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סדר היום:
 . 1דיון בבקשת  6חברי מועצה בנושאים המפורטים להלן:
א .דיון בהסכמים הקואליציוניים שהונחו על שולחן המועצה ,בה שלכות
על מסגרת התקציבית  2112וכן בהשלכותיהם שלהם על תושבי העיר.
ב .הצגת חזונו של ראש העיר ,תמונת העתיד של העיר כפי שנראית
בעיניו ,מדיניות והיעדים הרב שנתיים בכל תחומי החיים בעיר .כמו
כן ,דיון בהכרזות ראש העיר על הקפאת הליכים משפטיים בנוגע
לפיצולי דירות ,הפ חתת נטל המיסים ,משמעות ביטול היטל השבחה,
הגברת השקעות בחינוך והכל כפי שהובטח על ידי ראש העיר כמועמד
במערכת הבחירות ובראיון לראש השנה במקומון כיוון חדש .
הצעת החלטה:
א  .המועצה קובעת כי מסתמנת סכנה לפגיעה באינטרס של טובת הציבור
כפי שעולה מההסכמים הקואליציוניים  .זאת לאור העובדה שהסכמים
אלו הפכו את חברי המועצה לחותמת גומי להחלטות בדרך שפוגעת
בדמוקרטיה ובשלטון החוק.
ב  .המועצה קובעת כי הדרג המקצועי יכין הצעה למועצה להפחתת
הארנונה כבר בתקציב  , 2112גם לאור העובדה שמונו סגנים בשכר זמן
קצר לפני אישור התקציב ,הפחתת ההיטלים  ,מניעת גביית היטל
השבחה עד לאישור השרים ,הקפאת הליכים משפטיים בכל הנוגע
לפיצולי דירות ,והצעת להגדלה משמעותית בתקציב החינוך על
נגזרותיו.
 . 2עדכון ראש העיר על מינויו של יגאל ינאי לתפקיד מנכ"ל העיריי ה הממלא
גם תפקיד מזכיר העירייה.
כמו כן:
א  .אישור העסקתו של יגאל ינאי מנכ"ל העירייה ,בהתאם לחוזה בכירים
בשכר של 111 %
דרגה . 5
ב  .אישור מינוי מנכ"ל העירייה יגאל ינאי למרכז ישיבות המועצה על פי
התוספת השנייה
לפקודת העיריות (נוסח חדש)  -תקנון בדבר ישיבות מועצה ,זימו נן
הנוהל בהן.
 . 3אישור מינוי חבר המועצה רזיאל אחרק כמחזיק תיק ספורט .
 . 2אישור מינוי חבר המועצה אבטליון בצלאלי כמחזיק תיק שפ"ע.
 . 5אישור מינוי חברת המועצה סיגל שיינמן כמחזיקת תיק חינוך ממלכתי .
 . 6אישור מינוי חבר המועצה עומר שכטר כמחזיק תיק נוער וצעירים .
 . 7אישור מינוי חבר המועצה עדי אביני כמחזיק תיק חינוך ממלכתי דתי.
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 . 8רקע :בישיבת מליאת מועצה מס'  75/12אושרה פתיחת חשבונות בנק
לתשלומי הורים.
בחט"ב "היובל" נפלה טעו ת בשם הבנק ,נרשם בנק אוצר החייל במקום
בנק הבינלאומי.
אי לכך ,מתבקשת מליאת המועצה לאשר:
פתיחת חשבון בנק בהם מופקדים תשלומי הורים (חובה ורשות) לחט"ב
"היובל" בבנק
הבינלאומי.
מורשי החתימה בהתאם לתקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים),
תשס"ה  2112 -הינם :מנה ל המוסד החינוכי ,מזכירת בית הספר ונציג
ועד ההורים שייקבע ע"י ועד ההורים של בית הספר ,כל משיכת כספים
מחשבון הבנק תחויב בחתימת שני מורשי חתימה ובלבד שאחד מהם יהיה
מנהל מוסד החינוך.
 . 9אישור מינוי הרכב ועדות חובה של מועצת העיר וכן יו"ר הוועדות
כדלקמן:
ועדת מל"ח ,ועדת ביטחון ,ועדה לענייני ביקורת ,ועדת בטיחות בדרכים,
ועדה לקידום מעמד הילד ,ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור וחיילים,
ועדת חינוך ,וועדה לאיכות הסביבה ,ועדה למאבק בנגע הסמים ,ועדה
למיגור אלי מות ,ועדת משנה לתכנון ולבניה ,ועדת שימור אתרים.
 . 11אישור מינוי וועדת תנועה ויו"ר לוועדה (ועדת רשות).
 . 11אישור מניין חוקי לישיבות ועדות המועצה (חובה ו רשות) כדלקמן:
המניין החוקי בישיבות ועדות של מועצת העיר יהיה מחצית החברים,
לאחר רבע שעה  1/3מהחברים ,ולאחר חמש דקות נוספות  1/2מהחברים
ולא פחות משני חברים.
 . 12אישור מינוי חבר מועצת העיריה רזיאל אח רק וחבר מועצה נוסף
כדירקטורים בתאגיד מים וביוב עפ"י חוק תאגיד מים וביוב ,התשס"א -
. 2111
 . 13אישור מינוי ראש העירייה שלום בן משה  -ראש העיר וכן שני חברי
מועצה כדירקטורים בחכ"ל.
 . 12אישור מינוי מנכ"ל העירייה יגאל ינאי כדירקטור בחכ"ל ,בכפוף לאישור
הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים .
 . 15אישור מינוי ראש העירייה שלום בן משה  -ראש העיר וכן שני חברי
מועצה כדירקטורים בעמותה לפיתוח שירותים
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שלום בן משה  -ראש העיר :יש לנו על השולחן כמה עניינים .אני מבקש לסגור את הדלת
ולא להיכנס יותר ,אין מקומות ישיבה.
 . /דיון בבקשת  6חברי מועצה בנושאים המפורטים להלן:
א .דיון בהסכמ ים הקואליציוניים שהונחו על שולחן המועצה ,בהשלכות
על מסגרת התקציבית  21/4וכן בהשלכותיהם שלהם על תושבי העיר.
ב .הצגת חזונו של ראש העיר ,תמונת העתיד של העיר כפי שנראית
בעיניו ,מדיניות והיעדים הרב שנתיים בכל תחומי החיים בעיר .כמו
כן ,דיון בהכרזות ראש העיר על ה קפאת הליכים משפטיים בנוגע
לפיצולי דירות ,הפחתת נטל המיסים ,משמעות ביטול היטל השבחה,
הגברת השקעות בחינוך והכל כפי שהובטח על ידי ראש העיר כמועמד
במערכת הבחירות ובראיון לראש השנה במקומון כיוון חדש_______ .

