,בקשה וחתימות של אחוז ניכר מהתושבים .מה שמפריע לי
בהליך ,השם ,עוד פעם ,המוצר המוגמר שנבחר ,עלי הכהן בהחלט נראה מתאים ושייך לאזור
ואני אפילו מברכת על הבחירה .על זה היה לנו בשעתו ויכוח ואני ,השם נראה לי מתאים.
אבל יחד עם זאת ישנה סתירה לגבי הנושא של בקשה של התושבים .אני יודעת שהאחד,
נציגות של התושבים לא הגיעה לועדה וזו תקלה בפני עצמה ,ושתיים ,אני יודעת שאחר כך
בדיעבד ,אחרי שהתקבלה החלטה הלכתם לאחד מהנציגים ושאלתם אותו אם הוא בסדר
והבחור כבר מרוב יאוש אמר בסדר ,העיקר שיהיה כבר שם .אבל אני אומרת לך ,לא בסדר.
כי אם התושבים באו ,הגישו בקשה ונתנו לכם מספר אלטרנטיבות ,וכשאתם דנתם לא
הזמנתם אותם לישיבה ,זה לא בסדר .ולכן אני פה בדילמה כי מצד אחד השם נראה לי
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מתאים ,מצד שני ,היעדר שיתוף עם התושבים נראה לי לא טוב.
משה בן טובים – חבר מועצה :קודם כל אל תהיי בדילמה כי היום כל התושבים בעד השם
הזה.
שרי סלע – חברת מועצה :אתה לא תכתיב לי אם אני כן אהיה בדילמה ,אני כן בדילמה.
משה בן טובים – חבר מועצה :בואי אני אגיד לך .בעבר הרחוק באמת ,קודם כל המכתב ,לא
הגיע אלי המכתב הזה .ויחד עם זאת ,אם התושבים גם אומרים שהם ממליצים על שם
מסוים ,הועדה דנה והיא מחליטה אם כן או לא .ואני לא זוכר שזה הגיע אלי.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :זה בקדנציה הקודמת.
משה בן טובים – חבר מועצה :זה בקדנציה הקודמת .את יודעת מה ,הם גם ביקשו אעלה
בתמר .מתברר שאעלה בתמר ,יש גם רחוב כזה .ואני אומר לך ,אני מכבד,
שרי סלע – חברת מועצה :זו היתה האופציה הראשונה ,חזרת אליהם אמרת להם יש
כבר רחוב כזה ,הם הגישו נייר נוסף עם אופציה של שלוש שמות ,אחד מהם זה רחוב הגנים
בוודאות .וחסר לי באמת במהלך הדיון בישיבה שזה לא הועלה כאופציה.
משה בן טובים – חבר מועצה :בסדר,
משה סיני – ראש העיר :תודה על ההערות.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה:אישור ,כולם בעד? כולם בעד.
החלטה מס' 2
סעיף  3שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצת ועדת שמות מיום 21/7/09
לקריאת המשעול ליד גן השעשועים בשם עלי )הכהן(.
בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
שרי סלע ,יעקב אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק ,אבינועם
טובים.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :נושא הבא ועדת תמיכות.

