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סדר היום:
 .2אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  2241עבור חטיבה עליונה מתחם  Aמגרש  ,121ע"ס ₪ 264,241
במימון משרד החינוך.
ב .אישור תב"ר מס'  2244עבור חטיבת ביניים מתחם  Aמגרש  ,121ע"ס  ₪ 112,/14במימון
משרד החינוך.
ג .אישור תב"ר מס'  2241עבור חטיבת ביניים שניה מתחם  Aמגרש  ,121ע"ס ₪ 112,/14
במימון משרד החינוך.
ד .אישור הגדלת תב"ר מס'  2111עבור תכנון פינוי בינוי ג'ון קנדי ,ע"ס ₪ 1,214,212
במימון משרד הבינוי (תקציב קודם  ,₪ 41,///תקציב מעודכן .)₪ 1,112,212
ה .אישור תב"ר מס'  2/2/עבור שיפוץ מועדון רב תכליתי ג'ון קנדי ,ע"ס ₪ 2,///,///
במימון עירייה.
ו .אישור תב"ר מס'  2241עבור שיפוץ מקלטים במוס"ח ,ע"ס  ₪ 2,1//,///במימון עירייה.
ז .אישור תב"ר מס'  2/22עבור שיפוץ מבנה השרות הפסיכולוגי ,ע"ס  ₪ 2,4//,///במימון
עירייה.
ח .אישור תב"ר מס'  2122עבור שדרוג תשתיות עירוניות ,ע"ס  ₪ 1,///,///במימון
עירייה.
ט .אישור תב"ר מס'  2121עבור הסדרת נחל רבה ,ע"ס  ₪ 21/,///במימון רשות הניקוז.
י .אישור תב"ר מס'  2121עבור אתר שקילה לפסולת עירונית ,ע"ס  ₪ 1//,///במימון
עירייה.
 .1אישור עדכון תקציב – העברה מסעיף רזרבה לסעיף תימנה
 - 2111///112תימנה ₪ 21/,/// -
 - 2666///61/רזרבה תקציבית ()21/,///
 .2א .אישור שינוי יעוד הלוואה בסך  24מיליון  ₪עבור בניין העירייה החדש בתב"ר מס'
 2//1לטובת ביצוע פרויקטים שונים בעיר שעברו ו2או יעברו אישור מליאה.
ב .אישור שינוי יעוד תב"ר מס'  161פיתוח תשתיות פרויקט לב ישראל ,לאור הסכם
הפיתוח שנחתם ,לטובת ביצוע עבודות פיתוח בפסגת טל בתב"ר  2/1בסך 1,1//,///
 ₪והעברת יתרת ההיטלים בסך  ₪ 6,644,441לקרן פיתוח.
 .2אישור המלצת ועדת שמות בפרוטוקול מיום  2/22221/22כמפורט:
בחירת שמות לרחובות ברובעים  Aו B -במתחמים החדשים:
קבוצה מס'  - 2אמנים ואנשי רוח :שייקה אופיר ,ניסים אלוני ,זהרה אלפסיה ,נתן
אלתרמן ,תרצה אתר ,יוסי בנאי ,נחום גוטמן ,לאה גולדברג ,זיקו גרציאני ,בת שבע דה
רוטשילד ,שושנה דמ ארי ,רחל המשוררת ,יונה וולך ,עוזי חיטמן ,נתן יונתן ,מרים ילן
שטקליס ,יפה ירקוני ,שרה לוי תנאי ,חנוך לוין ,ברכה צפירה ,דוש קריאל גרדוש ,דליה
רביקוביץ ,ראובן רובין ,חנה רובינא ,יונתן רטוש ,נעמי שמר ,עופרה חזה ,אורי ליפשיץ,
שלום צברי.
קבוצה מס'  - 1זוכי שמות חתנים וכלות פרס נובל יהודים :שי עגנון ,נלי זקס ,אלברט
איינשטיין ,גרטי קורי ,גרטוד עליון ,הרברט סיימון ,מלווין קלווין ,נדין גורדימר ,נילס
בוהר ,פול סמואלסון ,קרל לנדשטיינר ,רוזלין יאלו ,ריטה לוי מונטצ'ינו.
קבוצה מס'  - 2קבוצה קטנה לרחובות ראשיים של מנהיגים (נשיאים ,ראשי ממשלה וכו')
יגאל אלון ,גולדה מאיר ,חיים ויצמן ,אלוף הרב גורן וחיים הרצוג.
 .1אישור מתן תמיכות לשנת .1/22
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תוספת לסדר היום:
 .4אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור הגדלת תב"ר מס'  1445עבור ציוד וריהוט בי"ס חינוך מיוחד ,ע"ס ₪ 266,411
במימון קרן שלם ו ₪ 66,611 -במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 1,692,381תקציב מעודכן
.)₪ 2,125,381
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1115עבור תכנון וביצוע מקווה נשים מתחם  ,Aע"ס 1,437,461
 ₪במימון משרד הבינוי (תקציב קודם  ,₪ 115,447תקציב מעודכן .)₪ 1,542,918
ג .אישור תב"ר מס'  1713עבור פעילות ליישום תכנית הסברה וחינוך בנושא חוק האריזות,
ע"ס  ₪ 117,111במימון עירייה ו ₪ 117,111 -במימון ת.מ.י.ר .תאגיד מיחזור יצרנים
בישראל בע"מ (חל"צ) ,סה"כ תקציב .₪ 214,111
ד .אישור תב"ר מס'  1243עבור השתתפות בשיקום רחוב שבזי ,ע"ס  ₪ 11,111,111במימון
משרד הבינוי .

 .1אישור ביטול הפקעת חלק מחלקה  11בגוש  2116אשר ייעודה שונה ייעוד משצ"פ
למגורים.
 .1אישור מינוי נציגי ציבור בוועדות רשות של העירייה כדלקמן:
ניסים מנצורה  -וועדת תיירות.
שלום ווג'ימה  -וועדה לקשרי חוץ
יוסי יעקבי  -וועדת שמות
חנניה בן שלום  -וועדת תכנון אסטרטגי פיתוח כלכלי ופרויקטים מיוחדים
יפת שאער  -וועדת שירותי רווחה וקהילה
שמעון רצון  -וועדת ספורט
 .6אישור רונית פוני ויצמן כדירקטורית נציגת ציבור בעמותת הספורט העירונית לקידום
וטיפוח תרבות הספורט והפנאי ברה"ע
 .2/סיכום דיון דו"ח מבקר העירייה לשנת  1/22בהתאם להוראות סעיף  21/ג' לפקודת
העיריות – ירד מסדר היום.
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שלום בן משה  -ראש העיר :טוב ,רבותיי ,הדברים שאני אומר עכשיו מכוונים לעוזי.
אנחנו למעשה עברנו עכשיו כהנהלה על כל הנושאי ם ,יש לנו ,הנושאים שנמצאים על סדר
היום היום הם כמעט  95אחוז נושאי תב"רים למיניהם .כל החברים שנמצאים כאן ,חברי
ההנהלה שמעו את זה .האופוזיציה לא נמצאת כאן מכיוון שהם לא יכלו להגיע מסיבות
שלהם אישיות ,אנחנו לא דנים היום בעניין של דו"ח מבקר המדינה .עוסקים רק,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :העירייה ,מבקר העירייה.
שלום בן משה  -ראש העיר :מה אמרתי?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :המדינה.
משתתף בדיון :המדינה והמשטרה זה יגיע.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,אני רגיל לדו"ח מבקר המדינה כל הזמן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :גם מבקר המדינה אגב ,יש לדוגמה את פרשת שריפת
הכרמל ,הייתה שם אנרכיה ופרשת הרפז .צריך לעשות סדר בבלגן ולא דנו בהנהלה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אם תרצו בהזדמנות אני אתן לכם הרצאה על הנושא של
דליקה בכרמל ,בהזדמנות ,אם תרצו .עכשיו תראו ,אנחנו עכשיו,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :רק להוסיף את סעיף  6לתוספת סדר היום,
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :כי הוא מותנה בהסכמה.
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מבקש להביא תוספת לסדר היום כפי שהועברה אליכם
לישיבה שלא מן המניין מספר  ,28/13סעיף .6
פרומה פורת  -יועמ"ש לעירייה :לא ,לא ,רק  6ותב"רים.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  6על כל סעיפיו-6 .א'-6 ,ב'-6 ,ג'-6 ,ד'.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני רוצה ,יגאל ,יגאל סליחה ,אני רוצה תב"רים ,יש לי כמה
שאלות קצרות.
שלום בן משה  -ראש העיר:רגע ,אתה חבר הנהלה ,סליחה ,באמת .אי אפשר כרגע להחזיר
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני לא יודע על מה להצביע .יש דברים שאני,
שלום בן משה  -ראש העיר :מה זה אתה לא יודע? קודם כל קראת את זה?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :קראתי.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אז למה לא באת להנהלה? עכשיו אנחנו כולנו נישאר.
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(מדברים יחד)
שלום בן משה -ראש העיר:

תרשה לי רגע אחד.

עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :יש לי פה שאלות.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,אז אתה קודם כל ,קודם כל אתה יכולת לשאול ,לא רק
לחכות לרגע האחרון .אתה יכול לשאול את מי שאתה רוצה .אתה לא יכול להגיע עכשיו כאן
ואחרי שדנו בזה שעה וחצי ,להגיד ולהתחיל לשאול שאלות.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :קודם כל אני כן יכול.
שלום בן משה  -ראש העיר :א' אתה יכול ,אתה צודק ,אבל אתה מטריח את הציבור.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הציבור שמע.
שלום בן משה  -ראש העיר :באמת.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :יש פה שאלות שאני לא מבין אותן .אתה רוצה שאני אמנע על
הכול? קודם כל אגב ,פרומה ,יש פה איזה תב"ר ,אני קודם כל ,לא תב"ר ,איזה החלטה
בהקשר להפקעה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אגב ,סליחה שאני קוטע אותך ,אם יש משהו בתוך זה
שקראת שאתה רוצה הבהרה ,זה בסדר גמור.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני רוצה הבהרה.
שלום בן משה  -ראש העיר :מאה אחוז.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני פשוט לא מבין.
שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר גמור .בסדר גמור.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :נגיע לזה.
שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר גמור .זאת זכותך.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בינתיים אנחנו מבקשים להעלות לסדר את התוספת לסדר
היום ,את סעיף -6א' ,ב' ,ג' ,ד' ,כתוספת לסדר היום .זה בסדר? אנחנו נדון בו ,אבל רק בקשה
לפני המועצה.
פרומה פורת  -יועמ"ש עירייה :הסכמה של חברי המועצה,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הסכמה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :להוסיף את זה לסדר היום היות וזה לא נשלח  11ימי
עבודה לפני הישיבה אלא פחות.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אין בעיה ,אבל אני רוצה לקבל הסבר.
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שלום בן משה  -ראש העיר :תקבל הסבר .קודם כל לעצם העלאת העניין.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אין בעיה ,בסדר.
(מדברים יחד)
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רגע ,אני מבקש לאשר תוספת לסדר היום .מי בעד? שלום בן
משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור  -מ"מ2ס ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני? בחוץ.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון בצאלאלי?
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביני נעדר .משה סיני נעדר .עומר רצון?
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה לא נמצאת .אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך עוז לא נמצא .עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אדמוני בעד.
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עכשיו אנחנו מתחילים את הישיבה בסדר יום הרגיל שלה .אני
מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת המועצה מספר .28/13
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החלטה מס' 2
מליאת המועצה מאשרת פה אחד להוסיף לסדר היום את סעיף  4א-ד שבתוספת
לסדר היום.
בעד )22( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
 .2אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  2241עבור חטיבה עליונה מתחם  Aמגרש  ,121ע"ס ₪ 264,241
במימון משרד החינוך.
ב .אישור תב"ר מס'  2244עבור חטיבת ביניים מתחם  Aמגרש  ,121ע"ס  ₪ 112,/14במימון
משרד החינוך.
ג .אישור תב"ר מס'  2241עבור חטיבת ביניים שניה מתחם  Aמגרש  ,121ע"ס ₪ 112,/14
במימון משרד החינוך.
ד .אישור הגדלת תב"ר מס'  2111עבור תכנון פינוי בינוי ג'ון קנדי ,ע"ס ₪ 1,214,212
במימון משרד הבינוי (תקציב קודם  ,₪ 41,///תקציב מעודכן .)₪ 1,112,212
ה .אישור תב"ר מס'  2/2/עבור שיפוץ מועדון רב תכליתי ג'ון קנדי ,ע"ס ₪ 2,///,///
במימון עירייה.
ו .אישור תב"ר מס'  2241עבור שיפוץ מקלטים במוס"ח ,ע"ס  ₪ 2,1//,///במימון עירייה.
ז .אישור תב"ר מס'  2/22עבור שיפוץ מבנה השרות הפסיכולוגי ,ע"ס  ₪ 2,4//,///במימון
עירייה.
ח .אישור תב"ר מס'  2122עבור שדרוג תשתיות עירוניות ,ע"ס  ₪ 1,///,///במימון
עירייה.
ט .אישור תב"ר מס'  2121עבור הסדרת נחל רבה ,ע"ס  ₪ 21/,///במימון רשות הניקוז.
י .אישור תב"ר מס'  2121עבור אתר שקילה לפסולת עירונית ,ע"ס  ₪ 1//,///במימון
עירייה.
 .1אישור עדכון תקציב – העברה מסעיף רזרבה לסעיף תימנה
 - 2111///112תימנה ₪ 21/,/// -
 - 2666///61/רזרבה תקציבית ()21/,///
 .2א .אישור שינוי יעוד הלוואה בסך  24מיליון  ₪עבור בניין העירייה החדש בתב"ר מס'
 2//1לטובת ביצוע פרויקטים שונים בעיר שעברו ו2או יעברו אישור מליאה.
ב .אישור שינוי יעוד תב"ר מס'  161פיתוח תשתיות פרויקט לב ישראל ,לאור הסכם
הפיתוח שנחתם ,לטובת ביצוע עבודות פיתוח בפסגת טל בתב"ר  2/1בסך 1,1//,///
 ₪והעברת יתרת ההיטלים בסך  ₪ 6,644,441לקרן פיתוח___________________.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אישור תב"רים כמפורט להלן סעיף  1א' ,ב' ,ג' ,עד ג' זה
תב"רים שקיבלנו תקציבים לתכנון של מתחמים של בית ספר תיכון ,שתי חטיבות בינתיים
במתחם  .Aאני אעבור ואחר כך נצביע על הכול מכה אחת ,אם אתם רוצים כדי להקל על
העניין.
שלום בן משה  -ראש העיר :השאלה אם יש שאלה ספציפית.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :יש לי כמה שאלות ,כן.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מתחום ג'ון קנדי,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :תגיד לנו הסבר על ד' ,ה' ו-ז' לצורך העניין.
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני רק אקריא לצורך הפרוטוקול להקלטה ,אז אישור תב"ר
מספר  ,1465אישור תב"ר מספר  ,1466אישור תב"ר מספר  .1467לגבי מספר ,סעיף -1ד' –
הגדלת תב"ר מספר  1227עבור תכנון פינוי בינוי ג'ון קנדי על סך  2,486,454מיליון  .₪לאחר
שהתוכנית הזאת של ההתחדשות העירונית עברה שתי ועדות במסלול הממשלתי ,פינוי בינוי
יש לו שני מסלולים .מסלול ממשלתי ומסלול פרטי שיזמים פרטיים באים .אנחנו מדברים על
המסלול הממשלתי.
פרומה פורת  -יועמ"ש לעירייה :מסלול רשויות מקומיות.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מסלול רשויות מקומיות .הממשלה תקצבה לאחר שראתה
שיש היתכנות לפרויקט ,אישרה  2.486מיליון  ₪לצורך תכנון .זה יעבור כמובן לשלב התכנון,
יובא לכאן לאישור הוועדות ,ועדת התכנון והבנייה וכו' ,ולאחר מכן ייצא למכרז כפי
שימצאו לנכון.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני רוצה להבין פה בתב"ר הזה .כמדומני בהסכם שאישרנו
אותו של ג'ון קנדי ,כך הבנתי אז ,שהכול עושה משרד השיכון ,גם הוא מביא את היזמים
מטעמו.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לא.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הבנתי.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מסביר .הוא עושה מכרז .הוא לא מביא מטעמו .גם הם
מחויבים במכרז.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא חשוב ,אבל זה הם עושים את המכרז.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בוודאי.
שלום בן משה  -ראש העיר :משרד השיכון עושה את המכרז.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מה זה קשור אלינו התכנון אם הם עושים את המכרז?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אתה מתכנן את העיר שלך ,לא הם מתכננים את העיר.
(מדברים יחד)
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :דקה ,לא ,לא ,אני לא מבין ,אני רוצה לשאול ואני רוצה
להבין .אנחנו מתכננים את זה .אני הבנתי למשל שאתמול הייתה ישיבה רבת משתתפים
בשכונת ג'ון קנדי בהקשר לפינוי בינוי .פה מתכננים ,אני רק חברי המליאה לא יודעים בעצם
מה מהות התכנון שם ,זאת אומרת כמה קומות ,כמה מספר יחידות דיור.
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :זה יבוא .עכשיו קיבלו כסף לתכנן ,אי אפשר לתכנן בלי כסף.
המדינה אמרה קח כסף ,תתכנן.
שלום בן משה  -ראש העיר :תרשה לי ,תרשה לי שנייה ,תרשה לי .א' אני מקווה שכולכם
שמחים על המהלך הזה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מאוד.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בוודאי ,זה דבר מבורך ,על זה אין מחלוקת.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :רק כדי שנדע על מה אנחנו מצביעים.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אתן לך תשובה ,אז אני אתן לך תשובה .אני אתן
לך תשובה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כי אם אנחנו לא רלוונטיים לאשר בתכנון ,אז על מה אנחנו
מצביעים?
שלום בן משה  -ראש העיר :נהפוך הוא.
משתתף בדיון :בוא נשמע את ההסבר.
שלום בן משה  -ראש העיר :נהפוך הוא.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני רוצה לשמוע.
משתתף בדיון :אני רוצה לשמוע את ראש העיר .תסביר לנו ראש העיר.
שלום בן משה  -ראש העיר :מכיוון שהמקום הוא מצומצם ,מבחינה כלכלית אי אפשר
כרגע לבנות שם ,החישובים הכלכליים שנעשו במשך שנים ,היה צריך לבנות במתחם הזה של
 51דונם  1,511יחידות דיור כדי שזה יהיה כלכלי .אני אמרתי אני מתנגד לזה בכל תוקף ,אני
לא אסכים שיבנו שם  1,511יחידות דיור ,יהרסו את המקום ויעשו את כל השכונה ולכן
במסגרת הגג דרשתי מהממשלה וממנהל מקרקעי ישראל שהם יאפשרו לזה ,אגב זה פעם
ראשונה שזה נעשה ואושר ,שנבנה חלק במתחם של ג'ון קנדי ,בערך בין  711ל 811-יחידות
דיור ועוד היתר שעושה את זה כלכלי ,בערך עוד איזה  ,511שהמנהל יאפשר למי שיבנה לקבל
 511יחידות דיור לבנות למעלה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :מי שיזכה במכרז הוא יקבל את הזכות.
שלום בן משה  -ראש העיר :מי שיזכה במכרז יוכל לבנות  511למעלה ועוד  711או 811
למטה.
משתתף בדיון :זה הישג חשוב מאוד.