פרומה פורת  -יועצת משפטית :אוקי ,ישיבה מן המניין  ,3/13אנחנו נתחיל לפי סדר היום.
סעיף אחד ,זה דיון בבקשת שישה חברי מועצה בנושאים שמפורטים בהזמנה שקיבלתם .דיון
בהסכמים הקואליציוניים שהונחו על שולחן המועצה ,וההשלכות על המסגרת התקציבית
 ,2112וכן בהשלכותיהם שלהם על תושבי העיר .ב' ,הצעת חזונו של ראש העיר ,תמונת
העתיד של העיר ,כפי שנראית בעיניו ,מדיניות והיעדים הרב שנתיים בכל תחומי החיים
בעיר .כמו כן ,דיון והכרזות ראש העיר על הקפאת הליכים משפטיים בנוגע לפיצולי דירות,
הפחתת נטל המיסים ,משמעות ביטול היטל השבחה ,הגברת השקעות בחינוך ,והכל ,כפי
שהובטח על ידי ראש העיר כמועמד במערכת הבחירות ובראיון לראש השנה במקומות כיוון
חדש .הצעת החלטה מפורטת ,וזה כשנגיע להצבעה .בבקשה.
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי ,בבקשה.
חנוך עוז  -חבר מועצה:ערב טוב לכולם.
שלום בן משה  -ראש העיר :ערב טוב.
חנוך עוז  -חבר מועצה :חלק מההסכמים הקואליציוניים מתייחסים לתקצוב של כל מיני
אגפים .אני רציתי לדעת ,שבהסכם ,אם אנחנו דוגמא נתחיל עם ההסכם של סיעת הבית
היהודי ,מה המשמעות של ההסכמה הזאת ,שבשנת  ,2112תתבצע עבודת מטה ובלה ,בלה,
ובאופן שלא יפחת מ 31%-מתקציב תרבות תורנית .מה המשמעות של זה? מה התקציב של
התרבות התורנית?
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שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,הוא שואל אותי ,לא אותך .בבקשה ,מישהו רוצה עוד
להתייחס?
חנוך עוז  -חבר מועצה :יש עוד מה להתייחס ,אני רוצה רק שאלה.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,אני מציע ,קודם כל ,תציגו את כל הנושא שלכם ,ואחר כך,
בבקשה.
חנוך עוז  -חבר מועצה :אז אני רוצה הסבר מה זה ההתחייבות הזאת ל 31%-מתקציב
תרבות תורנית .וב הסכם של ש"ס ,כתוב פה שהגדלת תקציב לכל מיני בתי כנסת ומועדון ...
פתיחת מועדוני נוער למגזר החרדי ,הפעלת ספריה תורנית ,אם יש ספריה או אין ספריה,
אם זה ספריה חדשה .אני רוצה רק הסבר ,אנחנו לא אומרים שאנחנו נגד או בעד ,אנחנו רק
רוצים להבין .זה בעניין של התקציב .עכשיו ,בעניין השני ,אני מבין שכל ההסכמים לא
משקפים שום אג'נדה ,אין פה שום התחייבות של מרכיבי הקואליציה לדאוג לנושאים
מסוימים .אני לא מבין ,כאילו ,על מה ,מה המבנה שקמה עליו הקואליציה .יש התחייבויות
של אנשים פה לבוחרים שלהם ,ולמעשה ,בהסכמים שלהם זה לא מופיע .אז אני רוצה לדעת
אם הקואליציה הזאת הוקמה רק בשביל לחלק תקציבים ורק בשביל לחלק תפקידים ולא
לטפל בנושאים ,אין הסכמות ,לדוגמא ,על העניין של פיצולי הדירות .לא כל מרכיבי
הקואליציה פה חתומים על זה שאנחנו נטפל בפיצולי הדירות ,לא כל מרכיבי הקואליציה,
לא חתומים על כלום בעצם .שום נושא שאמורים לטפל בו ,לא מופיע ,מופיע רק תפקידים
ותקציבים .יש לכם עוד משהו להוסיף?
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,בבקשה ,מי רוצה עוד להוסיף?
חנוך עוז  -חבר מועצה :עוד דבר ,גם סליחה ,דבר אחרון ,איך עולה בקנה אחד הנושא של
ההתחייבות לסטאטוס קוו עם ש"ס ,והתחייבות למרצ שיש חופש הצבעה בנושא הדת? וגם
לבית היהודי .לבית היהודי אני לא יודע למה צוין חופש הצבעה בנושא דת ,אבל לא חשוב.
והאם יש בכלל תרבות תורנית ציונית בעירייה .כתוב פה שיש תרבות תורנית ציונית בעירייה,
האם יש כזה דבר?
משה סיני  -חבר מועצה :כן ,יש לי עוד איזה הערה אחת או שתיים למה שחנוך אמר .פשוט
שאלת הבהרה ,קודם כל ,ערב טוב לכולם.
שלום בן משה  -ראש העיר :ערב טוב.
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משה סיני  -חבר מועצה :יש סעיף ,למיטב זיכרוני ,בהסכמים הקואליציוניים שאומר
שחברי הקואליציה מחויבים למשמעת קואליציונית בוועדות העירייה השונות .עכשיו ,אני
מבקש לדעת מה המשמעות של הסעיף הזה? כלומר ,האם למשל ,בוועדת תכנון ובנייה,
וועדת המשנה לתכנון ובנייה ,חברי הקואליציה התחייבו למשמעת קואליציונית? כלומר,
האם זה אומר שהם מרימים את היד בגלל משמעת קואליציונית? האם ,למשל ,זה מה
שיוצא מנוסח ההסכמים ,ואם זה לא ,אז צריך לתקן אותם פשוט כהערה לסדר .האם למשל,
חברי הקואליציה ,בוועדת מכרזים ,יש דיון על מכרז כזה או אחר ,הם מחויבים למשמעת
קואליציונית ,לתמוך בהחלטה כזאת או אחרת? אלה שאלות שהם מאוד מאוד משמעותיות.
אני לא מניח שאתה התכוונת לזה ,אבל גם אם לא התכוונת ,אז פשוט צריך לתקן את הסעיף
כדי להסיר ספק מלב אלה שספקנים בעניין הזה ,ולכן צריך לתקן את ההסכמים
הקואליציוניים ,כבר תיקנתם אותם כמה פעמים ,שמתם אותם על השולחן שלנו כבר לפחות
שלוש ,ארבע פעמים .אז בואו נמשיך בתהליך של התיקון ,עד שהם יסתדרו בסופו של דבר,
אז צריך לתקן גם את הסעיפים האלה ,כי אחרת זה פשוט חוסר מנהל תקין ,ואף אחד לא
רוצה לחטוא בעניין הזה .זה מה שלי היה להעיר .אתה רוצה להעיר עוד משהו?
שלום בן משה  -ראש העיר :טוב.
משה סיני  -חבר מועצה :אביבה עכשיו.
אביבה שקד  -חברת מועצה :ראש העיר ,אני חושבת שיהיה טוב אם תוכל להציג לנו קצת
את הדרך שאתה רוצה ללכת בה ,אני מתקשה להסביר למשל כששואלים אותי איזה מין עיר
זו הולכת להיות מבחינת ,למשל ,דתיים חילוניים ,יש פה גם את מרצ ,גם את ש"ס,
בהסכמים הקואליציוניים יש למשל הקמה של שכונה דתית ,יש הסיפור של תקציבים
לכוללים ,עוד דברים ,לעומת זאת ,לא ראינו מספיק את הנושא של תחבורה ,דברים שלמשל
מרצ נלחמה עליהם ,והיא נכנסה לכאן .ואיך אתה רואה את הניהול של המתח בין שני
הקצוות האלה ,שהם שניהם של אוכלוסיות שראוי שניתן את הדעת עליהם ,ובכלל ,את
החזון שלך ,איך אתה הולך לראות את העיר הזאת ,בגדול .כי בלי זה אי אפשר יהיה לבחון
ולראות את הדברים ,לא את ההסכמים ולא את הדברים שנעשים קצת אם תוכל להציג כאן
איך אתה רואה את הדרך שאתה הולך ללכת בה .זה דבר שחסר לי.
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שלום בן משה  -ראש העיר :טוב ,עוד שאלות?
חנוך עוז  -חבר מועצה :עוד סעיף אחרון ,בהסכם הקואליציוני של הבית היהודי ,יש סעיף
שאומר שכל תקציב חיוני שישיג עדי אביני לא תגרע מהתקציב של התרבות הציונית
הדתית ותועבר אליו במלואה .מה זאת אומרת ,מה המשמעות של זה? מה ,הוא לא פועל
מכוח העירייה? האם יש בכלל היתכנות כזאת?
עומר רצון  -חבר מועצה :אני הייתי רוצה להוסיף ,ברשותך ,ראש העיר ,מעבר למה
שהבקשה שכתובה ,ודי מפורטת ,לגבי נושאים ציבוריים ,אני חושב שזה חשוב לכולם ,זה
אתגר של כולנו כאן .גם הנושא של תנועות הנוער ,תנועות הנוער אני חושב שזה נושא שצריך
לדעת לאיזה כיוון זה הולך .אני בימים האחרונים שומע דברים כאלו ואחרים לגבי גופים
כאלו ואחרים בעיר ,האם זה נכון ,לא נכון ,כמו מרכז מוזיקה ,כמו אוניברסיטה .מעניין
לדעת ,מה הכיוונים .יכול להיות שאני אחשוב אחרת ממה שאתה חושב ,וזה בסדר ,אבל
מעניין לדעת ממך דווקא את הדברים האלה .אני אשמח לקבל תשובות.
שלום בן משה  -ראש העיר :טוב .תראו ,אני אגיד לכם משהו ,ככה ,באופן כללי .אני אשמח
באחת הפעמים לקיים דיון כללי על הנושאים החשובים שהעליתם ,גם על העיר החדשה
שהולכת להיבנות ,והמשמעויות התקציביות והתחבורתיות סביב העניין הזה ,וגם על כל
תנועות הנוער ,וגם על כל הנושאים החשובים שאתם רוצים לשמוע ,אני אשמח שנעשה פעם
אחת איזה ישיבה ,עם נציגי ציבור ,חברי קואליציה ,חברי אופוזיציה ,נקיים דיון רציני
ומעמיק ,בהנחה שאתם באמת ,זה מעניין אתכם באמת ,הנושא הזה.
משה סיני  -חבר מועצה :בשביל זה העלינו את זה לדיון.
שלום בן משה  -ראש העיר :כשאתה דיברת לא הפרעתי לך ,נכון?
משה סיני  -חבר מועצה :תמשיך ,אבל,
שלום בן משה  -ראש העיר :אז אל תפריע ,אל תמשיך ,תודה שאתה מרשה לי להמשיך ,אל
תפריע לי בבקשה .תראו ,אני רוצה להתחיל דווקא ,ואני לא מתכוון לעשות פה עכשיו
הרצאה ארוכה ,כי אנחנו יש לנו הגדרה במה עוסקים ,במה מצביעים ,ואחר כך ,אמרתי,
נעשה בעוד חודש ,חודשיים ,דיון רחב ומקיף על העניינים האלה ,אם אתם תרצו .יש לנו על
הפרק ,הנושא הכי מרכזי והאתגר הכי גדול זה העניין של בניית העיר החדשה .השכונה,
השכונות החדשות .אנחנו מזה חודש ימים כבר קיימנו ישיבות עם משרד השיכון ועם משרד
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התחבורה ,אנחנו נמצאים בפיגור של בין שנה לשנה וחצי ,ביחס למבנה הציבור ,מבנה
החינוך .יש פה בעיה שרובצת לפתחנו ,מכיוון שלוח הזמנים של הבנייה של השכונות
החדשות מתקדמת ,הקבלנים לא מחכים לנו ,כבר זכו ,יש היתרים ,בעוד שכל מבני הציבור
ומבני החינוך ,אין עדיין תוכנית לביצוע ,אין מכרזים ,וכשזה יתחיל ,ייקח זמן .גם התקציב
שעומ ד לרשותנו בעניין הזה ,הוא תקציב חסר בצורה משמעותית ביותר .אני מדבר אתכם על
סדרי גודל של מאות מיליונים של שקלים ,בין מה שמתכוונים לתת לנו לאותו הסכם גג
שרוצים שנחתום עליו ,לבין מה שיש ,יש פער של מאות מיליונים של שקלים .ועל כך ,עכשיו
אני אומר לכם באופן מאוד אחראי ,בלי ציניות עכשיו ,ועל כך הולך להיות מאבק רציני
מאוד בינינו לבין משרדי הממשלה ,יש נכונות ,יש דיבורים ,אבל הנושא הזה מאוד לא פשוט.
ואני אומר לכם שסדרי הגודל הם משמעותיים ,ויש טענה שחלק מהכסף הזה כבר שולם לנו,
ואנחנו מבררים עכשיו כרגע לאן הלך הכסף הזה ,ואני רוצה רק לצטט ולומר לכם מה
שאמרה מנהלת המחוז של מחוז ,משרד השיכון תל אביב "נהגתם בחוסר אחריות ,לכן
לקחתי אחריות על העניין ".לא הבנתי בדיוק מה שהיא אמרה.
משה סיני  -חבר מועצה :מי זה נהגתם?
שלום בן משה  -ראש העיר :נהגתם זה ההנהלה הקודמת ,ככה היא אמרה.
משה סיני  -חבר מועצה :מי אמר את זה? תחזור עוד פעם.
שלום בן משה  -ראש העיר :מנהלת מחוז,
משה סיני  -חבר מועצה :ששמה?
שלום בן משה  -ראש העיר :דוקטור סיתוונית.
משה סיני  -חבר מועצה :שאנחנו נהגנו בחוסר אחריות.
שלום בן משה  -ראש העיר :ככה היא אמרה ,אני מצטט.
משה סיני  -חבר מועצה :לך.
שלום בן משה  -ראש העיר :לנו ,אני לא הייתי היחידי שם ,היו שם קבוצה גדולה.
משה סיני  -חבר מועצה :הבנתי ,אוקי.
שלום בן משה  -ראש העיר :עכשיו ,דקה .לכן ,אני אומר לכם עכשיו שהסיוט הכי גדול של
כל אחד מאיתנו שהוא יושב כאן ,ושלי ,כראש העירייה ,זה שהבנייה תתקדם ,יתחילו לאכלס
את התושבים ,וכשהם ירצו לגני ילדים ,גני הילדים עוד לא יסתיימו ,מבני ציבור ובתי ספר
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וכדומה .זה הדבר שמטריד אותי הכי הרבה .ומה שאני רואה לעיני רוחי ,מה שאני רואה
לעיני רוחי זה לטפל בזה כדי  ...של הב נייה של המבנים של החברות ,בנייה של התושבים,
אפילו במידה מסוימת ,כך צריך להיות ,שתהיה הקדמה של מבני הציבור וגני הילדים ,זה
יקדים את האכלוס של התושבים ולא ההפך .מי שמכם זוכר מה שקרה פה לפני  21שנה,
לפחות בחלק מהשכונות שנבנו ,במאמץ רחב מאוד ,שבסוף בשכונת טל ,למשל ,בית הספר
עוד לא היה מוכן באופן שלם וכולי .אתם מכירים את זה טוב.
חנוך עוז  -חבר מועצה :שלום ,אנחנו עכשיו בסעיף א' ,מדברים על ההסכמים
הקואליציוניים.
שלום בן משה  -ראש העיר :תרשה לי שנייה אחת ,אני ,תן לי לענות לפי שיטתי.
חנוך עוז  -חבר מועצה :לא שיטתך ,יש סדר בסדר יום.
שלום בן משה  -ראש העיר :תן לי רגע אחד ,כרגע .אני חושב שהחזון והבעיות העיקריות
יותר חשובות מאשר הסכם כזה או אחר .אז זה קודם כל ,תדעו שהנושא הזה על סדר היום,
הוא נושא דרמטי ,הוא ישפיע על כל מה שנעשה בשנים הקרובות .הסכמים קואליציוניים יש
להם טבע ,כפי שאתם כולכם מכירים ואני קראתי את ההסכמים הקואליציוניים של
הקדנציה הקודמת ,לעניין הדאגה שלך ,הדאגה שלכם ,שחברי מועצת העיר יכפו עליהם דבר
כזה או אחר ,אני ראיתי בהסכם הקואליציוני הקודם ,ששם היה ,היו שם דרישות הרבה
יותר דרקוניות ,אנ חנו דווקא היינו הרבה יותר ליברליים ,ואני מציע שמי שכבר שכח את זה,
שיקרא את ההסכם הקואליציוני הקודם מלפני חמש שנים ,ויראה מה כתוב שם .מה
המחויבות של כל חבר מועצת עיר וחבר קואליציה בהצבעות כאלה ואחרות ,אני לא רוצה
לצטט את זה ,מי שרוצה ,יכול לקרוא .אנחנו מכינים את מסגרת התקציב עכשיו ,התקציב
של שנת  2112יהיה מושפע מכלל הנסיבות שעומדות לרשותנו ,עוד לא סיימנו אותו ,אנחנו
בודקים אותו עכשיו ,והוא ייבנה על פי סדרי העדיפויות כמו שאני הצהרתי מעל כל במה.
וכשהתקציב יוכן ,ויהיו דיונים רבים על התקציב ,כך או אחרת ,נביא אותו לפניכם ,אתם,
כמובן ,תצטרכו להתייחס אליו ,לקבל אותו ,להעיר עליו ,יהיה דיון רחב וחשוב מאוד.
כשהוא יהיה על השולחן ,כמובן ,תתייחסו אליו ויהיו לכם השגות כפי שתרצו להשיג בהם.
כל הסעיף השני ,אני רוצה לומר משהו כללי .בסעיף השני שמדבר על פיצולי דירות והפחתת
נטל המיסים וביטול היטלים כאלה ואחרים ,הכל בכפוף לכללים למנהל התקין .הכל בכפוף
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לכללים של המנהל התקין ,וכשנגיע לשלב של ההצעות שלכם לסדר ,להצבעה ,נתייחס לזה.
חנוך עוז  -חבר מועצה :אין בעיה ,אפשר להוסיף את המילים האלה ,ונצביע על זה.
שלום בן משה  -ראש העיר :עוד מעט ,עוד מעט.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :יש לי ,שלום ,ברשותך ,אם אפשר ,יש לי הצעת ייעול.
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :ממש ללא הבדל קואליציה או אופוזיציה.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אפשר להקים איזה וועדה ,שנגיד ,נגדיר אותה ,מיפוי בינוי,
מה הכוונה ,הרי יש לנו פה בעיה של מצב קיים מול מצב לא כל כך מותר.
שלום בן משה  -ראש העיר :למה אתה מתכוון?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני מתכוון לקחת ,למפות את כל העיר ,למפות את כל העיר,
על ידי אנשים שנזמין ,אנשים מומחים לעניין.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :ומצב קיים ,ושם תקים וועדה ,שבאמת ישבו בה ,לא משנה,
אופוזיציה ,לא על בסיס סיעתי אפילו ,על בסיס אנשים שקצת מבינים ,עם דרג מקצועי ,עם
אישי ציבור ,וועדה לא מחייבת ,וועדה שתיתן לך את ההמלצות ,אבל בד בבד ,עד שהיא
תקבל החלטות ,כדי לשנות את התב"ע ,למשל את  ,2111Fנכלול בתוכה גם את  ...למ
של ,שהיא לא הוכחה כנכונה ,אגב ,כל החמש קומות פלוס המסחרי ועוד שתי קומות שבס,
זה הוכח עד היום כלא יעיל ,כי עד היום זה פשוט לא נבנה .ובד בבד ,עד שהוועדה תבצע את
העבודה שלה ונקבל החלטות ,להקפיא את כל היטלי ההשבחה ,כדי שנהיה על טיימר ,נעשה
תב"ע כללית ,ועד אז להפסיק את היטל ההשבחה ,לנסות למתן באיזושהי דרך כזו או אחרת,
על פי החוק ,את כל כתבי האישום בגין הפיצולים.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני א גיד לך משהו בעניין הזה ,קודם כל ,אנחנו יושבים עכשיו
כרגע כדי לבחון את כל הסוגיה הזאת של פיצולי הדירות והיטלי השבחה ,יש דברים שהם
אפשריים בסמכות של הרשות המקומית ,יש דברים שמחייבים אישור של משרד הפנים ושר
הפנים .אנחנו בוחנים את הכל בהיקף רחב ,ותוך מגמה למצוא פתרון לסוגיה הזאת ,שהיא
סוגיה כואבת ורחבה .בעניין הקפאת הליכים משפטיים ,אין מצב של הקפאה של הליכים
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משפטיים מבחינה חוקית.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני אמרתי למתן ,למשל ,אם התובעת או התובע פה,
שלום בן משה  -ראש העיר :אמרתי שאנחנו נבחן את הסוגיה הזו .הקפאת הליכים
משפטיים שכבר יצאו לדרך ,היא על פי החוק .יש כללים מאוד מאוד ברורים בעניין הזה.
אנחנו לא נפעל בשום פנים ואופן נגד החוק.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,לא ,אני לא אמרתי.
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה ,אתה מדבר על וועדה ציבורית וועדה מקצועית,
אנחנו נביא בפניכם באחת הפעמים ,הרי זה נושא כבד ,זה לא נושא קל .אנחנו באחת
הישיבות ,ביוזמתנו ,נביא בפניכם את העבודה שעשינו על כל הנושא של פיצולי הדירות,
בהיטלי השבחה למיניהם .אני רוצה רק שתדעו שבמקביל מתבצעת עבודה בכנסת ,בוועדת
הפנים של הכנסת ,ושר הפנים גם נדרש לעניין הזה ,כדי לטפל בכל הסוגיה הזאת של פיצולי
הדירות בנושא של היטלי השבחה .כשהנושא הזה יגיע לכדי סיכום ,אני אביא את זה
בפניכם ,תתייחסו לזה ,ואני אשמח לקבל הערות שלכם .לא נעשה שום דבר שהוא בניגוד
לכללים.
חנוך עוז  -חבר מועצה :אז מה שהצגת בעיתון זה לא נכון.
שלום בן משה  -ראש העיר :מה אתה אומר?
חנוך עוז  -חבר מועצה :מה שהצגת בעיתון ,בראש השנה ,הקפאת כל ההליכים המשפטיים,
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אמרתי שאנחנו נבחן את הסוגיה הזאת.
חנוך עוז  -חבר מועצה :אתה אומר שאין אפשרות עכשיו.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אמרתי שאנחנו נבחן את הסוגיה הזאת .אם יש בעיות
חוקיות ,אני לא מעל החוק ,לא אני ולא אף אחד כאן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הקפאת היטל השבחה זה אפשרי מבחינה משפטית? עד
לסיום הדיון ,סיום התב"ע.
שלום בן משה  -ראש העיר :לפי מיטב ידיעתי ,אי אפשר להקפיא ,אפשר לשאול את היועצת
המשפטית כרגע בעניין הזה .בבקשה.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :כל עוד אין אישור לפטור ,אי אפשר להקפיא .פשוט אין
סמכות.
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שלום בן משה  -ראש העיר :כל עוד אין אישור לפטור .אנחנו מטפלים בסוגיה הזאת,
ועכשיו ,באמת,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,אבל אם אנחנו נשנה את התב"ע ,כמדומני ,אז לא יהיה
פה היטל השבחה .אז אולי להקפיא את היטל ההשבחה.
שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי ,עוזי ,אי אפשר להקפיא אם אין היתר .אנחנו באמת
עוסקים בזה עכשיו באופן רציני .נביא את זה בפניכם ,נביא את העניין בפניכם ,את
האפשרויות השונות ,תביעו את ההסכמה שלכם ,חלק מהדברים מחייבים גם הצבעה של
מליאת המועצה .זה דבר מאוד רציני ,זה לא דבר של מה בכך ,הוא נוגע פה למאות דירות
בראש העין ,מאות בתים ,גם למטה וגם למעלה ,ולכן ,הנושא הזה כבד מכדי שאנחנו נתייחס
אליו עכשיו כרגע ,כלאחר יד ,אנחנו עובדים עליו,
חנוך עוז  -חבר מועצה :פרומה ,את חושבת שלבטל את היטל ההשבחה זה כרוך בהצבעת
המועצה?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :קודם כל ,אין כזה דבר לבטל היטל השבחה ,היטל
השבחה,
חנוך עוז  -חבר מועצה :למה את לא אומרת לו?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :שנייה ,היטל השבחה הוא קבוע בתוספת השלישית לחוק
התכנון והבנייה .בתוך התוספת השלישית ,יש סעיף שמאפשר ,שמועצת העיר תבקש לפטור,
וזה טעון אישור שרי הפנים והשיכון ,שני השרים ,ואז מתפרסם צו.
עומר רצון  -חבר מועצה :הייתה החלטה כזאת במועצה הקודמת ,פרומה .אם אני לא טועה,
הייתה החלטה כזו במועצה הקודמת ,התקבלה החלטה כזאת.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :הייתה החלטה גורפת ,בלי עבודה מקצועית שנעשתה
קודם לכן ,כי זה היה ערב בחירות.
עומר רצון  -חבר מועצה :הייתה החלטה שהדרג המקצועי ימשיך עם ה,-
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :נכון ,נכון.
חנוך עוז  -חבר מועצה :את רוצה להגיד לי שלמעט מקרה בריאותי של בן אדם ,יש למועצה
אפשרות לבטל ,לבקש לבטל היטל השבחה? למעט מקרה של בריאותי ,יש למועצה זכות?
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פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :למועצה יש,
חנוך עוז  -חבר מועצה :הנה משה כהן יגיד לנו.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אין סעיף ,סעיף פטור למצב בריאותי ,לא .יש כמה וכמה
סעיפי פטור ,וסעיף שכרגע רלוונטי שמדובר עליו ,זה סעיף .19
שלום בן משה  -ראש העיר :טוב ,רבותיי ,אני מציע שלא ניכנס לפירוט בעניין .אנחנו
מכינים עבודה על העניין הזה ,אני אציג לכם אותה על כל המשמעויות שלה ,מכל הכיוונים.
לגבי השאלה שלך בעניין תנועות הנוער ,מה אמרת לי ,אתה מוטרד מאיזה עניין?
עומר רצון  -חבר מועצה :אני אגיד לך ממה אני כן מוטרד ,אתה הצגת פה את האתגרים של
העיר ,ובאמת ,אולי פה של ההנהלה ,לגבי הבנייה החדשה .אני דווקא בא ממקום אחר ,אני
אמרתי את זה לכל אורך הדרך ,בכל מקום שישיבתי .אני חושב שהאתגר המרכזי שלנו כרגע
זה לתת את השירות המיטבי ,כרגע ,לתושבי העיר הקיימים.
שלום בן משה  -ראש העיר :נכון.
עומר רצון  -חבר מועצה :וגם לקלוט תושבים חדשים ,זה חשוב מאוד לעיר ,זה צריך שזה
יקרה .יש לנו איומים רבים משלום ,כולל האיום האירני ,ראש הממשלה משתמש בזה יפה
בכל דיון ,אז אני חושב שלא יתהווה לנו פה איום,
שלום בן משה  -ראש העיר :אני לא חושב שההקבלה הזאת מקובלת.
עומר רצון  -חבר מועצה :למה לא? יש ל נו ראש עיר ,ויש לנו גם ראש ממשלה ,וזה יפה .כי
אני שומע הרבה סיסמאות והרבה פופוליזם ,איך בשבוע בונים מרפאה ואיך ביום מחברים
שפדן ,קו ביוב ,אומרים הרבה דברים ,זה יפה .אני לא רוצה להתעסק בספינים ,אני באמת
יש לי פה שליחות ציבורית ,אני נולדתי בעיר הזו ,חשוב לי מאוד באמת לעשות דברים
ממקום חיובי .ואני מוטרד מכמה דברים שקורים פה .עכשיו ,בהצהרה שכרגע אמרת ,אני
עוד יותר מוטרד ,שאולי באמת תפסיק פעילות מסוימת לטובת בנייה חדשה ,עיר חדשה,
שאולי את הנטל הזה המדינה צריכה לקחת על עצמה ,ולא אנחנו .רזי ,תן לי רק להשלים,
אתה מפריע לו בקשב .לא אתה אישית ,אני רוצה שהוא יקשיב.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני מקשיב ,כן.
עומר רצון  -חבר מועצה :אתה גונב לו את הקשב ,חבל .תן לו ,הוא מסתדר יפה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :גונב לו את הקשב.
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עומר רצון  -חבר מועצה :בוודאי.
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
עומר רצון  -חבר מועצה :אז אני אומר ,כשאתה שואל אותי מה תנועות הנוער ,זה מה
תנועות הנוער ,וזה מה זה מרכז המוזיקה ,וזה מה זה האוניברסיטה .כי אתה אומר ,תשמע,
עומר ,יכול להיות שאנחנו מושקעים פה במיליונים ,ויש לנו פה אחריות כבדה,
שלום בן משה  -ראש העיר :אתה רוצה תשובה לדברים האלה?
עומר רצון  -חבר מועצה :בוודאי.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אשיב לך.
עומר רצון  -חבר מועצה :חשוב לי מאוד ,לעיר ,לתושבים ,לא רק לעומר אישית.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אשיב ,אני אשיב לך ולתושבים .בכדור עף זה נקרא ,הרמת
לי להנחתה .אני לא רציתי להיכנס כרגע למכלול העניינים ,אבל אני אענה לך תשובה.
עומר רצון  -חבר מועצה :אנחנו יכולים לשחק כדורסל גם.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אתן לך תשובה ,לא ,כדור עף זה בסדר .תראו ,שאלת לגבי
הנושא של האוניברסיטה הפתוחה?
עומר רצון  -חבר מועצה :כן.
שלום בן משה  -ראש העיר :תנו לי לתת לכם כרגע איזשהו הסבר קצר.
עומר רצון  -חבר מועצה :גם תנועות הנוער.
שלום בן משה  -ראש העיר :אתם סובלניים? אני אשיב לך ,על אף שזה לא בדיון ,אבל
בסדר .תראו ,אני מתייחס לדברים ,אני אענה לך ,גם השאלה שלך רצינית .חוץ מהציניות
שאני,
עומר רצון  -חבר מועצה :לא ,אין ציניות ,שלום ,אין ציניות ,אני גם ,דרך אגב,
שלום בן משה  -ראש העיר :הבנתי אותך ,שמעתי.
עומר רצון  -חבר מועצה :לא ,משהו קטן גם לאמירה שלך שאתה אומר הכל לפי כללי מנהל
תקין,
שלום בן משה  -ראש העיר :תרשה לי.
עומר רצון  -חבר מועצה :אז אני אומר חד משמעית ,כל הצעה אני חתום בה ,וחבריי ,רק על
פי מנהל תקין.
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שלום בן משה  -ראש העיר :אין ספק.
עומר רצון  -חבר מועצה :בוודאי .אף אחד לא מדבר על משהו אחר ,עצם השאלה בכלל אם
מנהל תקין או לא ,זה הזוי מבחינתי.
שלום בן משה  -ראש העיר :אין ספק .לא ,אבל אני רק ציטטתי את היושב משמאלך.
עומר רצון  -חבר מועצה :יש לו זכויות רבות בעיר.
שלום בן משה  -ראש העיר :וודאי.
עומר רצון  -חבר מועצה :יש לו זכויות רבות בעיר .יש לו זכויות רבות.
שלום בן משה  -ראש העיר :גם זכויות רבות.
עומר רצון  -חבר מועצה :ואני יכול להגיד שגם ההסכמים של ראש העיר הקודם לא
רלוונטיים כרגע לשולחן ,ההסכמים שאתה מוביל כרגע.
שלום בן משה  -ראש העיר :גם זכויות רבות ,גם ,גם .גם זכויות ,גם דברים אחרים .דקה,
יהיה לנו עוד הרבה זמן לדסקס בדברים האלה .בית המוזיקה ,עכשיו כרגע,
עומר רצון  -חבר מועצה :אני בטוח שאתם יכולים להוסיף אחד לשני ,דרך אגב.
שלום בן משה  -ראש העיר :מה?
עומר רצון  -חבר מועצה :אני בטוח שאתם יכולים להוסיף אחד לשני לטובת העיר.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני בנפש חפצה.
עומר רצון  -חבר מועצה :אני חושב שזה יכול להיות מאוד נחמד.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני בנפש חפצה.
עומר רצון  -חבר מועצה :אני שמח לשמוע.
שלום בן משה  -ראש העיר :אבל לא הייתה לי אפילו זכות לחפיפה ממנו.
עומר רצון  -חבר מועצה :שלום ,אני שמח לשמוע.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,עומר,
(מדברים יחד)
עומר רצון  -חבר מועצה :רק רגע ,התייחסות ,נגמרה מערכת הבחירות ,אני מדבר על טובת
העיר.
בן ציון בית אור – ס1מ"מ ראש העיר :לא ,אני מתרשם שאתה ממשיך.

