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סדר היום :
 . 1הרמת כוסית לכבוד ראש השנה תשע"ה.
 . 2איש ור תבחינים למתן מלגות לימודים לסטודנטים .
 . 3אישור תבחינים למתן מלגות למצטיינים בענפי הספורט . 2112/2112
 . 2אישור פתיחת חשבון להשקעות בבנק מזרחי עפ"י המס מכים המצורפים,
בתנאים המקובלים בבנק .

נושא שהועלה מחוץ לסדר היום:
 .2אישור הסכם שכר בכירים בין  01% - 01%משכר מנכ"ל לשלמה גיספן מנהל אגף שפ"ע
החל מ ,1/11/12 -בהתאם להוראות משרד הפנים.
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שלום בן משה -ראש העיר :בתחילת הישיבה נעשה הרמת כוסית ,בתום הישיבה נצא
החוצה ,תלינו את התמונות של ראשי הערים ,קבענו את התמונות של ראשי הערים שהיו
בעבר ,מאז שנות ה ,' 21 -ואני חושב שזה ראוי שהם יהיו פה כדי שכל מי שנכנס לכאן יראה
מי ראשי הערים בעבר ,ראשי המועצות.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אם חתמו על התמונה?
שלום בן משה – ראש העיר :בסוף ,בבקשה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה מספר  .22/13אני
מבקש להביא בקשה לתוספת נוספת ,מחוץ לסדר היום .אישור הסכם שכר בכירים בין
 01% - 01%משכר מנכ"ל לשלמה גיספן מנהל אגף שפ"ע החל מ ,1/11/12 -בהתאם להוראות
משרד הפנים.
שלום בן משה – ראש העיר :תוספת ,תוספת.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :ביקשתי תוספת .על מנת ,אנחנו נעביר להתחלת העסקה ב1-
לאוקטובר .מאחר שיש ישיבת מועצה רק אחרי זה ,בגלל החגים ,אז חשבנו שזה יהיה נכון
להביא את זה לפני ,כמובן שזה בהתאם להוראות משרד הפנים ,פרומה ,אם תרצי את
הבקשה,
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :לא איתרתי את החוזר ,אבל זה השכר.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יש לך התנגדות?
משתתף בדיון :לא מביאים לנו את הרזומה שלו ,שנראה מי הוא,
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :הוא כבר נבחר.
שלום בן משה – ראש העיר :הוא נבחר כבר ,רזומה ,אחר כך ניתן לך את הרזומה שלו.
הוא כבר אושר ,רק השכר שלו.
משה סיני – חבר מועצה :שיציג את עצמו ,מה הבעיה?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בבקשה ,בבקשה.
שלום בן משה – ראש העיר :אה ,בבקשה ,שיציג ,שאלה אחרת.
משה סיני – חבר מועצה :שיגיד כמה מילים עליו ,אני חושב שזה מכובד לבן אדם.
שלום בן משה – ראש העיר :בוודאי ,רק ,לא ,הוא אמר ,את הרזומה ,רזומה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :קודם כל ,אם אתם מסכימים להביא את זה לתוספת.
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משה סיני – חבר מועצה :אין בעיה.

החלטה מס' 2
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד להעלות מחוץ לסדר
היום אישור הסכם שכר בכירים בין  6/% - 7/%משכר מנכ"ל לשלמה גיספן מנהל אגף
שפ"ע החל מ ,2/2//22 -בהתאם להוראות משרד הפנים.
בעד )22( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל
אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.

שלום בן משה – ראש העיר :יפה מאוד .נבקש ממנו אחר כך להגיד כמה מילים ,בהחלט,
בסדר גמור ,מכובד מאוד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אז אנחנו נתחיל בסדר היום.
שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה.

 .2אישור תבחינים למתן מלגות ללימודים לסטודנטים.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אישור תבחינים למתן מלגות ללימודים לסטודנטים .מונח
בפניכם הטופס ,פרומה ,אולי תרחיבי .למעט תיקון בהורדה ,סליחה .פרומה ,בבקשה ,תציגי.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :לגבי מלגות לסטודנטים ,זה כמו שהופץ ,אין שינויים ,רק
בסעיף  ,3.2.2זה מנהלת מחלקת נוער וצעירים.
שלום בן משה – ראש העיר :בסדר גמור .מישהו רוצה עוד להוסיף משהו?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :כן.
שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :יש פה סעיף  ,2.3המלגות יוענקו לסטודנטים שסיימו שירות
צבאי או שירות לאומי ,למעט חריגים שייבחנו על ידי הוועדה ,כגון שחרור משירות צבאי
בשל,
שלום בן משה – ראש העיר :למעט מה?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :למעט חריגים ,שייבחנו על ידי הוועדה.
שלום בן משה – ראש העיר :כן.
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עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :כגון ,שחרור ,בדגש ,שחרור משירות צבאי בשל סיבות
סוציאליות ,או סיבות רפואיות .אני רוצה לומר פה ,קודם כל ,אני יכול לציין פה בפתיח,
אנחנו נמצאים פה בימים נוראיים ,זה חודש שאמור לאחד את העם היהודי ,לא בכדי,
ארבעת המינים זה סמל לאחדות .אני מציע לך ,אדוני ראש העיר ,יהיה לנו עוד הרבה על מה
לריב ,יהיה לנו חורף שלם ,חילוקי דעות יש תמיד ,אני מציע לך לדחות את הדיון הזה עד
אחרי החגים.
שלום בן משה – ראש העיר :איזה דיון?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :את ההצבעה הזו על נושא המלגות.
שלום בן משה – חבר מועצה :למה לדחות אותו?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :כי אתה פה הולך לקרוע את העם ,אתה הולך להביא החלטה,
שממשנתו של יאיר לפיד ,שיש בה משום שנאת חרדים ,וחבל לעשות את זה בחודש שהוא
אמור לאחד אותנו כעם.
שלום בן משה – ראש העיר :אני יכול להגיד לך שאתה מפתיע אותי .על הקריעה של העם.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :אני חושב שאתה יכול להגיד כן ולא ,אגב ,כשביקשת על
שלמה גיספן ,אנחנו ראינו את טובת העיר ,אמרנו ישר כן ,מה ביקשתי פה?
שלום בן משה – ראש העיר :התשובה היא שאין ,אנחנו לא דוחים את הדיון הזה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :הבנתי.
שלום בן משה – ראש העיר :ואני בכלל לא רואה שום קריעה של העם ,בדברים שלך .איזה
קריעה של העם? מה הפופוליזם הזה שלך ,קריעה של העם? אנחנו מדברים על סטודנטים.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אז אני אדבר ,אוקי ,אני אדבר לגופו .אוקי? משרד הביטחון
קבע בתקנות שלו ,וכלל בחורי ישראל ,בחורות ישראל.
שלום בן משה – ראש העיר :מה הוא קבע?
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :בתקנות של משרד הביטחון הייתה קביעה ,מי שרוצה לזכות
ולשרת בצה"ל ,ואת החובות בצידן ,את החובות בצידן ,אנחנו לצערנו הרב יודעים ,הם מאוד
מאוד כואבים .מאידך גיסא ,הוא נתן עוד אפשרות ,מי שרוצה לזכות ולשרת וללמוד בתורה
בכולל ,הוא קבע לו את החובות שלו ,קרי ,עד גיל  21הוא חייב לחיות תחת קו העוני ,לא
לעבוד ,להצהיר תורתו אומנותו ,היה מי שבחר ללכת לשרת בשירות צבאי ,היה מי שבחר

