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סדר יום:
 .7הצגת נתוני מפנ"ה בעיר ע"י משה שחר מפקד תחנת המשטרה.
 .3אישור מינוי העובדים הר"מ כפקח/מפקח עפ"י חוקי עזר של עיריית ראש העין:
לולו אפרת ,מלמד אסף ,מידאני זוהר ,יהודה דקל ,רצון אהרון ,כהן אור,
ערוסי נעימה ,נועם משה ,מליחי יוגב ,ברלובסקי אלישע.
 .2דיון וחשבון על מצב העמותה לפיתוח שירותים חברתיים לראש העין לשנת .3172
 .1אישור עדכון קריטריונים להקצאת מקרקעין ומבנים.

נושא שהועלה מחוץ לסדר היום:
אישור מינוי העובדים הר"מ כפקח/מפקח עפ"י חוקי עזר של עיריית ראש העין:
ערן עזרא ,יוסי בר.
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מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מבקש לפתוח את הזה ,ישיבת מועצה שלא מן המניין
מספר  .31/72אני מבקש להביא ל אישור מליאת המועצה מחוץ לסדר היום .אישור מינוי
עובדים ,כפקח מפקח על פי חוקי עזר של עיריית ראש העין ערן עזרא ויוסי בר .יש לפניכם
רשימת חברי פקחים ,פשוט שמותיהם הושמטו ואני מבקש להביא אותם לישיבה.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :איזה ,איזה עוד שמות? מי הושמט?
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :ערן עזרא ויוסי בר.
מר עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :מה אנחנו לא צריכים לאשר שמות?
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :כן .כן ,אתם מאשרים שמות של פקחים.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :כל פקח המועצה מאשרת?
מר שלום בן משה  -ראש העיר :פשוט השמיטו השמות שלהם מהרשימה.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יש מתנגדים? מי בעד? שלום בן משה?
מר שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בנגה?
מר בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :כן.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מר מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :כן.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בצלאלי?
מר אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן.
גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
מר עומר שכטר  -חבר מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
מר עדי אביני  -חבר מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני?
מר משה סיני  -חבר מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי ,מנכ"ל :עומר רצון?
מר עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
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גב' אביבה שקד  -חברת מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אלכס?
מר אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך?
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עוזי אשוואל?
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 4
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד להעלות מחוץ לסדר
היום מינוי העובדים הר"מ כפקח/מפקח עפ"י חוקי עזר של עיריית ראש העין:
ערן עזרא ,יוסי בר.
בעד )41( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.

 .4הצגת נתוני מפנ"ה בעיר ע"י משה שחר מפקד תחנת המשטרה.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף ראשון זה הצגת נתוני  ...בעיר על ידי משה מפקד
תחנת המשטרה.
משתתף בדיון :איזה כניסה.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אגב מה זה מפנ"ה בראשי תיבות? מה זה?
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הוא יסביר.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :הוא תיכף יסביר מפקד התחנה.
משה שחר -מפקד תחנת המשטרה :שלום ,אני מתנצל על האיחור.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לא ,לא איחרת ,זה בדיוק הזמן שלך.
משתתף בדיון :לא איחרת ,זה בדיוק הזמן שלך.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי .יש לי בקשה אליכם .אנחנו הולכים עכשיו לדיון של
מספר עניינים ,אני מבקש מכם לשמור ,א' להקשיב ,תזכרו שהקדוש ברוך הוא ברא לבן אדם
שתי אוזניים ופה אחד ,להקשיב יותר ולדבר פחות ,א' להקשיב .כעת נדבר ונשמור על תרבות
דיבור .ג' מפקד התחנה ביקש ממני כבר זה זמן מסוים שהוא רוצה להציג את הנתונים
שנוגעים לראש העין בכל התחומים שהוא עוסק בהם ,הוא ביקש לומר במסגרת ההמלצה
להציג את זה.
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משה שחר  -מפקד תחנת משטרה :אז ערב טוב ,א' תודה על ההזדמנות .ב' אני מתנצל על
האיחור .אני רוצה להציג לחברי המועצה את הנתונים .מה שאנחנו נציג זה בעיקר את נתוני
הפער ,מה שאנחנו קוראים פער זה  1עבירות נבחרות ,מדובר על פריצה לבית ,פריצה לרכב,
גניבת רכב ופריצה לעסק ,כאשר אנחנו ,הנתונים האלה אנחנו יודעים גם ממחקרים וגם
מפעילות ,א' זה ברמת העשייה של משטרת ישראל ,ושל הגורמים הנוספים שמסייעים לנו
ב ...וכו' ,וגם זה כמובן מגיע בהמשך ישיר למספר דיונים שהיו לנו עם אנשי הרשות ,בדגש
לפחות או יותר חודש מרץ ,שהיינו במספר פגישות ואת הפגישה הגדולה עם האזרחים
בגבעות ,שכבר מה שנקרא צעקו גוועאלד ואמרו שקשה ואנחנו נכנסו באמת להרבה יותר
פעילויות בתחום הזה ,בשיתוף של הרשות ואנחנו ככה קצת ניתן יותר נתונים ,אז רמי .טוב,
מה שאנחנו רואים פה בסך הכול ,אנחנו רואים את  1העבירות שדיברתי עליהן ,דירה ...
ברשותכם אני אתקרב טיפה ללוח ,כאשר אנחנו מראים פה את  ,71 ,72 ,73בולט מאוד 72
שהייתה שנה קשה מאוד ,ומה שאנ חנו רואים זה את אחוז הירידות בין  72ל .71-אז אם
אנחנו מדברים על התפרצויות לדירה ,ואנחנו מדברים רק על ראש העין.
מר בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :בכמה חודשים זה בשנת ?71
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :זה מדובר עד ל 71-לנובמבר.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :מינואר.
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :מינואר ,כולל ינואר .אם אנחנו מדברים על הדירה אז
אנחנו מדברים על ירידות של  25אחוז ,דהיינו היום אנחנו עומדים על  711 ,713וכבר 716
דירות שנפרצו בשנת  3171לעומת  756בשנה הקודמת ,שבל"ר שזה בגניבת רכב ,מ731-
ירידות של  62אחוז ל 11-גניבות רכב .בתחום ההתפרצויות לעסק אנחנו מדברים על ירידות
של כמעט  81אחוז 8 ,בתי עסק שנפרצו ,אנחנו מדברים על פריצה לרכב ,ירידות של  11אחוז
מ 11-ל .37-סך הכול אנחנו מדברים על ירידה של  55אחוז בעבירות ה ,...עכשיו אני חייב
לומר כמה מילים בעניין הזה.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :שבל"ר זה שגנבו את הרכב?
משה שחר -מפקד תחנת המשטרה :כן ,שבל"ר.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :פרצו.
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :פרצו ולקחו משהו מתוך הרכב.
משתתף בדיון :והראשי תיבות מה זה?
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :שימוש ברכב ללא רשות.
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עומר רצון – חבר מועצה :שאלה קטנה ,הנתונים הם לפעילות של תחנת ראש העין ככלל?
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :אז הנה אני בא להגיד.
עומר רצון – חבר מועצה :יש הסבה ,אני יודע שהם עברו לשוהם.
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :אז אני מדבר רק על העיר ראש העין .אנחנו עכשיו
מדברים פה רק על העיר ראש העין .אני חייב לומר וראש העיר יודע את זה והמנכ"ל יודע את
זה ,אחוז הירידה פה הוא הגבוה ביותר במחוז מרכז .אין עוד עיר שיכולה להראות כאלה
נתונים של ירידות של  55אחוז אחוז בעבירות ה...

זה לא פחות,

מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :תביא את זה ב YNET-בערוץ  .3לפחות נתפוס רייטינג.
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :פה למועצה זה בסדר .אם אנחנו מדברים על
התפרצויות לבתי דירה 713 ,התפרצויות ,אני רק אומר לכם שיש ישובים ,ישובים ,כמו
לצורך העניין אבן יהודה ,קדימה ,מקומות ,ישובים קטנים ,שעומדים על פי  3התפרצויות
לבתים 713 ,דירות בעיר כמו ראש העין ,מבחינת הכמות ,כמובן שכל איך ראש העיר אומר,
כל התפרצות זה עולם ומלואו ,חרב עולמו של אותו אדם ועם כל המשמעויות ,אבל 711
התפרצויות  713התפרצויות בעיר כמו ראש העין בשנה זה חסר תקדים ,זה חסר תקדים לא
פחות מזה.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :אם כל ה 713-זה בנווה אפקה נגיד.
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :תכף אתה תראה גם איפה תכף.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :שתיים ,זה ממוצע הסבה לחודש .אם באוקטובר היו נגיד  78או
 ,79קפיצה כפולה.
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :אין עניין של קפיצה.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :זה לא משנה.
משה ,מפקד תחנת משטרת ראש העין :א'.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :ממוצע זה לא משנה ,שנתי.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :אני רק מוטרד מהגל האחרון של אוקטובר.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר גמור.
(מדברים יחד)
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :תראה ,אני חייב אבל לומר משהו.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מי שלא עבד באוגוסט בצוק איתן יוצא עכשיו לעבוד.
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משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :אני רק אומר אתה יודע אומרים ששאלה מצוינת זה
שאלה שיש עליה שקף ,אז תכף אתה תראה את השקף ,תראה איפה פורצים בתים בראש
העין .צריך לזכור לא כל הופעה צריך להפוך אותה לתופעה ,גל .אני נורא נזהר מהמילים
האלה יש לנו תופעה ,יש לנו גל של התפרצויות ,אני מכיר את הגלים ,אני מכיר ,כשאני מדבר
איתך על  711התפרצויות לעיר כמו ראש העין בשנה ,אין נתונים כאלה .אף רשות מדינת
ישראל לא יכולה להראות נתון כזה .זה נתון חסר תקדים לא פחות מזה .עכשיו אני חייב רק
לומר ,זה לא רק משטרה ,אנחנו הקמנו ,במרץ ובאפריל עבדו פה הניידות של דניאל ,הן כבר
לא הניידות שיושבות ליד הפינה ההיא וליד האתר ההוא וישנים בלילה .הניידות האלה עם
הכחולים שיש עליהם או הצהובים לפעמים שיש עליהם הם ניידות מרתיעות .החליפו פה את
השומרים בכניסות ,יש יותר בדיקות .תזכרו את הימים שהייתי שולח SMSים גם לראש
העיר ,גם למנכ" ל השומר הזה ישן והשומר ההוא לא בודק ,אז גם היום זה לא מושלם.
כנרא ה גם אף פעם לא יהיה בדיוק מושלם .אבל נעשית הרבה מאוד עבודה גם על ידי הרשות,
כאשר השובל השוויון האמיתי הוא יתחיל מינואר שזה השיטור העירוני שאז הנתונים
לטעמי עוד ילכו וישתפרו .תמשיך הלאה רמי .עבירות ,מה שדיברנו חודשים ,מינואר ועד
נובמבר זה הגרף ,אפשר לראות לבד את חודש ינואר ,פה פחות או יותר הייתה לנו את
הפגישה עם התושבים ,ראש העיר ,ומפה אנחנו רואים את הגרף .זאת התמונה שכאשר אני
חייב רק לומר שחודשים דצמבר ,ינואר ,פברואר הם תמיד חודשים קשים רעים ,מזג האוויר
עובד לרעתנו ,והוא מנוצל כמובן על ידי כל הגורמים לבצע עבירות .הלאה .מבחינת העיר
ראש העין ,אנחנו רואים פה את המקומות שבהם יש בסך הכול את ה 751-עבירות ,כמובן
אני לקחתי פה את כל ה 1-עבירות פער ,כאשר אנחנו רואים את המקומות שהם מה שנקרא
המועדים .אז אם אנחנו עוברים על נווה אפק ,אנחנו מדברים על בסך הכול  39עבירות ,גבעת
טל  26עבירות ,זה בסך הכול עוד התפרצויות לבתים.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :לא ,זה הכול.
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :הכול.
מר שלום בן משה  -ראש העיר:

כל ה.1-

משתתף בדיון :כל ה.1-
(מדברים יחד)
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משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :או קיי .אם נווה אפק  17עבירות ,מתוך זה 39
התפרצויות לדירה .ואנחנו רואים שהוותיקה היא לצורך העניין היא היותר משמעותית בסך
הכול העבירות ,אולי קצת פחות בהתפרצויות לדירה אבל זאת תמונת הפשיעה בתחום הזה
של ראש העין .או קיי .הלאה .טוב ,יש לנו פה את החלוקה שזה האזור חלוקה הזאת אנחנו
עושים אותה אצלנו לצורך העניין להתאים את הפעילות שלנו לשעון החיים של העבירות ,אז
אנחנו רואים שצהריים לילה ,פחות עבירות בבוקר אבל גם אתם רואים השינוי הוא בעצם
כל הזמן פחות או יותר אותו דבר ,אנחנו צריכים להיות חזקים כל הזמן ,כי  51ו 63-זה לא
המשמעותי .אלה הימים שבהם אנחנו מזהים את הפיקים .יום חמישי לצורך העניין הוא יום
משמעותי .אנחנו גם מעריכים שזה נושא של שב"חים שביום חמישי לצורך העניין הם
מסיימים את שבוע עבודה וחוזרים הביתה ,אז לחזור הביתה כבר עם ציוד וכל מיני כאלה.
הלאה רמי.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :מצטיידים.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :מצטיידים.
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :הרחובות הדומיננטיים .אז גם כשאני מדבר על
רחובות דומיננטיים אני לא רוצה להגיד ערים שכנות שלנו אבל ערים פה לא רחוק ,כשאני
מדבר על רחוב דומיננטי  21 ,35 ,31עבירות בשנה .כשאני מדבר פה בראש העין אז הרחוב
הדומיננטי ביותר לצורך העניין רחוב פעמון אז זה  1דירות כשזה המון ,נכון ,נכון זה המון
לרחוב ,אבל עדיין במספרים .חשוב גם לציין ,חשוב גם לציין שהנתונים האלה הם על רקע זה
שבקטע המזרחי נבנית עוד עיר חדשה עם אלפי שב"חים לא מאות ,אלפי ,לא כולם שב"חים
אבל אלפי פועלים.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :פועלים.
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :נכון ,שמגיעים הנה ועם כל המשמעויות של מה שהם
יכולים לייצר.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :הכמות זה מאות ,לא אלפים.
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :נכון ,זה מאות ,נכון .אבל אני חייב לציין אבל שנעשית
פה עבודה ,ודווקא בעניין הזה לאו דווקא על ידינו אלא יותר על ידי הרשות ,מהגידור,
מהשמירה ,מהשערים ,מהרישום ,מהעבודה של דניאל עם האנשים שלו בבניינים ,באתרים,
ואנחנו יודעים שכשבאים ומבקרים אותם ורואים אותם ורושמים אותם בבוקר ,אז אנחנו
רגועים שהאנשים הספציפיים האלה לא יבצעו עבירות ,והרבה פה הרשות עושה פה עבודה
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מדהימה בעניין הזה.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :ובשיטור העירוני זה יהיה חלק מהעניין.
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :נכון מאוד ,נכון .תן עוד אחד ,לדעתי זהו ,נכון רמי?
זהו ,רק עוד מילה אחת ,ראש העיר ברשותך אני אגנוב עוד דקה אחת על השיטור העירוני.
אז השיטור העירוני שאמור לקום בראש העין אמור לכלול  73שוטרים 73 ,פקחים .זאת
יחידה גדולה של  31איש .עברנו את כל הליך המכרזים ,הם כבר בקורסים .יש מפקד מטעם
הרשות ,יש מפקד מטעם המשטרה ,זה רמי ,זה הבחור שיושב פה ,הקצין פה .ליחידה הזאת
יש שני מפקדים לצורך העניין ראש העיר\מנכ"ל .מט"ח\רמי ,עם כמובן יחידה שמוכוונת
לטפל במה שמעניין לצורך העניין את ראש העיר ולמה שמעניין אותנו .זה פקח ושוטר
שיושבים ביחד ,יודעים לתת בעצם טיפול מה שנקרא משלים.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :ביום לא חשוב ,יש לו תקשורת ישירה לשיטור העירוני
כאילו או דרך מוקד ,איך זה עובד?
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :קודם כל לשיטור העירוני מחובר המוקד של עיריית
ראש העין עם מירסים ,עם מכשיר קשר שיודע  on lineלהזרים את האירוע .ללא קשר
השוטר שלי שיושב בניידת מקבל את זה מהמשטרה .ולאירוע פורץ כל מי שבאזור ושומע
כמובן כולם מצמצמים ומגיעים.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :שאלה נוספת אם אפשר ,איך אתה מסביר את הירידה?
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :את הירידה.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :חזרו בתשובה חבוב.
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :בתחילת הדברים.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :אתה אומר אין הישגים כאלה ,זה כלל משהו ארצי.
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :אז אני אגיד ,א' בכל מרחב שרון ,בכל מחוז מרכז יש
ירידות .לא ירידות של  55אחוז אבל בהח לט יש ירידות .בפתח תקווה יש ירידות של כ38-
אחוז ,נתניה  23אחוז ירידות ,אנחנו קצת יותר .א' למדנו לטפל יותר טוב באחרי ,אנחנו
מגיעים עם מש"ק ,מגיעים רכז מודיעין ,מגיעים עם מז"פ ,עושים הרבה מאוד פעילויות
שבעבר עשינו אותם אולי פחות טוב ,ב' יש לנו קצת יותר מודיעין ,ג' יותר נוכחות בולטות
שזה מתנדבים ,זה ניידות זה צהוב זה כחול.
משתתף בדיון :גם המצב הביטחוני בטח תורם.
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :איך?
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משתתף בדיון :גם המצב הביטחוני קצת.
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :אני לא יודע להגיד.
משתתף בדיון :הוא גם תורם.
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :לא יודע ,לא יודע .זהו.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :טוב ,אני ברשותך אגיד עוד שני דברים.
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :כן.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :אחד ,הכוונה בראש העין שזה עד לפני מספר חודשים
הייתה אחראית גם על כפר קאסם ,כפר קאסם באופן די טבעי היא ספגה חלק גדול של
הפעילות בגלל בעיות שאנחנו מכירים אותם .ומהרגע שגבולות הגזרה ישתנו ובעצם כפר
קאסם יש לה עכשיו תחנה נפרדת משל עצמה ,היא כבר חלק מ ...אז היכולת ...
אובייקטיבית של השוטרים היא יותר גדולה .זה אחד .שתיים ,לשיטור העירוני אתה עברת
כרגע ככה על הדרך.
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :על הדרך.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :השיטור העירוני שכבר התנסה במספר ערים ,לא ב ...בארץ,
וחלק מהמקומות ...באמת .אני מקווה ש ..אנחנו קיבלנו למעשה ,נקבל למעשה  73שוטרים
נוספים על מה שיש היום ,ויש,
משתתף בדיון :שוטרים של המשטרה.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :שוטרים-שוטרים.
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :של המשטרה.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :ועוד  73פקחים של העירייה ,והם יעבדו בצמדים ,הם יעבדו
על פי תכנית שתיבנה יחד עם התחנה ,כאשר מה שמכתיב זה העניינים שנוגעים לטובת
התושבים עצמם .עניינים שפוגעים בתושבים ,לכן בכל הנושאים שדיברנו עליהם ,וכנ"ל
בתנועה הם עברו השתלמויות .עכשיו בשבוע הבא עושים השתלמות בנושא תנועה,
שהפקחים יכולים גם להכווין תנועה ,הם צריכים לקבל הסמכה ,והם יכולים לעבוד
בצוותים ,הם יכולים פעם אחת לעבוד כאגרוף עם  71שוטרים 5 ,שוטרים 6 ,שוטרים .הם
יכולים לעזור בעתיד גם באבטחה ,באבטחה ,למשל יש אירועים ,אז במקום לקנות שוטרים
מה שכרגע זה חלק מהחיסכון של העיר .בקיצור זאת תוכנית ,למעשה הוחלט תכנית אבטחה
שהיא מתייחסת לשיטור העירוני על ידי ועדת ביטחון שהכינה תכנית ,והיא נוגעת בדברים
נוספים ב ...של עמדת הביטחון זה..
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מר יגאל ינאי  -מנכ"ל :אחד מחברי המועצה.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :אחד מחברי המועצה ...חברי הטוב..
משתתף בדיון :גם אני רמה טובה.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :גם את קארו וגם את שפעם היה ...יש אנשים טובים היום.
קצינים בצבא ,אנשי שב"כ וכו' וכו' .לכן ,התכנית שהוכנה היא עכשיו תותאם למצב החדש
של השיטור העירוני ,ואני רוצה להאמין שהדבר הזה תהיה לו תרומה גם מבחינת ההרתעה,
וגם מבחינה בפועל של טיפול בדרך כזו או אחרת בכל הבעיות האלה שלא מופיעות כאן.
בבקשה.
