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סדר היום:
אישור התב"רים כמפורט להלן:
.1
א .אישור הגדלת תב"ר מס'  704עבור הכנת תכנית מתאר ,ע"ס  ₪ 000,000במימון עירייה
(תקציב קודם  ,₪ 0,000,000תקציב מעודכן .)₪ 0,000,000
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  893עבור מועדון קהילתי מבנה רב תכליתי ,ע"ס ₪ 000,000
במימון עירייה ו ₪ 000,000 -במימון פיס/עירייה (תקציב קודם  , ₪ 000,000תקציב
מעודכן .)₪ 1,000,000
ג .אישור תב"ר מס'  1080עבור השתתפות בתכנון לב ישראל ,ע"ס  ₪ 8,000,000במימון
עירייה.
ד .אישור תב"ר מס'  1081עבור השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים ,0017 -ע"ס
 ₪ 70,224במימון עירייה ו ₪ 27,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 102,224
ה .אישור תב"ר מס'  1703עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בגן חצב ,ע"ס  ₪ 80,000במימון
משרד החינוך.
ו .אישור תב"ר מס'  1709עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בגן שקד ,ע"ס  ₪ 80,000במימון
משרד החינוך.
ז .אישור תב"ר מס'  1720עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בבי"ס צורים ,ע"ס ₪ 80,000
במימון משרד החינוך.
ח .אישור תב"ר מס'  1721עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בתיכון דתי עתיד ,ע"ס ₪ 80,000
במימון משרד החינוך.
ט .אישור תב"ר מס'  1727עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בגן סמדר ,ע"ס  ₪ 80,000במימון
משרד החינוך.
י .אישור תב"ר מס'  1720עבור השלמות תקצוב לעבודות בניה ופיתוח מוס"ח עפ"י הסכם גג,
ע"ס  ₪ 40,000,000במימון משרד השיכון.
יא .אישור הגדלת תב"ר מס'  1000עבור הקמת מינהלת לקידום הסכם גג ,ע"ס ₪ 3,700,000
במימון משרד השיכון ו ₪ 8,200,000 -במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 300,000תקציב
מעודכן .)₪ 10,300,000
יב .אישור תב"ר מס'  1003עבור השלמות תקצוב להקמת מוסדות ציבור עפ"י הסכם גג ,ע"ס
 ₪ 38,000,000במימון משרד שיכון.
יג .אישור תב"ר מס'  1009עבור מרכז לאזרחים וותיקים ,ע"ס  ₪ 000,000במימון מפעל
הפיס.
יד .אישור תב"ר מס'  1300עבור בניית אולם ספורט בתיכון עתיד ואולפנת זבולון ,ע"ס
 ₪ 100,000במימון עירייה ₪ 0,200,000 ,במימון טוטו ו ₪ 0,000,000 -במימון מפעל
הפיס ,סה"כ תקציב .₪ 4,400,000
טו .אישור תב"ר מס'  1728עבור גן ילדים דו כיתתי רחוב חזון איש ,ע"ס  ₪ 000,000במימון
עירייה ו ₪ 1,900,000 -במימון משרד החינוך ,סה"כ תקציב .₪ 0,700,000
טז .אישור תב"ר מס'  1080עבור השתתפות בעבודות פיתוח וחניון מתחם  ,Bע"ס ₪ 000,000
במימון עירייה ו ₪ 0,000,000 -במימון משרד השיכון ,סה"כ תקציב .₪ 8,000,000
יז .אישור תב"ר מס'  1004עבור עבודות פיתוח אתר מגדל צדק ע"י רשות הטבע והגנים ,ע"ס
 ₪ 70,000,000במימון משרד השיכון.
יח .אישור תב"ר מס'  1411עבור שביל נחל רבה ,ע"ס  ₪ 400,000במימון רשות מקרקעי ישראל
הקרן לשמירת שטחים פתוחים.
יט .אישור תב"ר מס'  1088עבור עבודות פיתוח ותשתיות ,ע"ס  10,400,743במימון עירייה.
כ .אישור תב"ר מס'  1087עבור ניהול ופיקוח פרויקט לב ישראל ,ע"ס  ₪ 9,000,000במימון
עירייה.
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 .0עדכון מספרי תב"רים שאושרו בישיבת מליאת המועצה מס'  31/12ב 1///11 -כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1787עבור תשתיות הקפיות "נתיבות משה" ,ע"ס  ₪ 449,147במימון
משרד החינוך.
ב .אישור תב"ר מס'  1780עבור תשתיות הקפיות בי"ס לחינוך מיוחד ,ע"ס ₪ 300,784
במימון משרד החינוך.
ג .אישור תב"ר מס'  1308עבור שיפוץ לצרכי בטיחות במגרש ספורט במפתן ,ע"ס ₪ 190,408
במימון משרד הרווחה ו ₪ 19,040 -במימון עירייה ,סה"כ תקציב .₪ 009,490
חברי המועצה מתבקשים לאשר את עדכון המספר הסידורי בלבד של התב"רים כמפורט:
א .במקום תב"ר מס'  1787ירשם .1702
ב .במקום תב"ר מס'  1780ירשם .1704
ג .במקום תב"ר מס'  1308ירשם .1307
עדכון 7
 .8עדכון תקציב - 0017
שם הסעיף
מספר סעיף
שמירה מנכ"ל
1218000408