0

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  11/22מיום 11/2/1/22

ללכת לשרת בכולל .הווה אומר ,אף אחד מהם לא פשע ,לא עבר על החוק ,בת סמינר הביאה
תצהיר שמטעמי דת היא לא הולכת לשרת ,היא לא עברה על החוק ,אגב ,יעיד פה ,כמדומני,
מר שלמה גיספן ,הוא היה מפקד כלא ארבע ,נכון או לא?
שלמה גספן – מנהל אגף שפ"ע :אכן ,כן.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :כן ,ואדוני ,אדוני ראש העיר היה קצין משטרה צבאית .ואני
רוצה לומר לכם ,תגיד לי פעם ראית מישהו שהלך על פי תקנת שר הביטחון ,ונתן דחייה ,לא
פטור ,ונעצר? לא .כי הוא הלך על פי חוק ,שהוא בחר בו ,הוא בחר בצד איקס ,היה עוד צד.
הווה אומר ,כולם הלכו על פי חוק .אותו דבר בסמינר .לטענה הדמגוגית שבחורי ישיבה,
שאברכים מקבלים כבר תמיכות ,זה בכלל לא קשור ,ולמה? בנות סמינרים ,עד כמה שידוע
לי ,ואני הייתי אברך עד גיל  ,32כמה שאני יודע ,בנות סמינרים לא לומדות בכולל ,אלא ,אם
ראש הע יר ,אם אתה יודע משהו חדש ,בוא יגלנה ,אני לא שמעתי ,לא ראיתי ,אגב .שתיים,
בחורי ישיבה ,הם בכלל לא לומדים בכולל ,הם נמצאים בישיבות מחוץ לעיר ,מכאן,
שהרשות לא תומכת בהם כלל וכלל .שלישית ,אברך כולל שהולך ומחליט ללמוד
באוניברסיטה ,הוא מאותו רגע הוא כבר לא מקבל שום תמיכה מהרשות ,ולא משום גורם
ממשלתי אחר שתומך בכולל .עכשיו אני רוצה לשאול אותך באמת ,אדוני ראש העיר ,אתה
חושב שאם בחור ישיבה ,או אברך ,מחליט ללכת ללמוד תואר ראשון 2,111 ,שקל ,סליחה,
המצ'וקמקות האלה שאתה הולך להציע ,אתה חושב שזה יעצור אותו? הוא יגיד 'מה ,לא
קיבלתי עכשיו  2,111שקל'? הרי זה לא מה שימנע ממנו ללמוד תואר ראשון .אלא מה ,אדוני
ראש העיר ,אחרי  ...שהציבור הערבי והחרדי מקופח מקדמת דנא ,רק מה ,שלא מודים בכך.
לא מודים בכך .למשל ,יש לנו פה איזה מכרז ,שבוע הבא ,נדמה לי,
שלום בן משה – חבר מועצה :רק אני רוצה שתהיה ממוקד ,כי עוד מעט לא יהיה לך זמן
לדבר.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה:תראה ,אתה נותן החלטה חשובה,
שלום בן משה – ראש העיר :לא ,לא ,זה לא,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :זה משהו היסטורי.
שלום בן משה – ראש העיר :זה לא דיון ,זה לא היסטורי ולא גיאוגרפי עכשיו.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :סליחה ,שלום.
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שלום בן משה – ראש העיר :לא ,אני רוצה רק שתהיה ממוקד ,אנחנו לא עכשיו עוסקים
בדיון ערטילאי עכשיו.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא ,לא ,לא ,זה ,אתה לא,
שלום בן משה – ראש העיר :אני אומר לך,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני לא פונה ללב שלך ,אני פונה לראש ,כי אתה צריך לקבל,
שלום בן משה – ראש העיר :לא ,אני רק אומר שתדע ,אתה כבר מדבר ארבע דקות ,רק
צריך ,אני לא מתכוון להפוך את הדיון הזה לדיון אקדמאי ,יש פה דיון ענייני ,בבקשה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :תראה ,כל אחד ענייני הכל על פי השקפת עולמו ,מה ענייני,
מה לא ענייני .תראה ,אדוני ראש העיר ,באמת ,ההבדל ,הרי כל ,החרדים והערבים מקופחים
כבר עוד מאז קום המדינה ,אני מביא סתם לדוגמא ,למשל ,עכשיו יש לנו איזה תב"ר לבניית
בתי ספר בשכונות החדשות ,נכון? הרי אף אחד לא ציפה שיבנו את המקווה הראשון ,או בית
כנסת  ...עושה קריטריונים ועושה את זה רק אחרי  21שנה שאנשים גרים שם .זה מוסכם
בשתיקה .אלא מה היא ,קם טומי לפיד ,ובנו ,יאיר לפיד ,החליטו להניף את דגל השנאה
ולשים את הדברים על השולחן .חבר'ה ,אתם נטל ,אתם פרזיטים ,אתם משתמטים .על אף
שזה לא ,כי הם הלכו על פי תקנות שירות הביטחון .הוא אומר ,חבר'ה ,בואו נשים את
הדברים על השולחן ,אני אומר פשוט דוגרי מה שהרבה אנשים חושבים .הם אמרו ,בוא ניתן
,אנחנו רוצים לחוקק לכם חוקים נגד אלה שבחרו על פי חוק ,על פי תקנת שירות הביטחון,
לדחות את הצבא ,לא לקבל פטור מהצבא .אתה בא ,אדוני ראש העיר ,ונותן קביעה ,אתה
אומר ,חבר'ה ,תקשיבו ,אני קיבלתי את התמיכה של גדולי התורה של אגודת ישראל ,שאגב,
אתה בזכותם ,בגלל ההצבעה שלהם ,אנחנו בחרנו אותך ,עם גדולי הדור ,בגלל הקביעה
שלהם ,אתה ראש העיר ,ומר בנדה ידידי הוא ממלא מקום ,מיכאל מלמד ,נציג יהדות
התורה לשעבר ,לא יודע ,לשעבר ,כיום ,זאת אומרת ,זה עניין כבר של השקפה ,הוא סגן ראש
העיר ,ואני שמח בשבילו על כך .אתה ,ראש העיר ,דקה,
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אתה ,ראש העיר ,בגלל התמיכה של הציבור החרדי.
שלום בן משה – ראש העיר :מה אתה מבקש?
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עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אנחנו מבקשים שאתה תפעל בהגינות ,אתה רצית לעשות את
זה ,אגב ,גם בדיור ,אין סיבה .תבין ,יש הבדל בין ממשלה ,נגיד ,ממשלה זה רשות מבצעת.
שלום בן משה – ראש העיר :מה אתה מבקש?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :סליחה ,הממשלה ,אני תכף אעלה את ההצעה הנגדית שלי.
ממשלה זו רשות מבצעת ,הכנסת היא מחוקקת חוקים ,קרי ,כשהממשלה מנסה להעביר
חוק ,היא הולכת לוועדה שמתאימה ,וניגשת לכנסת להעביר חוק .אנחנו רשות מבצעת,
רשות מבצעת צריכה לשרת את כל הציבור נאמנה ,ללא משוא פנים.
שלום בן משה – ראש העיר :מה אתה מבקש?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :תתאר לך ,אדוני ראש העיר ,שאני ,שמחר כשאתה בא לבית
ספר בגין ,וקמים נציגים דתיים ואומרים 'לא ,אנחנו נגד' ,והנימוק הוא ,כי לומדים שם
מעורב .זה הרי אבסורד.
שלום בן משה – ראש העיר :מה אתה מבקש?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :ברגע שנבחרנו ,אנחנו אמורים לשרת את כלל הציבור ,ללא
הבדל כל השקפה .שוב ,אמר לי בנדה ,זו זכות מוקנית.
שלום בן משה – ראש העיר :מה אתה מבקש?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :דקה ,תן לי לדבר.
שלום בן משה – ראש העיר :תסלח לי רגע ,אתה כבר מדבר שמונה דקות ,מה אתה
מבקש?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :תהיה סבלן ,עד שהתחלנו להגיע ,אתה מדבר.
שלום בן משה – ראש העיר :בסדר גמור ,לפיד ,שמעתי ,ואבא שלו ,שמעתי ,הכל שמעתי,
מה אתה רוצה?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא ,אני רוצה שאתה תקשיב.
שלום בן משה – ראש העיר :אני מקשיב לך.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא תשמע .תראה ,מר בנדה אמר שזו זכות מוקנית לעירייה,
ולעירייה יש זכות ,אמר לי בשיחה ביני לבינו ,והוא טען טענה שלכאורה נראית צודקת ,אז
אני אמרתי לו ,תתאר לך שמחר יש לנו זכות מוקנית בוועדה המקומית לתת שבס ,או הגדלת
אחוזי בנייה לקבלנים ,ואנחנו נכתוב בקריטריונים ,כי זה זכות מוקנית לעירייה ,נגיד ,לא,
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רק ליוצאי צבא .הרי זה אבסורד ,זו אפליה לשמה .שלום ,אולי כוונתך לא כך ,אבל יש
בסעיף הזה משום שנאת חרדים .מאז קום ראש העין ,לא היה דבר כזה .למה להכניס אותו?
באמת ,אני עכשיו מדבר אליך לא מהלב ,מהראש .למה להכניס את הסעיף הזה? מה זה
נותן? להראות ,אייטם ,תת אלוף בצה"ל ,עלאק ,לא עשו צבא ,הכנסתי להם .יאיר לפיד הולך
להתמוטט ,זה אייטם ,זה חולף ,באמת ,זה שטויות .הרי אתה יודע שבראש העין הוותיקה,
בכל בית יש בחור ישיבה ,בחור דתי לאומי ,בחורת סמינר ובחורה בלבוש חווה אמנו ,וכולם,
אגב ,אחים ,הם יושבים על אותו שולחן ,אתה רוצה שבאותו בית אנשים יתנהלו ,יגידו,
ההוא קיבל מלגה וההוא לא? באמת.
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי .שמעתי ,מה אתה רוצה?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני פונה אליך ,באמת ,לראש ,שלום ,זה החלטה שיש בה
משום שנאה .אולי אין כוונתך בכך ,אבל זה פועל יוצא .תחשוב.
שלום בן משה – ראש העיר :אז מה אתה רוצה עכשיו?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה:אני רוצה שתדחה את ההצעה הזו ,באמת ,תגלה גדלות נפש,
אגב ,אם אתה תחזור בך ,זה לא ייראה עכשיו ,אה ,קיפל אותי ,זה ממש לא ככה .זה שיש לך
רוב ,אנחנו יודעים.
שלום בן משה – ראש העיר :טוב.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אבל אסור לך לנצל את הרוב לדרוס את המיעוט.
שלום בן משה – ראש העיר :טוב.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :ואתה פשוט בא ואומר ,לחבר'ה ,בחורי ישיבה ואברכים,
חבר'ה ,אאוט .אתם לא עושים לי טוב עין.
שלום בן משה – ראש העיר :אוקי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :ואני אומר לך,
שלום בן משה – ראש העיר :סיימת?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :כבר.
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי ,בבקשה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :חבר'ה ,זה מצחיק אתכם ,אבל אני אגיד לכם את האמת,
אני מרגיש בושה היום.
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שלום בן משה – ראש העיר :אתה יכול להתפטר ממועצת העיר אם אתה מרגיש בושה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :באמת ,היום אני מרגיש בושה להיות חבר מועצת עיריית
ראש העין.
שלום בן משה – ראש העיר :טוב ,שמעתי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אתה גורם לנו להרגיש לא טוב ,שלום.
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי ,שמעתי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :חזור בך ,זה לא בושה ,זה לא ימעיט מערכך ,אדרבא.
שלום בן משה – ראש העיר :הבנתי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :משה דיין אמר ,מי שלא משנה את דעתו ,הוא חמור .ולשנות
דעה זה גדלות נפש ,קורה ,לפעמים שיקול דעת.
שלום בן משה – ראש העיר :חמור ,דרך אגב ,זו חיה חכמה ,כתוב 'ישכר חמור גרם ,רובץ
בין המשפטיים' ,ולא כתוב סוס ולא פיל ,אז חמור זה דבר חכם .שמעתי ,עכשיו תראו ,דקה.
בבקשה .תראו,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אגב ,אני רוצה לתת ,תזכור את המשפט,
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי ,עוזי ,תרשה לי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :משפט אחד ,אני רוצה להגיד ,משפט אחרון ,תן לי משפט
אחרון ואני סיימתי.
שלום בן משה – ראש העיר :סלח לי ,עוזי ,עוזי ,סליחה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :בישיבת התקציב שאתה ... ,עליך שאני מצביע בתקציב,
אמרתי לך שאתה תיתן ,שהחלפת את התקציב של הסטודנטים ,אמרתי לך ,אתה ...
(מדברים יחד)
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :בימינו ,אנשי ציבור צריכים טיפה יושר.
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי ,עוזי ,אל תטיף לי ליושר ,תעשה לי טובה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :זכותי להטיף לך ,כי אתה חוזר בך בדברים.
שלום בן משה – ראש העיר :לא ,אל תטיף לי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אתה היית מסוגל להגיד במערכת הבחירות ,לציבור החרדי,
אני נותן לכם מלגות ,רק אם תשרתו בצה"ל? לא היית מעז.
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שלום בן משה – ראש העיר :שמעתי ,שמעתי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :עוד מעט אנחנו מתקרבים ליום הכיפורים ,אתה יודע ,יש את
הווידוא הגדול על חטא שחטאנו לפניך בדעתי מרמה .בוא קצת נהיה הגונים כלפי עצמנו.
שלום בן משה – ראש העיר :טוב .אוקי .אז תראו ,אני רוצה לומר לכם משהו קטן.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :אני לא רוצה את היום הזה לפני ראש השנה בדיונים ביני
לבינך ,עוזי ,אבל מכיוון שנגעת בשמי ,אז אני רוצה לומר לך שיש כמה וכמה דברים שהציבור
