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השתתפו:
 .1שלום בן משה

-

ראש העיר

 .2בן ציון בית אור

-

ס/מ"מ ראש העיר

 .3מיכאל מלמד

-

סגן ראש העיר

 .4יעקב אדמוני

-

סגן ראש העיר

 .5אבטליון בצלאלי

-

חבר מועצה

 .6סיגל שיינמן

-

חברת מועצה

 .7עומר שכטר

-

חבר מועצה

 .8רזיאל אחרק

-

חבר מועצה

 .9עדי אביני

-

חבר מועצה

 .11משה סיני

-

חבר מועצה

 .11עומר רצון

-

חבר מועצה

 .12אביבה שקד

-

חברת מועצה

 .13אלכס קפלונוביץ -

חבר מועצה

-

חבר מועצה

 .14עוזיאל אשוואל

חסר:
 .1חנוך עוז

-

חבר מועצה

נוכחים:
 .1יגאל ינאי

-

מנכ"ל העירייה

 .2רחבעם חיים

-

גזבר העירייה

 .3פרומה פורת

-

יועמ"ש העירייה

 .4משה כהן

-

מבקר העירייה
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סדר יום:
 .1אישור התב"רים המפורטים להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1228עבור סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  ,2114ע"ס ₪ 51,198
במימון עירייה ו ₪ 117,127 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 167,325
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1852עבור תכנון וביצוע אולם ספורט רובע  ,Aע"ס ₪ 761,111
במימון עירייה ו ₪ 3,146,611 -במימון טוטו (תקציב קודם  ,₪ 8,793,441תקציב מעודכן
.)₪ 12,611,141
ג .אישור תב"ר מס'  1124עבור תכנון בית העלמין ,ע"ס  ₪ 151,111במימון עירייה.
ד .אישור תב"ר מס'  1718עבור עיקור וסירוס חתולי רחוב  ,2114ע"ס ₪ 51,111
 .במימון משרד החקלאות
ה .אישור תב"ר מס'  1126עבור השתתפות בפרויקט "חיים ביחד" ,ע"ס ₪ 111,111
 .במימון משרד הרווחה
ו .אישור תב"ר מס'  1719עבור הקמת במה באמפיתאטרון ,ע"ס ₪ 1,511,111
במימון עירייה.
ז .אישור תב"ר מס'  1229עבור תכנון ,ע"ס  ₪ 2,511,111במימון עירייה.
ח .אישור תב"ר מס'  1711עבור שיפוץ ,הנגשה והצטיידות מבנה העירייה ,ע"ס 2,111,111
 ₪ .במימון עירייה
ט .אישור תב"ר מס'  1434עבור תשתיות הקפיות "נתיבות משה" ,ע"ס ₪ 779,174
במימון משרד החינוך.
י .אישור תב"ר מס'  1435עבור תשתיות הקפיות בי"ס לחינוך מיוחד ,ע"ס ₪ 822,437
 .במימון משרד החינוך
יא .אישור תב"ר מס'  1951עבור השתתפות ע"פ חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים,
 .ע"ס  ₪ 4,351,111במימון עירייה
 ./אישור עדכון תקציב  – /9/1עדכון 2
שם הסעיף
מס' סעיף
 1811111786בתי ספר מנגנים יסודי
 1825111751קונסרבטוריון

משרות

הוצאות
131,111
271,111

12

521,111
-521,111

1721111111
1721111751

שכר פקחי שיטור
אבטחה עירונית

1813211741

כלים מכשירים וציוד

366,111

1811111426
1812231426

תחזוקת מזגנים
תחזוקת מזגנים

- 14,111
14,111

1761111571

תוכנת מוקד

81,111

1732111752
1732111753

הריסות ופינויים
שמאות

- 151,111
151,111

1829111751

רכז ליגת השכונות

15,111

1999111981

רזרבה תקציבית

- 861,111
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תוספת לסדר היום:
הצעות לסדר היום של חברי המועצה משה סיני ואביבה שקד בנושאים הבאים:
א .מאבק במסלול הנחיתה מעל ראש העין.
ב .הסתלקות רשת המתנ"סים מהעיר ראש העין – הרקע הסיבות וההשלכות.
 .3אישור פרסום הודעות מטעם העירייה במקומון "מוקד" בהתאם לסעיף  122א(ב)()3
לפקודת העיריות ,הקובע כי האיסור להתקשר בחוזה או עסקה עם חבר מועצה לא יחול
" ...לגבי חוזה או עסקה שהמועצה ברוב של שני שלישים מחבריה ובאישור השר התירה
.ובתנאים שהתירה; הודעה על מתן היתר כאמור תפורסם ברשומות"
 .4אישור תב"ר מס'  1853עבור שיפוץ לצרכי בטיחות במגרש ספורט במפתן ,ע"ס ₪ 191,723
במימון משרד הרווחה ו ₪ 19,172 -במימון עירייה ,סה"כ תקציב .₪ 219,795
 .5אישרור התקשרות בחוזה הסעות תלמידים ללא מכרז עפ"י סעיף  22ח' לתקנות
העיריות בענייני מכרזים ,על מנת להבטיח קיום הסעות סדיר עם תחילת שנת הלימודים
 .הקרובה
 .6אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת .2115
 .7אישור הסכם הקצאה למתן זכות שימוש במבנה בין העירייה לעמותת קרן ע"ש הרב
משה שרר ז"ל שע"י החינוך העצמאי להפעלת בית ספר "אלומות רחל" " -נתיבות משה".
 .8אישור פתיחת חשבון להקמת מוסדות חינוך בבנק לאומי במסגרת הסכם גג ,בתנאים
המקובלים בבנק.
 .9אישור פתיחת חשבון מוסדות ציבור בבנק איגוד במסגרת הסכם גג ,בתנאים
המקובלים בבנק.
 .11אישור פתיחת חשבון מינהלת בבנק הבינלאומי במסגרת הסכם גג ,בתנאים
המקובלים בבנק.
 .11אישור פתיחת חשבון פיתוח  -תכנון וניהול ביצוע תשתיות בבנק דקסיה ישראל
במסגרת הסכם גג בתנאים המקובלים בבנק.
 .12אישור הסכם עם חברת הבונה בע"מ לתשלום פיצויי בגין הפקעת מקרקעין בגוש 4274
ח"ח  ,217עליהם מבנה חד קומתי (הידוע כמועדון נעמ"ת) ברחוב ג'ון קנדי .41
 .13אישור מינוי אבי אוריין כחבר בוועדת תחבורה (רשות).
 .14אישור מינוי משה משה כחבר בוועדת תחבורה (רשות).
 .15אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום  25/8/14מס'  1/2114בנושא :מחיקת חובות
אבודים.
 .16אישור הסכם שכר בכירים (בין  71% - 75%משכר מנכ"ל) לד"ר נגיסט מנגשה מנהלת
אגף חינוך ונוער החל מ ,1/7/2114 -בהתאם להוראות משרד הפנים.
 .17תמונת מצב לאחר עזיבת חברת המתנ"סים.
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יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אני מתכבד לפתוח את מליאת המועצה מן המניין מספר
 . 21/13יש הצעות לסדר היום .להלן תוספת לסדר היום של שני נושאים של משה סיני
ואביבה שקד .א' זה מאבק במסלול הנחיתה מעל ראש העין .ב' הסתלקות רשת המתנ"סים
מהעיר ראש העין על רקע הסיבות וההשלכות .לגבי סעיף א' יש הצעה לסדר להעביר את זה
לוועדת תחבורה של העירייה .לגבי סעיף א' המאבק במסלול נחיתה מעל ראש העין .לגבי
סעיף ב' ההצעה תידון בסעיף .17
משה סיני – חבר מועצה :יגאל ,אתה יכול להסביר מה ,איזה הצעה יש לוועדת התחבורה?
לא הבנו ,לא קיבלנו שום הצעה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יש הצעה ,הנושא יועבר לוועדת תחבורה .ההנהלה צריכה
להצביע על זה ,עכשיו שיחליטו.
משה סיני – חבר מועצה :הבנתי.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :פרומה תתקני אותי אם אני ,תסבירי.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :קודם כל שני דברים ברשותכם .קודם כל חנוך עוז שלח
מכתב למועצת העירייה ,אני מייד מקריאה לכם את זה ,אשר צריך להיות מונח בפני
המועצה לפני הדיון" .הריני להודיעכם כי הונח על שולחן המועצה אישור התקשרות לפרסום
בעיתון "מוקד" .הבעלים של העיתון הינו אחי עופר תעיזי ולכן אני נחשב כבעל עניין ולכן לא
אקח חלק בדיון" .לפי החוק הוא צריך להודיע לפני סדר הדיון יהיה בהמשך  .זה דבר
אחד.
שלום בן משה – ראש העיר :פרומה ,תדברי בקול רם כדי שישמעו ,בקול רם ,תרימי את
קולך ,כן.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :או קיי ,זה דבר ראשון.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :כדאי שהוא ייכנס לדון בזה,
שלום בן משה – ראש העיר :לא ,לא ,אסור,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :הפוך.
שלום בן משה – ראש העיר :ההפך.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אסור שהוא ייכנס כי משרד הפנים עומד על זה שבכל
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שלבי הדיון,
שלום בן משה – ראש העיר :כן.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :כל הישיבה?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :לא.
(מדברים יחד)
שלום בן משה – ראש העיר :בפעם הקודמת אישרנו את זה ,אמר משרד הפנים מכיוון שהוא
השתתף בדיון ולא בהצבעה ,אסור שישתתף גם בדיון.
עדי אביני – חבר מועצה :כבוד ראש העיר ,מה שעוזי הציע ,מה שעוזי הציע,
שלום בן משה – ראש העיר :רגע ,רגע,
משה סיני – חבר מועצה :נושא על סדר היום כך שהוא יוכל להיכנס.
שלום בן משה – ראש העיר :נכון ,נכון.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אנחנו בעד שזה יהיה הסעיף הראשון.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :או קיי.
שלום בן משה – ראש העיר :אנחנו נדון בזה,
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :קודם ההצעות לסדר ,אולי אחרי זה נדון בנושא הזה כדי
לאפשר לו להיכנס.
שלום בן משה – ראש העיר :בדיוק ,בדיוק.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

אני מסכים.

שלום בן משה – ראש העיר :בדיוק.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אם מקובל עליכם.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מקובל עליכם?
משתתף בדיון :כן.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :או קיי ,הוגשו שתי הצעות לסדר .אחת שנוגעת למסלול,
משתתף בדיון :לא שומעים.
שלום בן משה – ראש העיר :חבר'ה ,אני אבקש מכם שקט שם ,סליחה .אני אבקש שקט
בבקשה.
משתתף בדיון :אנחנו לא שומעים .היא מדברת בשקט .אני גם חירש.
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פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :הוגשו שתי הצעות לסדר על ידי חברי המועצה משה סיני
ואביבה שקד .האחת נוגעת למאבק במסלול הנחיתה מעל ראש העין והשנייה להסתלקות
רשת המתנ"סים מהעיר ראש העין אשר לנושא השני מופיע כנושא יזום מטעם ראש
העירייה ,סעיף  17לסדר היום ושם זה יידון .אשר לנושא הראשון אתם תציגו אותו ומי
שיגיב יגיב.
אביבה שקד – חברת מועצה :גם את הנושא השני צריך להציג.
שלום בן משה – ראש העיר :אז רגע ,אולי קודם( ,מדברים יחד) רגע ,רגע ,אולי כדאי
שאנחנו,
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :תוכלו להעלות כל דבר שתרצו.
שלום בן משה – ראש העיר :פרומה ,אני מציע פה לדבר כרגע על הנושא של "מוקד" כדי
שחבר הוועדה יוכל להצטרף לישיבה.
(מדברים יחד)
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :זה כדי להחליט אם זה מתווסף לסדר היום או לא ,כי זה
מייצב את סדר היום ואז נתחיל לדון.
משה סיני – חבר מועצה :כן ,אז אני רוצה להציג.
שלום בן משה – ראש העיר :דקה ,דקה ,דקה ,הנושא של המתנ"ס שהיה והתוכנית שלנו
לעתיד ,כפי שהתחייבתי בפעם הקודמת ,אני אציג לכם את זה ,מה הכוונה שלנו ,חברה
עירונית והחזון וכו' .אז זה אני אציג לכם.
אביבה שקד – חברת מועצה :אבל ראש העיר ,אתה שמת את זה כמספר ,סעיף מספר 17
אחרי שאתה מאשר חשבונות בנקים,
שלום בן משה – ראש העיר :אז מה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה  :מה זה קשור?
שלום בן משה  -ראש העיר :מה זה קשור?
אביבה שקד  -חברת מועצה :זה לא רציני.
שלום בן משה  -ראש העיר :סליחה ,תרשי לי ,אל תגידי לא רציני ,סליחה .אני באמצע
השיחה ,את מצביעה ,אני אתן לך לדבר ,את אומרת זה לא רציני .תני לי לסיים רגע אחד
שנייה.
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משתתף בדיון :תגידי רק מה שהוא רוצה לשמוע.
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה ,אני אדון בזה בזמן שהחלטנו עליו .זה יעלה בסוף
הדיון בסעיף  17כי יש דיונים לפני זה .הנושא הראשון שנוגע לנושא של ,הנושא הראשון
שנוגע לתחבורה הציבורית ולמטוסים ,אני רוצה לומר לכם באמירה כללית ,אני מטפל בזה,
מטפלים בזה בצורה מאוד רצינית אבל אני אבקש לא להיכנס כרגע ,להביא את זה לוועדת
תחבורה ,להציג להם את זה ,לדון בסוגיות השונות ובאפשרויות השונות ואנחנו נביא את זה
לדיון .זה הכול .זה מה שאני מציע .צריך להעלות את זה להצבעה?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אחרי שהוא יציג את זה.
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
הצעה לסדר היום של חברי המועצה משה סיני ואביבה שקד בנושא :מאבק במסלול
הנחיתה מעל ראש העין
משה סיני  -חבר מועצה :תודה .טוב ,אני אעשה את זה נורא בתמצית .הבקשה היא לדון
בישיבה הזאת ,אני רק מזכיר את הרקע ,ב 19-לספטמבר נדמה לי יש לנו עתירה בבית
המשפט שהעירייה הגישה יחד עם ישובים נוספים .אני רק מציין שהעתירה לא הוצגה לחברי
המועצה וחבל ,וכל אחד מחברי המועצה צריך ללמוד את הרקע ,את ההיסטוריה ,את
השת לשלות העניינים ואני חושב שכן הוצגה בעתירה ואני ממליץ לך להפיץ אותה לחברי
המועצה .אני חושב שזה דבר אלמנטרי .אנחנו חברים במועצת עיר שאמורים גם להבין מה
העירייה טוענת ,נגד מי היא טוענת ועל מה היא טוענת .בכל מקרה היא הודיעה שהיא
מצטרפת למאבק ציבורי ,אנחנו מברכים על זה ואני חושב שהפנים של כולנו כאן ביחד הוא
להסתכל קדימה .לא בגלל שאי אפשר להסתכל אחורה ,אני בשמחה גם אציג את כל מה
שהיה אם תרצו בדיון ,אבל אני חושב שכאן כולנו ביחד צריכים להסתכל קדימה ובהיבט
הזה הדיון שאנחנו מבקשים לקיים כאן במועצת העיר אמור להיות מאוד דיון ענייני
שיתבטא לפחות בכמה נושאים שאני אסביר לכם אותם .אחד ,מה אסטרטגית המאבק? מה
יהיה הקמפיין הציבורי שלנו? מה יהיה תזמון הפעילויות? מה יהיה הדיון המרכזי? מה אנחנו
רוצים להשיג? ואיך יוצאים אפקטיביות לקמפיין כזה? ואיך אנחנו מפעילים את הקהילה
לאורך זמן? מה המסרים שלנו? מה הפעילות מול הכנסת ,מול התקשורת? איך אנחנו יוצרים
לחץ ציבורי אצל מקבלי ההחלטות? מה הכתובת לפעילות? האם זה שר התחבורה ,השר
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להגנת הסביבה ,שרים אחרים ,חבר הכנסת? מה המשאבים? אני מזכיר שכשאתה מנהל פה
מאבק אתה צריך לדעת מה המשאבים .איזה משאבים העירייה מקצה לפעילות? אז זה
בסדר ,היא מכנסת את תושבי העיר ולומר אנחנו איתכם אבל איזה משאבים מקצים לתושבי
העיר .ומה תוכנית הפעולה האופרטיבית? אני חושב שדיון כזה כאן במועצה מחויב
במציאות ,הוא חשוב ,הוא מתחייב גם עם האחריות שלנו לקיים דיון כזה ,ולבוא ולהגיד
שאנחנו שולחים את זה לוועדת התחבורה ,אז זה בסדר ,אבל ועדת התחבורה היא צריכה
לדון לדעתי בנושא רק אחרי שהיא תקבל את הנחיות על דרכי המאבק ,על אסטרטגית
המאבק ומהות המאבק על ידי הנהלת העיר והאנשים שיושבים כאן במקום הזה הם אלה
שיש עליהם את ה אחריות לנהל את המאבק ,ולכן מה שאני מבקש שנעשה דיון כאן מקדים,
ראשוני ,נעשה פה איזשהו סיעור מוחות ,נגדיר את יעדי המאבק ומפה תעביר את זה לוועדת
התחבורה שזה בסדר גמור אבל בוא תעשה את הדיון עכשיו .זאת הבקשה שלנו .ומעבר לזה,
אנחנו חושבים שדווקא עכשיו על רקע זה שהממשלה לא הגדירה את עמדתה ,אנחנו לא
יודעים מה עמדת הממשלה .אנחנו מדברים עם שרים בדיאלוג כזה או אחר ,אבל זה הזמן
ללחוץ על הממשלה ,ואני חוזר ואומר ,דרך הסכם הגג שזה ההסכם למעשה שאתה חתמת
עליו לפני מספר חודשים ,אחרי שכבר נקבע הנתיב האווירי בהתחלת  ,2114זה הזמן לבוא
ולומר אנחנו כאן מקפיאים ,עוצרים ,משהים עד שאנחנו נגבש את דרכי המאבק ונראה איך
מתמודדים עם זה .אז ההצעה הקונקרטית כדי לחדד את העניין ,כדי לעזור לרשות
המקומית אנחנו נקיים פה דיון משותף של חברי מועצתה עיר ,להגדיר את אסטרטגית
המאבק ונתקדם לעבר העברת הנושא לכל אחת מהוועדות שאתה רוצה להעביר ,אבל רק
לאחר שיהיה לנו  ,..על זה אנחנו רוצים להרים את היד ולהצביע ולקיים פה דיון היום.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני רוצה לומר,
משה סיני  -חבר מועצה :בנושא הזה?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כן ,כן ,נדמה לי שבהסכם הגג מופיע ,אם אני לא טועה ,איזה
סעיף ,הממשלה תשתדל להסיט ,משהו כזה ,אם אני זוכר .לדעתי אם חתמנו היא בטח לא
תשקול.
שלום בן משה  -ראש העיר :אם מה?
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עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אם חתמנו על הסכם הגג .אני מציע שאנחנו צריכים לנצל
לדעתי גם בוועדת תחבורה וגם מועצה ,אין לנו כוח להשפיע על שדות התעופה להעביר את
הקו שלהם .זאת המציאות .צריך הפגנות ,לצעוק  ...מה שיש לנו כן כוח לדעתי זה כוח כלכלי
ואני אסביר .אנחנו עומדים לבנות פה המון .אנחנו צריכים לגייס אותם ואני לא צוחק,
העירייה עומדים לבנות פה המון .לא משנה אם נבנה מהר  ...את היחס שלהם לדירות
והיזמים שקנו פה,
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :עוזי ,זה לא הנושא.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא,
משה סיני  -חבר מועצה :בסדר ,הוא אומר טעמים הגיוניים.
שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי ,עוזי( ,מדברים יחד) עוזי ,אבל זה לא הדיון עכשיו .עוזי,
זה לא הדיון .עוזי ,זה לא הדיון .זה לא הדיון.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,מה אני מציע?
שלום בן משה  -ראש העיר :זה לא הדיון אבל.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מה אני מציע? אני קראתי ב ..של סיני בסעיף  5נדמה לי,
המועצה תודיע  ,...אני מציע באמת בואו נקפיא ,לפחות נעשה שריר,
שלום בן משה  -ראש העיר :את מה להקפיא?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :את הסכם הגג ולהגיד להם חבר'ה ,אם אתם  ..את הסכם
הגג ,אתם לא  ..את זה אז אנחנו לא באים ולא דנים בנושא הזה.
שלום בן משה  -ראש העיר :שמעתי.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :ולגייס את היזמים ,הם יש להם כוח ,רק להם יש כוח לשנות,
לא למעוצה ולא לוועדת התחבורה.
שלום בן משה  -ראש העיר :טוב .תשמעו ,אני מוכרח לומר לכם דבר כזה .אני שומע אותך
ואני שומע את ראש העיר הקודם ,כל השאלות שהעלית כאן הן מנוסחות בניסוח מאוד
מאוד מלומד ,כל השאלות היו לפתחך במשך תקופה ארוכה ,הנתיב הזה דרך אגב לא אושר
ב , 2114-הוא אושר מזמן .אתה חתמת על הסכם קודם ולא הזכרת את זה בכלל ולכן
הציניות הזאת באמירה הזאת והפיכתו לעניין פוליטי ,היא לזרה .אני לא רוצה לדון בזה
עכשיו כרגע ואני מציע להעביר את זה לוועדת תחבורה שהיא ועדה ציבורית ,רצינית ,נציג
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בפניהם את האפשרויות ואני אומר לכם עכשיו באופן הכי ברור לגמרי ,הממשלה לא מבטלת
נתיבי תנועה .הממשלה לא עוצרת דברים כאלה .יש כבר מבנה מבצעי מתקדם להסטת הציר
הזה נתיב התנועה ,אני פועל על פיו .היום נפגשתי עם שר התחבורה ,שר התחבורה אישר
אותו .. ,הולך בכיוון הזה להסיט את הנתיב מעל ראש העין מערבה על כביש מספר  6בלי
שום הפגנות ובלי שום דבר .אם זה לא יהיה ,ואני אומר לכם שזה הולך להיות ,אם זה לא
יהיה נעסוק ב ,.. .אני בוועדת תחבורה אאשר את הכול .אני מציע להעלות להצבעה לדון בזה
בוועדת תחבורה ,נציג את זה ,יש אנשים רציניים שם ואחר כך נביא את זה כאן לדיון.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :טוב ,מי בעד ההצעה להעביר את זה לוועדת התחבורה? שלום
בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון?
בן ציון בית אור – ס2מ"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 :עדי אביאני?
עדי אביני – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני
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משה סיני  -חבר מועצה :נגד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
אביבה שקד  -חברת מועצה :נגד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך נעדר .עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :נמנע.
שלום בן משה  -ראש העיר :או קיי.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :טוב.
שלום בן משה  -ראש העיר :הלאה.
החלטה מס' :/
הצעה לסדר היום של חברי מועצה משה סיני ואביבה שקד בנושא מאבק במסלול הנחיתה
מעל ראש העין:
הצעת שלום בן משה  -ראש עיר :להוריד ההצעה מסדר היום ולהעביר את נושא מאבק
במסלול הנחיתה מעל ראש העין לוועדת תחבורה.
בעד ) //( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל ש יינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ.
נגד )/( :משה סיני ,אביבה שקד.
נמנע )/( :עוזיאל אשוואל.

(מדברים יחד)
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אתה רוצה להצביע? בבקשה ,אפשר להצביע.
משתתף בדיון :שנייה ,למה לא עשינו הצעה מול הצעה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :זה לא משנה ,זה אותו דבר .מי בעד ההצעה של,
משתתף בדיון :מה ההצעה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מה ההצעה,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :ההצעה כפי שצורפה לסדר היום.
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :כפי שצורפה לסדר היום .מי בעד?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד מה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :ההצעה כפי שצורפה לסדר היום.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :ההצעה היא לדון בזה היום.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :דנו בזה היום.
שלום בן משה  -ראש העיר :ההצעה לדון ,קראנו את ההצעה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :שלום בן משה  -ראש העיר?
שלום בן משה  -ראש העיר :נגד .הלאה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :מר סיני ,קראנו את זה .קראנו ,כן בבקשה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון?
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :נגד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :נגד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני  -סגן ראש העיר :נגד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי?
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :נגד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :נגד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר עומר שכטר?
עומר שכטר  -חבר מועצה:

נגד.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

נגד.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה :נגד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני ?

13

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  //2/2מיום /202/9/1

משה סיני  -חבר מועצה:

בעד.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר עומר רצון?
עומר רצון  -חבר מועצה:

נגד.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
אביבה שקד  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :נגד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך נעדר .עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :נמנע.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :ההצעה ירדה מסדר היום.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :לא ,ההצעה הועברה,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הועברה לוועדת תחבורה .ירדה מסדר ועברה למשרד
התחבורה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :ועדת התחבורה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :ועדת התחבורה.
החלטה מס' :/
הצעת משה סיני ואביבה שקד :לדון במליאת המועצה בהצעה לסדר היום בנושא מאבק
במסלול הנחיתה מעל ראש העין.
בעד )/( :משה סיני ,אביבה שקד.
נגד )//( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ.
נמנע )/( :עוזיאל אשוואל.
ההצעה נדחתה ברוב קולות

שלום בן משה  -ראש העיר :דקה אחת,
(מדברים יחד)
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :תראה ,אני חייב משהו קטן.
שלום בן משה  -ראש העיר :בסוף ,דקה ,רציתי לומר לכם ,סליחה ,תרשה לי ,מספיק עם
הציניות שלך ,תעשה לי טובה.
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משה סיני  -חבר מועצה:

אל תיתן לי ציונים.