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שלום בן משה  -ראש העיר :זה הישג חסר תקדים.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זה הרף שלך .711-811
שלום בן משה  -ראש העיר :נכון.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :על זה הולכים לתכנן.
שלום בן משה  -ראש העיר :נכון .במתחם שלמטה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כן ,כן ,הבנתי ,זאת אומרת אנחנו לא נגיע באיזושהי הפתעה
או משהו ,למעבר.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הבנתי ,מקובל.
שלום בן משה  -ראש העיר :עכשיו ,איך התוכנית תהייה ,מה מספר הבניינים ,איפה
יעמדו הבניינים ,כמה שטחי ציבור ,איזה מבני ציבור יהיו שם ,זה חלק,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זה השלב הבא.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,חלק מהתכנון ,ולכן קיבלנו  2.5מיליון  ₪שלא יהיה על
חשבוננו ,אנחנו מתכננים את זה ,נביא את זה כמובן אליכם שתראו את זה ,נשתף את
הציבור שיראה את זה וכו' .זה הרעיון.
משתתף בדיון :דרך אגב שלום ,כמה יש יחידות דיור כרגע שם?
שלום בן משה  -ראש העיר 271 :או משהו כזה.
משתתף בדיון :זה אמור להיות סוג של בינוי פי שלוש ממה שקיים בערך.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :סעיף ה'.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :סעיף ה' ,כמדומני אישרנו פה נדמה לי ,לא זוכר את הסכום,
 311ומשהו אלף  ₪על,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הרכישה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :על הרכישה .המיליון הוא כלול? זה בתוך זה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :זה לא קשור.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :עכשיו ,זה משתלם רווחית לשפץ במיליון כאשר אוטוטו
עושים פינוי בינוי ואז זה צריך להיהרס?
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
משתתף בדיון :בטח.
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עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הכוונה דרגים מקצועיים עבדו על זה?
שלום בן משה  -ראש העיר :השאלה הזאת נשאלה גם על ידי חבר מועצת עיר אחר והיא
שאלה טובה .התשובה לזה היא כזאת .א' מכיוון שמדובר שלפחות עוד  5שנים העסק הזה
כבר יהיה ,אולי  5-6שנים ,בינתיים צריך להשתמש .דבר נוסף ,מה שבנית עכשיו ,עכשיו זה
שייך איקס .אתה בונה את זה ,מחר זה יהיה שווה  2מיליון .הקבלן שיזכה ,השמאות תהייה
 2מיליון ,בהתאם לזה יבנה לך כרגע ,לא פחות מזה ,זאת אומרת אתה מעריך ,מעלה את
הערך ולא מפסיד ,רק מרוויח.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,רק שאלתי אם דרג מקצועי עבר.
שלום בן משה  -ראש העיר :התשובה היא כן ,התשובה היא כן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :או קיי.
שלום בן משה  -ראש העיר :הלאה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מבקש להביא לאישור.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :סעיף ז'?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אה ,עוד?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כן.
שלום בן משה  -ראש העיר :מה עוד?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כן ,סעיף ז' ,בהקשר לשיפוץ מבנה השירות הפסיכולוגי .הוא
נמצא בתוך המתחם פינוי בינוי .לא?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יש הסבר שם .אם תקרא ,בהסבר כתוב ,הכול כתוב.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זה לא קשור למתחם?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לא.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :או קיי ,בסדר ,הבנתי.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :טוב ,אני מבקש לאשר מסעיף  1עד  3את התב"רים במקשה
אחת .במועצה כבר דנו בזה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :רק רגע ,דקה ,בסעיף י' יש לנו כבר ,אתר שקילה עירונית .יש
כבר מקום? הוקצה מקום?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :ליד בית העלמין בצד.
שלום בן משה  -ראש העיר :בקצה ,בקצה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בקצה למעלה למעלה בהמשך.
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עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :או קיי .סעיף  ,3סעיף -3ב' .אני רוצה להבין חבר'ה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אבל אנחנו מבקשים ממך לבוא באמת להנהלה ,כי מה שאתה
עושה עכשיו,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :את לא ראש העיר.
שלום בן משה  -ראש העיר :סיגל ,מכיוון שאני אמרתי לו את זה ,אבל זה זכותו לשאול.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בטח שזה זכותו.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אז בוא רגע,
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :הוא נמצא בפיצול אישיות מסוים אז בסדר.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :סליחה שלום ,אל תגיד לי להגיב לך אז אל תוסיף דברים .אני
אומר כאילו ראש העיר ובזה סתם ולא פירש.
שלום בן משה  -ראש העיר :ההפך ,אמרתי לך שזכותך לשאול.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כן ,אבל אתה הוספת את התוספת של פיצול וכו' וכו' .אני
מדבר על פיצולי קרקעות ואתה מדבר על פיצול מסוג אחר.
שלום בן משה  -ראש העיר :גם זה נושא חשוב.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כן .אני רוצה להתייחס לסעיף -3ב' .העברת הסכום ההיטלים
לקרן פיתוח .מדובר פה על היטל השבחה ,נכון?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לא.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,איזה היטלים?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רחבעם ,בבקשה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :איזה סעיף אתה מדבר?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה-3 :ב'.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :על הפיתוח.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אז בואו שנייה נסיים את סעיף א' ,להצביע עליו.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,אני רוצה עכשיו.
שלום בן משה  -ראש העיר :נצביע על הכול.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לא נורא ,בסדר.
שלום בן משה  -ראש העיר :אדוני הגזבר ,אדוני הגזבר תסביר בבקשה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,אני פשוט רוצה לדעת עם זה מהיטלים.
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בסדר ,בסדר.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כי למה אני שואל את השאלה הזאת? כי אני זוכר בקדנציה
הקודמת ,שהייתה פה חוות דעת משפטית אז בזמנו ראש העיר הקודם הקודם רצה להעביר
היטלי השבחה לחברה הכלכלית ואז זה נבלם פה על ידי הוועדה המשפטית שאסור לקחת
את הכסף הזה או להכניס אותו לשוטף וזה ,לכן שאלתי.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה-3 :ב' זה היטלי פיתוח שנגבו במסגרת הסכם שנחתם בין חברת
נצב"א או מפעלי תחנות לבין העירייה ,ופשוט עושים סדר טכני בעניין הזה.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :קיבלנו מקדמה בשעתו של  21מיליון  ₪מחברת מפעלי תכנות
שזה היה מיועד לפיתוח  ..מאחר ונחתם הסכם פיתוח איתם  ...העירייה ,לכן בחלק אנחנו
נשתמש בו לפיתוח לב ישראל ואת היתרה אנחנו מעבירים לקרן פיתוח.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מה זה קרן פיתוח? איפה זה? מה זה כאילו?
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :ק רן פיתוח זה ,יש לנו בעירייה יש קרן פיתוח ,יש קרן
השבחה ,יש קרן שצ"פים ,יש כל מיני סוגים של קרנות.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בסדר?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :או קיי.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מבקש לאשר מסעיף  1עד  3ומקריא את מספרי התב"רים
לצורך הפרוטוקול .אישור תב"ר מספר  ,1465אישור תב"ר מספר  ,1466אישור תב"ר מספר
 ,1467אישור הגדלת תב"ר מספר  ,1227אישור תב"ר מספר  ,1131אישור תב"ר מספר ,1468
אישור תב"ר מספר  ,1131אישור תב"ר מספר  ,1241אישור תב"ר מספר  ,1242אישור תב"ר
מספר  ,1712אישור עדכון תקציב העברה מסעיף  351 ...אלף  ,₪אישור שינוי ייעוד הלוואה
בסך  19מיליון  ₪עבור בניין העירייה החדש בתב"ר מספר  1115לטובת ביצוע פרויקטים
שונים ברחבי העיר ,אישור שינוי ייעוד תב"ר מספר  295פיתוח תשתיות פרויקט לב ישראל,
לאור הסכם הפיתוח שנחתם לטובת עבודות פיתוח בפסגת טל ,תב"ר  412בסך  7.5מיליון ₪
והעברת יתרת ההיטלים בסך  9.966מיליון  ₪לקרן פיתוח .מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור  -ס2מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון בצאלאלי?
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביאני לא נמצא .משה סיני לא נמצא .עומר רצון?
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה שקד לא נמצאת .אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך עוז לא נמצא .עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 1
סעיפים  2-2שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד סעיפים  2-2שבסדר היום
כדלקמן:
סעיף  :2אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  2241עבור חטיבה עליונה מתחם  Aמגרש  ,121ע"ס ₪ 264,241
במימון משרד החינוך.
ב .אישור תב"ר מס'  2244עבור חטיבת ביניים מתחם  Aמגרש  ,121ע"ס  ₪ 112,/14במימון
משרד החינוך.
ג .אישור תב"ר מס'  2241עבור חטיבת ביניים שניה מתחם  Aמגרש  ,121ע"ס ₪ 112,/14
במימון משרד החינוך.
ד .אישור הגדלת תב"ר מס'  2111עבור תכנון פינוי בינוי ג'ון קנדי ,ע"ס ₪ 1,214,212
במימון משרד הבינוי (תקציב קודם  ,₪ 41,///תקציב מעודכן .)₪ 1,112,212
ה .אישור תב"ר מס'  2/2/עבור שיפוץ מועדון רב תכליתי ג'ון קנדי ,ע"ס ₪ 2,///,///