הדתי צריך לקבל,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :תגיד לו ,הוא מחליט.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :לא ,אני אומר לך .אני לא אמרתי ,ואנחנו עובדים על זה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אנחנו נראה במשך ארבע שנים אם אכן זה יקרה ,אתה צריך
להגיד לא ,הוא אמור לחתום על הדברים .
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :לעצם עניין המלגות ,הסטאטוס של בחורות ,של בנות
סמינר ,הוא קצת שונה ממי שהולך ללמוד במוסד אקדמאי לתואר ראשון.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :במה הוא שונה ,אגב?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :הוא שנה מזה שבחורה שהולכת לסמינר ,היא מקבלת תואר
אקוויוולנטי ולא תואר מוכר באוניברסיטה ,והתבחינים האלה מיועדים לתואר
באוניברסיטה ,או בתואר ראשון במוסד כזה או אחר.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אגב ,סליחה שנייה,
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :אני עשיתי שיעורי בית קצת.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :כשאני מדבר בסמינר ,אתה יודע מה ,אני חוזר בי ,בת חרדית
לא התגייסה לצה"ל.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :לא הפרעתי לך ,רגע.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא ,לא ,אתה אומר דבר שהוא לא מדויק ,ואולי לא דייקתי
נכון בדברים .אני רוצה לתקן לפרוטוקול ,אני מתכוון על בת חרדית שלא שרתה בצה"ל.
אגב ,בפר"ח ,משרד החינוך עוד לא נתנו את התנאי הזה ,תנאי שירות בצה"ל ,משרד החינוך,
אגב ,הוא אף פעם לא היה חשוד כזה שהוא עכשיו רץ בריצת אמוק לטובת החרדים ,והוא
לא מעז להתנות את התנאי הזה בפר"ח כתנאי לשירות בצה"ל.
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מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :לכן ישנה החלטה ,עם ראש העיר ,מיד אחרי החג להקים
וועדה ,שציבור דתי יהיה שותף בה,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :מה ,אנחנו סוג ב'? מה ,אנחנו ערבים?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :אתה גם יכול לבוא.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :מה ,אנחנו מיעוטים? מה ,אנחנו ערבים פה?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :לא ,אני אומר שאם התבחינים הם תואר אקדמאי
באוניברסיטה,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :למה תבחינים שונים ,מה ,אנחנו סוג ב'?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :כי ככה ,זה מה שנקבעו.
שלום בן משה – ראש העיר :סליחה ,תרשה לי שנייה.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :ואז מה יהיה תבחינים נוספים,
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי ,עוזי ,עוזי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אבל למה שונה ,מה ,אנחנו שונים?
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי ,סליחה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :מה ,יש לנו קרניים?
(מדברים יחד)
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :העניין הוא שלראשונה יהיה כסף גם לחילוניים ,וגם
לדתיים ,זה לעולם לא היה דבר כזה ,זה העניין.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :סליחה ,זה לא אנשים שפשעו .זה לא עריקים ,זה לא
פרזיטים,
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :אתה מחפש את הניואנסים כדי לקדם ,כדי לפגוע בראש
עיר?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אתה מנסה להצדיק את המצפון שלך.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :לראשונה ,מזה  21שנה ,יהיה,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :בתקופתו של משה סיני לא היית מעז ,היום אתה עולה סגן,
אל תנסה להצדיק את זה ,מיכאל.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :אני לא מצדיק שום דבר.
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עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אתה היית מעז להגיד לרב שטיינמן ,ולרב קנייבסקי,
בתחילת מערכת הבחירות ,שזה מה שאתה הולך לעשות? לא היית מעז.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :מה זה קשור?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא היה לך את האומץ.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :שוחחתי עם גפני,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אגב ,בשביל גילוי נאות ,אני שירתתי בצה"ל ,וציבור
האברכים ובחורי ישיבה ,בנות סמינרים ,לא תמכו בי .אבל אפילו ,אני חייב לשרת אותם,
בדיוק כמו שאני חייב לשרת את תלמידי בגין ,שלומדים מעורב.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :מה זה קשור? וגם כחילוני ,אתה צריך לשרת.
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי ,עוזי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אנחנו פה רשות מבצעת שאמורה לשרת את כלל התושבים,
זו בכייה לדורות.
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי ,שמעתי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :שלום ,אתה לוקח קביעה היסטורית.
שלום בן משה – ראש העיר :שמעתי אותך כבר .שמעתי ,היסטורית.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :משום שנאה לחרדים.
שלום בן משה – ראש העיר :שמעתי ,שנאת חינם ,שנאת חרדים ,שמעתי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא בונים עיר על בסיס שנאת חרדים .כל מי שעשה לפניך,
פשוט כשל.
שלום בן משה – ראש העיר :שמעתי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :תבדוק את ההיסטוריה.
שלום בן משה – ראש העיר :שמעתי ,סיימת? עכשיו אני מבקש ממך לא להפריע .אנחנו
דנים ,מלגות לסטודנטים .במדינת ישראל יש הגדרה מה זה ,ואנחנו מדברים על לימודים
אקדמאים לתואר אקדמי ,ולכן קבענו שמי שלומד לימודים לתואר אקדמי ,גם אם הוא
חרדי וגם אם הוא לא חרדי ,יכול לקבל מלגה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אבל.
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שלום בן משה – ראש העיר :אל תפריע לי עכשיו .וקבענו ,שמי שאיננו חרדי ,והוא
סטודנט ,צריך להיות ,למד לימודים אקדמאיים ,לימודים לתואר שהוא מוכר ,כפי שמופיע
אצלכם ,ושירת בצבא ,או עשה שירות לאומי או שירות אזרחי .זה נכון לגבי חרדים ,כמו וזה
נהוג במדינה בכל תחומי החיים.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא נכון ,משרד החינוך,
שלום בן משה – ראש העיר :אל תפריע לי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא מתנה במתן מלגה בפר"ח ,הוא לא מתנה את התנאי
הזה.
שלום בן משה – ראש העיר :אל תפריע לי .אל תפריע לי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא ,תדייק בעובדות.
שלום בן משה – ראש העיר :אל תפריע לי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :תדייק בעובדות.
שלום בן משה – ראש העיר :אל תפריע לי ,בבקשה .אני יודע מה זה פר"ח יותר טוב ממך,
בסדר?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :נו ,אתה יכול לאשר לי את הדברים?
שלום בן משה – ראש העיר :אל תפריע לי ,בבקשה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אתה יכול לאשר את הדברים ,או לא?
שלום בן משה – ראש העיר :אל תפריע לי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אין התניה כזאת שירות צבאי.
שלום בן משה – ראש העיר :זה לא קשור בכלל ,כרגע .ולכן ,עלתה סוגיה נרחבת ,על ידי
מיכאל ,ונאמר למה ייגרע חלקם של החרדים? אמרתי ,נהפוך הוא ,אם יש חרדי ,או חרדית,
שהולכים ללימודים אקדמאים ,ההפך ,אני מעודד את זה ,שילכו ללימודים אקדמאים.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זה דמגוגיה ,שאול .זה דמגוגיה ,אני מעודד ,אני  ,זה בולשיט,
עזוב.
שלום בן משה – ראש העיר :תקשיב ,תראה ,זה לא כנסת ,אם זה היה כנסת ,הייתי מוציא
אותך החוצה .אז אם תעשה עוד פעם אחת ,אני אוציא אותך החוצה.
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עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אתה פשוט ,אבל אתה לא מבין שזה משטר דמוקרטי ,אתה
לא בצבא?
שלום בן משה – ראש העיר :שמעתי אותך ,אז תפסיק להגיד,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אתה נראה לי קצת,
שלום בן משה – ראש העיר :אל תפריע לי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אמנם שניכם קצינים בכירים בצה"ל ,אבל קצת,
שלום בן משה – ראש העיר :אני דיברתי איתך בנימוס ,ואל תפריע לי ,בבקשה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :זה לא צבא.
שלום בן משה – ראש העיר :אמרתי לך ,אל תפריע לי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :תדייק בעובדות.
שלום בן משה – ראש העיר :אמרתי לך אל תפריע לי ,פעם שלישית .אתה חצוף .דיברת
עשר דקות ,לא הפרעתי לך ,אל תפריע לי .אתה לא חייב לקבל את דעתי ,כבר אמרת,
היסטורית ,ואפליה וכדומה .לכן ,אנחנו דנים במלגות לסטודנטים לאקדמיה ,זה הנושא על
הפרק .דנו בו ,העלינו אותו להצבעה .עכשיו לגבי החרדים ,אני אומר ,אנחנו אחרי החג נעשה
צוות שיבחן לגבי חרדים שרוצים ללכת לאקדמיה ,גם נשים וגם גברים ,אני אשמח מאוד,
להפך ,כל חרדי שרוצה ללכת ללמוד באקדמיה ולהתקדם לתעסוקה ,אני מברך אותו.
במשרד הקודם,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :למה אתה מפריד ,אבל?
שלום בן משה – ראש העיר :במשרד הקודם.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :למה אתה מפריד ולא עושה את זה ביחד ,למה? למה אתה
עושה את זה על אותו מגש?
שלום בן משה – ראש העיר :במשרד שהייתי ,הממשלה נתנה לחרדים אפליה מתקנת,
בכוונה ,אמרה ,חרדים מגיע להם זה ,וזה ,וזה ,רק שיצאו לשוק העבודה .לכן אנחנו אומרים,
גם חרדים וגם אם יש מישהו שרוצה לימודים אקדמאים בשביל עבודה .האם אפשר ,אנחנו
מעלים להצבעה.
משה סיני – חבר מועצה :רגע ,רגע ,אני רוצה להתייחס לנושא ,ברשותך.
שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה.
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משה סיני – חבר מועצה :תודה .כמה דברים ,קודם כל ,אני מברך על המלגות לסטודנטים,
חייב לומר את זה לשולחן ,יש דברים טובים ,אז צריך לומר אותם ,וברכות על החלוקה של
המלגות לסטודנטים .אני קצת אתייחס קצת גם למה שעוזי אמר ,אבל גם בראייה קצת יותר
כוללת ,ואני אמליץ בסופו של דבר כן לדחות את ההצבעה ,ואני מקווה שמה שאני אומר
יעזור לכם גם בהחלטה הזאת ,והדברים הם ענייניים לחלוטין .שני דברים מרכזיים
שמפריעים לי ,אחד ,עיקרון השוויוניות בנושא ,כל דבר שהוא מפלה בין דת ,גזע ומין ,הוא
לדעתי ,הוא פסול ורשות מקומית לא צריכה לבוא ולומר ,אני דנה במגזר כזה עכשיו ,ובמגזר
כזה אחר כך ,אלא צריך לדון בדברים ללא אפליה ,בראייה כוללת ,ולשים את הדברים על
השולחן .זה אחד .שתיים ,כל הנושא של עיקרון הצדק החברתי ,עיקרון שלמעשה קיים ,הוא
לא קיים בקריטריונים ,וזה דבר שחשוב לשים את זה פה על השולחן ,ואני אסביר לכם גם
למה .תראו ,יש הרבה רשויות ,אני חוזר גם לנקודה הראשונה ,שהנושא של חלוקת מלגות,
הם בכלל לא מכניסים את הקריטריון של שירות בצבא ,או שירות בשירות לאומי.
הקריטריונים הם אחרים לגמרי ,בדקתי את הנושא הזה בכמה רשויות ,אם זה עיריית רמת
גן ,ואם זה אשדוד ואם זה חיפה ,הסעיף הזה בכלל לא מופיע .אני יכול לתת לכם את מה
עיריית רמת גן ,למשל ,קובעת בקריטריונים ,רק שחברי המועצה יהיו בתמונה ,עיריית רמת
גן אומרת ככה .מי רשאי לקבל מלגה? סטודנטים לתואר אקדמי ראשון במוסדות מוכרים
להשכלה גבוהה ,עד גיל  .31תושבי העיר רמת גן המתגוררים בה חמש שנים שקדמו לבקשה.
סטודנטים עובדים או מתנדבים בקהילה .סטודנטים למשפחות מוכרות של אגף הרווחה.
סטודנטים ממשפחות המקבלות קצבאות מהביטוח הלאומי .סטודנטים שהכנסת המשפחה
אינה מסתכמת מעל  12,111שקל .והעירייה מציינת במפורש שאין חובה לעמוד בכל