מר עומר רצון  -חבר מועצה :יש לי שאלה ,מכיוון שנמצאים פה גם ,רמזת משטרה  ,...רמזת
על הנושא של השב"חים יש או אין .אנחנו נמצאים עכשיו במצב די עדין בסוג של אינתיפאדה
זוחלת ויש פה המון המון אנשים שמסתובבים ,מסתובבים לנו גם מעל הראשים והם יכולים
לאסוף מודיעין ,יכולים לעשות דברים .השאלה האם אתה יכול להתייחס לזה יש פה גם את
דניאל וגם אותך מי אחראי ,מי נותן את הדעת ,לא בלעבור ולעשות מה שנקרא איזה ביקור
מקדמי ,זה לא מס הכנסה ,זה פה משהו שעלול להיות מאוד מאוד מסוכן ,השאלה אם אנחנו
באמת יש פה כיסוי הרמטי ,אם אתה יכול להתייחס לדבר הזה.
משתתף בדיון :להוסיף כמה מילים.
מר עומר רצון  -חבר מועצה זה לא התפרצות .זה היה גם.
מר אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :היה מקרה השבוע בגבעת דניה ברחוב ה ...שהיו שם
הרבה כוחות משטרה ,והיו שמה בני מיעוטים ,הם מסתובבים ברחוב קטרוס  ...מהבוקר עד
הערב ,מהבוקר כי זה צמוד לאתר הבנייה והם שמה מסתובבים מהבוקר עד הערב.
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :קודם כל אני לא מכיר את האירוע הזה .אני לא מכיר
משהו מהבוקר עד הלילה ,אני יכול לומר לך יותר מזה ,הרמטי אני לא מכיר ,לא יודע מה זה
הרמטי .שהות בלתי חוקית ,בסופו של דבר יש פה מאות של פועלים שעובדים ,רובם עם
אישורים ,חלקם ללא אישורים ,אנחנו עושים מבצעים ,אנחנו עושים בדיקות ,אנחנו מבצעים
מעצרים ,אין יום שאני לא עוצר שמה ,אין יום כזה בתחנת ראש העין עם מעסיקים ,עם
מסיעים .אנחנו מבצעים הרבה מאוד פעילות בעניין הזה ,האחראים זה אנחנו כמשטרה.
אנחנו  ,...נאמר לך הרמטית אין ,אני לא מכיר גם שיש מקום שזה הרמטי.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :לא ,גם יש זכות לתושבים להתקשר ,יש שם תחנה ,אלכס ,הם
רואים לדוגמא ערבי שחשוד להם ,אומר ...יש פה מישהו שוטר...
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משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :אין דבר כזה ...אין דבר כזה.
(מדברים יחד)
מר שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה ,רק שתדעו שאין הוראה שערבי לא יכול
להסתובב בעיר .ערבי יכול להסתובב ,הוא אזרחי ישראלי ,מותר לו להסתובב בעיר .עכשיו
חלק מהעובדים שעובדים במתחמים הם ערבים ישראל עם תעודת זהות לכל דבר ועניין.
שתדעו לכם קבלנים היום חברות בנייה מאוד מאוד נזהרים בהעסקת שב"חים או עובדים
זרים ,מכיוון שהם יודעים שהם מקבלים קנסות ויכולים לבטל להם כרגע והעונשים די
כבדים .להגיד לכם שאין כאלה שב"חים ,דווקא בגלל העובדה שאנחנו גרים ליד כפר קאסם,
אנחנו יודעים שכפר קאסם יש לא מעט ערבים שבאים מהשטחים והם ישנים שם בלילה והם
עוברים אחר כך לא רק אלינו אלא גם ל מקומות אחרים .לכן צריך לעשות בדיקות מקומיות,
מדי פעם צריך לפשוט על אתר בנייה ,להיכנס פנימה עם כמה שוטרים בבת אחת ,לבדוק את
כל תעודות הזהות ... ,כרגע ש ...בעל חברת בנייה מעסיק שב"חים ,מייד פותחים לו תיק ,זה
תיק פלילי,
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :זה שימוע.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :זה שימוע ותיק פלילי ,וזה דבר חמור.
מר משה סיני  -חבר מועצה :כן ,הערה קצרה ,קודם כל ברכות ,אני חושב שירידה כזאת
היא מאוד משמעותית ,אז באמת יישר כוח לך ולכל צוות השוטרים .שאלה קטנה ,אני לא
בטוח שקלטתי אולי לא התייחסת לזה ,אבל כל הנושא של ,יש את הפעילות של המשטרה,
עכשיו יש גם את הפעילות של הגופים האזרחיים כמו המשמר האזרחי .השאלה האם
בנתונים שלכם ,כלומר א' ,האם יש עלייה או ירידה במספר תושבי העיר שמגוייסים לנושא
הזה של הצטרפות לגופים התנגדותיים שיכולים לסייע לפעילות של המשטרה ,ואם אין,
האם אין מקום לדעתך לעשות כזאת פעילות דווקא בחודשים הקרובים במיוחד על רקע
הצפי להגדלת יחידות הדיור והגדלת העובדים ,כלומר האם זה נושא שנלקח בחשבון ,ואני
הייתי ממליץ אולי באמת לעשות איזשהו קמפיין גם שלכם ,גם של הרשות המקומית לעודד
את הדברים האלה .איך אתה רואה את הדברים?
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :א' אנחנו בעד התנדבות ,אם אני לא הזכרתי אז אני
מתנצל .המתנדבים הם ללא ספק כוח משמעותי מאוד ,מרכיב מאוד משמעותי בכלל בעשייה
שלנו כמשטרה .יש לנו בסך הכול בתחנה  513מתנדבים 261 ,מהם בראש העין וחוץ מזה עוד
כ 761-מתנדבים בני נוער בעיר ראש העין .יש פה פעילות ענפה של המתנדבים .יש לנו פה
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מש"קים ומב"סיות שמפעילות אותם בצורה מדהימה ,כל לילה דרך אגב ,כמעט כל לילה,
בעיקר בסופי השבוע ילדים בני  76-71עם נקודות זוהרות ,עם  ..כאלה גדולים מסתובבים
בשכונות ואנחנו יודעים שזה מרתיע וזה עושה את שלו .מבחינת להגדיל את צוות המתנדבים
אנחנו תמיד בעד ,ואני חושב שזה ,א' למען האמת אין לנו קצין מתנדבים בתחנה .בדרך כלל
לכל תחנה יש ,לנו אין תקן כזה ,אז עושים את זה המש"קים בנוסף לתפקיד .זאת הערה
נכונה ואנחנו תמיד צריכים לגדול ולהתאים את עצמנו ,בטח כשנבנית פה עיר חדשה ,זה נכון
וצריכים תמיד להגדיל את צוות המתנדבים אבל ללא ספק הם תורמים בצורה מדהימה.
מר בן ציון בית אור –ס/מ"מ ראש העיר :אנחנו ,כפי שאמר ראש העיר ,ועדת הביטחון
הקימה מתוכה צוות ...מקצועי בעניין והמשטרה הייתה פעילה מאוד ...והרבה רעיונות
יצירתיים ,ועם דניאל ישבנו וגיבשנו תפיסת ביטחון מעודכנת או חדשה לראש העין ,הצגנו
את זה גם לוועדת הביטחון וגם להנהלת העיר ,כמובן שזה חייב גם כל מיני הקצבות .אנחנו
גם מחדשים ויש לנו רכז את כל נושא ההתנדבות ,אחד .שתיים ,סיור קבוע במתחמים,
מתחמי הבנייה ,הוספנו ,חיברנו את המצלמות הפרטיות של נווה אפק למערך העירוני ,מה
שהיה קודם כאילו נפרד .מתוכננות הוספת מצלמות ,זרקורים במעבר מהמתחמים לנווה
אפק ,כל המעברים ,הארה עם פנסים ,גם שיקום ותיקון הפנסים הקיימים שלא פועלים
והוספה .אני מסכים גם שהשיטור העירוני הזה ,זה שיטור קבוע ,גם אם יש אירוע מרחבי
אזורי הוא לא נוטש את ראש העין ,נשאר פה קבוע גם אם יש אירוע בנתב"ג ,לא עושה לא
מעגל חיצוני ולא מעגל פנימי ולא בטיח .זאת אומרת אם יש אירוע זה הסיכום עם המשטרה,
ה 73-חבר'ה של השוטרים ו 73-חבר'ה שלנו ,עם הזה נשארים פה .זאת אומרת אם מתפתח
משהו במקביל ,ועכשיו אנחנו יודעים שיש קצת אי שקט בארץ אז יש לזה עוד  ...וזהו,
הנושא ,התכנית שהצגנו לראש העיר מתיישמת ,והיא לא ,איך אומרים ,שמנו לורד וזה עובד,
אלא זה נבנה ,אני חושב שבסביבות ינואר פברואר זהו ,זה מגיע להפעלה מלאה של התכנית
שהצגנו.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :עם משטרה זה יהיה מלא ב ,7-5-הראשון למאי יגוייסו
כאלה  1שוטרים עד ...
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :לא שאלה ,שאלה...
משתתף בדיון :יש  1שוטרים בעיר?
מר שלום בן משה  -ראש העיר :שיטור העירוני.
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :בכל העיר.
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מר שלום בן משה  -ראש העיר .723... :כן.
גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני מבקש שתשים לב לשישי שבת ,יש הרבה מאוד ,אני
לא יכולה להגיד הרבה מאוד אבל יש שם  ...באתר הבנייה ,הם לנים שם ,הם מסתובבים
במהלך היום אבל קיבלתי לא מעט קריאות מהתושבים...
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :יש שם  9שוהים רשומים על ידינו שמסתובבים שם,
הם שומרים ,הם בדואים ,יש להם אישור לטייל בכל מקום שהם רוצים ,הם שומרים על
האתרים .דרך אגב בשישי שבת אין לנו עבירות ,כמעט ואין לנו עבירות אבל בסדר.
גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה :תשימו לב ,תשימו לב.
משתתף בדיון :היה לי מבצעים בימי שישי באזור הבנייה  ...מבצעים גדולים עם
הפקחים יחד עם המשטרה שלנו אנחנו נטפל בכל האירועים ואירועי הפער הזה והזה.
מר רזיאל אחרק  -חבר מועצה 73 :שוטרים תוספת?
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :תוספת מתקציב ,..
מר שלום בן משה  -ראש העיר :עוד מישהו רוצה לשאול את מפקד התחנה משהו?
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :ליחידה הזו יש רכבים של הרשות ורכבים של
המשטרה ,הרשות כבר רכשה ...
משתתף בדיון :יש לנו עוד כמה רכבים.
מר שלום בן משה  -ראש העיר:

שהוא שיטור יומי.

משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :ועוד  3של המשטרה.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :אחד ייכנס השבוע...
משתתף בדיון :בסך הכול  1כלי רכב ו 1-קטנועים .זה...
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :מזל טוב על המינוי של אלישע ,אלישע ...מה?
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :איזה אלישע?
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :הוא מנהל המחלקה.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
מר רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אחרי שמסיימים את העבודה יהיה ...כאילו כל העובדים של
הקבלנים שבטח ,זה לא עובד ...כל קבלן י שקם אצלו את העובדים שלו ו ...זה לא כזה וואוו,
אפשר לעשות איזה מקום ששם המשתקמים כל הפועלים למיניהם ואז אתה יודע בדיוק מי
מסתובב מי לא מסתובב ,כמו שעשינו...
משתתף בדיון :למה מחנה ,מחנה...
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(מדברים יחד)
גב' אביבה שקד  -חברת מועצה :מתקן חולות בראש עין.
מר רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אני חושב שככה אנחנו דואגים למקום טוב לישון ,אני חושב
שאל תסתכלו על הדבר הלא טוב שבזה .העובדים הזרים כולם אני אומר ...אין לך פיקוח,
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :אנחנו דורשים מהקבלנים שתנאי העבודה בשטח שתהייה לו ביד רשימה של
כל העובדים ,כולל כל הפרטים  ...שלנו .אני לא יודע אם זה מתישם פה עד הסוף אבל זאת
הדרישה ממנהל .אני מדבר על רשימה מי עובד אצלו ,איפה הוא נמצא ,מה הפרטים .אני
יודע.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :אתה מדבר על משהו אחר שהוא נכון,
משתתף בדיון :אתה לא יודע אם זה ...
מר שלום בן משה  -ראש העיר :אתה מדבר על משהו אחר שהוא נכון .יש  ...של משרד
הכלכלה לגבי התיקון משרד הפנים ...חברות גדולות ושל ...צריכים להיות להם איזשהו
קרוואן לשקם אותם ביחד ,ושיש להם אוכל ובודקים שיש להם תנאים ,ויש להם טלוויזיה,
אני מדבר כרגע לא על שב"חים אלא על עובדים זרים .זאת האחריות של היחידה ,סקטור ,...
זו אחריות שלה לאכוף את הדברים האלה .וזה...
(מדברים יחד)
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מה שעשו גם את זה...
מר שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי אנחנו סיימנו את החלק של המשטרה .אנחנו רוצים
להודות למפקד התחנה.
גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה :תודה רבה.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :ואני רוצה לומר לכם שהניסיון שלנו עם התחנה ועם
השוטרים שלהם במהלך האירועים האחרונים גם של יום העצמאות וגם של התימנה ,היה
אירוע יוצא מהכלל ,והיה שיתוף פעולה אדוק וגם הבנה של המשטרה באופן חם שלא צריך
עכשיו בכל פינה שוטר כי כל שוטר שהוא לא חלק מהשוטרים עולה כסף ,לכן הייתה פה גם
הבנה שצריך להסתכל על העוגה הכללית כי הרי אפשר אין סוף פקחים ואין סוף שוטרים
ואין זה ,ואני מודה לך על כל הפעילות ,תדעו לכם שהפעילות אגב באמת עם כמעט  1תקלות.
משה שחר  -מפקד תחנת המשטרה :תודה רבה לכם ,כל טוב.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :להתראות.
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מר משה סיני  -חבר מועצה :להתראות.
 .3אישור מינוי העובדים הר"מ כפקח/מפקח עפ"י חוקי עזר של עיריית ראש העין:
לולו אפרת ,מלמד אסף ,מידאני זוהר ,יהודה דקל ,רצון אהרון ,כהן אור ,ערוסי נעמה,
נועם משה ,מליחי יוגב ,ברלובסקי אלישע ,ערן עזרא ,יוסי בר________________.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מבקש לאשר את כל העובדים כפקח/מפקח עפ"י חוקי
עזר של עיריית ראש העין :לולו אפרת ,מלמד אסף ,מידאני זוהר ,יהודה דקל ,רצון אהרון,
כהן אור ,ערוסי נעימה ,נועם משה ,מליחי יוגב ,ברלובסקי אלישע ,ערן עזרא ,ויוסי בר .מילה
אחת ,הוועדה ש ...שביחד עם משטרת ישראל קבעה את הכללים ואת הקריטריונים ואתה
בחירה של כל אלה .היו  11מועמדים ,עשו גם מבחנים של המשטרה ,הם עברו השבוע
אימונים גם כן ,השתלמויות ואימונים ,עברו מבחנים גם .מי שעבר את המבחנים ומי
שהמשטרה אישרה אותו מבחינת הנתונים שלו עבר והשבוע הם עושים עוד שבועיים של
אימונים ואנחנו מבקשים את האישור שלכם.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :אני רוצה שתדעו שחלק מהאנשים שהתנדבו לדבר הזה הם
בהחלט אנשים טובים וברמה טובה ,אבל ברגע שהמשטרה אמרה שיש להם כרגע ,זה לא
משהו שולי ,המשטרה עברה ,יש פה בעיה כזאת ,בעיה אחרת ,וזה היה חלק מהשיטור
העירוני ,חלק מהכללים המחייבים על פי שר המשטרה שאם מישהו במשטרה מתנגדת כרגע
אומרת שיש בעיה כזו או אחרת או תיק או משהו כזה אז הוא מדבר על דברים שוליים.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הם יחזיקו נשק אגב הפקחים?
מר דניאל יצחק – מנהל אגף ביטחון ופיקוח... :שוטר ו...
מר שלום בן משה  -ראש העיר :מה?
מר דניאל יצחק – מנהל אגף ביטחון ופיקוח :אי יכול?
מר שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה ,בבקשה.
מר דניאל יצחק – מנהל אגף ביטחון ופיקוח :הפקחים האלה יש סמכויות הזדהות ועיכוב.
משתתף בדיון :כמו של משמר אזרחי.
מר דניאל יצחק – מנהל אגף ביטחון ופיקוח :עבירות מסוימות.
מר בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :רק כשהם במדים.
מר דניאל יצחק – מנהל אגף ביטחון ופיקוח :כמובן .רק שהם במדים.
משתתף בדיון... :למשמר האזרחי?
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :רגע ,אם הפקח לבד ,דני ,אם הפקח לבד שהוא לא נמצא
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עם שוטר.
משתתף בדיון :ניסינו להזעיק...
מר דניאל יצחק – מנהל אגף ביטחון ופיקוח :רק בעבירות אלימות.
משתתף בדיון :אם הוא אם עם מדים ושוטר לא לידו?
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אנחנו לא צריכים ,אנחנו התושבים...מה זה.
משתתף בדיון :הם לא נושאים נשק.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :למה באמת לא נותנים להם נשק? מה הבעיה? מה הבעיה
לתת להם נשק? זה החוק או השם?
מר שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי זה עניין של חוק ,עוזי.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :חוק.
מר יגאל ינאי ,מנכ"ל :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 ,יצא.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה  :אבטליון בצלאלי.
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר שכטר.
עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
מר רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
מר עדי אביני  -חבר מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני?
מר משה סיני  -חבר מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
מר עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
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מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
גב' אביבה שקד  -חברת מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אלכס?
מר אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך עוז?
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עוזי?
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' 3
סעיף  3שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי העובדים הר"מ
כפקח/מפקח עפ"י חוקי עזר של עיריית ראש העין:
לולו אפרת ,מלמד אסף ,מידאני זוהר ,יהודה דקל ,רצון אהרון ,כהן אור ,ערוסי נעמה,
נועם משה ,מליחי יוגב ,ברלובסקי אלישע ,ערן עזרא ,יוסי בר.
בעד )42( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר,
רזיאל אחרק ,עדי אביני ,מ שה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז,
עוזיאל אשוואל.
יצא )4( :מיכאל מלמד.
 .2דיון וחשבון על מצב העמותה לפיתוח שירותים חברתיים לראש העין לשנת .3042

מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  - 2דין וחשבון על מצב העמותה לפיתוח שירותים
חברתיים לראש העין לשנת  .3172יציג את ...רמי ו...לא מרגיש פה אבל...
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :טוב ,אני אציג את עצמי .לי קוראים בועז
מני אני רואה חשבון של העמותה .נתבקשתי להציג את הדו"חות הכספיים של העמותה
לפיתוח שירותים חברתיים ,אני אתן איזשהו רקע כללי לגבי העמותה ,אני אומר גם כמה
נתונים כספיים ואם יש שאלות אני אשמח לשמוע .העמותה היא מסווגת כעמותה עירונית.
העמותה עוסקת בשני נושאים ,בנושא רווחה ובנושא מוזיקה ,בנושא הקונסרבטוריון.
ברווחה ישנם כמה פרויקטים בנושא .אני אתן לכם כמה דוגמאות ,כמו נוער בסיכון ,המרכז
לשלום המשפחה ,פורום נשים ,מיטב יחדיו ,בית חם וכדומה ועיר ללא אלימות .בנושא
קונסרבטוריון ,יש כל מיני חוגים בנושא מוזיקה אם זה אומר גיטרה ,פסנתר ,כינור ,תופים,
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פיתוח קול ,חצוצרה וכדומה .יש גם את הנושא של בתי ספר מנגנים .יש את הנושא של
המנדולינות ,יש פרחי תימן ,מזמורי תימן ,כל זה נכנס בכותרת של הקונסרבטוריון .פעילות
העמותה הסתכמה בשנת  ,3172אם תראו בדו"ח הפעילות בדף מספר  1בסך סדר גודל של
 1.111מיליון שקל ,החלק הארי של העמותה הוא כל הנושא של הקונסרבטוריון ,סדר גודל
של  ...61העמותה בשנת  3172אם תראו את הפעילות כמעט באיזון ,מדי חודש בחודשו
מבוצעת בקרה בנושאי תקציב מול ביצוע בפועל ,כאשר  ...בנושא הקונסרבטוריון .הדו"חות
הכספיים משנת  3172הוגשו לרשות המיסים מחלקת המלכ"רים .ועל סמך זה גם הפיקו לנו
שומה והכול תקין .הוגשו דו"חות לביקורת שעל שם העמותות ,שמה זה כולל דו"חות
כספיים ,דו"ח מילולי .כל הנתונים לצורך קבלת ניהול תקין .רשם העמותות בדק את
הדו"חות את כל הדו"חות למיניהם שהגשנו והפיק לנו בחודש אוקטובר  3171ניהול תקין
לעמותה שבתוקף עד  27לדצמבר  .3175זה הרקע הכללי .אם יש למישהו שאלות בנושא.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :יש שמה פעילות לעזרה לאנשים?
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :צרכים מיוחדים.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,אני מתכוון כמו רווחה נניח ,אנשים שמעוטי יכולת
נניח.
משתתף בדיון :הוא רואה מספרים ,הוא לא רואה.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא חשוב ,הוא יודע ,אוי ואבוי אם הוא לא יודע על מה
הוא רושם את המספרים.
משתתף בדיון :חנוך היו"ר.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :עוד לא יושב ראש באמת.
משתתף בדיון :חנוך היו"ר.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אנשים לדוגמא מעוטי יכולת לדוגמא.
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :יש במערך הכספי.
(מדברים יחד)
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא קראתי ,פחות או יותר ...לא ,לא ,יש.
משתתף בדיון :חנוך...
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :היה רשום במה מעוטי יכולת.
מר רזיאל אחרק  -חבר מועצה :רגע ,רגע ,יש שאלות ,מה.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,את יודעת זה כסף ...רוצה לקחת...
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מר חנוך עוז  -חבר מועצה :אין כזה דבר ,כל עובדי ה ...צריכים...
מר שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה ,חנוך אתה רוצה להעיר משהו?
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :לא ,שום דבר ,זה דיון על דין וחשבון הכספי.
גב' אביבה שקד  -חברת מועצה :על דו"חות הכספים.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,בסדר.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :זה דיון על הדין וחשבון הכספי.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,לא ,בסדר.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :הם יש להם שאלות ,הם יש להם שאלות על הכסף.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הם לא צריכים לאשר רק לקבל את ההחלטה.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :אין צורך.
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :תודה רבה.
מר עדי אביני  -חבר מועצה :אני רוצה בבקשה ,בועז.
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :כן.
מר עדי אביני  -חבר מועצה :שני דברים ,שתי הבהרות .קודם כל לגבי הפחת .מה בדיוק
הפחת הנצבר.211 ,
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :הקונסרבטוריון.
מר עדי אביני  -חבר מועצה 218 :אלף שקלים? זה פחת נצבר? מה הפחת ל?3172-
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :תסתכל שם בדף מספר .1
מר עדי אביני  -חבר מועצה :כמה?
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים .83,118 :דף מספר .1
מר עדי אביני  -חבר מועצה :זה הפחת ל .3172-בסדר .ועוד משהו אחד .האם אפשר ...
מכיוון שיש פה מה שנקרא ערבוב של כמה דברים ,גם קונסרבטוריון וגם את הרווחה ,יש פה
הרבה דברים האם אפשר  ...להציג בדו"חות רשימה יותר...
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :יש לך ,תסתכל בביאורים .אם תסתכל
דוגמא על הביאור  9בעמוד ,בעמוד ,תיכף אני אגיד לך ,בעמוד  77כתוב לך איך זה מתחלק
השכר ,מחלקת חינוך ,רווחה.
מר עדי אביני  -חבר מועצה :כן ,אבל זה בשכר ראיתי את זה.
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :אז איפה אתה רוצה עוד לראות?
מר עדי אביני  -חבר מועצה :לא ,באופן כללי ,הכנסות ,הוצאות ,תמיכת העירייה.
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בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :תסתכל בהכנסות .יש לך תרומות ,יש לך
פירוט של התרומות ועל פי חוק אנחנו מחויבים להציג כל תרומה של מעל  731אלף ,להציג
את שם התורם ותראה בביאור  1רשום שם מי התורם ,או קיי? שולי זה בדרך כלל זה אנשים
זה פחות מ 31-אלף זה שולי.
מר עדי אביני  -חבר מועצה :כן ,אבל אם אני מסתכל פה למשל בתרומות ,אין לי מושג
האם זה הגיע לקונסרבטוריון ,האם זה הגיע לרווחה ,האם זה הגיע ,לא יודע למה זה הגיע.
משתתף בדיון :זה הגיע לעמותה.
מר עדי אביני  -חבר מועצה :בוא נגיד דבר כזה ,אני לא רואה חשבון ,קראתי איזה 1
דו"חות בחיים ,אני לא הצלחתי להבין ,כאילו השאלה אם אפשר לעשות הצגה קצת יותר
מסודרת כי אני אגיד לך למה.
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :תראה ,אפשר,
מר עדי אביני -חבר מועצה:

כי יש פה שתי אפשרויות.

בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :אני הבנתי מה אתה רוצה ,אבל אפשר
לעשות את זה בנוסף לדו"חות הכספיים כי אחרת ,אם ניתן יותר מדי  ..בדו"חות הכספיים
זה יסרבל ,ומי שיקרא את הדו"ח ות כבר לא יבין מה הוא קורא .צריך לפעמים לתמצת את
הדברים בצורה עניינית ולא יותר מדי לסרבל את זה.
מר עדי אביני  -חבר מועצה :כי למשל.
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :אפשר להכין דו"ח פנימי ששאול יגיד לך
לגבי כל אחד.
מר עדי אביני  -חבר מועצה :עוד עניין ,תגיד לי אם אני טועה ,כי אני לא מצאתי ,למשל
עיריית ראש העין.
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :כן.
מר עדי אביני  -חבר מועצה 679,898 :בביאור .8
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :זה הקצבות.
מר עדי אביני  -חבר מועצה :אין בעיה .למה זה?
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :קונסרבטוריון.
מר עדי אביני  -חבר מועצה :רק לקונסרבטוריון .ומה עם דברים אחרים?
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :יש מתן שירותים זה נקרא  7.791מיליון .זה
שירותים שהעמותה נותנת לעירייה.
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מר עדי אביני  -חבר מועצה :אבל זה הקצבה או שזה,
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :לא ,זה מתן שירותים.
מר עדי אביני  -חבר מועצה :זה מתן שירותים ,זאת אומרת.
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :זה לא הקצבה ,הקצבה היא...
מר עדי אביני  -חבר מועצה :זאת אומרת ההקצבה היחידה היא רק לקונסרבטוריון?
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :כן.
מר עדי אביני  -חבר מועצה :אין שום הקצבה לרווחה בעמותה?
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :לא ,יש מתן שירותים .כל מה שעבר בספר
התקציב.
מר עדי אביני  -חבר מועצה :לא ,מתן שי רותים זה עבור שירותים זה לא הקבצה.
בועז מני -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :לא ,הקצבה זה מה שאושר בספר התקציב.
מר עדי אביני  -חבר מועצה :הבנתי ,בסדר ,אני אומר אם אפשר לעשות את זה יותר
פשוט ,אני אגיד לך למה ,לא ,אני אומר ,מכיוון שאני חושב שהעמותה צריכה לגדול ,וזה טוב
שהיא תגדל ,כדאי מה שנקרא שיהיה אפשר ,יהיה אפשר לקרוא...
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :אין שום בעיה.
עומר רצון – חבר מועצה :אני רוצה להתייחס ,שלום.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה .כן.
עומר רצון – חבר מועצה :באמירת יותר חיובית וגם להודות כחבר העמותה לשירותים
הפרטיים להודות לבועז מאני גם על יישום מעבר ,שלי לפחות במצגות ובאופן המקצועי ,אז
להגיד לך יישר כוח ולהודות לך על העבודה המקצועית והישרה ,ישר כוח.
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :תודה.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :כן .אתה רצית לשאול משהו?
מר בן ציון בית אור – ס'מ"מ ראש העיר :אני רוצה להעביר ביקורת .אני רק רוצה להעביר
משהו .לדעתי הזמנים השתנו וצריך לעשות ריענון ועדכון של הגדרת העיר הולדתנו .נראה לי
שזה עוסק במשפחות חד הוריות ובמוסיקה.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :רגע ,היום הדיון הוא על דו"ח הכספי .לא על העמותה.
מר רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אז בוא יש לנו הרבה מה להגיד על העמותה רגע.
מר בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :אני מבקש לא להפריע לי כשאני מדבר ,אתה לא
אוהב שמפריעים לך בצדק.
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מר בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :בוודאי אבל זה לא הדיון.
מר בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :אז אני מבקש רגע.
משתתף בדיון :אין בעיה ...אין שום בעיה ,נעלה לסדר.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :תנו ליו"ר לנהל את הישיבה.
מר בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :שתיים ,אני הייתי רוצה לראות.
מר עומר רצון  -חבר מועצה :אתה ממלא מקום סגן ראש העיר.
מר בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :אתה מפריע לי ,אתה מפריע לי.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :עומר.
מר בן ציון בית אור  -ס/מ"מ ראש העיר :אתה מפריע לי.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :עומר.
מר בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :אתה רוצה שאני אכנה אותך בשמות שהשתמשו
פה היום?
מר עומר רצון  -חבר מועצה :אדון בנגה ,אתה יכול.
מר בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :אתה מפריע לי ,אתה מפריע לי.
(מדברים יחד)
מר שלום בן משה  -ראש העיר :עומר.
מר עומר רצון  -חבר מועצה :תרגיע את הסגן שלך מה זה ההתבטאות הזאת? עם כל הכבוד.
מר בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :אתה סתם מתפרץ לדבריי .סתם מתפרץ לדבריי.
מר עומר רצון  -חבר מועצה :אני רוצה להבין את הנושא ,ואתה בעמדת סגן ממלא מקום,
לא אני.
מר בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :אתה מתפרץ לדבריי .אל תפריע לי .אני לא
הפרעתי לך ,אל תפריע לי .אני חושב ,אני חושב שצריך ,העמותה הזו צריכה להציג תכנית
עבודה ובסוף השנה להציג מה בוצע לעומת תכנית העבודה .זהו עד כאן.
מר עומר שכטר  -חבר מועצה :אולי אנחנו ,אני אוסיף לזה אולי אנחנו צריכים להגדיר
מחדש את מה שאתה אומר כמועצת העיר מה ההגדרה של היכולת שהשירותים האלה
צריכים להינתן באופן ישיר ולא כעמותה ,לא כעמותה עירונית.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :אני מבקש לא להגיב.
משתתף בדיון :יש לי גם הערה.
מר עומר רצון  -חבר מועצה :אולי נגדיר את ההגדרות של כל חבר מועצה ומה הוא ,כי אם...
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מר שלום בן משה  -ראש העיר :עומר ,עומר .עומר .אני יכול להיות ציני .אני יכול להיות
ציני.
משתתף בדיון :אני יודע מה הקשר.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :עומר שכטר ,עומר רצון,
מר עומר רצון  -חבר מועצה :אני אטפל בזה.
(מדברים יחד)
מר שלום בן משה  -ראש העיר :שני הציניים בחבורה .הדיון היום יש לו תכלית אחת בלבד,
הוא הצגה של הדו"ח הכספי של העמותה של  ,3172זה מוצג .אם יש כרגע שאלות על תכנית
העבודה של העמותה ,וכדומה זה בכלל לא לשולחן הזה.
מר בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :יש הזדמנות אחרת.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :כאן זה לא בשולחן הזה וזה לא במקרה הזה ,בטח לא אליו,
מכיוון שהוא גורם חיצוני לעמותה והוא בא להציג את הדו"ח הכספי .הדו"ח הכספי הזה
 3172הסתיים ,בסוף רואים מאזן רווח והפסד והאם העמותה סיימה את הפעילות שלה ללא
הפסדים וכדומה ,זה המצב ,אנחנו נדרשים לאשר את ה,
מר עומר רצון  -חבר מועצה :לא לאשר רק להקשיב ,להקשיב.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :רק להקשיב.
מר עומר רצון  -חבר מועצה :שלום אני חייב להוסיף ,שלום אני חייב להוסיף כחבר הנהלה
גם ,אם יש דברים שהקואליציה רוצה להעלות ,אז הייתה הנהלה גם ,אז נדון בהנהלה שלא
יהיה ..כי אני צריך להכין את עצמי.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :שנייה ...מה השאלה?
מר רזיאל אחרק  -חבר מועצה :למה הדו"ח מוגש ...שנה? למה לא דנו בו בפברואר מרץ
אפריל? כבר קיבלנו ,אנחנו תוך חודש דו"ח של .3171
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :קודם כל ,חוות הדעת על הדו"ח היא
מיוני .3171
מר רזיאל אחרק  -חבר מועצה :מה זה קשור?
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :לא ,הדו"ח מוכן היה ב 36-ביוני  .3171כתוב
לך על הדף.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :טוב ,עוד שאלות?
מר עומר שכטר  -חבר מועצה :הוא לא קובע מתי יביאו את זה להחלטה.
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מר שלום בן משה  -ראש העיר :תודה רבה.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :תודה רבה בועז.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :כן .תודה רבה לך אדון מני.
בועז מני  -רו"ח העמותה לשירותים חברתיים :תודה.