 .4אישור המלצות ועדת תמיכות לשנת .2009

רחבעם חיים – גזבר העירייה :קיבלתם את ההמלצות של ועדת תמיכות ,מלבד התקציב
תמיכות בספורט באמת נעביר את כולם,
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :תקציב לספורט אנחנו נעביר אחר כך ,אבל נעביר את
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זה עוד פעם אחר כך או שהם לא מקבלים?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא ,מה שאנחנו מאשרים – מאשרים .את מי שלא אישרנו
יהיה בשלב השני.
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :בשלב השני של .2009
רחבעם חיים – גזבר העירייה :כן .כן.
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :או קיי .זאת אומרת שמי שלא אישרנו היום ,אני
רוצה להבין משהו ,השאלה שלי זה אם ביבי,
עופר בביוף – חבר מועצה :יש מספר גורמים שהוא לא מעלה היום לדיון,
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :והאם נוכל להעלות אותם עוד פעם?
עופר בביוף – חבר מועצה :אני אומר בשמו כי היו לי דיונים ארוכים איתו .הסיבה
שכנראה יש חוסר במספר נתונים ,ברגע שישלימו בשבוע הבא הוא מעלה את זה בישיבת
מועצה הבאה להחלטה ולאישור .זה הכל.
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :או קיי .זה מה שרציתי לדעת.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :עופר ,אני חושב שאתה מטעה .סיגל מכוונת לכוונת
מכוון .אנחנו מעלים רק את הספורט כי כל היתר המועד עבר .הספורט הם היחידים שהגישו
אבל הגישו לא...
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :המועד עבר לכולם ,אני נורא מצטערת ,אין כזה דבר.
המועד עבר לכולם ,אין כאן איפה ואיפה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אני אציג בפניכם ממש במספר משפטים .הועדה ישבה על כל
נושא של התמיכות בהתאם לתבחינים שאושרו על ידי מליאת המועצה ,ההסתייגויות שלנו
היו אך ורק בשני נושאים .שניים שלא,
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :לא ,אני אגיד מה  ...אירית ,אל תפרשי אותי ,אני
מצטערת .זה לא היה בזמן,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא ,הוא שואל בהנהלה,
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :זה לא עלה בהנהלה ,ממש לא .אני הייתי בהנהלה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :הפרוטוקול מוצג בפניכם ,הפרוטוקול בנושא של תמיכות,
האישור של הועדה בנושא תמיכות עבר בסדר ,זאת אומרת כל העמותות הגישו את כל
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המסמכים .בנושא תנועות הנוער ,מאחר ועל פי התבחינים אנחנו רשאים לאשר תקציב עד 70
אחוז מתקציבו של הסניף בראש העין ,ומאחר ושני גופים לא נתנו לנו ,לא קיבלנו מהם
מסמכים על גובה התקציב של הסניף המקומי שזה בני עקיבא והנוער העובד ,לכן לא יכולנו
לאשר את התמיכה עבורם .פנינו אליהם וקיבלנו משם תמונות כלליות אבל לא קיבלנו את
הסכומים הספציפיים ,עבור הסניפים בראש העין .לכן לא נוכל לאשר מאחר ועל פי
התבחינים קיימת הגבלה של,
עופר בביוף – חבר מועצה :לא נוכל לאשר היום,
רחבעם חיים – גזבר העירייה :היום בלבד .יש לנו זמן ,אנחנו ניפגש פה עוד שבוע ,שבועיים,
שלוש ,אבל יש לנו זמן עד סוף השנה.
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :ואז אפשר להכניס בעצם את כל מי שלא הגיש,
רחבעם חיים – גזבר העירייה :פירסמנו ,רק מי שהגיש ,מי שלא השלים .מי שלא הגיש יכול
עכשיו לבצע השלמות.
עופר בביוף – חבר מועצה :בעצם תחדד ,רק מי שאושר על ידי הועדה שכל המסמכים
הוגשו ונדרש להשלמות הוא יופיע לועדה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :כתבנו הערות בעמוד ,עוד פעם ,אני חוזר שוב .בנושא תמיכות
נוער ,למעשה אישרנו אך ורק את הצופים .הנוער העובד ובני עקיבא שסכומם כבר רשום פה
אבל עדיין לא אושרו ,מאחר ואין לנו את הנתונים עבור גובה התקציב של הסניף המקומי.
אז בשלב זה הנוער העובד ובני עקיבא לא מאושרים.
משה סיני – ראש העיר :רחבעם ,בוא נחדד את זה שיהיה פשוט .כל מה שמופיע פה ,תגיד
לנו למעט מה אנחנו לא מאשרים עכשיו שאנחנו נעביר את זה לישיבת המועצה הבאה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :פה ,בתנועות הנוער ,למעט בני עקיבא,
משתתף בדיון :למה ....
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא ,אי אפשר.
משתתף בדיון :למה אי אפשר? הבטחתם לבני הישיבות לפני החגים שתתנו להם כסף,
רחבעם חיים – גזבר העירייה :שיתנו נתונים .אנחנו צריכים לחכות להם?
משתתף בדיון :נו באמת ,רוב הישיבות הביאו את כל הנתונים לפני החגים ,הבטיחו להם
כסף לפני החגים ,גם לא קיבלו עד עכשיו.
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רחבעם חיים – גזבר העיריה :זה לא ישיבות.
עופר בביוף – חבר מועצה :זה לא קשור ,לא קשור.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אני רוצה להבין ,אם יש לך גוף שהוא לא אחראי ,אנחנו
מבקשים ממנו עשרות פעמים ,פונים אליו ,מפרסמים ,דוחים את הפרסומים ובכל מקרה
הוא לא מגיש .מה אתה אומר? בוא ניתן לו פרס ,נאשר אותו בכפוף .בשביל מה? שילמד פעם
אחת ולתמיד שאם הוא לא מגיש את כל האישורים בזמן ,לא נותנים לו.
מתי יצחק – חבר מועצה :זו שיטת הענשה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :איזו הענשה? זה סדר.
אירית נתן -מנכ"לית העירייה:אבל מתי זה נכון לעשות את זה ככה .אנחנו לא דוחים.
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :אנחנו לא דוחים אותו ,תהיה עוד ישיבה ואנחנו
מאשרים אותו בישיבה הבאה .לא דוחים אותו.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אז בנושא תמיכות נוער אמרנו ,מלבד בני עקיבא והנוער
העובד הצופים בסדר ,תרבות אישרנו את כולם ,זה מפורט ב,
אמיר פוריאן – חבר מועצה :סליחה ,אתה אומר אישרנו ,איפה ,מה ,מי,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :ועדת תמיכות .עכשיו זה עולה לפה לדיון.
עופר בביוף – חבר מועצה :יש תבחינים ,תסביר לו.
אמיר פוריאן – חבר מועצה :מה הבסיס של תחשיב נניח לגמלאים .מה הבסיס של תחשיב,
איך הגעתם ל,
רחבעם חיים – גזבר העירייה :תסתכל בעמוד  ,7בגמלאים,
מתי יצחק – חבר מועצה :כשאתה אומר גמלאים זה כל הגמלאים של ראש העין או,
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא ,זו עמותה ,עמותה אחת שהגישה .על פי התבחינים ,ישנם
שלושה פרמטרים שקובעים ...
מתי יצחק – חבר מועצה :אמיר ,אתה הגשת?
אמיר פוריאן – חבר מועצה :לא ,אני,
מתי יצחק – חבר מועצה :הגמלאים אצלכם.
אמיר פוריאן – חבר מועצה :חלק הגישו אבל לא כולם ,הרי פה יש  15,000גמלאים ואי
אפשר לאגד אותם אז לכן אני רוצה לדעת איך זה הגיע.
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רחבעם חיים – גזבר העירייה :גוף אחד הגיש.
אמיר פוריאן – חבר מועצה :אני יודע ,אבל יש עוד,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אבל רק אלה שהגישו.
אמיר פוריאן – חבר מועצה :הם לא מאוגדים ואחד דורך על השני .פה מופיע .30,777
רחבעם חיים – גזבר העירייה :כן ,זה מחולק אם שמת לב,
אמיר פוריאן – חבר מועצה:

איך הגעתם ל?30,777 -

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לפי הנוסחה ,יש נוסחה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :התבחינים קובעים שזה יהיה מחולק על פי בסיס של שלושה
פרמטרים .במידה והוא עמותה ,אז הוא כבר מקבל  30אחוז באופן אוטומטי .אחרי כן על פי
מספר מקבלי השירות הוא מקבל עוד  35אחוז ,ועל פי מספר האירועים בשנה הוא מקבל עוד
 35אחוז .אתה לוקח את כל התקציב ,מחלק את זה בין כל הבקשות ומחלק את זה על פי
מספר הנתונים שישנם .למשל גמלאי ראש העין שיש לו את מספר מקבלי השירות הגבוה
ביותר זה  ,500ויש לו מספר אירועים .314
אמיר פוריאן – חבר מועצה :מי בדק את זה שיש?
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :הוא מביא שמות ,זה לא סתם ,מביא שמות של
אנשים.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :על פי הדיווחים שהוא נותן .נותנים אפילו יותר ,אבל אנחנו
לא...
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אמיר אז למה אתה לא מגיש גם,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :שיגיש .תגישו בעמותה הארצית.
)מדברים ביחד(
רחבעם חיים – גזבר העירייה :יש להם את המכללה ,שהם מלמדים ,אז נושא תרבות מובן,
נכון?
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :לא ,יש עוד הרבה שאלות.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אנחנו עבדנו לפי התבחינים שאושרו,
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :סליחה ,אז תוריד את זה .אני לא ידעתי שזה עולה
לדיון .משה ,זה הגיע לפני יומיים ,יש לי שאלות ואני רוצה להעלות אותן.
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משה סיני – ראש העיר :נעלה את זה להצבעה.
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :אז מה אתה מעלה את זה להצבעה? אני רוצה ש...
וזה יהיה לי לפעם הבאה ,אין לי בעיה .אני רוצה שזה יעלה לאישור.
)מדברים ביחד(
משה סיני – ראש העיר :אין מה להעלות לאישור,
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :לא ,כי אם יקבלו פה עכשיו את התמיכות ,אי אפשר
יהיה להעלות את זה בפעם הבאה.
משה סיני – ראש העיר :אפשר.
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :אל תגיד לי אפשר .אני אשאל את פרומה והיא תגיד
לי.
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :בית כנסת לא...
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :בסדר ,אז אנחנו נגיש את זה לא כבית כנסת.
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :אבל בית כנסת זה מה שהם הגישו.
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :לא ,בסדר ,אז הטעו אותם .אז אני אשאל ואנחנו
נשנה את זה עכשיו.
משה סיני – ראש העיר :עכשיו את יכולה לשאול מה שאת רוצה .בבקשה ,רחבעם.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :בנושא של הספורט עדיין לא קיבלנו ,מכבי הגישו את
הנתונים אבל אולם אנחנו חייבים לקבל את הנתונים של הספורט היצוגי שלהם בלבד .יש
להם פעילות עניפה גם בעניין בני נוער ,זה לא רלוונטי לנושא של התמיכה ,התמיכה היא אך
ורק לקבוצה הייצוגית .לא קיבלנו הפרדה מאוד ברורה בנושאים המספריים,
עופר בביוף – חבר מועצה :גם הנוער שם הוא ייצוגי ,מופיע בליגות רשמיות של מדינת
ישראל ,אל תשכחו את זה .אז למה...
רחבעם חיים – גזבר העירייה :רגע ,אבל הנוער מורכב גם מייצוגי וגם לא ייצוגי .אז שיבצעו
לנו חלוקה מאוד ברורה .אנחנו צריכים נתונים על כל ההוצאות ,ולא קיבלנו .קיבלנו איזשהו
מיקס אחד שלם.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא אמרתי שיש בעיה ,צריך לפתור את זה ולקדם את המענה.
הכדורסל הוא ייצוגי ,הנערים הם יצוגיים .כל הליגה היא ייצוגית לחלוטין .אתה מדבר על
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אותם חוגים? אין חוג ,הרי זו קבוצת כדורסל .בסופו של דבר אתה מכסה אחד על השני.

