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להלן סד ר היום :
 . 1אישור מינוי גורמים חיצוניים שעיסוקם ניהול תיקי השקעות לשם ניהול תיק
ההשקעות של העירייה .
 . 2אישור התב " רים כמפורט להלן :
א  .אישור תב " ר מס '  320ע בור בניית בי " ס חדש " נתיבות משה " ) מעורב ( ,
ע " ס  ₪ 9,000,000במימון משרד החינוך .
ב  .אישור תב " ר מס '  321עבור תכנון בי " ס חדש " נ תיבות משה " ) מעורב ( ,
ע " ס  ₪ 450,000ב מימון משרד החינוך .
ג  .אישור תב " ר מס '  322עבור סי מון כבישים והתקני בטיחות  ,ע " ס 93,741
 ₪במימון משרד התחבורה ו  ₪ 40,176 -במימון עירייה  ,סה " כ תקציב
. ₪ 133,917
ד  .אישור תב " ר מס '  323עבור הסדרה ושיקום נחל רבה  ,ע " ס ₪ 300,000
במימון רשות הניקוז .
ה  .אישור הגדלת תב " ר מס '  255עב ור כיתות גן בי " ס " בית יעקב " רח '
מהריקא  , 2ע " ס  ₪ 108,490במימון משרד החינוך  ,סה " כ תקציב קודם
 , ₪ 1,205,430סה " כ תקציב . ₪ 1,313,920
ו  .אישור הגדלת תב " ר מס '  33עבור בית כנסת במע " ר  ,ע " ס ₪ 43,000
במימון משרד השיכון  ,סה " כ תקציב ק ודם  , ₪ 708,743סה " כ תקציב
. ₪ 751,743
 . 3עדכון תקציב מחלקת נוער
א  .העברה מתב " ר  301לסעיף  204,550 - 7222013000תרומה מקרן גורנדייז .
7222013000
ב  .העברה מסעיף
לסעיף הכנסות מתרומות 1328900770
1828901110
1828900819

₪ 80,000

תוספת תקן לעובד נוער בסיכון ₪ 30,000 -
 ₪ 50,000פרויקט נוער בסיכון

 . 4תוספת פקח גינון
תוספת תקן לשכר גנים ונטיעות
מספר סעיף 1746000110
 . 5אישור יוסי משולם כפקח עפ " י חוקי עזר של עיריית ראש העין .
ת וספת לסדר היום לאחר סעיף : 5
 . 6העברה מסעיף שוטף לתב " ר עבור הצטיידות גנ " י מיוחדים .
העברה מסעיף 18132930
₪ 43,946
לסעיף 18132910
 . 7תוספת תקציב לתימנה בסך ₪ 200,000
 1752000781תימנה
₪ 200,000
 1111000100הכנסות ארנונה
 . 8תוספת תקציב למחשוב
ציוד ותחזוקת מחשבים
1613 - 570
 1111000100הכנסות ארנונה

₪ 40,000

"חבר" – למען הרישום הטוב

3

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  15/12מיום 7/9/2009

להלן תוספת לסדר היום לאחר סעיף : 8
.9

1825100751
11110001 00

פעילות קונסרבטוריון
הכנסות ארנונה

₪ 100,000

1814300938
1111000100

מוזיקה לחט " ב
הכנסות ארנונה

₪ 50,000

 . 10אישור התב " רים כמפורט להלן :
א  .אישור תב " ר מס '  324עבור הרחבת בי " ס אולפנת זבולון  ,ע " ס 5,000,000
 ₪במימון משרד החינוך .
ב  .אישור תב " ר מס '  325עבור תכנון הרחבת בי " ס אולפנות זבולון  ,ע " ס
 ₪ 260,000ב מימון משרד החינוך .
ג  .אישור תב " ר מס '  326עבור הרחבת בי " ס תיכון דתי עתיד  ,ע " ס 6,000,000
 ₪במימון משרד החינוך .
ד  .אישו ר תב " ר מס '  327עבור תכנון הרחבת בי " ס תיכון דתי עתיד  ,ע " ס
 ₪ 300,000במימון משרד החינוך .
 . 11תיקון מלל של התב " רים הבאים :
שם קיים
מחשוב עירייה
תב " ר מס ' 220
הצטיידות ובטיחות מוס " ח
תב " ר מס ' 224

שם מתוקן
תשתיות מחשוב העירייה
שיפוץ ובטיחות מוס " ח

 . 12אישור מינוי משרת אימון אישי ) בפטור ממכרז ( של גב ' כרמית מנשה
כמזכירה אישית לסגן ראש העיר עד  30 %משכר מנכ " ל מותנה באישור משרד
הפנים .

 .13תב"רים שהועלו מחוץ לסדר היום:
א .אישור תב"ר מס'  328עבור אופק חדש בי"ס אוהל שלום ,ע"ס  ₪ 54,200במימון
משרד החינוך.
ב .אישור תב"ר מס'  329עבור אופק חדש חט"ב היובל ,ע"ס  ₪ 108,400במימון משרד
החינוך.
ג .אישור תב"ר מס'  330עבור אופק חדש חט"ב גוונים ,ע"ס  ₪ 108,400במימון משרד
החינוך.
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משה סיני – ראש העיר :לפני שאני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר אני מקבל
בברכה את כל חברי המועצה ואת כל האורחים שנמצאים פה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני מבקשת להכניס מחוץ לסדר היום שלושה תב"רים של
משרד החינוך שפשוט הגיעו ממש בימים האחרונים ,זה אופק חדש של בית ספר אוהל שלום,
אופק חדש של יובל ואופק חדש של גוונים .יש לכם התנגדות? מאושר .תודה.
משה סיני – ראש העיר :טוב .אנחנו נמצאים ערב החגים ,אז קודם כל אנחנו נאמר שנה
טובה לכולם .כמה עדכונים קלים .היה כאן שר התחבורה השבוע יחד עם הצוות של המשרד
שלו ,סליחה ,בשבוע שעבר ,אני חושב שהיתה פגישה מצויינת ,ישבנו מטה מול מטה ,העלינו
את הנושאים של אזור התעשיה ,היציאה מאזור התעשיה ,הנושאים התחבורתיים בתוך
העיר .סוגיות משמעותיות ,תחנת הרכבת ,אז קודם כל אני רוצה להודות לכל מי שנכח כאן
בדיון וכמובן גם להודות למתי שסייע בנושא הזה .אנחנו נמשיך את הדיונים עם הצוותים של
משרד התחבורה בפורומים המקצועיים ,זה דבר אחד .שתיים ,בתחום התרבות היה לנו
אירוע ראשון שלדעתי אירוע עם משמעות אפילו הסטורית של אירוע תרבותי על מגדל צדק,
יחד עם רשות הטבע והגנים ,גם השבוע יהיה אירוע ,במוצאי שבת ,גם פה היו מאות אנשים
עם תחושות מאוד מאוד חיוביות .זה הדבר השני שצריך להדגיש .הדבר השלישי ,לעדכן את
חברי המועצה שהשלטון המקומי מתכנן סדרת צעדים כביטוי של מורת רוח נגד סוגיות
שונות של גזרות שנכפו על השלטון המקומי .בהקשר הזה תיתכן אפילו שביתה כללית של
הרשויות המקומיות .אמור להיות כנס חירום בימים הקרובים .אנחנו נעביר עדכונים לגבי
החלטות שיהיו .אני חושב שאלה פחות או יותר הדברים שנשים אותם היום על השולחן
ולפני שאנחנו נפתח ברשותכם ,יושבת כאן ליזי אורון ,היא נבחרה לאחרונה למנהלת אגף
שפ"ע החדשה ,אז קודם כל נאחל לך בהצלחה.
ליזי אורון:

תודה.

משה סיני – ראש העיר :היא עוד לא נכנסה לתפקידה ,היא אמורה להכנס לתפקידה ממש
בשבועות הקרובים אבל מאחר והיא כבר נמצאת פה איתנו היום לאיזה יום יומיים של
חפיפה ראשונית אז אולי תגידי כמה מילים על עצמך ותציגי את עצמך לחברי המועצה.
ליזי אורון:

כמו שאמר ראש העיר ,שמי ליזי אורון .בחמש השנים האחרונות הייתי

מנהלת אגף תפעול וחזות העיר של עירית הוד השרון ,לפני כן כשבע שנים הייתי באגף איכות
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הסביבה של המועצה המקומית שהם ,אני נשואה ,יש לי שלושה ילדים ,הבת הגדולה שלי
חיילת ,הבת הקטנה שלי בת  ,12אני גרה בשהם ,שמחה מאוד שקיבלתי על עצמי את
התפקיד ,אני חושבת שיש הרבה מה לעשות ,אני באה עם הרבה רצון ,הרבה שמחה ,עם
הרבה עשייה שיש לי ,ואני מקווה שאני אצליח ,אני בטוחה שאני אצליח .תודה.
עופר בביוף -חבר מועצה :אני רוצה לברך אותך ולאחל לך בהצלחה.
ליזי אורן:

תודה.