משרות הוצאות
322,222

הכנסות

1999000930

רזרבה תקציבית

-322,222

1401000403
1191000910

שמירה  -אבטחת מאוימים -משוער
אבטחת מאוימים  -השת' משרד הפנים -משוער

102,222

1401000409
1401000087

הכשרות שיטור עירוני
רכב ביטחון

02,222
-02,222

1480000402
1480000021

ייעוץ שכונות חדשות
העתקות שמש

-02,222
02,222

1371800110
1371800400

שכונת אביב  -שכר
פיתוח קהילתי שכונת אביב

-132,222
________132,222
351,111 351,111

102,222

 .7אישור חוק העזר לראש העין (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) ,התשע"ה  0017 -בנוסחו על פי
הצעת חוק העזר המצורפת – .ירד מסדר היום.
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 .0אישור הארכת מגבלת הגביה בחוקי העזר בחצי שנה כדלקמן:
אישור המשך הטלת היטלים מכוח חוקי עזר המפורטים להלן עד ליום .1/0/10
חוק עזר לראש העין (סלילת רחובות) ,התשס"ז.0002-
חוק עזר לראש העין (תיעול) ,התשס"ז.0002-
חוק עזר לראש העין (שטחים ציבוריים פתוחים) ,התשע"ב.0011-
רקע :בחוקי העזר דלעיל קיימת מגבלת גבייה על פיה החל מיום  1/1/10הטלת ההיטלים בשיעור
המעודכן טעונה את אישורם של מליאת המועצה ושל שר הפנים או מי מטעמו .נהלי משרד
הפנים מחייבים לבדוק אחת לחמש שנים את תעריפי ההיטלים ולעדכנם ככל הנדרש ,אישור
להטלת ההיטלים ניתן על כן לחמש שנים.
העירייה נמצאת בסיומה של בדיקת התעריפים באמצעות יועצים מתאימים ,אולם בשל העומס
בחברת ג'יגה ובמשרד הפנים נראה כי לא ניתן יהיה לסיים הבדיקה ולקבל את אישור משרד
הפנים לתעריפים המעודכנים עד ליום 1/1/10
בנסיבות אלה ,ולאחר בירור מקדמי מול משרד הפנים ,ניתן יהיה בכפוף לאישור מועצת העיר
לקבל ארכה של כחצי שנה להשלמת מלאכת עדכון התעריפים בהתאם לממצאי הבדיקה.
אי לכך ,מתבקשת מועצת העיר לאשר הארכה ,זאת בכפוף לאישור שר הפנים או מי מטעמו.
תוספת לסדר היום
 .2הענקת תעודת הוקרה ליחיאל סנדרוב "התעשיין הראשון של ראש העין" שהקים את מפעל
תנורי "בלרס" ,בהשתתפות בני משפחה ומכרים.
 .4אישור התבר"ים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1080עבור תכנון מעגל תנועה יהודה הלוי – הנביאים ,ע"ס ₪ 07,000
במימון עירייה ו ₪ 02,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 30,000
ב .אישור תב"ר מס'  1082עבור ביצוע מעגל תנועה בצומת מנחם בגין-דן ,ע"ס ₪ 010,000
במימון עירייה ו ₪ 790,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 400,000
ג .אישור תב"ר מס'  1084עבור תכנון שיפורי בטיחות אבן עזרא-הגר"א ,ע"ס ₪ 01,000
במימון עירייה ו ₪ 79,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 40,000
ד .אישור תב"ר מס'  1083עבור ביצוע הרחבת מדרכה ברחוב החמישה – שלב ב' ,ע"ס
 ₪ 130,000במימון עירייה ו ₪ 700,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב 200,000
.₪
ה .אישור תב"ר מס'  1089עבור תכנון שיפור בטיחות בצומת שבזי-יבניאלי ,ע"ס ₪ 07,000
במימון עירייה ו ₪ 02,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 30,000
ו .אישור הגדלת תב"ר מס'  1000עבור תכנית אב לתחבורה ,ע"ס  ₪ 097,000במימון משרד
התחבורה (תקציב קודם  ,₪ 300,000תקציב מעודכן .)₪ 1,097,000
 .3אישור התקשרות במקרקעין עם הסוכנות היהודית  -הארכת תקופת החכירה של גן ילדים ע"ש
גייקובס ל 79 -שנים נוספות החל מיום  12/11/3210ועד ליום  13/11/3201בהתאם לאמור בסעיף
 8.0לחוזה החכירה מיום .1/0/3212
 .9אישור המלצת וועדת שמות בפרוטוקול מס'  0מיום  30/0/3211כמפורט:
בחירת שמות רחובות בפסגת טל  -ע"ש ציפורים
הוועדה מאשרת שרחוב נשר ימשיך עד לכיכר ורחוב צופית יקיף את הכיכר.
לרחובות החדשים יינתנו השמות הבאים :לרחוב הקרוב לצוק יקראו צוקית ואחריו :זמיר,
זרזיר ,עורבני ,נץ ,שרקרק ,כחל.
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 .10אישור שלום בן משה ראש העיר כנציג העירייה בכל ישיבות האסיפה הכללית של עמותת
הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי ברה"ע.
 .11אישור הסכם הקצאה בין עיריית ראש העין לבין עמותת בית חב"ד נווה אפק להקצאת מקרקעין
להקמת בית חב"ד.
 .10אישור הארכת גביית אגרת שמירה מכוח חוק עזר לראש העין (שירותי שמירה וביטחון),
התשס"ב( 0000-להלן" :חוק העזר") -.ירד מסדר היום.
רקע:
ביום  02.02.18פרסם משרד הפנים בחוזר מנכ"ל שמספרו  22/3212נוהל חדש שעניינו הנחיות
הקשורות להסדרת נושאים הנוגעים לשמירה ,אבטחה וסדר ציבורי.
בהתאם לקבוע בנוהל ,יש לעדכן את תעריפי חוק העזר עד ליום  81.10.17כפי שנקבע בתקנות
העיריות (סכום מרב י של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי ברשות
מקומית) ,התשע"ג. 0018-
העירייה החליטה על שינוי בתפיסת הפעלת שירותי השמירה והפעלת שיטור עירוני ,זאת לאחר
שהוחל עליה החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה),
תשע"א( 0011-ה עירייה הוספה לתוספת הראשונה לחוק המפרטת את הרשויות עליהם הוחל
החוק המאפשרת הפעלת שיטור עירוני) ,בצו לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
מקומיות (הוראת שעה) (שינוי התוספת הראשונה לחוק) (מס'  ,)0התשע"ד 0017-אשר פורסם
ביום .80.7.17
על כן ,עריכת התחשיב התאפשרה רק לאחר גיבוש המתווה הסופי של מערך השמירה החדש.
בנוסף ,יש לעדכן או להחליף את חוק העזר בהתאם להוראות הדין והנוהל החדש שפרסם משרד
הפנים בעניין זה.
התחשיב לקביעת התעריפים בחוק העזר הועבר לבדיקת הגורמים המקצועיים המוסמכים
במשרד הפנים ,אולם בשל פרק הזמן הנדרש למשרד הפנים לבדיקת התחשיבים ואישור הליכי
תיקון או החלפת חוק העזר והתאמתו להוראות הדין ונוהל החדש שקבע משרד הפנים ,נראה כי
לא ניתן יהיה להשלים את כל הליכי האישור של התחשיב ,נוסח חוק העזר ופרסומו ברשומות
עד ליום . 18.10.17
על מנת שניתן יהיה להמשיך לגבו ת את אגרת השמירה מכוח חוק העזר שבתוקף ,נדרש אישור
מועצה ומשרד הפנים.
בנסיבות אלה ,ולאחר בירור מקדמי מול משרד הפנים ,ניתן יהיה בכפוף לאישור מועצת העיר
לקבל ארכה של עד חצי שנה ,להשלמת מלאכת עדכון התעריפים ותיקון/החלפת חוק העזר
בהתאמה.
אי לכך ,מתבקשת מועצת ה עיר לאשר הארכה ,זאת בכפוף לאישור שר הפנים או מי מטעמו.
שונות
בהתאם להוראות סעיף  179ד (ה) לפקודת העיריות ,מצורפות החלטות ועדת הנחות לידיעת חברי
מועצת העיר( .החלטות הועדה אינן טעונות אישור המועצה אך יונחו על שולחנה).
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(הישיבה נפתחת בסרטון על יחיאל מקים ובעל ביח"ר לתנורים 'בלרס')
שלום בן-משה  -ראש העיר :שלום,
יחיאל סנדרוב:קודם כל תודות ,תודות ,תודות .תודות לכמה אנשים אני נמצא פה :תודות
לאבא שלו ז"ל ,תודות לאשתי היקרה והחביבה ,אני יושב פה ,ולאלה שתכננו והחליטו על
הערב הזה .אני מודה לכם מאוד מאוד ,באמת ריגש אותי מעל ומעבר .לא יאומן( .מחיאות
כפיים) תמיד אני מאחל ,למישהו שאני נפרד ממנו ,בריאות ושמחה .כי אין אדם שלא שמח
אם הוא בריא .אם הוא לא בריא ,לא שמח .אני מאחל לו שיבריא וישמח .אני זוכר שבאתי
הנה בפעם הראשונה ,לראש העין ,כי קבעתי עם משה זכריה ,ובאתי עם האוטו למשרד פתח
תקווה ,ונסענו עד ראש העין מרכז .ורכב אחד בא מולי ,רכב אחד לא בא איתי ורכב אחד לא
בא מולי .הרכב היחידי שהיה אז בראש העין ,אופנים .אופנים ואולי גם אוטו .אוטובוס לא
נסע .רציתי לומר מספר דברים ,אבל התבלבלתי.
משתתף בדיון :כמה זמן אתה מגיע מהמועצה הישנה עד העסק שלך שעשית? לא היה כביש
בכלל?
יחיאל סנדרוב:זה לא היה פה בכלל .המועצה בכניסה הראשית היה שביל,
מיקי סנדרוב :קודם כל אני מתנצל ,אני פשוט מתרגש מאוד .קודם כל תודה רבה לשלום
ראש העיר וליגאל שאמר ולרפי ,ולכל חבריי מועצת העיר באמת תודה רבה .מי שלא מכבד
את העבר ,אין לו עתיד .בכלל ,כל מה שאתם עושים פה ,בעיר הזאת ,זה משהו יוצא מגדר
הרגיל .אני בגיל  0הרכבתי תנורים ביחד עם אחותי אורנה (שיושבת שם) ,וחווה אחותי
השניה ,ופתאום לראות עכשיו פרצופים כמו צביקה רבקין ,ציון קוהלת וראובן שימקר
ויסלח לי כל מי ששכחתי אותו ,פשוט מרגש ,ואבישי גמליאל .פשוט שתבינו ,רפי עמר,
שתבינו אני את ההרכב של הפועל ראש העין יכול לדקלם לכם .אבישי ,אתה רוצה לשמוע?
חיים אמרנו בשער ,אתה בלם ,ציון קביה שלם ,חדד מגן שמאלי ,משה דלין ,מגן ימני ,יגאל
בקישור ,נחום סעיד בקישור ,יואב יצחק בקישור ,היה דוד לוי ,אהרון כהן לא בא– ו...
שתבינו( ,מוחאים כף) ,שתבינו במשחק ,אני עד היום רואה את החומות ,שלא יהרסו אותם,
כי כל פעם שאני עובר פה זה מרגש ,החומות 3,222 ,צופים היו באים למשחק .גם בליגת-על
מכבי פ"ת היום  3,222צופים .דרך אגב ,זה משהו ששלום צריכים לעשות משהו שיהיה משהו
בכדורגל לראש העין ,לדעתי ,כי כמו שאני רואה אתם הולכים להכפיל את העיר הזאת .מה
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שחשוב זה כל הסיפורים של אבא ,איך הוא הגיע לפה ו -אה ,ששלום נבחר אמרו לו 'אבא,
אתה יודע ,נבחר ראש עיר חדש בראש העין ,שלום בן-משה' הוא אומר לי 'מיקי ,זה הבן של
ראש המועצה הראשון' .ומה אני אומר לו? 'אבא ,אתה מדבר שטויות ,מלמד היה ראש
המועצה הראשון' ,כי כשאני גדלתי והרכבתי תנורים ,אני זוכר שמלמד היה .הוא אומר לי
'לא ,מיקי' .התקשרתי ליגאל ,ו'יגאל ,תשמע ,יש לי וויכוח עם אבא' .אומר לי 'מיקי ,אבא
צודק'.
יחיאל סנדרוב:אני רוצה להגיד לכם שכל חג ראש השנה וכל פסח ,אני הייתי אצלם בבית
לברך חג שמח .כל חג .כל השנים  12שנה כפול  3הייתי אצלם .אני לא זכרתי למעשה את מה
שהוא עשה לנו .הפגישה הזאת הראשונה ,לקח אותנו לאיזור התעשיה– זו היתה שממה–
אבל הוא אומר :תבחר .תבחר הוא אומר לי ,תבחר ,איפה אתה רוצה להקים את המפעל?
הלכנו עד היום .היום זה פולילק כבר .אמרתי פה! למחרת באנו עוד פעם ,פתאום מדברים על
חשמל ,מה יהיה? אבל ראיתי חוטי חשמל באיזור .ואז נסענו חזרה למרכז ,ואז ראיתי את
התחנת שאיבה של המעברה בראש העין ,ו עמודי חשמל .מיד הגעתי למרכז ,יצאתי למועצה,
דיברתי עם זה ,הוא אומר לי :יחיאל ,תבחר היום ,מה אתה רוצה? ומה עם הגודל של
השטח? הוא אומר לי :זה לא בעיה ,תזרוק אבן .עד איפה שהאבן תגיע ,זה שלך.
מיקי סנדרוב :שכחתי להזכיר את מרגלית צוברי הנפלאה שפה ,אוהבים אותך ,ומשה דהן
ואת ציון סילבני .עוד פעם ,אני מתנצל אם אני שוכח מישהו .ראש העין תמיד היה הבית
השני שלי ,כל הטיולים .אורנה ,את רוצה להגיד כמה מילים?
אורנה סנדרוב :אני לא יודעת ,נגמור להם את כל המליאה.
מיקי סנדרוב :בכל מקרה ,רק שתבינו ,המותג 'בלרס' חגג השנה  02שנה .זה נכון שהייצור
נגמר בשנת  ,3222זה היה  20שנה והעסק נמכר בשנת  ,3221אנחנו המשכנו להיות שותפים בו
עד היום .היום המותג 'בלרס' הוא בבעלות קבוצת  ...לפני כ 1-שנים מכרנו את החלק שלנו.
אני מנהל את העסק עד היום ,רק בשביל שתבינו המותג 'בלרס' עד היום– אני לא יודע אם
אתם מכירים ,יש גוף שנקרא  GFK ,GFKמודד כל מותג מה הוא עושה בכל קטגוריה ,אם זה
במכונות כביסה ,במקררים .גם היום 'בלרס' זה המותג מס'  1בישראל ,תרוצו לחנויות
חשמל ,והוא נלחם נגד מותגים בינלאומיים ,נגד 'בוש' נגד 'אלקטרו-לוקס' ,נגד 'סימנס',
והוא יכול -איך אבא פעם אמר" :מציון תצא תורה ,ותנורים מראש העין" .תודה רבה ,אז
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מבחינתנו באמת יישר כוח לכם על מה שאתם עושים .פעם שניה אני אומר את זה ,שתהיה
לכם בהצלחה.
שלום בן-משה – ראש העיר :איפה הזמרת שלנו ,בבקשה.
(קטע שירה באנגלית "הללויה")
רפאל חתוכה – דובר העירייה :תודה למור .מור בקריאה טלפונית ביום חמישי ,אמרה אם
זה אירוע כזה ,אני באה לכבודו .תושבת העיר ולומדת מוזיקה במכללת יפו .בהצלחה.
(מחיאות כפיים)
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אנחנו הכנו מטעם חבריי מועצת העיר ,תעודת הוקרה
ליחיאל ,תעשיין ראש ון בראש העין שהקים את מפעל 'בלנס' ,העוגן הראשון של התעשיה
בעיר .המפעל העסיק מאות מתושבי ראש העיר וסייע בקידום הכלכלה והספורט בעיר .תודה
רבה לך,
מיקי סנדרוב  :אנחנו רוצים להעניק גם אנחנו משהו צנוע עם הלוגו של 'בלרס' (זה שווה
הרבה כסף) ,לשלום ויגאל על המאמץ ,תודה רבה( .מחיאות כפיים)
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :הלוגו של 'בלרס' יקר ,אדוני מבקר העירייה,
משתתף בדיון :יחיאל שתדע עוד שנים רבות של בריאות ושמחה ,אמן .למדנו ממך.
שלום בן-משה – ראש העיר :אנחנו מאוד מודים לכם ,ונשוב לישיבת המועצה.
אורנה סנדרוב :תודה רבה לכם .נגזול מכם עוד כמה רגעים מהעניינים החשובים שיש ,אז
תודה בשמי ובשם כל המשפחה .כמה מילים במיוחד בשביל אבא :גדלתי בראש העין ,בראש
העין של שנות ה .'02-בעצם 'בלרס' ואני גדלנו ביחד ,היא האחות הגדולה ,חלק בלתי נפרד
ממשפחתנו .היא גם זו שלקחה לעצמה את מירב תשומת הלב של אבא ,למרות שלא גדלתי
בחסר של אהבה או תשומת לב בביתנו .כמעט מרגע שנעמדתי על רגליי ועמדתי על דעתי ,את
חופשת החגים והקיץ ביליתי במפעל ,בעבודה ,בשיחות עם העובדים ,בציור הקירות ,בסידור
המחסן ,בנסיעות לספקים ועוד כהנה וכהנה עבודות מזדמנות .בגיל מאוד צעיר כבר
השתתפתי בבניית תנורים ובשלב מסויים ,אף הייתי אחראית על חיווט מערכת החשמל של
התנור .זכרונות של שעות וימים אלו מעוררים בי נוסטלגיה וגעגועים למקום שתפקד כמו
משפחה מורחבת (וכולם אמרו את זה כאן ,אני חושבת) .זוכרת גם טיולים עם העובדים
ומשפחותיהם ,אוטובוס שואג ורוקד לקול תיפופי הפחים ,חוף עין-גדי צוהל לצלילים
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וריקודים תימניים אל תוך הלילה ,הרבה צחוק והווי .ראש העין של אז ,זכורה לי על שני
רחובותיה הרחבים ,האחד מוביל למרכז העיירה והשני אל איזור התעשיה הקטן ההולך
ונבנה באיטיות .בתים עם גגות פח עגולים בפתחם יושבים קשישים לבושים בג'לביות ופאות
תלתלים ,שתמיד קוראים לשלום.
אין אדם ואיש בראש העין ,שלא הכיר את אבא .דלתו וגם ליבו של אבא היו תמיד פתוחים
לעובדים ,לבני משפחותיהם ,לחברים או מכרים מזדמנים ,ובכלל .קולו נישא ונשמע
למרחקים ,הקשבתו ,עצתו ,עזרתו ותמיכתו נתנה מכל הלב ,לכל מבקש .לימים 'בלרס' גדלה,
אחי המקסים מיקי המשיך ועדיין ממשיך את דרך הנתינה של אבא .המשפחה המורחבת,
שחלקה נמצא איתנו כאן ,שרדה זמנים קשים בקנה מידה גלובאלי וארצי ,ואף קשים יותר,
אך הרגשות נותרו בעינם ,המקום יקר לליבנו כאז .יקר תמיד לליבו של אבי ,לב ענקי ,רחב,
חם ואנושי ,המכיל אתכם ,אותנו וכל אדם באשר הוא אדם( .מחיאות כפים רמות).
שלום בן-משה – ראש העיר :תודה רבה ,תודה רבה ,ותודה רבה לכולם.
(תם הטקס ,עוברים לישיבת המליאה)
שלום בן-משה – ראש העיר :ברשותכם ,היתה לנו בהחלט שעה של נחת והתרגשות ,עם
איש באמת נפלא ,אנחנו מאחלים לו ,דרך אגב ,מה שהוא אחל לנו ,שיהיה לנו גם אריכות
ימים וגם שמחה.
 3א .אישור הגדלת תב"ר מס'  317עבור הכנת מתאר ,ע"ס  ₪ 511,111במימון עירייה
(תקציב קודם  ,₪ 3,111,111תקציב מעודכן _______________.)₪ 3,511,111
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אישור הגדלת תב"ר  120עבור הכנת תוכנית מתאר
על סך  022אלף שקל ,במימון עירייה .תקציב קודם היה  3מיליון שקל ,בסה"כ התקציב
המוצע  3.0מיליון שקל.
שלום בן-משה – ראש העיר  :אם רוצים לשאול משהו? אם לא ,אנחנו נקריא אותם כולם
בבת-אחת.
עומר רצון – חבר מועצה :אפרופו זה הרבה מאוד כסף ,אז כדאי שאולי אם יש דברים
שתרחיב עליהם קצת .הנושא של תוכנית המתאר ,פשוט לדעת ,אנחנו מעדכנים תקציב
ואיפה זה עומד? מתי נקבל איזושהי תמונת מצב מה קורה עם תוכנית המתאר?
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בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :קודם כל תוכנית המתאר ,אני מקווה שכולם מבינים
שהיא חשובה מאוד לעיר מאוד מאוד .היא התחילה את עבודתה ביוני או יולי  .3212אושר
לה אז תקציב של  3מיליון שקלים מתקציב העירייה ,כשהתחילה לפעול ,התברר שיש מספר
נושאים שהיא לא נדרשה אליהם במקור ,ואז היא הגישה בקשה אלינו .הנושאים הם:
שימור ,ריכוז ומה עוד?
שלום בן-משה – ראש העיר :והתחדשות עירונית,
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :תוכנית-אב לניקוז שלא היתה בכלל ,ועל זה היא
ביקשה תוספת של  022אלף שקלים .היא העריכה שהיא תסיים את עבודתה תוך  2,0שנים.
אני בי קשתי ממנה השבוע שהיא תצמצם את משך הזמן הזה ,ולא בגלל שהיא תקבל כסף או
לא ,אלא שתסיים את תוכנית המתאר יותר מוקדם כי אנחנו צריכים להשתמש בתוכנית
המתאר לצרכים שלנו .בשולי העניין ,אבל זה לא בשוליים שלו ,נדרשתי לעניין מדוע אנחנו
כרשות ,צריכים לממן את תוכנית המתאר ,שהרי תוכנית המתאר הזאת ,מי שדורש אותה
היא משמשת את משרד הפנים .בדקתי וביררתי ,הסתבר שלפחות שתי רשויות קיבלו
תקציב :מודיעין קיבלה  3,0מיליון שקלים למימון תוכנית המתאר ,ואני החלטתי להגיש
בקשה למשרד הפנים ,כדי שהוא יממן לנו את זה בעצמו ,ויחזיר לנו את הכסף .עד כאן.
שאלות?
משה סיני – חבר מועצה :כן .בהקשר הזה אני רוצה לשאול את היועצת המשפטית יש פה
תב"ר שהולך לחברה ,נכון? חברה מנהלת את העסק הזה?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :לא ,זה יועצים.
משה סיני – חבר מועצה :ההגדלה פה היא הגדלה של  3מיליון ,על ,30%
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :לא ,זה לא קשור בכלל .אם אני מבינה נכון ,כשיש
לך מכרז בהיקף עבודות מסויימות ,אז מותר לפי תקנות העיריות מכרזים ,אפשר להשלים ל-
 30%בהחלטת עירייה של ראש עירייה ,ואם רוצים  02%גם החלטת מועצה .פה בעצם אתה
מגדיל את המסגרת התקציבית ,כמו כל הגדלת תב"ר.
משה סיני – חבר מועצה :המסגרת התקציבית הולכת לכתובת אחת? זה מה שאני שואל.
שלום בן-משה – ראש העיר :מה זה כתובת אחת?
משה סיני – חבר מועצה :כתובת אחת ,מי שמרכז את כל תוכנית המתאר.
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יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :לא ,היא הולכת לכל מיני יועצים שונים שצריכים להשלים
את התוכנית.
משה סיני – חבר מועצה :כן ,אבל מי מרכז את כל עבודת היועצים? זה כתובת אחת?
כשרחבעם כותב את השיק ,הוא כותב את השיק לפקודת אדם אחד או שהוא מחלק את זה
ל 32-יועצים?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :זה כוללני ,לכל ה 32-יועצים.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :כל אחד לפי החוזה שלו ,המון חוזים חתמנו .ויש
איזושהי חברה מנהלת ,שהיא עושה את התיאום וכיו"ב לכולם,
משה סיני – חבר מועצה :כלומר זה לא הולך לחברה המנהלת?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :לפי מה שאני מבינה ,כן .כמו שאנחנו עושים תמיד.
שלום בן-משה – ראש העיר  :לפי מיטב ידיעתי ,כמו שהיה לפני זה .הפעילות שלה ,הכסף
הלך לכל מיני יועצים.
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר 122 :אלף שקל הולך לשמאי של התחדשות עירונית;
 111אלף שקל הולך ליועץ לבניה של תוכנית-אב לניקוז ,דברים כאלה.
משה סיני – חבר מועצה :ותעודת תשלום הולכת ליועצים?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :כל אחד יש את ההסכם שלו,
שלום בן-משה – ראש העיר :אגב ,זה כמו שהיה לפני זה .רק החידוש הוא שאנחנו את
הכסף נבקש ממשרד הפנים .שזה לא יפול על קופת העירייה.
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :יש יועץ לשימור שמקבל  13אלף שקל .זה לא תוספת,
אלא זה לתחומים שלא היו במקור .זה לא תוספת ליועצים הקיימים.
עומר רצון – חבר מועצה :יש פה מסמך ,בנגה ,מה המסמך הזה לא הבנתי,
שלום בן-משה – ראש העיר :הוא שאל שאלה ולא קיבל תשובה אז הוא קיבל את התשובה
בכתב.
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :המייל שהוצאתי? כי לא היה ברור ,אז אני למדתי את
זה,
(מדברים ביניהם)
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יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף (1א) מי בעד? שלום בן-משה – בעד; בן-ציון בית אור –
בעד; מיכאל מלמד – בעד; יעקב אדמוני – בעד; אבטליון בצלאלי – בעד; סיגל שיינמן –
בעד; עומר שכטר – בעד; רזיאל אחרק – בעד; עדי אביני – בעד; משה סיני – בעד; עומר
רצון – בעד; אביבה שקד – בעד; אלכס – בעד; חנוך – בעד; עוזי – חסר.