משה סיני – ראש העיר :יש שאלות או הערות?
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :כן .לי.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :אגב ,הערה ,לאחר שמכבי יגישו את כל הנתונים ייתכן
ויהיה שינוי עם התמיכה של הכדורגל באולמות .יכול להיות שיהיה שינוי ויכול להיות שלא,
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :כי זה שייך לספורט ייצוגי ,וזה יחד עם מכבי.
מתי יצחק – חבר מועצה :איזה שינוי יכול להיות?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כספי ,מתי ,כספי.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :או קיי ,שאלות .הם הגישו,
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :הם הגישו ,הם צריכים לתת לנו עוד...
)מדברים ביחד(
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :הוא הגיש התפטרות.
עופר בביוף – חבר מועצה :נתי אחרק ,ב 1.9 -אני התפטרתי מהעמותה לניהול כדורגל
באולמות ,אני לא משמש עוד בשום תפקיד .רשם העמותות עבר לפרומה ,כל אחד קיבל את
מה שהיה צריך לקבל.
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :אתה יכול בבקשה להגדיר בצורה סטטיסטית מתוך
כל הבקשות שהוגשו כמה סורבו כי לא עמדו בקריטריונים וכמה נדחים לשלב הבא בגלל
חוסר מסמכים?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אני לא מדבר איתך בסטטיסטיקה ,אני מדבר איתך בנתונים.
בנושא דת יש שניים שהגישו בקשה ולא קיבלו ,סורבו ,כתבנו את זה פה בפרוטוקול,
משה סיני – ראש העיר :תגיד את השמות.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :השמות זה ש"י מרכז תורני ,מאחר וחסר להם ניהול תקין
ובבת עין מאחר וזה בית כנסת ואנחנו לא אישרנו הקצבות לבתי כנסיות ,הודענו את זה
והיתה פה גם כן החלטה חד משמעית .ניסינו באמת לתת ,לחלק את התקציב לבתי כנסת וזה
אושר,
משתתף בדיון :למה?
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רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא אישרתם .לא אישרתם תקציב לבתי כנסת
)מדברים ביחד(
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :אני מבקשת להוציא מהאישור להצבעה את בבת עין
ולהעלות אותה בפעם הבאה להצבעה ,כדי שיהיה דיון בישיבת הנהלה .אם לא ,אני מעלה את
השאלות שלי עכשיו.
משה סיני – ראש העיר :אין בעיה ,אני כאן אומר חד וחלק ,ואני אומר גם לך ,הם
הגישו את זה בתור בית כנסת ויש החלטת הנהלה שבתי כנסת לא מקבלים ,זו החלטת
הנהלה ,וכל הצבעה אחרת שמרימים את היד ,היא לא עומדת בקריטריונים של חברי
קואליציה.
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :אין בעיה ,אבל אני לא מבקשת ,גם בהנהלה ,אני לא
מבקשת שיאשרו את זה כבית כנסת .לכן אני מבקשת משה להוציא את זה עכשיו מההצבעה,
כדי להגיד את מה שיש לי לומר,
משה סיני – ראש העיר :את אמרת.
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :לא ,לא אמרתי .אני לא מבקשת שהם יקבלו הקצאה
כבית כנסת .חד משמעית לא .אני רוצה רגע לשאול,
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,אני אומר את זה חד וחלק ,חברים ,עמותת בבת עין
שאני מאוד מכבד אותה ,ואני לא מתבייש ,אני שם את זה פה על השולחן כי אני עובד בשיטה
עניינית ,אני לא מעלים ומנסה ללכת בכל מיני ,הם הגישו את הבקשה בתור בית כנסת .זה
סימן שהם ראו את עצמם כבית כנסת .גם מכבי ראש העין יכולה להגיש כקבוצת ספורט
והיא יכולה להגיש את זה כקבוצת תרבות ,גם הם שם עושים תרבות .אז אני לא מתכוון
לעקוף שום דבר ,לא מצד ימין ולא מצד שמאל .אם הם הגישו את זה כבית כנסת זה סימן
שהם חשבו שזה בית כנסת .אני לא אתן לשום תהליך לעקוף ,זה אפילו לא ראוי ,לא נכון ,זה
לא ראוי ולא נכון רק כדי לקבל כמה גרושים לעשות עכשיו חשיבה מחדש ולהגדיר את עצמם
כגוף אחר .אז לכן אני בכלל לא רוצה להכנס לזה .זה מה שהיה ,זו ההחלטה המקצועית
וככה צריך לנהוג.
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :בכל זאת אני רוצה לומר כמה דברים .יש לנו סעיף
של תקציב למוסדות דת ,נכון? בתקציב למוסדות דת יש את 'אל המעיין' שהוא לא מוסד דת,
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הוא מוסד תרבות ,והוא עושה עבודה נהדרת ,אין לי בעיה עם זה.
יעקב אדמוני – חבר מועצה :אמרתם שהם לא שייכים לנוער ,הם שייכים ל...
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :לא ,לא ,הם שייכים לתרבות .אדמוני ,אני לא נגד,
תקשיב רגע .אדמוני תירגע רגע .סליחה ,אם תירגעו רגע ותקשיבו מה יש לי לומר ,אני
מבקשת משה שלא תאשרו את זה עכשיו ,אני לא מנסה להפוך את זה לבית כנסת.
מתי יצחק – חבר מועצה :סיגל את מכינה שיעורי בית ,מעלה את זה בהנהלה ולא פה.
משה סיני – ראש העיר :אני אמרתי את שלי ,שמענו את דעתך ,זו החלטה ש,
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :לא ,אני לא אמרתי את דעתי .אני אגיד את דעתי,
אתם לא רוצים ,תקבלו,
מתי יצחק – חבר מועצה :את צריכה לעשות את זה בהנהלה ולא פה.
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :מתי ,אני לא צריכה את הפרשנות שלך .אל המעיין
הוצא מהנוער ומכיוון שהוא היה תרבות וביקשנו שהוא יהיה בתרבות .זה לא משנה אם הוא
בתרבות או בדת ואין לי שום בעיה עם שזה שהוא יקבל את הסכום שהוא מקבל ,מכיוון
שהוא עושה עבודה יפה מאוד ,אין לי שום בעיה עם זה .אבל אני אומרת שיש כאן תקציב
למוסדות דת ויש כאן מוסד ,אל המעיין ,שהוא לא מוסד דת ,או קיי ,הוא תרבות ,לדוגמה.
עכשיו ,מה אני באה ורוצה לומר בנושא של בבת עין? בבת עין זה בית כנסת ,בבת עין הגישה
את הבקשה לתמיכות כמוסד דת .זו היתה הפעם הראשונה שהם הגישו כי הם לא ידעו שהם
יכולים להגיש את זה בצורה אחרת .עכשיו ,בבת עין זה לא רק מוסד דת .אם נלך לתבחינים
שיש כאן בנושא של תרבות ,ורשום כאן ,התמיכה הניתנת לגופים אלה בעבור פעילות למען
הקהילה ,חוגים ,סדנאות ,טיולים ,ימי כיף ומסיבות,