שלום בן משה  -ראש העיר :אתה כרגע תפסיק.
משה סיני  -חבר מועצה:

אל תיתן לי ציונים.

שלום בן משה  -ראש העיר :אני נותן לך ציונים מכיוון שיש לך עזות מצח בלתי רגילה.
באמת ,מה אתה חושב שאנשים ,אתה חושב שאנשים שוכחים את העניין?
משה סיני  -חבר מועצה:

תתבייש,

שלום בן משה  -ראש העיר :היית עשר שנים ולא עשית שום דבר בעניין הזה.
משה סיני  -חבר מועצה:

 ...ותתבייש לך.

שלום בן משה  -ראש העיר :או קיי ,אני אתבייש.
משה סיני  -חבר מועצה:

ממש תתבייש.

שלום בן משה  -ראש העיר :נמצא איתנו כאן איציק בן טוב ,איציק תקום שנייה אחת,
איציק בן טוב תת אלוף במילואים נבחר לכהונה בחברה הכלכלית,
משתתף בדיון :למנכ"ל,
שלום בן משה  -ראש העיר :למנכ"ל החברה הכלכלית ,אדם מאוד רציני ,עם רזומה רציני
מאוד .אנחנו מאחלים לו כל טוב ובהצלחה .יש לך הרבה עבודה בחברה הכלכלית .יש הרבה
מה לעשות ,להרים אותה ,לשקם אותה ויש לה הרבה מאוד משימות גדולות מאוד .אנחנו
סומכים עליך .הוא נבחר פה אחד בוועדה שהיא ועדה עם שני אנשים חיצוניים ,הוא נבחר
לידי הוועדה ששני החברים בה הם חיצוניים ,חבר בן גל וחבר מטעם הרשות שלנו
והדירקטוריון בחר בו פה אחד .אני מאחל לך הצלחה .יש לו עבר טוב מאוד ועתיד עוד יותר
טוב.
משתתף בדיון :תודה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אם אתה רוצה אתה יכול להמשיך לפני שאתה יוצא.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אתה תזמן בטח את האסיפה הכללית בקרוב כדי שנכיר את
האנשים.
שלום בן משה  -ראש העיר :איזה אנשים?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אסיפה כללית של החברה הכלכלית.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אז תעשה פה את האסיפה .אני מניח שנכיר אותם יותר.
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שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :ומה התוכניות.
שלום בן משה  -ראש העיר :בהחלט ,בהחלט .כן ,בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יש אישור תב"רים.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אמרנו שנדון בנושא של "מוקד".
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אם אתם רוצים להקדים ,בבקשה.
 . 2אישור פרסום הודעות מטעם העירייה במקומון "מוקד" בהתאם לסעיף  ///א(ב)()2
לפקודת העיריות ,הקובע כי האיסור להתקשר בחוזה או עסקה עם חבר מועצה לא יחול
" ...לגבי חוזה או עסקה שהמועצה ברוב של שני שלישים מחבריה ובאישור השר
התירה ובתנאים שהתירה; הודעה על מתן היתר כאמור תפורסם ברשומות".

שלום בן משה  -ראש העיר :תראו ,בנושא "מוקד" דנו בפעם הקודמת ,ולמעשה אישרנו את
זה וזה חזר לשולחן שלנו מהסיבות שאמרנו לכם בהתחלה ,אז אני מציע להעלות את זה
כרגע להצבעה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מציע פרומה שתגידי קצת בהרחבה למה זה חוזר לדיון
עכשיו ,כדי שיבינו חברי המועצה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :כן ,אני רוצה לתת רקע.
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה ,בבקשה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :הייתה הסכמה שזה יידון לא לפי הסדר שזה הופיע ..
שהצגתי את זה קודם .אנחנו דנו בפעם הקודמת באישור פרסום ,אני אקריא גם את הסעיף
שזה יהיה מסודר" .אישור פרסום הודעות מטעם העירייה במקומון "מוקד" בהתאם לסעיף
122א'-ב' 3-לפקודת העיריות ,הקובע כי איסור להתקשרות בחוזה או עסקה עם חבר מועצה
לא יחול לגבי חוזה או עסקה שהמועצה ברוב של שני שליש של חבריה ובאישור השר התירה
ובתנאים שהתירה .הודעת מתן היתר כאמור פורסם ברשומות" .או קיי ,אנחנו קיימנו דיון
ובדיון הזה בשלב של הצגת הנושא היה חנוך עוז נוכח .משרד הפנים הודיע שבדיון מהסוג
הזה הוא לא צריך להיות בכל שלבי הדיון ומתחילתו ועד סופו ולכן הוא ביקש שנדון בזה
שוב כאשר חבר המועצה לא נמצא ולא נוכח לחלוטין בכל שלב במהלך הדיון וזה מה שאנחנו
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עושים כרגע.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :שינוי בסדר היום צריך הסכמה של כולם? (מדברים יחד) אז
צריך קודם כל הסכמה של כולם.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :הסכמה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לא ,חשוב להגיד את זה לפרוטוקול.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :או קיי ,או קיי ,אני אתן לכם רקע .בחירות למועצת
העירייה באוקטובר  2113נבחר חנוך עוז כחבר מועצה .מקומון "מוקד" בוא נוהגת העירייה
לפרסם הודעות מעת לעת ,מצוי בבעלות מר עופר תעיזי שהינו אחיו של חבר מועצת
העירייה חנוך עוז .בעקבות האמור אני הוצאתי הנחייה שלא לפרסם במקומון היות וסעיף
 122א' רבתי לפקודת העיריות אוסר על העירייה להתקשר בחוזה עם חבר מועצה או קרובו.
בהגדרה של קרובו זה קרבת משפחה מדרגה ראשונה ,כמובן שזה כולל אח ,ואסור לו להיות
לא צד לחוזה או עסקה עם העירייה ולכן ניתנה הנחיה .כחריג לאיסור הזה ,ניתן להתיר
פרסום לגבי חוזה או עסקה שהמועצה ברוב של שני שלישים מחבריה ובאישור השר התירה
בתנאים שהיא התירה .וזה מה שעומד כרגע לדיון .או קיי ,הפסיקה ,הפסיקה לגבי אותו
סעיף שאנחנו כרגע מבקשים לאשר התקשרות על פיו קובעת שהכלל הוא שלא תהייה
התקשרות בין העירייה לבין חבר מועצה או קרובו או סוכנו ,הסעיף קצת יותר רחב.
הפסיקה קבעה ש"מי שמבקש להוציא את עניינו מהכלל סומה עליו להצביע על נסיבות
מיוחדות המצדיקות סטייה ממנה" וצריכות להתקיים נסיבות חריגות וצריך להסביר מדוע
למרות הקרבה נכון להמשיך ולפרסם במקומון .עכשיו ,תמונת המצב לגבי מה שביקשתי
תמונת מצב ,גם משרד הפנים ביקש את זה מאיתנו ,מהמשתתף בדיון ,תמונת המצב של
הפרסו מים של העירייה היום ,אני אתן לכם סקירה קצרה וזה על פי מידע שקיבלתי
מדוברות העירייה ,עיקר הפרסומים של העירייה זה במקומונים ,מפרסמים גם
במקומונים אזוריים אבל זה מיעוט הפרסומים כאשר קהל היעד הוא רחב יותר ,אבל מרבית
התקציב של הפרסום בעיתונות זה לפרסום במקומונים .בראש העין מופצים ככלל שלושה
מקומונים ,אנחנו נותנים תמונת מצב לשנת  .2114מקומון "אינדקס" הוא מופץ מדי שבוע
בחלוקה ישירה לבתי אב ובמרכולים .מקומון "מוקד" מופץ מדי שבוע למרכולים .מקומון
"חדש" שהופץ עד לאחרונה הוא היה מופץ אחת לשבועיים במרכולים
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והוא הפסיק את הפעילות שלו ובימים אלה יוצא לאור מקומון "מלבס ראש העין" שהוא
יוצא אחת לשבוע והוא מופץ בחלוקה ישירה לבתי האב והמרכולים בעיר .המדיניות של
הפרסום ,יש מקומון נוסף "עוצמה",
שלום בן משה  -ראש העיר" :עוצמה",
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה" :עוצמה" שהוא פונה לקהל יעד של הציבור החרדי.
שלום בן משה  -ראש העיר :נכון.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני רואה אותם בכל המרכולים ,אז איך הוא פונה לקהל
יעד? הוא מחולק כמו כולם ,בכל המרכולים.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :זה המידע שאני קיבלתי.
שלום בן משה  -ראש העיר :הוא מופץ לכולם.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :או קיי ,ובמקומון הזה הפרסום בהיקף קטן מאוד .עכשיו,
המדיניות של הפרסום של העירייה הייתה וגם עודנה היא לחלק את הפרסומים בין
המקומונים ,כשהמטרה היא להגיע לחשיפה לכמה שיותר בתי אב ונקודת המוצא היא
שבקרב הציבור קיימת העדפה של מקומון זה או אחר ,כל אחד לפי טעמו ,ובהקשר הזה ניתן
יתרון למקומונים שמופצים בחלוקה ישירה לבתי אב הכול במגמה שהפרסומים יגיעו ככל
הניתן לכמה שיותר בתי אב .לעירייה יש עניין שיהיה תמהיל פרסומי באמצעי מהסוג הזה
שבסופו של דבר התוצאה שזה יגיע לקהל ,לכמה שיותר אנשים ,כל ההודעות והפרסומים על
הפעילויות של העירייה .זוהי תמונת המצב .עכשיו הדיון הוא לחברי המועצה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :שאלה לפרוטוקול.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :כן?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :כל מקומון שקם באותו יום או באותו חודש ,מקבל פרסום
מהעירייה ,ככה זה היה נהוג עד היום?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :מה? עוד פעם את השאלה?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :כל מקומון שנפתח חדש ,בשבוע הראשון ,בשבוע השני ,עד היום
ככה נהגת שהוא מקבל פרסום? או שנותנים לו איזשהו קריטריון ,חצי שנה תצא לאור,
תקבל את החשיפה המקסימלית ,שיכירו אותך ,או שכל מקומון עכשיו ,אחד מחברי המועצה
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פה מישהו יפתח עיתון ,באותו יום מביאים לו פרסום או שהוא בהמתנה?
משתתף בדיון :למה אתה אומר חברי מועצה?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לא חברי מועצה .אזרח ,סליחה.
משתתף בדיון :תגיד תושב.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :היא הזכירה מקומון חדש שיצא .סתם ,אני רוצה ,שואל,
לפרוטוקול אני שואל ובכוונה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אני לא יכולה לענות על השאלה הזאת.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :למה?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :כי אני לא,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לא ,יש קריטריונים?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אני לא ,אני לא עוסקת בחלוקת הפרסומים.
הקריטריונים הם שלמקומון יהיה אישור ,זאת אומרת רישיון לפי פקודת העיתונות ממשרד
הפנים ושהוא יקפיד על כללי האתיקה של העיתונות ובכלל זה כאשר יש פרסומים
שנוגעים לעירייה לקבל את תגובתה.
אני לא זוכרת בעבר ,אני לא יכולה להגיד לך איך זה קורה בפועל ,שהיטלנו מגבלה מהסוג
אתה כרגע אומר.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אה ,בסדר ,אז אנחנו אומרים בעצם כל מי שפותח מקומון
היום ,יכול לקבל פרסומים מהעירייה .ככה אני רואה את זה .זה בשורה ,כל מי שרוצה
לפתוח.
(מדברים יחד) אנחנו לא נוהגים איפה ואיפה.
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה,
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :בטח ,שתהייה לנו עיתונות טובה ,הלוואי שתהייה לנו
עיתונות טובה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

אין שום בעיה ,אני רוצה שזה יהיה נהוג בכולם.

סיגל שיינמן  -חברת מועצה :הלוואי שתהייה עיתונות ראויה.
שלום בן משה  -ראש העיר :מה שאמרה עורכת הדין שיש שלוש אמות מידה שהיא
בודקת.
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רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

הבנתי.

שלום בן משה  -ראש העיר :אם מחר יהיה עיתון כזה שייפתח והוא יעמוד באמות המידה
האלה,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

הוא יקבל פרסום.

שלום בן משה  -ראש העיר :וירצו לפרסם אצלו,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מה זה ירצו? אנחנו?
שלום בן משה  -ראש העיר :לא אנחנו ,אנחנו כן.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

בסדר ,העירייה מחויבת לפרסם אצלו כמו כולם.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :צריך להעלות להצבעה?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :רגע ,אבל היא אמרה חסר משהו.
עדי אביני  -חבר מועצה:

ברשותך ,את נתת פה כמה דוגמאות של כמה מקומונים.

כולם עומדים בכללים שקבעת,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

בשלושת אמות המידה?

עדי אביני  -חבר מועצה :בשלושת אמות המידה? אני אגיד לך את האמת  ...ואני
הבנתי שיש משהו יוצא דופן והבנתי מעבר לזה שצריכים כללים מסוימים.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :לא,
עדי אביני  -חבר מועצה :אותם אלה שהצגת לצורך העניין ,אני יכול להשתמש בכל
הכלים האלו כרגע? כולם עומדים בצורה מסודרת?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אני לא עשיתי בדיקה בעצמי .זה כל המידע
מהדוברות כן .זה דבר אחד .מה שמועצת העיר צריכה לשקול פה זה מה נכון לעירייה
ומה הצרכים של העירייה בנוגע לפרסום בהקשר הזה.
(מדברים יחד)
משה סיני  -חבר מועצה :אני רוצה לשאול ,אמרת שאחת הקריטריונים זה עמידה
בכללי האתיקה ,אני פשוט רוצה להבין ,המקומונים האלה צריכים לתת את תגובת העירייה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :בין היתר.
משה סיני  -חבר מועצה :האם חברי העירייה  ...תגובת העירייה או שזה  ?...איך את
מתייחסת לחברי המועצה?
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פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :תגובת העירייה באמצעות דוברות העירייה.
משה סיני  -חבר מועצה :דוברות העירייה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

כמו שהיה נהוג אצלך מר משה סיני.

שלום בן משה  -ראש העיר :לא השתנה שום דבר(.מדברים יחד) סליחה ,סליחה ,סיגל,
סיגל ,רבותיי ,גבירתי היועצת המשפטית ,אנחנו עכשיו חוזרים כרגע להצבעה ,חוזרים
להצבעה המקורית והדיון הוא על פרסום הודעות מטעם העירייה במקומון "מוקד" עכשיו.
בבקשה .מישהו רוצה עוד לשאול משהו
בהקשר של "מוקד"? בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד?
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד אישור פרסום הודעות מטעם העירייה במקומון
"מוקד"? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני  -סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון?
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר שכטר  -חבר מועצה:

בעד.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזיאל?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

בעד.
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני  -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 קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך נעדר .עוזי?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :נמנע?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סליחה ,סליחה,
(מדברים יחד)
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :יגאל ,לציין לפרוטוקול שחנוך לא נמצא פה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אמרתי ,אמרתי.
החלטה מס' 2
סעיף  2שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרסום הודעות מטעם
העירייה במקומון "מוקד" בהתאם לסעיף  ///א(ב)( )2לפקודת העיריות ,הקובע כי
האיסור להתקשר בחוזה או עסקה עם חבר מועצה לא יחול " ...לגבי חוזה או עסקה
שהמועצה ברוב של שני שלישים מחבריה ובאישור השר התירה ובתנאים שהתירה;
הודעה על מתן היתר כאמור תפורסם ברשומות.
בעד ) /1( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד,
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.

עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הוא יכול להיכנס?
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מעלה את סעיף  1לאישור התב"רים.
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שלום בן משה  -ראש העיר :אפשר להכניס אותו.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אפשר להכניס אותו.
שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי ,תקרא בבקשה לחנוך שייכנס.
(מדברים יחד)
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יש אפשרות להצביע לתב"רים בסעיף  1מקשה אחת אלא אם
יש למישהו הבהרות?
משתתף בדיון :צריך לעשות הפרדה.
שלום בן משה  -ראש העיר :הפרדה ,בסדר גמור ,הפרדה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בבקשה.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,עוזי ,נעבור אחד-אחד ,בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הם רוצים אחד-אחד ,אז אנחנו נצביע אחד-אחד.
./א .אישור תב"ר מס'  ///1עבור סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  ,/9/1ע"ס 89,/01
 ₪במימון עירייה ו ₪ //1,//1 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ /21,2/8

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אישור תב"ר מספר  1228עבור סימון כבישים והתקני
בטיחות לשנת  2114על סך  ₪ 51,198במימון העירייה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :איזה סעיף זה?
שלום בן משה  -ראש העיר :סעיף  -1א'.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :ו ₪ 117,127-במימון משרד התחבורה .סך הכול התקציב
לעירייה ומימון משרד התחבורה  .₪ 167,325יש למישהו התנגדות?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :יש לי שאלה ,עוזי ,אפשר להצביע על כולם במכה אחת אבל
נקרא את כולם בנפרד ,כי לעשות הצבעה ,זה תשעה סעיפים.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :יש הערות.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

אה ,יש הערות.

שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הגדלת תב"ר,
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :רגע ,צריכים להצביע.
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אתם רוצים להצביע אחד ,אחד?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כן ,הוא אמר.
שלום בן משה  -ראש העיר :אחד ,אחד להצביע .קצת יעילות באמת.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יש לנו זמן.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :כולם בעד?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יש מישהו מתנגד?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :יש מישהו שהוא מתנגד?
שלום בן משה  -ראש העיר :הלאה.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :לא.
שלום בן משה  -ראש העיר :פה אחד.

החלטה מס' 1
סעיף  /א' שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  ///1עבור סימון
כבישים והתקני בטיחות לשנת  ,/9/1ע"ס  ₪ 89,/01במימון עירייה ו₪ //1,//1 -
במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ /21,2/8
בעד ) /1( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד,
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :יגאל ,במקום להקריא את הכול תגיד -1ב' ,אם יש למישהו
הערה,
משתתף בדיון :לא ,הוא חייב להקריא את זה.
שלום בן משה  -ראש העיר :הוא חייב להקריא.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :לפרוטוקול.
./ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  /18/עבור תכנון וביצוע אולם ספורט רובע  ,Aע"ס 129,999
 ₪במימון עירייה ו ₪ 2,912,299 -במימון טוטו (תקציב קודם  ,₪ 1,102,119תקציב
מעודכן _________________________________________ .)₪ //,299,919
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף -1ב' – אישור הגדלת תב"ר מסר  1852עבור תכנון
וביצוע אולם ספורט על סך  761אלף  ₪במימון העירייה ו ₪ 3,146,611-במימון הטוטו,
תקציב קודם  ,₪ 8,793,441תקציב מעודכן  .₪ 12,611,141רוצים הסבר?
משתתף בדיון :כן.
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אביבה שקד  -חברת מועצה :לאור הסכם  ..ולאור הסכם משרד השיכון שהם חייבים
למממן את מוסדות הציבור ,אז למה אנחנו ,למה אין אפשרות להימנע מהוצאה של  761אלף
 ₪שלא צריך להקל בהם ראש ואיך אנחנו על חשבון העירייה ולמה אי אפשר להשיט את זה
ולדאוג שזה יבוא גם כן על חשבון משרדי הממשלה? אם אתם יכולים להסביר קצת למה
הגענו לזה ואיך אפשר ,למרות זאת למרות הסכם ה ...למה אנחנו נדרשים לסכום הזה שהוא
לא קטן? כי אני הבנתי שמשרדי הממשלה,
שלום בן משה  -ראש העיר :או קיי ,בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :תסביר רחבעם.
שלום בן משה  -ראש העיר :רחבעם ,תסביר בבקשה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :כשנקבל את הכספים במסגרת הסכם  ..נבצע המרה מכספי
הרשות.
משה סיני  -חבר מועצה :אבל צריך לציין את זה במפורש.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אין לזה קשר.
שלום בן משה  -ראש העיר :זה לא קשור.
משה סיני  -חבר מועצה :לא ,אתה כותב שזה על חשבון העירייה וזה עלול להטעות.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :בהמשך פה יש איזה פרויקט גם כן ,קיבלנו החזר ממשרד
החינוך ואנחנו עושים המרה.
משה סיני  -חבר מועצה :צריך לכתוב את זה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :זאת פעולה,
משה סיני  -חבר מועצה :רחבעם ,ברגע שאתה כותב על חשבון העירייה ,צריך לתקן ,חייב
פה גם בצורה אורבנית להבין שזה לא על חשבון העירייה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :זה מקדמה .כמו שהוצאנו לפני איזה חצי שנה( .מדברים יחד)
כפי שלפני מספר חודשים הוצאנו  3מיליון  ₪עבור תכנון של בתי הספר זה מימון ביניים,
כאשר מגיע תקציב משרד החינוך אנחנו מבצעים המרה.
שלום בן משה  -ראש העיר :או קיי ,בסדר.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :כפי שאתם יודעים אנחנו קיבלנו  84מיליון  ₪השלמת
מוסדות ציבור ,אבל כרגע צריך להתקדם עם התוכנית ברובע ה' כי זה צפוי לאכלוס ,אנחנו
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צריכים את אולם הספורט .יש מישהו מתנגד? כולם בעד.

החלטה מס' 8
סעיף ./ב .שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר מס'  /18/עבור
תכנון וביצוע אולם ספורט רובע  ,Aע"ס  ₪ 129,999במימון עירייה ו₪ 2,912,299 -
במימון טוטו (תקציב קודם  ,₪ 1,102,119תקציב מעודכן .)₪ //,299,919
בעד ) /1( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד,
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.

./ג .אישור תב"ר מס'  /9/1עבור תכנון בית העלמין ,ע"ס  ₪ /89,999במימון העירייה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה -1 :ג' – אישור תב"ר מספר  1124עבור תכנון בית העלמין על
סך  151אלף  ₪במימון העירייה .עושים תכנון,
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :זה תכנון הגדלה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :כרגע יש צורך דחוף בקידום תכנון,
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :הגדלה ,תכנון הגדלה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :ימין לו,
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :מזרחה.
שלום בן משה  -ראש העיר :כלומר מזרחה.
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :לכיוון אבן העזר.
שלום בן משה  -ראש העיר :אישרו לנו כרגע הגדלה של בית הקברות ,אישרו את ההגדלה
וזה יהיה כנראה תמורה כזאת ותמורה כזאת וכדומה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

מה זה שכונות חדשות בבית הקברות?

שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה( ,מדברים יחד) רגע ,רגע ,סליחה ,רבותיי סליחה,
אישרו לנו הגדלה של בית הקברות .אני אומר לכם  ,of the recordשאני ביקשתי גם הגדלה
עוד יותר ,שיאשרו לנו את כל ,עד אבן העזר שם ,כדי שיהיה לנו עוד לשלושים שנה כי אנחנו
עיר גדולה .בינתיים אישרו לנו .כדי לעשות את זה ,זה עולה כסף ,צריך לתכנן .אנחנו הקצנו
 151אלף  ₪כדי לתכנן,
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :צריך לעשות מכרז.
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משתתף בדיון :בנו שם חמש קומות.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אגיד לכם ,יש אישור ,אז אני אגיד לכם ,חלק מבית
הקברות יהיה רגיל כמו שהיום ,חלק ממנו יהיה מכפלה כלומר אחד על השני ,אז יש ויכוח
אם הבעל יהיה למטה או האישה תהייה למעלה ואחר כך יש סנהדרין .סנהדרין זה כמו
שאתם רואים את הווילות שנמצאות כשאתם נוסעים בכביש מספר  5בירקון( .מדברים יחד)
רגע ,רגע,
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :מי שיקדים למות זוכה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אבל זה לא הדיון .כרגע צריך לאשר כסף לתכנון ,זה הכול.
(מדברים יחד)
עומר רצון  -חבר מועצה :זה התב"ר זה לא השאלה .יש שני דברים שגם פונים אלי .יש בעיה
של בניית קברים וגם  ..אם אתם הולכים על בנייה מסיבית של קומות ,תעשה את זה לכיוון
 ..ולא לכיוון החזית.
שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר.
עומר רצון  -חבר מועצה :זה לתכנון.
שלום בן משה  -ראש העיר :רק שתדע שאנחנו בשלב זה אמרנו ,מכיוון שהנושא מאוד מאוד
חשוב כי זה ב . ..של כולנו ,כולנו נגיע לשם .מכיוון שזה כך אני אמרתי כרגע יש התנגדות,
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,יש הרבה ,יש התנגדות כרגע לבניית סנהדרין.
אנחנו בשלב זה ניכנס לתכנון על פני הקרקע ומכפלה ודוחים כרגע את הקייס לגבי סנהדרין
כי זה מוקש לא קטן ,זה הכול.
עדי אביני  -חבר מועצה :דרך אגב ,צריך לומר ,רק צריך להעיר דברה אחד ... ,הקבורה
סיימו לגמרי .כבר לא מוכרים היום קבורה עתידית ,רק על בסיס מקום פנוי מה שנקרא.
שלום בן משה  -ראש העיר :או קיי ,בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יש מתנגדים לאישור לתכנון?
שלום בן משה  -ראש העיר :אין מתנגדים ,הלאה.
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החלטה מס' 2
סעיף ./ג .שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  /9/1עבור תכנון בית
העלמין ,ע"ס  ₪ /89,999במימון העירייה.
בעד )/1( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד,
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
./ד .אישור תב"ר מס'  /191עבור עיקור וסירוס חתולי רחוב  ,/9/1ע"ס  ₪ 89,999במימון
משרד החקלאות____ ___________________________________________
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אישור תב"ר  1718עבור עיקור וסירוס חתולי רחוב  2114על
סך  51אלף  ₪במימון משרד החקלאות.
שלום בן משה  -ראש העיר :יש התנגדות? הלאה.
משתתף בדיון :תסביר.
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי תקשיבו ,יש הרבה חתולים בראש העין.
(מדברים יחד)
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אנחנו כאן בהחלטות מועצה עושים הצבעה ,יש מתנגד,
אין ,זה לא זה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אז שאלנו אם יש מישהו שמתנגד לסירוס? אין ,הלאה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מי שמתנגד ירים את היד ,אז אף אחד לא התנגד אז
ממשיכים.
שלום בן משה  -ראש העיר :הלאה ,בבקשה.