עופר בביוף – חבר מועצה :אי אפשר לא להזכיר את האירועים האחרונים שהיו בנושא
התרבות ,החל בהצגה של הצייר  ...בבית המתנ"ס ... ,במועצה ,שזה היה גם אירוע מאוד
מאוד איכותי בו השתתפו מאות מתושבי העיר וגם במגדל צדק ,המוזיקה ,שירים איריים
ואמריקאיים ,בשבוע הבא גם יש ... ,לבוא ולהשתתף .מי שיבוא ויבקש ,אנחנו נשמור לו
מקום כמובן ,ואירועי התרבות תופסים תאוצה ואני שמח על כך .תודה לשוקי ,בנושא
התרבות ,המתנ"ס בעיקר.
משה סיני – ראש העיר :תודה רבה על הדברים החמים ,אנחנו מקדמים אותך ,שיהיה לך
בהצלחה.
 .1אישור מינוי גורמים חיצוניים שעיסוקים ניהול תיקי השקעות לשם ניהול תיק
ההשקעות של העיריה_________________________________________
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לפני מספר ישיבות מליאה ישבנו פה ,הקמת ועדת השקעות,
לצורך השקעות של עודפי מזומנים בקרנות מסוימות ,אג"חים .קיים חוזר מנכ"ל שמטפל
בנושא הזה .ישנן הוראות מאוד ברורות ,הוראות קשיחות ,הוראות איך מממנים ,מה
עושים ,איך משקיעים ,איך קובעים ,ישבנו עם מספר גופים ,הועדה ישבה עם מספר גופים
שייצגו את עצמן ,חברות השקעות ,בדרך כלל גדולות שיש להן מחזור השקעות של
מיליארדים ,ואישרנו אותן ,המלצנו על חמישה מתוך שבעה ,הבאנו את זה לועדה ,על פי
הנחיות ,ועדה מכרזים אישרה אותן ,וועדת כספים גם כן אישרה לעבוד לפי הנוהל הקיים
פה ,ובהתאם לנוהל כל זה אמור להגיע לישיבת המליאה כדי שתאשר את כל עסקת החבילה
הגדולה הזו .קיבלתם את הפרוטוקול של הישיבות כדי שנוכל,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה  :אפשר להעלות להצבעה? כולם בעד?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :מתוך החמישה נבחר אחד?
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רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא ,זה סל .חמישה מתוך שבעה ,כ 10 -מליון לכל גוף שינהל
את התיקים,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :רחבעם ,היום אתה צריך לאשר את הבנקים? אתה צריך
עכשיו לאשר את שלושת הבנקים? אז אתה צריך להגיד ,זה לאומי ו,
מיכאל מלמד – חבר מועצה :רחבעם ,לכמה זמן ההתקשרות איתם?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אנחנו אמרנו בסביבות חצי שנה -שנה ,עד שנראה את כל
התשואות ,ואם נראה שיש תשואות טובות נמשיך ,בכל מצב ,גם על פי הנוהל וגם על פי
ההגיון הסביר אנחנו אמורים לעקוב אחרי כל השקעה והשקעה ,כל שבועיים-שלוש לקבל
תשואות ,שיהיה לנו אצבע על הדופק ותמיד אנחנו יכולים לצאת ,כאשר יש לציין ,להדגיש,
כל הכספים נשארים בתוך קופת העיריה .זאת אומרת אנחנו לא מעבירים כספים לאיזושהי
חברה .הכל מתנהל בתוך חשבון העיריה ,ולשם כך אנחנו גם כן במקביל נאשר פתיחת חמש
חשבונות ,שלוש לבנק פועלים ושניים לבנק פועלים ,כדי שנוכל לבצע את כל הפעולות בתוך
החשבון.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :איך הם בפועל משתמשים בכסף?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :הם מקבלים מאיתנו הרשאה להכנס לתוך החשבון ולמכור
ולקנות .בדרך כלל זה אג"חים ,אג"ח מדינה ,בעיקר ,הם יכולים להשתמש באג"חים של
חברות שיש להם לפחות דירוג .A
מיכאל מלמד – חבר מועצה :איזה רמת סיכון?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אנחנו הולכים על סולידי .השוק מראה ,אם אנחנו נסתכל
בשנים האחרונות ,התשואות של הסולידיות מגיעות ל 8-10 -אחוזים בשנה ,שזה הרבה,
כאשר עד היום אנחנו קיבלנו בפ"קמים  4אחוזים ,4.5 ,והשנה זה כלום.0 ,
מתי יצחק – חבר מועצה :כשאתה מחלק את הכספים בכל הבנקים ,האם בכל הבנקים
באגרות חוב או אתה מחלק את זה לקרנות כאלה ,
נתנאל אחרק – חבר מועצה :על פי נוהל משרד הפנים.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :כל גוף ,כל חברת השקעה שיש לה את הזה ,אנחנו מנחים
אותם ,מורים לעבוד אך ורק על פי הנוהל .והנוהל הוא מאוד מאוד נוקשה .הוא אומר ,אתה
לא יכול לקנות מניות .אתה גם לא יכול לקנות אג"ח שנסחר במניות אלא אך ורק קרנות
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שיש להם את האג"חים של המדינה ,אג"ח של חברות,
אמיר פוריאן – חבר מועצה :הסל בכל מקום שונה או זהה?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :כל חברה,
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר:בגלל זה יש חמישה מנהלי תיקים .הרעיון היה שתהיה
תחרות.
יעקב אדמוני – חבר מועצה :איזה בקרה יש לך באון ליין?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :כל תקופה מסוימת ,כל שבועיים-שלוש אנחנו רואים בדיוק
מה עושה התשואות.
יעקב אדמוני – חבר מועצה :כל שבועיים שלוש ,יום אחד נופל שוק ההון,
רחבעם חיים – גזבר העירייה :זה לא מניות .זה הכל ברמה סולידית .חלק מהתיק ,חלק
מהקרן זה פק"מים ,מזומנים .אם מסתכלים לטווח של שנה ,אין חשש .מי שרוצה ללכת
לשבועיים שלוש ולצאת ,יכול להפסיד אחוז אחד או שניים,
יעקב אדמוני – חבר מועצה :מהן העמלות?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :העמלות הן עד  0.25אחוז לתיק.
משתתף בדיון :אצל כולם?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :כן .אנחנו הורדנו אותם .ומי שנתן מעבר ,היתה חברה אחת,
מיטב ,שנתנה מעבר לזה ,בשלב זה היא בחוץ.
יעקב אדמוני – חבר מועצה :הרקע של החברות ,מאיפה קיבלת אותו?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אלה חברות שאנחנו מכירים אותם מהשוק ,הם פנו אלינו,
חלק פנינו אליהם .קיבלנו מכל אחד מהם את הרזומה שלו ,את ההמלצות ,את הגופים שהם
עובדים איתם ,את הרכב התיק,
יעקב אדמוני – חבר מועצה :יש רשויות מקומיות שנמצאות אצלן?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :כמובן .כל הרשויות הטובות נמצאות אצלן.
משתתף בדיון :לפי ה ...לא מוגבלות .זה אג"חים של מדינה.
שרי סלע – חבר מועצה :לגבי הרכב הועדה ,אחד מי זה מוטי נדב ,ושתיים מה ההכשרה
המקצועית,גם של מרגלית זכריה וגם של מוטי נדב.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :מוטי נדב יש לו תואר שני בכלכלה .הוא עובד הגזברות ,הוא
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הכלכלן שלנו .יש לו תואר שני בכלכלה ,אפילו בהצטיינות ,וגם כן יש לו ידע רב בחשבונאות,
הוא כנראה יהיה רואה החשבון,
שרי סלע – חברת מועצה :ומרגלית זכריה?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :מרגלית היא למעשה מנהלת את ה ,היא מנהלת את
התקציבים שלנו ,את הכספים ,הנציגה שלנו מול הבנקים .הכשרה פורמלית אין לה.
שרי סלע – חברת מועצה :זה לא טעם לפגם ,מתוך ועדה של שלושה?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :בגלל זה יש לנו בקרה של,
שרי סלע – חברת מועצה :זו ועדה של שלושה שלשלושה אני מניחה יש את אותו משקל
בהצבעה .אז אם אחת מתוכם היא ללא הכשרה מקצועית בנושא ,אני חושבת שיש טעם
לפגם.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אחת הסיבות שכל החלטה של הועדה אמורה להגיע לועדת
הכספים ,לועדת מכרזים ,למליאה ,כדי שהכל ייבחן.
שרי סלע – חברת מועצה :מצויין .אבל אז כי נכנסים היבטים נוספים .אבל ההחלטות
שלכם צריכות להיות ב 100 -אחוז מקצועיות וכאן יש נקודת תורפה.
מתי יצחק – חבר מועצה :מה זה 30 ,שנה היא עובדת במקצוע.
משה סיני – ראש העיר :לא כל מי שאין לו תואר אין לו,
שרי סלע – חברת מועצה :אני לא אומרת מי שאין לו תואר ,אני שאלתי מה ההכשרה
המקצועית לצורך קבלת החלטה בניהול תיקים.
משה סיני – ראש העיר :אני מסביר לך שיש לה נסיון.
יעקב אדמוני – חבר מועצה :אנחנו לא באנו לדון על הצד האישי שלה,
שרי סלע – חברת מועצה :היא חברת ועדה והיא במקום ציבורי .אני לא מדברת על האישי,
אני מדברת על המקצועי שלה.
יעקב אדמוני – חבר מועצה :זה הופך להיות פה דיון אישי על האישה ,וזה לא מכבד .זה לא
פייר.
שרי סלע – חברת מועצה :את מה אתה רוצה לתקוף אותי או את הנושא?
אדמוני יעקב – חבר מועצה :אני לא תוקף אף אחד .אני רוצה להגן על העובדת ,זהו .זה לא
השולחן הזה.
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שרי סלע – חברת מועצה :אף אחד לא ,העובדת היא עובדת במקום ציבורי ,ההכשרה
המקצועית שלה חייבת להיות פתוחה ושטוחה .נקודה.
משה סיני – ראש העיר :אני חושב שהגזבר נתן לך תשובה .היא עובדת עשרות שנים ,יש לה
נסיון ,היא עוסקת בנושאים האלה כבר מקדמת דנא ,היא בקיאה בפרטים ,היא עושה עבודה
טובה עד היום ,היא מאוד מוכשרת ,ואנחנו מביעים בה אמון גם דרך זה שאנחנו,
שרי סלע – חברת מועצה :גם בדרך זה שתצא החלטה של השקעות,
משה סיני – ראש העיר :כן .כי היא מטפלת ,ככלל ,היא מטפלת בהרבה מאוד נושאים
רגישים לכל אורך השנים גם הנושא הזה הוא נושא מספיק חשוב שהיא תטפל בו.
שרי סלע – חברת מועצה :אני ביקשתי לחדד את הנושא.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :מי שמנהל את התיקים זה חברות מקצועיות .לא אנחנו,
אנחנו ועדה שמפקחת על ניהול התיקים .מי שמנהל כל תיק ותיק,
משתתף בדיון :למעשה אתה מפקח על התשואות שלא נתמוטט.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :נכון .לבדוק שאכן התשואות בסדר ,ואנחנו עושים את כל
הצעות המחיר סביר ,לא סביר,
אמיר פוריאן – חבר מועצה :אני מבין שמרגלית ,ברמת מידע מול הבנקים ,מרגלית זכריה,
היא מספיק מוכשרת להעביר מידע ולקבל ,נכון?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :היא עוסקת בזה כבר עשרות שנים.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כולם בעד? כולם בעד .או קיי .הנושא הבא.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :ההצעה עכשיו לפתוח שלוש חשבונות בבנק הפועלים ושנים
בבנק לאומי ,לצורך ניהול ההשקעות לכל חברה וחברה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אז רגע ,זה כולל את האישור? אז תכניס את זה ביחד .אז
מאשרים את הנושא של ועדת ההשקעות כולל פתיחת שלושה חשבונות בבנק הפועלים
ושניים בבנק לאומי.
שרי סלע – חברת מועצה :זה חלק מהפרוטוקול?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא .זה לא צריך אישור של ועדת הכספים ,זה אך ורק אישור
מליאה ,פתיחת חשבון.