החלטה מס' 3
סעיף  3א .שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר מס'  317עבור
הכנת מתאר ,ע"ס  ₪ 511,111במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 3,111,111תקציב מעודכן
.)₪ 3,511,111
בעד )33( :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 ,חנוך עוז.
.3ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  893עבור מועדון קהילתי מבנה רב תכליתי ,ע"ס ₪ 311,111
במימון עירייה ו ₪ 511,111 -במימון פיס/עירייה (תקציב קודם  , ₪ 511,111תקציב
מעודכן _____________________________________________.)₪3,311,111
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף  1ב אישור הגדלת תב"ר  2/1עבור מועדון קהילתי,
מבנה רב-תכליתי ,על סך  322אלף שקל במימון עירייה ו 022-אלף שקל מימון מפעל הפיס.
התקציב הקודם היה  022אלף שקל ,תקציב מהאוצר  1.3מיליון שקל .תוספת בגין
השתתפות מפעל הפיס והעירייה במבנה רב-תכליתי בגבעת הסלעים .במידה ולא תתקבל
הרשאה ממפעל הפיס בסך  022אלף שקל ,ימומן ע"י העירייה .בזמנו היה  022אלף שקל
שנדרשנו להקים מועדון רב-תכליתי שלא מומש בעבר ,ואמרו שייקחו את התקציב .כדי שלא
ייקחו את התקציב ,אמרנו אנחנו נשתתף בחלק ,כדי שנוכל להשלים את המועדון הרב-
תכליתי .המועדון נמצא ליד המתנ"ס ,יש שם קרקע פנויה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :ולמה זה מיועד?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :לגמלאים .מסתבר שגמלאים בגבעת הסלעים היו הולכים
ל'קתרוס' והם כבר מזמן ביקשו ,אז יש הזדמנות .הוא רב-תכליתי ,גם לגימלאים וגם לנוער.
עומר רצון – חבר מועצה :אפשר או שיתקיים דיון מכיוון שהבניין הוא רב-תכליתי ,יתקיים
דיון על הצרכים של כלל האוכלוסייה בגבעת הסלעים ,ולאחר מכן לקבוע לאיזה גילאים
המבנה ייועד?
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :הוא רב-תכליתי ,לצעירים ומבוגרים .רב-תכליתי זה לכולם .זה
יכול להיות לספורט ,לנוער ,לגמלאים .אבל לגמלאים יש בעיה ,אין להם מקום היום,
עומר רצון – חבר מועצה :רק שיתקיים דיון ,שיקבע לאיזה אוכלוסיה.

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מי בעד? (נערכת הצבעה) שלום בן-משה – בעד; בן-ציון
בית אור – בעד; מיכאל מלמד – בעד; יעקב אדמוני – בעד; אבטליון בצלאלי – בעד; סיגל
שיינמן – בעד; עומר שכטר – בעד; רזיאל אחרק – בעד; עדי אביני – בעד; משה סיני –
בעד; עומר רצון – בעד; אביבה שקד – בעד; אלכס – בעד; חנוך – בעד; עוזי – חסר.

החלטה מס' 3
סעיף .3ב .שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר מס'  298עבור
מועדון קהילתי מבנה רב תכליתי ,ע"ס  ₪ 311,111במימון עירייה ו ₪ 511,111 -במימון
פיס/עירייה (תקציב קודם  , ₪ 511,111תקציב מעודכן .)₪ 3,311,111
בעד )33( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיג ל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד,
אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז.
 .3ג .אישור תב"ר מס'  3321עבור השתתפות בתכנון לב ישראל ,ע"ס  ₪ 2,111,111במימון
עירייה_______________________________________________________ .
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה 1 :ג – אישור תב"ר  1322עבור השתתפות בתכנון 'לב ישראל',
על סך  2מיליון שקל במימון העירייה .השתתפות בהוצאות תכנון 'לב ישראל' שנעשו ע"י
החכ"ל ,שנותרה עם יתרת חובה .אני אסביר בהרחבה בזמנו החברה הכלכלית חתמה הסכם
עם הקיבוצים ,על קידום תכנון מתחם 'קסם' .שבו באחד ההסכמים נאמר ,שהחברה
הכלכלית תממן ,והחזר הוצאות התכנון שיתקבלו ,הכספים ,מהשיווקים – בזמנו השיווקים
היו אמורים להיות עפ"י החלטה  ,011שזה אומר שהחברה הכלכלית היא היזמית .לימים
בוטל חוק  011ונוסד חוק חדש שהמדינה קבעה ,בעקבות בג"צ 'הקשת המזרחית' מי שזוכר,
שאין יותר .המדינה תצא לעניין הזה לפי  030וגם זה בוטל ,והיתה החלטה בתקופה של משה
סיני ,ראש העיר הקודם ,לתת למינהל לצאת לשווק את זה בעצמה ,ואי אפשר היה לצאת
עפ"י  011לכן החברה הכלכלית נותרה עם יתרת חוב של תכנון ,בהיקף של כ 0-מיליון שקל.
חלקו נבע מזה שבבדיקה שעשינו – והיה עיגון על כך בחכ"ל ,אחרי שבדקנו עם היועצים
המשפטיים ,היה עניין של שיהוי בתביעה נגד הקיבוצים( ,גם לא בטוח שהיו מקבלים את כל
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הכסף) ,אבל היה גם עניין מהותי ,בגלל חוק ההתיישנות .אחרי שעשינו עוד בדיקות
משפטיות עם יועצים משפט יים נוספים ,הגענו למסקנה שיהיה קשה מאוד להוציא עוד
כספים כדי לקבל החזר שהוא יחסית בסיכון ולא גבוה .לכן העירייה בזמנו התחייבה כלפי
החברה הכלכלית ,שהיא תיתן את חלקה .חלקה של החברה הכלכלית  2מיליון ,היא קיבלה
החזר הוצאות תכנון מהמינהל בסך  1.2מיליון ,העירייה מעבירה עכשיו את החלק של
החברה הכלכלית .זה גם חלק מההבראה של החברה הכלכלית ,כי החברה הכלכלית בשנת
 3212היתה צפויה להגיע למצב גרעוני של  0.2מיליון ,כתוצאה מההחלטה הזאת שבסיכומו
של דבר ,היא כל הזמן נרשמה בספרים כהכנסות שצפויות להתקבל בחברה הכלכלית ,אבל
אי אפשר היה כבר למשוך את זה ,מבחינת רו"ח של החברה .לכן ,העירייה מעבירה סך של 2
מיליון בגין הוצאות התכנון ,הכסף הזה גם בא מהכספים שקיבלנו ממפעלי תחנות שזכו
במכרז ,ושילמו אותו לעירייה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה כבר פעם שניה שאנחנו מממנים את החברה הכלכלית.
אני לא יודעת ,החברה הכלכלית כל הרעיון שלה זה שהיא תהיה כלכלית ,ותעמוד בפני
עצמה .אני זוכרת שהעברנו כבר כספים בקדנציה הקודמת.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :היינו ערבים על איזה  1מיליון שקל ,אבל זה לא העברה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אבל לא הייתה פעם נוספת שהם היו בבעיות תקציביות?
(דובר רחוק שלא ניתן לתמלל)
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בואו נגיד שאם לא נעביר את ה 2 -מיליון האלה ,ואנחנו נביא
לאסיפה הכללית את הדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית ,החברה הכלכלית עלולה
להימצא במצב של חדלות פרעון ,שמבחינה פיננסית יכול-
שלום בן-משה – ראש העיר  :צריך לזכור שהחברה הכלכלית היא שלנו ,של העירייה ,היא
לא  out-siderלכן יש לנו חובה כלפיה ,בכל מקרה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

חבל שאיש הכספים לא נמצא ,יצאה דרישה מגבעת שלושה

או מי שלא יהיה ,שהיה אמור להשתתף ,הוציאו לו דרישה שישלם את הכסף ,את החלק
היחסי שלו? כאילו הוא אומר שהיה שיהוי,
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בשנת  3221הוגשה דרישה להסדר הקיבוצים ,ומאז לא
התקדם העניין.
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רזיאל אחרק – חבר מועצה:

לא ,כי מצד אחד אתה אומר שמופיע בדו"חות הכספיים שיש

חוב של  0מיליון שקל ,שמגיע לנו מהקיבו צים ואז בעצם תמיד הדו"ח הכספי של החברה
הכלכלית היה מאוזן ,שיש כספים שמגיעים לנו .אבל מנגד לא היתה תביעה או דרישה לקבל
את הכסף .יש פה אבסורד .אם אתה אומר שיש לי חוב שאני צריך לקבל אותו ממקום
מסויים ,אז לפחות תבקש אותו! אתה מראה אותו בדו"חות ,אבל אתה לא מבקש אותו .מה
שנוצר ,אם היו מבקשים אותו ,יכול מאוד להיות שהיינו מאשרים את הדו"חות הכלכליים
ולא מגיעים למצב שאנחנו נמצאים היום.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :יכול להיות שהיית מקבל חלק מהכסף.
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :החוב הזה הוא בן  .1הגיל שלו הוא  1עד  12שנים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

ממי אנחנו יכולים לקבל תשובה ,מדוע לא עשו כלום?

בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :אני אומר לך ,הוא בן  1עד  12שנים ,לא תבעו אותו
כל השנים האלה .הייתה כן פניה בזמן האחרון ,לקיבוצים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה זה בזמן האחרון?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עכשיו,
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :הלכו וזלזלו בזה בכלל ,אמרו שבכלל זה לא בכיוון
שלהם – זה בכלל לא אותם אנשים ,זה כבר דור שלישי של בעלי תפקידים בקיבוצים האלה.
הייתה הערכה וחוות דעת משפטית ,יש פה גם התיישנות ,יש פה עוד כל מיני גורמים (אולי
פרומה תסביר את זה יותר טוב) ,הייתה חוות דעת משפטית שאמרה :הסיכוי לזכות בתביעה
הזו ,מאוד מאוד נמוך ,וההוצאה הצפויה היא בן  222-122אלף שקל מבחינת עלות הגשת
תביעה וניהול תביעה כזו והסיכוי לזכות לאחר כל השנים האלה ,הוא נמוך מאוד.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :למה  1שנים לא פנו לקבל את הכסף?
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :זה אני לא יודע להגיד.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אפשר לשאול מישהו? אין פה נציג של החברה הכלכלית שאני
יכול לשאול אותו.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :כשיגיעו לאסיפה כללית ,זה יגיע לאסיפה כללית לפה.
שלום בן-משה – ראש העיר :אני מציע ,היחיד שיכול לדעת ,זה אולי משה ולא בטוח שהוא
זוכר את הפרטים האלה.
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משה סיני – חבר מועצה :אם אתם רוצים סקירה ממש עניינית ,אנחנו דנו בזה גם
בדירקטוריון של החברה הכלכלית ,וסה"כ היתה הסכמה לכולם בעניין הזה ,ככה שאין טעם
לפתוח את זה .אבל רק ברמה הכללית ,הרי זה חוב תיקון ,זה לא  1שנים ,זה עוד הרבה לפני,
מהתקופה של ראש העיר הקודם שהוא למעשה יזם את כל התוכנית ,וצריך להגיד את זה
פה .וגם כשאני ויגאל ,הוא היה מנכ"ל החברה הכלכלית ,התחלנו לטפל בזה ,אז היה ברור
שזה מאוד בעייתי כי הקיבוצים מתנערים מהנושא הזה ,ומהלך אותה תקופה גם ניסינו
לפעול לקבלת הכסף הזה ,ההחלטה לא להגיש תביעה לא היתה בכלל בקדנציה שלי ,חשוב
לומר את זה ,אלא היתה בקדנציה החדשה ,ויכול להיות שאם היתה מוגשת תביעה בסופו של
דבר הדברים היו נראים אחרת .אבל כרגע אנחנו לא דנים בעבר ,בסיכומו של דבר אני חושב
ואין פה קואליציה ואופוזיציה אלא ניתחנו את כל הנושא הזה והגענו לסיכום גם
בדירקטוריון של החברה הכלכלית ,שכדי לקדם את החברה הכלכלית אז העירייה צריכה
לתת לה יד ולהמשיך הלאה את הדברים.
שלום בן-משה – ראש העיר  :בשביל הדיוק ,התקיים הדיון הזה והסתייגות שהיתה לי אז
והיא גם עכשיו ,שבסופו של דבר לא הוגשה דרישה בשלב מסויים ,חשבנו שאולי אם היתה
דרישה ,יכול להיות שהיינו מקבלים חלק מהעניין .לא הוגשה דרישה אבל עכשיו זה כבר
פוסט מורטום .אני מציע שנמשיך הלאה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מי בעד? שלום בן-משה – בעד; בן-ציון בית אור– בעד;
מיכאל מלמד – בעד; יעקב אדמוני – בעד; אבטליון בצלאלי – בעד; סיגל שיינמן – בעד;
עומר שכטר – בעד; רזיאל אחרק – בעד; עדי אביני – בעד; משה סיני – בעד; עומר רצון –
בעד; אביבה שקד – בעד; אלכס – בעד; חנוך – בעד; עוזי – חסר.
החלטה מס' 2
סעיף .3ג .שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  3321עבור
השתתפות בתכנון לב ישראל ,ע"ס  ₪ 2,111,111במימון עירייה.
בעד )33( :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 ,חנוך עוז.
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יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אני מבקש ,אם אפשר להעביר את סעיף ד' עד ט' ,זה תקציב
משרד החינוך לליקויי שמיעה .אם אתם תאשרו את סעיף ד' עד ט',
שלום בן-משה – ראש העיר :אלה כספים שממילא ניתנים לצורך לקויות למידה ,לקויות
שמיעה וכדומה.
 .3ד.

ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

אישור תב"ר מס'  1381עבור השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים,3112 -
ע"ס  ₪ 236224במימון עירייה ו ₪ 226111 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ
תקציב .₪ 1126224
אישור תב"ר מס'  1243עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בגן חצב ,ע"ס ₪ 816111
במימון משרד החינוך.
אישור תב"ר מס'  1249עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בגן שקד ,ע"ס ₪ 816111
במימון משרד החינוך.
אישור תב"ר מס'  1221עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בבי"ס צורים ,ע"ס
 ₪ 816111במימון משרד החינוך.
אישור תב"ר מס'  1221עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בתיכון דתי עתיד ,ע"ס
 ₪ 816111במימון משרד החינוך.
אישור תב"ר מס'  1222עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בגן סמדר ,ע"ס 816111
 ₪במימון משרד החינוך__________________________________________.