במימון עירייה.
ו .אישור תב"ר מס'  2241עבור שיפוץ מקלטים במוס"ח ,ע"ס  ₪ 2,1//,///במימון עירייה.
ז .אישור תב"ר מס'  2/22עבור שיפוץ מבנה השרות הפסיכולוגי ,ע"ס  ₪ 2,4//,///במימון
עירייה.
ח .אישור תב"ר מס'  2122עבור שדרוג תשתיות עירוניות ,ע"ס  ₪ 1,///,///במימון
עירייה.
ט .אישור תב"ר מס'  2121עבור הסדרת נחל רבה ,ע"ס  ₪ 21/,///במימון רשות הניקוז.
י .אישור תב"ר מס'  2121עבור אתר שקילה לפסולת עירונית ,ע"ס  ₪ 1//,///במימון
עירייה.
סעיף  :1אישור עדכון תקציב – העברה מסעיף רזרבה לסעיף תימנה
 - 2111///112תימנה ₪ 21/,/// -
 - 2666///61/רזרבה תקציבית ()21/,///
סעיף  :2א .אישור שינוי יעוד הלוואה בסך  24מיליון  ₪עבור בניין העירייה החדש בתב"ר
מס'  2//1לטובת ביצוע פרויקטים שונים בעיר שעברו ו2או יעברו אישור מליאה.
ב .אישור שינוי יעוד תב"ר מס'  161פיתוח תשתיות פרויקט לב ישראל ,לאור
הסכם הפיתוח שנחתם ,לטובת ביצוע עבודות פיתוח בפסגת טל בתב"ר  2/1בסך
 ₪ 1,1//,///והעברת יתרת ההיטלים בסך  ₪ 6,644,441לקרן פיתוח.
בעד )22( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
 .2אישור המלצת ועדת שמות בפרוטוקול מיום  2/22221/22כמפורט:
בחירת שמות לרחובות ברובעים  Aו B -במתחמים החדשים:
קבוצה מס'  - 2אמנים ואנשי רוח :שייקה אופיר ,ניסים אלוני ,זהרה אלפסיה ,נתן
אלתרמן ,תרצה אתר ,יוסי בנאי ,נחום גוטמן ,לאה גולדברג ,זיקו גרציאני ,בת שבע דה
רוטשילד ,שושנה דמארי ,רחל המשוררת ,יונה וולך ,עוזי חיטמן ,נתן יונתן ,מרים ילן
שטקליס ,יפה ירקוני ,שרה לוי תנאי ,חנוך לוין ,ברכה צפירה ,דוש קריאל גרדוש ,דליה
רביקוביץ ,ראובן רובין ,חנה רובינא ,יונתן רטוש ,נעמי שמר ,עופרה חזה ,אורי ליפשיץ,
שלום צברי.
קבוצה מס'  - 1זוכי שמות חתנים וכלות פרס נובל יהודים :שי עגנון ,נלי זקס ,אלברט
איינשטיין ,גרטי קורי ,גרטוד עליון ,הרברט סיימון ,מלווין קלווין ,נדין גורדימר ,נילס
בוהר ,פול סמואלסון ,קרל לנדשטיינר ,רוזלין יאלו ,ריטה לוי מונטצ'ינו.
קבוצה מס'  - 2קבוצה קטנה לרחובות ראשיים של מנהיגים (נשיאים ,ראשי ממשלה וכו')
יגאל אלון ,גולדה מאיר ,חיים ויצמן ,אלוף הרב גורן וחיים הרצוג.
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  – 4אישור המלצת ועדת שמות.
משתתף בדיון 2 :עד  4העלית להצבעה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :העליתי ,העליתי את כל ה,
משתתף בדיון :גם את סעיף  2וגם את סעיף .3
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה .2,3 :סעיף  – 4אישור המלצת ועדת שמות.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :שנייה יגאל ,רק להשכלה כללית .כמה החלטתם מענק?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עלה  1.611מיליון  ₪סך הכול לעומת  1.911מיליון  ₪או 1.831
מיליון  ₪שנה קודמת.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
(מדברים יחד)
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אישור המלצת ועדת שמות בפרוטוקול מיום  31נובמבר,
 ,21/14בחירת שמות לרחובות ברובעים  Aו.B -
שלום בן משה  -ראש העיר :אני רוצה לפרוטוקול וגם לכם לומר ,אני כבר הסברתי לחברי
ההנהלה שהיו כאן ,אני עכשיו מסביר לך וגם לאלה שנמצאים כאן .אנחנו בדרך כלל בוועדת
שמות עירוניות ,מביאים אחת לכמה זמן בקשה לקרוא שם על שם איש כזה או אחרת,
אישיות כזאת או אחרת ,ואז יושבת ועדת השמות ודנה ,יש קריטריונים כרגע ,צריך להיות
נניח  3שנים אחרי מותו וצריך להיות מישהו שהשפיע השפעה כזאת או אחרת וכו' וכו'.
במקרה הזה אנחנו נדרשים להביא עכשיו רשימה של שמות למספר רחובות גדול מאוד,
כמעט  41ומשהו שמות משני טעמים .הטעם הראשון שחברת החשמל חייבת להכניס חשמל
לבתים והיא צריכה שמות של רחובות .זה הטעם הטכני אבל לא חשוב .הטעם השני
שהחלטנו שאנחנו מנציחים בחלק מהשכונות החדשות ,זה יהיה רק חלק מהשכונות ,שלוש
קבוצות של אישים .האחת קבוצת אישים של אומנים ואנשי רוח למיניהם ,כמובן אנשים
שאין ויכוח לגבי תרומתם בתחום הספציפי שלהם .הקבוצה השנייה זה יהודים שכבר מתו,
שהם זכו בפרס נובל בתחומי רפואה ,פיזיקה ,כלכלה וכו' וכו' .בתחום השלישי קטן יותר זה
תיקון לכמה אישים כמו ראש ממשלת ישראל גולדה מאיר ,כמו נשיא המדינה הראשון בן
צבי ,כמו נשיא המדינה הרצוג,
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :בן גוריון.
שלום בן משה  -ראש העיר :ובן גוריון וכו' וכו' ,קבוצה קטנה.
משתתף בדיון :כולם חייבים להיות מתים?
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שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
משתתף בדיון :למה?
שלום בן משה  -ראש העיר :זה החוק.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :יש באור יהודה על גבי אשכנזי.
משתתף בדיון :מה זאת אומרת ,אתה יכול לעשות גם,
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,לא ,לא ,רק אנשים שמתים.
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :שמעת מה אמר אלכס?
שלום בן משה  -ראש העיר :מה הוא אמר? מה הוא אמר? לא שמעתי.
משתתף בדיון :תגיד בבקשה עוד פעם.
משתתף בדיון :עוד בחייו.
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :רגע ,רגע ,זה אפשר רק כיכר .כיכרות אפשר לעשות על
אנשים חיים .יש כיכר ,יש כיכר גבי אשכנזי באור יהודה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :שלום ,זה טוב לעשות את זה עכשיו לפני שתהייה אוכלוסייה
כי אז חלק מהתושבים יתנגדו לשמות הרחובות .שהם יבואו לשם כבר מראש שהוא מוגדר.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רק רגע רבותיי ,סליחה ,סליחה ,סליחה ,א' אני מאחל לך
אריכות ימים,
משתתף בדיון :הפכו אותי לבר מינן.
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :זאת התשובה.
משתתף בדיון :הייתי רוצה מעבר לזה ,נכון שמתכנסת ועדת שמות ,השאלה באמת ,אני
תמיד טענתי שנבנית עוד עיר ,זה כבר לא העיר קיימת.
שלום בן משה  -ראש העיר :נכון.
משתתף בדיון :אלא נבנית פה עוד עיר.
שלום בן משה  -ראש העיר :נכון.
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משתתף בדיון :צריך להראות איזה כיוון מסוים כללי .אני חושב שיכול להיות איזה גורם
קצת מקצועי ,איזה מישהו שמבין את הדברים שקצת ייצר באלאנס.
שלום בן משה  -ראש העיר :אז קודם כל,
משתתף בדיון :יכולה להיות מין קבוצה מסוימת שתקבע שמות של רחובות לאורך שנים,
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אתן לך תשובה.
משתתף בדיון :ודרך אגב אפרופו גם ,זה הערה שנייה מקצועית עניינית ,שיש בראש העין
הוותיקה ותיקה ,היא כבר שנים רבות היא קיימת ,שגם שם לדעתי יש חוסרים ולדעתי צריך
לעשות סדר לגבי מקומות או אפשרויות לרחובות שלא קיימים וצריך להגדיר אותם.
שלום בן משה  -ראש העיר :אם היית נותן לי להמשיך ,הייתי מתייחס לזה .על זה
אומרים אשריך .עכשיו תראו ,אז קודם כל בוועדת שמות יש אנשים שהם באמת אנשים
נחמדים מכל שכבות מכל תושבי העיר למיניהם ,נשים וגברים ,יש גם חברי מועצת עיר
שהשתתפו שם ,מינינו לצורך העניין ועדה ,ועדת משנה שהיא הלכה והביאה את כל השמות
של נניח כל האומנים שהם בעלי שיעור קומה שכבר שלוש שנים מאז שנפטרו ,כמו למשל
שושנה דמארי וכמו למשל עוזי חיטמן וכמו למשל ,יש לכם רשימה של שמות שנמצאים כאן,
ומתוכם ,מתוכם היו צריכים לבחור ובחרנו באמת אנשים טובים .האנשים מתוך זוכי פרס
נובל לשלום שבאמת הם ,אגב שתדעו לכם שמבחינת היהודים בעולם האחוז שלהם של
מקבלי פרס נובל זה כאילו הם  25אחוז מכלל האוכלוסייה בעולם.
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :היהודים.
שלום בן משה  -ראש העיר :היהודים .כלומר אנחנו נמצאים אולי אחוז או פחות מאחוז
באופן יחסי ,כשסופרים כמה יהודים מאז ומעולם זכו בפרסי נובל בכל התחומים ,בפיזיקה,
ברפואה ,בכלכלה וכו' וכו' ,כמעט  25אחוז ,כ 25-אחוז שזה דבר יוצא מן הכלל.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :ישראל זה בניין משותף בסין.
שלום בן משה  -ראש העיר :עכשיו ,מה?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :ישראל זה בניין אחד משותף בסין.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן .פעם שאלו את הסינים דרך אגב ,ראו יהודים יהודים
יהודים ,אמרו כמה יהודים יש ,אמרו יש בערך ,אז היו  5מיליון ,באיזה בית מלון הם גרים.
והקבוצה השנייה שאנחנו מתכוונים לייחד אותם בעתיד כקבוצה ,זה אלה ביניהם שזכו
בפרסי,
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :אנחנו  1.4אחוז.
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שלום בן משה  -ראש העיר 1.4 :אחוז ,עוד יותר פחות אם ככה .הקבוצה השנייה,
הקבוצה השנייה היא קבוצה שזכתה ,הקבוצה השנייה שזכו בפרסי פרס ישראל ביום
העצמאות שגם יש שם אנשים טובים מאוד שהם בכל תחומי החיים והם ממגוון הקשת
החברתית פוליט ית .כשיהיה בעתיד ,אנחנו ייחד לזה .עכשיו אמרת נכון ,יש על השולחן שלנו
כמה בקשות שכבר נמצאות חלקן כבר מספר שנים בוועדת שמות ועוד טרם  ...וגם אלי הגיעו
איזה שני שמות וכל השמות האלה שהגיעו אלי עד עכשיו הם בעיקר אנשים מראש העין
הוותיקה ,בעיקר נגיד רבנים או אנשים שהיה להם תרומה עוד בתימן ,לקהילה בתימן או פה
בארץ לעלייה וכדומה .אנחנו נדון בהם באופן נפרד ,באופן פרטני .אני אומר לכם בצורה הכי
ישרה ,הכי מי שחבר במועצת העיר וחבר בוועדת שמות נמצא הרב אדמוני .אני חשבתי שאם
ניקח רב כמו ,לא חשוב כרגע איזה ,ונשים אותו עכשיו בראש העין בשכונות החדשות ששם
לא שומרים שבת ולא חג ולא כלום ,יהיה בזה איזה סוג של זילות בכבודו .לכן כשהנושא
עלה,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,יש גם ירידת ערך מבחינת האוכלוסייה שלא אוהבת את
הציבור הזה.
משתתף בדיון :אני אחדד,
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה ,דקה ,יש לנו,
משתתף בדיון :אני אבהיר את עצמי .אני לא התמקדתי באותנטיות או במגדר של אותם
שמות ומאיפה הם באים או יוצאים ,ממש לא התכוונתי לזה.
שלום בן משה  -ראש העיר :או קיי.
משתתף בדיון :שמעתי שיש אזורים בראש העין הוותיקה שיהיה צורך להגדיר אותם.
שלום בן משה -ראש העיר:

נכון.

משתתף בדיון :אם זה כרחוב או  ...ולתת שם.
שלום בן משה -ראש העיר:

אכן.

משתתף בדיון :אני אשמח דווקא שינדבו גם שמות נוספים.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,לכן אני אומר לך עכשיו כרגע,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הוא היה בהנהלה ,הוא ממשיך לעכב את הישיבה ,מה תגיד
על זה?
משתתף בדיון :לא ,לא ,לא ,זה בשביל,
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עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הוא צריך להכין את ההנהלה לשעה שלוש ,פשוט יש
פרוטוקול .אני בפרוטוקול דוגרי .אתם לא אומרים דוגרי פשוט.
משתתף בדיון :עוזי ,אתה רוצה שאני עכשיו ...
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,הערתי לו.
שלום בן משה  -ראש העיר :לכן השאלה הזאת כמו שאתה אומר היא שאלה ראויה.
השאלה שאמרת היא שאלה ראויה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :זה נכנס לפרוטוקול ,זה לא טוב.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בוודאי ,שיהיה תנועה שאנחנו מדברים .לא בכדי המחוקק
קבע את זה שיהיה פרוטוקול.
משתתף בדיון :יגאל זה יותר אליך ,יגאל.
שלום בן משה  -ראש העיר :השאלה היא שאלה ראויה .השאלה היא שאלה ראויה .אתה
מפריע לי פעם שלישית .השאלה היא שאלה ראויה ולכן החוכמה היא זה שאתה ,אם אפשר
כן ,אם אי אפשר אי אפשר ,אלא אם יש שכונה עכשיו שהיא שכונה דתית ,יש מישהו שהוא
ראוי ומתאים והוא יכול להיות ככה באחד הרחובות כאדם דתי ,זה נראה לי יותר מתאים.
אגב ,קיימתי דיון כזה גם עם חברי ועדת השמות שהם באמת באים ממגזרים שונים והעמדה
שלהם היא עמדה די דומה למה שאמרתי ואפילו שווה .אני לא אומר שבראש העין הוותיקה
לא יכול להיות רחוב על שם רוזנבלום ,זה בוודאי ,אני לא מתכוון לזה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :אני יודע ,אני יודע ,אני יודע,
משתתף בדיון :זה עיר כבר של שנים.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני יודע ,בסמטאות האלה באמת מיועדת בין היתר לתת
מענה לדברים שאני כרגע אמרתי בהתאמה ,בסדר? אבל לא רק .זהו ,קיבלת תשובה .הלאה,
בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד סעיף  ?4מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון בצאלאלי?
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביאני נעדר .משה סיני נעדר .עומר רצון?
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה לא נמצאת .אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך עוז לא נמצא .עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בעד.
החלטה מס' 2
סעיף  2שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצת וועדת שמות בפרוטוקול
מיום  2/222222כמפורט:
בחירת שמות לרחובות ברובעים  Aו B -במתחמים החדשים:
קבוצה מס'  - 2אמנים ואנשי רוח :שייקה אופיר ,ניסים אלוני ,זהרה אלפסיה ,נתן
אלתרמן ,תרצה אתר ,יוסי בנאי ,נחום גוטמן ,לאה גולדברג ,זיקו גרציאני ,בת שבע דה
רוטשילד ,שושנה דמארי ,רחל המשוררת ,יונה וולך ,עוזי חיטמן ,נתן יונתן ,מרים ילן
שטקליס ,יפה ירקוני ,שרה לוי תנאי ,חנוך לוין ,ברכה צפירה ,דוש קריאל גרדוש ,דליה
רביקוביץ ,ראובן רובין ,חנה רובינא ,יונתן רטוש ,נעמי שמר ,עופרה חזה ,אורי ליפשיץ,
שלום צברי.
קבוצה מס'  - 1זוכי שמות חתנים וכלות פרס נובל יהודים :שי עגנון ,נלי זקס ,אלברט
איינשטיין ,גרטי קורי ,גרטוד עליון ,הרברט סיימון ,מלווין קלווין ,נדין גורדימר ,נילס
בוהר ,פול סמואלסון ,קרל לנדשטיינר ,רוזלין יאלו ,ריטה לוי מונטצ'ינו.
קבוצה מס'  - 2קבוצה קטנה לרחובות ראשיים של מנהיגים (נשיאים ,ראשי ממשלה וכו')
יגאל אלון ,גולדה מאיר ,חיים ויצמן ,אלוף הרב גורן וחיים הרצוג.
בעד )22( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
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 .1אישור מתן תמיכות לשנת .1/22
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הסעיף האחרון לישיבה שמן המניין ,יש עוד הצבעות על
הסעיפים האחרים ,זה נושא אישור מתן תמיכות לשנת  .2114קיבלתם את החומר של כל
ועדת התמיכות .אם יש שאלות.
משתתף בדיון :זה נקבע בקדנציה הקודמת ,צריך לציין את זה גם ,שהתבחינים האלה,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מציע שהיועצת המשפטית תיתן.
(מדברים יחד)
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :התבחינים האלה אושרו בשנה הקודמת.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :התבחינים שעל פיהן מחולקות התמיכות לשנת 2114
אושרו בקדנציה הקודמת כי על פי הנוהל של משרד הפנים צריך עד  1בספטמבר בשנה
שלפני ,שנת התקציב שבה מחולקות התמיכות ,לאשר את הקריטריונים .בקריטריונים
שאושרו על ידי המועצה הנוכחית הם לשנת .2115
משתתף בדיון :כן.
שלום בן משה  -ראש העיר :לשם שינוי זה נקרא תבחינים ולא תסמינים.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :טוב.
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר .. :אני לא רוצה להשתתף.
פרומה פורת  -יועמ"ש לעירייה :אנחנו נצביע על זה בנפרד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה .. :ואברהם ובת עין בנפרד ,או קיי.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :אני גם רוצה להוסיף קצת לגבי ה ,...אני אשמח  ...באולמות
שיוכלו  ..שתושבי המקום כן יוכלו להשתמש ולהגיע לאותם נזקקים ונשמח מאוד בשיתוף
איתם  ..את אותה קבוצה .אני חושב ואני מבקש שהעירייה תתמוך גם שיהיה להם מקום ל..
בראש העין.
משתתף בדיון :אולי זה יעודד אותם  ...לראש העין.
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :זה לא בת עין אדמוני.
שלום בן משה  -ראש העיר :הוא אמר משהו ואתה אמרת משהו.
משתתף בדיון :לא הבנתי איך הוא הכניס את זה פתאום.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני רוצה להצביע,
(מדברים יחד)
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שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי,
משתתף בדיון :מה שאלכס אומר שאנחנו רוצים ...
שלום בן משה  -ראש העיר :הבנתי.
משתתף בדיון :שיהיה זהות בכדורגל חופים בראש העין .יכול להיות שאם פיזית ,יכול
להיות שאם פיזית שהם יהיו פה ,אז יכול להיות שזה יעודד עוד כמה שחקנים לבוא.
בן ציון בית אור  -ס2מ"מ ראש העיר :זה על חופי נחל רמב"ם.
משתתף בדיון :מה זה ?
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :זה על חופי נחל רמב"ם.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מבקש,
משתתף בדיון :שלום אמר משהו לגבי תסמינים ותבחינים.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :אני יודע שמה שאני לא אגיד לא יהיה רשום ,אז לא משנה,
הכול יהיה רשום בפרוטוקול.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי ,רבותיי ,רבותיי סליחה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד?
שלום בן משה  -ראש העיר :סליחה ,דקה ,דקה,
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :אני רוצה לחדד.. ,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מה זה מי בעד? תפריד את בת עין.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :ראש העין מי בעד?
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,אני חושב שיהיה כדור חופים שבבת עין .רבותיי סליחה,
דקה ,אנחנו אמרנו ו אני אומר שוב לפרוטוקול .אנחנו רוצים שהקבוצות של הכדורגל האלה
תייצגנה אבל אנחנו צריכים גם שיהיה שחקנים שהם תושבי ראש העין ,בקבוצת חופים
שהגיע להישגים יפים מאוד אין אף שחקן מראש העין שמשחק שם .לכן אנחנו צריכים
לעמוד ולדרוש ,זה אחד ,אגב ,זה הופיע .דבר שני ,כתוב בתבחינים לתמיכה שגם הם יהיה
להם תרומה לקהילה .אז הפעם באמת אנחנו מעלים את התמיכה שלהם לפנים משורת הדין
מכיוון שכמו שאמרו לכם ,גם אמרו להם תציגו דבר כזה וכו' וכו' ,אני מקווה שבעתיד העניין
יסודר ,או קיי?
משתתף בדיון :ולא רק למראית עין שלום.
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שלום בן משה  -ראש העיר :לא למראית עין ,בשום אופן לא.
משתתף בדיון :מספיק.
שלום בן משה  -ראש העיר :אתה צודק.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מבקש להביא את סעיף  5למעט בת עין וחסד ואמת
לאברהם.
שלום בן משה  -ראש העיר :בבת עין.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בבת עין .חסד ואמת לאברהם .מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :על מה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בבת עין וחסד ואמת לאברהם כרגע ,נציע עליהם בנפרד.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון בצאלאלי?
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביאני לא נמצא .משה סיני לא נמצא .עומר רצון?
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה שקד לא נמצאת .אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך לא נמצא .עוזי אשוואל?
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עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אדוני סליחה ,בעד .אני לא יודע אם אתה יכול ...
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מבקש,
(מדברים יחד)
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני שאלתי ,סתם.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מעלה ,אני מעלה להצבעה,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני בעד ,בעד.
החלטה מס' 2
סעיף  1שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מתן תמיכות לשנת  1/22כפי
שהונח על שולחן המועצה ,למעט מתן תמיכה ל "בבת עין" ו"חסד ואמת לאברהם".
בעד )22( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אדמוני אני מבקש תצא.
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :לא ,לא ,אני רוצה,
שלום בן משה -ראש העיר:

רגע ,רגע,

(מדברים יחד)
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני עושה גם בת עין.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע,
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :מה זה אל המעיין ומה זה ?...
שלום בן משה -ראש העיר:

דקה ,דקה,

אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :מי אלו?
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע,
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :לא ,אני רוצה לקבל את ההסבר ,מה זה בת עין ומה זה
מעיין האלה?
משתתף בדיון :אל המעיין.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :אל המעיין.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מה ,לא היית בהנהלה?
משתתף בדיון :אל המעיין זה ילדים שלומדים.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :רגע ,מה ההבדל ביניהם ,זה חינוך של ש"ס?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :יש אבל עם הפרדה.
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אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :זה רשת חינוך של ש"ס.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע ,רגע,
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה,
משתתף בדיון :כשעמותת בת עין מבקשת,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :בבת עין.
משתתף בדיון :לא משנה ,מבינים מה אני מדבר .בבת ,בת ,כשהם מבקשים תמיכה ,את
יוד עת להגיד לי על איזה קטגוריה ,על איזה סעיף ,על איזה נושא? מה?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :מה שכתוב .יש לך את הכול.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :אני מבקש מכם ,אני מבקש מכם ,אני מבקש מכם.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :סליחה ,אתה איתי?
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :זה הכול מופיע בפרוטוקול שצורף לכם של ועדת הנחות.
עיקר הפעילות לילדים ונוער ,זה מופיע תחת הסעיף הזה של תמיכה בפעילות דתית לילדים
ונוער.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :מי אלה? מי אלה?
משתתף בדיון :רגע ,רגע,
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :אני רוצה להבין.
משתתף בדיון :שנייה רגע.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אל המעיין ובבת עין.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :זה אותו דבר?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :לא ,זה שני גופים שונים.
שלום בן משה  -ראש העיר :אלכס ,זה שני גופים שונים.
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :פרומה?
פרומה פורת  -יועמ"ש עירייה :כן?
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :מה הקשר בין ילדים לבין  ..בוועדה?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :מה? מה השאלה עוד פעם?
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מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :מה הקשר בין ילדים ל ...בוועדה?
(מדברים יחד)
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :מה הקשר בין בבת עין?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מה זה ,אותם מבוגרים שמגיעים יש להם ילדים.
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה ,מיכאל ,אתה שאלת את פרומה ,היא תיתן לך
תשובה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :יש להם חלק  ..אבל יש להם פעילות לפי שהם כותבים
לילדים ,הכנה לטקסי בר מצוות וכיוצא בזה.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :מה יש?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :הכנה לטקסי בר מצווה ,בת מצווה וכיוצא בזה .יש להם
פעילות גם לילדים .הבקשה נתמכת עם פירוט הפעילות ויש פה רשימה שמית של הילדים,
אגב ,גם באל המעיין זה נתמך עם פירוט הפעילות עם הרשימה של הילדים.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :זאת אומרת שאם אני מחר פותח עמותה ואני מכין ילדים
לבר מצווה או לדבר דומה ,אני אקבל תמיכה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אם תעמוד בקריטריונים שלנו שקבענו.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :כמה ילדים יש?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :יש מינימום הכוונה?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :שנייה רגע ,שנייה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :מספר משתתפים ,זה הכול רשום.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :כל הקהילה הזאת לפי מיטב ידיעתי,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :כתוב לך ואתה גם יכול לבדוק את התיקים .אל המעיין
מספר המשתתפים הילדים זה  311ובבת עין .51
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :למיטב ידיעתי,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :יש את הכול בחומר שמצורף.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :רגע ,למיטב ידיעתי הקהילה הזאת מונה בערך כ 51-61-איש
בממוצע ,איש .איך מתוך  51-61איש יש  51ילדים?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כל אחד הביא  5ילדים.
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :אני שואל.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :הנתונים שלך לא נכונים.
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שלום בן משה -ראש העיר:

דקה ,דקה ,סליחה ,רגע ,רגע,

(מדברים יחד)
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :יש רשימה כזאת?
משתתף בדיון :הגישו פה רשימה של שמות ותעודות זהות.
(מדברים יחד)
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :אתה יכול להכיל את זה על הכלל.
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה ,רגע ,רגע,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :זה כל הבק שות לתמיכות ,לאו דווקא  ,...יש מי שבודק
את הרשימות בכל הנושאים.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :כמה ילדים יש שם? שנייה שלום.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :לפי הרשימה .51
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :עכשיו ,ילד מכינים אותו פעם אחת בשנה לבר מצווה .זה
אומר שכל ה 51-האלה,
משתתף בדיון :לא פעם בשנה ,פעם בחיים.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :פעם בחיים.
משתתף בדיון :סליחה ,יש ארגון נוער שנקרא תלם שזה תנועה לאומי,
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :עכשיו זה משהו אחר תלם ,מה זה?
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :עומר ,עומר שכטר?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :חבר'ה ,אני אומר לכם שחוקית,
עומר שכטר  -חבר מועצה :אין בעיה ,אבל הייתה ישיבת הנהלה.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :לא הייתי.
(מדברים יחד)
שלום בן משה -ראש העיר:

רגע ,רגע ,א' הוא יכול לשאול.

מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :אני אומר פר ומה שלעניות דעתי כל הבקשה הזאת מהסיבות
שאת מעלה אותם מבחינת תבחינים משפטית היא לא נכונה .זאת דעתי.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אין כאן שום דבר,
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :מעבר לכך,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :בוא ,בוא תקשיב.
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מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :מעבר לכך,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אין פה שום עניין של משפטי .יש כאן עניין עובדתי ועל
העניין העובדתי נעשית הבדיקה ועושים את זה עבור הוועדה בגזברות.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :מבחינת התבחינים הבקשה שלהם היא לא עונה בדרישת
התבחינים .זאת דעתי ואני חושב שיש לזה היבט משפטי.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי ,רבותיי ,דקה ,דקה,
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :לכן אני אומר אולי לא להעלות את זה להצבעה.
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה,
משתתף בדיון :שלום אבל אני חייב להעיר ,יש התייחסות פה מאוד הגיונית .איפה
הביקורת?
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,לא ,לא ,רגע ,רגע ,תרשה לי שנייה.
משתתף בדיון :איפה הביקורת?
שלום בן משה  -ראש העיר :תרשה לי שנייה ,דקה.
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :סליחה ,זה נבדק לפני כן?
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,תראו,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :עם כל הכבוד,
שלום בן משה  -ראש העיר :סיגל?
(מדברים יחד)
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :חבר'ה רגע ,אישרנו תבחינים ,אישרנו תבחינים ,הם עומדים