"חבר" – למען הרישום הטוב

10

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  15/12מיום 7/9/2009

החלטה מס' 1
סעיף  1שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצות ועדת השקעות מיום
 10/8/09למינוי גורמים חיצוניים שעיסוקם ניהול תיקי השקעות לשם ניהול תיק
ההשקעות של העירייה.
כמו כן ,מליאת המועצה מאשרת פה אחד פתיחת  3חשבונות בבנק הפועלים ופתיחת 2
חשבונות בבנק לאומי לניהול השקעות כספי העירייה
בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק,
אבינועם טובים.
אמיר פוריאן – חבר מועצה :ואז יהיה כסף לקנות קרוואן לאופוזיציה?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :למה ,יש לכם חדר .עכשיו ,חברים ,תב"רים.
 . 2אישור התב " רים כמפורט להלן :
א  .אישור תב " ר מס '  320עבור בניית בי " ס חדש " נתיבות משה "
) מעורב (  ,ע " ס  ₪ 9,000,000במימון משרד החינוך .
ב  .אישור תב " ר מס '  321עבור תכנון בי " ס חדש " נתיבות משה "
) מעורב (  ,ע " ס  ₪ 450,000במימון משרד החינוך .
ג  .אישור תב " ר מס '  322עבור סימון כבישים והתקני בטיחות  ,ע " ס
 ₪ 93,741במימון משרד התחבורה ו  ₪ 40,176 -במימון עירייה ,
סה " כ תקציב . ₪ 133,917
ד  .אישור תב " ר מס '  323עבור הסדרה ושיקום נחל רבה  ,ע " ס 300,000
 ₪במימון רשות הניקוז .
ה  .אישור הגדלת תב " ר מס '  255עבור כיתות גן בי " ס " בית יעקב " רח '
מהריקא  , 2ע " ס  ₪ 108,490במימון משרד החינוך  ,סה " כ תקציב
קודם  , ₪ 1,205,430סה " כ תקציב . ₪ 1,313,920
ו  .אישור הגדלת תב " ר מס '  33עבור בית כנסת במע " ר  ,ע " ס ₪ 43,000
במימון משרד השיכון  ,סה " כ תקציב קודם  , ₪ 708,743סה " כ תקציב
__________________________________________ ₪ 751,743
שרי סלע – חבר מועצה :אני רוצה להתייחס לנושא .העברתי היום מכתב לך ולכל חברי
המועצה ולמנהל אגף החינוך ,על בקשה להוריד את הנושא של תב"ר להקמת בית ספר חדש
נתיבות משה מסדר היום.
משה סיני – ראש העיר :לא ראיתי את המכתב.
שרי סלע – חברת מועצה :אז אני עכשיו מעדכנת אותך.
משה סיני – ראש העיר :מה כתוב ,מה הבקשה?
שרי סלע – חברת מועצה :הבקשה להוריד את הנושא של הדיון הזה מסדר היום לאור כך
שיש לראש העין אוכלוסיה רבה מאוד שצורכת חינוך תורני .אבל אם הפתרון לחינוך תורני
הוא במסגרת בתי ספר פרטיים או בתי ספר ממלכתיים זה נושא שעירית ראש העין לפחות
בעשור השנים האחרונות לא דנה בו ,למרות שחזרו בקשות לקיים דיון ,למרות שהשקענו
כספים בתכנית אב לחינוך ולמרות כל מיני פניות גם של מנהלי בתי ספר ,לא התקיים דיון
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מעמיק איך אנחנו נותנים מענה לחינוך התורני .ואני חושבת שרגע לפני שמאשרים תב"ר
שכזה צריך להתקיים דיון של איך אנחנו נותנים את המענה האולטימטיבי לילדי ראש העין
בחינוך התורני ,ולא בטוח שהפתרון דרך מוסדות פרטיים הוא הפתרון הנכון .אז הגיע הזמן
שנפסיק לטמון את הראש בחול ושנתמודד עם הנושא ,ושאולי נמצא פתרונות יצירתיים
טובים יותר במסגרת הממלכתית או הממלכתית דתית ,ובא לציון גואל .אנחנו לא חייבים
לעודד את הנושא של מוסדות חינוך פרטיים .זה לא התפקיד שלנו .אנחנו צריכים לתת את
המענה הנכון לכלל תושבי העיר ,מענה שוויוני ,מענה צודק ,מענה ללא אפליה ,מענה שלא
מרמז על גזענויות פה ושם ,כל מה שביקשתי ,להוריד מסדר לדון דיון עקרוני באיך אנחנו
פותרים את הנושא בראש העין ומיטיבים עם הילדים שצורכים חינוך תורני ,ולאשר תקציב
אפשר גם בעוד חודש ובעוד חודשיים.
נתנאל אחרק – חבר מועצה :אני חושב שבעניין הזה של שוויוניות וחוסר חס וחלילה,
גזענות ,מה שהוזכר פה ,יש דברים שנאמרים בתוך תשובת השואל .בראש העין יש זרמים
בכל מה שקשור לחינוך ,ואשרינו ומה טוב חלקנו שאנחנו זוכים לבנות בתי ספר ,ובהזדמנות
זאת מיכאל ,כל הכבוד על המאמץ שהשקעת בקטע של נתיבות משה ,אני הייתי שם לפני
ההחלטה ,אני ביקרתי שם .התרגשתי מאוד לראות את הילדים שם שלומדים .יש צורך
לקיים בית ספר שכזה .אני חושב שמה שאמרת יכול לידון ,זה לא סותר ,אבל זה לא צריך
לעצור את הנושא של הקמת בית ספר ,וצריך לברך על כל הקמת בית ספר בראש העין ,על כל
מקום חינוכי להבדיל ממקומות אחרים שצריכים לבנות מקומות שיקומיים ,אנחנו בונים
מקומות חינוכיים ,כדי לתת תשובות חינוכיות טובות לכל הזרמים ,וברמה השוויונית הכי
טובה שיש .לכן אני חושב שברמה של חינוך ובניית בתי ספר ,אפשר להגיע לקונצנזוס של
החלטה וזה לא סותר את קיום הדיון שם.
שרי סלע – חברת מועצה :לא התייחסת בדיוק למכתב שאני כתבתי ,אבל בסדר ,זו זכותך.
משה סיני – ראש העיר :אולי הוא לא ראה אותו.
נתנאל אחרק – חבר מועצה :אני לא ראיתי מכתב ,התייחסתי למה שאמרת.
אדמוני יעקב – חבר מועצה :סליחה ,זה לא פרטי ,זה מוכר שאינו רשמי.
שרי סלע – חברת מועצה :מוכר שאינו רשמי זו מסגרת פרטית.
אדמוני יעקב – חבר מועצה :זה לא נקרא פרטי .זה נקרא מוכר שאינו רשמי.
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שרי סלע – חברת מועצה :כל מוכר שאינו רשמי מוגדר כפרטי.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :צר לי ששרי סלע ,חברת האופוזיציה ,מתנגדת ,אני חושב
שההתנגדות היא קנטרנית .ולהזכירך בתקופה אחרת ,קודמת לזו,
שרי סלע – חברת מועצה :למה אני מתנגדת ,תחזור למה אני מתנגדת?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני לא הפרעתי לך .אל תפריעי לי .את מתנגדת לאשר תב"ר
עכשיו של  9מליון שקלים ,כשתקופה לפני מספר חודשים ,את צעקת ואמרת והבטחת
לתושבים שאת תבני את הבית ספר הזה ותתני פתרון.
שרי סלע – חברת מועצה :פתרון ,במסגרת הממלכתית.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :את לא יכולה לקחת את הילד שרוצה להתחנך ,את לא יכולה,
אני יכול לאלץ אותך איפה לחנך את ילדייך? את מגלה פה בערות בעניין זה ,וצר לי שזה כך.
שרי סלע – חברת מועצה :אם אתה חוזר על דברים שאני אמרתי וחוזר על,
מיכאל מלמד – חבר מועצה :שרי רוצה שאנחנו נעשה תכנית אב לחינוך ולצערי לא נותנת לי
לדבר .אז איפה אנחנו נמצאים .אני חושב שרי שתרדי מהעניין הזה ,ויפה שעה אחת קודם.
לפני חמש שנים היה פה מאבק גדול על בית הספר הזה ,התשובה שבית הספר הזה הולך
ומתקיים ,יש לו אישור ,הוא הולך וגדל ,זו תשובה הכי טובה לכל תכנית האב לחינוך שלך.
ואם משרד החינוך בדק והיה פה ומצא לנכון לאשר סכום כזה ,אני חושב שאת לא יותר
חכמה מהם .וכשיש פוליטיקה בתקופת בחירות וההצהרות הן חיוביות אז אחרי הבחירות
את לא צריכה לחזור בך מהדעה הקודמת שהיתה לך .לכן אני חושב ,כל זה זה קנטרני ופשוט
לעשות איזושהי כותרת בעיתון ואני מאוכזב ממך .זה מה שיש לי לומר.
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר:אני מצטרף למה שנתי אומר .אני חושב שאנחנו צריכים
לברך על כל בית ספר ,על כל מוסד חינוכי שנבנה .לגבי החשש שזה לא יהיה כמו בפתח תקוה
או בכל מקום אחר ,אני חושב שהנושא הזה יכול לבוא לועדת הקצאות וכשאנחנו נקצה את
הקרקע למוסד החינוכי הזה או אחר ,יהיו שם קריטריונים שימנעו ממנו ,גם ברמת
ההקצאה בעצם המגרש עצמו ,השטח עצמו ישאר לתושבים .אנחנו יכולים להגיד את הסיי
שלנו ואת ההגבלות ברמת ההקצאה מה אנחנו נרצה כדי שזה לא יתחרה בצורה כזו או
אחרת או שתהיה אוכלוסיה רק אליטיסטית בבתי ספר כאלה .מה שאת עושה בעצם זה לא
הוגן כי גם נעמת נהנית מאותם תנאים ,היא לא שונה מנתיבות משה ,ואם את אומרת מה
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שאת אומרת ,את צריכה להתנהל כך לגבי כולם .אז כשאת מעלה לסדר היום אז תעלי גם
את נעמת וכמובן את נעמת את לא תעלי.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :בהקשר של מה שאמר רזי ,זה צריך לחדד ,אני לא הבנתי שזו
התשובה ,האם ועדת ההקצאות עדיין לא הקצתה את הקרקע לטובת בית הספר?
משתתף בדיון :זה בשלב מקדים עדיין.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :משרד החינוך ,מי שבונה את זה זה העיריה .הוא מעביר
כסף ,העיריה בונה ,ורק במהלך תהליך הבניה הם מגישים בקשה בועדת הקצאות .התכנון
הוא פה.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :התכנון הוא לא במובן של ישר על הקרקע?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :יש גוש חלקה .גוש חלקה כבר יש.
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :זה שאתה מאשר עוד לא אומר שמגיע כסף.
שרי סלע – חברת מועצה :אפשר להתייחס?
משה סיני – ראש העיר :אני מציע ש ,חבל על הויכוח.
שרי סלע -חברת מועצה :זה לחלוטין לא ויכוח .אני רק חושבת שכל שלושת ההתייחסויות
שנשמעו כאן ,גם מצידו של נתי וגם מצידו של מיכאל וגם מצידו של רזיאל אחרק היו פשוט
לא רלוונטיות .הן באמת היו אמירות פוליטיות אבל זה לא מה שאני אמרתי .מה שאני