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אני מבקש לאשר את סעיף (1ד') ,אישור תב"ר (1 ;1321ה)
תב"ר (1 ;1101ו) תב"ר (1 ;110/ז) תב"ר (1 ;1102ח) תב"ר (1 ;1101ט) תב"ר ;1101מי בעד?
שלום בן-משה – בעד; בן-ציון בית אור – בעד; מיכאל מלמד – בעד; יעקב אדמוני – בעד;
אבטליון בצלאלי – בעד; סיגל שיינמן – בעד; עומר שכטר – בעד; רזיאל אחרק – בעד; עדי
אביני – בעד; משה סיני – בעד; עומר רצון – בעד; אביבה שקד – בעד; אלכס – בעד; חנוך –
בעד; עוזי – חסר.
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החלטה מס' 3
סעיף  .3ד -ט שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט
להלן:

 .3ד.

ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

אישור תב"ר מס'  3323עבור השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים ,3133 -ע"ס
 ₪ 33,667במימון עירייה ו ₪ 63,111 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב 316,667
.₪
אישור תב"ר מס'  3358עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בגן חצב ,ע"ס  ₪ 21,111במימון
משרד החינוך.
אישור תב"ר מס'  3359עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בגן שקד ,ע"ס  ₪ 21,111במימון
משרד החינוך.
אישור תב"ר מס'  3361עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בבי"ס צורים ,ע"ס ₪ 21,111
במימון משרד החינוך.
אישור תב"ר מס'  3363עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בתיכון דתי עתיד ,ע"ס 21,111
 ₪במימון משרד החינוך.
אישור תב"ר מס'  3363עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בגן סמדר ,ע"ס ₪ 21,111
במימון משרד החינוך.

בעד )33( :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 ,חנוך עוז.
.3י .אישור תב"ר מס'  3363עבור השלמות תקצוב לעבודות בניה ופיתוח מוס"ח עפ"י
הסכם גג ,ע"ס  ₪ 75,111,111במימון משרד השיכון____________________.
יגאל ינאי – מנכ"ל העיריה :אישור תב"ר  1103עבור השלמות תקצוב לעבודות בניה ופיתוח
מוסדות חינוך עפ"י הסכם גג על סך  ₪ 00,222,222במימון משרד השיכון.
תקציב ממשרד השיכון צמוד למדד תשומות הבניה של חודש אפריל  3211עפ"י הסכם הגג
לטובת מימון עבודות בניה ופיתוח הנדרשות לצורך הקמת מוסדות החינוך שאינם ממומנות
במלואם ע"י משרד החינוך .טרם נתקבלו הרשאות .הסבר :בהסכם הגג שהיו דיונים ,ביקשנו
לתת לנו השלמות מבני ציבור .זאת אומרת ,אם גן ילדים בתקציב משרד החינוך עולה 102
אלף שקל ובפועל הבניה שלו עולה  1.3מיליון ,או  1.2מיליון ,דרשנו את ההפרש .זה ההפרש
בגין השלמות ממוסדות חינוך בלבד .אנחנו מבקשים לאשר אותו במסגרת הסכם הגג.
משה סיני – חבר מועצה :איך הכסף מתקבל?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :במסגרת הסכם הגג הכסף מתקבל ,אם אנחנו מוציאים
למכרזים שווקו  ,22%אנחנו מקבלים  ,22%אם אנחנו מוציאים סופי את היקף המוסדות
חינוך ,אנחנו מקבלים את ההקצבה .זה כסף צבוע של העירייה והם באים במנות ,עפ"י קצב
הוצאת המכרזים שאנחנו עושים למוסדות החינוך.
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משה סיני – חבר מועצה :מתי צפויה המנה הראשונה לפי התכנון?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אנחנו מקבלים אותה כבר עכשיו 31 ,מיליון שקל.
מי בעד? שלום בן-משה – בעד; בן-ציון בית אור – בעד; מיכאל מלמד – בעד; יעקב אדמוני –
בעד; אבטליון בצלאלי – בעד; סיגל שיינמן – בעד; עומר שכטר – בעד; רזיאל אחרק – בעד;
עדי אביני – בעד; משה סיני – בעד; עומר רצון – בעד; אביבה שקד – בעד; אלכס – בעד;
חנוך – בעד; עוזי – חסר.

החלטה מס' 5
סעיף .3י .שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  3363עבור השלמות
תקצוב לעבודות בניה ופיתוח מוס"ח עפ"י הסכם גג ,ע"ס  ₪ 75,111,111במימון משרד
השיכון.
בעד )33( :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 ,חנוך עוז.
 .3יא .אישור הגדלת תב"ר מס'  3333עבור הקמת מינהלת לקידום הסכם גג ,ע"ס
 ₪ 8,311,111במימון משרד השיכון ו ₪2,611,111 -במימון עירייה (תקציב קודם
 ,₪ 851,111תקציב מעודכן ___________________________.)₪ 33,851,111
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1333הקמת מנהלת לקידום הסכם
גג על סך  1.1של מימון משרד השיכון ,ו 2.0-מיליון במימון העירייה .תקציב קודם  102אלף
שקל ששולם לנו כמקדמה ,כתוספת שהיה לנו אותו עבור השתתפות משב"ש בשיעור 02%
בגין שנה ראשונה של המנהלת במסגרת הסכם הגג .הרשאה צמודה למדד המחירים לצרכן
לינואר  ,3211הרשאה של משב"ש מצורפת אליכם .ההרשאה של משב"ש היא על  1.1מיליון,
ואנחנו מצרפים את החלק שלנו  2.0מיליון .אני ארחיב רק במשפט אחד ,בעלי התפקידים
נקבעו בהסכם הגג ,הם מופיעים בנספח .זה לא איזה משהו שאפשר לגייס ,וכל אישור של
בעל תפקיד ,טעון אישור שלהם כדי שהם יבדקו גם את התפקיד וגם את האיש עצמו.
משה סיני – חבר מועצה :מתי המנהלת מתחילה לעבוד?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :היא כבר התחילה לעבוד.
משה סיני – חבר מועצה :אז מינו כבר בעלי תפקידים?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :חלק מהם כבר עובדים בעירייה שנה ומשהו,
שלום בן-משה – ראש העיר  :זה אנשים שהתחילו לעבוד כיועצים ,מהנדסים ,בודקי
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תוכניות ,אדריכלים ,כל זה בא לחזק את המערך של ההנדסה שהוא מערך שלא בנוי לדבר
כזה .ולכן כבר בפועל הם פועלים ושאלנו את המהנדס ,כל מי שהמהנדס אמר – אריה,
מהניסיון שלך עם האנשים האלה ,הם טובים הוא אמר ,טובים מאוד .מי שלא ,אנחנו יכולים
להחליף אותו ולהוציא פניה ולגייס מישהו אחר במקומו.
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :ההעסקה היא אישית,
שלום בן-משה – ראש העיר  :ההעסקה אישית והיא לפי נפח הדברים .פעם אחת הוא יכול
להתחיל ברבע משרה ,ואח"כ ברגע שהצרכים האלו יידרשו ,נגדיל לו את המשרה .לכן כרגע
זה בבקרה של משרד השיכון באופן מלא.
אביבה שקד – חברת מועצה :מה היה הנתח המקורי שלנו ,שהצגתם בהסכם הגג ,החלק
המקורי של העירייה?
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :לא ,אין מקורי ,כי זה מקדמה רק .הסכום שמופיע
כאן הוא סכום שמוגדר בהסכם הגג .ומה שהיה בהתחלה ,זה רק מקדמה ,רק כדי שנתחיל.
שלום בן-משה – ראש העיר :אני רוצה לומר לכם שאף רשות לא קיבלה דבר כזה ,וזאת
היתה הדרישה שלנו האולטימטיבית ,ולשמחתי בהכירם את המערך שלנו שהוא מערך שלא
יכול לנהל את המערך הגדול הזה ,למשל מודיעין לא קיבלה כסף בכלל מכיוון שמודיעין יש
לה מערך הנדסי מאוד רחב .יכול להיות שהיא קיבלה פה ושם ,אבל ברגע שהגשנו דרישה
ואמרנו שהדבר הזה מחייב אנשי מקצוע למיניהם ,אז הם גם החתימו את אנשי המקצוע
והם מאשרים אותם ,והכל תחת בקרה שלהם.
משה סיני – חבר מועצה :ה 2.0-מיליון זה יוצא מהכיס של העירייה?
שלום בן-משה  -ראש העיר :בהסכם הגג זה  ,matchingזאת אומרת הם נותנים 02%
ואנחנו  .22%אנחנו נשתדל ככל האפשר ,שהחלק שלנו יהיה קטן יותר .זה אני אומר כרגע,
אמנם מקליטים אותי ,אבל אנחנו נשתדל שהחלק שלנו יהיה קטן יותר מבלי שזה יפגע
עכשיו ,כרגע בפעילות המקצועית של ה,-
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כל התב"רים שיש לנו פה מימון עירייה ,הכסף הזה עכשיו
ישנו ,הוא קיים ,או שאנחנו פותחים תב"רים ,כאשר יהיו הכנסות אנחנו נשחרר את זה?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :חלקו 00 ,מיליון זה כסף צבוע במשרד השיכון ,ה 1.1-הגיע
עכשיו,
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :אבל אני אומרת בכלל ,באופן עקרוני יש כאן הרבה מאוד
תב"רים ,שיש שם מימון עירייה :פה  122אלף שקל ,פה חצי מיליון?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :כל התב"רים ,למעט ה 00-מיליון וה 12-מהם שתיכף תראי
בהמשך ,מרבית מהם כבר כספים שאנחנו יודעים שהם ישנם.
עומר רצון – חבר מועצה :יגאל ,המינהלת ,בכפוף גם להסכמים הקואליציוניים.
שלום בן-משה – ראש העיר :בהחלט.
(מדברים יחד)
משה סיני – חבר מועצה :מי חבר בוועדת צוות היגוי?  ...השכונות החדשות ,אני בטוח
שאתה תומך בזה,
(מדברים יחד)
שלום בן-משה – ראש העיר :בהסכם הגג יש צוות היגוי שמורכב מהאוצר ,מורכב מ...
מנציגי העירייה,
משה סיני – חבר מועצה :מה שלא הבנתי כל כך ,איך זה מינהלת מקצועית ,שמאושרת ע"י
משרד הבינוי והשיכון וכולם עובדי מקצוע ,איך זה קשור להסכמים הקואליציוניים? לא
קשור,
שלום בן-משה – ראש העיר :הבנתי את השאלה שלך ,במסגרת הסכם גג-
(מדברים יחד)
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף (1יא) מי בעד? שלום בן-משה – בעד; בן-ציון בית אור –
בעד; מיכאל מלמד – בעד; יעקב אדמוני – בעד; אבטליון בצלאלי – בעד; סיגל שיינמן –
בעד; עומר שכטר – בעד; רזיאל אחרק – בעד; עדי אביני – בעד; משה סיני – בעד; עומר
רצון – בעד; אביבה שקד – בעד; אלכס – בעד; חנוך – בעד; עוזי – חסר.
החלטה מס' 6
סעיף .3יא .שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר מס'  3333עבור
הקמת מינהלת לקידום הסכם גג ,ע"ס  ₪ 8,311,111במימון משרד השיכון ו₪ 2,611,111 -
במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 851,111תקציב מעודכן .)₪ 33,851,111
בעד )33( :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 ,חנוך עוז.
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 .3יב .אישור תב"ר מס'  3138עבור השלמות תקצוב להקמת מוסדות ציבור עפ"י הסכם
גג ,ע"ס  ₪82,111,111במימון משרד שיכון___________________________.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף  1יב אישור תב"ר  1231עבור השלמות תקצוב והקמת
מוסדות ציבור עפ"י הסכם הגג ,על סך  12מיליון שקל במימון משרד השיכון .מה שאמרתי
לגבי מוסדות החינוך ,זה נכון לגבי מוסדות הציבור .בהסכם הגג ,קיבלנו עוד תוספת על
התקציבים ,שמקבלים אותם על המבנים ,גם תוספת השלמות בסך  12מיליון שקל צמוד
למדד לחודש אפריל.
משה סיני – חבר מועצה :איך מוסדות ציבור ,זה משהו כללי כזה? יש צוות שקובע איזה
מוסדות ציבור? יש סדרי עדיפויות בעניין הזה? מה קורה פה?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בהסכם הגג נקבעת רשימת מוסדות הציבור שאנחנו
מקבלים .מעונות יום ,אולמות ספורט ,בתי כנסת ,יש טבלה סגורה בהסכם הגג .להם אנחנו
מקבלים את ההשלמות האלה.
משה סיני – חבר מועצה :רק לאלה?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :כן.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כולל מועדוני נוער?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בנוסף לזה ראש העיר ובתמיכה של אביני ,הצליחו לסדר לנו
מעונות יום מימון מלא 3 .מעונות יום ,אנחנו נקווה שיגיע גם השלישי.
עדי אביני – חבר מועצה :זה לא אני ,חבר'ה ,צריך להביא גאולה לעולם ,מי שטיפל בזה זה
השר נפתלי בנט.
שלום בן-משה – ראש העיר  :טוב שיש חבר מועצה מ'הבית היהודי' ,יש לו דיבור חופשי עם
בנט ,גם אני מכיר אותו יומיים ולשמחתי הוא אישר לנו את זה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מי בעד? שלום בן-משה – בעד; בן-ציון בית אור – בעד;
מיכאל מלמד – בעד; יעקב אדמוני – בעד; אבטליון בצלאלי – בעד; סיגל שיינמן – בעד;
עומר שכטר – בעד; רזיאל אחרק – בעד; עדי אביני – בעד; משה סיני – בעד; עומר רצון –
בעד; אביבה שקד – בעד; אלכס – בעד; חנוך – יצא.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :חנוך יצא.
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החלטה מס' 7
סעיף  .3יב .שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  3138עבור
השלמות תקצוב להקמת מוסדות ציבור עפ"י הסכם גג ,ע"ס  ₪ 82,111,111במימון משרד
שיכון.
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.
.3יג .אישור תב"ר מס'  3139עבור מרכז לאזרחים ותיקים ,ע"ס  ₪ 511,111במימון
מפעל הפיס______________________________________________.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אישור תב"ר  – 123/עבור מרכז לאזרחים וותיקים על סך 022
אלף שקל ,במימון מפעל הפיס .הסבת מרכז המוסיקה הישן לטובת מרכז לאזרחים
וותיקים ,טרם נתקבלה הרשאה ממפעל הפיס .אנחנו העברנו להם את הבקשה ,הם אישרו
אותה בעיק רון אבל אנחנו צריכים לקבל ,מה שנקרא ,את השיק .מאחר וכבר עברו לשם ,זו
החלטה בעצם שמוקדמת ,ברגע שעבר מרכז המוסיקה ,המרכז לאזרחים וותיקים עובר
לשם.
מי בעד? שלום בן-משה – בעד; בן-ציון בית אור – בעד; מיכאל מלמד – בעד; יעקב אדמוני –
בעד; אבטליון בצלאלי – בעד; סיגל שיינמן – בעד; עומר שכטר – בעד; רזיאל אחרק – בעד;
עדי אביני – בעד; משה סיני – בעד; עומר רצון – בעד; אביבה שקד – בעד; אלכס – בעד;
חנוך – חסר; עוזי אשוואל – חסר.