16

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  31/3מיום 31/21/3

שלום בן משה  -ראש העיר :עומר ,עומר .בית המוזיקה ,אנחנו עכשיו בוחנים תקציבים
אפשריים כדי לסיים אותו .אני מתכוון שהוא יסתיים ,אין לי שום כוונה שאחרי שהושקע בו
כל כך הרבה כסף ,שהוא יישאר כך .זה יהיה אוי ואבוי .אפשר לבדוק ,בהזדמנות אחרת,
למה הוא עלה כך ולא אחרת ,אבל זה לא סוגיה כאן .תרצו ,בהזדמנות נקיים על זה פגישה.
אבל אני מתכוון באמת ברצינות ,שבית המוזיקה יסתיים .אני גם מתכוון שהמתנ"ס ,בית
התרבות יסתיים.
עומר רצון  -חבר מועצה :היכל התרבות.
שלום בן משה  -ראש העיר :היכל התרבות.
עומר רצון  -חבר מועצה :האוניברסיטה גם שתמשיך.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע .ואני מתכוון שגם האוניברסיטה תמשיך ,שלוחה של
האוניברסיטה ,לא צריך להפריז יותר מידי .סניף .עכשיו תראו ,אם כבר שאלתם על זה,
האוניברסיטה הפתוחה ,זכות הקיום שלה במדינת ישראל ,זה שהיא מחויבת לפתוח ,היא
לא עושה לך טובה .היא מחויבת לפתוח ,במקומות שונים ,יש לה בארץ עשרות סניפים,
שלוחות ,בהסכמים .מה עושה האוניברסיטה הפתוחה ,שמקבלת כסף מהמל"ג ,היא מקבלת
כסף ,על כל תלמיד היא מקבלת ,לא חשוב ,תלוי איזה חוג ,31,111 ,15,111 ,21,111 ,בכסף
הזה שהיא מקבלת ,היא הולכת לעיר מסוימת ,הולכת למבנה ,לא דרך העירייה בכלל ,היא
לא חייבת לבוא דרך העירייה .הולכת למכללה מסוימת ,הולכת למוסד מסוים ,פרטי או
אחר ,שוכרת ממנו חדר אחד או שניים ,בחלק מהמקרים היא בכלל לא קשורה לעירייה ,היא
עושה הסדר עם מכללה מסוימת .כמו למשל במכללת ,ברמת גן ,יש לאוניברסיטה הפתוחה
במכללה ברמת גן אלפי סטודנטים ,והקשר שלה לא עם הרשות בכלל ,עם המכללה ,היא
משלמת לה שכר דירה ,חשמל וכדומה ,מסכמים ,נציג אחד ,תקן אחד או שניים שהוא יבוא
במקום ,ירשום את התלמידים וכשהלימודים מתחילים לרוץ ,הוא רואה שיש נוכחות,
שהכיתות בסדר ,שלום על ישראל .הרשות לא נותנת כסף ולא כלום ,לא חייבת לתת .לא
חייבת לפרסם את זה בכלל .וזה צריך לעלות סכומים סבירים ,מידתיים .אם כבר שאלת ,אני
יכול לומר לך שהכסף שהעברנו בשנת ,2111
עומר רצון  -חבר מועצה :מי זה העברנו?
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שלום בן משה  -ראש העיר :הרשות המקומית ,איפה הגזבר?  2.6מיליון שקלים ,הועברו
לאוניברסיטה הפתוחה ,כלומר ,עלה כל העניין הזה,
משה סיני  -חבר מועצה :לא הועבר.
שלום בן משה  -ראש העיר :אמרתי ,עלה .סליחה ,רגע 2.6 .מיליון שקלים .בחישוב מתמטי
פשוט מול מספר התלמידים שרשומים ,אגב ,חלק מהתלמידים ,חציים לא תושבי ראש העין,
אגב ,זה בסדר ,רק לא ברור למה אני צריך לשלם את זה אני .כי מוסדות של האוניברסיטה
הפתוחה,
חנוך עוז  -חבר מועצה :זה לא מקום אטרקטיבי ,היא לא באה לפה אף פעם.
שלום בן משה  -ראש העיר :תרשה לי ,תן לי ,אני בעד זה ,תקשיב ,אני בעד .אני רק אומר,
אין שום סיבה.
משתתף בדיון  :זה מה חשוב ,זה מה שחשוב.
שלום בן משה  -ראש העיר :תרשה לי רגע אחד ,סליחה.
משה סיני  -חבר מועצה :תמשיך באותו מסלול.
שלום בן משה  -ראש העיר :תנו לי לסיים .כבר היה בעבר ,אגב ,כבר היה בעבר,
משה סיני  -חבר מועצה :מכללה לגזירה ולתפירה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני רק אומר לכם ,ואתם לא צריכים ,רק למחשבה ,אין שום
סיבה בעולם שנשקיע  2.6מיליון שקלים בשנה על הפעילות הזאת .היא יכלה להתבצע
בשליש ,אם לא ברבע .אז תחשבו ,מה היה אפשר לעשות בחלק שנותר.
עומר רצון  -חבר מועצה :לא ,אני אומר ,זה מצוין ,אם אנחנו יכולים להשיג את זה בשליש.
שלום בן משה  -ראש העיר :וודאי שנעשה.
עומר רצון  -חבר מועצה :שלום ,אם זה בשליש ,בסדר.
שלום בן משה  -ראש העיר :וודאי שנעשה.
עומר רצון  -חבר מועצה :זה דבר מבורך.
שלום בן משה  -ראש העיר :ההסכם איתם ,עומר,
עומר רצון  -חבר מועצה :אני איתך.
שלום בן משה  -ראש העיר :עומר ,עומר ,ההסכם איתם אומר,
עומר רצון  -חבר מועצה :אני בעד ,הבנתי.