אמרתי זה שעירית ראש העין צריכה לקבוע מדיניות כוללת ולתת מענה ממלכתי לחינוך
התורני ואת זה היא לא עושה .זה מהש אני אמרתי .ולקבוע אחר כך קריטריונים ,אז לצערי,
העובדות בשטח הוכיחו לנו במספר מקרים לאורך השנים שלא היה לנו שום אמירה ושום
קביעת עמדה בכל מיני סיטואציות שילדים לא התקבלו לבתי הספר בחינוך המוכר שאינו
רשמי .את זה אני מנסה למנוע ואני מנסה לקבל פתרון שעירית ראש העין,
משה סיני – ראש העיר :איזה סוג של פתרון היית רוצה לראות ,תני לי דוגמה?
שרי סלע -חברת מועצה :העשרה תורנית במסגרת חינוך ממלכתי דתי יכול להתקיים.
משה סיני – ראש העיר :שרי ,אני מנסה להבין אותך .איך אפשר לתת פתרון ממלכתי
לחינוך תורני .החינוך התורני מוטבע בתוך מדינת ישראל ,מדינת ישראל בתחום הפורמלי,
בתחום המשפטי ,בתחום התחיקתי ,הכירה בזרמים בחינוך .אז מה את רוצה שאנחנו נעשה
פה ,נמציא בעירית ראש העין חוק חדש שהחינוך התורני יהיה במסגרת ממלכתית? לא
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הבנתי .תחדדי את העניין.
שרי סלע – חברת מועצה :אני מוכנה בשמחה לחדד את העניין .בוא נפתח את הנושא לדיון,
אני בהחלט מוכנה .זה נכון שמדינת ישראל הכירה בכך שקיימים זרמים .אבל היא לא אמרה
לך שאתה חייב בעירך לפתוח .אתה יכול את אותו מענה לתת גם בזרמים הממלכתיים .יש
חוק נהרי שהוא חוק מצויין ואנחנו מקיימים אותו.
משה סיני – ראש העיר :הויכוח פה אני לא רוצה שיגלוש לדברים לא ענייניים ,אבל פרומה
תגידי משפט אחד.
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :רק רציתי לומר שאת הנקודה שהעלית אפשר
במסגרת התכנים והקריטריונים להקצאות ,להכניס את הנושא הזה .קליטה שוויונית של
תלמידים ,נניח שזה מה שעומד על הפרק.
רזיאל אחרק  -סגן ראש העיר :זה מה שהצעתי ,במסגרת ההקצאה.
שרי סלע – חברת מועצה :המציאות בשטח פרומה היא שאנחנו חווינו מקרים שאותם
המלצות שאת מציעה לא החזיקו מים .ובסופו של דבר עמדנו ולא היה לנו מענה לאותם
הורים שנתקלו בבעיות.
עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית :אני רוצה להתייחס .המקרים שהיו ,מדובר על דברים
הסטוריים שמעולם לא עברו הליכי הקצאות ,לא עברו חוזים ,לא עברו את כל הפרוצדורה
שאפשר יהיה להעביר את זה .גם זה נכון ,לא מבטיח שלא יפרו ,אבל אפילו את הכלי הזה לא
היה לנו כי א נחנו מדברים על דברים הסטוריים של בתי ספר שיושבים שנים .כשעושים
משהו חדש אפשר יהיה להכניס את זה ואפשר יהיה לאכוף את זה ,גם אם זה לא יהיה פשוט.
שרי סלע – חברת מועצה :זה סעיף אחד מתוך סעיפים רבים ,שלא נתנו מענה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני דווקא מברך על כך  ,על נתיבות משה .זה נותן עוד
אלטרנטיבה נוספת מה שאין את זה למשל בבית הספר התיכון ,שאין את זה .זה נותן עוד
פתרון לאותם אנשים שלא רוצים את החינוך התורני או לא רוצים ממלכתי .אז אנחנו
צריכים לברך על כך ואני חושב שגם את צריכה ,לדעתי ,לתת את ידך וברכת הדרך.
שרי סלע – חברת מועצה :אני לעולם לא אתן את ידי למקום שעורך ,יש לו קריטריונים
לקבלת ילדים .זה הכל .אז אני לא אתן את ידי לזה.
משה סיני – ראש העיר :מאחר והנושא הזה עלה ,בואו נעשה סדר .יש בפנינו תב"ר של 9
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מליון שקל מתקציבים ממשלתיים ,הושקע עמל רב באישור התב"ר הזה על ידי עבודה
משותפת והיו מעורבים בזה גם חברי מועצה וגם מיכאל וגם הרב אדמוני .אנחנו בסך הכל
במסגרת המדיניות העירונית אנחנו חושבים ואנחנו גם נוקטים בשיטה הזו של שוויוניות לכל
תלמידי ראש העין .אנחנו מחזקים גם את הממלכתי ,גם את הממלכתי דתי ,הוקם כאן צוות
ממ"ד שבשנים האחרונות חיזק מאוד את החינוך הממלכתי דתי ואנחנו רואים את
התוצאות בשטח ,בפריחה של האולפנה זבולון ,בפריחה של תיכון עתיד שנוסק לשיאים
ובחיזוק של בתי הספר הממלכתיים דתיים ואני חושב שזה דבר שמורכב וידוע היום לכל בר-
בי-רב ,ומצד שני יש פה גם זרם של חינוך עצמאי ,אנחנו חיים בעיר הטרוגנית ,עיר שיש בה
פלורליזם ,עיר שיש בה דעות שונות ואין שום ספק שצריך פה לחזק גם את החינוך העצמאי
וזה בסך הכל חינוך ,בשר מבשרנו,
שרי סלע – חברת מועצה :את העצמאי או את התורני?
משה סיני – ראש העיר :תורני ועצמאי ואין שום פסול במילה תורני .אנחנו לא פוסלים אף
אחד .תורני ,זו זכותם המלאה ,הם גרים פה בעיר ,וזכותם לקבל פה חינוך מלא בשוויון מלא,
שרי סלע – חברת מועצה :איזו שוויוניות אתה נותן לתלמידי העיר כשכיתה אחת היא
מינימום  30וכיתה שניה היא מינימום  ,24איזו שוויוניות אתה נותן?
משה סיני – ראש העיר :אני לא יודע על איזה כתות את מדברת ,יש כיתות של  ,24יש
כיתות של  39יש כיתות של ,25
שרי סלע – חברת מועצה :יש כיתות של ,40
משה סיני – ראש העיר :נכון,
שרי סלע – חברת מועצה :אז איזו שוויוניות אתה נותן לילדי העיר?
משה סיני – ראש העיר :השוויוניות שכל אחד מקבל יחס שווה ,בכל אחד אנחנו משקיעים
על פי צרכים מקצועיים,
שרי סלע – חברת מועצה :כשיש קריטריונים לקבלה זה יחס שווה?
משה סיני – ראש העיר :כן .יש קריטריונים היום ברמה הממשלתית .וכל ילד נחשב כילד
שהרשות המקומית צריכה לטפח אותו ולדאוג לו .זה לא משנה באיזה חינוך הוא נמצא,
התורני ,הממלכתי דתי או הממלכתי .אנחנו מתייחסים לכל ילד בצורה שוויונית לחלוטין.
ולכן כשיש תב"ר כזה אני לא חושב שאנחנו עכשיו צריכים לדחות אותו .אנחנו עושים
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מאמצים אדירים כדי להגיע להשגת תקציבים ממשרדי ממשלה ,וכשמשרד ממשלתי בא
ומאשר לנו  9מליון שקל אני לא חושב שמועצת עיר צריכה לבוא ולהגיד חבר'ה רגע ,רגע,
אנחנו אומרים עכשיו פוס ,אנחנו מתחילם עכשיו לדון בעניינים שלא מעניינו של השולחן
הזה ,עניינים שכבר נקבעו בתחיקה במדינת ישראל מזה זמן וכך נוהגת המדינה ועכשיו בגלל
ש ,אני לא מבין אפילו את מהות הטענה ,אנחנו נשים את זה בצד .אני לא מתכוון לשים את
זה בצד .ולכן אני חושב שיש כאן דעת ,רובם ככולם של חברי המועצה ,להעלות את הנושא,
שרי סלע – חברת מועצה :אבל אנחנו לא מדינה ,אנחנו רשות מקומית ולא כל רשות
מקומית מקבלת את זה .ולכן אתה צריך להתנהג כרשות מקומית.
משה סיני – ראש העיר :אנחנו רשות שנוהגת על פי הכללים של המדינה.
שרי סלע – חברת מועצה :אתה בעצם אומר במילים אחרות שאתה לא מתכוון להתמודד
עם המדיניות של העירייה.
משה סיני – ראש העיר :המדיניות של המדינה תואמת את המדיניות של מדינת ישראל של
שוויון לכל התלמידים.
שרי סלע – חברת מועצה :לא נתת שוויון בהחלטה הזו.
משה סיני – ראש העיר :נתתי שוויון מלא .בבקשה .מיכאל ,מילה אחרונה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני כחבר אופוזיציה רוצה להודות לראש העיר ,לחברי
המועצה מהקואליציה שאני מבין שהולכים לתמוך בעניין .שרי סלע צריכה בבחירות הבאות
לשנות את המצע שלך .ואני מברך על כך .תודה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני מעלה את תב"ר  ,320בניית בית ספר חדש נתיבות
משה ,כולם בעד?
שרי סלע – חברת מועצה :אני נמנעת.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :שרי נמנעת וכולם בעד? כולם בעד .סיני ,רזי ,אמיר ,עופר,
אבינועם טובים ,נתי ,מיכאל ,בן טובים ,אדמוני ,ארנון ,מתי סיגל.
החלטה מס' 2
סעיף  2א' שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות תב"ר מס'  320עבור בניית
בי"ס חדש "נתיבות משה" )מעורב( ,ע"ס  ₪ 9,000,000במימון משרד החינוך.
בעד (12) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מיכאל
מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק ,אבינועם
טובים.
נמנענת (1) :שרי סלע.
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :תב"ר  321זה התכנון .אותו דבר? שרי?
שרי סלע – חברת מועצה :כנ"ל .אני נמנעת.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :רק שרי נמנעת .וכל השאר בעד .סיני ,רזי ,אמיר ,עופר,
מיכאל ,אדמוני ,סיגל ,מתי ,ארנון ,בן טובים ,נתי ,אבינועם טובים.
החלטה מס' 3
סעיף  2ב' שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות תב"ר מס'  321עבור תכנון
בי"ס חדש "נתיבות משה" )מעורב( ,ע"ס  ₪ 450,000במימון משרד החינוך.
בעד (12) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מיכאל
מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק ,אבינועם
טובים.
נמנענת (1) :שרי סלע.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לגבי היתר אפשר לעשות את הכל כחבילה אחת? ,323 ,322
 255והגדלה תב"ר  .33כולם בעד? כולם בעד .עכשיו סעיף .3
החלטה מס' 4
סעיף  2ג'-ו' שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים המפורטים
להלן:
סעיף ג :
סעיף ד :
סעיף ה :
סעיף ו :