החלטה מס' 8
סעיף .3יג .שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  3139עבור מרכז
לאזרחים ותיקים ,ע"ס  ₪ 511,111במימון מפעל הפיס.
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.
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.3יד .אישור תב"ר  3855עבור בניית אולם ספורט בתיכון עתיד ואולפנת זבולון ,ע"ס
 ₪ 311,111במימון עירייה ₪ 3,611,111 ,במימון טוטו ו ₪ 5,111,111 -במימון מפעל
הפיס ,סה"כ תקציב ___________________________________ .₪ 7,711,111
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף  1יד אישור תב"ר  – 1100עבור בניית אולם ספורט
בתיכון עתיד ואולפנת זבולון ע"ס  122אלף שקל במימון עירייה 3.0 ,מיליון במימון טוטו ו0-
מיליון שקל במימון מפעל הפיס .סה"כ תקציב  0.0מיליון .הסבר :בניית אולם ספורט בתיכון
עתיד ואולפנת זבולון ,במימון מפעל הפיס ,טוטו ,קרן מתקנים ועירייה .כנראה שיתקבלו
הרשאות ממפעל הפיס ומהטוטו.
שלום בן-משה – ראש העיר :אני אומר לכם שזאת החלטה בהחלט מאוד מאוד היסטורית,
מכיוון ששני המוסדות האלו שבאמת התפתחו בשנים האחרונות בצורה יוצאת מן הכלל ,גם
'עתיד' וגם 'אולפנת זבולון' יש להם מועדון ספורט ישן מאוד ,מאוד לא תקני וכו' וכו',
ובהחלט עשו צדק אתם וזה ישרת גם אותם וישרת גם את הקהילה ,גם את הציבור הרחב.
משה סיני – חבר מועצה :הכסף ממפעל הפיס ומהטוטו מתקבל במנה אחת או בתלת-שנתי?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מנה אחת .יש תקציבי  ,3210-3210אנחנו ביקשנו וקיבלנו
הקדמות של  3210ו .3210-יש עוד תקציבי מפעל הפיס שעוד לא מומשו ,אתם תראו אותם
בהמשך.
משה סיני – חבר מועצה :אבל את התקציב אנחנו למעשה לא נקבל ב ,3210 , 3210 ,3210-זה
הכוונה?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :כן ,אבל יש עוד יתרות שלא מימשנו אותם .חלקם ילכו
לפיתוח פארק ז'בוטינסקי ,גבעת א' ורש"י.
מי בעד? שלום בן-משה – בעד; בן-ציון בית אור – בעד; מיכאל מלמד – בעד; יעקב אדמוני –
בעד; אבטליון בצלאלי – בעד; סיגל שיינמן – בעד; עומר שכטר – בעד; רזיאל אחרק – בעד;
עדי אביני – בעד; משה סיני – בעד; עומר רצון – בעד; אביבה שקד – בעד; אלכס – בעד;
חנוך – חסר; עוזי אשוואל – חסר.
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החלטה מס' 9
סעיף .3יד שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר  3855עבור בניית אולם
ספורט בתיכון עתיד ואולפנת זבולון ,ע"ס  ₪ 311,111במימון עירייה₪ 3,611,111 ,
במימון טוטו ו ₪ 5,111,111 -במימון מפעל הפיס ,סה"כ תקציב .₪ 7,711,111
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אתם רוצים שאני אעבור על כל הסעיפים ,או שיש אפשרות
לעשות איחוד סעיפים? מה שתגידו.
שלום בן-משה – ראש העיר :אני חושב שאפשר לעשות איחוד .תעברו רגע ברפרוף ,אם אין
לכם איזה עניין.
עומר רצון – חבר מועצה :אני עד סעיף י"ז.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אז סעיף ט"ו ט"ז אפשר להצביע עליהם ביחד.
.3טו .אישור תב"ר מס'  3362עבור גן ילדים דו כיתתי רחוב חזון איש ,ע"ס ₪ 511,111
במימון עירייה ו ₪ 3,911,111 -במימון משרד החינוך ,סה"כ תקציב .₪ 3,311,111
טז .אישור תב"ר מס'  1383עבור השתתפות בעבודות פיתוח וחניון מתחם  ,Bע"ס
 ₪ 511,111במימון עירייה ו ₪ 3,511,111 -במימון משרד השיכון ,סה"כ תקציב
_________________________________________________.₪ 2,111,111
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אישור תב"ר  1102עבור גן ילדים דו-כיתתי .זה אותו גן ילדים
שהיה אמור להיות ברח' יצחק הלוי ,הועבר לחזון איש ,לתוך המתחם של הרב יאיר בשארי.
אישור תב"ר  1323השתתפות בעבודות פיתוח בחניון מתחם  Bעל סך חצי מיליון שקל
במימון העירייה ב 3.0-מיליון שקל ,במימון משרד השיכון .זה עבור המתחם החניה של
הקאונטרי-קלאב.
מי בעד? שלום בן-משה – בעד; בן-ציון בית אור – בעד; מיכאל מלמד – בעד; יעקב אדמוני –
בעד; אבטליון בצלאלי – בעד; סיגל שיינמן – בעד; עומר שכטר – בעד; רזיאל אחרק – בעד;
עדי אביני – בעד; משה סיני – בעד; עומר רצון – בעד; אביבה שקד – בעד; אלכס – בעד;
חנוך – חסר; עוזי – חסר.
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בחניון היה מתוכנן הוצאה של  0מיליון שקל עבור עבודות הכנת החניון ,שזה סכום עתק.
לכאורה החברה הכלכלית הייתה צריכה להוציא  0מיליון בנוסף ל 2-מיליון שמקבל היזם
שם ,זה קרוב ל 1-מיליון שקל.
שלום בן-משה – ראש העיר :זה עפ"י הסכם שנעשה בין העירייה לבין היזם.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :ופה הקרדיט לאריה מהנדס העיר ,שיזם עם משרד השיכון
ולקחנו חלק מהשצ"פ במימון משרד השיכון ומימנו את החלק שהיה חסר ,אחרת היינו
צריכים להביא  0מיליון שקל מכספנו.
שלום בן-משה  -ראש העיר :חסכנו  3.0מיליון שקלים במהלך הזה.

החלטה מס' 31
סעיף  .3טו-טז שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים המפורטים
להלן:
 .3טו .אישור תב"ר מס'  3362עבור גן ילדים דו כיתתי רחוב חזון איש ,ע"ס 511,111
 ₪במימון עירייה ו ₪ 3,911,111 -במימון משרד החינוך ,סה"כ תקציב ₪ 3,311,111
טז .אישור תב"ר מס'  3323עבור השתתפות בעבודות פיתוח וחניון מתחם  ,Bע"ס
 ₪ 511,111במימון עירייה ו ₪ 3,511,111 -במימון משרד השיכון ,סה"כ תקציב
.₪ 2,111,111
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.
.3יז .אישור תב"ר  3137עבור עבודות פיתוח אתר מגדל צדק ,ע"י רשות הטבע והגנים ע"ס
 ₪ 35,111,111במימון משרד השיכון_________________________________.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אישור תב"ר  – 1230עבור עבודות פיתוח אתר 'מגדל צדק',
ע"י רשות הטבע והגנים ע"ס  10מיליון שקל במימון משרד השיכון עבור עבודות פיתוח 'מגדל
צדק' שיבוצעו ע"י הרת"ג במימון משרד השיכון ,התקבלה ע"ח הרשאה ממשב"ש ע"ס 3
מיליון שקל ,בצמוד למדד תשומות הבניה חודש אוגוסט  .3211הסבר :בזמנו ,בהסכם עם
רת"ג הם היו אמורים לקבל את הכסף ישירות .יש תקציב צבוע של  10מיליון שקל שכרגע
ממנו קיבלו מיידית  3מיליון שקל לביצוע השלמות עבודות התכנון 10 .מיליון שקל אמורים
לסיים חלק מהעבודות של ה 322-דונם שהם על תנאי למתן היתרים.
ע"מ שלא נפספס את זה ויהיה בשליטתנו ,סוכם עם האוצר ועם משרד השיכון שכל הכספים
עוברים דרך העירייה ,ובעצם הרת"ג היא כמו קבלן משנה של העירייה והוא עובר דרך
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העירייה .כך נוכל לשלוט על עבודות הפיתוח שם.
עומר רצון – חבר מועצה :זה סכום ראשוני ,יהיו עוד סכומים נוספים שיצטרכו להגיע לעיר.
זה בשליטה בעצם ,שלנו .זה יישר כוח גדול לכל העוסקים במלאכה ,ואני שמח על כך במיוחד
נתנו לי לתאם ולהוביל את התיק הזה ,ואני חושב שזה נכון לעיר וגם שיהיה לנו פיקוח
ובקרה משלנו ולא נהיה 'נשלטים' ע"י רת"ג והרצונות שלהם .דרך אגב ,יש להם בהסכם
שנחתם בזמנו ,הרת"ג הם בעצם גוף עצמאי ,הוא יכול להגיד לך 'אני נוסע' ולא לשאול אותך
גם.
שלום בן-משה – ראש העיר :וסכום הכסף הזה ,למעשה כבר סוכם לפני זה בתקופה של
ההנהלה הקודמת .אבל מכיוון שבדרך כלל הגופים שעוסקים בטבע ושימור וכדומה ,הם
כאלה שקשה להשתלט עליהם (אני מכיר אותם מאז ומתמיד) ,גם הראיה שלהם לא כל כך
כלכלית וכו' וכו' ,וחשבנו לעצמנו שאם אנחנו רוצים שתהיה לנו כרגע בקרה ושליטה על מה
שנעשה ,אז אנחנו ביקשנו מהאוצר וממשרד השיכון שהכסף הזה יעבור דרכנו ,וצריך לומר
שהפרוייקטור שמונה הוא בן-אדם באמת יוצא מן הכלל ,מודי ,הוא היה סמנכ"ל הרשות
הרבה שנים ,ויש לנו עבודה טובה מאוד איתם ועבודה נעשית בצורה יוצאת מן הכלל,
בתיאום ,והם לא עושים שום דבר בלי אישור שלנו והדבר הכי חשוב ,שהם יודעים שהתקציב
יוצא מאיתנו .זאת אומרת התקציב לא שלנו ,מקבלים אותו אבל הוא עובר דרכנו.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :לבקשת ראש העיר וגם מחזיק התיק עומר ,בישיבה הבאה
יציגו רט"ג את התוכנית שעומדים לבצע.
מי בעד? שלום בן-משה – בעד; בן-ציון בית אור – בעד; מיכאל מלמד – בעד; יעקב אדמוני –
בעד; אבטליון בצלאלי – בעד; סיגל שיינמן – בעד; עומר שכטר – בעד; רזיאל אחרק – בעד;
עדי אביני – בעד; משה סיני – בעד; עומר רצון – בעד; אביבה שקד – בעד; אלכס – בעד;
חנוך – חסר; עוזי – חסר.
החלטה מס' 33
סעיף .3יז .שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר  3137עבור עבודות
פיתוח אתר מגדל צדק ,ע"י רשות הטבע והגנים ע"ס  ₪ 35,111,111במימון משרד השיכון
בעד )32( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שי ינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד,
אלכס קפלונוביץ.
יצא )3( :חנוך עוז.
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.3יח .אישור תב"ר  3733עבור שביל נחל רבה ,ע"ס  ₪ 731,111במימון רשות מקרקעי
ישראל הקרן לשמירת שטחים פתוחים____________________________
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אישור תב"ר  1011עבור שביל נחל רבא ,ע"ס  032אלף שקל
במימון רשות מקרקעי ישראל לקרן לשמירת שטחים פתוחים השתתפות רשות מקרקעי
ישראל לקרן לשמירת שטחים פתוחים בסלילת שביל בנחל רבא .ראש העיר מקדם מהלך
ביחד עם הרשויות האחרות כולל קק"ל ,כולל רשות מקרקעי ישראל ,רשות הניקוז ,רשות
נחל ירקון כדי לקדם את טיילת וואדי רבא עד להמשך שלה לחיבור לבני ברק ,כדי שיתחבר
עם גני יהושע .נעשו מספר דיונים ,ביניהם לקחנו בחור שהגיש בקשה לשטחים פתוחים.
בעצם ,חלקו אגב לא נמצא בתוך השטח של ראש העין ,אבל יש מקטע שאנחנו בו ביקשנו את
הכסף מסויים של אנשים טובים ,אני אומר שלא היינו זכאים בתוך העניין הזה ,ביניהם עדי
אביאני,
עדי אביני – חבר מועצה :שוב ,גם בעניין הזה ,עזר השר אורי אריאל .הוא ביקש מהוועדה
ללכת לפנים משורת הדין ,והוועדה קיבלה את בקשתו.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :וזה יהיה המשך של איגום המשאבים שבסוף-
שלום בן-משה – ראש העיר  :אנחנו מאגמים עכשיו משאבים ,כדי להגיע למצב שבו המצור
שיש על העיר שלנו בגלל כביש  0וכביש מס'  ,11שנמשך עשרות שנים ,המצור הזה ייפתח
באופן שאפשר יהיה לצאת מכאן ,לעבור לנחל רבא – לצאת באופנים ,או ברגל אפילו ,וללכת
על טיילת ,על שביל הולכי רגל ואופנים כזה ,תוך שמירה על הטבע ,לא לשבש לו את החיים,
ולהגיע עד ת"א.
התאורה תהיה חלק תנצל את האנרגיה של השמש ,חלק מזה למעשה כבר נעשה ע"י
הגורמים האחרים.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מי בעד? שלום בן-משה – בעד; בן-ציון בית אור – בעד;
מיכאל מלמד – בעד; יעקב אדמוני – בעד; אבטליון בצלאלי – בעד; סיגל שיינמן – בעד;
עומר שכטר – בעד; רזיאל אחרק – בעד; עדי אביני – בעד; משה סיני – בעד; עומר רצון –
בעד; אביבה שקד – בעד; אלכס – בעד; חנוך – חסר; עוזי אשוואל – חסר.
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החלטה מס' 33
סעיף .3יח .שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר  3733עבור שביל נחל
רבה ,ע"ס  ₪ 731,111במימון רשות מקרקעי ישראל הקרן לשמירת שטחים פתוחים.
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.
.3יט .אישור תב"ר  3322עבור עבודות פיתוח ותשתיות ,ע"ס  ₪ 31,755,378במימון
עירייה_________________________________________________ .
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף 1יט אישור תב"ר  1322עבור עבודות פיתוח ותשתיות
ע"ס  ₪ 12,000,101במימון עירייה .יתרת היטלים לקבל מחברת מפעלי תחנות בע"מ ,עפ"י
הסכם שנחתם עימה ,שאושר ע"י משרד הפנים (אגב ,האישור התקבל שבוע שעבר סופית) על
בסיס מדד חודש אוקטובר  3213עפ"י ההסכם החברה תשלם לעירייה  2תשלומים שנתיים
שווים ורצופים ,החל ממועד קבלת היתר הבניה הראשון במתחמים.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :זה היה במסגרת ההסכם שעשינו עם 'לב ישראל' ,במקור היו
לנו  12מיליון שקלים ,במו"מ הם הסכימו להוסיף עוד  .12,022,222הכסף הולך לפיתוח
העיר ,זה היטלים ,כסף לקבל.
שלום בן-משה – ראש העיר :לקבל יותר מאשר היה לפני זה .היה הסכם איתם ,והיו
צריכים לקבל Xאנחנו במסגרת המו"מ שעשינו איתם בחודשים האחרונים ,שהיה די קשה
איתם ודי נוקשה ,עם מפעלי תחנות ,בסוף הם הסכימו לשלם עוד  12מיליון שקלים.
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :גם משלמים עוד ,וגם התכולה של הביצות שלהם
גדלה.
משה סיני – חבר מועצה :השאלה אם זה עוד  12מיליון .אז אני אומר את זה לפרוטוקול,
מה שאמרתי וכנראה שכחתם בדיון הקודם ,שבמו"מ שנוהל בתקופתי הם היו אמורים
לשלם הרבה הרבה יותר .רק משרד הפנים לא אישר את התשלום הגדול ואז חזרו למו"מ,
וזה התשלום שהם משלמים .ואתם יכולים לבדוק את זה.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :בהסכם המקורי היה קונצפט של פיתוח גרנדיוזי
ובאמת קצצו בהוצאות ,משרד הפנים לא אישר את זה ואז יש שם את המתחם הבלתי
המפותח בהסכם המקורי ,וזה היה עוד בקדנציה הקודמת ,ששם היה סכום  Xועל הסכום X
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בקדנציה הזאת הם הוסיפו עוד  12מיליון.
(מדברים יחד)
משה סיני – חבר מועצה :אין בעיה .אני אומר ,קיבלתם במו"מ הקודם היו צריכים
לשלם הרבה יותר.
שלום בן-משה – ראש העיר :אבל לא יכלו לשלם ,אגיד לך מדוע? אתה אומר לפרוטוקול
מי ששמע ,אז אני אומר לפרוטוקול :התוכנית שהם הציגו ,היתה גרנדיוזית ,לא היה שום
סיכוי שהיא תאושר .אם היו מאשרים אותה אז אולי ,משרד הפנים דחה אותה מכל וכל.
והלכנו חזרה לתוכנית המקורית שאושרה אצלך ,על זה היו צריכים לשלם  ,Xחייבנו אותם
לשלם ,+X
משה סיני – חבר מועצה :אין תוכנית מקורית ,אל תמציא לי פה דברים.
שלום בן-משה – ראש העיר :לא אצלך ,התוכנית שאושרה במינהל.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מי בעד? שלום בן-משה – בעד; בן-ציון בית אור– בעד;
מיכאל מלמד – בעד; יעקב אדמוני – בעד; אבטליון בצלאלי – בעד; סיגל שיינמן – בעד;
עומר שכטר – בעד; רזיאל אחרק – בעד; עדי אביני – בעד; משה סיני – בעד; עומר רצון –
בעד; אביבה שקד – בעד; אלכס – בעד; חנוך – חסר; עוזי – חסר.