מתי יצחק – חבר מועצה :את מדברת כאילו את דוברת שלהם .את סגנית ראש העיר
את לא מבינה מה שאת אומרת,
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :נכון ,כסגנית ראש העיר ,אני,
מתי יצחק – חבר מועצה :את מדברת כאילו את דוברת שלהם .תדברי על אל המעין,
תדברי על כל מיני מוסדות ובתי כנסת .למה את מדברת על בבת עין נקודתית?
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :כי אני רוצה לדבר על בבת עין.
מתי יצחק – חבר מועצה :אבל את הדוברת שלהם ,עם כל הכבוד.
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נתנאל אחרק – חבר מועצה :יש ניגוד עניינים שאנחנו לא יודעים עליו?
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :לא ,אין .תנו לי לסיים .ולכן ,מה שא ני אומרת,
מכיוון שבבת עין מעבר לזה שהיא בבית כנסת היא מקום קהילתי שעושה את כל הדברים
האלה ,אני חושבת שכן צריכים לתת להם הזדמנות ,מכיוון שהם לא ידעו ובגלל זה ביקשתי
שנוציא את זה ,לתת להם את האפשרות ,אולי הם בכלל לא ירצו .לתת להם את האפשרות
להגיש את זה למקום של תרבות .ולא בגלל שאנחנו מנסים לאנוס את הסעיף ולעשות משהו
שהוא לא כשר ולא חוקי ולא זה ,זה ממש לא בא מהמקום הזה .זה מקום שפעם ראשונה
הגיש ,ואני חושבת שגם אם זה לא נוח להרבה אנשים פה ,צריכים לתת מענה לכלל
התושבים ,ואנחנו עיר פלורליסטית שצריכה,
משה סיני – ראש העיר :עם כל הכבוד ,אני שמעתי אותך ,לא חידשת שום דבר מעבר
למה שאמרת קודם ,אני לא מתכוון לקרוא לזבוב פיל ולפיל זבוב .זה לא עובד ככה .כל בית
כנסת בעיר הזאת עושה גם פעילות של תרבות וקהילה וטיולים ונוסע לקברות צדיקים ונוסע
לצפת ולטבריה ולאן שאת לא רוצה .אז עושה את זה גם בבת עין ,אין בזה שום ערבות אין
בזה שום יתרה ,ואין בזה שום דבר דרמטי שעכשיו נהפוך את זה לאיזשהו מוסד תרבותי.
אנחנו יודעים שזה בית כנסת ,כל מי שיודע ,הם הגישו את זה כבית כנסת ,אז אני לא צריך
תיקון כדי שהם עכשיו יהפכו את עצמם לתרבות .זה ממש לא נראה לי הגיוני.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בתוך העמותה בבקשה לאישור זה בית כנסת .רגע.
אישור תמיכות לשנת  ,2009אני עושה שמית.
שרי סלע – חברת מועצה :יש לי שאלה .אני לא מכירה ,ראיתי פעם אבל אני לא זוכרת,
הטפסים ,כשמוסד ממלא את הטופס הוא בוחר באיזו קטגוריה הוא נמצא?
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :לא.
שרי סלע – חברת מועצה :מי מחליט באיזו קטגוריה הוא נמצא?
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :כן ולא .יש לו את הטופס של העמותה ,השאלה מה
רשום שם.
שרי סלע – חברת מועצה :אז מי החליט שזה בקטגוריה כזו ולא בקטגוריה אחרת?
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :קראת את הבקשה לעמותה? בית כנסת כתוב.
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :ברשם העמותות יש שורה – מטרת העמותה.
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סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :הפעילות כפי שתוארה בבקשה היא פעילות
שמאפיינת בתי כנסת.
שרי סלע – חברת מועצה :אז אני מבקשת להרחיב את השאלה אם כך .הארגונים
אמונה ,נעמ"ת ,ויצ"ו ,אקי"ם ,הם מוגדרים כארגוני תרבות או כארגוני רווחה?
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :בבקשה שלהם ,מה שהם ציינו – לזה התייחסנו .יש
להם גם חינוך ,יש להם הרבה דברים.
שרי סלע – חברת מועצה :אבל יש לנו כאן כותרת שנקראת מוסדות רווחה בריאות.
האם אקי"ם ויצ"ו נעמ"ת לא שייכים לקטגוריה הזו?
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :לא.
שרי סלע – חברת מועצה :זה לא קשור לרווחה.
מתי יצחק – חבר מועצה :מה זה רווחה? גם אני חבר ועדה אגב ,גם אני יכול לענות לך.
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :בקטע המסויים שהם  ...הם לא הגישו .הם גם חינוך,
אבל הם הגישו על תרבות .זה מה שהם כתבו בבקשה ,מה שהם ציינו בבקשה .הם מתכוונים
לסייע לנשים מוכות ,זה רווחה.
מתי יצחק – חבר מועצה :לאנשים מעוטי יכולת ,מסכנים ,נזקקים ,זה נקרא רווחה.
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :בית כנסת ,תבחינים אין .אתם החלטתם בתבחינים
שאין בתי כנסת .ויצ"ו עושים ,יש מוסדות כמו ויצ"ו ונעמ"ת שהם גם רווחה והם גם חינוך
והם גם עושים המון דברים .עכשיו הם רוצים את התקציב למשהו מאוד מסויים שהם
עושים.
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :השאלה הנשאלת אם צריך להוכיח ,הם צריכים
להוכיח לועדה...
משה סיני – ראש העיר :חבר'ה ,אני רוצה לשים את הדברים קצת בפרופורציות.
אנחנו ,כל א חד מאיתנו יש לו איזו חשיבה ויש לו גם נטיה פוליטית וזה לגיטימי והכל בסדר,
יש לו גם ארגונים שהוא יותר קרוב אליהם ,פחות קרוב אליהם ,אבל בשביל זה הוקמה ועדה
מקצועית .הועדה המקצועית הזאת יש בה אנשים מאוד מאוד מכובדים ,עם ראש על
הכתפיים ,שהם יודעים לנתח ברמה המקצועית ,לא ברמה של חברי מועצה ,אלא ברמה הכי
מקצועית לאיזה פרמטרים ואיזה תבחינים אותה עמותה שמגישה זה יותר מתאים .זה יכול
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להיות  90אחוז 10 ,אחוז שהיא עושה תרבות ודת ,אז היא תהיה דת .זה יכול להיות 45-55
אז התחומים הם יותר אפורים .אבל בסופו של דבר לכמת את זה ,זה מאוד מאוד קשה.
הסמכנו שלושה אנשים על פי החוק ,וזה הנוהל ,שהם אלה שקובעים את זה ואני חושב
שצריך לכבד אותם ,אני לעולם לא מתערב במה שהם אומרים .חברים ,הם החליטו ,מצידי
שיחליטו שזה ,באמת ,לא יודע מה ,כל קטגוריה שהם רוצים .ככה זה צריך להיות .אנחנו לא
נצא מזה אחרת ,פשוט לא נצא מזה.
שרי סלע – חברת מועצה :יחד עם זאת משה ,היות והנושא מגיע כאן לאישור ,אז אתה
לא יכול לבטל איזשהן מחשבות או דעות או רעיונות של חברי המועצה ולהגיד דעתכם
מתבטלת ורק דעת אנשי המקצוע מתקבלת .אז נכון שאנשי המקצוע הכינו את הנושא ,זה
בא כאן לאישור המועצה ויש כאן כמה השגות .אז יכול להיות ,ואני מעלה ,אני עוד לא מגיעה