אישור תב " ר מס '  322עבור סימון כבישים והתקני בטיחות  ,ע " ס
 ₪ 93,741במימון משרד התחבורה ו  ₪ 40,176 -במימון עירייה  ,סה " כ
תקציב . ₪ 133,917
אישור תב " ר מס '  323עבור הסדרה ושיקום נחל רבה  ,ע " ס ₪ 300,000
במימון רשות הניקוז .
אישור הגדלת תב " ר מס '  255עבור כיתות גן בי " ס " בית יעקב " רח '
מהריקא  , 2ע " ס  ₪ 108,490במימ ון משרד החינוך  ,סה " כ תקציב קודם
 , ₪ 1,205,430סה " כ תקציב . ₪ 1,313,920
אישור הגדלת תב " ר מס '  33עבור בית כנסת במע " ר  ,ע " ס ₪ 43,000
במימון משרד השיכון  ,סה " כ תקציב קודם  , ₪ 708,743סה " כ תקציב
. ₪ 751,743

בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק,
אבינועם טובים.
 . 3עדכון תקציב מחלקת נוער
א  .העברה מתב " ר  301לסעיף  204,550 - 7222013000תרומה מקרן גורנדייז .
7222013000
ב  .העברה מ סעיף
לסעיף הכנסות מתרומות 1328900770
1828901110
1828900819

₪ 80,000

תוספת תקן לעובד נוער בסיכון ₪ 30,000 -
 ₪ 50,000פרויקט נוער בסיכון
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מיכאל מלמד – חבר מועצה :עדכון תקציב מחלקת הנוער .קיבלנו בעבר ,כל שנה אנחנו
מקבלים תרומה מקרן שוויצרית ,בסביבות ה 50,000 -דולר .אנחנו מניחים אותו בתב"ר כדי
שנוכל להשתמש בו ללא הגבלת זמן .מאחר וזה תב"ר אין אפשרות להעסיק דרכו עובד עיריה
ומאחר והיות וקיימת עובדת עיריה כבר שנה ,עובדת במחלקה ,מועסקת מהתקציב הזה דרך
העמותה ,אנחנו רוצים שהיא תעבור דרך העיריה ,אז אנחנו משנים את כל התהליך
ומעבירים את כל התב"ר הזה לקרן שמקורה בתרומה ומהקרן הזו אנחנו מושכים כל שנה
את הכספים לצורך הפעילות .גם בשכר,
נתנאל אחרק – חבר מועצה :איזו פעילות?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :פעילות של נוער בסיכום .בעיקר מהעדה האתיופית ,זה הטיפול
שלה ,זה טיפול שמתמשך ,זה לא ייפסק במשך שנים .וזה מהותו של סעיף  .3תרומה,
ומהתרומה אנחנו מושכים כל שנה את הסכום הרלוונטי לאותה שנה .אז מתוך ה204,000-
השנה אנחנו מושכים את ה 80,000 -שקל.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אז כולם בעד ,סעיף  ?3או קיי .כולם בעד.
החלטה מס' 5
סעיף  3שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון תקציב מחלקת נוער
כמפורט להלן:

א  .העברה מתב " ר  301לסעיף  204,550 - 7222013000תרומה מקרן גורנדייז .

7222013000
ב  .העברה מסעיף
לסעיף הכנסות מתרומות 1328900770
1828901110
1828900819

₪ 80,000

תוספת תקן לעובד נוער בסיכון ₪ 30,000 -
 ₪ 50,000פרויקט נוער בסיכון

בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק,
אבינועם טובים.
 .4תוספת פקח גינון
תוספת תקן לשכר גנים ונטיעות
מספר סעיף 1746000110

מיכאל מלמד – חבר מועצה :סעיף  ,4תוספת פקח גינון ,תוספת תקן בעיקר ,הרעיון הוא
שיהיה פקח שבמהותו התפקיד העיקרי יהיה נושא של מים ,פיקוח אינטסיבי על כל מערכות
המים ,על כל ההשקיה ,זה עולה הרבה כסף,
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נתנאל אחרק – חבר מועצה :זה יעבור לתאגיד?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :לא .זה מערכות של העיריה .אנחנו הפוך ,אנחנו משלמים
לתאגיד עבור כל מטר קוב של השקיה ,ובמידה ואנחנו נשתמש מעבר למכסה שקיבלנו ,יהיה
מעבר לקנסות אולי גם,
נתנאל אחרק – חבר מועצה :בעצם הוא יכסה את העלות שלו ,בפיקוח.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לדעתנו כן.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :התפקיד שלו יהיה בעיקר לפקח ,לבדוק את כל מערכות המים
בעיר ,את כל הטפטפות ,שהכל בסדר ,הכל עובד,
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :באיזה שעות,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :הוא בעקרון עובד בוקר.
נתנאל אחרק – חר מועצה :מי שינהל אותו זה אגף שפ"ע.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כולם בעד?
שרי סלע – חברת מועצה :לא .אני רוצה להתייחס לנושא .אני חושבת שאנחנו קצת איבדנו
פרופורציה באותו סעיף שנקרא גנים ונטיעות כאן ביחס לספר התקציב .כבר בספר התקציב
היה גידול בכח אדם בגנים ונטיעות שהיה חסר פרופורציה לתקציב במחלקות אחרות,
בנושאי כח אדם ,ועכשיו אנחנו רק מחמירים את המצב .אני חושבת שזה מיותר לחלוטין,
יכול להיות שנתפסתם באיזשהו נושא פופוליסטי ,אבל גם ככה  7אנשים בנושא גנים ונטיעות
דווקא בתקופה שאנחנו רוצים,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מי זה השבעה?
שרי סלע – חברת מועצה :אני לא יודעת ,בספר התקציב יש שישה ועכשיו זה גדל בשבעה.
את בטח יודעת ואם את לא יודעת אז כנראה שיש בעיה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :קודם כל יש בעיה כנראה ביני לבינך ,לא שיש בעיה בספר
התקציב .במחלקת הגנים לא התווסף שום כח אדם.
שרי סלע – חברת מועצה :אז למה את מוסיפה ,יש לך בתקן שישה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אין שישה .יש שני פקחים ,יש את איריס ואת משה ואת
אלחנן ,כבר שנים רבות,
שרי סלע – חברת מועצה :אנחנו יכולים לפתוח את ספר התקציב ,בואו נפתח את ספר
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התקציב ונסתכל.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :יש פקידה ,אין שום פקח נוסף מעבר למה שאמרתי לכם.
שרי סלע – חברת מועצה :אז על אחת כמה וכמה שאין מה להוסיף כי בספר התקציב יש
כח אדם שישה .תסתכלו.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אז אני מסבירה לך ,לא פקחים .אם יש פקידה היא לא
פקח .פקחים אין.
שרי סלע – חברת מועצה :שש פקידות לנושא גנים?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא שש פקידות .את מדברת על שש.
שרי סלע – חברת מועצה :תבדקו את כל מערך כח האדם בגנים ונטיעות,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אז אני אומרת לך כאן שיש את אלחנן ושני פקחים .זה מה
שיש .היו מאז ומתמיד.
אמיר פרויאן – חבר מועצה :אבל שרי ,מדברים על פקח ולא על הפקידה.
שרי סלע – חברת מועצה :אמיר ,אנחנו מדברים אמירות בעלמא ,בוא נפתח את ספר
התקציב ונסתכל ,על מה אנחנו מדברים,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :שרי ,את נגד?
שרי סלע – חברת מועצה :כח האדם הזה כבר קיים ,אני לא נגד הפעולה ,אני נגד תוספת
כח האדם.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אז את נגד ,או קיי .אישור יוסי משולם כפקח,
משה סיני – ראש העיר :רגע ,לא העברת ,תגישי להצבעה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אמרתי ,כולם בעד ,שרי נגד .כתוב.