החלטה מס' 32
סעיף .3יט שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר  3322עבור עבודות
פיתוח ותשתיות ,ע"ס  ₪ 31,755,378במימון עירייה.
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.
.3כ .אישור תב"ר מס'  3323עבור ניהול ופיקוח פרויקט לב ישראל ,ע"ס , ₪ 9,111,111
במימון העירייה______________________________________________ .
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אישור תב"ר מס'  1321עבור ניהול פיקוח פרוייקט 'לב ישראל'
ע"ס  /מיליון שקל ,במימון העירייה עפ"י הסכם שנחתם עם חברת מפעלי תחנות בע"מ,
העירייה תפקח על עבודות הפיתוח בפרויקט 'לב ישראל' והחברה תעביר לעירייה את סכום
עלות הפיתוח ,תוך  0ימים ממועד הגשת החשבון לידיה .הסכום צמוד למדד אוקטובר .3213
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משה סיני – חבר מועצה :חברת הפיקוח שתבחר ,היא תבחר ע"י החברה הכלכלית או ע"י
העירייה?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :החברה הכלכלית נבחרה כבר על-ידך בעבר .לא שאני תמכתי
בה ,אבל זה אותה חברה.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :זה אותו הסכם ואין שינוי.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מי בעד? שלום בן-משה – בעד; בן-ציון בית אור– בעד;
מיכאל מלמד – בעד; יעקב אדמוני – בעד; אבטליון בצלאלי – בעד; סיגל שיינמן – בעד;
עומר שכטר – בעד; רזיאל אחרק – בעד; עדי אביני – בעד; משה סיני – בעד; עומר רצון –
בעד; אביבה שקד – בעד; אלכס – בעד; חנוך – חסר; עוזי  -חסר.
החלטה מס' 33
סעיף .3כ שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר  3323עבור ניהול ופיקוח
פרויקט לב ישראל ,ע"ס  ₪ 9,111,111במימון העירייה.
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.

שלום בן-משה – ראש העיר  :אני מוכרח לבקש מכם איזה פסק זמן קצר .אני רואה שחלק
מהישיבות שלנו הם סביב תב"רים שזה חשוב מאוד .אני מציע – תגידי לי את מבחינה
משפטית ,הפרוצדורה אם זה אפשרי – אתם מקבלים את זה מבעוד מועד .האם אפשר
לחסוך כרגע את הדבר הזה ,זאת אומרת אם יש למישהו כרגע לגבי תב"ר מסויים ,איזושהי
הערה שהוא רוצה לדון בה או שאלות ,אז לכתוב .אנחנו רוצים להעביר תב"ר כזה .כל היתר,
כשאנחנו באים כרגע ושואלים שאלה ואומרים :רבותיי ,לתב"ר זה וזה לאף אחד מכם לא
היתה התייחסות ,האם אפשר להצביע? אפשר לחסוך זמן .כי מה שאנחנו עושים עכשיו,
מקריאים את זה ומאשרים את זה .אז איפה שיש שאלה ,כמו שאתה פתחת בתחילת
הדברים שלך ,איפה שיש שאלות כותבים את זה ואנחנו על אותם תב"רים שיש שאלות,
נקריא אותם ,נדבר עליהם ,נדון בהם ונצביע .על האחרים נגיד 11 ,3 ,1 :וכדומה,
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :זה מתוך הנחה שהכל עבר וועדת-
שלום בן-משה – ראש העיר :וודאי .גבירתי ,זה אפשר?
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פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :בעקרון להקריא את התב"ר ולא לקיים דיון ,היכן שלא
היו שאלות ואם זה בהסכמת כולם – כן.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בוא נעשה את זה ככה ,האם יש למישהו הערות לסעיפים 3
ו 2 -שבסדר היום? אני אקריא את המספרים ,רק אם יש הסתייגויות ,כדי שנוכל להגיד
נצביע בעד  3ו 2-ביחד?
 .3עדכון מספרי תב"רים שאושרו בישיבת מליאת המועצה מס'  33/32ב 3/9/33 -כמפורט
להלן:
א .אישור תב"ר מס'  3323עבור תשתיות הקפיות "נתיבות משה" ,ע"ס ₪ 779,373
במימון משרד החינוך.
ב .אישור תב"ר מס'  3325עבור תשתיות הקפיות בי"ס לחינוך מיוחד ,ע"ס ₪ 833,327
במימון משרד החינוך.
ג .אישור תב"ר מס'  3852עבור שיפוץ לצרכי בטיחות במגרש ספורט במפתן ,ע"ס
 ₪ 391,732במימון משרד הרווחה ו ₪ 39,173 -במימון עירייה ,סה"כ תקציב
.₪ 319,795
חברי המועצה מתבקשים לאשר את עדכון המספר הסידורי בלבד של התב"רים כמפורט:
א .במקום תב"ר מס'  3323ירשם .3356
ב .במקום תב"ר מס'  3325ירשם .3357
ג .במקום תב"ר מס'  3852ירשם .3853

פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :סעיף  3זה עדכון מספרי התב"רים .אפשר להצביע.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עדכון מספרי תב"רים שאושרו בישיבת מליאת מועצה מס'
ב 31/12-ב 1-לספטמבר כמפורט להלן :אישור תב"ר  – 1121במקומו יירשם  ;1100במקום
תב"ר  – 1120יירשם  ;1100במקום תב"ר  – 1102יירשם .1101
יש הערות לסעיף  ?2או שאפשר להצביע גם עבורו" :עדכון תקציב  ,3211עדכון מס' ,"1
משה סיני – חבר מועצה :אני רוצה לשמוע את הגזבר.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף  ,3מי בעד? שלום בן-משה – בעד; בן-ציון בית אור –
בעד; מיכאל מלמד – בעד; יעקב אדמוני – בעד; אבטליון בצלאלי – בעד; סיגל שיינמן –
בעד; עומר שכטר – בעד; רזיאל אחרק – בעד; עדי אביני – בעד; משה סיני – בעד; עומר
רצון – בעד; אביבה שקד – בעד; אלכס – בעד; חנוך – חסר; עוזי – חסר.
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החלטה מס' 35
סעיף  3שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון מספרי תב"רים שאושרו
בישיבת מליאת המועצה מס'  33/32ב 3/9/33 -כמפורט להלן:
במקום תב"ר מס'  3323ירשם 3356
במקום תב"ר מס'  3325ירשם 3357
במקום תב"ר מס'  3852ירשם 3853
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.
 .2עדכון תקציב  - 3133עדכון 2
שם הסעיף
מספר סעיף
שמירה מנכ"ל
1218111448

משרות הוצאות
311,111

הכנסות

1999111931

רזרבה תקציבית

-311,111

1431111443
1191111913

שמירה  -אבטחת מאוימים -משוער
אבטחת מאוימים  -השת' משרד הפנים  -משוער

351,111

1431111449
1431111482

הכשרות שיטור עירוני
רכב ביטחון

61,111
-61,111

1483111442
1483111421

ייעוץ שכונות חדשות
העתקות שמש

-51,111
51,111

1321811111
1321811443

שכונת אביב  -שכר
פיתוח קהילתי שכונת אביב

-331,111
________331,111
351,111 351,111

351,111

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עדכון תקציב  3211עדכון  – 1שמירה מנכ"ל  322אלף שקל
הוצאות; כתוב בפניכם .אם יש שאלה לרחבעם ,רזרבה תקציבי ,שמירה ,אבטחה,
מאוימים ,השתתפות משרד הפנים משוער 102 ,אלף שקל; הכשרות שיכון עירוני – ;02,222
רכב ביטחון ( -02,222זה מקזז אחד את השני) ייעוץ שכונות חדשות  02,222שקל; העתקות
שמש  02,222שקל ,שכונת אביב ,שכר 132 ,אלף שקל; פיתוח קהילתי ,שכונת דוד  132אלף
שקל .זה מקזז אחד את השני ,פשוט עושים העברה.
אביבה שקד – חברת מועצה :מה זה שכונת אביב שכר ופיתוח קהילתי?
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רחבעם חיים – גזבר העירייה :בתחילת השנה היה מתוכנן שהעובדות של המתנ"ס שהן
למעשה ניהלו את מועדון אביב ,ייקלטו דרך העירייה .הנושא הזה התמשך והתמשך עד סוף
השנה ,לכן אנחנו מורידים מסעיף שכר ומחזירים את זה לסעיף פעולות ,כי העסקה דרך
המתנ"ס יותר זולות,
אביבה שקד – חברת מועצה :עכשיו ,אני אומרת יש  132אלף פעולות ,למי זה הולך?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :זה הולך לשכר שנעשה דרך המתנ"ס .לכן זה חוזר חזרה
לסעיף פעולות .חשבנו בינואר שהם יקלטו דרך העירייה ,דרך שכר,
אביבה שקד – חברת מועצה :זאת אומרת זה ממשיך לממן אותם ,אבל במסגרת פעולות
לא במסגרת כ"א של שכר.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לקראת סוף השנה הם עברו להיות עובדות העירייה לכן
בשנה הבאה זה יהיה סעיף שכר כבר.
אביבה שקד – חברת מועצה :אני רוצה לקבל בבקשה פירוט מה זה ייעוץ שכונות חדשות
וגם לגבי שמירת מנכ"ל ושמירת אבטחת מאוימים ,האם אפשר לקבל הסבר מה המדיניות
של המשטרה ,מה הקריטריונים ,מה הנוהל של משרד הפנים לגבי שמירה על נבחרי ציבור
לעומת עובדי עירייה .קצת לקבל את ההסבר למה לדוגמא ,לא המשטרה לקחה על עצמה
לספק את האב טחה ,ומה בדיוק המדיניות והנוהל של משרד הפנים בעניין ספציפי זה.
דניאל יצחק – קב"ט העירייה :הנחיות משרד הפנים בנושא חבריי מועצה או עובדי עירייה
מאוימים ,יש נוהל מסודר שמנחה ,שהרשות מממנת את העלויות ,משטרת ישראל קובעת
את הדרישות לאבטחה.
משה סיני – חבר מועצה :הנוהל הוא גם לגבי עובדים וגם לגבי נבחרים?
דניאל יצחק – קב"ט העירייה :כן.
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :זה עובדי ציבור.
משה סיני – חבר מועצה :זה נבדק?
דניאל יצחק – קב"ט העירייה :כן,
משה סיני – חבר מועצה :מאיזה שנה זה?
דניאל יצחק – קב"ט העירייה :נדמה לי .3211
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משה סיני – חבר מועצה :אין בעיה בעניין הזה ,שני דברים אני רוצה להגיד :האם יש
המלצה של המשטרה להצמיד אבטחה למנכ"ל? זאת שאלה ראשונה שאנחנו רוצים להבין כן
או לא? אם יש ,זה סיפור אחר .אם לא ,אז גם כן צריך לדון פה .זו שאלה ראשונה .השאלה
השניה ,זה בד ביקות הנוהל .האם הוא כולל גם עובדי ציבור? כי אם הוא לא כולל עובדי
ציבור ,לדעתי צריך לחזור למשרד הפנים ולבדוק את הנושא הזה .אני זוכר בזמני ,נוהל
משנת  3221נדמה לי ,שנקרא 'נוהל אבטחת נבחרי ציבור' .אם הוסיפו ב 3211-משהו ,אני לא
יודע .שווה שנדע את זה.
דניאל יצחק – קב"ט העירייה :א .יש קצין מאוימים במחוז ,שיש דיון שנעשה ברמת סגן
מפקד המחוז ,שבו מגדירים את מה סל האבטחה שנדרש לגבי מאוים .המנכ"ל בשלב ראשון
היה מאויים ועבר לרמה  ,0לאחר מכן עבר לרמה  .0ובזמן החדש וכולל זה שדיברתי עם
משרד הפנים ,מה עלות ההחזר .אז הוא מקבל השתתפות חלקית ממשרד הפנים.
מההחזרים .וגם עובדי רשות ולא רק הנבחרים ,מקבלים סל אבטחה.
שלום בן-משה – ראש העיר :בכל מקרה ,שתדעו ,זה לא המלצה .המשטרה מחייבת.
בהתחלה היא חייבה אדם אחד ,אח"כ אמרה שני אנשים .אני מקווה שאף אחד לא רוצה
להיות במצב הע גום הזה שכל מקום הולך צמוד אליו מישהו .עכשיו ,רק להשכלתך ,שתדעי,
גם ברמה של שרים וח"כ ,השב"כ לא מממן .רק במקרים מיוחדים יותר .זה הוא קובע מה
צריך ,ובתוך הסל של המשרד מממן את הדבר הזה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אני מסכים לוותר על האבטחה שלי ,רק המשטרה לא
מסכימה.
מי בעד? שלום בן-משה – בעד; בן-ציון בית אור– בעד; מיכאל מלמד – בעד; יעקב אדמוני –
בעד; אבטליון בצלאלי – בעד; סיגל שיינמן – בעד; עומר שכטר – בעד; רזיאל אחרק – בעד;
עדי אביני – בעד; משה סיני – בעד; עומר רצון – בעד; אביבה שקד – בעד; אלכס
קפלונוביץ– בעד; חנוך – חסר; עוזי – חסר.
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החלטה מס' 36
סעיף  2שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון תקציב  – 3133עדכון 3
כדלקמן:

משרות הוצאות הכנסות
311,111

מספר סעיף
1218111448

שם הסעיף
שמירה מנכ"ל

1999111931

רזרבה תקציבית

-311,111

1431111443
1191111913

שמירה  -אבטחת מאוימים -משוער
אבטחת מאוימים  -השת' משרד הפנים  -משוער

351,111

1431111449
1431111482

הכשרות שיטור עירוני
רכב ביטחון

61,111
-61,111

1483111442
1483111421

ייעוץ שכונות חדשות
העתקות שמש

-51,111
51,111

1321811111
1321811443

שכונת אביב  -שכר
פיתוח קהילתי שכונת אביב

331,111________331,111
351,111 351,111

351,111

בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.
 .3אישור חוק העזר לראש העין (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) ,התשע"ה –  3133בנוסחו
על פי העצת חוק העזר______________________________________________
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אני מבקש להוריד את סעיף  1מסדר היום ,עפ"י בקשת הגזבר.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :הסעיפים לגבי חוק עזר שמירה ,זה עדיין לא בשל זה ירד
מסדר היום ,זה יגיע לדיון בשלב מאוחר יותר.