החלטה מס' 1
סעיף ./ד .שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  /191עבור עיקור
וסירוס חתולי רחוב  ,/9/1ע"ס  ₪ 89,999במימון משרד החקלאות.
בעד )/1( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד,
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
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./ה .אישור תב"ר מס'  /9/2עבור השתתפות בפרויקט "חיים ביחד" ,ע"ס ₪ /99,999
במימון משרד הרווחה _________________________________________
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אישור תב"ר מספר  1126עבור השתתפות בפרויקט חיים
ביחד על סך  111אלף  ₪במימון משרד הרווחה .הקצבה מקרן עיזבונות המדינה עבור סיוע
במימון כוח אדם בפרויקט חיים ביחד ,פעילות תרבות והוואי לקשישים.
שלום בן משה  -ראש העיר :תומכים ,הלאה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יש מישהו מתנגד?
משתתף בדיון :לא ,אין.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אין.

החלטה מס' 1
סעיף ./ה .שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  /9/2עבור
השתתפות בפרויקט "חיים ביחד" ,ע"ס  ₪ /99,999במימון משרד הרווחה.
בעד ) /1( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד,
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
./ו .אישור תב"ר מס'  /190עבור הקמת במה באמפיתיאטרון ,ע"ס  ₪ /,899,999במימון
עירייה____________________________________________________.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אישור תב"ר מספר  1719עבור הקמת במה באמפיתיאטרון
על סך  1.5מיליון  ₪במימון העירייה .הסבר עבור הקמת במה ומערכות התאורה באמפי.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

אולי תיתן הסבר לזה?

שלום בן משה  -ראש העיר :תסביר בבקשה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :רציתי לשאול לפני כן.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

רגע ,תקבל הסבר ואז תשאל.

עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כמדומני שזה עדיין תב"ע של מבנה ציבור ,תודה לאל אנחנו
מתעדים להכין את זה לשטח ירוק .נכון או לא? מה אתה אמרת? זה שטח ציבורי?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :כן ,זה תב"ע של מבנה ציבור.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אגב ,הייתה שם במה ,הייתה שם במה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בתור מה אתה שואל אותי ,בתור מהנדס?
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עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הייתה במה שם .הייתה שם במה שעשו עליה מופעים .הייתה
במה והכול בסדר.
שלום בן משה  -ראש העיר :הייתה שם במה ,בונים במקום הבמה הזאת במה אחרת.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :התב"ע היא מורכבת גם משצ"פ וגם ממבנה ציבור.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :התב"ע יש לה שני מבננים .היא מורכבת מכמה אלמנטים
שם ,אבל תשאל את המהנדס ,אני לא בקיא בתב"ע .אנחנו נפעל על פי התב"ע.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,השאלה אם מותר לך לבנות במה .סליחה דקה עומר,
(מדברים יחד)
במסגרת התב"ע הקיימת ,האם מותר להקים שם במה?
שלום בן משה  -ראש העיר :התשובה היא כן .הייתה שם במה ,בונים במה .לא השתנה
כלום .לא השתנה שום דבר .לא השתנה כלום .לא השתנה .אם לא יהיה היתר ,לא יקימו
במה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בוא נגיד ככה ,אם יהיה אפשר להביא את זה לוועדת תכנון
ובנייה ואם צריך לעשות ניוד זכויות נעשה את זה והכול בסדר.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,בבקשה.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אני מבקשת לומר התייחסות יותר מהותית  ,...קודם כל,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אגב ,הדבר השני שיש שם ,אנחנו כל שנה בונים.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :רגע ,היא מדברת.
אביבה שקד  -חברת מועצה :קודם כל ראש העיר ,לפני מספר חודשים אושר כאן תב"ר על
סך של מיליון  ₪לאמפיתיאטרון וביקשנו ממך ואמרת והבטחת שאתה תציג את התפיסה
שלך ובכלל מה התכנון לגבי אותו אמפיתיאטרון .קודם כל זה לא בוצע .עכשיו אנחנו
מקבלים שוב כאן בקשה לאשר תב"ר נוסף על סך  1.511מיליון  ₪וזה פתאום נולד עוד נדבך
חדש לאמפיתיאטרון הזה ,מה שנותן לי תחושה לא טובה לגבי הפיצול הזה ולגבי זה שלא
הייתה ראיה כוללת שהוצגה מההתחלה לגבי היקף ההוצאה .דבר שני שאני חושבת ,לאור
האמירה שלכם של סדרי העדיפויות ,האמירה שלך ,ההצעה שלך על שינוי סדר העדיפויות,
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אז קצת תמוה בעיניי שעכשיו ובעיקר מול הביקורת שלכם על ההוצאות המטורפות שהיו על
עניינים חזותיים ושל יופי העיר ,אז למה לעשות את ההוצאה הזאת? מה גם,
(מדברים יחד)
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :שנייה ,תן לה לדבר.
אביבה שקד  -חברת מועצה :רק רגע ,ונניח שצריך במה אז הייתי רוצה לקבל התייחסות ..
מול כל הבמות שיש בעיר .כי באמת ,חבר'ה ,סליחה שאני מטרידה,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :שנייה ,חבר'ה,
אביבה שקד  -חברת מועצה :לפני שנאשר את התב"ר הזה ,הבקשה שלי אליכם ,כי אם יש
במה ,יש במה באגם שכבר עשית בה אירועים ,שהיא כבר קיימת .השאלה מה התוכנית
העסקית במירכאות של הבמה הזאת שאתם רוצים להקים ,כי אם הולכים לעשות פה באמת
אירוע כל חודש ,כל שבועיים ,אז שווה להשקיע את הסכום הזה .אם הולך להיות אירוע של
יום העצמאות ותימנה או שלושה אירועים בשנה ,יכול להיות שלא צריך,
עומר רצון  -חבר מועצה :את יודעת כמה הוצאה של במה ביום העצמאות?
אביבה שקד  -חברת מועצה :אני רוצה לבקש,
(מדברים יחד)
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :אבל אתה יודע כמה יום העצמאות? זה לא נכון.
אביבה שקד  -חברת מועצה :עומר ,אני מבקשת תשובה .אני לא שוללת,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לגיטימי ,לגיטימי,
אביבה שקד  -חברת מועצה :האם נעשתה פה חשיבה ,אני חושבת שאנחנו צריכים באמת
...
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אתן לך תשובה ,סליחה ,דקה ,אני אתן לך תשובה .תמונה
אחת שווה אלף מילים .המרכז של העיר שהיה מוזנח בצורה זוועתית במשך שנים ,מרכז
העיר ,לב העיר ,היה מקום למשאיות ,לגרוטאות ,למכוניות אשפה ,לשפיכה של פסולת בניין
וכדומה ,נראה היום אחר לחלוטין ,מכבד את כל העיר ,והוא הופך להיות מרכז שבו אפשר
להביא בפארק ,באגם שהוא מקום יפה ואנחנו נטפח אותו ונשמור עליו ,נוסיף שם מים בגלל
שהוא כל הזמן מחלחל מתחת לאדמה המים שלו ,הוא כרגע ימשיך להיות לאירועים קטנים
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יותר .נכניס שם  2,111אולי  3,111בדוחק .אם רוצים  11,111איש 15,111 ,איש אז צריך
לעשות שם ,עכשיו ,כדי להקים במה שמפרקים אותה לאחר כך ,היא לא עולה  71-81אלף .₪
היא עולה מאות אלפי  . ₪ולכן כשיש כבר מקום כזה שבו עכשיו כל מי שנמצא שם כרגע יש
לו ,זה מרחיב את הדעת ואת העיניים ומחזיר גם על אנשים שבמקום שיש ג'אנק כזה יש
מקום יפה ומפואר עם דקלים ועם תאורה ,לא להפריע לי שם( ,מדברים יחד) סליחה,
סליחה ,אל תפריע בבקשה ,אז עכשיו כדי להשלים את זה בונים פעם אחת במה .הייתה שם
במה ,שמים במה קבועה כדי שבכל אירוע במקום לשים במה ולפרק אותה ,תהייה במה
קבועה .לאורך זמן מבחינה כלכלית היא משלמת את עצמה.
אביבה שקד  -חברת מועצה ... :ראש העיר ,כלומר  ...אמורים להעביר לשם,
שלום בן משה  -ראש העיר :במגדל צדק יהיה אירועים מסוג אחר והטווח שלהם הוא
יהיה עוד הרבה שנים וגם אם יהיה שם בעתיד ,ולכן עכשיו  ...יהיה לה אירוע פה ,אירוע שם,
הכול לפי העניין .אני חושב שאתם צריכים לברך על העניין ולהגיד שנעשה פה מהלך חשוב
מאוד לתושבי העיר הזאת בראיה של הפנים לתושב ,כדי שהמקום יהיה נעים ,כולם
מסתובבים שם ,נשים הולכות ,עם כיסאות ,כביש מסביב והבמה ,ברגע שהיא תיבנה באופן
קבוע ,תשלים את עצמה ,במקום כל שנה להרכיב ולפרק וזה עולה מאות אלפי .₪
משה סיני  -חבר מועצה :אני רוצה להעיר רגע אחד ,קודם כל אני מסכים איתך שבמשך
עשרות שנים לב העיר היה ממש מוזנח ,רק מה  ...בהשקעה של  15מיליון  ... ₪נטל חלק
בשיפור המקום הזה (מדברים יחד) זה לב העיר .אתה זוכר את ימי החורף שאי אפשר היה
להגיע לשם ,אז זה נדבך אחד .היכל תרבות חדש שהתחיל להיבנות גם כן הופך את המקום
הזה למקום מאוד מאוד נחמד.
שלום בן משה  -ראש העיר :יפה מאוד.
משה סיני  -חבר מועצה :עוד מעט הקונסרבטוריון החדש שאתה תחנוך אותו,
שלום בן משה  -ראש העיר :בטח.
משה סיני  -חבר מועצה :גם כן נמצא בלב העיר.
שלום בן משה  -ראש העיר :נזמין אותך שתהייה איתי.
משה סיני  -חבר מועצה :תודה רבה ,אבל זה לא סותר את ,אם כבר מדברים פה על במה
שעולה  1.5מיליון  ₪ואנחנו מבקשים לקבל עליו הסבר .. .ונדבר רק על הבמה ,בסדר?
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שלום בן משה  -ראש העיר :איזה הסבר אתה רוצה?
משה סיני  -חבר מועצה :אני רוצה הסבר על הבמה .סליחה ,אני רוצה לדעת כמה אירועים
תציגו לנו ,כמה אירועים בשנה ,לא להגיע שיהיה מקום( ,מדברים יחד) סליחה ,אני מבקש
לדעת כחבר מועצת העיר האם העירייה מתכוונת לעשות שם ארבעה אירועים בשנה,
ארבעים אירועים בשנה ,אולי התושבים שלנו יש להם מה להגיד ,אני לא יודע .תבואו ותגידו
שניים ,שלושה ,ארבעה ,תציגו לנו תמחיר למשל אירועי יום העצמאות אם עושים אותם
היום ובמה עולה  111אלף  111 ,₪אלף  ,₪אתה עושה  15שנה אירועים יום העצמאות,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :יותר.
משה סיני  -חבר מועצה :סליחה ,אני לא מתווכח ,אני מביא את זה לדוגמה .תגיד לי שזה
עולה ,כמו שהוא אומר מאות אלפי  ,₪אז יכול להיות ,אני לא מכיר במה שעולה מאות אלפי
 ₪בכל האירועים שעשיתי בעשר השנים האחרונות .זה לא עלה מאות אלפי  .₪במה ביום
העצמאות עלתה בסביבות  111אלף  .₪סליחה ,אל תפריעו לי.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה ,כן ,כן.
משה סיני  -חבר מועצה :אתה יכול להקים  15במות בעשר השנים הקרובות שיעלה לך 1.5
מיליון  ₪ולא תשקיע  1.5מיליון  ₪עכשיו בבמה שאולי תעשה שם אירוע אחד בשנה ,אז גם
פה צריכה להיות איזושהי חשיבה כלכלית בעניין הזה .מה שאני מבקש לפני שאתה מקים
את הבמה הזאת ,זה  1.5מיליון  ,₪זה יכול להעלות עוד קצת,
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :זה לא יעלה כמו אצלך ל,51-
משה סיני  -חבר מועצה :שיעלה כמה שזה יעלה ,אבל אני מבקש ,אני מבקש,
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :שמענו ,שמענו.
משה סיני  -חבר מועצה :סליחה ,אף אחד לא עושה כאן ציניות ולא ביקורת ולא עושה
קמבק ולא רוצה להכשיל אותך .אנחנו מבקשים ממך שתיתן דיווח מלא לפני הקמת הבמה,
כמה אירועים יהיו שם ,איזה אירועים יהיו שם ,מה ההשלכות על הסביבה באזור הזה ותיתן
איזשהם נתונים על עלויות .סתם להרים את היד אני חושב שזה לא נכון.
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :משה ,כשבית המוזיקה נבנה,
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שלום בן משה  -ראש העיר :אני מציע ,דקה ,דקה ,כן ,סליחה ,בבקשה,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :משה סיני ,אני יושב כאן ,אני יושב כאן,
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,לא ,הוא רוצה להתייחס.
משה סיני  -חבר מועצה :תתייחס לנושא ,לא אלי.
שלום בן משה  -ראש העיר :הוא רוצה להתייחס ,זיכרון ההיסטוריה קצר .כן ,בבקשה.
משה סיני  -חבר מועצה :רק לנושא ,לא אלי .לא מה עשיתי ולא מה עשיתי ,לנושא.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אני לא הפרעתי לך .אתה כרגיל אתה כבר לא רושם .עכשיו אני
מדבר ולא תפריע .תראה ,אתה יודע ,אני לא יודע אם לצחוק או לבכות .אתה יודע ,אתה
זוכר את הסיפור של המתנ"ס ,אתה מדבר פה על תקציבים ואם נהגנו נכון וסדר עדיפויות,
השקעת במתנ"ס  5מיליון  ₪ואחרי ,רגע ,אני ישבתי פה וביקשת הסבר,
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,תן לו ,אל תפריע לו.
משה סיני  -חבר מועצה ... :במקום לנושא.
שלום בן משה  -ראש העיר :אדוני סליחה ,סליחה,
(מדברים יחד)
משה סיני  -חבר מועצה :עשיתי את כל הטעויות,
שלום בן משה  -ראש העיר :תן לו רגע אחד לדבר.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אני שמח שאתה מודה על כל הטעויות אבל רגע ,אתה לא נותן
לדבר.
שלום בן משה  -ראש העיר :משה ,תן לו בבקשה לדבר.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

תן לי לדבר .קודם כל אני שמח שאתה מודה שעשית טעויות

וזה דבר שייאמר,
משה סיני  -חבר מועצה :לדעתך.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אתה אמרת אבל לא משנה .אמרת ,הזכרת את גן המומינים
שאתה עשית .עכשיו בוא נעשה סדר בדברים .כשאתה נבחרת ב 2113-גן המומינים חלקו
הגדול ,הוא הזכיר עבר ,הוא אמר לא להסתכל על העבר ,אני חוזר על מה שהוא אמר .רגע ,גן
המומינים היה מוכן .שניים ,לא הבאת שקל.
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סיגל שיינמן  -חברת מועצה :מה זה רלוונטי לבמה?
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אל תפריע לי ,תפסיקי עם ה"אוף" הזה סיגל ,אני אגיד מה שאני
רוצה.
שלום בן משה  -ראש העיר :סיגל ,סיגל,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אני חבר מועצה .חבר'ה ,אני לא מבין .. ,יש פה רעש .אני כשאני
מדבר אני מבקש שקט.
שלום בן משה  -ראש העיר :תרשה לי ,כשאתה דיברת ,כשאתה דיברת הוא לא הפריע לך,
סליחה.
משה סיני  -חבר מועצה :גם את הגן אתה רוצה לקחת?
שלום בן משה  -ראש העיר :כשאתה דיברת הוא לא הפריע לך .אתה ממילא שולח SMSים
כל הזמן אז תשלח SMSים ,תעזוב רגע אחד.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אז ככה ,קודם כל המתקן בגן המומינים היה מוכן ועמד על
תילו ,אם תרצה יש לי תמונות בעיתון ,ב"אינדקס" ,אני הייתי הבעלים שלו ,אני צילמתי את
זה ,לא אתה ,זה אחד .שניים ,הכספים שהושקעו בגן המומינים לא מכספי אף תושב כאן ,זה
כספים שהביא גל יוסף מה שנקרא ישן מול חדש .אז אתה לא הבאת כלום וזה הכסף שלנו,
אנחנו התושבים הוותיקים שהגיע לנו מהבנייה של השכונות החדשות .עכשיו ,כשאתה מדבר
על תוכניות כלכליות והבמה להצדיק אותה ,לא להצדיק אותה ,ואני אחזור עוד פעם
למתנ"ס ,כשאני שאלתי אותך למה להרוס את בניין המתנ"ס שהשקעת בו  5מיליון  ₪ואחרי
חמש שנים אתה הורס אותו ,לא ענית ,כי ביקשתי ממך בישיבות מועצה תן לי פירוט על כל
מתקן שאתה עושה ,תוכנית עסקית כמה זה עולה ,לא הבאת .אמרתי לך תן לי את התוכנית
העסקית של האגם ,לא הבאת .היום אתה בא ,אולי אתה מתאים להיות באופוזיציה ,תאמין
לי ,אמיתי ,צריכים אותך באופוזיציה ,רק לא פה.
משה סיני  -חבר מועצה :אני באופוזיציה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לא ,כל הזמן ,אתה תהייה שם ,תאמין לי הכי טוב .תשאל
שאלות ותענה לעצמך ,כי כשאתה שואל מישהו תסתכל במראה תגיד איפה אני הייתי ,אני
משה סיני כראש עיר ,כשמרכז העיר היה מלא בוץ ומשאיות נסעו ולכלכו את שבזי ואמרתי
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לך לפחות תסדר את זה ,לא עשית כלום .היום אתה מעביר ביקורת על זה שעושים משהו
טוב? זרקת  41מיליון  ₪על פיל לבן.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :תקשיב ,תקשיב ,זאת ציניות .איך אמרת? איך אמרת לחברי
המועצה? בואו תצטרפו לעשייה .בוא משה סיני ,תצטרף לעשייה .עושים משהו יפה .לקחו
במה שהייתה מוזנחת ,בוא תצביע בעד לעשות אותה ונגמר הסיפור מכל הפופוליטיקה
הזאת ,די.
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי תודה רבה .כן?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

עוד לא ,רק התחלתי ,חכה.

שלום בן משה  -ראש העיר :משה?
(מדברים יחד)
עומר רצון  -חבר מועצה :פה אני אסכים דווקא עם רזי ,אפרופו עשייה ,אנחנו נמצאים
בעשייה ולגבי הנושא של הבמה הספציפית ,אני חושב שאנחנו ,דרך אגב יש לי הרבה
מחמאות על הפעילות של ראש העיר הקודם משה סיני ,אני חושב שהוא עשה דברים יפים,
משה סיני  -חבר מועצה :הוא אמר שלא נעשה כלום.
עומר רצון  -חבר מועצה:

אני חושב שעשית דברים יפים משה,

רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

זה טבעו של העולם.

(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :משה ,סליחה ,סליחה ,סליחה ,משה סליחה ,סליחה ,משה,
משה תסלח לי רגע אחד.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

אתה אומר עשית.

משה סיני  -חבר מועצה:

כן.

שלום בן משה  -ראש העיר :משה ,דקה ,דקה ,משה סליחה,
משה סיני  -חבר מועצה:

אני רוצה שהוא יחזור בו.

שלום בן משה  -ראש העיר :משה סליחה,
משה סיני  -חבר מועצה:

על זה שהוא אמר שלא עשיתי.

שלום בן משה  -ראש העיר :משה סליחה,
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משה סיני  -חבר מועצה:

אני לא עשיתי כלום.

שלום בן משה  -ראש העיר :אתה כרגע לא ראש עיר ,תן לי לנהל את העיר ,אל תפריע.
משה סיני  -חבר מועצה:

 ...הלא נכון.

שלום בן משה  -ראש העיר :תקשיב לי שנייה ,כשנחנוך את בית המוזיקה תאמין לי שאני
לא אגיד שאני בניתי את זה .שמעת? אני הרי יודע מתי זה התחיל .עזוב ,הלאה ,בבקשה,
נתרכז.
עומר רצון  -חבר מועצה :אפרופו לגבי הבמה ... ,מי שלא מכיר את הנתונים ,טוב שהוא ילמד
את הנתונים וככל שהוא חבר מועצה הוא חשוף לכל הנתונים .ההוצאות כמדומני לגבי
אירועים במרכז העיר ,באזורים  ...נמצא כרגע בעשייה אצלנו ,לדעתי הוא באומדן של 311
ומשהו אלף  ₪לשנה .אם אתה לוקח את יום העצמאות ,את תימנה ,את אירועי הגנים ,אני
חושב שכדאי להו סיף אירוע נוסף כעוד מוקד פעילות של תרבות ואני מברך על כל הפיתוח
הסביבתי ועל הבמה ואני אומר לכם אם עושים ,תעשו את זה הכי טוב שיש ,אז מישהו זרק
פה בדאגה אם אתה יודע שיש חריגה .. .אני מקווה שנתייעל אבל אם צריך שימו את הכול
מאחור ,מעיר שהולכת ומייעלת ל 111-אלף תושבים ,אני חושב שזה לא רק יחזיר את
ההוצאה ,אני חושב בטווח של ארבע שנים הכסף יחזור וגם הציבור ייהנה מתשתיות ראויות,
זה דבר אחד .בנוגע למגדל צדק ,העלו את נושא מגדל צדק שגם מגדל צדק אנחנו נמצאים בו
בעשייה וגם שם אני יודע ויהיה נכון לייצר סוג של אירועי תרבות שונים מהאירועים
שמתאימים למרכז העיר ,שאתה מכוון שלום כמו אירועי יום העצמאות ותימנה ,שאר
האירועים האחרים ,זה ייקח יותר זמן ,אני יודע שאתה הובלת כרגע לשלב א' ושלב ב'
שבמגדל צדק בשלב א' תהייה תוכנית מופחתת לבמה זמנית ,לאחר מכן נלך לבמה הרבה
יותר גדולה שתחיל אירועים בסדר גודל של  ...ועל כך אני גם מברך ,תודה רבה.
שלום בן משה  -ראש העיר :תודה רבה .עוד מישהו רוצה להוסיף משהו?
משתתף בדיון :אפשר להעלות להצבעה.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הבדיקה של העלות הכלכלית ,אנחנו בדקנו ,זה יעלה לנו תוך
שלוש שנים אנחנו מחזירים את הכסף .ממשתתף בדיון בגב במה ,במערכות במה ,אני מזכיר
לכם שגם פסטיבל תימנה אגב לגבי העיר זה יכול לקלוט ,פסטיבל תימנה בזמנו בגלל
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הכמויות לא נכנסו אנשים תושבי ראש העין לראות את האירועים למרות שחולקו כרטיסים,
לכן זה מתאים יותר כמו שאמר עומר לאירועים למעלה .כלומר אנחנו בוחנים את סדרי
הגודל .כרגע העלות של כל ההקמה היא תכסה את עצמה תוך שלוש שנים .אין שום בעיה
בעניין הזה .תזכרו שזה לא רק במה .במה זה במה ויש גב במה ויש את מערכות הבטיחות
ויש מערכות חשמל וגנרטורים וכל מה שמסביב ומערכות אבטחה שצריך לשמור על הבמה
כשמתקינים אותה בגלל בעיות בטיחות .רק העלויות של זה עולות הרבה כסף ,אז זה מה
שמסביב .אני מעלה את זה להצבעה סעיף  -1ו'.
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :יש מישהו שמתנגד?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יש מישהו מתנגד? מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :כולם בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :כולם בעד .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 :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה:

בעד.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני?
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משה סיני  -חבר מועצה:

נמנע.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון  -חבר מועצה:

בעד.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
אביבה שקד  -חברת מועצה :נמנעת.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך נעדר .עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 0
סעיף ./ו .שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות תב"ר מס'  /190עבור הקמת
במה באמפיתאטרון ,ע"ס  ₪ /,899,999במימון עירייה.
בעד ) //( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל
אשוואל.
נמנעים )/( :משה סיני ,אביבה שקד.