החלטה מס' 6
סעיף  4שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות תוספת פקח גינון כמפורט
להלן:
תוספת תקן לשכר גנים ונטיעות
מספר סעיף 1746000110
בעד (12) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מיכאל
מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק ,אבינועם
טובים.
נגד (1) :שרי סלע.
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 .5אישור יוסי משולם כפקח על פי חוקי עזר של עירית ראש העין.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :צריך לאשר את יוסי משולם כפקח .כולם בעד? כולם
בעד.
החלטה מס' 7
סעיף  5שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי יוסי משולם כפקח עפ"י
חוקי עזר של עיריית ראש העין.
בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק,
אבינועם טובים.
 . 6העברה מסעיף שוטף לתב " ר עבור הצטיידות גנ " י מיוחדים .
העברה מסעיף 18132930
_______________ ₪ 43,946
לסעיף 18132910
רחבעם חיים – גזבר העירייה :זה היה תקציב של ביטוח לאומי ,בעבר אישרנו את המצ'ניג
שיש לעיריה דרך התב"ר ,ומשרד הפנים סירב .לכן אנחנו מעבירים סעיף שוטף .את הסכום
הזה.43,946 ,
אמיר פוריאן – חבר מועצה :הסכום המקורי מאיפה היה ,מביטוח לאומי?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כן.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :המצ'ינג שלנו ,ההשתתפות שלנו עם ביטוח לאומי היתה ,43
עכשיו זה דרך תב"ר ,משרד הפנים אמר שזה בלתי אפשרי ,אנחנו משנים את זה ומעבירים ל,
אבינועם בן טובים – חבר מועצה :ביטוח לאומי זה לא הולך רק לרווחה? זה הולך לכל ה,
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא ,זה גני ילדים מיוחדים.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :זה לא גן רגיל .או קיי .כולם בעד? כולם בעד.
החלטה מס' 8
סעיף  6שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד העברה מסעיף שוטף
לתב"ר עבור הצטיידות גנ"י מיוחדים כמפורט להלן:
העברה מסעיף 18132930
₪ 43,946
לסעיף 18132910
בעד (12) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק ,אבינועם טובים.
יצא וחזר אחרי ההצבעה (1) :מתי יצחק.
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 . 7תוספת תק ציב לתימנה בסך ₪ 200,000
 1752000781תימנה
₪ 200,000
 1111000100הכנסות ארנונה

רחבעם חיים – גזבר העירייה :על פי התחזית אנחנו צריכים את ה 200,000-שקל כדי
שאפשר יהיה ל ...זה בנוסף ל 200,000 -שאישרנו ,להדגיש.
משתתף בדיון :גם שנה שעברה אישרנו  .400למה לא להגיש את זה כבר  400מההתחלה?
שרי סלע – חברת מועצה :לכמה סך הכל אנחנו מגיעים?
רחבעם חיים – גזבר העירייה.760,000 :
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני בעד ,אבל בשביל מה ,זה מרגיז את חברי האופוזיציה כל
הזמן.
נתנאל אחרק – חבר מועצה :אני חושב שזה טוב ,ראש העין היא עיר מוזיקה ,אנחנו
מצהירים את זה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כולם בעד?
שרי סלע – חברת מועצה :לא ,אני מתנגדת.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :שרי מתנגדת .מתי איננו ,יצא.
משה סיני – ראש העיר :את יכולה להגיד למה ,שנבין?
שרי סלע – חברת מועצה :אני אשלח אותך לפרוטוקול הקודם ,מאותה סיבה של
הפרוטוקול הקודם .אני חושבת שהתקציב שאישרנו הוא תקציב מכובד ,אני חושבת
שהאירוע הוא אירוע מכובד ,אבל אני חושבת שסדר הגודל של ההשקעה באירוע הזה הוא
בלי פרופורציה בכלל לצרכים שאנחנו ,לדברים שאנחנו נותנים מענה לתושבים.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :לא מגיע לתושבי הותיקה.
שרי סלע – חברת מועצה :אה ,זה אירוע לותיקה? הבנתי .לא  ,זה לא מה שאני אמרתי .אני
רואה את זה כאירוע של כל תושבי העיר ,בניגוד אליך מיכאל ,ואני חושבת שהעלויות הן
עלויות גבוהות מדי לספר התקציב של ראש העין.
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר:כמה עולה הופעה של שלמה ארצי בקיסריה?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :כמה עולים כל האומנים של,
משה סיני – ראש העיר :דווקא הייתי הולך לערים אחרות ,לכרמיאל שזה פסטיבל
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במליונים,
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר:מביאים לפה שני זמרים שממלאים את קיסריה כל אחד בפני
עצמו והעלות של כל אחד מהם היא מליון שקל ועושים את כל זה בפחות ממליון שקל ,וזה
לא טוב .שאלה מוזרה ,אבל יאללה,
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :לגבי הנושא של תימניה,כל נושא התשלום ,צריך לבוא איזה
חשיבה לגבי השנה הבאה,
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר:שנה הבאה,
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :בסדר ,צריך לדון בזה ולהגיע לאיזה,
נתנאל אחרק – חבר מועצה :אל תשכחו שזה  60שנה לראש העין .זה פעם ב ,-ומן הראוי
שפעם בשישים שנה נחגוג ברוב פאר והדר.
משה סיני – ראש העיר :תעלי את זה להצבעה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כולם בעד ,חוץ משרי שנגד ,ומתי שיצא וגם בקודם מתי
יצא .הוא יצא ,שתי הצבעות יצאת .אז אתה בעד תימנה?
מתי יצחק – חבר מועצה :כן .אז אתה בעד תימנה.
החלטה מס' 9
סעיף  7שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות תוספת תקציב
לתימנה בסך  ₪ 200,000כמפורט להלן:
 1752000781תימנה
₪ 200,000
 1111000100הכנסות ארנונה
בעד (12) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מיכאל
מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק ,אבינועם
טובים.
נגד (1) :שרי סלע.

 .8תוספת תקציב למחשוב
ציוד ותחזוקת מחשבים
1613-570
 1111000100הכנסות ארנונה

₪ 40,000

רחבעם חיים – גזבר העירייה :תוספת תקציב למחשוב ,בעיקר תחזוקה ושרתים40,000 ,
שקל ,אזל התקציב .זה מיחשוב של העיריה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :האמת שזה כלום ,אבל אנחנו ננסה למשוך עד סוף השנה כי
זה לא מספיק .אז כולם בעד? כולם בעד.
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משתתף בדיון :זה לא הרבה.
אירית נתן –מנכ"לית העירייה :לא ,אני צריכה  ,200אבל עד סוף השנה .הלאה ,תמשיך,
רחבעם.
החלטה מס' 10
סעיף  8שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תוספת תקציב למחשוב
כמפורט להלן:
ציוד ותחזוקת מחשבים
1613-570
₪ 40,000
 1111000100הכנסות ארנונה
בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק,
אבינועם טובים.
1825100751 . 9
1111000100
1814300938
1111000100

פעילות קונסרבטוריון
הכנסות ארנונה

₪ 100,000

מוזיקה לחט " ב
הכנסות ארנונה

₪ 50,000

רחבעם חיים – גזבר העירייה :תוספת לקונסרבטוריון  100,000שקל.
אדמוני יעקב – חבר מועצה :אבל אמרנו  ...שנה שעברה ,שניתן להם השנה .אמרנו שניתן
להם  200,000השנה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אז בינתיים הם מקבלים  .100,000מגיע להם .אני בעד.
בואו ניתן100,000 ,
מיכאל מלמד – חבר מועצה:

אנחנו מצביעים על  200,000אתה נותן  100,00עכשיו ו-

 100,000כשיש.
משה סיני – ראש העיר :אתה יכול לאשר מסגרת של  200,000ולאשר ,100,000
)מדברים ביחד(
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :תאשרו  100מותנה ,אני בעד 100 .ועוד  100מותנה .אז רגע,
מה מעלים? רחבעם? האמת שהוא עושה עבודה מדהימה ויש תוצאות מדהימות.
שרי סלע – חברת מועצה :אני מבקשת להעיר משהו .מהחוברת שהופקה וחולקה לתושבים
למדתי לאחרונה ,שיש את ההבחנה בין המרכז למוזיקה לבין הקונסרבטוריון .אז אם זאת
ההגדרה אני מבקשת כאן בהצבעה של ההחלטה שזה ייכתב במפורש שהתקציב הוא
לפעולות של הקונסרבטוריון ולא מרכז המוזיקה הכללית ומבחינתי כן אפשר להגדיל את
התקציב לא רק ל 200,000 -אלא אפילו ,אז אני מבקשת להגדיר ולדייק כי עכשיו אני מבינה
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שיש שתי הגדרות שונות ,מה שלא ידעתי קודם.
נתנאל אחרק – חבר מועצה :איפה הכסף שנמצא בעמותה הקודמת של המנדולינות ,אפשר
לקבל אותו ,בואו נשחרר אותו עכשיו ,צרויה פה ,בוא ניתן לו ,יעזור לו בתקציב ,בואו נשקיע
אותו אצל מאיר צרויה.
משה סיני – ראש העיר :הוא מושקע או שמישהו מפריע לתהליך?
שרי סלע – חברת מועצה :המרכז למוזיקה ,מדברים על המרכז למוזיקה ואחר כך יש
אגפים שונים ובין היתר יש את הקונסרבטוריון ,וזה בסדר ,אז אני רק מבקשת להדגיש
שהכסף שאנחנו מאשרים הוא לקונסרבטוריון.
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :אני רוצה להבין מה הבעיה של כספי העמותה,
שרי סלע – חברת מועצה :זה לא הנושא על סדר היום.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אז  100,000ועוד  100,00מותנה.
משה סיני – ראש העיר :אני מאוד שמח על זה שנושא המוזיקה ואני אומר את זה מהלב,
מאוד זוכה כאן לאהדה דרמטית ואני הראשון שמחבק את הנושא הזה .יחד עם זאת אנחנו
צריכים להיות צמודים למה שכתוב כאן וכפי שהגזבר העלה את זה אנחנו נאשר 100,000
ואנחנו נרשום בפנינו שדעת מועצת העיר היא שניתן להגדיל את הסכום ,בהנחה ויישארו לנו
יתרות ,אנחנו נעלה את זה להצבעה .אנחנו נאשר  100,000לקונסרבטוריון ובהמשך השנה,
משתתף בדיון :אבל מה זה משנה אם נשים את זה במותנה?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני מבקש ממך אדוני ראש העיר לכבד את ההצעה,
משה סיני – ראש העיר :אני אומר לכם את הרציונל .הרציונל הוא שאנחנו צמודים להצעה
שגובשה פה ולא במהלך הישיבה אנחנו מעלים תקדימים אז אנחנו צריכים לשמור גם על זה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :יש בעיה אמיתית בצפיפות של המבנה .לדעתי הבעיה הכי
גדולה שיש שם היא גם בעיה שמונעת הכנסות למרכז .אז אני לא יודע איפה ה 100,000 -שקל
הולכים ,אבל אני חושב שלפני ה 100,000 -שקל הנוספים המותנים שדיברנו עליהם צריך
כבר להפנות את הכסף הזה להרחבה של המקום כי אני יודע שילדים לא נרשמים כי אין
מקום.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :צריך מבנה נוסף ,אנחנו יודעים .במקום הזה אי אפשר
להרחיב.
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משה סיני – ראש העיר :חבר'ה ,אנחנו בשלב זה מאשרים  100,000שקל ואנחנו רושמים
בפנינו את דעת המועצה שבמהלך החודשים הקרובים הנושא ייבחן ואם יתאפשר אנחנו
נוציא תקציב נוסף.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :שימו לב שסעיף  9מורכב משני נושאים ,גם מוזיקה
לחטיבות הביניים 50,000 ,שקל .אז כולם בעד? כולם בעד.
אדמוני יעקב – חבר מועצה :זה שכר או? מה זה פעילות?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא חייב .פעילות זה גם מורים ,יכול להיות מורים
למוזיקה ,כן .הרכבים ,הכל .פעילות .הכל .או קיי .תודה רבה .יש עוד תב"רים.
החלטה מס' 11
סעיף  9שבתסופת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סעיף  9כמפורט
להלן:
 1825100751פעילות קונסרבטוריון
₪ 100,000
 1111000100הכנסות ארנונה
1814300938
1111000100

מו זיקה לחט " ב
הכנסות ארנונה

₪ 50,000

בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק,
אבינועם טובים.
 . 10אישור התב " רים כמפורט להלן :
א  .אישור תב " ר מס '  324עבור הרחבת בי " ס אולפנת זבולון  ,ע " ס
 ₪ 5,000,000במימון משרד החינוך .
ב  .אישור תב " ר מס '  325עבור תכנון הרחבת בי " ס אולפנות זבולון ,
ע " ס  ₪ 260,000במימון משרד החינוך .
ג  .אישור תב " ר מס '  326עבור הרחבת בי " ס תיכון דתי עתיד  ,ע " ס
 ₪ 6,000,000במימון משרד החינוך .
ד  .אישור תב " ר מס '  327עבור תכנון הרחבת בי " ס תיכון דתי עתיד ,
ע " ס  ₪ 300,000במימון משרד החינוך _____________________

רחבעם חיים – גזבר העירייה :יש עוד תב"רים ,תב"ר  ,324קיבלנו אישור פרוגרמה בלבד,
עבור אולפנת זבולון 5 ,מליון .זה תכנון 5 ,אחוזים מתוך ה 5 -מליון .כנ"ל לגבי תב"ר  ,326גם
כן אישור פרוגרמה ,עדיין אין הרשאה אבל זה השלב הראשון .השלב הראשון הבא זה אישור
תכנון ,זה הסעיף הבא ,מבקשים את האישור שלכם .סעיף ,11
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :רגע ,אני צריכה לאשר את זה .הצבעה על סעיף ,325 ,324
 .327 ,326כולם בעד? כולם בעד.
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שרי סלע – חברת מועצה :אפשר רגע ,הרחבת תיכון דתי עתיד לאיזה כיוון ההרחבה שלו?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אם אני לא מטעה אותך זה  18כיתות.
שרי סלע – חברת מועצה:

זה על חשבון מגרש הספורט שם ,על חשבון עצים? על חשבון

מה אני שואלת.
אירית נתן – מנכ"לית העיריה:

עד כמה שאני יודעת ,זה לא לגובה .אבל זה בתכנון יהיה

כבר.
החלטה מס' 12
סעיף  10שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים
המפורטים להלן:
א  .אישור תב " ר מס '  324עבור הרחבת בי " ס אולפנת זבולון  ,ע " ס
 ₪ 5,000,000במימון משרד החינוך .
ב  .אישור תב " ר מס '  325עבור תכנון הרחבת בי " ס אולפנות זבולון ,
ע " ס  ₪ 260,000במימון משרד החינוך .
ג  .אישור תב " ר מס '  326עבור הרחבת בי " ס תיכון דתי עתיד  ,ע " ס
 ₪ 6,000,000במימון משרד החינוך .
ד  .אישור תב " ר מס '  327עבור תכנון הרחבת בי " ס תיכון דתי עתיד ,
ע " ס  ₪ 300,000במימון משרד החינוך .
בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק,
אבינועם טובים.
 . 11תיקון מלל של התב " רים הבאים :
שם קיים
מחשוב עירייה
תב " ר מס ' 220
הצטיידות ובטיחות מוס " ח
תב " ר מס ' 224

שם מתוקן
תשתיות מחשוב העירייה
שיפוץ ובטיחות מוס " ח

רחבעם חיים – גזבר העירייה :סעיף  11תיקון מלל ,זה תב"רים שאושרו בעבר אולם אין
להם זיקה לתב"ר .המונח 'מחשוב עירייה' משתנה ל'תשתיות מחשוב עירייה' והמונח
הצטיידות מתבטל והופך להיות שיפוץ ובטיחות מוסדות חינוך על מנת שאפשר יהיה
להשתמש בזה כתב"ר .זה סעיף  ,11אך ורק תיקון מלל.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כולם בעד?
מיכאל מלמד – חבר מועצה:

יש לי הערה .אנחנו בישיבה הקודמת אישרנו הצטיידות בתי

ספר ,העלינו את הנושא של החינוך התורני ובזמנו כשטיפלתי באגף חינוך תורני היתה
הסכמה שכ 12-אחוז מהתקציב יגיע לחינוך התורני ,פר תלמיד .מבדיקה שעשיתי מול רויטל
הבנתי שהשנה הכסף הזה לא הגיע .הייתי רוצה שניתן הוראה למסגר להם שם ,על הקיר,
שעובר כסף כזה באופן אוטומטי ,החינוך התורני צריך לקבל כסף .ואם לא נעשה דבר בעניין,
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באמת לתקן.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לדעתי עשינו את הכל כבר בתוך התקציב.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אבל החינוך התורני לא קיבל.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :הוא קיבל בתוך התקציב .יכול להיות שבמותנה ,אבל הוא
קיים.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אבל שנת הלימודים נפתחה כבר.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לדעתי האחוזים שאתה אומר נמצאים בתוך התקציב.
משה סיני – ראש העיר :רחבעם יבדוק את זה ויעביר לנו דיווח.
החלטה מס' 13
סעיף  11שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תיקון מלל של התב"רים
הבאים:
תב " ר מס ' 220
תב " ר מס ' 224

שם קיים
מחשוב עירייה
הצטיידות ובטיחות מוס " ח

שם מתוקן
תשתיות מח שוב העירייה
שיפוץ ובטיחות מוס " ח

בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק,
אבינועם טובים.
 .13אישור תב"רים שהועלו מחוץ לסדר היום:
א .אישור תב"ר מס'  328עבור אופק חדש בי"ס אוהל שלום ,ע"ס  ₪ 54,200במימון
משרד החינוך.
ב .אישור תב"ר מס'  329עבור אופק חדש חט"ב היובל ,ע"ס  ₪ 108,400במימון משרד
החינוך.
ג .אישור תב"ר מס'  330עבור אופק חדש חט"ב גוונים ,ע"ס  ₪ 108,400במימון משרד
החינוך______________________________________________________

אירית נתן  -מנכ"לית העירייה :אני רוצה שתאשרו את התב"רים שביקשתי מחוץ לסדר
היום ,330 ,329 ,328 ,אופק חדש ,אוהל שלום ,יובל וגוונים 54,200 .זה אוהל שלום ,יובל
וגוונים כל אחד  .108,400יובל וגוונים קיבלו כרגע את הכסף.
אדמוני יעקב – חבר מועצה :מה המפתח?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :משרד החינוך ,גודל בתי ספר ,כיתות.
סיגל שיינמן – סגנית ראש העיר :זה הרחבת פינות עבודה לתת את השעות הפרטניות
שמורה יושב עם ארבעה תלמידים ומלמד אותם .בשנה הבאה זה כבר יהיה מוכן.
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החלטה מס' 14
תב"רים שהועלו מחוץ לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים
המפורטים להלן:
א .אישור תב"ר מס'  328עבור אופק חדש בי"ס אוהל שלום ,ע"ס  ₪ 54,200במימון
משרד החינוך.
ב .אישור תב"ר מס'  329עבור אופק חדש חט"ב היובל ,ע"ס  ₪ 108,400במימון משרד
החינוך.
ג .אישור תב"ר מס'  330עבור אופק חדש חט"ב גוונים ,ע"ס  ₪ 108,400במימון משרד
החינוך.
בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק,
אבינועם טובים.
 . 12אישור מינוי משרת אימון אישי ) בפטור ממכרז ( של גב ' כרמית מנשה
כמזכירה אישית לסגן ראש העיר עד  30%משכר מנכ " ל מותנה באישור
משרד הפנים _________________________________ _________

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אישור מינוי משרת אמון ,של כרמית מנשה.
שרי סלע – חברת מועצה :זה נוסף על האישור מהישיבה הקודמת?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :צריך שמית לאשר .אז זה היה תקן היום זה שמית .כולם
בעד? זה האיוש.
שרי סלע – חברת מועצה :אני לא בעד .אני נגד.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אז כולם חוץ משרי בעד .אוקיי .זהו .גמרנו.
החלטה מס' 15
סעיף  12שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי משרת אימון
אישי )בפטור ממכרז( של גב' כרמית מנשה כמזכירה אישית לסגן ראש העין עד 30%
משכר מנכ"ל מותנה באישור משרד הפנים.
בעד (12) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק,
אבינועם טובים.
נגד (1) :שרי סלע.