 .1אישור עדכון קריטריונים להקצאת מקרקעין ומבנים
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אישור קריטריונים להקצאת מקרקעין למבנים .פרומה
בבקשה.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :כן ,טוב.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :תציגי את התיקון האחרון.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש לעירייה :כן ,קודם כל בהזמנה לישיבת המועצה ,צורפו
הקריטריונים הקיימים .אלה קריטריו נים שאושרו במועצת העיר לאחר פרסום נוהל הקצאת
מקרקעין וחוזר מנכ"ל משרד הפנים ואלה כל העמודים הראשונים .העמוד האחרון זה
התוספת שאנחנו מבקשים לאשר לקריטריונים ,ולפי הנוהל ברגע שזה יאושר צריך גם
לפרסם את זה בעיתונות ולהביא את זה לידיעת הציבור כמובן באתר האינטרנט של
העירייה .אנחנו התמקדנו בוועדת הקצאות בשני נושאים .אחד זה הקצאה לבתי כנסת,
שביקשנו להוסיף ,זה מופיע בפניכם ,אני אקריא את זה .לא תאושר הקצאה היכן שקיים
בית כנסת ,באותו הנוסח במרחק של עד  511מטר .קריטריון זה לא יחול על הסדרות הקצאה
בדיעבד ,זאת אומרת אנחנו לא יכולים להחיל אותו על מה שכבר קיים .כאשר מדובר בבתי
כנסת שהבנייה מתבצעת על ידי העירייה ,לא תינתן זכות שימוש אלא לגוף שיוכיח כי בבית
הכנסת התפללו לפחות  711מתפללים קבועים בשבתות שהם גם תושבי העיר .תינתן עדיפות
להקצאה שתיתן מענה למספר המתפללים הגדול ביותר ,תוך התחשבות למתן מענה לזרם
שאין לו מענה אחר ,ותינתן עדיפות לגופים שתדירות השימוש במבנה לצורכי דת גבוהה
יותר .אלה ה...
מר משה סיני  -חבר מועצה :לא הבנתי מה זה הקריטריון האחרון.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :זאת אומרת,
מר משה סיני  -חבר מועצה :איזה גופים למשל?
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :זאת אומרת שאם יש עמותה שמבקשת הקצאה
לצורך בית כנסת אבל היא גם מתכוונת לנצל את זה להפעלת נגיד שיעורי תורה או לימוד
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לילדים ,ועוד איזו שהי פעילות לצרכי דת באותו מבנה ,בנוסף לזה שהמקום משמש בית
כנסת ,זה ייתן לה איזשהן נקודות יתר בשקלול של כל האיזונים שצריך לעשות כשמוגשת
בקשה ,של כל האיזונים האחרים.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :שיהיה שימוש מרבי את מתכוונת.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :נכון .כן .אני רוצה רק לומר לכם שאנחנו יוצאים עכשיו
למהלך בראש העין ובשכונות הו ותיקות מכיוון ששם יש הרבה בתי כנסת ,אגב מרביתם,
מרביתם המוחלטת זה בתי כנסת של אנשים פרטיים שבנו אצלם בבית ,חלק ...וחלק...
פחות ,ובמקביל יש כל מיני מקומות בהם מלמדים לימודים נגיד שיעורי דת ,שיעורי תורה,
גם לילדים וגם למבוגרים במהלך השבוע .ואנחנו מנסים לעודד עכשיו שאלה שמלמדים בכל
מיני מקומות כאלה ,יבואו בדין ודברים עם בית כנסת ,וילמדו בתוך בית הכנסת ,שממילא
בית הכנסת אגב יש כמה בתי כנסת בראש העין יפים מאוד ,ממש מפוארים .חלק מבתי
הכנסת האלה נבנו על ידי חברת "אפרידר" ואנחנו מעודדים עכשיו כרגע שבנוסף לתפילה
שנעשית אם יש מניין באמצע היום ,שבתות יש תמיד ,אבל יש בתי כנסת שאין מניין ביום או
בערב ,אנחנו מעודדים שלימודי התורה יהיו בתוך בית הכנסת כדי שבית הכנסת הוא כבר גם
ייראה יותר טוב וגם יותר מכובד במקום להשתמש בכל מיני.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זה גם טוב לבעלי הבית כנסת ,אגב.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :מה? מה?
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זה גם טוב לבעלי הבית כנסת.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה:נכון ,נכון.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא יישאר דומם.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :נכון ,נכון .זה גם מוסיף כבוד לבית הכנסת שהוא נבנה .יש
בית כנסת שנבנה על ידי חברת "אפרידר" שם במסגרת ההסדר של הפינוי בינוי ,בית כנסת
מאוד מפואר ,פתוח רק בשבת .אמרנו אם כרגע יש כאלה מלמדים שבאים מלמדים ייכנסו
לשם במהלך היום זה רק ..תורה .כך שאם מישהו כרגע בא ועושה פעילות נוספת זה ברכה.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :רציתי ,רציתי להעיר מספר הארות ,עם א' ,עם ה'.
משתתף בדיון :גם וגם.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כן .בסעיף  7למטה 7 ,בעמוד הראשון - 7.5.3 ,מקבל
ההקצאה יאפשר העירייה למצות את זכויות הבנייה בנכס המוקצה ואו כל זכויות בנייה
שתתאפשרנה .הייתה פה ישיבה עם רננה אם אתה זוכר ,שהיא אמרה בגלל נגיד שיש מחסור
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במבני ציבור ,אפשר להקים מבנה על מבנה .לדעתי טוב להוסיף אלא אם הדרג המקצועי
אומר זה לא ,להוסיף שם ו/או יידרשו אחוזי בנייה בעתיד על ידי הוועדה המקומית .מה
הכוונה? נניח תיקח את העמותה של הקשישים ,כן? את המבנה הזה ,אין בו שום שימוש ,רק
ביום ,אם אנחנו רק כרשות רוצה להוסיף עליו לדוגמא איזה מבנה ציבורי ,אפילו לעשות
שינוי תב"ע ,להגדיל אחוזי בנייה לאו דווקא מזכויות הבנייה שקיימות .אז לדעתי זה טוב
שהסעיף הזה להוסיף אותו לדעתי.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש לעירייה :אבל זה לא סתם ככה.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :או כל זכויות בנייה שתתאפשרנה.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה:כן ,במועד שאתה מבקש ,אם שינית תב"ע.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא.
משתתף בדיון :עוזי?
משתתף בדיון :בתוספת.
(מדברים יחד)
מר שלום בן משה  -ראש העיר :יש יכולת לעירייה זה הכוונה לוועדה מחוזית.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,אחרי שהוא קיבל ,נניח הוא קיבל את המבנה
לרשותו ,כן? חסר לנו מבנה ציבור .אחרי שהוא קיבל אם אנחנו יכולים להוסיף.
מר בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :אחרי שהוא קיבל ,אז לעירייה כתוב ,יש יכולת
למצות את הזכויות המלאות של זכויות הבנייה .כתוב אחרי שהוא קיבל.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :שיתאפשר נתון ,זה הכוונה זה בסדר.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :דרך אגב הבניין הזה ,הבניין הזה מכיוון שמבני הציבור לא
רק בראש העין במקומות אחרים הולכים ומצטמצמים.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כן.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :אז לכן זה נכון לנצל ,אתה יודע אני אומר לך יותר מזה .יש
לנו מקלטים ישנים ,אנחנו בעתיד נשקול ,אם יש מקלט שהוא משמש פעם אחת ב 21-שנה
שבאים אליו אחרי שיש זמזום ואפשר יהיה במקרים שהוא  ...שטח ציבורי והוא שטח מבנה
ציבורי ,אפשר לנצל במקום לקחת מקום שאין לבנות מעליו גם זאת ,זה חלק מהמחשבה.
עוד שאלות ,בבקשה.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כן ,אני ,אני פשוט יש פה כמה הערות.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
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מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בסעיף בעמוד  7.5.1.3 ,3סליחה ,כן ,סוף הסעיף לא מובן
או שלא הושלם ,לא יודע ,באופן ש,
גב' סיגל שיינמן  -סגנית ראש העיר :איפה זה 7 ,נקודה מה? איזה סעיף?
משתתף בדיון :עמוד  .3עמוד .3
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה 7.5.1.3 :קראתי את הסעיף וראיתי באופן ,נבלם.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :אנחנו לא נגענו.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :רפרפתי לפני שבאתי.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :זה יכול להיות איזושהי טעות הקלדה כן.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כן ,לא יודעים על מה ,לתשומת לבך כאילו.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :סעיף אחריו.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :סעיף אחריו ,הפעילות המתבצעת בנכס חדלה להיות חלק
מצרכי השכונה האזור או העיר .לדעתי את שלוש השורות הנוספות צריך למחוק זו דעתי,
למה? כי זה ייתן זה יתן פתח לפורענות בין כמה גוונים של אוכלוסיות ,לדעתי את השלושה
המשפטים האחרונים להוסיף ,למחוק אותם .אני אקריא אותם.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :תשאל למה הם נועדו קודם והיא תסביר פרומה.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בסעיף  7.5.1.2אז יצא חוק בלומנטל בגלל זה ברחובות,
פרומה .בגלל האנדרלמוסיה שהייתה בתוך השכונה .כאילו אנחנו נותנים להם מראש סעיף
חבר'ה ,אתם יכולים לעשות ברדק ואחר כך לבטל את זה ,לדעתי צריך למחוק אותה.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יש פסיקה בנושא הזה אני חושב.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,למה לנו לכתוב אותם ,להביא להם לגיטימציה.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה... :לצרכים של השכונה.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אז השורה הראשונה היא טובה ,הפעילות מתבצעת בנכס
חדל להיות חלק מצרכי השכונה ,האזור והעיר .או מכבידה על החיים וכל זה ,תמיד ימצאו
אנשים שזה יכביד.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :אנחנו ,צריך לשים דגש .אנחנו לא עסקנו בכל כמות
הקריטריונים .קיבלנו אותם  AS ISועשינו כמה שינויים ,אבל כיוון שאתה עשית עכשיו עיון
נרחב ,גבי רתי היועצת המשפטית מה את אומרת לגבי הערתו המלומדת של עוזי?
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עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אני אומר כך ,קודם כל ההנחה שלך שאם יש
איזו שהי הקצאה מאושרת ניתן כלאחר יד לבטל אותה אז זה ממש לא ככה ,זאת אומרת
הליך של,
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :ככה מובן אגב מפה.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה:לא ,לא ,זה אומר לך באיזה מקרים אתה יכול לשקול
ולהביא להחלטה שאין יותר הצדקה לקיום ההקצאה הזו.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כן ,אחד מהם ו/או מכבידה על החיים בסביבתי ..מי
מחליט אם זה מכביד ,זה יכול להיות גם תושב נודניק,
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אבל זה לא,
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :ללא טעם מוצדק ,מי מחליט מי מוצדק? זה כבר פרשנות.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה:מי שמחליט מועצת העיר ,אני מנסה להסביר לך רגע
מה זה הליך של ביטול הקצאה ,כדי שתבין .יכול להיות שהקטליזטור ,מי שמניע את
התהליך זה תלונות של תושבים ,יכול להיות.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בדרך כלל.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה:אבל בסופו של יום זה יבוא לדיון בוועדת הקצאות
שהיא אגב גוף ממליץ ,היא ממליצה למועצת העירייה וההחלטה היא של מועצת העירייה
וכל החלטה מהסוג הזה היא כפופה לשימוע לגוף ,אתה מזמן אותו לדיון ,אתה שומע מה
הוא אומר .זאת אומרת זה לא דברים שנעשים כלאחר יד .זה תהליך שהוא גם טעון שימוע
לגוף .גם טעון המלצה של ועדת הקצאות ,גם טעון דיון בהחלטה של מועצת העיר וכמובן
כפוף לביקורת שיפוטית.
מר עומר שכטר  -חבר מועצה :עוזי מה בעצם הבעייתיות?
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מה הבעיה למחוק את זה?
מר עומר שכטר  -חבר מועצה :לא ,מה הבעייתיות?
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני משאיר דוגמא ,יש גני ילדים נניח בשכונות החדשות,
נניח סתם לצורך העניין ,נכון?
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש לעירייה :כן?
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :שנניח עכשיו אין שמה ילדים ,כן? יבואו מחר ולעירייה יש
אינטרס שהגן הזה,
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אז להפך ,אם אין שם ילדים,
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מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,לא ,דקה ,את נותנת מענה פה ,סליחה ,את נותנת
מענה לתושב לנפנף בסעיף הזה זה מכביד .אין לנו ילדים בשכונה אבל לעירייה כן יש
אינטרס ,אני לדעתי לפעמים כל המוסיף גורע .את שלושת אלה תשקלי ,את לא חייבת
להביא לי תשובה עכשיו ,את משפטנית .תשקלי אותם.
גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה :עוזי אבל אם אני לוקחת את הדוגמא שלך.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני לא קובע עובדות אגב ,אני מעלה תמיהות ולשיקול
דעתך כאילו.
גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני נותנת לדוגמא שאתה נתת .גם היה הקצאה לגן ילדים.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בואי ניתן למשפטנית ,עזבי,
גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה לא היבט משפטי ,זה לא היבט משפטי .זה החלטה של