./ז .אישור תב"ר מס'  ///0עבור תכנון ,ע"ס  ₪ /,899,999במימון עירייה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף -1ז' – אישור תב"ר מספר  1229עבור תכנון על סך 2.5
מיליון  ₪במימון העירייה .ממשתתף בדיון בעבור עבודות תכנון ברחבי העיר .במקום להקל
על המערכת ,לזרז הליכי תכנון ,אנחנו ביקשנו לעשות פול של  2.5מיליון  ₪של תכנון של כל
מיני תכנונים קטנים כדי שלא יקרה מצב שמביאים  151אלף  ₪לאישור מועצת עיר
והתהליך הוא מאוד ארוך ובינתיים פרויקטים מתעכבים ,אז סוכם כמו בכל הרבה ערים,
שעושים סל תכנון ועושים את הפעילות לקידום תכנון ברחבי העיר .זה יכול להיות מכיכר,
סתם דוגמה ,ברחוב שבזי גיבורי ישראל צה"ל ועד כיכר בז'בוטינסקי דן וכל מיני פרויקטים
כאלה קטנים שאנחנו חייבים לקדם תכנון כדי להביא את משרד התחבורה כדי לקבל
תקציבים עבורם .יש למישהו התנגדות?
משה סיני  -חבר מועצה :אני רוצה לשאול שאלה .במתכונת הזאת של  ...בלי להסביר
ספציפית על פרויקטים ,האם המתכונת מקובלת במשרד הפנים?
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פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אני לא רואה בזה מניעה.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אתה היית ראש עיר והיו הצבעות כאלה ,אתה לא יודע מה אתה
מעביר?
משה סיני  -חבר מועצה :מה קרה לך?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :תהייה ענייני ,באמת.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,תשאל ,בבקשה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אמרתי שאני לא רואה מניעה משפטית לזה ולמיטב
זיכרוני גם עשינו את זה בתקופת כהונתך.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :תודה רבה .זה לא רזי אמר .זה היועצת המשפטית אמרה .למה
אתה שואל? בתקופתך זה היה ככה .למה אתה צריך לשאול?
שלום בן משה  -ראש העיר :עקביוב סליחה,
משתתף בדיון :בבקשה,
שלום בן משה  -ראש העיר :אנחנו לא נוהגים לתת לציבור לדבר.
משתתף בדיון :אני הציבור.
שלום בן משה  -ראש העיר :אתה מיוחד במינך ,בבקשה.
משתתף בדיון :תן לי להגיד משהו.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,לא ,בסוף תגיד מה שאתה רוצה ,לא עכשיו.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס2מ"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?
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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 :עדי אביני?
עדי אביני  -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?
משתתף בדיון :יצאה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך עוז נעדר .עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' /9
סעיף ./ז .שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  ///0עבור תכנון,
ע"ס  ₪ /,899,999במימון עירייה.
בעד ) /2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אלכס
קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצאה )/( :אביבה שקד.
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./ח .אישור תב"ר מס'  /1/9עבור שיפוץ ,הנגשה והצטיידות מבנה העירייה ,ע"ס
 ₪ /,999,999במימון עירייה__________________________________
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף .1ח – אישור תב"ר  1711עבור שיפוץ הנגשה והצטיידות
מבני העירייה על סך  2מיליון  ₪במימון העירייה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לא מבנה אחד ,מספר מבנים.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מכיוון שעל פי החוק אנחנו חייבים להנגיש את כל מוסדות
הציבור ברחבי העיר ואנחנו ביקשנו .גם לפה אנחנו צריכים מעלית על פי חוק.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בשעה טובה ,יעשו פה מעלית?
(מדברים יחד)
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בכל העיר ,בכל העיר .זה כולל בתוכו גם את שיפוץ מבנה
העירייה ,שני הבניינים שנמצאים פה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

זה אומר שלום שיהיה לנו מעליות למוגבלות?

שלום בן משה  -ראש העיר :אנחנו חייבים לעשות הנגשה למוגבלים.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

יפה.

שלום בן משה  -ראש העיר :חייבים לעשות .על פי חוק ,צריך לסיים ב.2117-
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :כולם בעד.
שלום בן משה  -ראש העיר :רק רגע ,דקה ,דקה,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

בתוך זה יש גם מעלית לפה?

שלום בן משה  -ראש העיר :נכון ,עבור חוק של המדינה בהנגשה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

מזמן הוא עבר.

שלום בן משה  -ראש העיר :החוק הזה צריכים כל משרדי הממשלה למיניהם ב2117-
לסיים כבר את הכול .כל פעם מקבלים הנחיות וכדומה .אנחנו פה חייבים לעשות מעלית,
משה סיני  -חבר מועצה:

זה למבני הציבור אבל.

שלום בן משה  -ראש העיר :נכון ,כל מבני הציבור .אצלנו ספציפי אי אפשר להגיע לראש
העיר היום ,אם מישהו נכה לא יכול להגיע לראש העיר .לכן אנחנו רוצים לעשות פה בכניסה
איזה מעלית כזאת יחסית קטנה כדי שמישהו שמגיע היום מכם יורד אליו למטה.
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :מעליון.
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רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

דלת פתוחה עד הסוף.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :זה כולל גם שיפוץ וגם הנגשה של כל מבני העירייה פה שיש
מעליות והכול על פי החוק.
(מדברים יחד)
עומר רצון  -חבר מועצה :התקנות האלה נכנסו על ידי חבר הכנסת  ...מתוך הבנה שהיום
בעולם באופן כללי אין דבר כזה מוגבלים ולא מוגבלים .יש מוגבלים  ...מוגבלות ,מחר
תחצה את הכביש לא נכון ואתה גם,
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,לא ,אין ויכוח על זה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

כולם בעד.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יש מישהו שמתנגד? לא .כולם בעד ,נכון? משה?
משה סיני  -חבר מועצה :כן ,אתה צודק.
עדי אביני  -חבר מועצה :רק שאלה טכנית שאני יודע את התשובה ובכל זאת אני שואל.
משרדי הממשלה ,אף משרד ממשלתי לא אמור לשפות באיזה צורה שהיא ,זה הכול מתקציב
העירייה? אי אפשר לבקש ממישהו?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אנחנו רק עבור מוסדות החינוך קיבלנו תקציב .אנחנו עושים
את זה בתוכנית רב-שנתית .לכן בעוד שנתיים זאת תהייה עבירה פלילית אם אין הנגשה.
שלום בן משה  -ראש העיר :לשאלתך ,משרד החינוך בסוגית הנגשה לתלמידים מסייע
בתחומים באופן חלקי ,בעיקר לא  ,...לא הנגשה על מעליות וכדומה ,אלא לכל מה שקשור
להנגשה,
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :כיתות שמע,
שלום בן משה  -ראש העיר :כיתות שמע או משהו כזה ,יש ילדים כרגע שלא יכולים
להיבחן בלי דבר כזה.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :גם למעליות אבל סכום מאוד קטן.
שלום בן משה  -ראש העיר :אבל הסכומים זה לא מימון מלא.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :סכום קטן.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

אני יכול להגיד לך שבית ספר צורים עשינו שם מעלית לתוך

הבניין.
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(מדברים יחד)

החלטה מס' //
סעיף ./ח .שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  /1/9עבור שיפוץ,
הנגשה והצטיידות מבנה העירייה ,ע"ס  ₪ /,999,999במימון עירייה.
בעד ) /1( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד,
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף ט' ו-י',
משה סיני  -חבר מועצה:

סליחה שאני קוטע ,פה,

שלום בן משה  -ראש העיר :אני אגיד משהו על זה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף ט',
משה סיני  -חבר מועצה:

אני לא התכוונתי לזה שאתה תגיד ... ,את המעליות,

סיגל שיינמן  -חברת מועצה :יהיה ,גם עושים,
משה סיני  -חבר מועצה:

לא רק במבנים החדשים,

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :גם בישן.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :עושים גם בישנים וגם עושים.
./ט .אישור תב"ר מס'  /121עבור תשתיות היקפיות "נתיבות משה" ,ע"ס ₪ 110,/11
במימון משרד החינוך ________________________________________
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף -1ט' – אישור תב"ר מספר  1434עבור תשתיות
היקפיות  ...כסף ממשרד החינוך  ,₪ 799,174זה כסף שהתקבל עכשיו.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

מה זה תשתיות היקפיות?

שלום בן משה  -ראש העיר :שינו את השם.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :פיתוח מסביב לבית הספר .יש מתנגדים? כולם פה אחד.
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החלטה מס' //
סעיף ./ט .שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  /121עבור
תשתיות היקפיות "נתיבות משה" ,ע"ס  ₪ 110,/11במימון משרד החינוך.
בעד ) /1( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד,
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
./י .אישור תב"ר מס'  /128עבור תשתיות היקפיות בית ספר לחינוך מיוחד ,ע"ס 1//,121
 ₪במימון משרד החינוך__________________________________________
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אישור תב"ר  1435עבור תשתיות היקפיות בית ספר לחינוך
מיוחד על סך  ₪ 822,437במימון משרד החינוך ,נאות אילנה מה שנקרא .יש למישהו
התנגדות? כולם פה אחד.

החלטה מס' /2
סעיף ./י .שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  /128עבור תשתיות
היקפיות בית ספר לחינוך מיוחד ,ע"ס  ₪ 1//,121במימון משרד החינוך.
בעד ) /1( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד,
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
./יא .אישור תב"ר מס'  /089עבור השתתפות ע"פ חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים,
ע"ס  ₪ 1,289,999במימון עירייה__________________________________
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אישור תב"ר  1951עבור השתתפות על פי חוק לשינוי סדרי
עדיפויות לאומיים על סך  4.351מיליון  ₪במימון העירייה .רחבעם בבקשה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :כשנתנו לנו הלוואה קיבלנו הנחיה שהלוואה תיעשה כתב"ר
ועכשיו אנחנו מביאים אותו לאישור .הלוואה שכבר אושרה בעבר ,הלוואת מדינה,
שלום בן משה  -ראש העיר :אנחנו הלווינו למדינה את הכסף ,ביקשו שנהפוך את זה
לתב"ר.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יש מתנגדים? מאושר פה אחד.
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החלטה מס' /1
סעיף ./יא .שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  /089עבור
השתתפות ע"פ חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים ,ע"ס  ₪ 1,289,999במימון עירייה.
בעד ) /1( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד,
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
 ./אישור עדכון תקציב  – /9/1עדכון 2
שם הסעיף
מס' סעיף
 /1//999112בתי ספר מנגנים יסודי
 /1/8/9918/קונסרבטוריון

משרות

הוצאות
/29,999
/19,999

//

8/9,999
-8/9,999

הכנסות

/1///99//9
/1///9918/

שכר פקחי שיטור
אבטחה עירונית

/1/2/99119

כלים מכשירים וציוד

222,999

/1////91/2
/1///291/2

תחזוקת מזגנים
תחזוקת מזגנים

- /1,999
/1,999

/12/999819

תוכנת מוקד

19,999

/12/99918/
/12/999182

הריסות ופינויים
שמאות

- /89,999
/89,999

/1/0/99189

רכז ליגת השכונות

/8,999

/000999019

רזרבה תקציבית

____________- 12/,999

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אישור עדכון תקציב  – 2114עדכון מספר  .3רחבעם בבקשה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :כפי שזכור לכם אנחנו עדכנו את התקציב לפני מספר חודשים
ועל פי חוק התחייבנו גם כן לרזרבה תקציבית .בהתאם לחוק ,לחוק הרשויות האיתנות ,אז
קיימת אפשרות שבכל רבעון מועצת העיר היא מחזירה לעצמה את הרזרבה או שהיא
משתמשת בה .בעדכון תקציב הזה אנחנו משתמשים בחלק מהרזרבה וגם כן עושים עדכון
תקציב שאני עכשיו אסביר אותו .בית הספר  ...אנחנו עושים עדכון תקציב  131אלף ₪
ולקונסרבטוריון אנחנו מוסיפים לתקציב  271אלף  ₪והתברר שבמהלך השנה שמאחר
והרחבנו את כל הפעילות בשנה שעברה וההרחבה גם כן נעשתה גם בשנה הזאת ,אז קיים
מחסור של הסכום הזה ,בסביבות  411אלף  ₪כדי שכל בתי הספר והקונסרבטוריון יפעלו עד
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סוף השנה .בסעיף השני שכר פקחי השיטור– מאחר והרשויות הופכת את השיטה והיום ...
הבטיחות יעבור לשיטור קהילתי,
(מדברים יחד)
רחבעם חיים – גזבר העירייה :הם  ...אותו לסעיף שכר.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אבל סליחה דקה .אני שאלתי שאלה ,אם הפיקוח יהיו עובדי
עירייה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :כן.
עומר שכטר – חבר מועצה :דובר גם על שומרים בכניסות לעיר?
שלום בן משה  -ראש העיר :מה השאלה?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בישיבת התקציב  ..עובדי עירייה והוא אומר לי כן .בתקציב
השיטור פה הוא ,אני מניח שהוא גם ביום שבת ,שזה  ,...זה גלום בתוך זה?
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :זה לא גלום בתוך זה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מה?
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :זה לא גלום.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :זה שוטרים .השיטה היא שעובדים  12שוטרים ו 12-פקחי
עירייה.
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :השיטור המשולב.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :שתי ניידות ,הביצוע מתחיל כבר בתקופה הקרובה ,בחודש
הקרוב ,הם יעמידו עד סוף השנה שישה שבעה ,כולל ניידות,
שלום בן משה  -ראש העיר :שוטרים,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :שוטרים ,את היתר הם יגייסו בינואר ,הם מחויבים עכשיו
לגייס שוטרים למשטרת ישראל בכך שיהיו  24איש 4 ,ניידות,
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :צמודים לעיר.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :וארבע וספות שהן אך ורק לשיטור עירוני בלבד .הם לא
עוסקים בכלום ,הם יסתובבו רק בראש העין בשכונות .המשטרה אסור להם להוציא אותם
למחוץ לראש העין והם פועלים ממוקד.
שלום בן משה  -ראש העיר :מבחינת ראש העין זה דבר דרמטי מבחינת הביטחון והשינוי.
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זה דרמטי.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מה יעשו באמת ה,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :השוטרים יכולים לפועל בשבת כיחידה ,הם פועלים ,יכולים
לפעול גם בלי פקחים .יש להם את גמישות ההפעלה כפי שהם קובעים .קביעה של מפקד
התחנה וראש העיר .הם קובעים את מדיניות ההפעלה והם יכולים להחליט שביום אחד כל
השוטרים יהיו בפסטיבל תימנה ,סתם דוגמה אני נותן לך,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני מתייחס דווקא לנושא,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אז אני מסביר ,אז יכול להיות שהשוטרים יפעלו בשבת,
הפקחים יפעלו רק באמצע השבוע .ניתן להפעיל את ה 12-שוטרים .עיקר הפיקוח העירוני
שהוא מלווה אותו בפעולות שהשוטר לא יכול לבצע אותן .למשל דו"ח על פסולת או משהו
שהוא מפריע וכו' ,ששוטר זה לא סמכותו ואז הם משתלבים שניהם ,אבל זאת סוגיה שאתה
העלית אותה,
עומר רצון  -חבר מועצה :יגאל ,הם הופכים להיות בעצם רק צמודים לפקחים.
שלום בן משה  -ראש העיר :נכון מאוד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חוץ מהפקחים הרב תכליתיים שזה נפרד שזה פועלים עכשיו,
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :התשובה היא כן.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אלה הפקחים,
עומר רצון  -חבר מועצה :מעבר למערך הקיים,
שלום בן משה  -ראש העיר :מעבר לזה יש,
עומר רצון  -חבר מועצה :יש מערך נוסף של עוד  12לכל רחבי העיר,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה,24 :
שלום בן משה  -ראש העיר,24 :
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אני אגיד לך למה  12ואני אגיע גם ל .24-מבחינת אירועים
כשצריכים מעורבות של משטרה כבר יש יותר אז הם מופיעים באירוע ייחודי .בנושא
משטרתי הם כבר  .24אבל אירוע עירוני זה לצורך העניין זה עוד  24עיניים של ה 12-פקחים,
שלום בן משה  -ראש העיר :נכון.
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הם עוברים הכשרה ,אגב ,הם עוברים הכשרה.
שלום בן משה  -ראש העיר :דרך אגב אפשר להפעיל אותם .נניח שיש אירוע יום העצמאות
שבעבר שילמנו עליהם כסף למשטרה ,הפעם השוטרים האלה לא מקבלים כסף .אתה מרוויח
כוח רציני שאתה יכול להפעיל אותו או בזוגות או ברביעיות או ככוח מרוכז בסופי שבוע,
במוצאי שבת ,ביום חמישי אחר הצהריים וכדומה ,לכן זה מבחינת ראש העין זה משמעות
מאוד,
עומר שכטר  -חבר מועצה :גם באירועים עירוניים?
שלום בן משה  -ראש העיר :באירועים עירוניים בוודאי .ממשתתף בדיון כרגע באירועים
עירוניים לטובת העיר.
עומר שכטר  -חבר מועצה :מעולה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :רציתי להעלות נושא מאוד מאוד קטן שבהקשר זה .התברר
לי פה שעשו מה שהוא אמר רב תכליתיים .לדעתי אם כבר מגייסים עובדים חדשים ,צריך
לקחת אנשים  ..שהם יתנו דו"חות ולמה אני מתכוון .. .מבחינה נפשית לעבור ברחוב ,באמת,
אני לא צוחק ,דו"ח על רכב שעומד בכחול לבן או באדום.
עומר רצון  -חבר מועצה :יש לך חנייה חינם.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :רגע עומר,
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אלה הקיימים והמעוניינים אז זה שיקול שלהם .אלה שלא
מעוניינים מבחינה נפשית,
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :שלא יבואו להיות פקחים.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אבל אנחנו מגייסים אותם חדשים.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :שלא יבואו להיות פקח.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :חדשים ,בדיוק,
שלום בן משה  -ראש העיר :חדשים ,חדשים ,ידוע ,ידוע.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אגב ,הם עוברים מבחנים של המשטרה ,הם הולכים לשבוע
הכשרה ורק מי שיעבור את ההכשרה הוא ייכנס.
שלום בן משה  -ראש העיר :עם קורס ועוד קורס.
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בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :יש להם שתי השתלמויות ,שלב א' ,שלב ב'.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :צריך ספציפית לדו"חות של המכוניות.
שלום בן משה  -ראש העיר :להצבעה ,להצבעה ,בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לא ,רחבעם.
שלום בן משה  -ראש העיר :רחבעם ,כן?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :תוספת תקציבית עבור בתי הספר בסך  361אלף  .. .₪בגנים
זה המרה ,המרה מבית הספר לחינוך התורני .תוכנת מוקד שאנחנו רוכשים חדשה כדי
שתעמוד בכל הציפיות שאנחנו מתכננים.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה?CRN :
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני רוצה להסביר משהו בעניין הזה .היום תושבים
שהתקשרו ב"צוק איתן" לא יכלו לתפוס את המוקד .עם מערכת של שלושה טלפונים,
ארבעה טלפונים לא היה ניתן .תוכנת מוקד הזאת תוכל לאזרח שלא תפס את המוקד או היה
עומס ,המערכת אוטומטית חוזרת אליו .זאת אומרת גם מי שלא תפס .ב' היא עושה גם לנו
מיון ברשימות של פניות כמו שיש היום בחלקו ,מי טופל ,מי לא טופל ,והכי חשוב שאין מצב
שאזרח מתקשר למוקד ולא עונים לו .אין דבר כזה .גם אם לא ענו לו כי היה עומס גדול,
המערכת באופן אוטומטי מחזירה אותו.
עומר שכטר  -חבר מועצה :זה גם עובד עם ?SMS
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :כן.
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :כבר עובד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה SMS :זה כבר עובד היום אבל אנחנו עכשיו ,יש פה שני
קווים.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן בבקשה ,רחבעם?
רחבעם חיים – גזבר העירייה ... :ושמאות ,זה יותר שמאות מאשר  ,...קליטת רכז ...
שכונות לא כשכיר אלא כפרילנסר ,ואחרי כל החיבור והחיסור אנחנו לוקחים החזרה
תקציבית  861אלף  ,₪את היתרה נשתמש בה כנראה ל,-
שלום בן משה  -ראש העיר :או קיי ,בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יש מישהו נגד?
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רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

סעיף  2עבר.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :פה אחד מאושר.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :רחבעם ,ביתרה יש גם שחרור,
החלטה מס' /8
סעיף  /שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון תקציב  – /9/1עדכון 2
כמפורט להלן:
הכנסות
הוצאות
משרות
שם הסעיף
מס' סעיף
/29,999
 /1//999112בתי ספר מנגנים יסודי
/19,999
 /1/8/9918/קונסרבטוריון
//

8/9,999
-8/9,999

/1///99//9
/1///9918/

שכר פקחי שיטור
אבטחה עירונית

/1/2/99119

כלים מכשירים וציוד

222,999

/1////91/2
/1///291/2

תחזוקת מזגנים
תחזוקת מזגנים

- /1,999
/1,999

/12/999819

תוכנת מוקד

19,999

/12/99918/
/12/999182

הריסות ופינויים
שמאות

- /89,999
/89,999

/1/0/99189

רכז ליגת השכונות

/8,999

/000999019

רזרבה תקציבית

- 12/,999

בעד ) /1( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
 .1אישור תב"ר מס'  /182עבור שיפוץ לצרכי בטיחות במגרש ספורט במפתן ,ע"ס /09,1/2
 ₪במימון משרד הרווחה ו ₪ /0,91/ -במימון עירייה ,סה"כ תקציב _____₪ /90,108
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  4אישור תב"ר מספר  1853עבור שיפוץ לצורכי בטיחות
במגרש ספורט ב"מפתן" על סך  ₪ 191,723במימון משרד הרווחה ו ₪ 19,172-במימון
עירייה .יש מישהו מתנגד?
שלום בן משה  -ראש העיר :לא.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :כולם מאושר פה אחד? אין מתנגדים.
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החלטה מס' /2
סעיף  1שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  /182עבור
שיפוץ לצרכי בטיחות במגרש ספורט במפתן ,ע"ס  ₪ /09,1/2במימון משרד הרווחה ו-
 ₪ /0,91/במימון עירייה ,סה"כ תקציב .₪ /90,108
בעד )/2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )/( :משה סיני.