סעיף  3שבסדר היום  :אישור חוק העזר לראש העין (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי),
התשע"ה 3211 -בנוסחו על פי הצעת חוק העזר שהונחה על שולחן המועצה -ירד מסדר היום.

37

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  32/32מיום 2/33/3133

 .5אישור הארכת מגבלת הגביה בחוקי העזר בחצי שנה כדלקמן:
אישור המשך הטלת היטלים מכוח חוקי עזר המפורטים להלן עד ליום .3/6/35
חוק עזר לראש העין (סלילת רחובות) ,התשס"ז .3116 -
חוק עזר לראש העין (תיעול) ,התשס"ז.3116 -
חוק עזר לראש העין (שטחים ציבוריים פתוחים) ,התשע"ב.3133-

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף  0אישור הארכת מגבלת על גביית חוקי העזר בחצי
שנה ,כדלקמן.
רחבעם ,תסביר בבקשה ,אתם קראתם ,אין טעם שאני אחזור .אם יש למישהו שאלות בקשר
לסעיף הזה?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אני כתבתי הסבר מפורט.
שלום בן-משה – ראש העיר  :ההסבר ברור ומפורט ,מי שרוצה עוד לשאול בכל מקרה?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מי בעד? שלום בן-משה – בעד; בן-ציון בית אור – בעד;
מיכאל מלמד – בעד; יעקב אדמוני – בעד; אבטליון בצלאלי – בעד; סיגל שיינמן – בעד;
עומר שכטר – בעד; רזיאל אחרק – בעד; עדי אביני – בעד; משה סיני – בעד; עומר רצון –
בעד; אביבה שקד – בעד; אלכס – בעד; חנוך – חסר; עוזי – חסר.

החלטה מס' 37
סעיף  5שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הארכת מגבלת הגביה בחוקי העזר
בחצי שנה כדלקמן:
אישור המשך הטלת היטלים מכוח חוקי עזר המפורטים להלן עד ליום .3/6/35
חוק עזר לראש העין (סלילת רחובות) ,התשס"ז .3116 -
חוק עזר לראש העין (תיעול) ,התשס"ז.3116 -
חוק עזר לראש העין (שטחים ציבוריים פתוחים) ,התשע"ב.3133-
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.
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 .7אישור התבר"ים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  3325עבור תכנון מעגל תנועה יהודה הלוי – הנביאים ,ע"ס
 ₪ 33,111במימון עירייה ו ₪ 56,111 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב
.₪ 81,111
ב .אישור תב"ר מס'  3326עבור ביצוע מעגל תנועה בצומת מנחם בגין-דן ,ע"ס 331,111
 ₪במימון עירייה ו ₪ 391,111 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 711,111
ג .אישור תב"ר מס'  3327עבור תכנון שיפורי בטיחות אבן עזרא-הגר"א ,ע"ס 33,111
 ₪במימון עירייה ו ₪ 39,111 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 71,111
ד .אישור תב"ר מס'  3328עבור ביצוע הרחבת מדרכה ברחוב החמישה – שלב ב' ,ע"ס
 ₪381,111במימון עירייה ו ₪ 331,111 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב
.₪ 611,111
ה .אישור תב"ר מס'  3329עבור תכנון שיפור בטיחות בצומת שבזי-יבניאלי ,ע"ס
 ₪ 33,111במימון עירייה ו ₪ 56,111 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב
______________________________________________ ______.₪ 81,111
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף  – 0אישור תב"רים .אני מבקש את אישורכם מא' עד ה',
זה תב"רים של משרד התחבורה.
אישור תב"ר  ,1320אישור תב"ר  ,1320אישור תב"ר  ,1320אישור תב"ר  ,1321אישור
תב"ר .132/
מי בעד? שלום בן-משה – בעד; בן-ציון בית אור – בעד; מיכאל מלמד – בעד; יעקב אדמוני –
בעד; אבטליון בצלאלי – בעד; סיגל שיינמן – בעד; עומר שכטר – יצא; רזיאל אחרק – בעד;
עדי אביני – בעד; משה סיני – בעד; עומר רצון – בעד; אביבה שקד – בעד; אלכס – בעד;
חנוך – חסר; עוזי – חסר.

החלטה מס' :38
סעיף  7א-ה שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים
כמפורט להלן:
 .7א .אישור תב"ר מס'  3325עבור תכנון מעגל תנועה יהודה הלוי – הנביאים ,ע"ס 33,111
 ₪במימון עירייה ו ₪ 56,111 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 81,111
ב .אישור תב"ר מס'  3326עבור ביצוע מעגל תנועה בצומת מנחם בגין-דן ,ע"ס 331,111
 ₪במימון עירייה ו ₪ 391,111 -במ ימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 711,111
ג .אישור תב"ר מס'  3327עבור תכנון שיפורי בטיחות אבן עזרא-הגר"א ,ע"ס ₪ 33,111
במימון עירייה ו ₪ 39,111 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 71,111
ד .אישור תב"ר מס'  3328עבור ביצוע הרחבת מדרכה ברחוב החמישה – שלב ב' ,ע"ס
 ₪ 381,111במימון עירייה ו ₪ 331,111 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב
.₪ 611,111
ה .אישור תב"ר מס'  3329עבור תכנון שיפור בטיחות בצומת שבזי-יבניאלי ,ע"ס 33,111
 ₪במימון עירייה ו ₪ 56,111 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 81,111
בעד )33( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ.
יצאו )3( :חנוך עוז ,עומר שכטר.
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 .7ו .אישור הגדלת תב"ר מס'  3313עבור תכנית אב לתחבורה ,ע"ס  ₪ 393,111במימון
משרד התחבורה (תקציב קודם  ,₪ 811,111תקציב מעודכן ________.)₪ 3,193,111
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אישור הגדלת תב"ר מס'  1323עבור תוכנית -אב לתחבורה
ע"ס  3/1אלף שקל במימון משרד התחבורה .תקציב קודם היה  122אלף שקל ,תקציב
מעודכן  1./1מיליון.
משה סיני – חבר מועצה :איפה עומדת התוכנית הזאת כרגע?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רגע ,בוא נגמור את ההסבר הכספי .הגדלת תב"ר בגין
השתתפות  02%של משרד התחבורה ,לתכנון תוכנית-אב לתחבורה בראש העין.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה בהמשך למה שנעשה? זה תוכנית המשך? מתבססים על
מה שנעשה ב?-
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :כן ,גם במתחמים החדשים.
משה סיני – חבר מועצה :מי שיכול להסביר מה נעשה עד עכשיו?
שלום בן-משה  -ראש העיר :לא עכשיו ,אבל אם תרצו אפשר להציג.
משה סיני – חבר מועצה :כן ,נשמח.
שלום בן-משה – ראש העיר  :אין בעיה ,בסדר גמור .יש לנו כמה הישגים יפים מאוד,
בהחלט בהמשך למה שהתחיל בתקופה-
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מי בעד? שלום בן-משה – בעד; בן-ציון בית אור – בעד;
מיכאל מלמד – בעד; יעקב אדמוני – בעד; אבטליון בצלאלי – בעד; סיגל שיינמן – בעד;
עומר שכטר – בעד; רזיאל אחרק – בעד; עדי אביני – בעד; משה סיני – בעד; עומר רצון –
בעד; אביבה שקד – בעד; אלכס – בעד; חנוך – חסר; עוזי – חסר.

החלטה מס' 39
סעיף .4ו שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר מס' 3313
עבור תכנית אב לתחבורה ,ע"ס  ₪ 393,111במימון משרד התחבורה (תקציב קודם 811,111
 ,₪תקציב מעודכן .)₪ 3,193,111
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.
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 .8אישור התקשרות במקרקעין עם הסוכנות היהודית  -הארכת תקופת החכירה של גן
ילדים ע"ש ג'יקובס ל 39-שנים נוספות החל מיום  32/33/3135ועד ליום 33/33/3163
בהתאם לאמור בסעיף  2.3לחוזה החכירה מיום .3/7/3132
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :ב 2.0.3212-אישרנו כאן במועצה ,הסכמי חכירה עם
הסוכנות לגני ילדים ,ע"ס התחייבויות היסטוריות שהיו .זה היה  0גני ילדים אם אני לא
טועה ,ולגבי המבנה של המתנ"ס ,התחייבנו שימשיך לשמש לייעדו המועצה אישרה ומשרד
הפנים אישר את זה .ובהסכמים אושרו אותם הסכמים היסטוריים שהיה לסוכנות מול
המנהל .הסכמי חכירה שהיו .ולאחר מכן אנחנו עדכנו תב"ר .ההסכמים האלה בעצם הוצמדו
לאותם הסכמי חכירה שהיו לסוכנות מול המנהל .הסכמי החכירה כולם למעט אחד ,כללו
אופציה להארכה ב 1/-שנים נוספות ,ובאחד המבנים ,הגיע המועד.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :איפה זה נמצא?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :רשום בחוות הדעת שצורפה .יש טבלה ,גן ג'יקובס ,שבזי
פינת רח' העצמאות.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מי בעד? שלום בן-משה – בעד; בן-ציון בית אור – בעד;
מיכאל מלמד – בעד; יעקב אדמוני – בעד; אבטליון בצלאלי – בעד; סיגל שיינמן – בעד;
עומר שכטר – בעד; רזיאל אחרק – בעד; עדי אביני – בעד; משה סיני – בעד; עומר רצון –
בעד; אביבה שקד – בעד; אלכס – בעד; חנוך – חסר; עוזי – חסר.

החלטה מס' 31
סעיף  8שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד התקשרות במקרקעין עם
הסוכנות היהודית  -הארכת תקופת החכירה של גן ילדים ע"ש ג'יקובס ל 39-שנים
נוספות החל מיום  32/33/3135ועד ליום  33/33/3163בהתאם לאמור בסעיף  2.3לחוזה
החכירה מיום .3/7/3132
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :אם אפשר הערה ,בני כבר המון זמן מחכה פה ואם אפשר
את ההרצאה שלו להקדים?
(מדברים יחד)

41

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  32/32מיום 2/33/3133

שלום בן-משה – ראש העיר :כבוד הרב ,מחילה ,עוד שני סעיפים.
 .9אישור המלצת וועדת שמות בפרוטוקול מס'  3מיום  35/6/3133כמפורט:
בחירת שמות רחובות בפסגת טל  -ע"ש ציפורים
הוועדה מאשרת שרחוב נשר ימשיך עד לכיכר ורחוב צופית יקיף את הכיכר.
לרחובות החדשים יינתנו השמות הבאים :לרחוב הקרוב לצוק יקראו צוקית ואחריו:
זמיר ,זרזיר ,עורבני ,נץ ,שרקרק ,כחל________________________________.

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף  /אישור וועדת שמות  -בפרוטוקול מס'  3מ-
 ;30.0.3211בחירת שמות רחובות בהגדרה של ציפורים.
שלום בן-משה – ראש העיר  :לגבי הציפורים אני מבין שאתם מבינים את ההגיון :פסגת טל
יש לה צפורים ,הוספנו לה צי פורים :זרזיר ,עורבני ,שרקרק,
סעיף  -/מי בעד? מי בעד? שלום בן-משה – בעד; בן-ציון בית אור – בעד; מיכאל מלמד –
בעד; יעקב אדמוני – בעד; אבטליון בצלאלי – בעד; סיגל שיינמן – בעד; עומר שכטר – בעד;
רזיאל אחרק – בעד; עדי אביני – בעד; משה סיני – בעד; עומר רצון – בעד; אביבה שקד –
בעד; אלכס – בעד; חנוך – חסר; עוזי – חסר.

החלטה מס' 33
סעיף  9שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצת וועדת שמות
בפרוטוקול מס'  3מיום  35/6/3133כמפורט להלן:
בחירת שמות רחובות בפסגת טל  -ע"ש ציפורים
ה וועדה מאשרת שרחוב נשר ימשיך עד לכיכר ורחוב צופית יקיף את הכיכר.
לרחובות החדשים יינתנו השמות הבאים :לרחוב הקרוב לצוק יקראו צוקית ואחריו :זמיר,
זרזיר ,עורבני ,נץ ,שרקרק ,כחל.
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.
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 .31אישור שלום בן משה ראש העיר כנציג העירייה בכל ישיבות האסיפה הכללית של
עמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי ברה"ע______.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אישור שלום בן-משה ראש העיר ,נציג העירייה באסיפה
כללית בעמותה לספורט העירונית ,לקידום פיתוח התרבות והפנאי.
סעיף  12מי בעד? מי בעד? שלום בן-משה – בעד; בן-ציון בית אור – בעד; מיכאל מלמד –
בעד; יעקב אדמוני – בעד; אבטליון בצלאלי – בעד; סיגל שיינמן – בעד; עומר שכטר – בעד;
רזיאל אחרק – בעד; עדי אביני – בעד; משה סיני – בעד; עומר רצון – בעד; אביבה שקד –
בעד; אלכס – בעד; חנוך – חסר; עוזי – חסר.

החלטה מס' 33
סעיף  31שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את שלום בן משה ראש
העיר כנציג העירייה בכל ישיבות האסיפה הכללית של עמותת הספורט העירונית לקידום
וטיפוח תרבות הספורט והפנאי ברה"ע.
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.
 . 33אישור הסכם הקצאה בין עיריית ראש העין לבין עמותת בית חב"ד נווה אפק להקצאת
מקרקעין להקמת בית חב"ד________________________________________.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :הסכם בין עיריית ראש העין לבין עמותת בית חב"ד נווה אפק,
להקצאת מקרקעין להקמת בית חב"ד .אם יש שאלות או הבהרות ,פרומה פה,
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :מצורפת חוות דעת ,מצורף הסכם הכל ,אם יש שאלות?
שלום בן-משה – ראש העיר  :רק מילה טובה לפעילות של בנימין ,גם אני זכיתי בילדותי,
בנימין היקר .יישר כוח גדול.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מי בעד? שלום בן-משה – בעד; בן-ציון בית אור – בעד;
מיכאל מלמד – בעד; יעקב אדמוני – בעד; אבטליון בצלאלי – בעד; סיגל שיינמן – בעד;
עומר שכטר – בעד; רזיאל אחרק – בעד; עדי אביני – בעד; משה סיני – בעד; עומר רצון –
בעד; אביבה שקד – בעד; אלכס – בעד; חנוך – חסר; עוזי – חסר.
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החלטה מס' 32
סעיף  33שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסכם הקצאה בין
עיריית ראש העין לבין עמותת בית חב"ד נווה אפק להקצאת מקרקעין להקמת בית חב"ד.
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.
 .33אישור האר כת גביית אגרת שמירה מכוח חוק עזר לראש העין (שירותי שמירה
וביטחון) ,התשס"ב( 3113-להלן":חוק העזר")_____________________.
סעיף  33שבתוספת לסדר היום :אישור הארכת גביית אגרת שמירה מכוח חוק עזר לראש
העין (שירותי שמירה וביטחון) ,התשס"ב( 3223-להלן":חוק העזר") – ירד מסדר היום.