18

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  31/3מיום 31/21/3

שלום בן משה  -ראש העיר :ההסכם אומר שאנחנו מעמידים תקן אחד בלבד.
עומר רצון  -חבר מועצה :מצוין.
שלום בן משה  -ראש העיר :ובמקום זה יש מנהלת מכללה ,עוד שני עובדי עירייה ,מנהלת
המכללה גייסה יועץ ,אב בית.
משתתף בדיון :פרסום ב 211,111-שקל.
שלום בן משה  -ראש העיר :פרסום ב 211,111-שקלים ,על מה?
עומר רצון  -חבר מועצה :והסטודנטים מראש העין נהנים מהנחה?
שלום בן משה  -ראש העיר :אוקי ,בזה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,סליחה .אם תרצו שנקיים על זה דיון ,אני מומחה
בזה ,תאמינו לי.
עומר רצון  -חבר מועצה :לא ,אני רציתי ,שמעתי מפיך שאתה בעד הפרויקט ,וזה מה שחשוב
לי.
שלום בן משה  -ראש העיר :בוודאי שאני בעד ,וודאי.
עומר רצון  -חבר מועצה :זה מה שחשוב לי.
שלום בן משה  -ראש העיר :וודאי שימשך .יימשך בפחות כסף.
עומר רצון  -חבר מועצה :אני אשמח.
שלום בן משה  -ראש העיר :אוקי .אני מציע ברשותכם שנעצור כאן ונעבור להצבעה.
משה סיני  -חבר מועצה :אני רוצה להעיר לפני ההצבעה ,מאחר והתייחסת לכמה דברים
לגביי ,אז אני רוצה קצת להעמיד דברים על דיוקם .קודם כל ,אני באמת לא רוצה להיכנס
להתנגחות איתך ,ואין לי שום כוונה לעשות את זה .אבל רק ,מאחר והדברים נאמרו
לפרוטוקול ,שלא קיבלת חפיפה ,אז אני רוצה להזכיר לך שפעמיים פנית אלי לבקש פגישה,
בשתי הפעמים האלה פתחתי את דלתי ,הגעת אלי ,קיבלת חפיפה מה שרצית .לא פנית מעבר
לזה ,הפעם השלישית שפנית זה ביום שהיית צריך להיכנס לתפקיד ,ואז ,סליחה ,ואז באותו
יום אני הודעתי לך גם קודם ,פשוט לא היית זמין .אז אל תגיד שלא קיבלת חפיפה .אם היית
רוצה ,היית מקבל ממני כל יום חפיפה.
שלום בן משה  -ראש העיר :סיני,
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משה סיני  -חבר מועצה :היית דופק בדלת ,היית מקבל חפיפה ,רגע ,לא ,לא התערבתי.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,סיני,
משה סיני  -חבר מועצה :סליחה ,סליחה,
שלום בן משה  -ראש העיר :אני מטעם כבודך לא רוצה,
משה סיני  -חבר מועצה :לא ,לא,
שלום בן משה  -ראש העיר :לא רוצה להרחיב את העניין.
משה סיני  -חבר מועצה :אז אני אומר ,מטעם כבודי ,אמרת את הדברים ,אז אני מטעם
כבודך אומר את הדברים גם .בסדר?
שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר.
משה סיני  -חבר מועצה :אמרת את הדברים האלה ,אז מה אתה אומר מטעם כבודך?
שלום בן משה  -ראש העיר :לא רוצה להרחיב.
משה סיני  -חבר מועצה :סליחה ,לא ,שלא יווצר מצב שלא רציתי להעביר לך חפיפה,
ביקשת פעמיים סליחה,
חנוך עוז  -חבר מועצה :כמה זמן כל פגישה?
משה סיני  -חבר מועצה :ביקשת פעמיים ,קיבלת פעמיים ,והיית מבקש עשר פעמים ו111-
פעם ,היית מקבל.
(מדברים יחד)
משה סיני  -חבר מועצה :סליחה ,סליחה ,אני מולו .זה דבר אחד ,דבר שני ,תראה ,שלום,
אני רוצה לומר לך,
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
משה סיני  -חבר מועצה :שבישיבת מועצת עיר ,כמו שאתה תמיד מקפיד ,וזה יפה מאוד,
אני גם אמרתי לחברים שלי ,שלום באמת ,צריך להקפיד על הנושא .הנושא שעמד על פרק
היום זה ההסכמים הקואליציוניים והחזון שלך ,מה שעשית במשך החצי שעה האחרונה,
ואני חייב להעיר לך ,סיפרת סיפורים עד כמה קשה להיות בתפקיד ראש עיר .עד כמה קיבלת
ירושה מאוד מאוד בעייתית ,עד כמה הדברים לא היו בסדר עם משרד הבינוי והשיכון,
סיפרת לנו סיפור שלם ,אני אומר לך ,מיותר ,מיותר ,עזוב את הסיפורים ,יש לך ,אתה היום
ראש עיר ,תתמודד עם הבעיות ,עם הקשיים ,עם כל מה שהשאירו לך וכל הבעיות וכל הקושי
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וכל הכישלונות וכל המחדלים ,לטענתך ,לא רוצה בכלל להיכנס לעניין הזה .אנחנו ,וכל מה
שההסכמים הקואליציוניים נאמרו לפני חמש שנים ונכתבו .היום לא דנים בי ,ולא דנים במה
שהיה לפני חמש שנים ,דנים בנושאים שכתובים פה .הנושא הראשון היה מאוד מאוד פשוט,
ההסכמים הקואליציוניים ,עכשיו ,אתה בקושי התייחסת לזה ,לא אמרת על זה מילה ,לא
ענית ע ל שאלות בעניין הזה ,גם בחזון אתה בא ואומר ,אני אציג את החזון בעוד ,מתי? אפילו
לא יודע מתי .אנחנו אנשים רציניים ,שגם הישיבה הזאת זה ישיבה רצינית ,אין לנו ,תראה,
אנחנו חברי אופוזיציה ,אני הייתי באופוזיציה ,הייתי גם ראש עיר ,ועכשיו אני באופוזיציה,
זה בסדר ,אבל השולחן הזה זה השולחן היחידי שאנחנו יכולים להביע את דעתנו ,וגם לשמוע
את דעתך ,ולכן ,כשאנחנו ביקשנו ,ונתנו לך שבועיים ,ביקשת אפילו שבועיים ,לקבל זמן ,לא
בחנוכה ,והסכמנו שזה לא יהיה בחנוכה ,היה לך שבועיים ימים לענות לשתיים שלוש ,שניים
שלושה משפטים ששא לנו מה חזונך ,אז עכשיו אתה בא ומספר לנו אתה תעשה דיון בעניין
הזה ,ושלפני התקציב אנחנו נדבר על זה .רצינו לדבר על זה עכשיו .אין לך? בוא תגיד על
השולחן .דבר אחרון ,תראה ,אוניברסיטה זה לא הדיון ,אבל מאחר ואתה התייחסת לזה
באריכות ,אני אומר לך ,דברים כאלה לא מכמתים בכסף ,לא מכמתים בכסף .זה דבר
אסטרטגי ,אוניברסיטה לא הייתה מעולם בעיר ,היו כאן החלטות של המועצה ,כולל פה
אנשים שהיום בקואליציה שהצביעו בעד האוניברסיטה ,סליחה ,והיו חברי וועדת כספים
באותו זמן .וכל שקל נבדק ,ואנחנו חשבנו שזה דבר אסטרטגי חינוכי מהמדרגה הראשונה
לעיר ראש העין,
חנוך עוז  -חבר מועצה :הוא עושה את זה בפחות כסף ,מה אתה.
משה סיני  -חבר מועצה :אם תצליח לעשות את זה בפחות כסף ,בבקשה .אבל תיקח
בחשבון שפחות כסף ,זה פחות איכות .פחות כסף זה פחות סטודנטים ,פחות כסף זה פחות
לימודים ,פחות כסף ,אתה תמצא את עצמך במקום תוכנית שהייתה ל 2,111-סטודנטים
בעוד שנתיים ,אתה תראה שיש שם  211סטודנטים ,ואז תגידו לנו ,חבר'ה ,הם לא באים ולא
רוצים ולא זה .אז אני אומר לך ,קח את זה לתשומת לב ,שמור על האוניברסיטה הזאת,
תטפח אותה ,ותן לה את כל המשאבים הנדרשים.
שלום בן משה  -ראש העיר :סיני.
משה סיני  -חבר מועצה :כי דבר כזה זה ערך אסטרטגי לעיר.
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שלום בן משה  -ראש העיר :שמעתי ,סיני ,אני אומר ,מוכרח להגיד לך שאני ,זה עלבון
לאינטליגנציה המשפטים האחרונים שלך .אל תנפנף לי באסטרטגיה ,תעשה לי טובה ,באמת.
אוקי .אני מציע שנגיע כרגע להצבעה עכשיו ,בבקשה.
חנוך עוז  -חבר מועצה :רגע ,אז אתה תכין תקציב כמו שהבטחת?
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אכין תקציב ,בוודאי ,אני חייב ,מה זה הבטחתי? אני חייב
להכין תקציב ,חייב.
חנוך עוז  -חבר מועצה :אז אין בעיה להעלות,
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אכין תקציב .עכשיו בואו נצביע כרגע על הצעת ההחלטה
שלכם.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :הצעת החלטה ,אני מקריאה את סעיפים א' ו-ב' ,ולאחר
מכן תתקיים הצבעה.
חנוך עוז  -חבר מועצה :מה עם ההצעה שלנו?
שלום בן משה  -ראש העיר :גם.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :המועצה קובעת כי מסתמנת סכנה לפגיעה באינטרס,
משה סיני  -חבר מועצה :רגע ,אנחנו צריכים ,אם יש הצעה נגדית ,אנחנו צריכים להבין מה
ההצעה ,אנחנו לא יכולים קודם להצביע בלי לדעת.
(מדברים יחד)
חנוך עוז  -חבר מועצה :פרומה מתחייבת פה הצבעה ,על מה?
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :אתם ביקשתם ,סליחה ,לא להפריע ,דקה לא להפריע ,שנייה.
אני מבקש לתת ליועצת המשפטית.
חנוך עוז  -חבר מועצה :כן ,אבל אתה אמרת פה,
שלום בן משה  -ראש העיר :אני מבקש ,תנו בבקשה,
חנוך עוז  -חבר מועצה:רגע ,אבל אתה אמרת פה שאי אפשר להצביע לחיוב ,נמנע .אי אפשר
להצביע לחיוב כמו שהיה כתוב בעיתון ,שהכל יהיה בכפוף למנהל התקין .אתה אמרת פה
שכנ"ל גם לגבי היטל ההשבחה .הסעיפים התקציביים ,אמרת שאתה תכין אותם כמו
שהתחייבת .אז כולם מסכימים על הכל ,אז מה הבעיה?
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שלום בן משה  -ראש העיר :אתם לא רוצים שנעלה את זה?
חנוך עוז  -חבר מועצה:לא ,נצביע בעד ,כולם.
שלום בן משה  -ראש העיר :אתם לא רוצים להצביע? אתם ביקשתם הצעת החלטה.
חנוך עוז  -חבר מועצה :בשביל מה להצביע? אבל אתה לא מתנגד לזה ,אני לא שומע שאתה
מתנגד.
שלום בן משה  -ראש העיר :תן לפרומה לדבר .בבקשה.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :יש הצעה נוספת?
שלום בן משה  -ראש העיר :תקריאי.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אני אקריא קודם את הצעת ההחלטה ,ואחרי זה אם יש
הצעה נוספת,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רק רגע ,משהו קטן ,משהו קטן .לגבי ההצעה שלכם ,היא לא
חוקית בעליל .היא לא חוקית ,לא חוקית ,לא חוקית.
עומר רצון  -חבר מועצה :רזי ,אם אתה אומר בחוק,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אני לא הפרעתי לך ,עומר ,תהיה מנומס.
שלום בן משה  -ראש העיר :עומר ,תן לו לדבר ,בבקשה.
עומר רצון  -חבר מועצה :אבל זה לא עמדה של חבר מועצה.
שלום בן משה  -ראש העיר :תגיד לו אחר כך זה לא נכון ,בסדר?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :עומר ,לך יש את הזמן ,דיברת ,תהיה סבלן.
עומר רצון  -חבר מועצה :רזי ,אתה בקואליציה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה מפריע לי .אתה לחוץ.
עומר רצון  -חבר מועצה :ממש לא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אל תהיה מתוסכל ,דקה.
עומר רצון  -חבר מועצה :ממש לא ,אתה לא ,אני מבקש ממך ,רזי ,תהיה רגוע.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תן לי ,יש לי מה לומר ,דיברת ,הקשבתי לך.
עומר רצון  -חבר מועצה :אומר משפטים שלא לשולחן בכלל .אמרתי לך ,לא חוקי אתה
עדיין לא יועץ משפטי שיכול להגיד אם זה חוקי או לא.
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :ישיבת וועדת משנה  ,21.12.2111לא ,לגבי חוקיות הפיצולים,
שנייה ,אני רוצה לצטט את מה שאמר ראש העיר לשעבר ,שהיום הוא חבר אופוזיציה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :סליחה ,אבל תן לו רגע לדבר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה אתה פוחד? מה קרה? אז אני ביקשתי את הנושא של
הפיצולים ,שנעשה את זה במסגרת תוכנית ,זה  .2111אז אירית נתן אומרת ,מילה ,עדכנתי
את סיני ,אתה מפריע לי ,עומר.
עומר רצון  -חבר מועצה :יגאל ינאי פה ,תן להגיד לו מזל טוב ,אתה אומר,
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :תן לו לסיים.
משתתף בדיון :תביא אחר כך בישיבה הבאה .תביא מה שאתה רוצה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

עדכנתי את סיני השבוע ,חשוב שכולם ישמעו את זה גם

לפרוטוקול "עדכנתי את סיני השבוע שהיועצת המשפטית דיברה איתי אתמול ,והיא הולכת
עכשיו לבדוק את כל נושא הפיצולים בבתים ויהיו כתבי אישום ,כולל ,אני אומרת לך ",היא
אומרת לי את זה ב .2111-עכשיו ,סיני עונה לה "אני מודיע לכם חגיגית פה ,חד וחלק ,אני לא
מתכוון להיכנס לכל הנושא המשפטי של כתבי אישום ,אני בחיים פה ,אני שבע שנים,
שיתקנו אותי אם אני טועה ,לא אמרתי באף ישיבה שאני הולך לתבוע או לא לתבוע ,מה
שצריך לעשות על פי חוק ,יעשה ".זה ציטוטים שלך ,אז מה שהוא אומר ,ואתם מעלים פה
הצעה לכאורה ,פופוליסטית ,בשביל לזכות באיזושהי כותרת ,שהיא לא חוקית ,אתה היית
אמור ב 2111-להתחיל עם ה ,-רגע ,רגע ,אני מדבר ,אני מדבר.
עומר רצון  -חבר מועצה :אנחנו מדברים על הצעת ההחלטה.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תהיו מנומסים.
חנוך עוז  -חבר מועצה :אתה אומר שמה שהוא אמר בעיתון לא חוקי?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,אני אומר שהמועצה הזאת ,אני אומר שהמועצה הזאת
בשונה ,אני אומר שהמועצה הזאת,
(מדברים יחד)
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני רוצה לדבר ,חבר'ה ,אני יכול לדבר? מה קרה לכם? לא
סיימתי ,יהיה לך מה לומר ,תענה לי ,הלו ,מה קרה ,לחץ.
חנוך עוז  -חבר מועצה :למה לא אמרת את זה לתושבים?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע ,תן לי לסיים ,אמרתי.
חנוך עוז  -חבר מועצה :למה לא אמרת לתושבים,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה לא כתבת את זה עשר שנים ,חמש שנים לא כתבת.
חנוך עוז  -חבר מועצה :למה לא אמרת להם משה סיני  -חבר מועצה נגד לתבוע אתכם.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כתוב.
חנוך עוז  -חבר מועצה :אמרתם ,לא ,כולכם .יהיה לכם משפטים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :טוב ,אני לא נכנס איתך לוויכוח.
שלום בן משה  -ראש העיר :חנוך ,חנוך.
חנוך עוז  -חבר מועצה :לא אמרת ,לא הקראת להם ,אתה אפילו לא מבין מה אתה מקריא.
שלום בן משה  -ראש העיר :חנוך.
חנוך עוז  -חבר מועצה :אתה מקריא שסיני היה בסדר גמור.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה היה ב ,2111-ההצעה הזאת הייתה גמורה ,ההצעה הזאת
הייתה אמורה,
עומר רצון  -חבר מועצה :תן ליועצת המשפטית.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :ההצעה הזאת הייתה אמורה ,סליחה,
שלום בן משה  -ראש העיר :חנוך ,אתה ,ביקשתי ממך שלוש פעמים ,אל תפריע ,תן לו
לסיים.
חנוך עוז  -חבר מועצה :לא מפריע לך.
שלום בן משה  -ראש העיר :אל תפריע ,אל תדאג לי עכשיו.
חנוך עוז  -חבר מועצה :הוא מסבך אותך יותר.
שלום בן משה  -ראש העיר :תעשה לי טובה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :ההצעה הזאת ,לעשות את כל נושא הפיצולים והתחדשות
עירונית הייתה ,אני לא ,בוא ,בוא נעשה הסכם ,בוא נעשה הסכם.
חנוך עוז  -חבר מועצה :הוא לא רצה ,אמרת שהוא לא רוצה ,
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רזיאל אחרק – חבר מועצה:

בוא נעשה הסכם ,בוא נעשה הסכם.

שלום בן משה  -ראש העיר :חנוך ,אתה מפריע ,אתה לא מבין?
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