למסקנה ,שנעשתה כאן איזושהי טעות .ואם נעשתה כאן איזושהי טעות יכול להיות שצריך
לתקן כי לא נראה הגיוני ולא סביר ,אני חושבת שיש כאן כמה דברים שנמצאים לא
בקטגוריה שלהם ,וצריך לעשות סדר .אז פעם אחת עשינו באמת את הסדר עם אל המעיין,
לקח חמש שנים אבל עשינו את הסדר .זה יהיה מהיר יותר ,אז יכול להיות ששווה לדחות את
ההצבעה ,לעשות את הסדר הנכון כי זה באמת לא הגיוני,
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :אנחנו עומדים מאחורי זה שזה הסדר.
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :רק משהו אחד חשוב .מי שהסמיך את הועדה הזו
ואישר את התבחינים זה אנחנו .הועדה הזאת .התבחינים שלנו ,היום אנחנו אומרים לא?
תביאו את זה להצבעה,
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :רזי אני חושב שיש דבר עוד יותר חשוב .אני חושב
שסמנטיקה והתעקשות על סמנטיקה שזה דוחה העברת הכספים לארגונים שזקוקים לכסף,
האחריות שלנו היא לנהוג אחרת.
שרי סלע – חברת מועצה :לא ,אנחנו הבאנו את זה בחודש אוקטובר לשולחן .זה יכול
היה להגיע כבר לפני חצי שנה .את התבחינים אתה זוכר מתי אישרנו?
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :לפני שנתיים לדעתי.
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :לא ,כל שנה מגישים.
משה בן טובים – חבר מועצה :מאחר ואני חבר באביר יעקב וגם בגמ"ח תרופות ,בעמותה,
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אז אני לא משתתף בהצבעה.
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :נציין גם שלא השתתפת בדיון שנוגע לנושא.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :איזה אתה ,אדמוני? חסד אמת לאברהם,
יעקב אדמוני – חבר מועצה :כן .זה הצבעה נפרדת.
שרי סלע – חברת מועצה :אני שכחתי ,בפרק שדיברנו בדו"ח הביקורת להתייחס לנושא
אז איכשהו זה צץ עכשיו .יש גופים שחלק מהם נמצאים שם בפרק הדת ,שיכול ,אני
שואלת את זה כשאלה ,יכול שהם תומכים תמיכה כספית בפרסומים שנעשים בתרבות
תורנית? אני שואלת אם יש או אין .אם יש ברשימה הזו גופים שיכול והם תומכים בפעילות
ובפרסומים של תרבות תורנית.
משתתף בדיון :לא.
שרי סלע – חברת מועצה :התשובה היא חד משמעית?
משתתף בדיון :כן.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :טוב ,אני מעלה להצבעה ברשותכם .סיני -הכל כן?
רזי?
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :הכל.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :יבגני – הכל ,אמיר – הכל ,מרגי – הכל ,סיגל – הכל.
שרי?
שרי סלע – חברת מועצה :אני תומכת אבל אני חושבת שאנחנו צריכים להיות שקופים
יותר בשנה הבאה לגבי הגופים ולחשוף בפניהם את כל האפשרויות ,אני חושבת שאנחנו
עושים איזשהו עוול מסוים לחלק מהגופים.
משה סיני – ראש העיר :זו הערה שאני יכול ל ,אני חושב ש ... ,הסברה ,אפילו להפנות
את האנשים שרוצים ,אני אומר ,מעבר לפרסום ,יכול להיות שצריך יותר .בפרסום להגיד
שגזבר העיריה ,אם יקצה לעצמו ,הצוות הזה ,יקצה איזשהם שעתיים בתאריך מסוים שמי
שרוצה לשאול שאלות מעבר לפרסום ,שיבוא לשאול .הערות ,זה הכל.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אדמוני – הכל למעט אביר ,כן ,אתה חסד .כן .עופר
הכל? מתי הכל? ארנון איננו .בן טובים -הכל חוץ ממה שציינת? רשום ,רשום .רשום .נתי –
הכל .אבינועם – הכל .תודה רבה .יש תב"רים.
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החלטה מס' 3
סעיף  4שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצות ועדת תמיכות לשנת
) 2009למעט שתי הבקשות המפורטות מטה עליהן התקיימה הצבעה בנפרד בשל ניגוד
עניינים של חברי המועצה( ,בכפוף להערת הגזבר ,בעניין מתן תמיכה לקבוצת מכבי כי
לאחר הגשת הנתונים ייתכן ויהיה שינוי בסכום מתן התמיכה לכדורגל באולמות.
בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
שרי סלע ,יעקב אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק ,אבינועם
טובים.
בקשת עמות ת " אביר יעקב " וגמ " ח תרופות :
בעד (12) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
שרי סלע ,יעקב אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,נתנאל אחרק ,אבינועם טובים.
לא השתתף בהצבעה בשל נ יגוד עניינים  ( 1 ) :משה בן טובים .
בקשת עמותת " חסד אמת לאברהם " :
בעד (12) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
שרי סלע ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק ,אבינועם טובים.
לא השתתף בהצבעה בשל ניגוד עניינים  ( 1 ) :יעקב אדמוני .
שרי סלע – חברת מועצה :ברשותכם עוד הערה אחת לנושא התמיכות ,הערה מאוד
חשובה .ואני חוזרת על הבקשה הזו לצערי גם מספר שנים .אנחנו בישיבות התקציב קובעים
סכומים לתחומים ,לפני שאנחנו מחזיקים את הבקשות .ובכך בעצם יוצרים איזשהו מצב
מאולץ .אני חוזרת ומבקשת וחושבת שזה מה שנכון .היום לפרסם את הבקשות לתמיכות
לשנת ,2010
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :עוד לא אישרתם את התבחינים.
שרי סלע – חברת מועצה :אז תגישו את התבחינים ושבוע אחרי זה תגישו את הבקשות
ורק אז תפנימו את זה בספר התקציב .הגיע הזמן שפעם אחת נעשה את זה על פי הספר.
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 .5אישור הגדלת תב"ר מס'  304עבור בטיחות בדרכים ,ע"ס  ₪ 48,000במימון משרד
התחבורה ו ₪ 12,000 -במימון עירייה )סה"כ תקציב קודם  ,₪ 56,250סה"כ תקציב
(₪ 116,250
 .6א .אישור תב"ר מס'  331עבור רכישת קרוואן לאולפנת זבולון ,ע"ס  ₪ 70,000במימון
משרד החינוך.
ב .הצטיידות גנ " י בית יעקב
הכנסות
₪ 50,000
 - 1312200920הכנסות  -משרד החינוך משוער
הוצאות
₪ 50,000
 - 1812210740הוצאות  -משרד החינוך משוער
 . 8נושא שעלה מחוץ לסדר היום :
בטיחות וגידור
הכנסות
₪ 45,000
 משרד החינוך משוער - 1221000923הכנסות
הוצאות
₪ 45,000
 משרד החינוך משוער - 1721000973הוצאות