מדיניות ,אני אתן לך דוגמא ,הקצאת גן שמספר הילדים לדוגמא ירד ,נשארו שלושה ילדים.
אתה יכול לקחת את אותו מבנה ולתת מענה אחר ,לעשות אותו למשהו אחר.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :תשמעי סיגל ,דקה ,דקה.
גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה :רגע.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :דקה ,כדי שאני אסיים מהר את זה אני מעיר את
ההערות ,ופרומה אחר כך תחליט מה טוב לה ,מה לא טוב .זה לא...
גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה :אבל זה לא עניין משפטי ,זה משהו של מדיניות.
מר שלום בן משה – ראש העיר :רגע ,רגע.
(מדברים יחד)
מר רזיאל אחרק  -חבר מועצה :מה אומר בעצם זה סעיף שאומר בעצם מתי העירייה
יכולה...
גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה :לתת למשהו אחר לטובת השכונה.
מר רזיאל אחרק  -חבר מועצה :הוא אומר כזה דבר ,שנייה ,הסעיף אומר כזה דבר .עירייה
אנחנו ,המועצה ,רוצה לבוא מחר ולהגיד שההקצאה  ...כבר לא רלוונטית ,לא חשוב מה...
לבטל את ההקצאה.
גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה :ולתת למשהו אחר...
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אבל כתוב פה .סליחה.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי ,עוזי.
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מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בשורה ראשונה נאמר ,הפעילות המתבצעת בנכס חדלה
להיות חלק מצורכי השכונה ,האזור או העיר .זה משפט גדול שהוא כלול בתוך המכבידה.
אבל למה לתת לגיטימציה לתושב שיבוא ויגיד זה מכביד?
(מדברים יחד)
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :תשמעו ,אני לא מתעקש לדעתי זה מיותר מאוד.
משתתף בדיון :עוזי בוא ...נוער בשכונה דתית ביום שישי .זה מטעה את הציבור אתה אומר
וואי זה לא מתאים לאופי של השכונה.
משתתף בדיון :והמועצה המנדט של המועצה עוזי.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :טוב בוא נתקדם זה לא ,בוא.
מר שלום בן משה -ראש העיר :מה אתה רוצה להתקדם עכשיו למה.
(מדברים יחד)
מר שלום בן משה -ראש העיר :תעצור רגע ,דקה .אני יש לי בקשה אליך ,מכיוון שלך יש הרי
דף פתוח לבוא ולהעיר גם לפני וגם אחרי ,אל תעסיק כרגע את המועצה בזמן שכרגע ,לך יש
הזדמנות בניגוד לאופוזיציה לבוא ,להעיר לפני זה ,מקבלים את ההערות שלך באהבה גדולה
מאוד ,בעיקר כשיש לך הערות מלומדות .לגופו של עניין ,אני כרגע לא מעלה כרגע את
ההקצאה הזאת ,את הנוהל הזה לאישור ,הנוהל הזה כרגע החלטנו לא לעסוק בו כי עברנו
עליו ,הוא נוהל שקיים כבר מספר שנים ,אפשר להבין אחרת ולנתח אחרת .אם אתה מתעקש
כרגע לעבור עליו אני אשמח שתעבור על כולו ,תעיר את כולו ,נדון בו מחדש .אנחנו לקחנו
בסך הכו ל רק את התוספת של העניין ודנו בה ,אבל אם אתה רוצה כרגע יש לך הערות
נוספות.
מר משה סיני  -חבר מועצה :אז אתה דוחה את זה?
מר שלום בן משה -ראש העיר :לעצור את העניין.
מר משה סיני  -חבר מועצה :אז אתה דוחה את זה?
מר שלום בן משה  -ראש העיר :אני דוחה את זה.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה:שנייה ,שנייה ,זה לא הסדר.
מר שלום בן משה -ראש העיר :רגע ,רגע .רגע .רגע.
משתתף בדיון :זה לא הצבעה היום?
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :הצבעה זה רק על התוספת.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :זה הכול.
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מר משה סיני  -חבר מועצה :אז אני רוצה להעיר הערה.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
מר משה סיני  -חבר מועצה :ולשאול שאלה משפטית כלומר וזה מתחבר למה שראש
העירייה אמר .מה הסיבה בכלל שיש תוספת על הנוהל הזה? כלומר מאיפה בא המהלך של
להוסיף תוספת לנוהל ,נוהל שלמעשה עבדנו עליו בעבר ,היה ,קיים ,עבד כמו שצריך ,למה
צריך להוסיף תוספת? ואם את שואלת אותי אז התוספת הזאתי עלולה גם לפגוע בכל מיני
ציבורים שרוצים להיכנס למסגרת הנוהל ,כלומר היא תהייה מגבילה למשל את כל נושא של
בתי הכנסת ,סליחה ,כל נושא בתי הכנסת מוגבל פה ,כלומר את באה ואומרת  511מטר זה
כאילו אסור שיהיה בית כנסת אחד ליד השני .למה דווקא בתי כנסת? נניח שיהיה בית
לגמלאים פה והוא  111מטר מהצד השני ,ועוד  111מטר מהצד השלישי ,למה דווקא בתי
כנסת? כלומר מאיפה בא העניין שדווקא בתי כנסת צריך לעשות הפרדה של  511מטר? אני
מציע ,זה לא נושא שבכלל צריך להעלות אותו ,לא צריך להגביל את הנושא הזה ,כל נושא
ממילא עובר להחלטה שזה המלצה למועצה ,המועצה תשקול את כל השיקולים .לא צריך
בכלל תוספות בעניין הזה ,תשאירו את הנוהל איך שזה.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,קודם כל ראש העיר ,וחברי מועצת העיר
והנהלת העיר רשאים להוסיף לכל נוהל שקיים.
מר משה סיני  -חבר מועצה :אני לא חולק עליך.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,אתה שואל שאלה ,חלק מהשינויים של מדיניות
כזו או אחרת ,וזה לא אומר כרגע ,אין בזה פסול לכאן או לכאן ,כל מיני פרשנויות ,אבל
מכיוון שהחלטנו להזיז כרגע את ההחלטה למועד אחר נדון במועד אחר.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אגב לטעמי במה שמשה אמר.
(מדברים יחד)
מר שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה ,רגע ,רגע ,סליחה ,סליחה .תרשי לי שנייה ,רגע,
רגע ,דקה .אנחנו .בבקשה.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש לעירייה :אני כן רוצה להתייחס.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :קודם כל אני רוצה להבהיר ,מה שעומד לדיון זה
התוספת .הקריטריונים הם אושרו דומני בתקופתך ואם חברי מועצה רוצים לעבור ולהציע
שינויים אז כמו שראש העיר אמר ,בהחלט אפשר להציע ,זה יבוא לדיון בוועדת הקצאות.
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מר משה סיני  -חבר מועצה :זה מה ששא לתי ,מה הניע את השינוי?
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה:דקה ,זה רק בהקשר הזה.
מר משה סיני  -חבר מועצה :כן.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה:מה הניע ,אני רוצה להתייחס .קודם כל זו יוזמה של
ועדת הקצאות שהמציאות מכתיבה ,או קיי? אחד ,זה הנושא הזה שבאמת יש בעיר היותר
ותיקה ריבוי בתי כנסת ובסמיכות פיזית לא קטנה ,ונראה לנו ואין לנו לא נתקלנו בדבר הזה
בסוגי מבנה ציבור אחרים .עכשיו צריך גם לבוא ולומר ביושר.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :אם ככה זה חמור מאוד ,אם ככה זה תקלה.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :זה לא משנה את המצב הנוכחי אבל.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :מה תקלה? אתה לא הבנת עוד מה.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :אמרת שבסמיכות ,אמרת שבסמיכות ,שבראש העין הוותיקה יש
בסמיכות בתי כנסת.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :תן לה להמשיך.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כי בנו אנשים פרטיים.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :אז מה זה אומר שאחד יקבל והשני.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה:לא .למה לפרש ככה?
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :אז לא הבנתי ,לא הבנתי.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש לעירייה :כי אתה לא נתת לי להשלים את זה .זאת מציאות
שהיא קיימת שהיא אפיינה את האוכלוסייה שגרה ,לפעמים בתי מגורים וכו' ,והיא ,בוא נגיד
שבמציאות של ימינו היא לא מתאימה והיא לא נדרשת ,והיות ואנחנו במצבים קיימים לא
מחילים את זה וגם הדגשנו את זה ,אלא על הקצאות חדשות .כשאנחנו מדברים בשכונות
הקיימות על הקצאות חדשות אנחנו אומרים רגע בוא נסתכל מה יש לנו בסביבה ,בגלל
שהקרקע לצורכי ציבור באזורים האלה היא יחסית מועטה והצרכים מרובים ,והצרכים הם
לא רק בתי כנסת ,יש לנו סוגים אחרים של מבני ציבור ,ולכן זה בתי כנסת ,כי אם תסתכלו
על המציאות אין לנו מועדון כל  511מטר.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :פרומה ,למה את קוראת הקצאה חדשה?
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :וגם מועדונים בדרך כלל זה הפעלה עירונית ולא
הקצאות.
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מר חנוך עוז  -חבר מועצה :למה את קוראת הקצאה חדשה? בית כנסת קיים גם אם לא
אושרה לו הקצאה ,הוא ייחשב קיים?
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :לא זה הסדרת מצב קיים.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,לא ,לא.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש לעירייה :חדש זה על קרקע ,על מגרש בתול שרוצים לבנות בית
כנסת חדש.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,מי שכבר קיים.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש לעירייה :ואני חושבת שזה ,ההחלטה היא החלטה של מועצת
העירייה ,זו נקודה אחת .נקודה נוספת שבמסגרת השכונות החדשות המזרחיות ,וגם כפועל
יוצא מהסכם הגג והתקצוב שניתן על ידי משרדי ממשלה ,העירייה למעשה לא מסוגלת
לבנות את כל בתי הכנסת .היא תהיה מסוגלת חלק מבתי הכנסת לבנות ,ואחרים יהיו
בהקצאות כפי שהיה עד עכשיו תרומות וכיוצא בזה .באנו ואמרנו שבמצב שבו הבנייה
ממומנת על ידי העירייה ,בוא נגיד כולה או רובה ,אז אנחנו כן רוצים להבטיח שזה ישרת
מספר גדול של מתפללים וכל הדברים אחרים שכתבנו.
מר מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :הייתי מכיל את זה רק על השכונות החדשות.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה:אבל בפועל זה מה שיקרה.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :בפועל זה מה שיקרה.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה:זה מה שיקרה ,אבל כשאתה עושה קריטריונים אתה
עושה אותם שוויוני ,אם יהיה מצב שאולי איזה בית כנסת אחד ייבנה בשכונות הקיימות ,אז
גם ראוי להחיל את אותו עיקרון שהרצון הוא שהוא ישרת כמה שיותר אנשים .וזה היה
הסבה שהניעה את הוו עדה לדון ולהציע ,וההחלטה היא החלטה של מועצת העירייה.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :טוב ,תודה רבה.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה:יש לנו עוד חלק ,להמשיך או ש?
מר שלום בן משה  -ראש העיר :דקה.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני רק ...את התיקון ,התיקון מונח בפני חברי המועצה,
רק בתיקון  363התיקון צריך להיות תינתן הקצאה לגופים המפעילים לפחות  1מעונות יום
אשר...
מר חנוך עוז  -חבר מועצה 2 :מעונות יום.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה 2 :מעונות יום?
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מר חנוך עוז  -חבר מועצה.2 :
מר שלום בן משה  -ראש העיר :ובתנאי שזה מוכר על ידי התמ"ת.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :ובתנאי שזה מוכר על ידי משרד התמ"ת.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :אז משרד הכלכלה.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :הכול היום זה הכלכלה.
מר יגאל ינאי מנכ"ל העירייה :באופן שוויוני וייתן מענה לצרכים באופן שוויוני ,שייתן
מענה.
משתתף בדיון :אפשר להוסיף יגאל גם במשרד החינוך .ש ..משרד החינוך.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה:לא צריך.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,מעונות יום זה משרד הכלכלה ...גני ילדים.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :זה התמ"ת שהיום נקרא משרד הכלכלה.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי .בבקשה.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד? שלום בן משה?
מר שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
מר משה סיני  -חבר מועצה :רגע מעלים את זה בסוף?
מר שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
מר משה סיני  -חבר מועצה :את כל המכלול?
מר שלום בן משה  -ראש העיר :את כל המכלול בבקשה.
משתתף בדיון :לא דוחים.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :זה מאושר כאן במועצת העיר ,אנחנו לא מאשרים.
מר משה סיני  -חבר מועצה :לא ,את התוספות.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :רק את התוספות.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רק את התוספת.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :תשמע אז אני מציע בדיוק בוא נצביע על התוספת.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :לא ,אחרי שהיא הבהירה את זה.
מר משה סיני  -חבר מועצה :רק על התוספת מצביעים.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :אבל אחרי ש ,עוזי אחרי שהבהירה שלא מדובר על הקיים ,רק
השכונות החדשות.
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,לא קשור .בסדר.