שלום בן משה  -ראש העיר :רציתי לומר לכם שאני בוחן עכשיו כרגע אפשרות עם משרד
הרווחה שה"מפתן" שלצערי הרב הקליינטים שלו הם מעטים מאוד ,ועדיין מרביתם לא
תושבי ראש העין,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בדיוק.
שלום בן משה  -ראש העיר :כי תלמידי ראש העין לא רוצים לבוא ל"מפתן" בכלל שיש לו
דימוי כזה או אחר ,אני במשא ומתן עם משרד הרווחה אולי שיסכימו שנקרא לו במקום
"מפתן"  ,נקרא לו מרכז חינוך טכנולוגי ,חינוכי טכנולוגי ואז יכול להיות שחלק מהתלמידים
שלנו שהולכים למקומות אחרים לבתי ספר מקצועיים יישארו כאן ,כי ממילא זה אצלנו ,כי
היום מספר התלמידים א' קטן באופן משמעותי והדבר השני כמעט  81אחוז מהם לא תושבי
העיר.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אבל התכנים יתווספו?
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,גם טכנולוגי,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :גם התכנים ישתנו.
שלום בן משה  -ראש העיר :בוודאי.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :יהיו יותר תכנים.
שלום בן משה  -ראש העיר :בית ספר מקצועי ,כן.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :זה חשוב.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא בטוח שיאשרו את זה.
עדי אביני  -חבר מועצה :שלום אולי בכובע הקודם שלך ,אפשר אולי להעביר את זה למשרד
הכלכלה ,משרד התמ"ת.
שלום בן משה  -ראש העיר :משרד הרווחה צריך להסכים לזה.
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עדי אביני  -חבר מועצה :לא ,בטכנולוגי.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני יודע .משרד הרווחה צריך להסכים .מכיוון שזה מיועד ,זה
מיועד לנערים שמשרד הרווחה מטפל בהם .בלי הסכמתו אי אפשר יהיה לעשות את זה .אבל
אני מקווה שזה יעבור .יש להם שטח טוב ,יש שם מבנים חשובים .אני מקווה שזה יעבור.
 .8אישור התקשרות בחוזה הסעות תלמידים ללא מכרז עפ"י סעיף  //ח' לתקנות העיריות
בענייני מכרזים ,על מנת להבטיח קיום הסעות סדיר עם תחילת שנת הלימודים הקרובה
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  - 5אישור התקשרות בחוזה הסעות תלמידים ללא מכרז
עפ"י סעיף  22ח' לתקנות העיריות ענייני מכרזים ,על מנת להבטיח קיום הסעות סדיר עם
תחילת שנת הלימודים הקרובה .פרומה בבקשה.
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לפני כן אני רוצה לומר משהו.
שלום בן משה  -ראש העיר :באיזה עניין?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בנושא הזה.
שלום בן משה  -ראש העיר :של מה?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :של הסעות.
שלום בן משה  -ראש העיר :אז אולי תיתן לה להסביר קודם כל ואחר כך תשאל .כן ,אולי
מה שהיא תסביר לא תצטרך .כן?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :העירייה פרסמה מכרז לביצוע שני קווי הסעות ,אחד
לחינוך המיוחד ,אחד לחינוך הרגיל .ועדת המכרזים פסלה את ההצעות .שתי ההצעות
הטובות שהן היו יכולות לזכות,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אמרתי שתי ההצעות הטובות שהיו יכולות ,לא דיברתי על
הכול ,שהיו יכולות לזכות כי ההצעות עמדו בתנאי המכרז וגם המחיר היה סביר,
נפסלו מכיוון שעל פי המכרז ,זה מכרז סטנדרטי של משרד החינוך .קיימת חובה להשתתף
במפגש הבהרות .שני הקבלנים האלה לא הגיעו למפגש הבהרות ועל כן ההצעות שלהם
נפסלו .יתר ההצעות היו מעל מחיר המקסימום ולכן נפסלו ולכן נוצר מצב שלא היו זוכים
כאשר אנחנו יחסית זמ ן קצר לפני תחילת שנת הלימודים .בגלל המצב הזה שנוצר ,הייתה
פנייה לכל חברי מועצת העיר בפורום הנהלה ומי שלא היה בפורום הנהלה טלפונית ,ניתן
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הסבר לכל חברי המועצה וניתן אישור להתקשר ללא מכרז ,כאשר התועלת והסיבה
הציבורית היא בעצם שבתחילת שנת הלימודים אי אפשר להשאיר את התלמידים ללא
הסעות ,וכדי שיהיה לזה גם ביטוי בפרוטוקול ,אנחנו בעצם מביאים את זה כעת לאישרור.
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :אני רוצה לומר לכם שנחסך לנו הרבה כסף.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני רוצה לומר משהו.
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר ₪ 211 ... :ובגלל אותו עניין  41ומשהו .₪
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מתחילת הקדנציה ארבעה מכרזים עברו להחלטת מועצת
העיר ,העברנו אותם ,נכון פרומה? שניים מהם זה הסעות .גם אז בגלל הזמן העברנו את זה
למליאה והמליאה אישרה .תראו ,כל ילד בן  3הוא יודע שב 1-לספטמבר הוא הולך ,הוא לא
יודע להגיע ה 1-לספטמבר ,הוא סופר לו על הזה כמו בגן ,באיזה יום הוא הולך לגן .מי
שמארגן פה את ההסעות ... ,אני השתתפתי במכרז הזה ביום ראשון ,נכון? שבוע שעבר .יום
רביעי קיבלתי טלפון שצריך לאשר את זה ,הרי אני לא יכול להגיד לא לאשר כי באמת לא
תהייה הסעה .אבל חבר'ה ,ארבע פעמים זה כבר הופך להיות שיטה .בזמנו פרומה אמרה זה
לא כל כך טוב אחרי המכרז בפעם הראשונה .אנחנו נמצאים כבר בארבעה מכרזים שאנחנו
מורידים אותם לכאן ,שניים מהם הסעות ,אם יודעים שב 1-לספטמבר המדינה עוד לא
שינתה את התאריך של תחילת הלימודים אז עושים את זה מספר חודשים קודם .זה דבר
אחד .מעבר להסעות היו עוד שני מכרזים ,אני לא זוכר ,העברנו אותם לפה.
(מדברים יחד)
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אבל רציתי להוסיף עוד משהו.
עדי אביני  -חבר מועצה :אבל לגופו של עניין,
שלום בן משה  -ראש העיר :לגופו של עניין כרגע,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,לגופו של עניין קודם כל לתת 1 ,לספטמבר אגב הוא
נשאר,
עדי אביני  -חבר מועצה :הוא נותן חידוד קטן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אז מי שעושה את המכרז הוא אמור לזכור שלפני שהוא מגיע
לסיטואציה כזאת,
שלום בן משה  -ראש העיר :זה כבר שמענו את זה.
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עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,לא,
שלום בן משה  -ראש העיר :שמענו את ההערה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,זה לגופו של עניין אבל יש עוד גופו של עניין.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זה נשמע כשאתה אומר לגופו של עניין כאילו זה דבר בטל.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,חלילה .לא ,אתה מדבר דברי טעם כל הזמן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :עכשיו ,אני רוצה לומר עוד דבר.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כשאנחנו פה מינינו פה ,אתה מינית פה איזה ,אני לא זוכר
את מי ,שלושה אנשים מפה שהמכרזים האלה שאנחנו מדברים ,יהיו ועדת מכרזים ונותנים
את האישור שהם ילכו,
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :משא ומתן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כן ,משא ומתן ,מן הראוי שכל ארבעת המכרזים ואם חלילה
אני מקווה שלא יקרה ,שזה לא יהיה עוד שיטה ,שאלה שזכו אחד ,כל מי שהשתתף באותו
מכרז ,צריך לקבל פה החלטה ,כל מי שהשתתף באותו מכרז ומסיבה כזאת או אחרת הוא לא
צלח את המכרז ,א' שלא יקראו לו לתת הצעה,
משתתף בדיון :למה?
(מדברים יחד)
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אתה פוגע ביתר ,אתה פוגע ביתר המשתתפים ואז הוא יוצא
נשכר ,אבל אם נגיד ניגשו ארבעה וכל המכרז נפסל מסיבות כאלה ואחרות ואתה קורא
לאחד לתת הצעה אז הוא,
משתתף בדיון :לא,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בסדר ,אני אמרתי לך אם אתה קורא לכולם זה בסדר,
משתתף בדיון :קורא לכולם.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני לא יודע.
שלום בן משה  -ראש העיר :הוא אומר לך שקוראים לכולם.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :חייב.
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בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :הוא חייב לקרוא לכולם.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני מבקש ,אני לא,
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :אתה מוזמן בוועדה הבאה,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :רגע ,רגע,
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :להשתתף איתנו בוועדה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כל מי שזכה במכרזים כאלה ,הרי בדרך כלל בוועדת הרכש,
אנחנו חברי העירייה ,אנחנו לא נמצאים שם ,אז אלה שאמונים על ועדת הרכש הם יודעים
מה הם עשו ומי ז כה .בוועדת מכרזים אנחנו לא יודעים מה היה ,איך נפתח המכרז ואיך הוא
נסגר .כשמעבירים את זה למליאה ,העברנו בעצם את הסמכות לאותה ועדה אבל אני חושב
שראוי שאנחנו גם נקבל אינפורמציה מי זכה בסוף ,מי הוזמן ומי זכה.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :לגבי מה?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כל אלה שעוברים לפה מוועדת המכרזים ,בגלל קוצר הזמן,
בגלל קוצר זה ,אני מדבר על אלה שכבר פג תוקפם בוועדת מכרזים.
שלום בן משה  -ראש העיר :אתה רוצה לדעת מי זכה? (מדברים יחד) מה אתה רוצה
עכשיו?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :בדיוק.
שלום בן משה  -ראש העיר :דבר ספציפי(.מדברים יחד) מה אתה רוצה?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :אתה רוצה את הפרוטוקול של משא ומתן?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כן.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :אז תקבל אותו.
שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי ,מה אתה רוצה?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אם אתה תקשיב אתה תדע.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני מקשיב לך כל הזמן רב קשב.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כל מכרז שאנחנו מעבירים את הסמכות לפה ,והמליאה
מעבירה את הסמכות לאותה ועדה שהוקמה ,בגלל לא חשוב מה ,מן הראוי שבסוף זה לא
ייסגר באיזה חדרים אפלים.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :או קיי ,מה אתה מבקש?
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עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מי זומן? (מדברים יחד)אגב ,ברכש יש ,בוועדת מכרזים יש,
ברגע שזה מגיע לפה זה נעלם.
שלום בן משה  -ראש העיר :תקבל פרוטוקול אני רק מסתייג מהאמירה שלך ואני מקווה
שלא התכוונת אליה ,בחדר שלו יש הרבה פרוז'קטורים ולא חדרים אפלים .אמרת חדרים
אפלים.
עדי אביני  -חבר מועצה :הוא מדבר לפני השיפוץ.
שלום בן משה  -ראש העיר :שב בבקשה ,שב ,שב ,עוזי שב,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני עובר למקום אחר.
שלום בן משה  -ראש העיר :שב ,הבנו .בסדר ,בבקשה .פרומה בבקשה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :שני משפטים לעוזי .אחד,
שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי תקשיב רגע.
משתתף בדיון :עוזי ,התייחסות אישית.
שלום בן משה  -ראש העיר :תקשיב ,הוא רוצה לדבר( .מדברים יחד) שב בקשה ,שב.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :המשא ומתן,
שלום בן משה  -ראש העיר :תסבירי לו בבקשה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :המשא ומתן מתנהל על בסיס המכרז כפי שהוא פורסם,
לא נעשים בו שינויים ,זה דבר אחד .דבר שני ,אם מישהו לא עמד בתנאים של המכרז ,למשל
אין לו את הסיווג הקבלני הוא לא יוזמן .זאת אומרת לא יזמינו מישהו שלא עומד בתנאים.
יכולים להזמין מישהו שלא קיבלו את ההצעה שלו כי הוא לא בא למפגש ההבהרות .זה לא
פוסל אותו.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אבל למה,
שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי ,תן לה ,עוזי,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אתם עושים עסקה עם שניים ולא הגיעו כמו שציינתם,
שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אפילו אחד ,אז הוא קיבל פריבילגיה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה:

הזמינו את כולם.

שלום בן משה  -ראש העיר :הזמינו את כולם.
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עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זה בעיקרון.
שלום בן משה  -ראש העיר :עזוב את העיקרון .הזמינו את כולם.
משתתף בדיון :אנחנו מדברים על העיקרון.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי ,עוזי ,עוזי סליחה ,עוזי שמענו את העניין .בבקשה,
הלאה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יש עוד  17סעיפים עוזי.
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :הצבעה?
שלום בן משה  -ראש העיר :הצבעה על זה ,כן.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מבקש להעלות את זה להצבעה .שלום בן משה  -ראש
העיר?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס2מ"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 עומר שכטר? יצא.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

עומר שכטר יצא.

שלום בן משה  -ראש העיר :עומר שכטר יצא.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :הנה נכנס.
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רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

בעד ,עומר אתה בעד?

עומר שכטר  -חבר מועצה:

בעד.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה:

בעד.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני?
שלום בן משה  -ראש העיר :יצא.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יצא .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 קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך נעדר .עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' /1
סעיף  8שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד אישרור התקשרות בחוזה
הסעות תלמידים ללא מכרז עפ"י סעיף  //ח' לתקנות העיריות בענייני מכרזים ,על מנת
להבטיח קיום הסעות סדיר עם תחילת שנת הלימודים הקרובה.
בעד ) /2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )/( :משה סיני.

 .2אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת ./9/8
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  – 6אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת .2115
שלום בן משה  -ראש העיר :תשאל אותי לבד .מה אתה פה מעסיק את כולם.
עדי אביני  -חבר מועצה:

הוא רוצה שכולנו נלמד.

שלום בן משה  -ראש העיר :זה זמן של כל כך הרבה אנשים .כן?

59

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  //2/2מיום /202/9/1

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מבקש ,יש לכם חוברת די עבה של  ..ובשנים קודמות
למעט תיקון סעיף  4שהוא יורד מהתבחינים ,זה מוסדות חינוך ,הקצאות של מוסדות חינוך,
סעיף  4יורד.
עומר שכטר -חבר מועצה :רגע ,למה יורד?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :לא יחול על מבנים קיימים.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :למה?
עומר שכטר -חבר מועצה :לא יורד,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :סליחה ,מה פתאום ,זה איפה ואיפה?
שלום בן משה  -ראש העיר :ממשתתף בדיון על גן חדש.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :גן חדש.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :סליחה( .מדברים יחד) מספר תלמידים בגני ילדים
לא יפחת מ 21-תלמידים ,אז בכל הגנים.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :זה תוספת כי ממשתתף בדיון בפתיחת גן חדש.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,אני לא רוצה  ...של  5ילדים .ומה קורה היום?
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,דיברנו על זה והוא אומר שאתם רוצים להוריד את
הסעיף הזה.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,מוסיפים.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :הנוסח היה שהסעיף הזה מתייחס רק לגנים חדשים ולא
לוותיקים.
משתתף בדיון :סליחה ,סליחה,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סליחה ,אני טעיתי ,מספר תלמידים בגני ילדים לא יפחת מ-
 21תלמידים בגנים חדשים.
שלום בן משה  -ראש העיר :גמרנו ,זה הכול .זה מה שאמרנו בהנהלה.
משתתף בדיון :מה שקיים קיים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,אבל אם יש לי גן ישן עם  11ילדים,
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משתתף בדיון :אז אין בעיה.
משתתף בדיון :אז לא ,לא ,סליחה,
משתתף בדיון :זה מה שהוא אמר.
משתתף בדיון :לא ,זה לא מה שהוא אמר .אני נורא מצטערת ,לא.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :תקשיבי רגע.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :שלום ,זה לא עלה בדיון שלנו בוועדת תמיכות ,עם כל
הכבוד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני רק אומר ..
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רגע ,בוא תגיד לי ,בוא תגיד לי משהו אחר.
משתתף בדיון :זה בכלל לא צריך ,צריך להוריד מסדר היום לגמרי.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לא יודע.
שלום בן משה  -ראש העיר :הלאה ,בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת  ?2115שלום בן
משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס2מ"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 :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני?
שלום בן משה  -ראש העיר :יצא.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יצא.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לאיזה סעיף זה נכנס מיכאל?
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :מה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
משתתף בדיון :לאיזה קטגוריה זה נכנס?
עומר רצון  -חבר מועצה:

בעד.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
אביבה שקד  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך נעדר .עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' /1
סעיף  2שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תבחינים למתן תמיכות
לשנת  /9/8כפי שהונח על שולחן המועצה בסייג אחד בחלק העוסק בתבחינים למוסדות
חינוך (שלא ניתן לתקצב ישירות עפ"י דין) סויגה החלתו של סעיף  1בתנאי הסף על גנים
חדשים כדלקמן:
 .1מספר תלמידים בגנ"י לא יפחת מ /9 -תלמידים (יחול על גנים חדשים).
בעד ) /2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )/( :משה סיני.
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 . 1אישור הסכם הקצאה למתן זכות שימוש במבנה בין העירייה לעמותת קרן ע"ש הרב משה
שרר ז"ל שע"י החינוך העצמאי להפעלת בית ספר "אלומות רחל" – "נתיבות משה".
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  – 7אישור הסכם הקצאה למתן זכות שימוש במבנה בין
העירייה לעמותת קרן ע"ש הרב משה שרר ז"ל שע"י החינוך העצמאי להפעלת בית ספר
"אלומות רחל" – "נתיבות משה".
משתתף בדיון :איזה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בית ספר אלומות רחל.
עדי אביני  -חבר מועצה :זה לא קשור לבנט ,למען הסר ספק ולגופו של עניין.
(מדברים יחד)
עומר רצון  -חבר מועצה :מה המשמעות של דבר כזה?
שלום בן משה  -ראש העיר :אין משמעות.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :שהם לוקחים את האחריות עליהם על בית הספר.
שלום בן משה  -ראש העיר :זה בית ספר חדש עכשיו.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס2מ"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 :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני.
שלום בן משה  -ראש העיר :יצא.
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 קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך נעדר .עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' /0
סעיף  1שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסכם הקצאה למתן זכות
שימוש במבנה בין העירייה לעמותת קרן ע"ש הרב משה שרר ז"ל שע"י החינוך העצמאי
להפעלת בית ספר "אלומות רחל" – "נתיבות משה".
בעד ) /2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )/( :משה סיני.
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 .1אישור פתיחת חשבון להקמת מוסדות חינוך בבנק לאומי במסגרת הסכם גג ,בתנאים
המקובלים בבנק.
 .0אישור פתיחת חשבון מוסדות ציבור בבנק איגוד במסגרת הסכם גג ,בתנאים המקובלים
בבנק.
 ./9אישור פתיחת חשבון מינהלת בבנק הבינלאומי במסגרת הסכם גג ,בתנאים המקובלים
בבנק.
 .//אישור פתיחת חשבון פיתוח  -תכנון וניהול ביצוע תשתיות בבנק "דקסיה" ישראל
במסגרת הסכם גג בתנאים המקובלים בבנק_____________________________.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף .8
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אגב ,תעשה  .11 ,11 ,9 ,8מה זה "דקסיה"?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :כן ,אני אסביר.
שלום בן משה  -ראש העיר :זה הבנק שפעם היה כשהיה השלטון המקומי יושב מתחת
ברחוב הארבעה ,מתחת למפעל הפיס.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מבקש להביא את  ,11 ,9 ,8ו,11-
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר" :דקסיה" זה חברה פרטית שרכשה את זה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :במסגרת הסכם הגג אנחנו אמורים לפתוח ארבעה חשבונות
בנקים ייעודיים לטובת הכספים שמגיעים מהסכם הגג .אני מבקש את  11 ,9 ,8ו ,11-לחסוך
לכם,
משתתף בדיון :אני בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :להביא את זה להצבעה כמקשה אחת ואני אומר ,סעיף –8
פתיחת חשבון להקמת מוסדות חינוך בבנק לאומי ,אישור פתיחת חשבון מוסדות ציבור,
שימו לב מוסדות חינוך זה בבנק לאומי ,מוסדות ציבור זה בבנק איגוד במסגרת הסכם הגג.
 –11אישור פתיחת חשבון מינהלת בבנק הבינלאומי במסגרת הסכם הגג ו –11-אישור פתיחת
חשבון פיתוח תכנון וניהול ביצוע תשתיות בבנק "דקסיה" .מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :בעד.
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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 :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה:

בעד.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני?
עדי אביני  -חבר מועצה:

לא נמצא.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון  -חבר מועצה:

בעד.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
אביבה שקד  -חברת מועצה :נמנעת.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :נמנעת.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך נעדר .עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' /9
סעיפים  1-//שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הסעיפים
 1-//שבתוספת לסדר היום כמפורט להלן:
סעיף  :1אישור פתיחת חשבון להקמת מוסדות חינוך בבנק לאומי במסגרת הסכם גג,
בתנאים המקובלים בבנק.
סעיף  :0אישור פתיחת חשבון מוסדות ציבור בבנק איגוד במסגרת הסכם גג ,בתנאים
המקובלים בבנק.
סעיף  :/9אישור פתיחת חשבון מינהלת בבנק הבינלאומי במסגרת הסכם גג ,בתנאים
המקובלים בבנק.
סעיף  ://אישור פתיחת חשבון פיתוח  -תכנון וניהול ביצוע תשתיות בבנק "דקסיה"
ישראל במסגרת הסכם גג בתנאים המקובלים בבנק.
בעד ) //( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל
אשוואל.
נמנעת )/( :אביבה שקד.
יצא )/( :משה סיני.
 .//אישור הסכם חברת הבונה בע"מ לתשלום פיצויי בגין הפקעת מקרקעין בגוש 1/11
ח"ח  ,//1עליהם מבנה חד קומתי (הידוע כמועדון נעמ"ת) ברחוב ג'ון קנדי ____1/
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  – 12אישור הסכם חברת הבונה בע"מ לתשלום פיצויי
בגין הפקעת מקרקעין בגוש  4274ח"ח  ,217עליהם מבנה חד קומתי (הידוע כמועדון נעמ"ת)
ברחוב ג'ון קנדי  41פרומה בבקשה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :העירייה הפקיעה את הקרקע שעליה בנוי מועדון נעמ"ת,
זה ברחוב ג'ון קנדי .לפי חוק המקרקעין כשמפקיעים את הקרקע זה עם כל מה שבנוי
מעליה.
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :פרומה סליחה ... ,או שזה לא קשור?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :לא קשור.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,לא,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :לא קשור .חברת הבונה בע"מ ,זאת בעצם חברת הנכסים
של נעמ"ת פנתה לעירייה בדרישה או לבטל את ההפקעה או לשלם פיצויי הפקעה .התנהל
משא ומתן .העירייה החליטה שהיא צריכה את המבנה הזה .יש לנו צורך במבנה .אנחנו
הוצאנו את זה לשמאי מטעמנו ,הוא הכין שומה ,זה היה בשנת  ,2112התהליך התחיל עוד
בקדנציה הקודמת .השומה הייתה על  355אלף  .₪הם הכינו שומה מטעמם חודש לאחר מכן
על  611אלף  .₪שני השמאים דיברו ביניהם והוחלט לקבוע את גובה הפיצוי בגובה מחצית
ההפרש בין השומות שזה עומד על סכום של  ₪ 476,511בתוספת הפרשי הצמדה מאותו מועד
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אתם מתבקשים לאשר את ההסכם.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :האם המתחם ,המבנה הזה ,ההפקעה הייתה בשנת  ,97זה
ראיתי ככה ברפרוף פחות או יותר את הדף הראשון.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :כן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :עכשיו ,העירייה בעצם אף פעם לא ביקשה לממש את זה
והיא החליטה ,כתוב בסעיף " 5היא החליטה לקיים את ההפקעות  ,"...היא לא ביקשה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :נכון.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :המבנה הזה הוא שייך למתחם ג'ון קנדי של פינוי בינוי?
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,לא.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :לא ,לא.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הוא לא בתוך המתחם?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :לא.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,זה רכוש ,זה רכוש של נעמ"ת.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,לא קשור לרכוש של נעמ"ת.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הוא בתוך המתחם?
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש עיר:

כן.

שלום בן משה  -ראש העיר :יכול להיות שכן .יכול להיות שכן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אם הוא בתוך המתחם ,הרי יש שם פינוי בינוי ,למה אנחנו
צריכים?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :ההפך ,אתה עכשיו מרוויח את הכסף.
שלום בן משה  -ראש העיר :נהפוך הוא.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :איך?
שלום בן משה  -ראש העיר :אתה תרוויח מזה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אתה תרוויח .קרקע השיווי שלה עולה.
שלום בן משה  -ראש העיר :זה קרקע שלך.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,לא ,דקה ,דקה,
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(מדברים יחד)
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בפינוי בינוי מי שהורס ,בונה לך את הכול מחדש.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :אתה מקבל בניין חדש.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אתה מקבל בניין חדש.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

בטח.

(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,מה השאלה? מה השאלה? מה השאלה?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מוטלת החובה על כל ,בפינוי בינוי הקבלן שייקח את
הפרויקט הזה מטעם משרד השיכון ,אני לא יודע אם הוא נבחר או עוד לא נבחר,
שלום בן משה  -ראש העיר :עוד לא ,עוד לא,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כן ,לשפות את כל האנשים שם.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לא ,זה לא שלך המבנה .הוא משפה אותנו.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא חשוב ,לא חשוב .הוא משפה אותנו על בסיס שמאות ..
כזה או אחר .ברגע שאתה נותן לו ,אתה בעצם מפצה כרגע את חברת בונה ,כן?
משתתף בדיון :לא.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אתה כרגע משפה ... ,כאשר הוא צריך לפנות אותם?
שלום בן משה  -ראש העיר :מי זה הוא?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הקבלן שיזכה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לא משנה ,זה כולל בניין חדש.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :תראה ,כרגע,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אתה משלם עכשיו  411אלף  ₪על מבנה 461 ,אלף  ,₪ותקבל
מבנה במיליון .₪
שלום בן משה  -ראש העיר :נכון.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :איך אתה יודע? זה נותן לך השמאי נניח,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי נותן לי שמאי? אף אחד לא נותן לי שמאי.
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עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :איך אתה הגעת לסכום הזה? איך הגעת ל 471-ומשהו?
שלום בן משה  -ראש העיר :היא אמרה לך.
משתתף בדיון :יש את השמאות.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :רגע ... ,שאלה רטורית.
שלום בן משה  -ראש העיר :מה אתה רוצה?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הייתה פה  351אלף  ,₪היה פה  351אלף ,₪
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה השאלה? אם היית
בא  ..הסברנו את זה באריכות .אני אגלה לך סוד יותר ,אנחנו ברגע שאנחנו עושים את זה,
הקרקע היא שלנו .הקרקע תהייה שלנו ,של העירייה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :על פי אותו תמחור שהשמאי קבע.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לא.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לא ,לא ,לא.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :איך לא?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

תן לי רגע עוזי אני אסביר לך.

(מדברים יחד)
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה 51 ... :ומשהו ו ,611-הגיעו לפשרה של .471
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,נכון.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זאת אומרת השמאים האלה חזקה עליהם שהם עושים
עבודתם נאמנה.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,אז מה?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זאת אומרת מה שאתה עכשיו תקבל מאותו יזם,
שלום בן משה  -ראש העיר :איזה יזם?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הרי מי ייקח ,אתם לא יודעים.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :אין עוד פיני בינוי.
שלום בן משה  -ראש העיר :עד שיהיה פינוי בינוי.
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סיגל שיינמן  -חברת מועצה :זה בכלל לא בתכנון.
שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי תקשיב.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :זה לא,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יש לי בית בג'ון קנדי שווה  711אלף  .₪מחר היזם בונה בניין
חדש .כמה עולה הבניין? היום השומה שלו  811אלף  ,₪בג'ון קנדי דירת  3חדרים ,כמה
שווה?  811אלף  .₪מחר בא יזם ,הורס ובונה לי בית חדש .כמה יהיה שווה הבית? 1.111
מיליון  1.211 ,₪מיליון .₪
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זאת אומרת אם אני מבין נכון שאתה אומר בוא נעשה פה
עסקה ,אגב ,קחו בחשבון שב 97-הייתה הפקעה,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :נכון.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :והתאריכים הם קצת ,בסך הכול לפני חודש אנחנו אישרנו
פינוי בינוי,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא אישרנו ,אישרנו רק ,מה פתאום ,אישרנו רק להגשה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא שאלתי אותך.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,כן?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :העירייה אישרה פה פינוי בינוי לפני כחודש ,ב 97-הייתה
הפקעה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :לא אישרנו.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :צירוף המקרים הוא מעורר בי קצת ,משהו לא ברור לי .מה
פתאום נזכרנו כרגע להוציא חצי מיליון  ₪כאילו יש לנו עודפים .בוא נחכה לקבלן שאוטוטו
זוכה .הרי כל הפינוי בינוי הוא,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :האמת שאם נעמ"ת תשמע אותך היא תסדר אותנו ,עדיף
שלא תגיד את זה.
שלום בן משה  -ראש העיר :תקשיב ,תקשיב,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :טובת העירייה לנגד עיניך ,לא נעמ"ת.
שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי ,עוזי תקשיב שני דברים.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :זה כמו להשביח נכס.
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שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי תקשיב שני דברים בבקשה ואחר כך נמשיך הלאה .אחד,
צריך את המבנה הזה ,חסר לנו שטחי ציבור ,רוצים להשמיש אותו כדי שיהיה עכשיו מועדון
או כל דבר אחר ,עד שיהיה מבנה .עד שיהיה פינוי בינוי ייקח עוד זמן ,אולי שנתיים או שלוש,
זאת אומרת זה יהיה ,בעיקר נשתמש בזה ,והפינוי בינו ישביח את הנכס .אנחנו רק נרוויח
מזה .הלאה .בבקשה.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :הצבעה.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,תעלה את זה להצבעה בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  ,12מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בנגה?
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :כן ,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 :אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר 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 :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה:

בעד.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עוזי?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד עם תמיהות.
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שלום בן משה  -ראש העיר :בגלל שהצבעת בעד תבוא אלי אני אסיר לך את כל התמיהות.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
אביבה שקד  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון  -חבר מועצה:

בעד.