אירית נתן – מנכ"לית העירייה:

ביקשו ממני לאשר את הכל ביחד .את סעיף  ,5אם יש

לכם התנגדות ,אם לא אז אנחנו מעלים את סעיף  5הגדלת תב"ר  ,304את אישור התב"ר
 ,331את התיקון שנתנו לכם בתיקון )1ב( ,הצטיידות גני ילדים בית יעקב ,ברשותכם ,את מה
שביקשתי בתחילת הדיון ,הכנסות ממשרד החינוך  45,000משוער ,והוצאות בטיחות משרד
החינוך משוער  ₪ 45,000כפי שביקשתי ,ואישור של ליזי כפקחית החל מה.1.11-
שרי סלע – חברת מועצה :בואי נפריד בבקשה את הנושא האחרון .תב"רים בנפרד ו,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :או קיי .תב"רים כולם בעד? כולם בעד תב"רים.
מתי יצחק – חבר מועצה :זה גם עדכון תקציב ,זה לא תב"ר.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אמרתי ,עדכון תקציב ,את התב"ר  ,331 ,304את
הצטיידות גני ילדים בית יעקב בסעיף )1ב( זה עדכון וגם עדכון תקציב כפי שאמרתי קודם
הכנסות משרד החינוך והוצאות בטיחות .כולם בעד? או קיי.
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החלטה מס' 4
סעיפים  6 ,5שבסדר היום וסעיף  - 8נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :מליאת המועצה
מאשרת פה אחד את סעיפים  6 ,5שבסדר היום וסעיף  8שהועלה מחוץ לסדר היום
כמפורט להלן:
סעיף  :5אישור הגדלת תב"ר מס'  304עבור בטיחות בדרכים ,ע"ס  ₪ 48,000במימון משרד
התחבורה ו ₪ 12,000 -במימון עירייה )סה"כ תקציב קודם  ,₪ 56,250סה"כ תקציב
(₪ 116,250
סעיף  :6א .אישור תב"ר מס'  331עבור רכישת קרוואן לאולפנת זבולון ,ע"ס ₪ 70,000
במימון משרד החינוך.
ב .הצטיידות גנ " י בית יעקב
ה כנסות
₪ 50,000
 - 1312200920הכנסות  -משרד החינוך משוער -
הוצאות
₪ 50,000
 - 1812210740הוצאות  -משרד החינוך משוער
סעיף  - 8נושא שהועלה מחוץ לסדר היום:
בטיחות וגידור
הכנסות
₪ 45,000
 משרד החינוך משוערהכנסות
- 1221000923
הוצאות
₪ 45,000
 משרד החינוך משוערהוצאות
- 1721000973
בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
שרי סלע ,יעקב אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק ,אבינועם
טובים.