הקריטריונים .כלומר ,עיריית רמת גן בכלל לא נכנסת לסוגיה הזאת ,בשביל מה להיכנס
לנושא הזה בכלל? אם זה נושא רגיש ,נושא שציבור דתי שלם בא ואומר ,ועוזי מייצג אותו,
בסך הכל קיבלו קצת קולות ,לשני מנדטים ,באים ואומרים ,חבר'ה ,אנחנו חושבים שאתם
מקפחים את הציבור שלנו ,למה להיכנס לזה בכלל? בשביל מה להיכנס לבורות שחכמים לא
נכנסים אליהם בכלל .אז בואו ,תוציאו את הקריטריון הזה בכלל מסל הקריטריונים ובא
לציון גואל .ואז פחות מריבות ,פחות מרירות ,פחות התנגחויות בין דתיים לבין חילוניים ,בין
צד כזה לבין צד אחר .תעזבו את זה ,שימו את זה בצד .עכשיו ,אני לא אומר את זה
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כהתנגחות ,וגם לא כביקורת ,אלא כהמלצה ,שקיימת בעשרות רבות של רשויות אחרות ,ויש
לי כאן את כל הקריטריונים ,גם של רשויות אחרות ,בוודאי שיש רשויות אחרות שכן קובעות
את זה כקריטריון ,אני חייב לשים את זה על השולחן ,כדי לא להיות רק מוטה לצד אחד,
אבל באמת אפשר לקחת דוגמאות מרשויות חילוניות ,או דתיות ,שלא נכנסו בכלל לנושא
הזה .ולכן ,אני מציע ,בהצעה שאנחנו נעלה ,בכלל להסיר את הנושא הזה מהקריטריון ,לא
צריך להיכנס לנושא הזה ,זה נושא רגיש ,זה נושא מצפוני ,זה נושא שהרבה רשויות בכלל לא
התעסקו איתו .אז זה אני חושב שנושא שאני כאן בדעתך בנושא הזה ,לא צריך לקרוע נתח
,ולתת אפילו תח ושה ,גם אם זה לא נכון וגם אם אתה חושב שאתה לא קורע את הציבור פה,
אבל יש כאלה שחושבים כך ,לא חושב שצריך לנקב אותם בעניין הזה .זה דבר אחד ,דבר
שני ,זה שוב ,הנושא של הצדק החברתי .בהרבה מאוד קריטריונים שאני קראתי ,יש
קריטריון מנחה מי אמור לקבל את המלגה הזאת ,האם סטודנט שהמשפחה שלו מרוויחה
 01,111שקל הוא שווה לסטודנט ששני הוריו מובטלים? אני שואל אתכם ,את חברי מועצת
העיר .אתם חייבים להידרש לנושא הזה ,לא יכול לעשות ,אי אפשר לעשות את אותו הקבלה
בין סטודנט כזה לסטודנט אחר ,צריך להיות איזה שהם מבחני הכנסה .הסטודנט צריך לבוא
ולהגיד ,חבר'ה ,אני מובטל .הסטודנט צריך לבוא ולהגיד ,פיטרו את ההורים שלי .אני צריך
 2,111במקום  .3,111אי אפשר להשאיר וועדה בלי קריטריון כזה ,כלומר ,הקריטריון של
צדק סוציאלי ,חייב להיטמע בתוך הקריטריונים שאתם היום מעלים להצבעה ,והוא לא
קיים  ,הוא פשוט נעלם ,או שלא חשבו עליו ,שזה גם בסדר ,אנחנו לא מחוסנים מחשיבה
נוספת .ולכן אני מציע ,תיקחו את הקריטריון הזה ותשבו עוד פעם ,ותבואו ותגידו ,חבר'ה,
אנחנו עושים גם מבחנים מסוימים שקשורים לנושא של הצדק הסוציאלי .הנושא השלישי
שאני רוצה להעלות פה ,זה הנושא של הוועדה המקצועית .הוועדה הזאת היא וועדה שאי
אפשר לקבוע ,המנכ"ל או נציגו הבכיר ,זה או נציגו הבכיר ,זה לא עובד ככה .יש נושא של
אחריות ושקיפות ,והאנשים האלה מחליטים על הרבה מאוד כסף ,מיליון שקל זה הרבה
כסף .אני חושב שהמועצה צריכה לבוא להגדיר במפורש מי מחליט על מה .אז אם זה
המנכ"ל ,זה המנכ"ל ,זה בסדר גמור .אז אנחנו יודעים שהמנכ"ל אחראי על חלוקת המלגות,
אבל אתה לא יכול לפזר פה אחריות שכל יום שני וחמישי מישהו אחר יהיה בוועדה הזאת,
בלי רציפות ,בלי היסטוריה ,זה לא יודע מה הוא אמר ,לא יודע מה היה בישיבה קודמת ,לא
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יודע מה דנו .תקבעו אנשים שזה יהיה תפקידם וזה תהיה משימתם והם אלה שיתעסקו
בנושא הזה ,זה מאוד פשוט .הדבר הרביעי ,שעלה לי ככה בקריאת הקריטריונים ,זה הנושא
של ארגון הסטודנטים המקומי .תראו ,אני לא מכיר מה זה ארגון הסטודנטים המקומי הזה,
יכול להיו ת שזה ארגון שרשום כאגודה ,כעמותה ,יש לו משהו משפטי ,הוא פתח חשבון בנק,
אין לי שמץ של מושג מי זה ארגון הסטודנטים ,האם הארגון הזה היו בו בחירות ,האם
העירייה הסמיכה אותו ,האם מועצת העיר מכירה בו באיזשהו אקט פורמאלי .מחר בבוקר
יקומו כאן עוד שלושה ארגוני סטודנטים ,ואני שומע כאלה שמועות גם מהשטח ,שיבואו
ויגידו ,חבר'ה ,גם אנחנו ארגון סטודנטים ואנחנו רוצים גם כן סיי בוועדה .מה נגיד אז? למה
אתם כן ואתם לא? כלומר ,זה סוגיה שצריך להיות על זה חוות דעת משפטית ,צריך לבדוק
את הארגון הזה ,מי זה ,מה הוא ,מי חבר בו ,מה קורה שם ,האם הוא מתנהל בצורה תקינה,
ולא מיד להגדיר אותו כמייצג ארגון הסטודנטים ,כי כמו שאני מכיר את המקום הזה ,ואני
זוכר את זה גם כן מתקופת כהונתי ,חבר'ה ,היו כאן הרבה מאוד ארגוני סטודנטים ,נקודה
שצריך להתייחס אליה .הנושא האחרון ,שזה להערות ,יש דבר שנקרא חוק מרשם מלגות,
החוק הזה חוקק ב ,1900-יש תיקון  2111שאני לא יודע אם אתה מכיר אותו ,אבל ,בגדול,
החוק הזה בא ואומר שכל רשות מקומית שמקימה קרן מלגות ,או אפילו נותנת מתקציבה
השוטף ,יש כבר גם כיוון בנושא הזה ,חייבת לדווח למשרד החינוך ,למעשה ,כל מה שהיא
עושה סביב הקרן הזאת .אז אני ממליץ ליועצת המשפטית לבדוק את החוק הזה ולראות איך
הוא משליך על הפעילות של עיריית ראש העין בנושא של המלגות .ודבר נוסף ,וזה גם מבקר
המדינה העיר על זה כמה פעמים וגם את זה צריך לקחת בחשבון ,שלפני שמביאים נושא של
מלגות לאישורים כאלה מסוג מועצת העיר ,צריכה להינתן איזושהי סקירה של הרשות
המקומית על תמונת הרקע ,על מה אנחנו מדברים .כמה סטודנטים ,באיזה כיוונים ,כלומר,
להצביע בעלמא על תקציב ,בלי שאנחנו מבינים מה אחוז הסטודנטים בראש העין ,איפה הם
לומדים ,איך הם לומדים ודברים כאלה ,זה נושא שגם פה צריך לקחת אותו בחשבון .ועוד
סוגיה אחת שלדעתי מאוד מאוד חשובה ,ההגדרה מדברת על מוסדות שמוכרים על ידי
המל"ג לתואר אקדמי ראשון .בהרבה מאוד רשויות מקומיות ההגדרה היא הרבה יותר
רחבה .והיא מורחבת לכל מוסד אקדמי שגם אם הוא לא נותן תארים אקדמאים לתואר
ראשון ,הוא מוכר על ידי משרד כזה או אחר .למשל ,אני אתן לכם דוגמא ,מכללות להכשרת
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הנדסאים ,שמוכרות על ידי משרד המסחר והתעשייה ,שאתה היית שם .למה שסטודנט לא
יקבל מלגה? הוא לומד שם ,הוא משלם אפילו יותר מהאוניברסיטה ,למה לא להכניס גם את
הדבר הזה? או מכללות טכנולוגיות לטכנאים ולהנדסאים ,או מכללות לסמינרים ולעובדי
הוראה ,כולל בחינוך החרדי ,שמוכרות על ידי משרד החינוך ,שזה גם נקודה .או מכללות
ובתי ספר למקצועות האומנות ,שמוכרות על ידי משרד התרבות ומשרד החינוך ומשרד
הספורט .אז אלה ,באים שם חבר'ה צעירים ,הם באים ללמוד שלוש שנים ,הם משלמים די
הרבה כסף ,ולמה שלא יקבלו ,הם מקבלים תעודה אחרי שלוש שנים ,למה שלא יקבלו גם
את כן את ה 3,111 ,2,111-שקל? כלומר ,אני הייתי מנסח את הסעיף הזה מעבר לתואר
אקדמי שמוכר על ידי המל"ג ,גם למוסדות על תיכוניים שמוכרות על ידי משרדי הממשלה.
ואז אתה מרחיב את זה להרבה מאוד גורמים אחרים שיכולים להשתתף בקריטריונים
האלה .בסיכומו של דבר ,לדעתי ,יש כאן עוד די הרבה עבודת מטה שצריך לעשות ,ואולי גם
לתקן דברים שעוזי הצביע עליהם ,שפוגעים בציבור החרדי ,ואני מסכים שהם פוגעים בו.
ואפשר לא להתייחס אליהם ולהוריד את הסחבה הזאת ,האדומה ,מעל פני חברי המועצה.
ואני חושב שכולם יחיו עם זה בשלום ,גם בגישה הזאת ,גם בעניינית ,ובא לציון גואל,
במיוחד לפני ראש השנה .עד כאן.
עומר רצון – חבר מועצה :שלום ,אני רוצה להתייחס .ערב טוב לכולם ,אני מתנצל על
האיחור ,הגע תי מאירוע משפחתי .הנושא באמת היה חשוב לי להגיע לדיון .שיתף אותי חברי,
עוזי אשואל ,לגבי הנושא של האברכים ובנות הסמינר.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא ,לא ,בחורות חרדיות.
עומר רצון – חבר מועצה :מדובר בכללי .אני אגיד לך מה מפריע לי ברמה האישית ,ובין
הית ר ,אני לא יודע לאן המנדטים הולכים ,ואיפה פוליטי זה מתחלק ,אבל אותי זה ממש לא
מעניין ,אני לא משוחד שאני מקבל את המנדטים האלה .בכל אופן ,עניינית כרגע לסוגיה ,אני
חושב שהזכות שלנו לכלל תושבי ראש העין ,לא משנה אם הוא אברך או סמינר או לא משנה
מה ,שהולך לתואר  ,דווקא אני מאוד בעד ,אני חושב שעשינו ,המועצה פה ,ואתה ,ראש העיר,
הובלת כרגע את הנושא של המלגות ,אני חושב ,קודם כל ,זה צעד מבורך ,אני חושב שאסור
לדחות את זה ,תנו בשורה לחבר'ה הצעירים בראש העין ,גם ככה חונקים אותנו מכל
הכיוונים ,מכל מיני גזרות ,יותר מהפן המדיני ,מהממשלה ,וקשה להם ביום יום לחיות .אני
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גם כזוג צעיר ,מרגיש את זה .מה שחשוב כרגע ,מבחינתי ,זה באמת ,אם אברך ,או לא משנה
מי ,יש לו הזדמנות ,הוא החליט שהוא הולך ללמוד באוניברסיטה ,מי אנחנו ,מי שם אותנו,
ככספי ציבור ,שכולם משלמים ארנונה ,לבוא ולהגיד לו ,סטופ ,ידידי ,אותך נבחן במסלול
אחר? למה? מה ,הוא למד .המל"ג ,אני חושב שזה מאוד נכון כהתחלה ,אני חושב שגם מה
שמשה אומר ,יכול להיות שבשלב ב' ,התחלנו כרגע עם המל"ג ,בשלב ב' באמת לפתוח את זה
גם לעוד אוכלוסיות נוספות .אבל ,למה באמת לעשות איפה ואיפה? לא מתאים לנו ,אני
חושב ,אנחנו כחברים ,בכלל ,כאיך שהעיר שלנו בנויה ,חשוב שאנחנו נשלב את הדברים
ביחד .מה שאני מצר על זה ,ואמרתי את זה לעוזי ,גם בשיחה בינינו ,ואמרתי לו ,לדעתי זה
אחוזים שהם מינוריים ,אני לא רואה כאלה שהולכים לקפוץ ולהיכנס וללמוד עכשיו,
סטודנ טים במגזר ,שחבל ,במגזר החרדי .זה מאוד מינורי ,אבל עצם עניין העיקרון ,גם לא
משנה לי כמה כל סטודנט יקבל ,זה לא העניין חבר'ה ,כמה יצא בסוף לסטודנט ,זה ממש לא
רלוונטי .אני חושב שאתה עושה ,שלום ,ומוביל מהלך מצוין ,מהלך חיובי ,מגיע שאפו .אבל
מה ,יש סוג א' סוג ב'? מה קרה? גם אם אברך החליט עכשיו שהוא הולך לאוניברסיטה
ורוצה ללמוד ,למה הוא שונה ממישהו אחר? ואני אומר שוב ,אם לא היה את הקריטריונים,
נאמר שמי שלא עשה שירות צבאי ,אם אותו אברך ,אז אני אומר ,יכול להיות שאני אצטרך
לקבל תשובות ואני לא מכיר ,בקיא בנתונים ,אז אני אומר ,אני אשמח לקבל תשובות ,בגלל
זה אני פה .רציתי לעשות את זה ,דרך אגב ,בהנהלה ,לא הספקתי ,הייתי בטוח שאלכס יעלה,
הוא לא הבין אותי בדיוק ,אז הוא אמר לי ,עומר ,תעלה את זה .אני אומר שוב ,אם בן אדם
לא עשה עבירה על החוק ,דין שווה ככולם ,אם הוא עשה ,חלילה ,עבירה על החוק ,אז זה
כבר משהו אחר .תוציאו אותו ,תגררו אותו מתוך הסיפור הזה .אני אשמח ,שלום ,לקבל את
הכיוון שלך ,בסוגיה הזאת.
שלום בן משה – ראש העיר :תראו ,יש רשויות שונות שקובעות כללים שונים ,משה ,אתה
בדקת ,פה ושם יש רשויות שקובעות דברים אחרים וזה כל רשות קובעת .נהפוך הוא ,אני
אמרתי שחרדים ,שהולכים ללימודים אקדמאים ,אנחנו דנים עכשיו בסוגיה אחת בלבד ,לא
דנים על כלל תושבי העיר ,מה מגיע להם כסף ,יש בראש העין ובארץ לומדים שלוש שנות
לימוד לאומנות ,להנדסאים ,לקולנוע ,לטלוויזיה ,בכל התחומים ,זה לא הדיון .הדיון הוא
עכשיו ,כרגע ,על סטודנטים שהולכים ללימודים לתואר אקדמאי ,שהמל"ג מכיר בו ,תואר
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ראשון .אני מכיר כרגע על מיני מכללות וגופים אחרים ,שמשרדים אחרים מכירים בתארים
שלהם ,לריקודים ,למשחקים ,והכל .זה לא הדיון ,זה לא הנושא .הנושא הוא ממוקד,
סטודנט ים שהולכים ללמוד באקדמיה לתואר .ואנחנו מדברים כרגע ,יש גוף אחד במדינה
שהוא מכיר במוסדות האלה ,נקרא מל"ג ,לא גוף אחר בכלל .לא משרד החינוך ,ולא משרד
התרבות ,אף אחד .המל"ג .וזה הנושא על הפרק .אמרתי ,שכל חרדי שהולך ללימודים
אקדמאים,
עומר רצון – חבר מועצה :שלום ,סליחה שאני קוטע ,כל בן או בת ראש העין.
שלום בן משה – ראש העיר :כן ,אמרתי .כן ,אמרתי ,כל מי ש ,1לא ,מי שאיננו חרדי ,אז
אין לו בעיה ,או שהוא משרת בצבא ,או שהוא משרת שירות לאומי ,או שירות אזרחי .לכן
לא הגבלנו את זה לשירות צבאי .החרדים לא הולכים לצבא ,יש כאלה שכן הולכים לצבא,
אז אמרתי ,אם יש חרדי שרוצה ללכת ללמוד לימודים אקדמאים,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אבל אתה מתנה את זה ,אתה מתנה את זה בשירות צבאי.
שלום בן משה – ראש העיר :תן לי לסיים .לא התניתי ,תקשיב לי.
עומר רצון  -חבר מועצה:

הוא אומר עכשיו שהוא לא ,מה.

שלום בן משה – ראש העיר :אתה לא מקשיב לי ,לא התניתי.
עומר רצון – חבר מועצה:

חכה ,הוא אומר לא.

עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :כתוב את זה ,מה זה לא התניתי?
שלום בן משה – ראש העיר :תקשיב ,אמרנו שבנושא חרדים ,כיוון שהנושא הזה,
עומר רצון – חבר מועצה:

עוזי ,אמרתי לך,

שלום בן משה – ראש העיר :אמרתי ,שבנושא חרדים,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :הוא לא אומר ,עומר ,תקשיב טוב ,זה כתוב.
עומר רצון – חבר מועצה:

אני מקשיב ,והוא אומר פה בפרוטוקול ,זה הכל מוקלט ,הנה,

תקשיב.
שלום בן משה – ראש העיר :אני אמרתי שכיוון שנושא חרדים ,נושא החרדים עלה על ידי
חברי מועצת העיר ,ועל ידי סגן ראש העיר ,ואמר מיכאל ,ואמר סגן ראש העיר ,למה ייגרע
חלקם של החרדים? למה חרדי שהולך לאקדמיה ,או חרדית ,לא תקבל מלגה ,אמרתי ,בסדר
גמור .אני מוכן .אנחנו ,אחרי החג ,נקים צוות שלכם ,אתה יכול להשתתף גם כן,
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עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :למה לא על אותו מגש? למה אתה עושה,
שלום בן משה – ראש העיר :כי זה לא אותו מגש .אז אני עניתי לך ,כי במגש הזה ,יש
אנשים שהולכים לצבא ,או לשירות לאומי או לשירות אזרחי .במגש האחר ,אנחנו נדון בזה.
עומר רצון – חבר מועצה :יהיו גם אנשים שלא שירתו.
שלום בן משה – ראש העיר :במגש האחר ,יהיו חרדים שרוצים ללכת ללימודים
אקדמאים ,אני אשמח לעזור להם .אני אשמח לעזור להם.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :למה אתה מפריד? למה אתה עושה אותו סוג ב'?
שלום בן משה – ראש העיר :זהו ,אתה שאלת אותי ,ואמרתי לך .ולכן ,זה הנושא .עכשיו,
עומר רצון – חבר מועצה :שלום ,אתה אומר שמעבר למיליון שקל ,או בתוך מסגרת המיליון
שקל,
שלום בן משה – ראש העיר :מעבר ,לא על חשבון המיליון.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא בתוך זה.
שלום בן משה – ראש העיר :או בתוך המסגרת ,לא חשוב כרגע.
עומר רצון – חבר מועצה :לא חשוב ,אני רוצה להבין דבר ,אני מבין ,אני חושב שגם אתה
מאמין בזה בתוך תוכך.
שלום בן משה – ראש העיר :אני מאמין באמונה שלמה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :זה הבעיה.
עומר רצון – חבר מועצה :אתה לא מייצר איזה אוכלוסייה כזו מול אוכלוסייה כזו ,הבנתי,
אתה אומר קריטריונים ,אני אומר שכולם שווים בעיני ,כל תושב ראש העין ,אנחנו לא
המדינה ,או משרד החינוך ,אנחנו ,ראש העין ,כולם משלמים מיסים ,אתה לוקח כסף מכספי
ציבור ,מהמיסים ,תחלק אותו שווה ערך ,לדעתי ,שווה לכולם .אם אתה אומר שזה בתוך
מסגרת המיליון ,או מחוץ למסגרת המיליון ,זה מחוץ למסגרת המיליון?
שלום בן משה – ראש העיר :עוד יותר ,כל מי שהולך ללימודים אקדמאיים ,והוא חרדי,
או חרדית ,או לא ,מקבל מלגה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שלום ,יש פה הערה ,והיא צודקת ,גם חילוני שלא עשה צבא
והשתמט ,גם הוא לא זכאי ,וזה לא קשור אם הוא חרדי או לא חרדי .רגע ,שנייה.
(מדברים יחד)

23

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  11/22מיום 11/2/1/22

רזיאל אחרק – חבר מועצה:

תן לי רגע ,עומר ,הערתי הערה ,תן לי לסיים אותה ,תן לי

לסיים את ההערה שלי.
עומר רצון – חבר מועצה :לא ,יש פה פרצה גדולה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

רגע ,שנייה ,אם יש לך ,למשל ,אדם שהוא לא חרדי ,שלא

עשה צבא ,הוא גם לא יכול ליהנות מהקריטריונים האלה ,וזה לא קשור אם הוא חרדי ,לא
עשה צבא ,ולא חשוב ,אם הסיבה היא לא בריאותית והיא לא קיבל אישור מיוחד שהוא לא
יכול לשרת.
עומר רצון – חבר מועצה :אני מתחבר לזה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

רגע ,שנייה .עכשיו ,אני חייב להגיד משהו ,תראה ,אתה לא

היית בהנהלה ,וחבל .חבל ,היית מקבל את כל התשובות.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :יאמר לזכותו של רזי ,ומיכאל ואנשי ש"ס ,רק בוועדת
המלגות  ,כמובן ,לא כאשר  ...אם אתה כופה עליהם את ההצבעה .כי בוועדת המלגות,
מיכאל ,רזי ואדמוני ,הם צידדו בעמדתי .פה אתה פשוט כופה עליהם.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

מיכאל ,בוא ,הוא לא כופה עלינו ,בוא ,אז בוא תקשיב.

ישבנו ,ראש העיר הראשון שרוצה לעזור ,אני יכול להגיד לך ,גם למגזר החרדי שירצו ללמוד,
וזה נאמר ידו ,ואני לא בא ,רגע ,תן לי ,תן לי .אבל לא הפרעתי לך ,עומר ,תן לי רגע.
עומר רצון – חבר מועצה :לא ,הסמנטיקה שלך,
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

אז הנושא הזה עלה ,אתה לא היית כאן ,הנושא הזה עלה

ודיברנו על זה .ראש העיר בעד גם לתת מלגות לציבור החרדי ,והציבור החרדי טוב שישבו
כולם ביחד ,וילמדו וישכיל ,ויתפרנס מפרי השכלתו ,הכל בסדר גמור .רק מה אמרו ,אמרו,
תראו ,יש קריטריונים עכשיו שאנחנו עושים לאלה ששירתו ,וזה קריטריונים כלל ארציים.
כשמשה סיני עשה קריטריונים לזוגות הצעירים ,אמרו החרדים ,אתה צריך להכניס גם מי
שלא שירת בצבא ,הוא לא הסכים ,ואז הוא לא דיבר על שוויון.
עומר רצון – חבר מועצה :לא נכנס לזה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

תן לי רגע ,תן לי .כשאומרים שוויון ,אז שוויון צריך להיות

לכל האורך ,לא רק איפה שנוח .אז הוא אמר 'אני לא מוכן לתת למי שלא שירת בצה"ל'.
עכשיו הוא אומר ,גם מי שלא שירת בצה"ל שיקבל מלגות .אבל בסדר ,זה פוליטיקה ,הוא
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עכשיו נמצא בצד השני ,וזה בסדר גמור מבחינתו .אבל אני אומר ,תראה ,לא חס וחלילה,
אנחנו לא רוצים למנוע מהציבור החרדי שילך ילמד ,ואנחנו גם נתמוך בו ,אלא מה ,אני
ח ושב שמן הראוי שגם הציבור החרדי יוכל לתרום לחברה ,בתמורה למלגה ,בסקטורים שלו.
שלום בן משה – ראש העיר :קבענו את זה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :קבענו ,אז ראש העיר אמר ,יוקם צוות ,תן לי רגע ,לא הפרעתי
לכם.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :מה ,זה לא סקטור של העיר?
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