סיגל שיינמן  -חברת מועצה :סיגל בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזי?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

בעד.

סיגל שיינמן  -חברת מועצה :רזי בעד.
החלטה מס' //
סעיף  //שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסכם עם חברת הבונה
בע"מ לתשלום פיצויי בגין הפקעת מקרקעין בגוש  1/11ח"ח  ,//1עליהם מבנה חד קומתי
(הידוע כמועדון נעמ"ת) ברחוב ג'ון קנדי .1/
בעד ) /2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )/( :משה סיני.
 ./2אישור מינוי אבי אוריין כחבר בוועדת תחבורה (רשות).
 ./1אישור מינוי משה משה כחבר בוועדת תחבורה (רשות).

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  13ו ,14-אני מבקש להביא אותם כמקשה אחת .מינוי
בוועדת רשות של אבי אוריאן ומשה משה בוועדת תחבורה .יש מישהו שמתנגד?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

כולם בעד.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :כולם פה אחד ,מאושר.
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החלטה מס' //
סעיפים  /2-/1שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סעיפים
 /2-/1שבתוספת לסדר היום כמפורט להלן:
סעיף  :/2אישור מינוי אבי אוריין כחבר בוועדת תחבורה (רשות).
סעיף  :/1אישור מינוי משה משה כחבר בוועדת תחבורה (רשות).
בעד ) /2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )/( :משה סיני.
 ./8אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום  ,/8212/9/1מס'  /2/9/1בנושא :מחיקת חובות
אבודים _____________________________________________________
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  – 15אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום  ,25/8/2114מס'
 1/2114בנושא :מחיקת חובות אבודים .אני מבקש מפרומה שתסביר למי שחדש במה
ממשתתף בדיון.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני מציע שנדחה את זה למועד אחר ,כי זמננו כבר כרגע קצר.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אגב ,הכנסתם פה שם ,בטעות אני מניח.
שלום בן משה  -ראש העיר :איזה?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בכולם לא היה שמות והיה שם אחד שם.
שלום בן משה  -ראש העיר :שם של מי?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :של מישהו ,מפאת צנעת הפרט,
שלום בן משה  -ראש העיר :על מה הוא מדבר?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,לא מזכיר ,שלחתם לנו פה עם שם אחד.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אז זאת טעות.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :נראה לי שזה טעות ,כן.
שלום בן משה  -ראש העיר :טוב ,רבותיי,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :יש לי רק בקשה .אם יש שאלות ,אם למישהו יש שאלות
לנצל את הזמן הזה ספציפית  ...יוכל לעיין בתיקים תוך שמירה על הפרטיות של האנשים.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,בדיוק ,כל חבר מועצת עיר יוכל לעיין בתיקים.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אז אני מבקשת אישור ולעשות את זה.
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שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי ,עוזי ,רק שנייה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יש למישהו התנגדות לדחות את זה מסדר היום?
עדי אביני  -חבר מועצה:

את מה?

שלום בן משה  -ראש העיר :את הנושא הזה.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :את הנושא הזה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף .15
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :תעלה אותו ,אין בעיה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :פה אחד ,כולם פה אחד?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לאשר אותו.
שלום בן משה  -ראש העיר :נדחה את זה לישיבה הבאה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :נאשר אותו ,מה הבעיה?
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,דקה ,דקה,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אתם יכולים לאשר ,מה הבעיה לאשר?
שלום בן משה  -ראש העיר :מה אתה אומר?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני אומר לאשר אותו.
שלום בן משה  -ראש העיר :אתם רוצים להעלות להצבעה בבקשה .יש כאלה שאמרו
שרוצים לעיין בזה פעם נוספת.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לעיין תמיד אפשר.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני רוצה רק לומר לכם משהו ,תקשיבו ,תקשיבו ,תראו ,העניין
הזה הוא נושא מאוד עדין כי ממשתתף בדיון כרגע בצנעת הפרט .בכל מקרה כשאתם
מקבלים מסמך כזה ,אתם רוצים לעיין בו ,חבר מועצת העיר הוא ,אין בפניו חיסיון לקבל
את המידע על האיש ואת השיקולים של הוועדה ,למה היא אישרה כך או אחרת .אנחנו לא
יכולים לפרסם את זה .כשבן אדם מבקש או הנחות או מחיקת חובות זה צנעת הפרט ,אסור
לפרסם את זה .או קיי? בבקשה.
(מדברים יחד)
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עומר רצון  -חבר מועצה :אין לי בעיה שאתם מעלים את זה רק אני אומר שוב ,ואני
אחזור שוב ,עוזי עם כל הכבוד אל תנהל את זה עכשיו בצורה חובבנית ,נאמר שזה לא עולה,
אני א ומר שוב ותרשו לי להדגיש את הסוגיה הזאת .אם הנושא הזה עולה ,אני מבקש
להתייחס כמו המקרים הקיימים,
שלום בן משה  -ראש העיר :מאה אחוז,
עומר רצון  -חבר מועצה:

שזה מבחינתי,

עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני משהו קטן ,אני משפט קטן.
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

אנחנו לא רוצים לעכב את הנושא של ההחלטה של ועדת

הנחות .אני לפחות מאשר את זה רק אני מבקש לדעת ,זה כל מי שמקבל את זה בטבלה
רשומה ,כל חייב מהיום שנוצר החוב מה עשתה הרשויות המקומית על מנת לגבות את החוב.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :יש תיק לכל מקרה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

אין לי בעיה ,תכינו את זה במרוכז.

שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר גמור,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

זה הכול.

שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר ,מאה אחוז.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מעלה להצבעה ,מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בנגה?
בן ציון בית אור – ס2מ"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 :אלכס?
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אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר  -חבר מועצה:

בעד.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
אביבה שקד  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון  -חבר מועצה:

בעד.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל שניימן?
סיגל שניימן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזי אחרק?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

בעד.

החלטה מס' /2
סעיף  /8שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול ועדת הנחות
מיום  /8212/9/1מס'  /2/9/1בנושא :מחיקת חובות אבודים.
בעד ) /2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )/( :משה סיני.
 ./2אישור הסכם שכר בכירים (בין  19% - 18%משכר מנכ"ל) לד"ר נגיסט מנגשה מנהלת
אגף חינוך ונוער החל מ ,/212/9/1-בהתאם להוראות משרד הפנים_____________
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  – 16אישור הסכם שכר בכירים (בין  71% - 75%משכר
מנכ"ל) לד"ר נגיסט מנגשה מנהלת אגף חינוך ונוער החל מ ,1/7/2114-בהתאם להוראות
משרד הפנים .אנחנו חייבים להביא לאישור המועצה.
שלום בן משה  -ראש העיר :המועצה חייבת להביא אותה לפניכם.
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :למשרד הפנים ומשרד הפנים מאשר .יש מישהו נגד בסעיף
 ?16כולם בעד.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :זה חוזר מנכ"ל .4/2111
החלטה מס' /1
סעיף  /2שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסכם שכר בכירים
(בין  19% - 18%משכר מנכ"ל) לד"ר נגיסט מנגשה מנהלת אגף חינוך ונוער החל מ-
 ,/212/9/1בהתאם להוראות משרד הפנים.
בעד ) /2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )/( :משה סיני.