בוא נעשה הסכם ,חנוך ,כשאתה מדבר אני לא מפריע לך,

כשאני מדבר ,אתה לא מפריע לי.
חנוך עוז  -חבר מועצה :אי אפשר להאכיל את התושבים בלוקש ,שלום .נגמר הבחירות,
שלום בן משה  -ראש העיר :אתה מוכן להפסיק להפריע.
חנוך עוז  -חבר מועצה :נגמר הבחירות ,להתעסק יותר מידי בסיני זה לא לתת להם מה אתה
נותן.
שלום בן משה  -ראש העיר :אתה מוכן ,אתה מוכן להפסיק להפריע ,בפעם השלישית?
חנוך עוז  -חבר מועצה :משה סיני  -חבר מועצה נגמר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז ככה ,ב 2111-הנושא עלה על השולחן ,על ידי ,אמר ראש
העיר שתהיה תוכנית ,שאנחנו נעשה אותה ,ככה ראש העיר אמר ,אז הייתי סגן ראש עיר,
ואני מצטט את ראש העיר אומר ,לגבי נושא פינוי ,ב 17 ,2111-לפברואר ,ישיבת הנהלה.
"מודה לרזיאל על העבודה והדיון הפורה ,אני מאוד תו מך בקיום דיונים ,אנחנו נקדם את
הנושא של פרויקט שיקום שכונות ".מ 2111-עד היום עברו ארבע שנים ,אז ההצעה שלכם,
רגע ,ההצעה שלכם היא פופוליסטית .מה שראש העיר אמר,
חנוך עוז  -חבר מועצה :אבל זה לא הצעה שלנו ,רזי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תן לי לסיים אבל ,קיבינימט ,חבר'ה .מה שראש העיר אומר,
ואני חושב שגם המועצה הזאת אמרה ,באמירה שלה ,שאנחנו נפעל לקדם את הנושא הזה,
לא חמש שנים ,זה יקרה בזמן הקרוב ,זה הכל.
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי ,אני מציע ,אני מציע,
חנוך עוז  -חבר מועצה:זה מה שהוא הכריז בעיתון.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז הוא יעשה ,בדרך שלנו .נעשה את זה.
שלום בן משה  -ראש העיר :חנוך ,סליחה ,תסתכל עלי רק שנייה .אתה רוצה להפסיק
להפריע? אתה לא יכול כל הזמן להפריע.
חנוך עוז  -חבר מועצה :לא מפריע.
שלום בן משה  -ראש העיר :תפסיק עם קריאות הביניים שלך ,תפסיק.
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חנוך עוז  -חבר מועצה :הוא מפריע.
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :הצעת החלטה ,א' ,המועצה קובעת כי מסתמנת סכנה
לפגיעה באינטרס של טובת הציבור ,כפי שעולה מההסכמים הקואליציוניים ,זאת לאור
העובדה שהסכמים אלה הפכו את חברי המועצה לחותמת גומי להחלטות בדרך שפוגעת
בדמוקרטיה ובשלטון החוק .ב' ,המועצה קובעת כי הדרג המקצועי יכין הצעה למועצה
להפחתת ארנונה כבר בתקציב  ,2112גם לאור העובדה שמונו סגנים בשכר זמן קצר לפני
אישור התקציב .הפחתת היטלים ,מניעת גביית היטל השבחה עד לאישור השרים ,הקפאת
הליכים משפטיים בכל הנוגע לפיצולי הדירות ,והצעה להגדלה משמעותית בתקציב החינוך
על נגזרותיו.
שלום בן משה  -ראש העיר :תראו ,בהצעה הזאת של סעיף שתיים ,הצעה מספר אחד כבר
התייחסתי כרגע אליה .בהצעה שתיים ,הצעה שנייה שלכם ,יש אוסף של דברים שחלקם,
כו לנו מסכימים להגדיל לחינוך על נגזרותיו ,כשנגיע לתקציב ,אני מקווה שתראו שהצלחנו
להגדיל ,במגבלות של התקציב כך או אחרת ,אבל כל הבקשה של ,שאתם מבקשים להקפיא
הליכים,
חנוך עוז  -חבר מועצה :מה הפחתת בארנונה?
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,אבל כל ההצעה שלכם שאנחנו כרגע נקפיא הליכים
משפטיים וכדומה ,זה כמובן הצעה לא חוקית ,ביטולי היטלים.
חנוך עוז  -חבר מועצה :זה לא הצעה שלנו ,זה מה שאתה אמרת בעיתון.
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,אתם מבקשים,
(מדברים יחד)
עומר רצון  -חבר מועצה :הוא אמר עכשיו שאי אפשר,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הוא אמר ונעשה את זה ,ובעזרת השם ,נתחיל את העבודה
וניישם את זה לאט לאט ,לא קרה כלום ,חנוך .זה לא יקרה מהיום למחר.
(מדברים יחד)
עומר רצון  -חבר מועצה :סליחה ,שלום ,אני חושב שחלק מהדברים קיבלנו תשובה .אני
חושב,
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שלום בן משה  -ראש העיר :אתם רוצים שנצביע.
עומר רצון  -חבר מועצה :לא ,זה לא הצעה שלי ,זה הצעה שעלתה ,כביכול,
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,אבל אתם מציעים ,אתם ,זה הצעה שלכם.
עומר רצון  -חבר מועצה :בואו נעשה סדר ,שלום ,בואו נעשה סדר .מי שהוציא את המסמך
הזה ואת הזימון הזה ,זה הוציא מנכ"ל העירייה ,שעוד מעט נאחל לו ברכות והצלחה
בתפקידו .הוא הוציא את זה .אנחנו ,בדרישה שלנו כתבנו שזה הצעה שאתה העלית אותה
כמועמד לראשות העיר ,בואו נעשה סדר .יחד עם זאת ,נתת תשובות כרגע ,אז אין מה
להצביע .אני אשמח רק שאתה תיתן מסגרת זמן ,אתה אומר שתתקן את הדברים ותבדקו
את הדברים ,מסגרת זמן מתי אנחנו מציגים את הדברים ,אמרת במסגרת התקציב? אז
חודש זה מספיק לך?
שלום בן משה  -ראש העיר :אל תגיד דברים שאני לא אמרתי ,דקה.
עומר רצון  -חבר מועצה :אז מה כן אמרת? אני אשמח לשמוע.
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה .יש אפשרות אחת להצביע על ההצעה שלכם ,שהיא
לכאורה לא חוקית בחלקים שלה ,סעיף ב'.
עומר רצון  -חבר מועצה :זה לא אני הצעתי ,זה דברים שלך.
חנוך עוז  -חבר מועצה :זה מילים שלך.
עומר רצון  -חבר מועצה :זה לא מילים שלי בכלל.
שלום בן משה  -ראש העיר :אתם כתבתם במסמך ,אתה מעלה להצבעה את זה .חנוך ,אתה
מעלה להצבעה.
חנוך עוז  -חבר מועצה :תסתכל ,אתה כתבת,
שלום בן משה  -ראש העיר :אתה מעלה להצבעה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :אתה רוצה שנתקדם? אתה שם לב שאתה מפריע לי כל הזמן?
חנוך עוז  -חבר מועצה :אני לא מפריע לך ,אתה לא מבין מה שאני אומר.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני מבין יותר טוב ממך ,תהיה קצת מנומס.
חנוך עוז  -חבר מועצה :אבל זה אתה אמרת.
שלום בן משה  -ראש העיר :סלח לי רגע ,תפסיק להפריע לי.
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חנוך עוז  -חבר מועצה :אתה אמרת הקפאת כל ההליכים המשפטיים.
שלום בן משה  -ראש העיר :תפסיק להפריע לי ,מספיק.
חנוך עוז  -חבר מועצה:זה לא הצעה שלי.
שלום בן משה  -ראש העיר :תפסיק להפריע לי.
חנוך עוז  -חבר מועצה:אבל זה לא הצעה שלי.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני מבקש ממך להפסיק להפריע .אני מעלה שתי הצעות נגדיות
להצבעה .הא חת ,אנחנו קובעים שההסכם הקואליציוניים הם על פי החוק ,כמו שעושים בכל
הסכם קואליציוני .מי בעד ההצעה הזאת?
עומר רצון  -חבר מועצה :מה ,זה לא עובד ככה ,רגע.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני מציע,
עומר רצון  -חבר מועצה :אין דבר כזה.
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה .דקה .והצעה שנייה ,והצעה שנייה ,תגידו את זה
אחר כך בהסתייגות שלכם .המועצה תגיש,
חנוך עוז  -חבר מועצה :מה ההצעה הראשונה?
שלום בן משה  -ראש העיר :המועצה תגיש תוכנית מסודרת על פי החוק ,לקידום פיצולי
הדירות .וכשנסיים את כל העניין נציג לכם את זה ,ואתם תרצו לצרף ,בבקשה.
חנוך עוז  -חבר מועצה :וזה לא ייקח חמש שנים.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אפשר להעמיד את ההצעות זו מול זו ,או כל אחת בפני
עצמה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אוקי .רבותיי.
(מדברים יחד)
חנוך עוז  -חבר מועצה :ההצעות עולות זו מול זו.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :אני מבקש,
חנוך עוז  -חבר מועצה :תגידי לי ,פרומה ,זה חוקי שהמועצה תקדם פיצולי דירות ולא
הוועדה לתכנון ובנייה תקדם פיצול דירות?
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :המועצה בשבתה בוועדה לתכנון ובנייה .המועצה משמשת
כוועדה לתכנון ובנייה.
חנוך עוז  -חבר מועצה :אתה מפריע לי .מועצת העירייה רשאית,
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :כל תוכנית תאושר ,כפי שמתבקש ,על ידי וועדת המשנה,
או וועדה בהרכב המלא.
שלום בן משה  -ראש העיר :והמועצה תגיש אותה אחר כך .בבקשה.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :וכל דבר יתבצע בהתאם להוראות הדין .עכשיו ,אני עוברת
אחד אחד.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני מבקש ,אני מבקש לגשת להצבעה .סיני.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אנחנו מעמידים את ההצעות זה מול זה.
משה סיני  -חבר מועצה :דקה ,דקה ,אני רוצה להקל עליך גם בעניין הזה ,תראה ,הסעיף
הראשון ,אם זה על פי החוק או לא על פי החוק ,יש פה מחלוקת .אז אתה לא יכול לקבוע
שזה על פי החוק אם זה לא על פי החוק .זה לא יעזור ,גם זה לא כל כך חוקי.
שלום בן משה  -ראש העיר :ייבדק ,תבדוק את זה.
משה סיני  -חבר מועצה :אז אני אומר ,בוא נוריד ,בוא לא נתווכח באמת אם זה על פי
החוק או לא על פי החוק ,נוריד את כל הסעיף הראשון ,לא נתעסק איתו בכלל .מה שאני
מציע לגבי הסעיף השני ,תיקחו את ההצעה שאנחנו העלינו ,ותכתוב ,ונוסיף שמה משפט,
הכל בהתאם לחוק.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,לא ,לא,
משה סיני  -חבר מועצה :הכל בהתאם לחוק ,למה לא? הכל בהתאם לחוק.
(מדברים יחד)
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :החלק האופרטיבי ,חלקו לא חוקי.
חנוך עוז  -חבר מועצה :יפה מאוד ,מספיק ,אנחנו לא רוצים הצבעה .אז את מודה שמה
ששלום אמר לפני הבחירות ,זה לא היה חוקי.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אתם אומרים,
חנוך עוז  -חבר מועצה :הוא לא קבע מועד.
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עומר רצון  -חבר מועצה :אנחנו מורידים את ההצעה מעל סדר היום ,קיבלנו את חוות דעתך,
תודה רבה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אוקי.
סעיף  /שבסדר היום :דיון בבקשת  6חברי מועצה בנושאים המפורטים להלן:
א .ד יון בהסכמים הקואליציוניים שהונחו על שולחן המועצה ,בהשלכות על
מסגרת התקציבית  2112וכן בהשלכותיהם שלהם על תושבי העיר.
ב .הצגת חזונו של ראש העיר ,תמונת העתיד של העיר כפי שנראית בעיניו,
מדיניות והיעדים הרב שנתיים בכל תחומי החיים בעיר .כמו כן ,דיון
בהכרזות ראש העיר על הקפאת הליכים משפטיים בנוגע לפיצולי דירות,
הפחתת נטל המיסים ,משמעות ביטול היטל השבחה ,הגברת השקעות
בחינוך והכל כפי שהובטח על ידי ראש העיר כמועמד במערכת הבחירות
ובראיון לראש השנה במקומון כיוון חדש  -ירד מסדר היום.

חנוך עוז  -חבר מועצה :מספיק לנו ,זה מה שאנחנו רוצים לשמוע .מה ששלום הבטיח זה לא
חוקי.
שלום בן משה  -ראש העיר :חנוך ,אם אתה חוזר שבע פעמים ,אם אתה חוזר שבע פעמים,
זה לא אומר שאתה צודק ,תפסיק כרגע עם המנהג הפסול שלך הזה.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :סעיף שתיים,
שלום בן משה  -ראש העיר :זה לא עובד עלי בכלל ,תבין ,המנטרות שלך האלה.
חנוך עוז  -חבר מועצה :אני לא יודע כבר מה עובד עליך.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :טוב ,סעיף שתיים.
שלום בן משה  -ראש העיר :תלמד עם הזמן .תלמד עם הזמן מה עובד.
 . 2עדכון ראש העיר על מינויו של יגאל ינאי לתפקיד מנכ"ל העירייה
הממלא גם תפקיד מזכיר העירייה.
כמו כן:
א  .אישור העסקתו של יגאל ינאי מנכ"ל העירייה ,בהתאם לחוזה
בכירים בשכר של /11%
דרגה . 5
ב  .אישור מינוי מנכ"ל העירייה יגאל ינאי למרכז ישיבות המועצה על פי
התוספת השנייה
לפקודת העיריות ( נוסח חדש)  -תקנון בדבר ישיבות מועצה ,זימונן
והנוהל בהן__________________________________________ .
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פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :רבותיי ,סעיף שתיים .עדכון ראש העיר על מינויו של יגאל
ינאי לתפקיד מנכ"ל העירייה ,הממלא גם תפקיד מזכיר העירייה .כמו כן ,אישור העסקתו
של יגאל ינאי ,מנכ"ל העירייה ,בהתאם לחוזה בכירים ,בשכר של  111%דרגה חמש .ב',
אישור מינוי מנכ"ל העירייה ,יגאל ינאי ,למרכז ישיבות המועצה על פי התוספת השנייה
לפקודת העיריות ,נוסח חדש ,תקנון בדבר ישיבות מועצה ,זימונן והנוהל בהן .אוקי ,הצבעה.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :נקיים הצבעה .אוקי ,שלום בן משה  -ראש העיר?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס1מ"מ ראש העיר :בעד.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אבטליון בצלאלי?
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בעד.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :עדי אביני? הוא לא נמצא .משה סיני  -חבר מועצה?
משה סיני  -חבר מועצה :בעד.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :עומר רצון
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אביבה שקד
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אביבה שקד  -חברת מועצה :בעד.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אלכס קפולוביץ'.
אלכס קפלינוביץ – חבר מועצה :בעד.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :חנוך עוז.
חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :עוזיאל אשואל.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :טוב ,התקבל פה אחד.
החלטה מס' /
סעיף  2שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של יגאל ינאי
לתפקיד מנכ"ל העיריי ה הממלא גם תפקיד מזכיר העירייה.
כמו כן:
א .העסקתו של יגאל ינאי מנכ"ל העירייה ,בהתאם לחוזה בכירים
בשכר של  /11%דרגה . 5
ב .מינוי מנכ"ל העירייה יגאל ינאי למרכז ישיבות המועצה על פי התוספת
השנייה ל פקודת העיריות (נוסח חדש)  -תקנון בדבר ישיבות מועצה,
זימונן והנוהל בהן.
בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
(מחיאות כפיים)
שלום בן משה  -ראש העיר :לפי דעתי פתיחה טובה .אני יכול להגיד לכם עכשיו כרגע,
האווירה השתפרה ואני מאוד מעריך את זה .בבקשה .מאוד מעריך את זה .היועצת
המשפטית הולכת ,יש לה חתונה של אחיין שלה .אנחנו מאחלים לך נסיעה טובה ,ומזל טוב
וריקודים טובים.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :שימשיך.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :רק לציין לפרוטוקול שאני נאלצת לעזוב בגלל אירוע
אישי ,והחליף אותי עד לסוף הישיבה עורך דין משה כהן .שעברתי איתו על הכל .תודה רבה.
שלום בן משה  -ראש העיר :נסיעה טובה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :א' ,תודה רבה באמת לכולם .אני מאוד מודה לכם ,זה גם
מרגש אותי ,ואני מקווה שאני אשרת אתכם גם נאמנה .בלי שום קשר בתפקידי כמזכיר
המועצה ,כולם במחשבה ,ואני אתן שירות לכולם.
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 . 3אישור מינוי חבר המועצה רזיאל אחרק כמחזיק תיק ספורט .

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :ונעבור לסעיף השלישי .אישור מינוי חבר המועצה רזיאל
אחרק כמחזיק תיק הספורט .שלום בן משה
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס1מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

בעד.

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :משה סיני
משה סיני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר רצון
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אביבה שקד
אביבה שקד  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אלכס קפולוביץ'
אלכס קפולוביץ – חבר מועצה :אלכס קפולוביץ ,בעד.
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(מדברים יחד)
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :חנוך עוז  -חבר מועצה
חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עוזיאל אשואל
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' 2
סעיף  3שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של חבר המועצה רזיאל
אחרק כמחזיק תיק ספורט.
בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תודה רבה.
שלום בן משה  -ראש העיר :תודה רבה לכם .הלאה.

 .4אישור מינוי חבר המועצה אבטליון בצלאלי כמחזיק תיק שפ"ע

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אישור מינוי חבר המועצה אבטליון בצלאלי כמחזיק תיק
שפע .שלום בן משה
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור
בן ציון בית אור – ס1מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן
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סיגל שיינמן  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר שכטר
עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

בעד.

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :משה סיני
משה סיני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר רצון
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אביבה שקד
אביבה שקד  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אלכס קפולוביץ
אלכס קפולוביץ – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :חנוך עוז
חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עוזיאל אשואל
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 3
סעיף  4שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו חבר המועצה אבטליון
בצלאלי כמחזיק תיק שפ"ע.
בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.

 .5אישור מינוי חברת המועצה סיגל שיינמן כמחזיקת תיק חינוך ממלכתי.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה  :אישור של חברת המועצה סיגל שיינמן כמחזיקת תיק חינוך
ממלכתי .שלום בן משה
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור
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בן ציון בית אור – ס1מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר שכטר
עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :משה סיני
משה סיני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר רצון
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אביבה שקד
אביבה שקד  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אלכס קפולוביץ
אלכס קפולוביץ – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :חנוך עוז  -חבר מועצה
חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עוזיאל אשואל
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 4
סעיף  5שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויה של חברת המועצה
סיגל שיינמן כמחזיקת תיק חינוך ממלכתי.
בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.

 .6אישור מינוי חבר המועצה עומר שכטר כמחזיק תיק נוער וצעירים.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף שש ,אישור מינוי חבר המועצה עומר שכטר כמחזיק
תיק נוער וצעירים .שלום בן משה
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור
בן ציון בית אור – ס1מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר שכטר
עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :משה סיני
משה סיני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר רצון
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
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יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אביבה שקד
אביבה שקד  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אלכס קפולוביץ
אלכס קפולוביץ – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :חנוך עוז  -חבר מועצה
חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 5
סעיף  6שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו חבר המועצה עומר
שכטר כמחזיק תיק נוער וצעירים.
בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.