משה סיני – ראש העיר :חברים תודה רבה לכם ,שתהיה לכולם שנה טובה.
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס ' 1
סעיף  1שבסדר היום  :אישור מינוי גורמים חיצוניים שעיסוקם ניהול תיקי
השקעות לשם ניהול תיק ההשקעות של העירייה
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצות ועדת השקעות מיום  10/8/09למינוי

גורמים חיצוניים שעיסוקם ניהול תיקי השקעות לשם ניהול תיק ההשקעות של העירייה.
כמו כן ,מליאת המועצה מאשרת פה אחד פתיחת  3חשבונות בבנק הפועלים ופתיחת 2
חשבונות בבנק לאומי לניהול השקעות כספי העירייה.
בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק,
אבינועם טובים.
החלטה מס ' 2
סעיף  2א ' שבסדר היום  :אישור תב " ר מס '  320עבור בניית בי " ס חדש " נתיבות
משה " ) מעורב (  ,ע " ס  ₪ 9,000,000במימון משרד החינוך .
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות תב"ר מס'  320עבור בניית בי"ס חדש

"נתיבות משה" )מעורב( ,ע"ס  ₪ 9,000,000במימון משרד החינוך.
בעד (12) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מיכאל
מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק ,אבינועם
טובים.
נמנענת (1) :שרי סלע.
החלטה מס ' 3
סעיף  2ב ' שבסדר היום  :אישור תב " ר מס '  321עבור תכנון בי " ס חדש " נ תיבות
משה " ) מעורב (  ,ע " ס  ₪ 450,000במימון משרד החינוך .

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות תב"ר מס'  321עבור תכנון בי"ס חדש "נתיבות משה"
)מעורב( ,ע"ס  ₪ 450,000במימון משרד החינוך.
בעד (12) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מיכאל
מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק ,אבינועם
טובים.
נמנענת (1) :שרי סלע.
החלטה מס ' 4
סעיף  2ג '  -ו שבסדר היום :
ג  .אישור תב " ר מס '  322עבור סימון כבישים והתקני בטיחות  ,ע " ס ₪ 93,741
במימון משרד התחבורה ו  ₪ 40,176 -במימון עירייה  ,סה " כ תקציב 133,917
.₪
ד  .אישור תב " ר מס '  323עבור הסדרה ושיקום נחל רבה  ,ע " ס  ₪ 300,000במימון
רשות הניקוז .
ה  .אישור הגדלת תב " ר מס '  255עבור כיתות גן ב י " ס " בית יעקב " רח ' מהריקא , 2
ע " ס  ₪ 108,490במימון משרד החינוך  ,סה " כ תקציב קודם  , ₪ 1,205,430סה " כ
תקציב . ₪ 1,313,920
ו  .אישור הגדלת תב " ר מס '  33עבור בית כנסת במע " ר  ,ע " ס  ₪ 43,000במימון
משרד השיכון  ,סה " כ תקציב קודם  , ₪ 708,743סה " כ תקציב . ₪ 751,743
ה חלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב " רים המפורטים לעיל .

בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק,
אבינועם טובים.
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החלטה מס ' 5
סעיף  3שבסד ר היום :
עדכון תקציב מחלקת נוער
א  .העברה מתב " ר  301לסעיף  204,550 - 7222013000תרומה מקרן גורנדייז .
7222013000
ב  .העברה מסעיף
לסעיף הכנסות מתרומות 1328900770
1828901110
1828900819

₪ 80,000

תוספת תקן לעובד נוער בסיכון ₪ 30,000 -
 ₪ 50,000פרויקט נוער בסיכון

החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון תקציב מחלקת נוער כמפורט לעיל.
בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק,
אבינועם טובים.
החלטה מס ' 6
סעיף  4שבסדר היום :
תוספת פקח גינון
תוספת תקן לשכר גנים ונטיעות
מ ספר סעיף 1746000110

החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות תוספת פקח גינון כמפורט לעיל.
בעד (12) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מיכאל
מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק ,אבינועם
טובים.
נגד (1) :שרי סלע.
החלטה מס ' 7
סעיף  5שבסדר היום :
א ישור יוסי משולם כפקח עפ " י חוקי עזר של עיריית ראש העין .
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי יוסי משולם כפקח עפ"י חוקי עזר של

עיריית ראש העין.
בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק,
אבינועם טובים.
החלטה מס ' 8
סעיף  6שבסדר היום :
העברה מסעיף שוט ף לתב " ר עבור הצטיידות גנ " י מיוחדים .
העברה מסעיף 18132930
₪ 43,946
לסעיף 18132910
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד העברה מסעיף שוטף לתב " ר עבור
הצטיידות גנ " י מיוחדים כמפורט לעיל .

בעד (12) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק ,אבינועם טובים.
יצא וחזר אחרי ההצבעה (1) :מתי יצחק.
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החלטה מס ' 9
סעיף  7שבסדר היום :
תוספת תקציב לתימנה בסך ₪ 200,000
 1752000781תימנה
₪ 200,000
 1111000100הכנסות ארנונה
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות תוספת תקציב לתימה בסך
 ₪ 200,000כמפורט לעיל .

בעד (12) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מיכאל
מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק ,אבינועם
טובים.
נגד (1) :שרי סלע.
החלטה מס ' 10
סעיף  8שבסדר היום :
תוספת תקציב למחשוב
ציוד ותחזוקת מחשבים
1613-570
₪ 40,000
 1111000100הכנסות ארנונה
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תוספת תקציב למחשוב כמפורט לעיל .

בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק,
אבינועם טובים.
החלטה מס ' 11
סעיף  9שבסדר היום :
 1825100751פעילות קונסרבטוריון
 1111000100הכנסות ארנונה

₪ 100,000

 1814300938מוזיקה לחט " ב
₪ 50,000
 1111000100הכנסות ארנונה
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סעיף  9כמפורט לעיל .

בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק,
אבינועם טובים.
החלטה מס ' 12
סעיף  10שבסדר היום :
אישור התב " רים כמפורט להלן :
א  .אישור תב " ר מס '  324עבור הרחבת בי " ס אולפנת זבולון  ,ע " ס ₪ 5,000,000
במימון משרד החינוך .
ב  .אישור תב " ר מס '  325עבור תכנון הרחבת בי " ס אולפנות זבולון  ,ע " ס 260,000
 ₪במימון משרד החינוך .
ג  .אישור תב " ר מס '  326עבור הרחבת בי " ס תיכון דתי עתיד  ,ע " ס ₪ 6,000,000
במימון משרד החינוך .
ד  .אישור תב " ר מס '  327עבור תכנון הרחבת בי " ס תיכון דתי עתיד  ,ע " ס 300,000
 ₪במימון משרד החינוך .
החלטה  :מל יאת המועצה מאשרת פה אחד את התב " רים כמפורט לעיל .

בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק,
אבינועם טובים.
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פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  15/12מיום 7/9/2009

החלטה מס ' 13
סעיף  11שבסדר היום :
תיקון מלל של התב " רים הבאים :
שם מתוקן
שם קיים
תשתיות מחשוב העירייה
מחשוב עירייה
תב " ר מס ' 220
הצטיידות ובטיחות מוס " ח שיפוץ ובטיחות מוס " ח
תב " ר מס ' 224
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תיקון מלל של התב " רים כמפורט
לעי ל .

בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק,
אבינועם טובים.
החלטה מס' 14
תב"רים שהועלו מחוץ לסדר היום:
א .אישור תב"ר מס'  328עבור אופק חדש בי"ס אוהל שלום ,ע"ס  ₪ 54,200במימון משרד החינוך.
ב .אישור תב"ר מס'  329עבור אופק חדש חט"ב היובל ,ע"ס  ₪ 108,400במימון משרד החינוך.
ג .אישור תב"ר מס'  330עבור אופק חדש חט"ב גוונים ,ע"ס  ₪ 108,400במימון משרד החינוך.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים המפורטים לעיל.
בעד (13) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק,
אבינועם טובים.
החלטה מס' 15
סעיף  12שבסדר היום:
אישור מינוי משרת אימון אישי ) ב פטור ממכרז ( של גב ' כרמית מנשה כמזכירה
אישית לסגן ראש העיר עד  30%משכר מנכ " ל מותנה באישור משרד הפנים .
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי משרת אימון אישי )בפטור ממכרז(

של גב' כרמית מנשה כמזכירה אישית לסגן ראש העין עד  30%משכר מנכ"ל מותנה
באישור משרד הפנים.
בעד (12) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,נתנאל אחרק,
אבינועם טובים.
נגד (1) :שרי סלע.

___ _ ___________
אירית נתן
מנכ " לית העירייה

_______________
משה סיני
ראש העיר
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