 ./1תמונת מצב לאחר עזיבת חברת המתנ"סים.
שלום בן משה  -ראש העיר :טוב ,רבותיי,
עדי אביני  -חבר מועצה :אני מציע לדחות את סעיף  ,17משה סיני לא נמצא פה ,הדיון,
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,לא ,לא ,מי שהגיש ,אני רוצה לומר לך ,מי שהגיש במקור
זה אביבה.
עדי אביני  -חבר מועצה :אה ,או קיי.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אני רוצה להציע משהו.
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
אביבה שקד  -חברת מועצה :בגלל שיש קוצר רוח ,אני ,אם זה מקובל עליך ,אני הייתי
מעדיפה שזה יידחה לפעם הבאה ושזה יהיה מספר  1בדיון הבא ושנקיים אותו קצת יותר
בסבלנות.
שלום בן משה  -ראש העיר :איזה מספר זה?
אביבה שקד  -חברת מועצה :שזה יהיה נושא ראשון בדיון הבא ,אם זה בסדר לכם .נדון
בזה בתשומת לב.
שלום בן משה  -ראש העיר :טוב ,קודם כל ,קודם כל אני חושב,
אביבה שקד  -חברת מועצה :בעיניי זה מאוד חשוב ,אני לא רוצה בקוצר רוח.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני לא מרגיש שום קוצר רוח.
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עומר רצון  -חבר מועצה :למה? אני גם חושב שהנושא חשוב .אני גם כחבר הנהלה ברשת
המתנ"סים ,גם אלכס .אני חושב ואנחנו נשאלים על הדיס-אינפורמציה ודברים שהם לדעתי
קרובים למציאות מחוסר ידיעה ,אז אני לא יכול לבקש מחבריי לעשות דברים או צעדים,
אבל אני יכול בהחלט להמליץ לאותם אנשים שמלינים על אותו נושא או שחוששים ,מוטב
שילמדו את החומר .יחד עם זאת אני בהחלט,
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :רגע ,יש דיון?
עומר רצון  -חבר מועצה :לסוגיה,
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :רגע ,יש דיון?
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה,
עומר רצון  -חבר מועצה :אני בהחלט חושב שהגיע הזמן להתייחס לסוגיה הזאת .עלתה
דרישה מחברי המועצה ולא פעם ולא פעמיים ,הקדשנו את זממנו ,אני חושב שאנחנו בשעה
אדירה ,אני במיוחד מאוד רענן ,אני חושב שהנושא הזה צריך להיפתח במיוחד כשהיו הלנות
על זה שזה כל פעם נדחה .אנחנו בפתח של פתיחת שנת לימודים ,החינוך הבלתי פורמלי גם
נפתח בדיוק באותה עת ,השעה היא שעה חשובה דווקא בעיתוי של ה 1-לספטמבר ,נעשים פה
דברים נפלאים ,נעשית עבודה מקצועית ,נעשית עבודה רצינית ,מבחינת כוחות מקומיים,
מבחינת כספים של הרשות וכספים של תושבי ראש העין ואני חושב שהגיע הזמן לשים את
הכול בצד ולהבין או שאנחנו לטובת העיר או לטובת הכותרת.
שלום בן משה  -ראש העיר :או קיי.
עומר רצון  -חבר מועצה :ואני כחבר הנהלה אומר לך שוב ,שעשר שנים ,אני חושב שהגיע וגם
אתה קצת מודע לפעילות ,אתה גם ביקרת מספר פעמים ,אנחנו רוצים את הדיון הזה עכשיו.
זה דיון מאוד מאוד חשוב.
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שלום בן משה  -ראש העיר :או קיי רבותיי ,אז אני רוצה לומר כך ,תראו ,אני רוצה ללכת
מהסוף להתחלה .קודם כל חברת המתנ"ס היא זאת שהחליטה,
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :רגע ,יש דיון?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :יש דיון.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :יש דיון.
שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר ,או קיי.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :אני יוצאת.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :למה?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :כיוון שאני עובדת במשרד החינוך וגם התאגידים וגם החברה
למתנ"סים,
משתתף בדיון :רגע ,אז הדעה שלך כאילו מה שאמרת ,אה ,או קיי,
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,מה פתאום.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :לא,
עדי אביני  -חבר מועצה :היא לא רוצה להשתתף בדיון.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :בדיוק .אני לא,
שלום בן משה  -ראש העיר :סיגל תודה ,סיגל היא עובדת משרד החינוך ,במסגרת
הממשק של העבודה שלה במינהל חברה וחינוך,
עדי אביני  -חבר מועצה :יש ניגוד עניינים.
שלום בן משה  -ראש העיר :אז חברת,
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :לא ,אין ניגוד עניינים אבל,
שלום בן משה  -ראש העיר :לכאורה ,לכאורה ,תסגרי בבקשה את הדלת .תודה רבה.
תראו ,קודם כל אני רוצה לומר לכם בשמחה ובגאווה גדולה מאוד .העובדים של המתנ"סים
שנמצאים בראש העין ,מרכזי המתנ"סים בעצם הם המשיכו את אותם ,הם ממשיכים את
פעילותם,
משתתף בדיון :כל העובדים?
שלום בן משה  -ראש העיר :כל העובדים שקשורים למתנ"סים ,אני מדבר עכשיו בעיקר
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על המרכזים ,מנהלי המרכזים ,מנהלי המתנ"סים ,מעתה ואילך נקרא להם מרכזי
קהילתיים ,בסדר? מעתה ואילך מה שנקרא מתנ"ס ייקרא מרכז קהילתי .הם ממשיכים את
הפעילות שלהם על פי התוכנית ויתרה מכך ,הם הוסיפו והוסיפו לפעילותם ועושים עבודה
טובה מאוד ואמרתי להם שהם ממשיכים את פעילותם .לכן כל מי שאמר או כל מי שאמר
במתכוון או כל מי שרצה לעשות מזה כל דבר או אם בכלל יש לו איזה טבע להפוך אותו
לעניין פוליטי ,אין פה שום עניין פוליטי .כל מי שאמר את זה ,אז קודם כל שתדעו,
המתנ"סים ,התכלית שלהם זה לשרת את הקהילה בראש העין .הם עשו את זה לפני זה
במסגרת המתנ"סים והם עושים את זה גם ב ,..אני לא ביקשתי מחברת המתנ"סים לצאת,
נהפוך הוא .ביקשתי שהם יישארו .הם החליטו ללכת ,אמרתי להם כל טוב ,אנחנו ממשיכים
את הפעילות ומעצימים אותם.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אפשר לקבל פה הסבר למה הם החליטו ללכת?
(מדברים יחד)
אביבה שקד  -חברת מועצה :הציע עומר רצון לעשות דיון חשוב,
שלום בן משה  -ראש העיר :שאלת?
אביבה שקד  -חברת מועצה :ראש העיר תן לי להגיד,
שלום בן משה  -ראש העיר :כן בבקשה.
אביבה שקד  -חברת מועצה :מותר?
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אני חושבת שיש פה אירוע חשוב .אפשר עכשיו להשאיר את
הדיון הזה מהר מאוד ולהגיע למצגת היפה הזאת עם החזון והייעוד של החברה החדשה .היה
פה אירוע שהיה מרכזי בשיח הציבורי .אני חושבת שצריך לתת דין וחשבון לציבור והיה כאן
אירוע בעיניי לא פשוט ,לקבל עליו הסבר מה קרה ,למה הם עזבו ,איזה צעדים נעשו
מבחינתך כדי להבין ולשאת ולתת איתם ,מה היה האירוע,
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אתן לך תשובה.
אביבה שקד  -חברת מועצה :ולפני שאומרים הכול בסדר ואל תדאגו ועם ישראל,
שלום בן משה  -ראש העיר :אני מתכוון גם בלי,
אביבה שקד  -חברת מועצה :אני גם אשמח איתך בשמחה.
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שלום בן משה  -ראש העיר :אני לא עושה עכשיו כרגע,
אביבה שקד  -חברת מועצה :לא ,אבל צריך,
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אתן לך תשובה.
אביבה שקד  -חברת מועצה :כן.
שלום בן משה  -ראש העיר :אתן לך תשובה .זה כבר עכשיו ,עכשיו עניין עזיבת  ...זה
ניתוח לאחר המוות ,אבל אני אגיד בכל זאת.
אביבה שקד  -חברת מועצה :דאגתם לזה שזה יהיה ככה.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :ממש לא.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,לא ,סליחה,
אביבה שקד  -חברת מועצה ... :של הדיון,
שלום בן משה  -ראש העיר :אביבה ,אביבה ,סליחה ,אביבה באמת,
עומר רצון  -חבר מועצה :שלום ,אבל אני חייב להעיר את זה ,פשוט אמרתי שוב ,אני בקיא
קצת לפחות עשר שנים והקדשתי באמת לילות ושעות וימים ועד היום ואני מייחל לזה
שיחליף אותי שיתרום את התרומה היפה בפעילות שנעשית פעילות מאוד מבורכת .אבל יש
פה שני דברים ,יש פה שאלה קודם כל מהותית ,השאלה אם מועצת העיר מנהלת את
המתנ"ס לפחות עד השלב שקרה הטאקל?
שלום בן משה  -ראש העיר :מה?
עומר רצון  -חבר מועצה :אם העירייה כעירייה היא הגורם שניהל את הדירקטוריון ברשת
המתנ"סים? עד כמה שידוע לי יש את רשת המתנ"סים שזאת חברה והיא חברה קיימת
אב יבה וכדאי באמת ללמוד ולראות את זה לפני שנותנים כותרות אבל זה התפקיד של
האופוזיציה ,זה בסדר.
אביבה שקד  -חברת מועצה :למה?
עומר רצון  -חבר מועצה :העדפנו להיות בעשייה אביבה.
אביבה שקד  -חברת מועצה :עומר ,תפסיק עם הסיסמאות הריקות מתוכן האלה.
עומר רצון  -חבר מועצה :סיימתי.
אביבה שקד  -חברת מועצה :רשת המתנ"סים,
עומר רצון  -חבר מועצה :אז אני אומר לך שמה שאת עושה הוא ריק מתוכן ,אז אני אגיד לך
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שנייה ,מה שאת עושה פה ריק מתוכן,
אביבה שקד  -חברת מועצה :החברה למתנ"סים,
עומר רצון  -חבר מועצה :אבל בוא שלום ,אני רוצה להתייחס.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,בבקשה.
עומר רצון  -חבר מועצה :היא לא קשובה ,היא קשובה למה שהיא רוצה להיות קשובה.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
עומר רצון  -חבר מועצה :אז אני אומר יש חברה ,יש חברה סוכנותית והיא קיימת ,נאמרו
אמירות רשת המתנ"סים אז החברה נסגרה .אז החברה קיימת .יש לחברה הזאת
דירקטוריון .אף אחד לא פנה לדירקטוריון הזה לקבל תשובה .יש גם יושב ראש דירקטוריון
שהוא עושה נאמנה את עבודתו ובהתנדבות ושנים ארוכות ורבות ואני חושב שמגיע שאפו
למה אבינועם טובים .אני אישית באמת מצדיע לאיש הזה ,גם בגילו ואני מאחל לו עוד הרבה
שנים יפות ,הוא עושה עבודה נהדרת שם .קרה משהו שרשת המתנ"סים בהתנהלות יוצאת
דופן ניסה להשתלט ,פשוט אין לי דרך אחרת להעביר את זה או להסביר את זה ,להשתלט על
הפעילות ולהשתלט גם על ה ..עם איזה החלטות שהן הזויות ,מבחינתי לפחות ,ורצתה
לה כתיב את המדיניות שלה או את הרצונות שלה או את החזונות שלה עם מנכ"ל .צריך
לשים על השולחן ,רשת המתנ"סים תורמת שני דברים ולכאורה ,תרמה לכאורה כי אני לא
ראיתי את זה בפועל ,למעט משכורת של מנכ"ל.
שלום בן משה  -ראש העיר :נכון.
עומר רצון  -חבר מועצה :חשוב לשים את זה על השולחן .רשת המתנ"סים לקחה מנכ"ל,
מינתה אותו ואני אומר את זה שוב ,לשיטתי ככה היא שלטה בכל האופרציה ואני אומר שוב,
לשיטתי ,ככה זה הבנתי ולטעמי ,היא גם השתלטה על תושבי ראש העין לצורך העניין .רוב
הפעילות היום של רשת המתנ"סים ,שאני מבחינתי פחות יש את רשת המתנ"סים ,יותר יש
את החברה לתרבות או החברה לפנאי בהגדרתי ,שדרך אגב ,רשת המתנ"סים לא  ,...החברה
יש והחברה קיימת וחזקה ,וחזקה ,את לא רוצה להקשיב.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אתה אומר מושגים.
עומר רצון  -חבר מועצה :אז בואי אז אני אסביר את תפקידי.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אז בוא תסביר להדיוטות שבינינו ,ואני הראשית שבהם,
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עומר רצון  -חבר מועצה :אבל את לא קשובה.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אני קשובה.
עומר רצון  -חבר מועצה :את לא רוצה להיות קשובה .ואז אני הורס לך את כל המגדל
קלפים.
אביבה שקד  -חברת מועצה :לא ,עומר ,עומר,
שלום בן משה  -ראש העיר :אבל תני לו ,תני לו,
אביבה שקד  -חברת מועצה :אבל אני רוצה שנייה לעצור כדי להבין.
עומר רצון  -חבר מועצה :אני שמח שיש לך עכשיו שיח.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אתה ממשיך בדיבור העצמי שלך ,אני עוצרת כי אני רוצה
באמת להבין.
עומר רצון  -חבר מועצה :אני מדבר לתושבים.
אביבה שקד  -חברת מועצה :תסביר שהרשת המתנ"סים היא הרכש של החברה .אז
תסביר לי מי שם.
עומר רצון  -חבר מועצה :אני אסביר וקודם כל אני שמח שאת קשובה עכשיו.
אביבה שקד  -חברת מועצה :כן.
עומר רצון  -חבר מועצה :יחד עם זה חשוב וגם לפרוטוקול פה ,אני משיב ומגיב לתושבי ראש
העין כי פונים אלי לא מעט ויש לי אחריות.
אביבה שקד  -חברת מועצה :נכון.
עומר רצון  -חבר מועצה :לא ספציפית לאביבה שקד כי היא רוצה לבנות איזה מגדל קלפים.
אביבה שקד  -חברת מועצה :גם אני פונה בשם התושבים.
עומר רצון  -חבר מועצה :זה חשוב להגיד.
אביבה שקד  -חברת מועצה :עומר ,גם אני פונה בשם התושבים.
עומר רצון  -חבר מועצה :אני אשמח אבל תיקחי אחריות קצת ,כשאת בודקת נושא תבדקי
לעומק ואת יודעת לבדוק ,לפחות מהתפקידים הקודמים שאני מאוד מעריך את מה שעשית
בעבר .פה את איפשהו לא מבין.
אביבה שקד  -חברת מועצה :עומר ,עכשיו הסיפור,
שלום בן משה  -ראש העיר :אביבה ,תני לו רגע ,סליחה,
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אביבה שקד  -חברת מועצה :לא ,ראש העיר,
עומר רצון  -חבר מועצה :לא ,את לא יכולה להגיד חד צדדי .איפה שאת רוצה את עושה
עבודה יסודית ,איפה שלא לא.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,דקה,
אביבה שקד  -חברת מועצה :אם אתה אומר שעומר הוא התשובה,
עומר רצון  -חבר מועצה :לא סיימתי ,אני רוצה לדבר ,את מפריעה לי אבל .את מפריעה לי
לדבר ,אני רציתי וביקשתי לדבר.
שלום בן משה  -ראש העיר :אביבה,
עומר רצון  -חבר מועצה :אני לא משיב לך אישית.
אביבה שקד  -חברת מועצה :פניתי אליך בשביל ה,..
עומר רצון  -חבר מועצה :אבל אני רוצה כחבר מועצה להתייחס.
שלום בן משה  -ראש העיר :אביבה,
אביבה שקד  -חברת מועצה :אז אתה ממשיך דרך עומר?
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,לא.
עומר רצון  -חבר מועצה :עומר רוצה להשיב ,להשיב לראש העיר ,אני לא דובר שלו
עדיין אביבה .אני עדיין לא דובר שלו.
אביבה שקד  -חברת מועצה :שאני אדע מה קורה.
עומר רצון  -חבר מועצה :אני נשארתי במיוחד פה ,פתיחת שנת הלימודים(,מדברים יחד)
ראש העיר ,אני יכול לסיים?
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה ,כן?
עומר רצון  -חבר מועצה :זה בוער בליבי ,אני בפתיחה של שנת לימודים ,לא ראיתי את
הילדים שלי בגיל  , 5רציתי להגיד להם איך היה בגן ,נשארתי במיוחד בגלל הנושא הזה ואני
מאוד רציני ,אני לא ציני בניגוד לאחרים ואני אומר שוב ,יש חברה ,החברה נקראת הספורט
היהודי,
שלום בן משה  -ראש העיר :נכון.
עומר רצון  -חבר מועצה :ויחד עם גורמים תושבי העיר שהם גם שותפים כי חלק אישי
ציבור,
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אביבה שקד  -חברת מועצה :סוכנות ,לא חברה.
עומר רצון  -חבר מועצה :את רוצה לדבר לעצמך תדברי ,אבל מה את מעירה? את מעירה
ואת מקבלת תשובות ואת לא אוהבת את התשובות.
שלום בן משה  -ראש העיר :תני לו לסיים.
עומר רצון  -חבר מועצה :אז תקשיבי ,רשת המתנ"סים אין לה שום חברה בראש העין.
שלום בן משה  -ראש העיר :תני לו לסיים.
עומר רצון  -חבר מועצה :ולא היה לה מעולם חברה בראש העין.
שלום בן משה  -ראש העיר :נכון.
עומר רצון  -חבר מועצה :רשת המתנ"סים ,את לא אוהבת לשמוע את זה אז אל תשמעי.
שלום בן משה  -ראש העיר :אביבה?
עומר רצון  -חבר מועצה :אין רשת ,עוד פעם אני אגיד ,לרשת המתנ"סים לא היה לה חברה
בראש העין ואין לה חברה בראש העין והיא גם לא מתכוונת לקחת חברה בראש העין ,והיא
גם לא מתכוונת לקחת שום אחריות .רק שתדעו את זה .עשר שנים אני דירקטור ,ועדת
כספים ,כוח אדם ,אני אשמח שתבואי תחליפי אותי שם .יחד עם זאת ,תביאי את התרומה
שלך ,יחד עם זאת שוב ,וזה חשוב לי להדגיש את זה כי כל האמירות האלו ופונים אלי לא
מעט תושבים בסוגיה הזאת ובאמת מקבלים דיס-אינפורמציה וחבל שבשיח הציבורי במקום
להגיד שאפו על הכוחות המקומיים ,באמת על הגיבוי של הרשות המקומית ,גם לפני דרך
אגב וגם בשלטון הקיים וזה עוד יותר מתעצם אצל שלום והוא גם הגיע לישיבות והציג את
זה והבטיח תקציבים .אז עלתה סוגיה לצורך העניין של בין יושב ראש הדירקטוריון לבין
מנכ"לית הרשת .דרך אגב ,בעבר זה קרה אולי שש פעמים ,גם כשסיגל הייתה יושבת ראש
הדירקטוריון וגם כשאבינועם טובים היה וגם כששאול שני היה .תבדקי כמה מנכ"לים
התחלפו בשנתיים האחרונות ,כמה מנכ"לים התחלפו?
משתתף בדיון :חמישה ,לא?
עומר רצון  -חבר מועצה :לא משנה ,התחלפו לא מעט .בכל אופן נוצר משבר אמון בין
המנכ"לית לבין היושב ראש.
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :את יושב ראש אחד,
עומר רצון  -חבר מועצה :יושב ראש הדירקטוריון של רשת המתנ"סים ,זה נקרא רשת
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המתנ"סים למרות שזה לא רק רשת המתנ"סים ,זה חברה סוכנותית.
שלום בן משה  -ראש העיר :נכון.
עומר רצון  -חבר מועצה :היא ידעה לעטוף את עצמה בעטיפה כאילו שזה רשת המתנ"סים.
אז מה אומרים רשת המתנ"סים אז החברה התפרקה .זה לא קיים .פורמלית יש לך חברה
שהיא קיימת.
שלום בן משה  -ראש העיר :אגב ,אני נפגשתי איתם .אני נפגשתי איתם כאן.
עומר רצון  -חבר מועצה :היא לא נמצאת .חייבים לעשות סדר.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
אביבה שקד  -חברת מועצה .. :בלבול מושגים.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,אני אבהיר ,אני אבהיר(.מדברים יחד) אביבה אני
אבהיר.
אביבה שקד  -חברת מועצה :יש את חברת המתנ"סים ,יש את הסוכנות ,ויש את הרשות.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אבהיר.
אביבה שקד  -חברת מועצה :שלושתם ,הן שלושתן שותפות,
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אבהיר את העניין.
אביבה שקד  -חברת מועצה :ברשת המתנ"סים .כל פעם יש בלבול.
שלום בן משה  -ראש העיר :הן לא שותפות.
עומר רצון  -חבר מועצה :אתם בלבלתם .תראי את המכתב ששלחת .תראי את המכתב
שכתבת.
אביבה שקד  -חברת מועצה :או קיי,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :פרומה תסביר לך את זה אם את רוצה.
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
עומר רצון  -חבר מועצה :עכשיו נקודה מרכזית.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אסביר ,תני לו רק לסיים.
עומר רצון  -חבר מועצה :תני לי רק לסיים את החלק שלי ואז אני אשלים ונמשיך .מה
שקורה ככה ,ניסינו להגיע שם להבנות עם היושב ראש ועם המנכ"לית להגיע להבנות .נוצר
איזה אירוע שהוא מיותר לדעתי ,הוא אפילו הזוי בעוצמות שנתנו לאירוע הזה ,על פעילות
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של עובד כזה או אחר ברשת המתנ"סים שנוצר לדעתי ,שוב ,ובראייתי ,מלחמת אגו של
מנכ"ל ית הרשת שאמרה או זה או אני הולכת הביתה .משהו לא מידתי לפחות להבנתי עם
הצהרות לוחמניות ועם דברים .חשוב לי פה ואני אומר את זה פה וגם כתוב בפרוטוקולים
במתנ"סים אצלנו ,ברשת המתנ"סים זה כתוב בפרוטוקול ואני גם הצעתי את זה ובגלל זה
אני בא להגיד את זה גם פה במליאה ואמרנו ,אמרתי לאבו נציג החברה למתנ"סים ,אני
אדייק,
אביבה שקד  -חברת מועצה :מנהל האזור.
שלום בן משה  -ראש העיר :מנהל המחוז.
עומר רצון  -חבר מועצה :מנהל המחוז אבו ,את יכולה לשאול אותו גם אם תעשי בדיקה.
אביבה שקד  -חברת מועצה :בדקתי.
עומר רצון  -חבר מועצה :אמרתי לו אבו היקר ,תקשיב ,אתה רוצה לבוא ולהגיד שתמיכה
של הרשות ,הוא אמר ייתכן שהרשות תתערב ,אמרתי לו אני לא מבין למה אתם מערבים את
הרשות ולמה צריך להגיע למנכ"ל או לראש עיר .יש דירקטוריון ,תעלו את הבחור לוועדת
שימוע לצורך העניין כמו כל עובד אחר ,תמליצו את ההמלצות שצריך להמליץ ונגמור את
הסיפור .אבו אומר צודק ,אמרתי לו אבו אם אתה גם הולך ,בוא סתם תן לנו כלים .אנחנו
כהנהלה ,עכשיו אני בכובע השני של חבר מועצה אבל שם אני בהנהלה של רשת המתנ"סים,
אמרתי לו תעגן אותי ,תן לי איזה תקציב ,תן לי איזה עוגן של מיליון  ,₪של  511אלף  ,₪של
 211אלף  ,₪אם אנחנו כאלה ,לא מעניין אותנו עם השת"פ של הרשות המקומית כי עלה
רעיון כזה ,אמר לי מה פתאום ,אני חוץ מתקציב של שכר לא  ,..אז אמרתי לו לאן אתה
לוקח את החברה הזאת ,אם אתה בעצם רוצה להתנתק מהרשות המקומית לכאורה ,בגלל
הסיפור הזה ,אני טובתי ואני חושב שטובת כל ההנהלה הזאת צריכה לטובת תושבי העיר,
ומפה עלה השיח .מסתבר שנוצר משבר אמון מאוד גדול בינו לבין היושב ראש ,היושב ראש
ראה לנגד עיניו יחד עם חברי העמותה ,ורובם לדעתי ,דרך אגב חלקם יצרו איזה אווירה
מסוימת שהם חזרו בהם דרך אגב והתנצלו בפני היושב ראש ,למרות האמירות שהם אמרו
בציבור ,הם חזרו וביקשו סליחה בחדרי חדרים וביקשו גם לחזור ולהיות חברים בהנהלה.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :חזרו.
עומר רצון  -חבר מועצה :בעצם נוצר משבר אמון והתמיכה שניתנה בכל השנים האחרונות
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ליושב ראש אבינועם טובים ,אני חושב שכמנכ"ל עם כל הכבוד לו ,הוא עושה תפקיד
מקצועי ,הוא אמור להיות ממושמע לדירקטוריון או לפחות לקבל את המדיניות של
הדירקטוריון .נעשו פה כל מיני לדעתי שרירים וכל מיני הצהרות מתלהמות לדעתי שהן לא
תורמות לפעילות של תושבי ראש העין .אני גם אומר עוד דבר מאוד חשוב ,שנפתח סוגריים,
ראש העין הולכת לקראת  111אלף תושבים ,לקראת  111אלף תושבים ,זה גם דנו בזה בעבר,
הולכת והיה רעיון שאחרי הבחירות ,כי זה לא נכון לעשות לפני הבחירות ,להקים חברה
לתרבות ואני חושב שאנחנו צריכים להיות גאים ולהקים באמת ,יש לנו את העוצמות שלנו,
כל התקציבים הם מתושבי ראש העין ,רוב הפעילות היא נתמכת על ידי הרשות המקומית,
התרומה שלדעתי החברה למתנ"סים היא תמוה מאוד בעיניי ,היא משתלטת על אורגן שלם
של פעילות שאין לה לדעתי את המשקל הכבד ,היא הייתה מתאימה בשנות ה ,81-גם לדעתי
אולי אמצע שנות ה 81-גם עדיין הייתה מתאימה ,היום היא לא מתאימה לעיר ראש העין,
לדעתי ,ואני חושב שבמקום לבוא עם בשורה ,הם רק מכבידים עלינו היום ולא יוצרים שום
בשורה ואני אשמח אם מישהו יתחקה אחרי הפעילות של החברה למתנ"סים ויבדוק איזה
בשורה יש ,על מה אנחנו נלחמים פה ,אם על תושבי ראש העין או על החברה למתנ"סים וזה
תמוה בעיניי .תודה רבה.
אביבה שקד  -חברת מועצה :זה בעיניי דבר שהייתי רוצה שתציגו.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אציג ,אני אציג.
אביבה שקד  -חברת מועצה :כי בשעה טובה כמו שאומרים ,ההשוואה הזאת במה הם
הולכים לתת שעומר אומר ,הם לא נותנים בשורה,
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אציג ,אני אציג.
אביבה שקד  -חברת מועצה :החברה החדשה.
שלום בן משה  -ראש העיר :קודם כל אני רוצה,
עומר רצון  -חבר מועצה :לא ,היא קיימת ,היא לא חברה חדשה.
שלום בן משה  -ראש העיר :השעה כבר מאוחרת ואני רוצה להגיד כמה דברים .אביבה,
כמה מונחים כדי שלא נתבלבל .יש רשת מתנ"סים שזה בראש העין שמה היא אומרת בעצם.
כלל המתנ"סים הקיימים הם נקראים רשת .זה הכול.
אביבה שקד  -חברת מועצה :נכון.
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שלום בן משה  -ראש העיר :עכשיו ,המתנ"סים האלה פעם היו בעבר של חברת
המתנ"סים ופעם חברת המתנ"סים הייתה מממנת את רוב הפעילות מזה שנים רבות,
אביבה שקד  -חברת מועצה .. :המנכ"ל ,כן.
שלום בן משה  -ראש העיר :חברת המתנ"סים לא נותנת שום דבר במימון שלנו .אנחנו
משתמשים בהם .עכשיו ,הרשות העירונית מעבירה פעילויות למרכזים האלו ,למתנ"סים,
שבמסגרתם הם מרוויחים את הכסף ודרך זה הם נותנים שכר לכל העובדים שלהם ועדיין
אנחנו כל שנה צריכים לתת להם סיוע תקציבי שעומד על כמה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה 911 :אלף .₪
שלום בן משה  -ראש העיר 911 :אלף  .₪החברה למתנ"סים היא חברה כללית שמפעילה
בכל מיני מקומות .החברה של הסוכנות היהודית היא קיימת ,בכלל כל העניין של ראש העין,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אולי שתי דקות רק על המבנה המשפטי.
שלום בן משה  -ראש העיר :עוד דבר אחד רק ,החברה של הסוכנות היהודית שהיא
ממשיכה להיות ,אותה מעניין דבר אחד ,מעניין אותה קימרלינג ,כי היא הביאה בזמנו את
התורמים של קימרלינג .היא נתנה בזמנו משהו בסדר גודל של נניח  321,111דולר ,בינתיים
הרשות המקומית בקימרלינג השקיעה עד עכשיו ,במקור היה אמור להיות  25מיליון ,₪
עכשיו זה מגיע כמעט ל 35-מיליון  .₪אם לא היינו עושים איזה פעולה דחופה עם מעצורים,
היינו מגיעים ל 41-מיליון  .₪אנחנו נגמור את קימרלינג .בסדר ,קימרלינג זה סוגיה אחרת,
אפרופו תכנון ואפרופו חריגה בתקציב וכדומה ,אני שם את זה כרגע בצד ,או קיי? ישבנו עם
ה חברה ,עכשיו אני אחזור רגע לשאלה שלך ,היה ויכוח מסוים שנראה בעיניי כל כך הזוי,
איך חברה מכובדת כחברת המתנ"סים מעמידה את כל הפעילות הזאת וחשיבותה לקהילה
על עניין של עובד ,שאני באמת לא הכרתי אותו לפני זה ,שהוא בשם ,לא זוכר את השם שלו,
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :לא חשוב כרגע ,והמנכ"לית ,המנכ"לית ,והמנכ"לית שהיה
לה מפגש עם המנכ"ל ודיברה איתו באופן שהוא בוטה ביותר ,ברמה האישית ,אתה לא עושה
כי אשתך ואחותך והבת שלך חברות וכד'.
אביבה שקד  -חברת מועצה :מה היא ביקשה?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :היא יודעת את זה.
עומר רצון  -חבר מועצה :דרך אגב בהנהלה היא אמרה את זה.
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שלום בן משה  -ראש העיר :היא אמרה למנכ"ל ,היא אמרה לו תשמע אני מבינה למה אתם
לא יכולים לפטר את העובד הזה ,שאגב בכלל אנחנו לא צד ,אנחנו כרשות לא צד בכלל.
העובד הוא עובד של הרשת ,לרשת יש שני כלים לקרוא אותו .אגב אני אמרתי רבותיי,
אמרתי לה באותה שיחה אל תכניסי זה ,זה לא ענייני בכלל ,יש חברים ,יש ועדות,
הדירקטוריון ,שיזמינו אותו ,ידונו איתו ,יעשו לו שימוע ,יחליטו לפטר שיפטרו אותו.
אביבה שקד  -חברת מועצה :למה הם לא עשו שימוע באמת.
שלום בן משה  -ראש העיר :חכי רגע ,חכי שנייה( ,מדברים יחד) דקה ,אחרי שהיא אמרה
את מה שהיא אמרה ,עכשיו ,אני מצטער שאני נכנס כרגע לעניין אישי ,אבל תסלח לי
המנכ"ל ,נכנס אלי המנכ"ל אמר לי היה דבר כזה וכזה .אמרתי לו תשמע יש שתי אפשרויות,
האחת שנבקש ממנה לסיים את תפקידה ,כי לפי דעתי היא עשתה מעשה חמור ,היא אמרה
דברים פוליטיים והיא נכנסה לשיקולים שהיא כגורם  ..היא לא צריכה להיכנס לזה בכלל.
אפשרות שנייה ,שניתן לה הזדמנות להתנצל בכתב ובעל פה ,ולהגיד עבר העניין .ייאמר
לזכותו ,אני חושב שמישהו אחר היה מגיב אחרת ,קיבל את הצעתי ואמר בוא ניתן לה
הזדמנות להתנצל .ואז הודעתי ליושב ראש הנכבד ,סיפרתי לו את העניין ,אמרתי לו תקרא
לגברת תגיד לה שהיא התבלבלה קצת ,היא לא מנהלת את העין ,היא סמנכ"לית מקצועית,
היא לא יכולה לדבר עם מנכ"ל בצורה כזאת בצורה בוטה ,תגיד לה שתתנצל ושלום על
ישראל .אמרה לא ,אני לא מתנצלת ,אני צריכה לחשוב עד יום ראשון ודבר שני אני עושה את
זה אונגז'ה בצרפתית ,אם אני אתנצל אז צריך לפטר את העובד ההוא .עכשיו ,ואז מפה
התגלגל כדור השלג שחברת המתנ"סים בדמות של אבו נתנו לה גיבוי ואמרו ,אם היא
תתפטר אז אנחנו נעזוב אלא אם תפטרו .כשאני מדמיין לעצמי חברה מכובדת כזו ,שצריכה
להגיד תודה רבה שנותנים לה דריסת רגל פה ,כי היא לא נותנת שום דבר.
משתתף בדיון :בדיוק.
שלום בן משה  -ראש העיר :היא צריכה להגיד תודה רבה שהיא מקבלת דריסת רגל בעיר
כזו גדולה ,שהולכת להתפתח ,תמשיכו לעשות את הפעילות שלכם ,אתם לא תהיו כלום ,לא
תהיו מנכ"לים ,אז במקום זה ,לפי דעתי הם ירדו ממש ברמה מאוד מאוד נמוכה ,ואני
התקשרתי ל ...תעזוב את זה ,תגיד לה שתתנצל ושלום על ישראל זה הכול ,קרה מה שקרה,
ואז היושב ראש אמר לה ,דיבר איתה ,דיברה אליו ויש גם איזה עניין של פעולה במשטרה,
עומר רצון  -חבר מועצה :יש פה יועצת המשפטית ,אני חושב שגם אם היית רוצה לפטר עובד
אין לך את היכולת ,יש הנהלה דירקטור ,סליחה שאני מפריע לך...
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שלום בן משה  -ראש העיר :גם לא התכוונתי ,דקה ,דקה ,גם לא התכוונתי לפטר.
עומר רצון  -חבר מועצה :אין לך סמכות בכלל.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :אני יכול להוסיף משהו?
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,גם לא התכוונתי לפטר.
עומר רצון  -חבר מועצה :לא ,אין לך סמכות בכלל.
אביבה שקד  -חברת מועצה :איזה עניינים פליליים?
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה ,יש גם עניינים פליליים שאני לא רוצה להיכנס לזה.
עומר רצון  -חבר מועצה :לא ,עזוב ,עזוב,
שלום בן משה  -ראש העיר :לא רוצה ,יש לנו משטרה ,המשטרה תברר את העניין.
עומר רצון  -חבר מועצה :משהו עם היושב ראש והמנכ"לית ,חלק ממשבר אמון.
שלום בן משה  -ראש העיר :או קיי ,עכשיו תראה ,אנחנו עיר שהולכת להתפתח להגיע ל-
 111אלף תושבים.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :תפנה ל,
שלום בן משה  -ראש העיר :ברוב הערים ,ברוב הערים ,דקה.
עומר רצון  -חבר מועצה :אנחנו צריכים להיות גאים בכוחות המקומיים ,אילן.
שלום בן משה  -ראש העיר :ברוב הערים הגדולות ,בתפקידי הקודם במשרדי ממשלה,
חברת המתנ"סים המשיכה להיות ולפעול בעיקר באזורי הפריפריה ששם יש לה יותר ,נגיד
כמו שאמר עומר יש לה יותר משקל .בערים ראשון לציון ,ברחובות ,בתל אביב ,ברמת גן ,יש
חברות עירוניות ,שהחברות העירוניות למעשה מתכננות את כלל הפעולות של לעשות בעיר
בתחום ילדים ,מבוגרים ,תרבות ,חינוך בלתי פורמלי וכו' וכו' .חלק שעוסקים בספורט,
בתרבות ופנאי .כתבתי לכם עכשיו כרגע פה פחות או יותר את החזון ואת הייעוד של זה.
ובכוונתנו לבנות ארגון כזה רציני ,שמסתכם בשני מישורים .אחד ,מסתכם במישור כלכלי,
כי אי אפשר כאן לנהל בלי כלכלי ,זאת אומרת שהוא בודק ייזום של פעולות ,ייזום של
עניינים כדי שיהיה לו הצדקה כלכלית.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אבל תהייה תוכנית עסקית? יש תוכנית עסקית?
שלום בן משה  -ראש העיר :כשבונים חברה כלכלית אז החברה הכלכלית ,המנכ"ל שלה
יודע שהוא נבחן בזה שהוא בוחן את מכלול הפעולות בצורה כלכלית כדי לייצר הכנסות,
כ מייצר הכנסות הוא לא נופל על העירייה כדי שתיתן לו כסף ,ובכל זאת ,יש תחומים ,בעיקר
תחומי תרבות שהם תחומים שהרשות מסבסדת אותם.
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עומר שכטר -חבר מועצה :כמו שהיא סבסדה,
שלום בן משה  -ראש העיר :בוודאי .ולכן התחומים האלה של אוכלוסיות חלשות ופעולות
תרבות שתמיד אין להם כסף מבחינה כספית ,בצד זה שיש ראיה כלכלית גם הם ,סליחה,
הם המשיכו להיות מסובסדים  ...העירייה ,אבל הפעולות עצמם ימשיכו להיות מסובסדות
כי למשל אתן לך דוגמא אחת בלבד ,יש לנו קונסרבטוריון שהוא מאוד מאוד פעיל ויעיל,
והוא עכשיו מקבל מבנה חדש ,המבנה החדש שלו יעלה לפחות אלף ,מיליון וחצי  ₪רק
האחזקה שלו .הוא צריך עכשיו לעשות מהלכים כלכליים כדי לתחזק את עצמו .אנחנו כבר
יודעים שאם נסתכל רק מבחינה כלכלית אז יהיה לנו תלמידים שיכולים לשלם  ₪ 411או
 ₪ 311עבור חוג ,או כאלה שלא .לכן מראש אנחנו אומרים.
אביבה שקד  -חברת מועצה :לתקצב את זה.
שלום בן משה  -ראש העיר :בוודאי ,כדי לאפשר גם לאחרים .לכן כתבתי שם כרגע,
אביבה שקד  -חברת מועצה :יהיה תקצוב שונה מאשר התקצוב שהיום אתה נותן במעמד
של,
שלום בן משה  -ראש העיר :תקצוב למה?
אביבה שקד  -חברת מועצה :התקצוב של העירייה מבחינת התחומים האלה ,שעד היום
הייתה אחראית עליהם כשהייתה חברת המתנ"סים ,המבנה החדש ,התקציב יהיה שונה?
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,אני אגיד לך משהו ,עוד דבר אחד חשוב ,דקה ,דקה,
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :אין שום קשר.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אגיד לך משהו חשוב שחשוב שנלמד אותו .למעשה בשנה
האחרונה הכסף שאנחנו מעבירים לחברת המתנ"סים הוא  ,...השנה האחרונה כתב לנו
משרד הפנים אסור לכם להעביר יותר כסף לחברת המתנ"סים ,אסור להעביר ,מדוע? מכיוון
שעל פי חוק חופש העיסוק ,פעם חברת המתנ"סים היא הייתה היחידה שידעה לעשות את זה
ואת זה ואת זה ,ב 21-שנים האחרונות,
אביבה שקד  -חברת מועצה :יש עוד גופים.
שלום בן משה  -ראש העיר :יש גופים מצוינים פרטיים וציבוריים שיודעים לעשות את זה,
ובעצם כשאנחנו מאפשרים להמשיך לפעול אנחנו פועלים בניגוד לחוק ,החוק חובת
המכרזים שמחייב אותנו .קיבלנו הודעה כזאת ,אנחנו רצינו להמשיך עד סוף השנה כדי לא
לגרום למשבר ,ענף ההנחיה,
אביבה שקד  -חברת מועצה :בכל מקרה התכוונת לצאת למכרז או סוג של ,לא לתת להם
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מונופול לחברה למתנ"סים.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני הייתי חייב להפסיק לשלם את הכסף ,את יכולה לשאול
את פרומה ,אבל עשינו את זה ,אמרנו חבר'ה בוא ניתן להם עד סוף השנה ,לפני שהיה
המשבר כדי שלא יהיה שבר ,כי אם לא נעביר להם  711אלף  ₪אז אנשים שעובדים שם
ברשת ,אנשים מצוינים לא יקבלו משכורת .כי כל הפעילות שלהם לא מכסה את עצמה ,לכן
אני אומר הראייה הכלכלית חייבת להיות משולבת זו בזו .ראייה כלכלית ,יוזמות כלכליות,
חישובים כלכליים ובצד זה לאפשר כרגע לתרבות לאוכלוסיות חלשות להמשיך ולקבל.
עכשיו ,בעניין זה גם אם זה לא היה קורה ,היינו צריכים להפסיק את הפעילות של חברת
המתנ"סים במתכונת שלה הזו ,כי היא לא יכולה להתקיים בלי ההקצבה .דייקתי במה שאני
אומר?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :כן ,עוד הערה כמה מילים,
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :אני רוצה להוסיף בבקשה.
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :רק בהיבט המבני ,או קיי? בהיבטים אחרים זה כבר נדון.
תראו ,היום המתנ"סים היא בעצם חברה סוכנותית בשליטה מלאה של הסוכנות שפעלה על
פי מה שנקרא הסכם מרובע ,שזאת החברה המקומית שזה קימרלינג ,הסוכנות ,חברת
המתנ"סים ו ...זו המתכונת שהיא פעלה .עכשיו נוצר מצב באמת כפי שראש העיר בדיוק
ציין וזה ממש משתלב עם מה שעמדתי להגיד ,בעיה באמת לאור הרגולציה ,ולאור ההנחיות
שקיבלנו ממשרד הפנים להעביר ולקצב אותה .עכשיו ,אנחנו בחרנו כמו דגל של שינוי מבני.
עכשיו לאור מה שקרה היום ,אז אני רק מעדכנת שהייתה ישיבה בלשכת ראש העיר עם
הסוכנות,
שלום בן משה  -ראש העיר :עם הסוכנות היהודית.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :כן ,עם הסוכנות היהודית ,והגיעו לכאן היועץ המשפטי
שלהם ,הם באו לפה בצוות בכיר ,קיבלו מאיתנו עדכון על מה שקרה ואנחנו ביקשנו למעשה
לבצע העברה של המניות ,כולן או רובן ,הם עוד צריכים לתת לנו תשובה לעירייה ,ולמעשה
להפוך את החברה הזאת לתאגיד עירוני בלי זעזועים ,שאנחנו בעצם קולטים את כל הפעילות
לתאגיד עירוני.
שלום בן משה  -ראש העיר :תשובה חיובית.
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פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :בסוכנות היהודית תתקיים אחרי החגים ישיבה ,אני בקשר
עם הייעוץ המשפטי מי שמטפל שם בנושא של החברות ,ואז אנחנו נאשר גם את העברת
המניות ,נאשר תקנון חדש לחברה הזאת ,היא תהיה חל"צ ,חברה לתועלת הציבור ,שהיא
תהיה תאגיד עירוני .זה יצטרך לקבל אישור של משרד הפנים ולמעשה זה גם יאפשר לנו
לתקצב כתאגיד עירוני כמו לתאגידים עירוניים אחרים .היסטורית החברה הזאת ...כמו
שראש העיר אמר ,הייתה להם שיטה והיו מביאים תורם שיבנה את המרכז הקהילתי
וההסכם של התרומה חייב את הרשות,
אביבה שקד  -חברת מועצה :זה הסוכנות,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :זה הסוכנות.
שלום בן משה  -ראש העיר :זה הבסיס ,ככה זה התחיל הרי.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :את הנושא הזה אנחנו כבר פתרנו ב ...ופתרנו את זה
בקדנציה הקודמת ,אנחנו בנושא של נושא הסוכנות הגענו איתם להסדרים ,ולגבי המבנה
הספציפי הזה הם קיבלו את הטענות שאנחנו השקענו שם כל כך הרבה שזה כבר לא דומה
למה שזה היה ,והם הסכימו ,הם גם הסכימו לשחרר את הנכס הזה .מה שהם כן ביקשו
שתירשם הערת אזהרה שאנחנו מתחייבים שהוא ימשיך לשמש לייעודו ,דהיינו מרכז
תרבות ,וזה פתר את הבעיה כי ממילא זה מה שעומדים לעשות ובאמת זה אושר במועצת
העיר ,נרשמה הערה בטאבו ,ובזה גם נתן ,מאוד הקל על המהלך הזה עכשיו של העברת
המניות ,למעשה השתחררנו מהמבנה.
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,לפני אלכס עוד משפט אחד .אני למעשה לא הייתי חייב
להמשך את ה ,להכניס את הסוכנות שתישאר איתנו ,אבל אני ביקשתי שהם יישארו והם
יקבלו מאיתנו בערך  21אחוז.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אבל הם עוד לא נתנו תשובה.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,אבל הם יישארו הם רוצים להישאר ,אני רוצה שהם
יישארו משני טעמים ,הטעם הראשון שבאמצעות הסוכנות אני יכול להמשיך לקבל תרומות
מחוץ לארץ כי רק הם יכולים להביא תרומות מחוץ לארץ .הדבר השני הסוכנות היהודית
עושה גם פעילויות במקומות שונים בארץ פרויקטים מיוחדים שהיא ממנת אותם.
אביבה שקד  -חברת מועצה :ברמה הארצית.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,ברמה הארצית ,אמרתי חבל להפסיד את זה ,הם הסכימו
לזה ובירכו על כך ,הם יישארו שותפים שלנו ,שותפים זוטרים ומה שאותם מעניין שתדעו זה
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רק שקימרלינג ,בגלל שהתורם בזמנו הבטיחו לו ,ושהוא ימשיך להיות והוא ימשיך להיות
גם המבנה שישרת את התושבים בנושא תרבות וכדומה .עד כאן ,מעבר לזה אני אומר לך
ברמה האישית כל מה שנאמר מעבר לזה זה אגדות עם שחלקן נעשות בשוגג וחלקן בזדון.
אין להם שום קשר למציאות ,בבקשה.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :נאמרו פה כמה אמירות ש ...ודברים כאלה ,אני יכול להגיד
לך שאת ...אנשים אחרים ,נגררו אחרי כל מיני פרוטוקולים המזויפים שהוקצו ברשתות
התקשורת כמו פייסבוק .אני יכול להגיד לך שמוטי אבו ביקש מעובדת מתנ"ס לצאת מדיון
הגדול הזה בשביל לא לרשום את הפרוטוקול .כשביקשנו כן לרשום אותו ,אמרו לנו זה
בסדר ,אנחנו לא רוצם שזה ייצא החוצה .אנחנו התעקשנו שאם כבר אתם רושמים אותו אז
תרשמו אותו במלואו .הם רשמו מה שהם רצו ,בלי להחתים יושב ראש ,הפיצו את זה איפה
שהם הפיצו ,ויש פה כמה אנשים שבאמת נגררו אחרי השקר הזה .גם חלק מאנשים שהיו
בדירקטוריון הבינו שהם טעו ,התנצלו וחזרו והתפטרו.
אביבה שקד  -חברת מועצה :יש פרוטוקול חתום?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :הפרוטוקול החתום של אותה ישיבה לא קיים.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אה לא קיים?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :לא קיים.
עומר רצון  -חבר מועצה :פיברקו פרוטוקול.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :אני לא רוצה להיכנס יותר מדי מה היה שם.
עומר רצון  -חבר מועצה :הוא לא היה קשור למציאות .על זה יש דיונים .הם מתדיינים על
זה במקומות מסוימים.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :הרבה אמירות ,עובד ,לא עובד ,עובד זה לא הסיבה.
שלום בן משה  -ראש העיר :או קיי ,דבר אחרון.
עומר רצון  -חבר מועצה :מילה טובה רק לעובדי המתנ"ס ובאמת לחברי הנהלה.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
עומר רצון  -חבר מועצה :זאת נקודה הכי מרכזית וחשובה שבאמת בוא ניכנס לעשות למען
תושבי העיר ועם כל הכבוד לכל המסגרות שאולי בעבר היו מצוינות ומדהימות ,אני חגגתי
שם יום הולדת דרך אגב בגיל  ,6גיל  6זה יכול להיות היה מתאים ,היום אני חוגג בבית.
שלום בן משה  -ראש העיר :תראו ,אני ביקרתי בראשון לציון ,הלכתי בעצמי ,והלכתי גם
לאשדוד ,נפגשתי עם מנהלי החברות הכלכליות האלה.
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משתתף בדיון :העירוניות.
שלום בן משה  -ראש העיר :העירוניות .רק ראשון לציון מגלגלת  221מיליון  ₪בשנה .נכון
שהיא עיר יותר גדולה מאיתנו ,יש לה  221מיליון  ₪בשנה החברה לתרבות ופנאי בראשון
מגלגלת .אמנם היא כמובן היא עיר הרבה יותר גדולה והיא עשירה מאוד ,יש לה אצטדיונים
ומגרשים וכו' וכו' ,אבל זה רק מסביר את הפוטנציאל שיש במידה וזה יהיה .דבר אחרון אם
סיימנו ,אני רוצה לומר לכם כך .היום פתחנו את שנת הלימודים ,ביקרנו בחמישה בתי ספר.
קודם כל פתיחת שנת הלימודים נפתחה בצורה טובה מאוד .אני רוצה להודות באמת גם
לחברי ,עובדי עירייה שלקחו חלק בעניין ובעיקר לאגף החינוך וגם למורים ולגננות ולסייעות
וגם למנהלים .השקענו קרוב ל 7.5-מיליון  ₪בשיפוצים ,בשיפוצים בבתי הספר ,רק בגין
השקענו מיליון  ,₪מיליון  ₪השקענו בבגין שחלק מזה ...היה מבנה שטפטף בגשמים,
חלונות שבורים ,שהילדים עשו שם את הפרויקט של הרובוטיקה והמקום עכשיו שופץ
לחלוטין ,ותאורה חדשה וריצוף חדש ,גם השירותים ,עשינו שירותים חדשים בחלק
מהמקומות ,שאני אומר לכם שמעתי מחלק מהילדים ,ילדות שלא היו הולכות לשירותים
הביתה ,כי לא נעים להיכנס לשירותים .השקענו ברוב בתי הספר שירותים וכמיליון וחצי ₪
הצטיידות .נעשתה באמת פעולה גדולה מאוד ואני באמת מודה לכל מי שעסק בזה ,המנכ"ל
הוביל את העניין הזה ועשה ,התחלנו לעשות את זה באופן מסודר כדי שאפשר יהיה לסיים
את זה ,ולא בדקה ה ,91-וזה בהחלט בשורה טובה מאוד .חוץ מזה השנה ייפתחו חמישה גני
ילדים מתוכם שניים חדשים שבונים פה ברמת הגולן ,ועוד שלושה ששיפצנו אותם .לקחנו
אותם כמוסדות ציבור אחרים ,הפכנו אותם לגני ילדים כי יש לנו מצוקה של גני ילדים.
נפתחים שני בתי ספר חדשים ,אחד זה נאות אילנה ,שזה לילדים שהם עם קשיים מיוחדים.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :בעלי צרכים מיוחדים.
שלום בן משה  -ראש העיר :רק שתדעו  95אחוז מהתלמידים הם לא תלמידי ראש העין ,זה
למעשה בית ספר אזורי .אנחנו דרשנו ממשרד הרווחה שהשיט עלינו כמעט מיליון  ,₪אמרנו
להם יש לנו  5אחוז תושבי ראש העין ,אנחנו אמנם עיר מחוז וכו' וכו' ,אין שום סיבה שזה
יפשוט על תושבי העיר ,דרשנו וקיבלנו מהם את הכסף כדי,
עדי אביני  -חבר מועצה :ובהזדמנות זאת להודות ליושב ראש ועדת הכספים.
שלום בן משה  -ראש העיר :נכון מאוד.
עדי אביני  -חבר מועצה :של הכנסת ,ניסן סלומנסקי.
משתתף בדיון :באיזה מפלגה?
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עדי אביני  -חבר מועצה :מפלגת הבית היהודי ,הוא פשוט רצה,
שלום בן משה  -ראש העיר :יש לנו בית ספר ,דקה ,יש לנו בית ספר נוסף( ,מדברים יחד)
דקה ,יש לנו בית ספר נוסף ,יש לנו בית ספר נוסף שהוא במשך ,סליחה ,יש לנו בית ספר
נוסף במשך כמה שנים התחיל מאיזה כמה עשרות תלמידים ,הגיע ל 311-תלמידים ,היה
במבנה שפעם היה אורווה ,שם לפני אזור התעשייה מצד שמאל שם ונבנה בית ספר חדש,
בכספי תורמים ,זה נקרא,
עדי אביני  -חבר מועצה :אלומות רחל.
שלום בן משה  -ראש העיר :נתיבות משה .פה בית הספר הזה הוקם ,אנחנו נגיד בשבחך
בפניך מעט מאוד ,בית הספר הזה הוקם ביוזמה של מיכאל ,עוד לפני כמה שנים .התורם
תרם כסף יפה מאוד באמת ,מי שהולך ללמוד שם בית ספר חדש עם כל מה שצריך להיות
וזה משפר גם את איכות של החיים של התלמידים .זה ככה מה שרציתי לומר לכם ככה
באופן כללי לגבי פתיחה של התלמידים החדשה ,ובאמת( ,מדברים יחד) אמרתי ,לאגף
ההנדסה ולאגף החינוך,
עדי אביני  -חבר מועצה :מנכ"ל העירייה.
שלום בן משה  -ראש העיר :ומנכ"ל העירייה שניהל את זה .רבותיי ,אני מודה לכם על
ההקשבה .ובנגה הכניס שלושה ילדים לבית ספר היום .ילדים.
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' :/
הצעה לסדר היום של חברי מועצה משה סיני ואביבה שקד בנושא מאבק במסלול הנחיתה
מעל ראש העין:
הצעת שלום בן משה  -ראש עיר :להוריד ההצעה מסדר היום ולהעביר את נושא מאבק
במסלול הנחיתה מעל ראש העין לוועדת תחבורה.
בעד )//( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ.
נגד )/( :משה סיני ,אביבה שקד.
נמנע )/( :עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' :/
הצעת משה סיני ואביבה שקד :לדון במליאת המועצה בהצעה לסדר היום בנושא מאבק
במסלול הנחיתה מעל ראש העין.
בעד )/( :משה סיני ,אביבה שקד.
נגד ) //( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ.
נמנע )/( :עוזיאל אשוואל.
ההצעה נדחתה ברוב קולות
החלטה מס' 2
סעיף  2שבתוספת לסדר היום :אישור פרסום הודעות מטעם העירייה במקומון "מוקד"
בהתאם לסעיף  122א(ב)( )3לפקודת העיריות ,הקובע כי האיסור להתקשר בחוזה או עסקה
עם חבר מועצה לא יחול " ...לגבי חוזה או עסקה שהמועצה ברוב של שני שלישים מחבריה
ובאישור השר התירה ובתנאים שהתירה; הודעה על מתן היתר כאמור תפורסם ברשומות.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרסום הודעות מטעם העירייה במקומון
"מוקד" בהתאם לסעיף  ///א(ב)( )2לפקודת העיריות ,הקובע כי האיסור להתקשר בחוזה
או עסקה עם חבר מועצה לא יחול " ...לגבי חוזה או עסקה שהמועצה ברוב של שני
שלישים מחבריה ובאישור השר התירה ובתנאים שהתירה; הודעה על מתן היתר כאמור
תפורסם ברשומות.
בעד ) /1( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד,
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.