אתה תמחה ,יהיה לך הרבה מה למחות ,חכה רגע ,חכה ,יהיה

לך מה למחות ,אל תדאג .עוזי ,אז בא ראש העיר ואמר ,אנחנו נעשה כבר בזמן הקרוב ,ויהיו
זה ,אז אף אחד לא כפה עלינו כלום ,אנחנו בדעה אחת .עכשיו ,לעניין המלגות .ב,12.2.2113-
ראש העיר ,לפני שאתה מוחה ,אני ביקשתי לזמן ישיבה ולשנות את סדר העדיפויות בנושא
מלגות לסטודנטים ,אתה רוצה ,אני אשלח לך את זה עכשיו כתזכורת ,זה היה ב ,12.2-ואחד
הסעיפים שביקשתי ,שבמקום שאתה עושה שינויים מתקציב לתקציב ,במקום קשרי חו"ל,
שרצית לאשר ,ואירוח ,ביקשתי לאשר מלגות לסטודנטים .לא הסכמת .אז אני רוצה לברך
על מה שהוא עושה כאן .הנה הטבלה פה ,אם תרצה ,אני יכול לשלוח לך אותה במייל .חברי
המועצה ,חלקם הגדול לא רצה לחתום להביא את זה לישיבה שלא מן המניין ,הרוב דרס את
המיעוט ,מה שאמר עוזי אז .היום אני חושב שהרוב כן מתחשב במיעוט ,עובדה שאנחנו
נבדוק קריטריונים ,אז לא רצית ,וזה בסדר ,אני שמח שבירכת אותו על זה שהוא עשה ,ואני
רוצה להגיד לך שהשינוי הוא טוב ומרענן ,ומגיע לך ולמועצה הזאת שאפו.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני רוצה לומר לך שאם זה היה נבחן מבחינה משפטית ,זה
לא היה עובר .פשוט אין לאנשים זיכרון עצמי.
(מדברים יחד)
שלום בן משה – ראש העיר :רבותיי ,מישהו עוד רוצה?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רגע ,רגע ,אני רוצה להתייחס.
שלום בן משה – ראש העיר :כן ,בבקשה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני רוצה להתייחס.
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(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :משה ,אני רוצה רגע להתייחס לדברים שאמרת .בקדנציה
הקודמת ,כשאני הייתי ,גם ,יושבת ראש וועדה המלגות ,וישבנו וקבענו קריטריונים ,הייתה
סוגיה מאוד ,וישבו איתנו סטודנטים בוועדה ,ואחד הדברים שעלו בצורה מאוד מאוד
משמעותית ,זה ה יה הנושא ,באמת ,של הסוציו אקונומי ,ועד כמה אנחנו מתחשבים באלמנט
הסוציו אקונומי  ,עד כמה זה הופך להיות משהו שהוא משמעותי בקריטריונים .העלו
הסטודנטים ואמרו ,תראו ,אנחנו ,עם כל הכבוד ,התקופה שלנו היא תקופה לא קלה ,אנחנו,
היו סטודנטים שאפילו התביישו לבוא לבקש מההורים כסף עבור הלימודים שלהם.
סטודנטים שעובדים בשלוש עבודות ,מממנים את שכר הדירה שלהם ,מממנים את
הלימודים ,מממנים הכל ,ואפילו לא מבקשים מההורים ,ואם תסתכל האם ההורים הם
מוכרים לרווחה ,האם ההורים ,לא .נמצאים ,יכולים להיות במינוסים מאוד מאוד מאוד
גדו לים .עכשיו ,אני מברכת ,באמת ,כשאני עוד שלחתי לשלום את אותם קריטריונים ,שלום
אמר ,לא ,סיגל ,אנחנו הולכים לתת לכולם ,ובאותו רגע באמת ,אני מברכת על הרעיון ,זאת
אומרת ,לכל סטודנט שבא וגר בעיר ,והוא תושב העיר ותורם לקהילה ,ואחד הדברים
החשובים פה זה באמת התרומה בשעות התנדבות לקהילה ,שהוא יהיה גם משמעותי
לקהילה ,אני חושבת שזה דבר שהוא נכון .ויכול להיות שיש עיר שלקחה את המצב הכלכלי,
נכון ,אבל יש כאלה שלא.
שלום בן משה – ראש העיר :הרוב כן ,תפסיק עם הסיסמאות שלך.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה בכלל לא משנה ,אבל אנחנו,
שלום בן משה – ראש העיר :הרוב ,לא.
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רגע ,שנייה .אני אומרת .כשאני אסיים ,אני מבקשת ,סליחה.
רק לך מותר לדבר? אז יכולת להגיד את זה לעצמך כשאתה דיברת.
שלום בן משה – ראש העיר :סיגל ,בבקשה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אנחנו אחרים ,ראש העין באמת אחרת ,ואחד הדברים היפים
שאני חושבת שאנחנו מצליחים לשמור על ראש העין עם הייחודיות שלה ,זה שאנחנו לוקחים
ובונים את הדברים על פי האופי של העיר ,על פי הקהילתיות של העיר ,ועל פי הקשרים בין
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האנשים ,אנחנו אחרים ,ולכן,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אבל בקריטריון הזה את הורסת את כל הקשרים הבין
אישיים של האוכלוסייה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :עוזי ,שנייה ,רגע ,שנייה .ולכן ,שנייה רגע ,עוזי,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :זה דמגוגיה ,באמת.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני לא מתייחסת רגע לנושא החרדי ,בכוונה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :זה הנושא המהותי ,הרי אין וויכוח בינינו שזה טוב שנותנים
לסטודנטים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :ולכן ,אני באה ואני אומרת שאני חושבת שהקריטריון הזה
נכון .מה שכן ,אני חושבת שנכון בדברים שלך ,ושלום ,אני מבקשת שתשקול את זה ,ואולי
את זה כן כדאי להעלות ,להצביע היום ,אבל להעלות את זה לישיבה נוספת ,זה גם דיברנו
על זה קודם בהנהלה ,על הרכב הוועדה .שהרכב הוועדה ,האנשים ,שמית צריכים להיות ,זה
חשוב להתנהלות ,להמשכיות ,וזה נכון ,אז מה שאני מציעה ,זה שנצביע על ההצבעה,
ו לישיבה הבאה נביא את הנושא של סעיף שלוש ,נביא עוד פעם ,מי הם האנשים שישבו
בוועדה ,כי זה חשוב ,זה חשוב להתנהלות השוטפת.
שלום בן משה – ראש העיר :טוב ,בבקשה ,גברתי.
אביבה שקד – חברת מועצה :טוב ,ככה ,אני קודם כל חושבת שכל הנושא הזה של שוויון,
אי שוויון ,לא רלוונטי כאן ,כי כל תבחין עושה סוג של אפליה .אני מרגישה מאוד צעירה ,כל
תבחין עושה סוג של אפליה בין מי שנכנס לקריטריון לבין מי שלא .אני לא יכולה לקבל דיור
לזוגות צעירים ואני מרגישה מאוד צעירה ,ובעיריית רמת גן קבעו את גיל  31כסף
לסטודנטים ,מה שפה לא ,כלומר ,בסדר גמור ,לכן ,כל רשות אכן צריכה לקבוע את
המדיניות שלה .אני חושבת ,ראש העיר ,שאסור לנו לעשות אבחנה בין חילוניים לחרדים,
ולכן אני גם לא מקבלת את העמדה שלך ,עוזי ,אני חושבת שהסיפור הוא כאן ,הוא כן לקדם
את מי שעשה שירות ,כן לעשות אבחנה בין מי שעשה שירות צבאי לבין מי שלא עשה שירות
צבאי ,בלי קשר ,אני מכירה מספיק חילוניים ,וחילוניות ,שלא עשו שירות צבאי ו/או אזרחי.
זה דבר אחד .דבר שני ,אני רוצה להציע ,העיר הזאת נושאת על הדגל שלה את השירות
הצבאי ,ודרך אגב ,נשים ,לעומת ,השירות הצבאי של גברים ,שאנחנו מובילים בארץ ,לצערי
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הרב ,בנשים ,אנחנו במצב מאוד לא טוב ,לכן ,אני לא רוצה לראות אותנו מקדמים ומעודדים
בעיני ,אי שירות צבאי ,או אזרחי .אני רוצה להציע ,במקום להגיד שאתה עושה וועדה נוספת
לחרדים ,אני חושבת שאסור בכלל לדבר על חרדים ולא חרדים ,לעשות וועדה נוספת
לאו כלוסייה שלא שירתה שירות צבאי או אזרחי ,אך אנחנו רוצים לעודד אותה להיכנס
לשוק התעסוקה ,אתה מבין? ולא לעשות את האבחנה בין חרדי ללא חרדי .אסור לדבר על זה
בכלל ,הסיפור הוא פה ,בעיני ,אתה נותן מלגות לסטודנטים כי אתה רוצה לתת להם ,בעיני,
סוג של פיצוי על זה שש לוש שנים מהחיים שלהם ,עכשיו הבן שלי בשכם ,בשלוש שנים שהוא
נמצא בשירות צבאי ,מישהו אחר היה יכול ללמוד ולעבוד .אני אומרת לך את זה כרגע
כאמא ,כמו כל אחד מאיתנו פה ,וזה לא מהמקום של הדתיים והחילוניים ,אני אומרת לך,
עוזי ,אני מכירה ,אני אישית ,מספיק חילוניים שלא שירתו ,ולא מזה ,מכל מיני סיבות ,גם
מצפוניות וגם,
שלום בן משה – ראש העיר :אז מה את מציעה?
אביבה שקד – חברת מועצה :ולכן ,אני רוצה כן להציע קודם כל ,שתיתן ,אני רוצה להציע
לך כן לוותר רגע על ההצבעה היום ,להחזיר את זה ,כן לעשות בחינה של הסיפור הכלכלי
כאן ,אני חושבת שאני מבינה את מה שמשה אומר ,וכן לתת לזה איזשהו סיכוי .אני רוצה כן
להציע שהסיפור של וועדה אחרת ,שלא תהיה לפי חרדים לא חרדים ,אלא באמת ,מי שלא
שירת ,ואני רוצה לתת לו מנוף ,ולא קשור לחרדים לא חרדים ,ובכלל לא לדבר על זה ,אסור.
שלום בן משה – ראש העיר :שמעתי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

לגבי הסוציו אקונומי ,שלום ,הוועדה שתדון בחלוקת

המלגות ,היא בטח תעשה לעצמה סדר עדיפויות ותיתן קודם כל למעמד סוציו אקונומי,
שלום בן משה – ראש העיר :לא ,לא ,לא.
אביבה שקד – חברת מועצה :אתה לא יכול ,זה לא בקריטריונים.
שלום בן משה – ראש העיר :רבותיי ,סליחה .אני רוצה לסיים ,תראו .השאלה הזאת של
מבחן סוציו אקונומי ,היא עלתה על הפרק ,ואני אומר לכם שהיא נדונה בהרבה מקומות.
היכולת שלנו ,העניינית ,מעבר למה שאמרה סיגל ,שאני מסכים לחלוטין ,סטודנט שמתחיל
ללמוד ,אני לא יכול לבדוק כרגע את אבא שלו ,את אמא שלו,
עומר רצון – חבר מועצה :זה גם לא נכון.
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שלום בן משה – ראש העיר :זה לא נכון ,זה נקרא לפתח התת רובץ ,אני מתחיל לבקש
ממנו ,אני מבקש ממנו כרגע ,זה בבחינת ,בפני עיוור תיתן מכשול .תביא בבקשה את השכר
שלך ,של אבא שלך ,וכולי .אני כל סטודנט שהולך ללימודים אקדמאיים ,אחרי שירות צבאי
ואחרי זה ,רוצה לעזור לו ללימודים אקדמאיים ,לכן הסוגיה הזאת ירדה מהפרק .מעבר
לזה ,צריך להקים מנגנון ,לבקש את תלושי השכר ,מיותר לחלוטין.
עומר רצון – חבר מועצה :זו מדיניות רווחה מתקדמת.
שלום בן משה – ראש העיר :לכן ,הסוגיה הזאת ,אני כן מקבל את ההצעה שלך בסוף,
שנקים וועדה ,אני מתכוון להצביע על עניין הערב ,ולא לדחות אותו .להקים וועדה שתבחן
את כל אלה האחרים שהם לא שירתו בצבא ,ותבדוק אותם מחדש לגבי ,תקבע קריטריונים
לגבי הזכאות שלהם למלגות לסטודנטים לתואר ,למוסדות מוכרים בהשכלה גבוהה .לא כל
יתר האחרים .אם מישהו מכם ירצה בעתיד להגיד ,בואו נבדוק תלמידים שלומדים בראש
העין ,שלומדים במכללות ללימודי תעודה ,זה נקרא לימודי תעודה למיניהם .שהם חשובים
בפני עצמם .הנושא הזה היום הוא רק לימודים לתואר אקדמאי .אני רוצה לומר ,יש בראש
העין אגודת סטודנטים אחת ,קיימת ,היא פועלת ,היא נושמת ,היא פועלת בקרב
הסטודנטים .היא וולונטארית ,היא עושה עבודה יוצאת מן הכלל ,והיא חלק מהעניין הזה.
לכן ,אני ,ברשותכם ,רוצה להעלות את זה להצבעה .בבקשה.
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :אני רוצה רגע הערה .אני אומר לכם ,אני לא מסכים,
שאני למדתי בטכניון ,לא קיבלתי מלגה ,כי אבא שלי היה חבר אגד ,אני אומר לכם ,זה לא
בסדר.
עומר רצון – חבר מועצה :לא קיבלת מלגה בגלל זה?
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :לא קיבלתי מלגה ,כי אבא שלי היה חבר אגד .אני עד
היום ,זה אמנם עניין של  21 ,21שנה ,אני בוכה.
שלום בן משה – ראש העיר :טוב.
עומר רצון – חבר מועצה :אבל היה לך כרטיסיות חינם באוטובוסים.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני רוצה להעלות הצעה נגדית.
שלום בן משה – ראש העיר :תמתין .כן .מי בעד?
עומר רצון – חבר מועצה :רגע ,רגע ,מה זה תמתין?