36

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  31/72מיום 71/77/71

מר שלום בן משה  -ראש העיר :כן בבקשה.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בנגה?
מר בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן?
גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
מר רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני?
מר משה סיני  -חבר מועצה :אני רגע ,על התוספת ,על החלק הראשון אני נמנע ,והחלק
השני אני בעד .לא ,לא.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :הוא מסכים לתיק.
מר משה סיני  -חבר מועצה :הנושא של בתי הכנסת מטריד אותי ,אני לא רוצה להצביע
בעד.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :אתה לא יכול להצביע ככה.
מר מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :אבל אני יכול להעיר הערה? אני יכול ,אני יכול.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :מסתייג.
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :לא ,לא ,זה מעניין.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע .סליחה.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה:תראה ,לכאורה ,לכאורה ,ואתה לא ביקשת ,היית
יכול לבקש לפצל ,ואתה לא ביקשת ועכשיו הכול עומד להצבעה ,אפשר לרשום את
ההסתייגות שלו ותחליט איך שאתה מצביע.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :אם היא אומרת אפשר ,אז מה הבעיה? הוא אומר בעד.
מר מיכאל מלמד -סגן ראש העיר :חבר'ה ,מה זה לא..
(מדברים יחד)
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מר שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי ,רבותיי,
משתתף בדיון :אני מכיר הצבעה בעד או נגד ,אני לא מכיר הצבעה.
מר משה סיני  -חבר מועצה :הרי אם הולכים על פי הנוהל ,שנייה חברים ,אם הולכים על
פי הנוהל.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :אנחנו באמצע הצבעה.
מר משה סיני  -חבר מועצה :אבל דקה ,אבל אתה לפני שנייה.
מר שלום בן משה -ראש העיר :אנחנו באמצע הצבעה ,אנחנו באמצע הצבעה.
מר משה סיני  -חבר מועצה :שלום ,שנייה.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :אנחנו באמצע הצבעה.
מר משה סיני  -חבר מועצה :אז זה מה שאתה אומר אני מצביע ,אני נמנע מהחלק הראשון
אני בעד החלק השני.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :תראה איך הוא...
מר משה סיני  -חבר מועצה :אתה גם לא יכול להגיד שאתה מוריד את זה מסדר היום.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה:

שלום ,זה לא קריטי לספירה.

מר משה סיני  -חבר מועצה :אתה הודעת ,הודעת לפרוטוקול שאתה לא מעלה את זה
בכלל להצבעה ,אחרי זה החלטת.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה:

שלום זה לא קריטי לספירה.

מר משה סיני  -חבר מועצה :אמרת את זה ,אמרת לפרוטוקול שאתה לא מעלה בכלל את
הנושא להצבעה .זה מה שאתה אמרת .אני שמעתי באוזניים שלי ,זה כתוב .אני אומר לך
חבל על הוויכוח.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :סיני ,אני אמרתי .סליחה .סליחה .סליחה ,אני אמרתי
שאנחנו את כל הקריטריונים לא דנים בזה.
מר משה סיני  -חבר מועצה :לא ,אמרת שאתה לא מעלה שום דבר להצבעה ואנחנו נבדוק
בפרוטוקול .נבדוק בפרוטוקול.
מר שלום בן משה  -ראש העיר :אמרתי לפני הצבעה שמעלים רק התיקונים ,זה הכול.
מר משה סיני ,חבר מועצה :לא ,אתה אמרת במפורש ואני שמעתי באוזניים שאתה לא
מעלה ואתה דוחה את הנושא הזה ואנחנו לא נעלה את זה להצבעה .זה מה שאמרת ,זה מה
שאמרת.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :מה זה כזה ,זה משנה?
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מר שלום בן משה  -ראש העיר :סליחה ,סליחה ,סליחה ,אנחנו באמצע הצבעה .תמשיך.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון – חבר מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
גב' אביבה שקד  -חברת מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך עוז.
מר חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עוזי אשוואל?
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 2
סעיף  1שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות עדכון קריטריונים להקצאת
מקרקעין ומבנים כפי שהונחו על שולחן המועצה ,בשינויים כפי שהובאו בדיון לעניין
הקצאות למעונות יום .
בעד )42( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז,
עוזיאל אשוואל.
משה סיני :נמנע  -מהחלק הראשון ,עדכון הקצאות לבתי כנסת.
בעד  -מהחלק השני ,עדכון הקצאות למעונות יום.

39

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  31/72מיום 71/77/71
דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 4
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :אישור מינוי העובדים הר"מ כפקח/מפקח עפ"י חוקי עזר
של עיריית ראש העין:
ערן עזרא ,יוסי בר.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד להעלות מחוץ לסדר היום מינוי העובדים הר"מ
כפקח/מפקח עפ"י חוקי עזר של עיריית ראש העין:
ערן עזרא ,יוסי בר.
בעד )41( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' 3
סעיף  3שבסדר היום :אישור מינוי העובדים הר"מ כפקח/מפקח עפ"י חוקי עזר של עיריית
ראש העין:
לולו אפרת ,מלמד אסף ,מידאני זוהר ,יהודה דקל ,רצון אהרון ,כהן אור ,ערוסי נעמה,
נועם משה ,מליחי יוגב ,ברלובסקי אלישע ,ערן עזרא ,יוסי בר.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי העובדים הר"מ כפקח/מפקח עפ"י חוקי
עזר של עיריית ראש העין:
לולו אפרת ,מלמד אסף ,מידאני זוהר ,יהודה דקל ,רצון אהרון ,כהן אור ,ערוסי נעמה,
נועם משה ,מליחי יוגב ,ברלובסקי אלישע ,ערן עזרא ,יוסי בר.
בעד )42( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר,
רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז,
עוזיאל אשוואל.
יצא )4( :מיכאל מלמד.
החלטה מס' 2
סעיף  1שבסדר היום :אישור עדכון קריטריונים להקצאת מקרקעין ומבנים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות עדכון קריטריונים להקצאת מקרקעין
ומבנים כפי שהונחו על שולחן המועצה ,בשינויים כפי שהובאו בדיון לעניין
הקצאות למעונות יום.
בעד )42( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז,
עוזיאל אשוואל.
משה סיני :נמנע  -מהחלק הראשון ,עדכון הקצאות לבתי כנסת.
בעד  -מהחלק השני ,עדכון הקצאות למעונות יום.

_____________________
שלום בן משה
ראש העיר

____________________
יגאל ינאי
מנכ"ל העירייה

40

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  31/72מיום 71/77/71

41