החלטה מס' 1
סעיף  /א' שבסדר היום :אישור תב"ר מס'  1228עבור סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת
 ,2114ע"ס  ₪ 51,198במימון עירייה ו ₪ 117,127 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב
.₪ 167,325
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  ///1עבור סימון כבישים והתקני
בטיחות לשנת  ,/9/1ע"ס  ₪ 89,/01במימון עירייה ו ₪ //1,//1 -במימון משרד התחבורה,
סה"כ תקציב .₪ /21,2/8
בעד ) /1( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן  ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד,
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
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החלטה מס' 8
סעיף ./ב .שבסדר היום :אישור הגדלת תב"ר מס'  1852עבור תכנון וביצוע אולם ספורט
רובע  ,Aע"ס  ₪ 761,111במימון עירייה ו ₪ 3,146,611 -במימון טוטו (תקציב קודם
 ,₪ 8,793,441תקציב מעודכן .)₪ 12,611,141
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר מס'  /18/עבור תכנון וביצוע אולם
ספורט רובע  ,Aע"ס  ₪ 129,999במימון עירייה ו ₪ 2,912,299 -במימון טוטו (תקציב קודם
 ,₪ 1,102,119תקציב מעודכן .)₪ //,299,919
בעד ) /1( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד,
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' 2
סעיף ./ג .שבסדר היום :אישור תב"ר מס'  1124עבור תכנון בית העלמין ,ע"ס ₪ 151,111
במימון העירייה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  /9/1עבור תכנון בית העלמין ,ע"ס
 ₪ /89,999במימון העירייה.
בעד ) /1( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד,
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.

החלטה מס' 1
סעיף ./ד .שבסדר היום :אישור תב"ר מס'  1718עבור עיקור וסירוס חתולי רחוב ,2114
ע"ס  ₪ 51,111במימון משרד החקלאות.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  /191עבור עיקור וסירוס חתולי
רחוב  ,/9/1ע"ס  ₪ 89,999במימון משרד החקלאות.
בעד ) /1( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד,
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.

החלטה מס' 1
סעיף ./ה .שבסדר היום :אישור תב"ר מס'  1126עבור השתתפות בפרויקט "חיים ביחד",
ע"ס  ₪ 111,111במימון משרד הרווחה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  /9/2עבור השתתפות בפרויקט
"חיים ביחד" ,ע"ס  ₪ /99,999במימון משרד הרווחה.
בעד )/1( :שלו ם בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד,
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
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החלטה מס' 0
סעיף ./ו .שבסדר היום :אישור תב"ר מס'  1719עבור הקמת במה באמפיתאטרון ,ע"ס
 ₪ 1,511,111במימון עירייה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות תב"ר מס'  /190עבור הקמת במה
באמפיתאטרון ,ע"ס  ₪ /,899,999במימון עירייה.
בעד ) //( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל
אשוואל.
נמנעים )/( :משה סיני ,אביבה שקד.
החלטה מס' /9
סעיף ./ז .שבסדר היום :אישור תב"ר מס'  1229עבור תכנון ,ע"ס  ₪ 2,511,111במימון
עירייה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  ///0עבור תכנון ,ע"ס ₪ /,899,999
במימון עירייה.
בעד ) /2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אלכס
קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצאה )/( :אביבה שקד.
החלטה מס' //
סעיף ./ח .שבסדר היום :אישור תב"ר מס'  1711עבור שיפוץ ,הנגשה והצטיידות מבנה
העירייה ,ע"ס  ₪ 2,111,111במימון עירייה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  /1/9עבור שיפוץ ,הנגשה
והצטיידות מבנה העירייה ,ע"ס  ₪ /,999,999במימון עירייה.
בעד )/1( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד,
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.

החלטה מס' //
סעיף ./ט .שבסדר היום :אישור תב"ר מס'  1434עבור תשתיות היקפיות "נתיבות משה",
ע"ס  ₪ 779,174במימון משרד החינוך.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  /121עבור תשתיות היקפיות
"נתיבות משה" ,ע"ס  ₪ 110,/11במימון משרד החינוך.
בעד ) /1( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד,
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
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החלטה מס' /2
סעיף ./י .שבסדר היום :אישור תב"ר מס'  1435עבור תשתיות היקפיות בית ספר לחינוך
מיוחד ,ע"ס  ₪ 822,437במימון משרד החינוך.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  /128עבור תשתיות היקפיות בית
ספר לחינוך מיוחד ,ע"ס  ₪ 1//,121במימון משרד החינוך.
בעד ) /1( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד,
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.

החלטה מס' /1
סעיף ./יא .שבסדר היום :אישור תב"ר מס'  1951עבור השתתפות ע"פ חוק לשינוי סדרי
עדיפויות לאומיים ,ע"ס  ₪ 4,351,111במימון עירייה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  /089עבור השתתפות ע"פ חוק
לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים ,ע"ס  ₪ 1,289,999במימון עירייה.
בעד ) /1( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד,
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' /8
סעיף  /שבסדר היום:
עדכון תקציב  – 2114עדכון 3
שם הסעיף
מס' סעיף
 1811111786בתי ספר מנגנים יסודי
 1825111751קונסרבטוריון

משרות

הוצאות
131,111
271,111

12

521,111
-521,111

1721111111
1721111751

שכר פקחי שיטור
אבטחה עירונית

1813211741

כלים מכשירים וציוד

366,111

1811111426
1812231426

תחזוקת מזגנים
תחזוקת מזגנים

- 14,111
14,111

1761111571

תוכנת מוקד

81,111

1732111752
1732111753

הריסות ופינויים
שמאות

- 151,111
151,111

1829111751

רכז ליגת השכונות

15,111

הכנסות

- 861,111
 1999111981רזרבה תקציבית
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון תקציב  - /9/1עדכון  2כמפורט לעיל.
בעד ) /1( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' /2
סעיף  1שבתוספת לסדר היום :אישור תב"ר מס'  1853עבור שיפוץ לצרכי בטיחות
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במגרש ספורט במפתן ,ע"ס  ₪ 191,723במימון משרד הרווחה ו ₪ 19,172 -במימון עירייה,
סה"כ תקציב .₪ 219,795
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  /182עבור שיפוץ לצרכי בטיחות
במגרש ספורט במפתן ,ע"ס  ₪ /09,1/2במימון משרד הרווחה ו ₪ /0,91/ -במימון עירייה,
סה"כ תקציב .₪ /90,108
בעד ) /2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )/( :משה סיני.
החלטה מס' /1
סעיף  8שבתוספת לסדר היום :אישרור התקשרות בחוזה הסעות תלמידים ללא מכרז עפ"י
סעיף  22ח' לתקנות העיריות בענייני מכרזים ,על מנת להבטיח קיום הסעות סדיר עם תחילת
שנת הלימודים הקרובה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד אישרור התקשרות בחוזה הסעות תלמידים ללא
מכרז עפ"י סעיף  //ח' לתקנות העיריות בענייני מכרזים ,על מנת להבטיח קיום הסעות
סדיר עם תחילת שנת הלימודים הקרובה.
בעד )/2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )/( :משה סיני.
החלטה מס' /1
סעיף  2שבתוספת לסדר היום :אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת .2115
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תבחינים למתן תמיכות לשנת  /9/8כפי שהונח
על שולחן המועצה בסייג אחד בחלק העוסק בתבחינים למוסדות חינוך (שלא ניתן לתקצב
ישירות עפ"י דין) סויגה החלתו של סעיף  1בתנאי הסף על גנים חדשים כדלקמן:
 .1מספר תלמידים בגנ"י לא יפחת מ /9 -תלמידים (יחול על גנים חדשים).
בעד ) /2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )/( :משה סיני.
החלטה מס' /0
סעיף  1שבתוספת לסדר היום :אישור הסכם הקצאה למתן זכות שימוש במבנה בין
העירייה לעמותת קרן ע"ש הרב משה שרר ז"ל שע"י החינוך העצמאי להפעלת בית ספר
"אלומות רחל" – "נתיבות משה".
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסכם הקצאה למתן זכות שימוש במבנה בין
העירייה לעמותת קרן ע"ש הרב משה שרר ז"ל שע"י החינוך העצמאי להפעלת בית ספר
"אלומות רחל" – "נתיבות משה".
בעד ) /2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )/( :משה סיני.
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החלטה מס' /9
סעיפים  1-//שבתוספת לסדר היום:
סעיף  : 1אישור פתיחת חשבון להקמת מוסדות חינוך בבנק לאומי במסגרת הסכם גג,
בתנאים המקובלים בבנק.
סעיף  : 0אישור פתיחת חשבון מוסדות ציבור בבנק איגוד במסגרת הסכם גג ,בתנאים
המקובלים בבנק.
סעיף  : /9אישור פתיחת חשבון מינהלת בבנק הבינלאומי במסגרת הסכם גג ,בתנאים
המקובלים בבנק.
סעיף  ://אישור פתיחת חשבון פיתוח  -תכנון וניהול ביצוע תשתיות בבנק "דקסיה"
ישראל במסגרת הסכם גג בתנאים המקובלים בבנק.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הסעיפים  1-//שבתוספת לסדר היום
כמפורט לעיל.
בעד ) /2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל
אשוואל.
נמנעת )/( :אביבה שקד.
יצא )/( :משה סיני.
החלטה מס' //
סעיף  //שבתוספת לסדר היום :אישור הסכם עם חברת הבונה בע"מ לתשלום פיצויי
בגין הפקעת מקרקעין בגוש  4274ח"ח  ,217עליהם מבנה חד קומתי (הידוע כמועדון
נעמ"ת) ברחוב ג'ון קנדי .41
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסכם עם חברת הבונה בע"מ לתשלום פיצויי
בגין הפקעת מקרקעין בגוש  1/11ח"ח  ,//1עליהם מבנה חד קומתי (הידוע כמועדון
נעמ"ת) ברחוב ג'ון קנדי .1/
בעד ) /2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )/( :משה סיני.
החלטה מס' //
סעיפים  /2-/1שבתוספת לסדר היום:
סעיף  :/2אישור מינוי אבי אוריין כחבר בוועדת תחבורה (רשות).
סעיף  :/1אישור מינוי משה משה כחבר בוועדת תחבורה (רשות).
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סעיפים  /2-/1שבתוספת לסדר היום
כמפורט לעיל.
בעד ) /2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )/( :משה סיני.
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החלטה מס' /2
סעיף  /8שבתוספת לסדר היום :אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום  25/8/2114מס'
 1/2114בנושא :מחיקת חובות אבודים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול ועדת הנחות מיום  /8212/9/1מס'
 /2/9/1בנושא :מחיקת חובות אבודים.
בעד ) /2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )/( :משה סיני.
החלטה מס' /1
סעיף  /2שבתוספת לסדר היום :אישור הסכם שכר בכירים (בין  71% - 75%משכר
מנכ"ל) לד"ר נגיסט מנגשה מנהלת אגף חינוך ונוער החל מ ,1/7/2114 -בהתאם להוראות
משרד הפנים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסכם שכר בכירים (בין  19% - 18%משכר
מנכ"ל) לד"ר נגיסט מנגשה מנהלת אגף חינוך ונוער החל מ ,/212/9/1 -בהתאם להוראות
משרד הפנים.
בעד ) /2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )/( :משה סיני.

_____________________
שלום בן משה
ראש העיר

____________________
יגאל ינאי
מנכ"ל העירייה
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