הישיבה  32/12ננעלה.
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 3
סעיף  .3א .שבסדר היום :אישור הגדלת תב"ר מס'  120עבור הכנת מתאר ,ע"ס
 ₪ 022,222במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 3,222,222תקציב מעודכן .)₪ 3,022,222
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר מס'  317עבור הכנת מתאר ,ע"ס
 ₪ 511,111במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 3,111,111תקציב מעודכן .)₪ 3,511,111
בעד )33( :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 ,חנוך עוז.

החלטה מס' 3
סעיף .3ב .שבסדר היום :אישור הגדלת תב"ר מס'  2/1עבור מועדון קהילתי מבנה רב
תכליתי ,ע"ס  ₪ 322,222במימון עירייה ו ₪ 022,222 -במימון פיס/עירייה (תקציב קודם
 , ₪ 022,222תקציב מעודכן . 1,322,222
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר מס'  298עבור מועדון קהילתי
מבנה רב תכליתי ,ע"ס  ₪ 311,111במימון עירייה ו ₪ 511,111 -במימון פיס/עירייה
(תקציב קודם  , ₪ 511,111תקציב מעודכן . 3,311,111
בעד )33( :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 ,חנוך עוז.
החלטה מס' 2
סעיף .3ג .שבסדר היום :אישור תב"ר מס'  1322עבור השתתפות בתכנון לב ישראל ,ע"ס
 ₪ 2,222,222במימון עירייה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  3321עבור השתתפות בתכנון לב
ישראל ,ע"ס  ₪ 2,111,111במימון עירייה.
בעד )33( :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 ,חנוך עוז.
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החלטה מס' 3
סעיף  .3ד -ט שבסדר היום :אישור התב"רים כמפורט להלן:
 .1ד .אישור תב"ר מס'  1321עבור השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים ,3211 -ע"ס
 ₪ 13,000במימון עירייה ו ₪ 01,222 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב
.₪ 120,000
ה .אישור תב"ר מס'  1101עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בגן חצב ,ע"ס ₪ 22,222
במימון משרד החינוך.
ו .אישור תב"ר מס'  110/עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בגן שקד ,ע"ס ₪ 22,222
במימון משרד החינוך.
ז .אישור תב"ר מס'  1102עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בבי"ס צורים ,ע"ס 22,222
 ₪במימון משרד החינוך.
ח .אישור תב"ר מס'  1101עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בתיכון דתי עתיד ,ע"ס
 ₪ 22,222במימון משרד החינוך.
ט .אישור תב"ר מס'  1101עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בגן סמדר ,ע"ס ₪ 22,222
במימון משרד החינוך.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט לעיל.
בעד )33( :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 ,חנוך עוז.

החלטה מס' 5
סעיף .3י .שבסדר היום :אישור תב"ר מס'  1103עבור השלמות תקצוב לעבודות בניה
ופיתוח מוס"ח עפ"י הסכם גג ,ע"ס  ₪ 00,222,222במימון משרד השיכון.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  3363עבור השלמות תקצוב לעבודות
בניה ופיתוח מוס"ח עפ"י הסכם גג ,ע"ס  ₪ 75,111,111במימון משרד השיכון.
בעד )33( :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 ,חנוך עוז.
החלטה מס' 6
סעיף .3יא .שבסדר היום :אישור הגדלת תב"ר מס'  1333עבור הקמת מינהלת לקידום
הסכם גג ,ע"ס  ₪ 1,122,222במימון משרד השיכון ו ₪ 2,022,222 -במימון עירייה
(תקציב קודם  ,₪ 102,222תקציב מעודכן .)₪ 13,102,222
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר מס'  3333עבור הקמת מינהלת
לקידום הסכם גג ,ע"ס  ₪ 8,311,111במימון משרד השיכון ו ₪ 2,611,111 -במימון עירייה
(תקציב קודם  ,₪ 851,111תקציב מעודכן .)₪ 33,851,111
בעד )33( :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 ,חנוך עוז.
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החלטה מס' 7
סעיף  .3יב .שבסדר היום :אישור תב"ר מס'  1231עבור השלמות תקצוב להקמת
מוסדות ציבור עפ"י הסכם גג ,ע"ס  ₪ 12,222,222במימון משרד שיכון.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  3138עבור השלמות תקצוב להקמת
מוסדות ציבור עפ"י הסכם גג ,ע"ס  ₪ 82,111,111במימון משרד שיכון.
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.

החלטה מס' 8
סעיף .3יג .שבסדר היום :אישור תב"ר מס'  123/עבור מרכז לאזרחים ותיקים ,ע"ס
 ₪ 022,222במימון מפעל הפיס.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  3139עבור מרכז לאזרחים ותיקים,
ע"ס  ₪ 511,111במימון מפעל הפיס.
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.

החלטה מס' 9
סעיף .3יד .שבסדר היום :אישור תב"ר  1100עבור בניית אולם ספורט בתיכון עתיד
ואולפנת זבולון ,ע"ס  ₪ 122,222במימון עירייה ₪ 3,022,222 ,במימון טוטו ו₪ 0,222,222 -
במימון מפעל הפיס ,סה"כ תקציב .₪ 0,022,222
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר  3855עבור בניית אולם ספורט בתיכון
עתיד ואולפנת זבולון ,ע"ס  ₪ 311,111במימון עירייה ₪ 3,611,111 ,במימון טוטו ו-
 ₪ 5,111,111במימון מפעל הפיס ,סה"כ תקציב .₪ 7,711,111
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.

החלטה מס' 31
סעיף  .3טו-טז שבסדר היום :אישור התב"רים כמפורט להלן:
 .1טו .אישור תב"ר מס'  1102עבור גן ילדים דו כיתתי רחוב חזון איש ,ע"ס ₪ 022,222
במימון עירייה ו ₪ 1,/22,222 -במימון משרד החינוך ,סה"כ תקציב .₪ 3,122,222
טז .אישור תב"ר מס'  1323עבור השתתפות בעבודות פיתוח וחניון מתחם  ,Bע"ס
 ₪ 022,222במימון עירייה ו ₪ 3,022,222 -במימון משרד השיכון ,סה"כ תקציב
.₪ 2,222,222
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים המפורטים לעיל.
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.
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החלטה מס' 33
סעיף .3יז .שבסדר היום :אישור תב"ר  1230עבור עבודות פיתוח אתר מגדל צדק ,ע"י רשות
הטבע והגנים ע"ס  ₪ 10,222,222במימון משרד השיכון.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר  3137עבור עבודות פיתוח אתר מגדל
צדק ,ע"י רשות הטבע והגנים ע"ס  ₪ 35,111,111במימון משרד השיכון.
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.
החלטה מס' 33
סעיף .3יח .שבסדר היום :אישור תב"ר  1011עבור שביל נחל רבה ,ע"ס  ₪ 032,222במימון
רשות מקרקעי ישראל הקרן לשמירת שטחים פתוחים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר  3733עבור שביל נחל רבה ,ע"ס 731,111
 ₪במימון רשות מקרקעי ישראל הקרן לשמירת שטחים פתוחים.
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.

החלטה מס' 32
סעיף .3יט שבסדר היום :אישור תב"ר  1322עבור עבודות פיתוח ותשתיות ,ע"ס
 ₪ 12,000,101במימון עירייה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר  3322עבור עבודות פיתוח ותשתיות ,ע"ס
 ₪ 31,755,378במימון עירייה.
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.

החלטה מס' 33
סעיף .3כ שבסדר היום :אישור תב"ר  1321עבור ניהול ופיקוח פרויקט לב ישראל ,ע"ס
 ₪ /,222,222במימון העירייה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר  3323עבור ניהול ופיקוח פרויקט לב
ישראל ,ע"ס  ₪ 9,111,111במימון העירייה.
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.
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החלטה מס' 35
סעיף  3שבסדר היום:
עדכון מספרי תב"רים שאושרו בישיבת מליאת המועצה מס'  31/12ב 1///11 -כמפורט
להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1121עבור תשתיות הקפיות "נתיבות משה" ,ע"ס  ₪ 00/,101במימון
משרד החינוך.
ב .אישור תב"ר מס'  1120עבור תשתיות הקפיות בי"ס לחינוך מיוחד ,ע"ס ₪ 133,120
במימון משרד החינוך.
ג .אישור תב"ר מס'  1102עבור שיפוץ לצרכי בטיחות במגרש ספורט במפתן ,ע"ס
 ₪ 1/2,032במימון משרד הרווחה ו ₪ 1/,203 -במימון עירייה ,סה"כ תקציב
.₪ 32/,0/0
חברי המועצה מתבקשים לאשר את עדכון המספר הסידורי בלבד של התב"רים כמפורט:
א .במקום תב"ר מס'  1121ירשם .1100
ב .במקום תב"ר מס'  1120ירשם .1100
ג .במקום תב"ר מס'  1102ירשם .1101
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון מספרי תב"רים שאושרו בישיבת מליאת
המועצה מס'  33/32ב 3/9/33 -כמפורט לעיל.
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.
החלטה מס' 36
סעיף  2שבסדר היום :עדכון תקציב  – 3133עדכון  3כדלקמן:

משרות הוצאות הכנסות
311,111

מספר סעיף
1218111448

שם הסעיף
שמירה מנכ"ל

1999111931

רזרבה תקציבית

-311,111

1431111443
1191111913

שמירה  -אבטחת מאוימים -משוער
אבטחת מאוימים  -השת' משרד הפנים  -משוער

351,111

1431111449
1431111482

הכשרות שיטור עירוני
רכב ביטחון

61,111
-61,111

1483111442
1483111421

ייעוץ שכונות חדשות
העתקות שמש

-51,111
51,111

1321811111
1321811443

שכונת אביב  -שכר
פיתוח קהילתי שכונת אביב

331,111________331,111
351,111 351,111

351,111

החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון תקציב  – 3133עדכון  3כמפורט לעיל.
בעד )32( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מ למד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד,
אלכס קפלונוביץ.
יצא )3( :חנוך עוז.
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סעיף  3שבסדר היום  :אישור חוק העזר לראש העין (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי),
התשע"ה 3211 -בנוסחו על פי העצת חוק העזר שהונחה על שולחן המועצה -ירד מסדר היום.
החלטה מס' 37
סעיף  5שבסדר היום :אישור הארכת מגבלת הגביה בחוקי העזר בחצי שנה כדלקמן:
אישור המשך הטלת היטלים מכוח חוקי עזר המפורטים להלן עד ליום .1/0/10
חוק עזר לראש העין (סלילת רחובות) ,התשס"ז .3220 -
חוק עזר לראש העין (תיעול) ,התשס"ז.3220 -
חוק עזר לראש העין (שטחים ציבוריים פתוחים) ,התשע"ב.3211-
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הארכת מגבלת הגביה בחוקי העזר
בחצי שנה כמפורט לעיל.
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.
החלטה מס' :38
סעיף  7א-ה שבתוספת לסדר היום :אישור התב"רים כמפורט להלן:
 .0א .אישור תב"ר מס'  1320עבור תכנון מעגל תנועה יהודה הלוי – הנביאים ,ע"ס ₪ 31,222
במימון עירייה ו ₪ 00,222 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 12,222
ב .אישור תב"ר מס'  1320עבור ביצוע מעגל תנועה בצומת מנחם בגין -דן ,ע"ס ₪ 312,222
במימון עירייה ו ₪ 1/2,222 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 022,222
ג .אישור תב"ר מס' 1320עבור תכנון שיפורי בטיחות אבן עזרא-הגר"א ,ע"ס  ₪ 31,222במימון
עירייה ו ₪ 1/,222 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 02,222
ד .אישור תב"ר מס'  1321עבור ביצוע הרחבת מדרכה ברחוב החמישה – שלב ב' ,ע"ס ₪112,222
במימון עירייה ו ₪ 132,222 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 022,222
ה .אישור תב"ר מס'  132/עבור תכנון שיפור בטיחות בצומת שבזי-יבניאלי ,ע"ס ₪ 31,222
במימון עירייה ו ₪ 00,222 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 12,222

החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט לעיל.
בעד )33( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ.
יצאו )3( :חנוך עוז ,עומר שכטר.
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החלטה מס' 39
סעיף .4ו שבתוספת לסדר היום :אישור הגדלת תב"ר מס'  1323עבור תכנית אב לתחבורה,
ע"ס  ₪ 3/1,222במימון משרד התחבורה (תקציב קודם  ,₪ 122,222תקציב מעודכן
.)₪ 1,2/1,222
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר מס'  3313עבור תכנית אב
לתחבורה ,ע"ס  ₪ 393,111במימון משרד התחבורה (תקציב קודם  ,₪ 811,111תקציב
מעודכן .)₪ 3,193,111
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.

החלטה מס' 31
סעיף  8שבתוספת לסדר היום :אישור התקשרות במקרקעין עם הסוכנות היהודית –
הארכת תקופת החכירה של גן ילדים ע"ש ג'יקובס ל 1/-שנים נוספות החל מיום
 12/11/3210ועד ליום  13/11/3201בהתאם לאמור בסעיף  2.3לחוזה החכירה מיום
.1/0/3212
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד התקשרות במקרקעין עם הסוכנות היהודית –
הארכת תקופת החכירה של גן ילדים ע"ש ג'יקובס ל 39-שנים נוספות החל מיום
 32/33/3135ועד ליום  33/33/3163בהתאם לאמור בסעיף  2.3לחוזה החכירה מיום
.3/7/3132
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.

החלטה מס' 33
סעיף  9שבתוספת לסדר היום :אישור המלצת וועדת שמות בפרוטוקול מס'  3מיום
 30/0/3211כמפורט:
בחירת שמות רחובות בפסגת טל  -ע"ש ציפורים
הוועדה מאשרת שרחוב נשר ימשיך עד לכיכר ורחוב צופית יקיף את הכיכר.
לרחובות החדשים יינתנו השמות הבאים :לרחוב הקרוב לצוק יקראו צוקית ואחריו :זמיר,
זרזיר ,עורבני ,נץ ,שרקרק ,כחל.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצת וועדת שמות בפרוטוקול מס'  3מיום
 35/6/3133כמפורט לעיל.
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.
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החלטה מס' 33
סעיף  31שבתוספת לסדר היום :אישור שלום בן משה ראש העיר כנציג העירייה
בכל ישיבות האסיפה הכללית של עמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות
הספורט והפנאי ברה"ע.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את שלום בן משה ראש העיר כנציג העירייה
בכל יש יבות האסיפה הכללית של עמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות
הספורט והפנאי ברה"ע.
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.

החלטה מס' 32
סעיף  33שבתוספת לסדר היום :אישור הסכם הקצאה בין עיריית ראש העין לבין
עמותת בית חב"ד נווה אפק להקצאת מקרקעין להקמת בית חב"ד.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסכם הקצאה בין עיריית ראש העין לבין
עמותת בית חב"ד נווה אפק להקצאת מקרקעין להקמת בית חב"ד.
בעד )32( :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.
יצא )3( :חנוך עוז.

סעיף  33שבתוספת לסדר היום :אישור הארכת גביית אגרת שמירה מכוח חוק עזר לראש
העין (שירותי שמירה וביטחון) ,התשס"ב( 3223-להלן":חוק העזר") – ירד מסדר היום.

_____________________
שלום בן משה
ראש העירייה

____________________
יגאל ינאי
מנכ"ל העירייה
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