 .7אישור מינוי חבר המועצה עדי אביני כמחזיק תיק חינוך ממלכתי דתי.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף שבע ,אישור מינוי חבר המועצה עדי אביני כמחזיק תיק
חינוך ממלכתי דתי .שלום בן משה  -ראש העיר?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור
בן ציון בית אור – ס1מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר שכטר
עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
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יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :משה סיני
משה סיני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר רצון
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אביבה שקד
אביבה שקד  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי -מנכ"ל העירייה :אלכס קפולוביץ
אלכס קפולוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :חנוך עוז
חנוך עוז  -חבר מועצה:בעד.
החלטה מס' 6
סעיף  7שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של עדי אביני
כמחזיק תיק חינוך ממלכתי דתי.
בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
 . 8פתי חת חש בו ן בנק בהם מו פקד ים ת שלומ י הור ים (ח ובה ור ש ות) ל חט "ב
"היו בל" ב בנק הבי נלא ומ י.
מורש י החת ימה בהת אם לתקנ ו ת ל ימו ד חובה (י יעו ד כספ י ת של ומ ים)  ,ת שס "ה
  2114הי נם :מ נהל המ וסד הח ינוכ י ,מזכירת בית הספ ר ונ ציג וע ד ההור יםשי יקב ע ע" י ו עד ההור ים של בית הספ ר ,כל מ שיכת כספ ים מח שבו ן הב נק
ת חוי ב ב חת ימת שנ י מורש י חת ימה ובל בד שא חד מהם יה יה מ נהל מ וס ד
ה חינו ך __ __________________________________________________

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף שמונה .רקע ,בישיבת מליאת המועצה מספר ,75/12
אושרה פתיחת חשבונות בנק לתשלומי הורים בחטיבת היובל ,נפלה טעות בשם הבנק ,נרשם
בנק אוצר החייל במקום בנק הבינלאומי .אי לכך ,מתבקשת מליאת המועצה לאשר פתיחת
חשבון בנק בהם מופקדים תשלומי ההורים ,חובה ורשות לחטיבת היובל בבנק הבינלאומי.
מורשי החתימה ,בהתאם לתקנות לימוד חובה ,ייעוד כספי תשלומים תשס"ה 2112-הינם,
מנהל המוסד החינוכי ,מזכירת בית הספר ,נציג וועד ההורים שייקבע על ידי וועד ההורים
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של בית הספר .כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב בחתימת שני מורשי חתימה ובלבד
שאחד מהם יהיה מנהל מוסד החינוך .סך הכל השינוי פה ,במקום בנק אוצר החייל הבנק
הבינלאומי ,זה אותה החלטה שהייתה ב .75/12-שלום בן משה  -ראש העיר
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור
בן ציון בית אור – ס1מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר שכטר
עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :משה סיני
משה סיני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר רצון
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אביבה שקד
אביבה שקד  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אלכס קפולוביץ
אלכס קפולוביץ – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :חנוך עוז
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חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' 7
סעיף  8שבסדר היום  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פתיחת חשבון בנק בהם מופקדים
תשלומי הורים (חובה ורשות) לחט"ב "היובל" בבנק הבינלאומי.
מורשי החתימה בהתאם לתקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים) ,תשס"ה – 2114
הינם :מנהל המ וסד הח ינוכ י ,מזכי רת ב ית הספ ר ונ ציג וע ד ההור ים שי יקב ע ע" י
ועד ההור ים של בית הספ ר ,כל מ שיכת כספ ים מחש בו ן ה בנק תחוי ב ב חת ימת
ש ני מור שי חת ימה ו בלבד שאח ד מהם יהיה מנהל מ וס ד החינ וך .

בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
 .3אישור מינוי הרכב וועדות חובה של מועצת עיר וכן יו"ר הוועדות כדלקמן:

ו עדת מל"ח  ,ו עדת ב יט חו ן ,ועדה לעני ינ י ביק ורת ,וע דת בטי חות בדרכ ים  ,וע דה
לק יד ום מ עמ ד היל ד ,וע דה להנצ חת זכ רם של נרצח י ט רור וחי יל ים ,וע דת
ח ינוך  ,ווע דה ל איכ ות הסבי בה  ,ועדה למאבק בנגע הסמ ים  ,וע דה למ יגו ר
אל ימ ות  ,וע דת מ שנה לת כנו ן ולב ניה ,וע דת ש ימו ר אתר ים ________________.

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף תשע .אישור מינוי הרכב וועדות החובה של מועצת
העיר ,וכן יושבי ראש הוועדות כדלקמן .וועדת מלח ,וועדת ביטחון ,וועדה לענייני ביקורת,
וועדת ביטוח בדרכים ,וועדה לקידום מעמד הילד ,וועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
וחיילים ,וועדת חינוך ,וועדה לאיכות הסביבה ,וועדה למאבק בנגע הסמים ,וועדה למיגור
אלימות ,וועדת משנה לתכנון ובנייה ,וועדת שימור אתרים .אני אעביר לכם פה את הוועדות.
עומר רצון  -חבר מועצה :יגאל ,שאלה לגבי נציגי ציבור.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :השארתי פתוח.
עומר רצון  -חבר מועצה :משאירים פתוח?
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,כן.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אתם תשבצו את מי שצריך.
עומר רצון  -חבר מועצה :מצוין.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אם יש בקשות,
שלום בן משה  -ראש העיר :גם נציגי ציבור וגם חברי מועצה.
(מדברים יחד)
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עומר רצון  -חבר מועצה :יגאל ,בחלק מהוועדות אין פה נציגים ,כמו וועדת חינוך.
משתתף בדיון :אולי זה בטעות.
עומר רצון  -חבר מועצה :טעות? וועדת חינוך ,חבל שלא קיבלנו את זה לפני ,אבל וועדת
חינוך אין נציג אופוזיציה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :למה? יש ,כתוב לך ,כתוב חבר וועדות ,שלוש שורות.
עומר רצון  -חבר מועצה :אה.
שלום בן משה  -ראש העיר :זה שלוש שורות .יש לכם שלושה נציגים.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יש לך אחד ,שתיים.
שלום בן משה  -ראש העיר :עכשיו ,תראו ,אתם רוצים לעבור על כל וועדה ,או שנצביע על
כל הוועדות ביחד? דקה ,אם מבחינת כללי הפרוטוקול ,צריך לעבור על כל וועדה ולהקריא
את כל השמות ,שזה יהיה ממש לטורח רציני מאוד .אבל בהסכמה שלכם ,תעיינו בזה,
האופוזיציה ,אתם ,יש לכם כרגע אפשרות למלא אחר כך גם את החברים שלכם וגם את
נציגי הציבור ,אם זה מוסכם על ידכם ,נצביע.
משה סיני  -חבר מועצה :אני רוצה להעיר.
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
משה סיני  -חבר מועצה :קודם כל ,לגבי נציגי ציבור .אנחנו נעשה את זה בישיבה הבאה ,כי
אין לנו היום את הרשימה של נציגי הציבור ,לא הבאנו אותה .אז זה נשאר .לגבי חברי
מועצה ,אנחנו רוצים עכשיו לקבוע את החברים שלנו כאן במועצה ,כדי שיאושרו בדיון הזה.
שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר גמור .אז נעשה ,למעשה ,שתי הצבעות ,הצבעה אחת
נאשר את זה ,בפעם הבאה נאשרר את זה .שתוסיפו את נציבי הציבור.
משה סיני  -חבר מועצה :לא הבנת ,אנחנו רוצים לעבור וועדה וועדה ולתת את הנציגים
שלנו מהמועצה.
שלום בן משה  -ראש העיר :זה בסדר.
משה סיני  -חבר מועצה :ואז לאשר.
שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר.
משה סיני  -חבר מועצה :בפעם הבאה נאשר נבחרי ציבור .יש וועדות שאושרו בישיבה
קודמת.
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יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מה שאושר זה מכרזים.
משה סיני  -חבר מועצה :מכרזים לא אושרה?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אושר וועדת מכרזים ,ואושרה גם וועדת כספים .וועדת מלח.
חנוך עוז  -חבר מועצה :לנו רק יש בעיה עם וועדת משנה ,שצריך בשביל זה,
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :דקה ,דקה ,נגיע לזה .אני עובר וועדה וועדה.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע.
חנוך עוז  -חבר מועצה :משה ,וועדת משנה תכנון ובנייה ,צריכה להתמנות על ידי  ...לא על
ידי המליאה.
(מדברים יחד)
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :וועדת מכרזים ,יש בעיה גם לגבי ממלא מקומות ,אז אנחנו
מבקשים לאשר אותה פעם נוספת ,יש גם ממלאי מקום ,כדי שנאשר גם אותם ,כדי שלא
יהיה תקלה .זה מקובל עליכם?
אביבה שקד  -חברת מועצה :מישהו מתנגד?
שלום בן משה  -ראש העיר :מקובל .הלאה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :וועדת כספים ,גם יש בעיה עם ממלא מקום? יש מישהו
מתנגד?
שלום בן משה  -ראש העיר :הלאה.
משה סיני  -חבר מועצה :מתנגד למה ,יגאל?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :לממלא מקום .אמרו שחלק ממלאי המקומות לא אושרו
בפעם שעברה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :חלק לא אושרו ,ממלא מקום בכספים לא.
(מדברים יחד)
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :וועדת מלח .תחילה ,שלום בן משה ראש העיר – יו"ר
הוועדה ,חברים ,מנכ"ל העירייה ,קב"ט העירייה ,קב"ט מוס"ח ,מנהלת א .רווחה ,מנהל א.
חינוך ,מהנדס העירייה ,מנהלת א .שפ"ע ,ווטרינר העירייה ,יו"ר ועדת משנה פס"ח.
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי.
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יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :וועדת ביטחון ,בן ציון בית אור – יו"ר הוועדה ,עדי אביני –
חבר הוועדה ,סלית כהן – נציגת ציבור ,פיני דניאל – נציג ציבור ,משה דוד -נציג ציבור .יש
מישהו מחברי המועצה ,משה ,של האופוזיציה ,וועדת הביטחון? יש שני נציגים של חברי
מועצה.
שלום בן משה  -ראש העיר :מי הנציגים שלכם?
משה סיני  -חבר מועצה :אני אשמח להיות בוועדת ביטחון .חנוך ,אתה רוצה? אוקי.
בבקשה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אז חנוך עוז  -חבר מועצה ומשה סיני  -חבר מועצה .יש
מתנגדים? וועדה לענייני ביקורת.
שלום בן משה  -ראש העיר :מי הנציגים שלכם?
משה סיני  -חבר מועצה :חנוך יושב ראש ,וכל האופוזיציה,
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מי?
משה סיני  -חבר מועצה :עוזי ,עומר,
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :רגע ,מי היושב ראש?
משה סיני  -חבר מועצה :חנוך.
עו"ד משה כהן :יש בעיה.
משה סיני  -חבר מועצה :למה בעיה?
שלום בן משה  -ראש העיר :אתה לא יכול להיות יושב ראש לענייני ביקורת.
משה סיני  -חבר מועצה :למה לא?
חנוך עוז  -חבר מועצה :מה הבעיה?
עו"ד משה כהן  :יש לנו ניסיון בקדנציה הקודמת עם חבר המועצה רזיאל אחרק ,בכל מה
שקשור לבעלות בעיתון ,או שקרובו של מישהו הוא בעלים של איזשהו מקומון ,על פי חוות
דעת שיצאו בזמנו של הוועדה למניעת ניגודי עניינים ,אנחנו מבינים ,תקן אותי אם אני טועה,
שאחיך הוא בעלים של איזשהו מקומון פה.
חנוך עוז  -חבר מועצה :כן.
עו"ד משה כהן :זה מונע את הכהונה שלך בוועדת הביקורת ובוועדת המכרזים ,בכל מה
שקשור לוועדת המשנה לתכנון ולבנייה ,זה בתנאי שאין קבלנים שבונים כאן שמפרסמים
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אצלך במקומון .אצלו במקומון.
משה סיני  -חבר מועצה :ביקורת גם היה? אני לא חושב.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,כן.
חנוך עוז  -חבר מועצה:אני רוצה לראות את חוות הדעת הזאת.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :תקבעו עכשיו ,אחר כך תשנו ,מה הבעיה? זה שלכם ,תבחרו
מישהו.
שלום בן משה  -ראש העיר :תבחרו בינתיים מישהו אחר ,ואם ,אחרי שאתה תבדוק.
חנוך עוז  -חבר מועצה :גם בוועדת ביקורת אי אפשר?
שלום בן משה  -ראש העיר :אי אפשר ,אי אפשר.
עו"ד משה כהן :כנראה ,אני לא זוכר.
שלום בן משה  -ראש העיר :וועדת ביקורת,
עו"ד משה כהן :לא ביקורת ולא מכרזים.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ביקורת ולא מכרזים ,וועדת משנה אתה יכול להיות באותם
מקרים שבהם ,אוקי ,מי?
משה סיני  -חבר מועצה :עומר רצון ,יושב ראש וועדת הביקורת.
שלום בן משה  -ראש העיר :אוקי .חברים ,עוזי ,אלכס ואביבה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עוד אחד.
שלום בן משה  -ראש העיר :עוד אחד.
משה סיני  -חבר מועצה :אה ,עוד אחד?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :כן.
משה סיני  -חבר מועצה :אז אני אהיה.
שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עוזי לא?
משתתף בדיון :תחזור עוד פעם על השמות בבקשה .תחזור עוד פעם על השמות.
שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי ,אהובה ,סיני ועומר.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אני מקריא בבקשה ,אני מקריא ,עומר רצון  -חבר מועצה,
יושב ראש ,עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה ,אלכס ,אביבה ומשה סיני  -חבר מועצה .יש
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מתנגדים? פה אחד .הנחות ותשלומי ארנונה ,רק תאשרו את הממלא מקום ,אם זה ,יש
מתנגדים? בנדה ממלא מקום .בטיחות בדרכים .שלום בן משה  -ראש העיר ,ממלא מקום
ציון בית אור ,מהנדס העירייה ,מנהל אגף החינוך ,נציג משטרה ,נציג ציבור ,עורך דין ישגב
אבידן ,חבר מועצה מהאופוזיציה ,נציג ציבור ,עורך דין נבו דוד ,יעקב אדמוני ,נציג ציבור
מהאופוזיציה ,נציג ציבור נוסף ,מאיר חרבי ,נציגת ציבור ,טלי שחורי.
משתתף בדיון :יגאל ,בטיחות בדרכים זה תנועה ,כל הנושא של תנועה?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :כן ,יש עוד וועדת תחבורה נוספת שהיא ברשות ,ששם באמת,
תחבורה ציבורית וכל המרכיבים האלה ,ששם ניתן להוסיף כמה שרוצים .פה זה הרכב
מוגדר מאוד.
שלום בן משה  -ראש העיר :מי הנציג שלכם? יש לכם חבר מועצה ונציג ציבור.
משה סיני  -חבר מועצה :נציג ציבור נעביר בפעם הבאה.
שלום בן משה  -ראש העיר :חבר מועצה מי?
חנוך עוז  -חבר מועצה :אני.
שלום בן משה  -ראש העיר :חנוך? אוקי.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :טוב ,אז אני מבקש רק להוסיף ממלא מקום ,אבטליון
בצלאל ,במקום יעקב אדמוני .חנוך עוז  -חבר מועצה .יש מתנגדים? אושר פה אחד .נציג
ציבור יושלם בהמשך .של האופוזיציה .וועדה לקידום מעמד הילד .חבר,
שלום בן משה  -ראש העיר :אנחנו רוצים שהיושב ראש יהיה שלכם ,אם אתם רוצים.
משה סיני  -חבר מועצה :אביבה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אביבה? בסדר ,אביבה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יושבת ראש ,אביבה ,עומר שכטר ,עדי אביני ,אורית פרץ
וענת כצנלסון .יתר החברים זה הרכב מאוד מוגדר בפקודה .יש מתנגדים? פה אחד .וועדה
להנצחת זכרם של נרצחי טרור וחיילים ,סעיף  129לפקודת העיריות .צריך להיות מורכבים
שליש חברי מועצה ,שליש נציגי ציבור ושליש נציג משפחות שכולות .שלום בן משה  -ראש
העיר ,רזיאל אחרק ,חבר מועצה מהאופוזיציה,
משה סיני  -חבר מועצה :חנוך.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :גם נציג ציבור מהאופוזיציה.
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משה סיני  -חבר מועצה :תקבלו בהמשך.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :נציג ציבור ,מרדכי לניאדו ,ליהי דנור ,יושב ראש יד לבנים,
ויראל עקיבא .אלה נציגי משפחות שכולות .יש מתנגדים? אושר פה אחד .וועדת חינוך .שלום
בן משה  -ראש העיר ,סיגל שיינמן ,ממלאת מקום יושב ראש הוועדה .בן ציון בית אור ,עדי
אביאני ,יעקב אדמוני ,מנהל אגף החינוך ,יושב ראש וועד הורים ישובי ,נציגות מנהלי בתי
ספר ,גם של המגזר הדתי ,גם של המגזר החרדי ,וגם של הממלכתי .דוקטור מנגשה נגיסט,
חבר מועצה מהאופוזיציה ,חבר מועצה מהאופוזיציה ,אם יש חבר?
משה סיני  -חבר מועצה :אביבה ,אחד.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :ואני.
משה סיני  -חבר מועצה :ועוזי.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עוזי?
משה סיני  -חבר מועצה :כן.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יושב ראש וועד הורים בבגין ,יושב ראש וועד הורים ממלכתי
דתי ,יושב ראש וועד הורים ממלכתי ,יסודי .רזי אחרק ,עומר שכטר ,עורך דין נעמה יהב,
יושב ראש וועד גננות ממלכתי דתי ,יושב ראש וועד גננות ממלכתי ,מנהלת המתנ"ס ,יוסי
בדיחי ,מנהלת מחלקת הנוער .יש מתנגדים?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יש מתנגדים ,חברים?
עומר רצון  -חבר מועצה :יגאל ,רק תיקון קטן בוועדת החינוך ,זה קשור רק ,וועדת החינוך,
ממלא מקום ,תשים רק ממלא מקום בוועדת החינוך ,אצל עוזי אני ממלא מקום ואצל
אביבה חנוך ממלא מקום.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :עומר ממלא מקום של אביבה.
עומר רצון  -חבר מועצה :של עוזי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :עומר ממלא מקום של עוזי .מי ממלא מקום של אביבה? חנוך
ממלא מקום של אביבה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בסדר גמור( .מדברים יחד) מי מחליף את עוזי ,עומר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :ואת אביבה ,חנוך ,ואבטליון של אדמוני.
(מדברים יחד)
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יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :וועדה לאיכות סביבה ,סיגל שיינמן ,אבטליון בצלאלי ,עופר
קליינר ,אלונה דורקולן ,מיכל בן הגאי ,שני חברי מועצה מהאופוזיציה.
(מדברים יחד)
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :וועדה לאיכות הסביבה לא שמים את אבטליון יושב ראש,
יושב ראש אגף שפ"ע?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :כן ,שני חברי מועצה לאיכות הסביבה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שלכם ,לאופוזיציה.
משה סיני  -חבר מועצה :אמרנו ,אני וחנוך.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סיני וחנוך .יש מתנגדים? אושר פה אחד .וועדה למאבק בנגע
בסמים .שלום בן משה  -ראש העיר ,מיכאל מלמד ,וחבר אופוזיציה נוסף.
אלכס קפולוביץ – חבר מועצה :אני אקח את זה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה

אלכס .יש מתנגדים לוועדה? אושר פה אחד .וועדה למיגור

אלימות .בן ציון בית אור ,יעקב אדמוני ,וחבר אופוזיציה נוסף.
חנוך עוז  -חבר מועצה :אביבה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :לפי סעיף  ,129יש עוד בעלי תפקידים ,בעלי מקצוע
מהעירייה ,מהמשטרה ,וכל הגורמים האחרים.
שלום בן משה  -ראש העיר :משטרה ,והמועצה לסמים ואלימות ,יש הרבה על פי הסעיף.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אביבה?
אביבה שקד  -חברת מועצה :כן.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אביבה .יש מתנגדים? אושר פה אחד .וועדת רכש ,כבר אושר.
שלום בן משה  -ראש העיר :כבר אושר.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :וועדת משנה לתכנון ובנייה.
חנוך עוז  -חבר מועצה :משה ,אפשר את המועצה ,שמליאת העירייה תמנה את הוועדה ,לא
הוועדה המקומית?
עו"ד משה כהן :אין שום מניעה ,קודם כל ,זה ככה עבדנו גם בקדנציות קודמות.
חנוך עוז  -חבר מועצה :מה זה חשוב איך עבדנו?
עו"ד משה כהן :רגע ,שנייה ,תן לי לתת לך תשובה.
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שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,סליחה.
חנוך עוז  -חבר מועצה :שאלתי סעיף  18מה אומר.
(מדברים יחד)
עו"ד משה כהן :אפשר להגיב?
חנוך עוז  -חבר מועצה :כן.
עו"ד משה כהן :סעיף  18ה' ,נדמה לי ,או ו' ,לחוק התכנון והבנייה קובע שהוועדה
המקומית ,במליאתה ,תמנה את וועדת המשנה .סעיף  18א' קובע שהוועדה המקומית,
מליאת הוועדה המקומית ,היא מועצת העיר .אין שום מניעה שמועצת העיר היא זו שתמנה
את וועדת המשנה ,מכאן ואילך ,בכל מה שקשור לעבודה שוטפת וקבלת החלטות.
מליאת מועצת העיר צריכה להת כנס בפורום ,בכובעה כוועדה מקומית ,עם זימון מסודר ,עם
סדרי דין מאוד מאוד מסוימים ,למעט המינוי הראשוני ,זה הכל.
שלום בן משה  -ראש העיר :אוקי ,בסדר.
עו"ד משה כהן :עכשיו ,להשלמה ,כך גם נהגנו בקדנציות קודמות ,למרות שאתה לא אוהב
את התשובה.
חנוך עוז  -חבר מועצה :אתה לא יכול להחליף את פרומה ,הוא מלומד מידי ,קשה עליו.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :וועדת משנה לתכנון ובנייה .יושב ראש ,שלום בן משה  -ראש
העיר ,ממלא מקום ,מיכאל מלמד ,סיגל שיינמן ,חבר המועצה רזיאל אחרק ,עדי אביני,
ושלושה חברים מהאופוזיציה.
שלום בן משה  -ראש העיר :מי החברים?
חנוך עוז  -חבר מועצה :עוזי ,עומר ואלכס.
שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי ,עומר ואלכס.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :לא ,אין צורך ,בכל מקרה אין משמעות,
שלום בן משה  -ראש העיר :תרשום ,תרשום.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מי?
שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי ,עומר ואלכס.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :ממלא מקום?
חנוך עוז  -חבר מועצה :לפרוטוקול רק ,בגלל שאין לו משמעות חוקית.
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אביבה שקד  -חברת מועצה :גם ממלא מקום ,כולם ,עומר יהיה ממלא מקום שלי.
(מדברים יחד)
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :ממלא מקום רזיאל אחרק ועדי אביני ,יעקב אדמוני.
שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר גמור.
עומר רצון  -חבר מועצה :רגע ,אז צריך גם אנחנו שיהיה לנו ממלא מקום .רגע ,שלא נתבלבל,
יגאל ,תגדיר עומר רצון  -חבר מועצה ,כי יש עומר שכטר.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אמרתי ,סיגל שיינמן ועומר שכטר .סיגל.
עומר רצון  -חבר מועצה :אז צריך להגדיר גם ממלא מקום לך ולאלכס ,שאני ואביבה נהיה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אין בעיה.
עומר רצון  -חבר מועצה :זה לא בעיה ,צריך לרשום את זה.
חנוך עוז  -חבר מועצה :תרשום את זה רק ,את אביבה ואת סיני.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אביבה ממלאת מקום שלך?
עומר רצון  -חבר מועצה :באיזה וועדה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אביבה ,את ממלאת מקום של עומר?
אביבה שקד  -חברת מועצה :של עומר .זה כבוד גדול.
(מדברים יחד)
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :וועדת שימור אתרים ,שלום בן משה  -ראש העיר ,סיגל
שיינמן ,גלי מיכל חנן ,נציגת ציבור ,ישכה רווה ,נציג ציבור ,משה בן טובים ,חברי אופוזיציה.
חנוך עוז  -חבר מועצה :חנוך ועומר.
(מדברים יחד)
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :חנוך צור ועומר רצון  -חבר מועצה נציגים באופוזיציה.
אלכס קפולוביץ – חבר מועצה :אני מחליף של עומר.
עומר רצון  -חבר מועצה :כן ,אלכס ממלא מקום שלי.
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רגע ,רגע ,רק בקשה אחת.
אביבה שקד  -חברת מועצה :יש וועדה לקידום האישה שלא עלתה כאן.
שלום בן משה  -ראש העיר :היא לא חובה.
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :רק בקשה אחת ששולחים את הזימונים לוועדות ,שישלחו גם
לממלאי מקום.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בסדר גמור.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :והחומר.
שלום בן משה  -ראש העיר :תמשיך הלאה.
עומר רצון  -חבר מועצה :כל מה שנשלח לחברים ,לשלוח גם לממלאי מקום.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אין הצבעה?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :לא .העלינו את כל וועדה להצבעה בנפרד.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לפרוטוקול תקריא את כולם.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :קודם כל ,אין צורך ,כי עברנו וועדה וועדה .והצבענו על כל
וועדה בנפרד.
שלום בן משה  -ראש העיר :שאלנו אם מישהו מתנגד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :שאלתי אם מישהו מתנגד ,וגם ,סיכמנו שהשלמה של נציגי
ציבור לאופוזיציה תועבר אלינו לאישור ,וזה יבוא לישיבה הבאה ,לאשר אותם.
עומר רצון  -חבר מועצה :תוך כמה זמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :יחד עם וועדות הרשות.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בוועדות יש מספיק מניין חוקי .הסעיף הבא.
החלטה מס' 8
סעיף  3שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי הרכב ועדות חובה של מועצת
העיר וכן יו"ר הוועדות כמפורט בנספח המצורף.
בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
(מדברים יחד)
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חנוך עוז  -חבר מועצה :לא מעלים את ההרכב של המועצה הדתית?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :זה לא קשור.
שלום בן משה  -ראש העיר :רעיון טוב ,אבל זה לא על סדר היום.
חנוך עוז  -חבר מועצה :אז אם זה כך ,אנחנו רוצים להעלות את זה לסדר היום לפעם הבאה.
שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר .עזוב את זה ,לא קיבלנו את זה עכשיו( .מדברים יחד)
רגע ,רגע ,סליחה.
 ./1אישור מינוי וועדת תנועה ויו"ר לוועדה (ועדת רשות)

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :טוב ,אני מבקש( ,מדברים יחד) טוב ,אני מבקש את סעיף
עשר לדחות לישיבה הבאה.
משה סיני  -חבר מועצה :מה זה סעיף עשר?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :וועדת תנועה .לדחות לישיבה הבאה ,את סעיף עשר אני
מבקש לדחות ,להביא את זה לישיבה הבאה .מי בעד? סעיף עשר.
חנוך עוז  -חבר מועצה :לא צריך להצביע.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :לא צריך להצביע.
שלום בן משה  -ראש העיר :זה ירד מסדר היום.
משה סיני  -חבר מועצה :אבל בדרך כלל צריך להגיד את זה בהתחלת הישיבה.
שלום בן משה  -ראש העיר :וועדת תנועה ,למעשה ,לא צריך בכלל להביא אותה לכאן ,בגלל
שזו וועדה מקצועית של אנשי מקצוע.
משה סיני  -חבר מועצה :לא ,לא ,זה עוד פעם טעות ,וועדת תנועה זה לא וועדה מקצועית,
יש בה חברי מועצה .זה עלה כבר בישיבה הקודמת ואמרנו את זה.
יגאל ינאי – מנכ"ל הרשות :זו וועדת רשות.
משה סיני  -חבר מועצה :וועדת רשות זה בסדר ,יכולים להיות וצריכים להיות שם חברי
מועצה .היה ,אבינועם טובים היה שם חבר מועצה ,היה בוועדה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אוקי.
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סעיף  /1שבסדר היום :אישור מינוי וועדת תנועה ויו"ר לוועדה (ועדת רשות)  -ירד מסדר
היום.

עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לפני שנמשיך ,אני רציתי להעיר איזה הערה.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,בבקשה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זומנתי שבוע שעבר לוועדת מכרזים בשעה ארבע ,רובנו פה
לא מקבלים שכר ואנחנו עובדים בחוץ ,בואו נקבל החלטה ,באופן כללי ,שכל הוועדות,
משעה שש והלאה .זאת אומרת ,כל הוועדות משעה שש.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,עוזי ,רק שנייה .עוזי(.מדברים יחד) עוזי ,עוזי,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :יהיה יותר קל.
שלום בן משה  -ראש העיר :בואו נסיים קודם כל מה שיש על סדר היום.
(מדברים יחד)
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף .11
משה סיני  -חבר מועצה :ארבע זה מוגזם ,מחמש.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי ,עוזי .הצעתך תידון באופן ,נבדוק אותה ,נדון בה .אני
בטוח שעכשיו כרגע כל אחד רוצה שעה אחרת .עזוב את זה .לאחד יש לו ילדים קטנים ,כמו
עומר ,השני יש לו ילדים גדולים .גם סיני יש לו כל מיני עניינים.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אגב ,אני שאלתי את אותה שאלה ואמרו לי שזה בגלל חנוכה
עשו את זה כל כך מוקדם ,זו הייתה הסיבה ,כי גם לי זה היה מוקדם.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :משעה שש והלאה.
שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי ,נדון בזה ,הלאה.
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 .//אישור מניין חוקי לישיבות וועדות המועצה (חובה ורשות) כדלקמן:
המניין החוקי בישיבות ועדות של מועצת העיר יהיה מחצית החברים ,לאחר רבע שעה
 /13מהחברים ,ולאחר חמש דקות נוספות  /14מהחברים ולא פחות משני חברים.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אישור מניין חוקי לישיבות וועדות המועצה כדלקמן .המניין
החוקי בישיבות וועדות של מועצת העיר יהיה מחצית מהחברים ולאחר רבע שעה שליש
מהחברים ,ולאחר חמש דקות נוספות רבע מהחברים ,ולא פחות משני חברים.
שלום בן משה  -ראש העיר :כל הרעיון מאחורי זה ,שהרי ברור לגמרי שבהתחלה יש
התלהבות ,וכולי ,אתם בטח מכירים את זה טוב ממני ,בחיים ,אז על מנת שבסוף נקיים את
הישיבות ,קבענו שנוכל בכל זאת לקיים את הישיבות ,קבענו טווחי זמן ,אם זה מקובל
עליכם ,בסדר גמור.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :חנוך ,לגבי העיתוי נדון בנפרד ,יש פה ויכוח ,עזוב ,לא נכנס לזה
עכשיו.
משה סיני  -חבר מועצה :אני רוצה להבין מה זה מחצית מהחברים? רגע ,חנוך ,מה זה
מחצית מהחברים? יש  15חברים ,מה ,אז צריך להיות  ,7.5צריך להיות שמונה? בוא נגדיר
את זה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :מדובר ,רגע,
משה סיני  -חבר מועצה :לא ,גם בוועדות אותו דבר .גם בוועדות ,נניח שיש וועדה לא זוגית,
מה זה מחצית מהחברים?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אז וועדה ,לפי שיקול דעת.
משה סיני  -חבר מועצה :לא לפי שיקול דעת .אחר כך זה לא יאושר .את תצביעי במכרזים
ויפסלו את המכרז ,כי זה לא מחצית מהחברים.
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,מדובר ,קודם כל הבהרה .בבקשה .רגע ,רגע,
(מדברים יחד),
עו"ד משה כהן :מדובר ב סוג של הוראה שהייתי קורא לה הוראה של ברירת
מחדל ,אין חובה להתקין אותה ,וגם בלעדיה כל הוועדות ,הייתי אומר ,מתנהלות לפי איזה
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שהם כללים רגילים ,כל הוועדות ,או רוב הוועדות ,קובעות להן בעצמם את סדרי הדיון .זאת
איזושהי הוראת סל כזאת .חשוב להדגיש שכשמדובר במחצית מהחברים ,מדובר במחצית
מכל חברי הוועדה .אם חלק מחברי הוועדה זה נציגי ציבור ,נציגי שרים ,או לא משנה ,זה
כולל גם את חברי המועצה .מדובר על מחצית .לשאלת סיני ,הכוונה היא תמיד מעגלים כלפי
מעלה ,מטעמי זהירות .בנוסף ,הערה אחת נוספת ,ברשותך .היכן שיש הוראה חוקית אחרת,
וזה בולט במיוחד בוועדות הנחות ובוועדת המשנה לתכנון ובנייה ,שהן וועדות שהן קשורות
בחקיקה ראשית ,עם כל הקוורומים ולוחות הזמנים ,אז כמובן שהם אלה.
שלום בן משה  -ראש העיר :מה שקובע שם זה קובע.
עו"ד משה כהן  :כן.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :טוב ,סעיף ,11
חנוך עוז  -חבר מועצה :מה הבעיה אבל פה להוסיף ,בוועדות האלה ,שנעשה אותם משש
וחצי ומעלה.
שלום בן משה  -ראש העיר :זה לא על סדר היום כרגע.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :על לוחות הזמנים ,יש גם קביעה בחוק המועצות .גם לגבי
הוועדות ,אין שום מניעה ,חנוך.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :חנוך ,אתה רואה שכבר יש שלוש דעות ,נדון על זה.
חנוך עוז  -חבר מועצה:תקימו וועדה לבחון את זה.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא צריך ,צריך גם להתייעץ עם אנשים .בבקשה ,הלאה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :שלום בן משה  -ראש העיר .סעיף  ,11אנחנו מצביעים על
סעיף  ,11שלום בן משה  -ראש העיר?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס1מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
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יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי?
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :משה סיני
משה סיני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי –מנכ"ל העירייה  :עומר רצון
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אביבה שקד
אביבה שקד  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפולוביץ :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :חנוך עוז
חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עוזיאל אשואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד .אני אבל רוצה להעיר פה הערה ,מאחר והתחלנו.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אנחנו באמצע הצבעה.
שלום בן משה  -ראש העיר :תגמור את ההצבעה ,עוזי.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לגבי תאגיד המים.
שלום בן משה  -ראש העיר :לגמור את ההצבעה.
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החלטה מס' 3
סעיף  //שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מניין חוקי לישיבות ועדות
המועצה (חובה ורשות) כדלקמן:
המניין החוקי בישיבות ועדות של מועצת העיר יהיה מחצית החברים ,לאחר רבע שעה
 /13מהחברים ,ולאחר חמש דקות נוספות  /14מהחברים ולא פחות משני חברים
בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,עוזיאל אשוואל ,חנוך עוז.
 ./2אישור מינוי חבר מועצת העיר רזיאל אחרק כדירקטור בתאגיד מים וביוב על פי
חוק תאגיד מים וביוב התשס"א_______________________________211/-