 .7אישור ליזי אורון מנהלת אגף שפ"ע כפקחית עפ"י חוקי עזר של עיריית ראש העין.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :עכשיו ליזי ,אני ארשום פה.
אישור ליזי כמנהלת אגף שפ"ע וכפקחית ,החל מה.1.11.2009-
שרי סלע – חברת מועצה :זה לא מה שהיה בסדר היום .סדר היום היה 'אישור פקחית'.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כן כן .לא חשוב ,היא לא צריכה אישור מליאה.
משה סיני – ראש העיר :היא מאושרת כפקחית.
שרי סלע – חברת מועצה :תסבירו ,אני מתקשה מאוד להבין על מה אני צריכה להצביע.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :על זה שהיא פקחית.
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :שהיא תקבל תעודת מפקח.
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :שמנהלת האגף תהיה גם פקחית.
אירית נתן :שתהיה לה תעודה ,שהיא תוכל לטפל באגף.
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רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :שתוכל לפקח ולתת דו"חות.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :גם.
משה סיני – ראש העיר :שתהיה חלק ממערך הפיקוח.
שרי סלע – חברת מועצה :צר לי ,קטונתי מלהבין.
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :ישנה עובדת עיריה שהיא מנהלת אגף פיקוח ,מסמיכים
אותה להיות פקחית .נקודה.
שרי סלע – חברת מועצה :אני לא זוכרת ששמוליק  ...כפקח ,אבל בסדר.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :סיני – בעד ,רזי – בעד ,יבגני – בעד ,אמיר – בעד,
שרי סלע – חברת מועצה :נראה לי מאוד לא מכובד אבל בסדר.
אמיר פוריאן – חבר מועצה:למה ,עושים את זה בהרבה מקומות.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :סיגל – בעד ,שרי?
שרי סלע – חברת מועצה :אני נמנעת.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אדמוני – בעד ,עופר – בעד ,אבינועם טובים – בעד ,נתי –
בעד ,בן טובים – בעד ,מתי – בעד .תודה רבה .סיימנו.
החלטה מס' 5
סעיף  7שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי ליזי אורון מנהלת אגף
שפ"ע כפקחית עפ"י חוקי עזר של עיריית ראש העין.
בעד (12) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
יעקב אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק ,אבינועם טובים.
נמנענת (1) :שרי סלע.
 -סוף הקלטה -
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס ' 1
סעיף  2שבסדר היום :
א ישור הקצאת מקרקעין לעמותת " בית הכנסת הספרדי מצפה אפק " ע " ר
 580305076בשטח של כ  1000 -מ " ר  ,בגוש  5511חלקה  ) 91גוש קודם  5497מגרש
 ( 903רחוב רמת הגולן בראש העין  ,עפ " י חוזה פיתוח ורשות בכפוף לאישור שר
הפנים .
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הקצאת מקרקעין לעמותת "בית כנסת

הספרדי מצפה אפק" ע"ר  580305076בשטח של כ 1000 -מ"ר ,בגוש  5511חלקה 91
)גוש קודם  5497מגרש  (903רחוב רמת הגולן בראש העין ,עפ"י חוזה פיתוח ורשות בכפוף
לאישור שר הפנים.
בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
שרי סלע ,יעקב אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק ,אבינועם
טובים.
החלטה מס ' 2
סעיף  3שבסדר היום :
אישור המלצת ועד ת שמות מיום  21/7/2009לקריאת ה משעול ליד גן השעשועים
ב שם עלי ) הכהן (.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצת ועדת שמות מיום  21/7/09לקריאת

המשעול ליד גן השעשועים בשם עלי )הכהן(.
בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
שרי סלע ,יעקב אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק ,אבינועם
טובים.
החלטה מס ' 3
סעיף  4שבסדר היום :
אישור המלצות ועדת תמיכות לשנת . 2009
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצות ועדת תמיכות לשנת ) 2009למעט

שתי הבקשות המפורטות מטה עליהן התקיימה הצבעה בנפרד בשל ניגוד עניינים של
חברי המועצה( ,בכפוף להערת הגזבר ,בעניין מתן תמיכה לקבוצת מכבי כי לאחר הגשת
הנתונים ייתכן ויהיה שינוי בסכום מתן התמיכה לכדורגל באולמות.
בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
שרי סלע ,יעקב אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק ,אבינועם
טובים.
בקשת ע מות ת " אביר יעקב " וגמ " ח תרופות :
בעד (12) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
שרי סלע ,יעקב אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,נתנאל אחרק ,אבינועם טובים.
לא השתתף בהצבעה בשל ניגוד עניינים  ( 1 ) :משה בן טובים .
בקשת עמותת " חסד אמת לאברהם " :
בעד (12) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
שרי סלע ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק ,אבינועם טובים.
לא השתתף בהצבעה בשל ניגוד עניינים  ( 1 ) :יעקב אדמוני .
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החלטה מס ' 4
סעיפים  6 , 5שבסדר היום וסעיף  – 8נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :
סעיף  : 5א ישור הגדלת תב " ר מס '  304עבור בטיחות בדרכים  ,ע " ס ₪ 48,000
במימון משרד התחבורה ו  ₪ 12,000 -במימון עירייה ) סה " כ תקציב קודם 56,250
 , ₪סה " כ תקציב .( ₪ 116,250
סעיף  : 6א  .אישור תב " ר מס '  331עבור רכישת קרוואן לאולפנת זבולון  ,ע " ס
 ₪ 70,000במימון משרד החינוך .
ב  .הצטיידות גנ " י בית יעקב
הכנסות
₪ 50,000
 משרד החינוך משוער - - 1312200920הכנסות
הוצאות
₪ 50,000
 משרד החינוך משוער - - 1812210740הוצאות
סעיף  - 8נושא שהועלה מחוץ לסדר היום:
בטיחות וגידור
הכנסות
₪ 45,000
 משרד החינוך משוער - 1221000923הכנסות
הוצאות
₪ 45,000
 משרד החינוך משוער - 1721000973הוצאות
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הסעיפים המפורטים לעיל.
בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
שרי סלע ,יעקב אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק ,אבינועם
טובים.

החלטה מס ' 5
סעיף  7שבסדר היום :
אישור ליזי אורון מנהלת אגף שפ " ע כפקחית עפ " י חוקי עזר של עיריית ראש
העין .

החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי ליזי אורון מנהלת אגף שפ"ע כפקחית
עפ"י חוקי עזר של עיריית ראש העין.
בעד (12) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
יעקב אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק ,אבינועם טובים.
נמנענת (1) :שרי סלע.

___________________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה

_____________________
משה סיני
ראש העיר
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