29

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  11/22מיום 11/2/1/22

פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :הוא יעלה את ההצעה ,ואחרי זה הצבעה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אפשר לעשות ,פרומה ,הצעה מול הצעה ,לא?
שלום בן משה – ראש העיר :אתה רוצה הצעה נגדית?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :כמו שעשית אצלנו ,פרומה ,הצעה מול הצעה.
שלום בן משה – ראש העיר :מה ההצעה הנגדית ,בבקשה.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :בוא נראה כמה הצעות נגדיות יש.
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי ,בבקשה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני מציע להעלות להצבעה את ההצעה שהוגשה היום
למועצת העיר ,בלי הסעיף שתיים ,סעיף קטן  ,2.3הווה אומר ,בלי סעיף המפלה לרעה בנושא
שירות צבאי.
עומר רצון – חבר מועצה :גם לי יש הצעה.
שלום בן משה – ראש העיר :אוקי ,שמענו ,בבקשה ,כן.
עומר רצון – חבר מועצה :אני מציע לתמוך בהצעה הזאת ,למעט תוספת של סעיף אחד,
שי היה קריטריון שמשמעותו צדק סוציאלי ,שייתן אפשרות לסטודנטים שהם יותר במצוקה
לקבל גם סכום יותר גבוה ,כי אין את הקריטריון הזה ,ולהוריד את הסעיף שלדעתי באמת
מפלה פה איזשהו מגזר ,שהוא המגזר הדתי חרדי ,דתי ,להוריד את הסעיף הזה ,אין שום
טעם שהסעיף הזה יהיה ,במיוחד כשאתה הולך להקים עכשיו עוד וועדה ,אז תוריד את
הסעיף הזה .אז לכן ,ההצעה שלי היא ככה ,להוסיף את הסעיף של צדק סוציאלי ולהוריד
את סעיף שתיים ,שהוא מפלה את הדתיים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

מה זה צדק סוציאלי?

עומר רצון – חבר מועצה :אז אני הסברתי.
שלום בן משה – ראש העיר :בסדר .כן.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אנחנו נאחד את ההצעה שלי ושלו ביחד.
שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה ,כן.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אתה קובע את סדר ההצבעה ,אתה יכול להעמיד את
ההצעות להצבעה ,כל אחת בפני עצמה ,ולהחליט מה יהיה הסדר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל אפשר גם הצעה מול הצעה באותו רגע.
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משה סיני – ראש העיר :נעשה הצעה משותפת.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :אנחנו איחדנו את שתי ההצעות.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יש שתי הצעות ,הצעה מול הצעה וזהו .מי שפה בעד ,פה הוא
נגד ,זהו .מי שבעד פה ,הוא נגד שם.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :עוזי הודיע,
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי הודיע שהוא הצביע.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז מה ההצעה שלך בסוף ,עוזי ,להוריד את סעיף  ?2.3זה
ההצעה?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :כן ,כן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

הצעה סוציאלי ,יאללה.

משה סיני – חבר מועצה :סוציאלי וגם להוריד את זה.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה:

שלוש הצעות.

משה סיני – חבר מועצה :אוקי ,שלוש הצעות ,תחליטו מה אתם מעדיפים.
שלום בן משה – ראש העיר :אני מציע להצביע עכשיו כרגע ,אני מציע להצביע על הצעה
של ההנהלה ,מול שתי ההצעות של שני חברי המועצה ,ולהצביע מי בעד.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אתה לא יכול ,כל הצעה בפני עצמה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

רגע ,בגלל שזה שלוש?

פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :בגלל שזה שלוש.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מי בעד ההצעה לאישור המלגות ,כפי שהובאה להנהלה?
שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :על פי הצעתו של ראש,
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :כפי שמופיע בסדר היום.
שלום בן משה – ראש העיר :כמו שבסדר היום.
עומר רצון – חבר מועצה :יש תוספת מה שראש העיר אמר ,שתהיה וועדה נוספת.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :נוסף,
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עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא קשור להצבעה ,עומר.
(מדברים יחד)
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :שלום בן משה?
שלום בן משה – ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני ,נעדר .אבטליון נעדר .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:

נגד.

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 קפלונוביץ?
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :חנוך עוז ,נעדר .עוזי אשואל?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :נגד.
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החלטה מס' 1
סעיף  2בסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את התבחינים למתן מלגות
לימודים לסטודנטים כפי שהונח על שולחן המועצה ,כולל תיקון סעיף קטן  2.1.2כדלקמן:
מנהלת המח' לנוער וצעירים.
בעד )2/( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל
אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ.
נגד )1( :משה סיני ,עוזיאל אשוואל.

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מי בעד ההצעה של עוזי אשואל?
עוזיאל אשאואל – חבר מועצה :תגיד מה ההצעה ,פרומה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אתה הצגת את ההצעה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :פרומה ,עכשיו זה ההצעה שלי ,נכון?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :כן ,זה מה שראש העיר החליט.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :כפי שהוגשה ,פרט לסעיף  .2.3פרט לסעיף קטן .2.3
שלום בן משה – ראש העיר :אוקי .למעט ,למעט .למעט ,כן ,הלאה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה – ראש העיר :נגד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :נגד .בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :נגד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :נגד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני ,נעדר .אבטליון נעדר .סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :נגד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר – חבר מועצה:

נגד.

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק? עדי אביני? יצא
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :משה סיני?
משה סיני – חבר מועצה:

בעד.

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בעד .עומר רצון?
עומר רצון – חבר מועצה:

אני נמנע.
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יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
אביבה שקד – חברת מועצה :נגד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אלכס קפלונוביץ? יצא .חנוך עוז? נעדר .עוזי אשואל?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 2
הצעת חבר המועצה עוזיאל אשוואל :אישור תבחינים למתן מלגות לימודים לסטודנטים
כפי שהונח על שולחן המועצה ,למעט סעיף קטן . 1.2
נגד ) 6( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,אביבה
שקד.
בעד )1( :משה סיני ,עוזיאל אשוואל.
נמנע )2( :עומר רצון
יצאו )2( :רזיאל אחרק ,עדי אביני ,אלכס קפלונוביץ.
ההצעה נדחתה ברוב קולות.

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מי בעד ההצעה של משה סיני? שלום בן משה?
שלום בן משה – ראש העיר :נגד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :נגד .בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :נגד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :נגד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני ,נעדר .אבטליון נעדר .סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :נגד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר – חבר מועצה:

נגד.

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק? נעדר .עדי אביני?
שלום בן משה – ראש העיר :רגע ,עדי נמצא פה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
שלום בן משה – ראש העיר :אתה בעד ההצעה של סיני?
עדי אביני – חבר מועצה :נגד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :משה סיני?
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משה סיני – חבר מועצה:

בעד.

שלום בן משה – ראש העיר :תגיד בבקשה לחבר המועצה שייכנס שם ,רזיאל אחרק.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון – חבר מועצה :אני אמרתי נמנע.
שלום בן משה – ראש העיר :אתה בעד ההצעה של משה סיני?
משתתף בדיון :אני הייתי בעד ,אז למה לריב? יגאל ,אני אמרתי בפירוש שאני בעד.
שלום בן משה – ראש העיר :הצעה של משה סיני ,אתה בעד ההצעה של משה סיני?
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

ממש לא.

שלום בן משה – ראש העיר :נגד ,הלאה .נגד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
אביבה שקד – חברת מועצה :נגד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אלכס? יצא .חנוך עוז? נעדר .עוזי אשואל?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה:בעד.
החלטה מס' 2
הצעת חבר המועצה משה סיני :לבצע חשיבה מחודשת ולדחות ההצבעה על אישור
התבחינים למתן מלגות לימודים לסטודנטים מהנימוקים הבאים:
 .2סעיף קטן  - 1.2נושא עקרון השוויוניות ,כל דבר שמפלה בין דת ,גזע ומין הוא פסול
ורשות מקומית צריכה לדון בכל המגזרים ללא אפליה ובראייה כוללת ,לכן יש להסיר
קריטריון של שירות בצבא או שירות בשירות לאומי.
 .1נושא עקרון הצדק החברתי לא קיים בקריטריונים .יש להטמיע בתוך הקריטריונים
הקיימים קריטריון מנחה שיקבע מי אמור לקבל המלגה עפ"י מבחני הכנסה.
 .2סעיף קטן  - 2.1המועצה צריכה להגדיר במפורש מי מחליט על מה ולמנות וועדה
מקצועית עם חברי וועדה קבועים שיפעלו באחריות ושקיפות מלאה ,במקום לציין שמות
בעלי תפקידם.
 .2ארגון הסטודנטים  -האם מועצת העיר מכירה בו ,מי זה ארגון הסטודנטים ,האם
בארגון זה היו בחירות  -צריך לבדוק האם ארגון זה מתנהל בצורה תקינה והאם הוא
מוגדר כארגון המייצג את כלל הסטודנטים.
 .5מבחינה תקציבית  -טרם הצבעת מועצת העיר על התבחינים יש להציג לחברי המועצה
סקירה ותמונת רקע על אחוז הסטודנטים בראש העין ,איפה הם לומדים וכו'.
 .6סעיף קטן  - 1.2להרחיב הסעיף ולרשום"... :מוסדות שמוכרים ע"י המל"ג לתואר
ראשון וגם למכללות ולמוסדות על תיכוניים שמוכרים ע"י משרדי הממשלה".
נגד )8( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר,
רזיאל אחרק ,עדי אביני ,אביבה שקד.
בעד )1( :משה סיני ,עוזיאל אשוואל.
נמנע )2( :עומר רצון
יצא )2( :אלכס קפלונוביץ.
ההצעה נדחתה ברוב קולות.
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 .2אישור תבחינים למתן מלגות למצטיינים בענפי הספורט .1/22 /1/25
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף שתיים .תבחינים למתן מלגות למצטיינים בענפי
הספורט .פרומה ,בבקשה.
שלום בן משה – ראש העיר :רבותיי ,בבקשה.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :מועצת העיר מתבקשת לאשר את המלגות שצורפו לסדר
היום בשינויים הבאים .לגבי השתתפות ללא זכייה באליפות הארץ,
(מדברים יחד)
שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה ,פרומה.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :מועצת העיר מתבקשת לאשר תבחינים למלגות
למצטיינים בענפי הספורט לעונת הספורט  .2112 ,2112כפי שהונחו על שולחן המועצה,
בשינויים הבאים .בטבלה ,בחלק העליון ,השתתפות ללא זכייה ,אליפות הארץ ,ה1,111-
שקלים לבטל .זאת אומרת ,לא תהיה מלגה למי שהשתתף באליפות הארץ ,או במשחקי
המכביה ולא זכה באחת המדליות .מתחת לטבלה,
(צעקות מבחוץ)
פרומה פורת –יועמ"ש העירייה :מתחת לטבלה תופיע אותה הערה שמופיעה בתבחינים
למתן מלגות לימודים לסטודנטים ,זאת אומרת ,שאם לא יהיה תקציב מספיק ,אז באופן
יחסי זה ירד לכל אחד .ובסעיף ב' ,יהיה תיקון ,השתתפות באולימפיאדה ,או באליפות
אירופה ועולם ,כשלעצמה ,מזכה את הספורטאי ב 2,111-או  ₪ 8,111בהתאמה ,גם אם לא
זכה במדליה .זה בא להבהיר שעצם ההשתתפות זה בנוסף על הסכום שמתקבל בגין הזכייה.
שלום בן משה – ראש העיר :המחשבה סביב העניין הזה ,שיש לא מעט ספורטאים שהם
משקיעים כל כך הרבה מאמץ וכסף רב ,והם בסוף לא מגיעים למקום ראשון ,שני או שלישי,
אז עצם העניין ,כל המאמץ הזה שלהם ,אז שכן לאפשר להם.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

עוד סעיף ,פרומה ,להוסיף את הסעיף שתקציב מאושר אם

יש מספיק תקציב.
שלום בן משה – ראש העיר :היא אמרה.
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פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אמרתי.
שלום בן משה – ראש העיר :אוקי ,תעלה את זה בבקשה להצבעה.
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 – ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :אין להתייחס קצת ,להגיד מילה טובה?
משתתף בדיון :אחרי שמצביעים מה יש להגיד?
עומר רצון – חבר מועצה :לא ,אחרי שמצביעים זה כבר אמרתי את דעתי.
שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה ,כן.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אבטליון נעדר ,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? 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 קפלונוביץ? יצא .חנוך עוז ,נעדר .עוזי אשואל ,נעדר.
בבקשה ,עומר.
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החלטה מס' 5
סעיף  2שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תבחנים למתן מלגות למצטיינים
בענפי הספורט  ,1/22 /1/25כפי שהונחו על שולחן המועצה ,בשינויים הבאים:
 .2בטבלה ,בחלק העליון ,השתתפות ללא זכייה ,אליפות הארץ – לבטל ה 2,///-שקלים.
כלומר ,לא תהיה מלגה למי שהשתתף באליפות הארץ או במשחקי המכביה ולא זכה
באחת המדליות.
 .1מתחת לטבלה ,תופיע אותה הערה שמופיעה בתבחינים למתן מלגות לימודים
לסטודנטים ,כדלקמן :ככל שיתברר שהתקציב המאושר של העירייה אינו נותן מענה למתן
המלגה לכל המבקשים הזכאים למלגה ,יופחת סכום המגלה באופן יחסי שווה מכל זכאי.
 .2סעיף ב'  -לתקן :השתתפות באולימפיאדה או באליפות אירופה ועולם כשלעצמה,
מזכה את הספורטאי ב 2,///-או  ₪ 8,///בהתאמה ,גם אם לא זכה במדליה.
היינו ,המלגה שמתקבלת בגין ההשתתפות היא בנוסף על הסכום שמתקבל בגין הזכייה.
בעד ) 8( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי
אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד.
יצאו )2( :מיכאל מלמד ,משה סיני ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.