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף  ,12אישור מינוי חבר מועצת העיר רזיאל אחרק ,אנחנו
מצביעים רק עליו ,לא על חבר מועצה נוסף ,כדירקטור בתאגיד מים ביוב ,על פי חוק תאגיד
מים וביוב ,התשס"א.2111-
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני פה רוצה להעיר הערה ,סליחה .מאחר והתחלנו ברוח
טובה ,בעצם היינו בסיפא דרישא ,מה שנקרא ,באמצע הישיבה ,התחלנו ברוח טובה ,ומאחר
ומנכ"ל חדש וכולנו ביחד ,אני מציע שנגלה פה לויאליות לקואליציה ,ונכניס גם נציג
מהאופוזיציה ,לא כזה,
משתתף בדיון :תשאל את משה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי ,זאת הצעה מעניינת.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אם החוק לא מונע,
שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי ,עוזי ,רק שנייה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כדי שהעבודה שם תמשיך טוב.
שלום בן משה  -ראש העיר :זאת הצעה מעניינת ,אנחנו נשקול אותה .נשקול אותה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני התכוונתי אם יהיה אפוליטי.
שלום בן משה  -ראש העיר :אנחנו נשקול ,זו הצעה מעניינת ,באמת ,יש פה .כן .גישה
מעניינת .אוקי.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מי בעד? שלום בן משה  -ראש העיר?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
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יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס1מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי?
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :משה סיני
משה סיני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר רצון
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אביבה שקד
אביבה שקד  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפולוביץ – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :חנוך עוז
חנוך עוז  -חבר מועצה :חבר מועצה כתוב פה.
שלום בן משה  -ראש העיר :בפעם הבאה.
משה סיני  -חבר מועצה :הוא הבטיח שהוא ישקול נציג אופוזיציה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אמרתי שזאת הצעה מעניינת.
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משה סיני  -חבר מועצה :אני שמעתי תשקול .או שזה רק הצעה מעניינת לאקדמיה ,אז זה
לא תשקול.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אני אמרתי שמעלים להצעה רק שם אחד ,ואת זה משאירים
כרגע פתוח.
חנוך עוז  -חבר מועצה :כן ,אבל זה צריך להיות המלצה לאישור ,כי זה טעון וועדת בחינה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :כולם עוברים וועדת בחינה.
שלום בן משה  -ראש העיר :כולם ממילא עוברים וועדת בחינה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :על פי החוק.
חנוך עוז  -חבר מועצה :אין לנו פה המלצה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :זה הולך ,האישור של המינוי הולך לוועדת פריימר ,היא
מחזירה ,ועוברת,
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :חנוך ,יש עוד ויה דה לה רוזה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :חנוך ,אתה בעד או נגד?
חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עוזי?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' /1
סעיף  /2שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של חבר מועצת
העירייה רזיאל אחרק כדירקטור בתאגיד מים וביוב עפ"י חוק תאגיד מים וביוב ,התשס"א
 211/בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.

שלום בן משה  -ראש העיר :רזי ,אני מוכרח להגיד לך שזה הישג בלתי רגיל.
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 ./3אישור מינוי ראש העירייה שלום בן משה וכן שני חברי מועצה כדירקטורים בחכ"ל

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף .13
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :אוקי.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אישור מינוי ראש העירייה ,שלום בן משה ,שני חברי מועצה,
בית אור ו,-
עומר רצון  -חבר מועצה :ומשה סיני ,נציג האופוזיציה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אני חוזר .אישור מינוי ראש העירייה שלום בן משה ,בן ציון
בית אור ,ומשה סיני ,מי בעד? שלום?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס1מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי?
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :משה סיני?
משה סיני  -חבר מועצה :בעד.
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יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
אביבה שקד  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפולוביץ – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :חנוך עוז?
חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עוזי?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :נציגי ציבור ,כשתסתיים התהליך שלהם ,הם לא ,אי אפשר
להפסיק את פעילותם ,רק בתום התקופה.
שלום בן משה  -ראש העיר :וודאי ,כל אחד יש לו מועד אחר .כן.
החלטה מס' //
סעיף  /3שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויים של ראש העירייה
שלום בן משה ,בן ציון בית אור – ס1מ"מ ראש העיר ומשה סיני – נציג האופוזיציה
כדירקטורים בחכ"ל.
בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
 ./4אישור מינוי מנכ"ל העירייה יגאל ינאי כדירקטור בחכ"ל ,בכפוף לאישור הוועדה
לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים________________________________
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף  ,12אישור מינוי מנכ"ל העירייה ,יגאל ינאי ,כדירקטור
בחכ"ל ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים .פשוט במקום
המנכ"לית שסיימה את תפקידה .שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס1מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
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מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי?
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

בעד.

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :משה סיני?
משה סיני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
אביבה שקד  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפולוביץ – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :חנוך עוז?
חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עוזי?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' /2
סעיף  /4שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של מנכ"ל העירייה
יגאל ינאי כדירקטור בחכ"ל ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים.
בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
 ./5אישור מינוי ראש העירייה שלום בן משה וכן שני חברי מועצה כדירקטורים בעמותה
לפיתוח שירותים_______________________________________________
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אני מודה לכם ,סליחה ,סעיף  .15אישור מינוי ראש העירייה,
שלום בן משה  -ראש העיר ,וכן שני חברי מועצה כדירקטורים בעמותה לפיתוח .אחד
מהקואליציה ואחד מהאופוזיציה.
עומר רצון  -חבר מועצה :אני ,עומר רצון.
חנוך עוז  -חבר מועצה :רגע ,רגע ,התייעצות.
(מדברים יחד)
משה סיני  -חבר מועצה :בישיבה הבאה תקבלו את השם.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,סליחה ,דקה.
אלכס קפולוביץ – חבר מועצה :עומר רצון.
משה סיני  -חבר מועצה :לא ,רגע ,בישיבה הבאה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אני מבקש להביא לאישור את ראש העירייה שלום בן משה –
ראש העיר ,מי בעד? יש נגד? לא .פה אחד.
החלטה מס' /3
סעיף  /5שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של ראש העירייה
שלום בן משה כדירקטור בעמותה לפיתוח שירותים חברתיים.
בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.

שלום בן משה  -ראש העיר :תודה רבה לכם ,וכל טוב.
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דף ריכוז החלטות
סעיף  /שבסדר היום:
דיון בבקשת  6חברי מועצה בנושאים המפורטים להלן:
א .דיון בהסכמים הקואליציוניים שהונחו על שולחן המועצה ,בהשלכות
על מסגרת התקציבית  2112וכן בהשלכותיהם שלהם על תושבי העיר.
ב .הצגת חזונו של ראש העיר ,תמונת העתיד של העיר כפי שנראית
בעיניו ,מדיניות ו היעדים הרב שנתיים בכל תחומי החיים בעיר .כמו
כן ,דיון בהכרזות ראש העיר על הקפאת הליכים משפטיים בנוגע
לפיצולי דירות ,הפחתת נטל המיסים ,משמעות ביטול היטל השבחה,
הגברת השקעות בחינוך והכל כפי שהובטח על ידי ראש העיר כמועמד
במערכת הבחירות ובראיון לראש השנה במקומו ן כיוון חדש –
ירד מסדר היום .
החלטה מס' /
סעיף  2שבסדר היום :אישור מינויו של יגאל ינאי לתפקיד מנכ"ל העירייה
הממלא גם תפקיד מזכיר העירייה.
כמו כן:
א .העסקתו של יגאל ינאי מנכ"ל העירייה ,בהתאם לחוזה בכירים
בשכר של  111%דרגה . 5
ב .מינוי מנכ"ל העירייה יגאל ינאי למרכז ישיבות המועצה על פי התוספת
השנייה לפקודת העיריות (נוסח חדש)  -תקנון בדבר ישיבות מועצה,
זימונן והנוהל בהן.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של יגאל ינאי לתפקיד מנכ"ל
העירייה הממלא גם תפקיד מזכיר העירייה.
כמו כן:
א .העסקתו של יגאל ינאי מנכ"ל העירייה ,בהתאם לחוזה בכירים
בשכר של  /11%דרגה . 5
ב .מינוי מנכ"ל העירייה יגאל ינאי למרכז ישיבות המועצה על פי התוספת
השנייה ל פקודת העיריות (נוסח חדש)  -תקנון בדבר ישיבות מועצה,
זימונן והנוהל בהן.
בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
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החלטה מס' 2
סעיף  3שבסדר היום :אישור מינוי חבר המועצה רזיאל אחרק כמחזיק תיק ספורט.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של חבר המועצה רזיאל אחרק
כמחזיק תיק ספורט.
בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' 3
סעיף  4שבסדר היום :אישור מינוי חבר המועצה אבטליון בצלאלי כמחזיק תיק שפ"ע.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של חבר המועצה אבטליון בצלאלי
כמחזיק תיק שפ"ע.
בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' 4
סעיף  5שבסדר היום :אישור מינוי חברת המועצה סיגל שיינמן כמחזיקת תיק חינוך
ממלכתי.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויה של חברת המועצה סיגל שיינמן
כמחזיקת תיק חינוך ממלכתי.
בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' 5
סעיף  6שבסדר היום :אישור מינוי חבר המועצה עומר שכטר כמחזיק תיק נוער וצעירים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של חבר המועצה עומר שכטר
כמחזיק תיק נוער וצעירים.
בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' 6
סעיף  7שבסדר היום :אישור מינוי עדי אביני כמחזיק תיק חינוך ממלכתי דתי.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של עדי אביני כמחזיק תיק חינוך
ממלכתי דתי.
בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
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החלטה מס' 7
סעיף  8שבסדר היום :אישור פתיחת חשבון בנק בהם מופקדים תשלומי הורים (חובה
ורשות) לחט"ב "היובל" בבנק הבינלאומי.
מורשי החתימה בהתאם לתקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים) ,תשס"ה – 2112
הינם :מנהל המוסד החינוכי ,מזכירת בית הספר ונציג ועד ההורים שייקבע
ע"י ועד ההורים של בית הספר ,כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב
בחתימת שני מורשי חתימה ובלבד שאחד מהם יהיה מנהל מוסד החינוך.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פתיחת חשבון בנק בהם מופקדים תשלומי
הורים (חובה ורשות) לחט"ב "היובל" בבנק הבינלאומי.
מורשי החתימה בהתאם לתקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים) ,תשס"ה – 2114
הינם :מנהל המ וסד הח ינוכ י ,מזכי רת ב ית הספ ר ונ ציג וע ד ההור ים שי יקב ע ע" י
ועד ההור ים של בית הספ ר ,כל מ שיכת כספ ים מחש בו ן ה בנק תחוי ב ב חת ימת
ש ני מור שי חת ימה ו בלבד שאח ד מהם יהיה מנהל מ וס ד החינ וך .

בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' 8
סעיף  3שבסדר היום :אישור מינוי הרכב ועדות חובה של מועצת העיר וכן יו"ר הוועדות
כדלקמן:

ועדת מל" ח  ,וע דת ביט חון ,וע דה לענייני ביקורת ,ועדת בטיחות בדר כים ,ועד ה
לקי דום מעמד היל ד ,ועדה ל הנצ חת זכ רם של נר צ חי ט רור ו חיילים ,ועדת חינו ך,
ווע דה לאיכות הסבי ב ה ,ועד ה למא בק בנ גע הסמים ,ועד ה למי גור אלימות ,וע דת
משנה לת כנון ול בני ה ,וע דת שימו ר את רים.

החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי הרכב ועדות חובה של מועצת העיר וכן
יו"ר הוועדות כמפורט בנספח המצורף.
בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
סעיף  /1שבסדר היום :אישור מינוי וועדת תנועה ויו"ר לוועדה (ועדת רשות)  -ירד מסדר
היום.
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החלטה מס' 3
סעיף  //שבסדר היום :אישור מניין חוקי לישיבות ועדות המועצה (חובה ורשות) כדלקמן:
המניין החוקי בישיבות ועדות של מועצת העיר יהיה מחצית החברים ,לאחר רבע שעה
 1/3מהחברים ,ולאחר חמש דקות נוספות  1/2מהחברים ולא פחות משני חברים
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה א חד מניין חוקי לישיבות ועדות המועצה (חובה
ורשות) כמפורט לעיל.
בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,עוזיאל אשוואל ,חנוך עוז.
החלטה מס' /1
סעיף  /2שבסדר היום :אישור מינוי חברת מועצת העירייה רזיאל אחרק כדירקטור
בתאגיד מים וביוב עפ"י חוק תאגיד מים וביוב ,התשס"א – .2111
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של חבר מועצת העירייה רזיאל אחרק
כדירקטור בתאגיד מים וביוב עפ"י חוק תאגיד מים וביוב ,התשס"א 211/ -
בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עו מר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' //
סעיף  /3שבסדר היום :אישור מינוי ראש העירייה שלום בן משה וכן שני חברי מועצה
כדירקטורים בחכ"ל.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויים של ראש העירייה שלום בן משה,
בן ציון בית אור – ס1מ"מ ראש העיר ומשה סיני – נציג האופוזיציה כדירקטורים בחכ"ל.
בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.

החלטה מס' /2
סעיף  /4שבסדר היום :אישור מינוי מנכ"ל העירייה יגאל ינאי כדירקטור בחכ"ל ,בכפוף
לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של מנכ"ל העירייה יגאל ינאי
כדירקטור ב חכ"ל ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים.
בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
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החלטה מס' /3
סעיף  /5שבסדר היום :אישור מינוי ראש העירייה שלום בן משה וכן שני חברי מועצה
 1מהקואליציה ו 1 -מהאופוזיציה כדירקטורים בעמותה לפיתוח שירותים חברתיים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של ראש העירייה שלום בן משה
כדירקטור בעמותה לפיתוח שירותים חברתיים.
בעד )/4( :שלום בן משה ,בן ציון בית-אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפולוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.

___________________
שלום בן משה
ראש העיר

_________________
יגאל ינאי
מנכ"ל העירייה
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