עומר רצון – חבר מועצה :אני אמרתי את דעתי ,אני חושב שזה דבר מאוד מבורך .רזי ,שאפו,
אני יודע שרזי תמיד דוחף בכיוון הזה ,אז מגיע מילה טובה ,גם להנהלה ,גם לראש העיר,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מקבלים גיבוי מראש העיר ,מהמועצה.
עומר רצון – חבר מועצה :וגם למחזיק התיק .רזי ,אל תוסיף מילים .מחמיאים לך,
עדיף שתשתוק ,גם היית גם בתפקידים אחרים .אז תן רגע.
שלום בן משה – ראש העיר :אני רוצה לומר ,להוסיף משהו בעניין ,שעלתה סוגיה ,שאני
אומר לכם אותה כרגע לפרוטוקול .עלתה סוגיה שכמו שאנחנו נותנים לספורטאים
מצטיינים ,יש לנו מצטיינים בעולמות תוכן אחרים ,למשל ,אם מישהו עכשיו יזכה באליפות
העולם בתחום מוזיקה כזה או אחר ,או במתמטיקה ,או שחמט ,שחמט זה ספורט ,זה מופיע.
את שומעת ,אביבה? אני אומר ,בעולמות תוכן אחרים ,שאם מישהו יעלה ויצליח להגיע
לאליפות הארץ ,אליפות העולם ,אולימפיאדה .אנחנו בהחלט נשקול את זה ,אנחנו נקבע
איזה וועדה מקצועית שקודם כל תמפה את התחומים השונים ,ואני חושב שמישהו בעולם
תוכן אחר ,שהוא לאו דווקא ספורט ,הגיע להישג בינלאומי ,בראש העין ,בוודאי שאנחנו
נעניק לו ונעשה את זה אד הוק .נניח שעכשיו מתברר לנו שמישהו זכה עכשיו באליפות
העולם במתמטיקה ,אגב ,עושים את זה ,דרך אגב ,במקומות אחרים ,ויש תושב ראש העין
שזכה בזה באליפות העולם .אנחנו נביא את זה לדיון ,כאות הערכה והוקרה ,ניתן לו מענק
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כספי כזה או אחר ,זה מקובל בכל מקום וראוי ,אני חושב.
 .5נושא שהועלה מחוץ לסדר היום – אישור הסכם שכר בכירים בין  6/% - 7/%משכר
מנכ"ל לשלמה גיספן מנהל אגף שפ"ע החל מ ,2/2//1/22 -בהתאם להוראות משרד הפנים
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אני מבקש עוד סעיף אחרון ,אישור הסכם שכר הבכירים של
מנהל אגף שפע ,שלמה גיספן .החל מ 1-אוקטובר ,מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה – ראש העיר  :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס/מ"מ מנכ"ל העירייה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני? אבטליון נעדר ,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? נעדר .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 קפלנוביץ? נעדר .חנוך עוז ,נעדר .עוזי ,נעדר .תודה
רבה.
החלטה מס' 6
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסכם שכר בכירים בין
 6/% - 7/%משכר מנכ"ל לשלמה גיספן מנהל אגף שפ"ע החל מ ,2/2//1/22 -בהתאם
להוראות משרד הפנים.
בעד ) 2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל
אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד.
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יצאו )2( :משה סיני ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :לא אישרנו ,את חשבון בנק לא אישרנו.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סליחה.
(מדברים יחד)
 .2אישור פתיחת חשבון להשקעות בבנק מזרחי עפ"י המסמכים המצורפים ,בתנאים
המקובלים בבנק______________________________________________.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :שלום בן משה?
שלום בן משה – ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :פתיחת חשבון בבנק המזרחי ,אני אומר את זה לפרוטוקול.
בן ציון בית אור ,בעד .מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני ,נעדר .אבטליון נעדר ,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? נעדר .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 ,נעדר.
משתתף בדיון :אלכס בכל ההצבעות בעד ,פשוט נבצר ממנו להגיע.
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החלטה מס' 7
סעיף  2שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פתיחת חשבון להשקעות בבנק
מזרחי עפ"י המסמכים שהונחו על שולחן המועצה ,בתנאים המקובלים בבנק.
בעד )2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל
אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד.
יצאו )2( :משה סיני ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :תודה רבה.
שלום בן משה – ראש העיר :רבותיי ,לפני שאתם הולכים ,נרים כוסיות ,רציתי לומר לכם
שאתם ,בתום זה ,נצא דרך הדלת הזאת ,ותיזהרו שלא תקבלו מכה כמו  ...ואנחנו נגלה,
נסיר את הלוט מעל לשמות ראשי המועצה והערים ,שחלקם כבר זיכרם לברכה ,וחלקם
ייבדו לחיים ארוכים .ונבקש מסגן ראש העיר ,שהוא יברך על היין.
משתתף בדיון :אני חושב שסיגל צריכה לברך עכשיו.
משתתף בדיון :ברוך אתה אדוניי אלוהינו מלך העולם ,בורא פרי הגפן.
שלום בן משה – ראש העיר :אמן.
משתתף בדיון :לחיי השנה החדשה .שתהיה כולנו ,שנסבול מאהבת חינם.

-סוף הישיבה-
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 2
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :אישור להעלות מחוץ לסדר היום אישור הסכם שכר
בכירים בין  01% - 01%משכר מנכ"ל לשלמה גיספן מנהל אגף שפ"ע החל מ,1/11/2112 -
בהתאם להוראות משרד הפנים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד להעלות מחוץ לסדר היום אישור הסכם שכר
בכירים בין  6/% - 7/%משכר מנכ"ל לשלמה גיספן מנהל אגף שפ"ע החל מ,2/2//22 -
בהתאם להוראות משרד הפנים.
בעד ) 22( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל
אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.

החלטה מס' 1
סעיף  2בסדר היום :אישור התבחינים למתן מלגות לימודים לסטודנטים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את התבחינים למתן מלגות לימודים
לסטודנטים כפי שהונח על שולחן המועצה ,כולל תיקון סעיף קטן  2.1.2כדלקמן:
מנהלת המח' לנוער וצעירים.
בעד ) 2/( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל
אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ.
נגד )1( :משה סיני ,עוזיאל אשוואל.

החלטה מס' 2
הצעת חבר המועצה עוזיאל אשוואל :אישור תבחינים למתן מלגות לימודים לסטודנטים
כפי שהונח על שולחן המועצה ,למעט סעיף קטן .1.2
נגד ) 6( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,אביבה
שקד.
בעד )1( :משה סיני ,עוזיאל אשוואל.
נמנע )2( :עומר רצון
יצאו )2( :רזיאל אחרק ,עדי אביני ,אלכס קפלונוביץ.
ההצעה נדחתה ברוב קולות.
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החלטה מס' 2
הצעת חבר המועצה משה סיני :לבצע חשיבה מחודשת ולדחות ההצבעה על אישור
התבחינים למתן מלגות לימודים לסטודנטים מהנימוקים הבאים:
 .2סעיף קטן  - 1.2נושא עקרון השוויוניות ,כל דבר שמפלה בין דת ,גזע ומין הוא פסול
ורשות מקומית צריכה לדון בכל המגזרים ללא אפליה ובראייה כוללת ,לכן יש להסיר
קריטריון של שירות בצבא או שירות בשירות לאומי.
 .1נושא עקרון הצדק החברתי לא קיים בקריטריונים .יש להטמיע בתוך הקריטריונים
הקיימים קריטריון מנחה שיקבע מי אמור לקבל המלגה עפ"י מבחני הכנסה.
 .2סעיף קטן  - 2.1המועצה צריכה להגדיר במפורש מי מחליט על מה ולמנות וועדה
מקצועית עם חברי וועדה קבועים שיפעלו באחריות ושקיפות מלאה ,במקום לציין שמות
בעלי תפקידם.
 .2ארגון הסטודנטים  -האם מועצת העיר מכירה בו ,מי זה ארגון הסטודנטים ,האם
בארגון זה היו בחירות  -צריך לבדוק האם ארגון זה מתנהל בצורה תקינה והאם הוא
מוגדר כארגון המייצג את כלל הסטודנטים.
 .5מבחינה תקציבית  -טרם הצבעת מועצת העיר על התבחינים יש להציג לחברי המועצה
סקירה ותמונת רקע על אחוז הסטודנטים בראש העין ,איפה הם לומדים וכו'.
 .6סעיף קטן  - 1.2להרחיב הסעיף ולרשום"... :מוסדות שמוכרים ע"י המל"ג לתואר
ראשון וגם למכללות ולמוסדות על תיכוניים שמוכרים ע"י משרדי הממשלה".
נגד ) 8( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר,
רזיאל אחרק ,עדי אביני ,אביבה שקד.
בעד )1( :משה סיני ,עוזיאל אשוואל.
נמנע )2( :עומר רצון
יצא )2( :אלכס קפלונוביץ.
ההצעה נדחתה ברוב קולות.

החלטה מס' 5
סעיף  2שבסדר היום :אישור תבחנים למתן מלגות למצטיינים בענפי הספורט .2112 /2112
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תבחנים למתן מלגות למצטיינים בענפי
הספורט  ,1/22 /1/25כפי שהונחו על שולחן המועצה ,בשינויים הבאים:
 .2בטבלה ,בחלק העליון ,השתתפות ללא זכייה ,אליפות הארץ – לבטל ה 2,///-שקלים.
כלומר ,לא תהיה מלגה למי שהשתתף באליפות הארץ או במשחקי המכביה ולא זכה
באחת המדליות.
 .1מתחת לטבלה ,תופיע אותה הערה שמופיעה בתבחינים למתן מלגות לימודים
לסטודנטים ,כדלקמן :ככל שיתברר שהתקציב המאושר של העירייה אינו נותן מענה למתן
המלגה לכל המבקשים הזכאים למלגה ,יופחת סכום המגלה באופן יחסי שווה מכל זכאי.
 .2סעיף ב'  -לתקן :השתתפות באולימפיאדה או באליפות אירופה ועולם כשלעצמה,
מזכה את הספורטאי ב 2,///-או  ₪ 8,///בהתאמה ,גם אם לא זכה במדליה.
היינו ,המלגה שמתקבלת בגין ההשתתפות היא בנוסף על הסכום שמתקבל בגין הזכייה.
בעד ) 8( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי
אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד.
יצאו )2( :מיכאל מלמד ,משה סיני ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
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החלטה מס' 6
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :אישור הסכם שכר בכירים בין  01% - 01%משכר מנכ"ל
לשלמה גיספן מנהל אגף שפ"ע החל מ ,1/11/2112 -בהתאם להוראות משרד הפנים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסכם שכר בכירים בין  6/% - 7/%משכר
מנכ"ל לשלמה גיספן מנהל אגף שפ"ע החל מ ,2/2//1/22 -בהתאם להוראות משרד
הפנים.
בעד ) 2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל
אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד.
יצאו )2( :משה סיני ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל
החלטה מס' 7
סעיף  2שבסדר היום :אישור פתיחת חשבון להשקעות בבנק מזרחי עפ"י המסמכים שהונחו
על שולחן המועצה ,בתנאים המקובלים בבנק.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פתיחת חשבון להשקעות בבנק מזרחי ,בתנאים
המקובלים בבנק.
בעד ) 2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל
אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד.
יצאו )2( :משה סיני ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.

_____________________
שלום בן משה
ראש העיר

____________________
יגאל ינאי
מנכ"ל העירייה
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