בתבחינים ,הם זכאים .לא עומדים אז לא.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :לפי השאלות אני אומר שהם לא עומדים בתבחינים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :הטיעונים שלך בכלל לא נכונים.
שלום בן משה  -ראש העיר :סיגל ,סיגל?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לטענות שלך אין שום יסוד.
משתתף בדיון :הוא יכול לשאול.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אז שישאל.
(מדברים יחד)
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שלום בן משה  -ראש העיר :עומר שכטר ,זה לא רלוונטי עכשיו.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :אתה חבר מועצה ואתה צריך להצביע פה בשביל המועצה
דברים שהם נכונים .אתה לא יכול להצביע פה על דברים שהם לא עומדים במה שאתה
קבעת.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אתה צודק.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :זה שאני בעד או נגד רפורמים או לא זה עניין שולי לגמרי.
משתתף בדיון :לא ,זה לא עניין שולי.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :זה שולי לגמרי.
משתתף בדיון :אתה לא עכשיו מתנגד.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :שולי לגמרי.
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :מה זה שולי? מי שלא עומד בקריטריונים שלא יהיה .סגן ראש העיר אומר
שלא ,יכול להיות שיש לו נתונים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אבל יש הבדל בין,
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :סליחה ,אני צריך לתת את היד במשהו לא חוקי?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :עומר ,יש הבדל בין,
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :איך החלטת שזה חוקי? כי מה? אתה בדקת אחד אחד? אז
מה אתה סתם מדבר .אתה בדקת אחד אחד? היועצת המשפטית לא בדקה.
משתתף בדיון :מה זה לא בדקה?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :היא לא בדקה אחד אחד .היא יכולה לבדוק,
שלום בן משה  -ראש העיר :אני מבקש ,אני מבקש,
(מדברים יחד)
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :שמעת מה שהיא אומרת? שמעת מה שהיא אמרה עכשיו?
היא בודקת.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני מבקש עכשיו,
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :לא משנה ,אני אמרתי כלפיך וגם כלפי אדמוני.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני מבקש,
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :ככה מתייחסים אליך פה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני מבקש ,אני מבקש.
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אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :אני לא קיבלתי הסבר.
שלום בן משה  -ראש העיר :בואו בהנחה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :אתם רוצים ,אתם רוצים להתייחס לעצמכם ברצינות?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :אני רוצה לקבל הסבר שלום.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אתן לך הסבר.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :אבל עכשיו ,תראה איך הם צועקים ואני לא מבין.
שלום בן משה  -ראש העיר :גם אני לא מבין למה צועקים ,עכשיו תקשיבו ,יש פה שאלה,
בואו נתעלם רגע אחד מן העובדה שיש פה ,בוא נתע לם מן העובדה אם יש כרגע אהדה או
הסכמה בבת עין או לא .זה לא רלוונטי עכשיו כרגע.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :נכון.
שלום בן משה  -ראש העיר :יש פה שאלה עכשיו ,שאלה שהיא רלוונטית והשאלה הזאת
האם ,קודם כל יש תבחינים ,נתחיל בזה .התבחינים האלה כבר אושרו .הם קובעים ,נניח
לצורך העניין ,מי שקבע את התבחינים זה חברי מועצת העיר והם קבעו שקבוצה של  ,..נניח
שמספרם איקס,
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :הקודמים.
שלום בן משה  -ראש העיר :מה?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :הקודמים.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,לא שינינו את זה .בהנחה שעוד לא שינינו כרגע,
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :אבל אתם צריכים להחזיר,
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה ,דקה ,תנו לי בבקשה ,אני שמעתי גם אותך סגני
הנאמן ,בבקשה .קבעו שהמספר המינימלי הוא  ,21נניח לצורך העניין ,בסדר? עכשיו איקס,
עמותה איקס מדווחת,
משתתף בדיון :אני צריך לברר משהו.
שלום בן משה  -ראש העיר :אז תצא ותברר .עמותה איקס מדווחת שיש לה  ,51או קיי?
ברגע שהיא דיווחה שיש לה  ,51כלומר יש לה  .21עכשיו השאלה האם באמת יש לה  21או
אין לה ,אבל השאלה הזאת היא כבר שאלה שהיא נכונה עכשיו לכל המסגרות שיש.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :נכון.
שלום בן משה  -ראש העיר :אומרת היועצת המשפטית ,אומרת היועצת המשפטית,
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עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :תני לו לדבר.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני לא צריך פרשנות ,אני מאוד מאוד ברור .אומרת
היועצת המשפטית אני לא בודקת כרגע שהעמותה,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מה זאת אומרת? האם בדקו את כולם או לא בדקו?
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,נכון .זאת שאלה טובה .אומרת היועצת המשפטית אני זה
לא תפקידי לבדוק עכשיו כרגע כל עמותה אם באמת מה שהיא דיווחה שיש  21או  ,31האם
היא דיווחה דיווח אמת או דיווח שקר .אנחנו הרי ראינו בעבר עמותות דווקא ששייכות לכל
מיני גופים דתיים מאוד מיוחדים שלא היו עמותות ,זה לא היה ולא נברא.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כמו אל סם למשל שעשו שם,
שלום בן משה  -ראש העיר :לא חשוב כרגע ,יש הרבה עמותות.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,אתה הזכרת דתי ,אז אמרתי לך אל סם למשל ,אתה
מבין?
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,אין לנו כלים כרגע ,סליחה,
משתתף בדיון :פה אתה יוצר פתח מול מה שאתה עושה ,כי יכול להיות ,אם יש כפילויות ,יש
לי  11איש עכשיו ואני משחק עם  5-6עמותות,
שלום בן משה  -ראש העיר :כן,
משתתף בדיון :ויש לי  111איש פה ,אותו  111איש ,..
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה דקה ,תנו לי ,רגע ,רגע ,סליחה ,תנו לי ,סליחה ,דקה,
דקה ,סליחה ,סליחה,
משתתף בדיון :את מכירה שמית את האנשים? את מכירה ואת בדקת ...
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :סליחה ,אתה יודע מה ...
משתתף בדיון :זה כפל תמיכות .שמעת מה אמרתי ,זה כפל תמיכות.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :שלום ,אני חושב שזה נושא לדו"ח הביקורת.
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :מיכאל ,מיכאל ,אל תפתח את זה בכלל ,אל תפתח את זה בכלל.
שלום בן משה  -ראש העיר :אתם מוכנים לתת לי לסיים? אתם מוכנים לתת לי לסיים?
אתם מוכנים לתת לי לסיים? אתם מוכנים לתת לי לסיים? עומר רצון היקר,
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עומר רצון  -חבר מועצה :אתה פתחת את זה.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,אבל אני עכשיו לא עוד לא סיימתי כרגע.
עומר רצון  -חבר מועצה :סליחה.
שלום בן משה  -ראש העיר :ותלמדו להקשיב .אם יש למישהו מחברי מועצת העיר איזה
חשד מבוסס שהוא חושד שדיווח של עמותה כזאת או אחרת ,לא חשוב כרגע איזה ,אין לו
יסוד ,זה דיווח פיקטיבי ,יש כפילויות ,הם פה ופה ופה ,זה שאלה חשובה שצריך להעלות
אותה .זה בסדר .אז אם אתה עכשיו כרגע אומר לנו ,דקה ,אם אתה אומר שאתה רוצה לדעת
האם באמת ה 51-האלה שדווחו על ידי העמותה אכן קיימים ,אפשר לגעת בהם ,יש להם
שמות ,יש להם ,מי בדק אותם ,בסדר גמור .נביא לישיבה הבאה את הפונקציה שזה תפקידה
ונשאל אותה גבירתי ,בדקת? איך בדקת? נגעת בהם? מששת אותם? בדקת שתעודות הזהות
שלהן זהות ושאין תעודות זהות כפולות? דקה ,דקה,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הם עושים את זה ,זה הדין לכל עמותה.
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה ,אמרתי לכולם.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע ,אפשר לשלוף .דקה ,כלומר אם מבקשים ,אם
מבקשים כרגע את זה ,אם מבקשים את זה ,סליחה ,תן לי לסיים רגע אחד ,מי שרוצה יכול
לעשות את זה בזמנו החופשי ,ללכת לבחורה הזאת ,יש בחורה אצלנו שזה תפקידה ,אם הוא
משתכנע שלא ,אם לא יבקש כרגע לעשות  over ruleעליה ,זה בסדר גמור .אבל ,אבל ,אבל
תזכר ו ,זה חרב פיפיות .זה חרב פיפיות ,זאת אומרת שוואנס אני רוצה לבקש כרגע על
עמותה איקס שוויוניות.
עומר רצון  -חבר מועצה :נכון.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בוודאי ,בוודאי.
שלום בן משה -ראש העיר:

יבדקו את כולם.

עומר רצון  -חבר מועצה :למה לא? בסדר גמור.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני לא אומר שלא .אני אמרתי שלא?
עומר רצון  -חבר מועצה :שיבדקו.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אמרתי שזה,
משתתף בדיון :אני אשמח.
שלום בן משה  -ראש העיר :שזה כרגע המשמעות של העניין.
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עומר רצון  -חבר מועצה :מה לגבי כפילויות?
שלום בן משה  -ראש העיר :כפילויות ,אם עכשיו יתברר שהתלמידים האלה אלו
שמגיעים ,למשל אני אתן לכם דוגמה ,אני אתן לכם דוגמה .אם יש ילדים עכשיו כרגע
שרשומים בו זמנית בנוער העובד ובצופים ובבני עקיבא ,זה כפילות ברורה ,כמו בזמנו שהיו
רשימות של הבחירות של הליכוד.
משתתף בדיון :אבל מצד אחד יש פה את חופש הבחירה .זאת אומרת שבא בן אדם ואומר
אני רוצה ש,
שלום בן משה  -ראש העיר :זכותו.
משתתף בדיון :ואני רוצה להיות גם בצופים.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,לא ,זה לא ,זה לא,
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :והוא גם ,והוא גם משחק כדורסל.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,לא ,לא,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אסור שתהייה כפילות באותו,
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,תנו לי לסיים ,תאמינו לי אני מכיר.
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :כל שחקני הכדורסל הם גם בצופים.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני בכוונה נתתי דוגמה ברורה של כפילות לאותו עולם תוכן.
כמו ששחקן כדורגל לא יכול להיות במכבי תל אביב ובמכבי חיפה .הוא לא יכול גם בצופים
וגם בנוער העובד .זה לא יכול להיות .אבל יכול ילד דתי ,לא חשוב כרגע מאיזה פלג ,להיות
תלמיד בנוער העובד ובאותו זמן יהיה באיזה,
בן ציון בית אור  -ס2מ"מ ראש העיר :בכדורסל.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :בכדורסל.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :לכן ,לכן ,לכן ,אם אתם רוצים שזה ייבדק ,את רוצה להציע
משהו?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אני רוצה גם להציע משהו וגם שתי הערות.
שלום בן משה  -ראש העיר :רק שנייה ,כן.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :הערה אחת אני חוזרת ,אני מבהירה מה שאמרתי קודם.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
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פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :קודם כל הבקשות לתמיכות נבדקות,
משתתף בדיון :לא יהיה לך כסף,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :שקט ,תן לשמוע.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :גם הרשימות ,גם הדו"חות הכספיים נעשית בדיקה על ידי
מרגלית ,היא נעזרת ברחבעם ,היא נעזרת בצוות של הגזברות .זה פעם אחת על הבדיקה של
התמיכות .מעבר לאמור ,זה גם מתחייב על פי הנוהל וגם ככה אנחנו עובדים ,לעשות
ביקורות אקראיות על השימוש בכספי התמיכה ובאמת לראות שהגופים הם פעילים ולא רק
מצהירים ולמעשה גם את זה מרגלית מרכזת אבל יש רפרנטים לכל תחום .למשל בתחום
הספורט יעשה את זה שרייה ,בתחום הדת מנחם גברא וכיוצא בזה .זאת אומרת עובדים
שהם,
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :ובתחום בבת עין מי עושה?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :זה איש הדת ,אני לא יכולה להגיד לך,
שלום בן משה  -ראש העיר :מי שאחראי על הדת.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אבל צריכות להיעשות ביקורות וגם הם צריכים להגיש לנו
דיווח על מה הם עשו בכספים .גם כשמגישים את הבקשה הם נותנים לנו זכות לתצפת על
חשבונות הבנק שלהם לראות למה הכספים משמשים .כל זה מעוגן בנוהל תמיכות ,כך
שזה לא תחום פרוץ .עכשיו ,לבוא ולהגיד לכם שלא יכול להיות מקרה שנתנו לנו נתונים לא
נכונים ולא עלינו עליהם ,זה דבר שאני לא יכולה לומר ,אבל משתדלים כן לעשות בקרה
וביקורת ,זה דבר אחד .דבר שני לנושא של כפל תמיכה .כפל תמיכה זה פסול אם זה משמש
לאותה מטרה .זאת אומרת,
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :לאותו תחום.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :הדוגמה הקלאסית ,הקלאסית ,משהו שהיה בעבר ,אני לא
אומרת שזה היה בתקופה ,שלמשל תלמידי ישיבות היו מקבלים ממספר מקורות בלי שהיה
תיאום.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,כן.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :גם זה אין איסור ,רק צריך לראות שזה לא עולה למשל על
סכום ההוצאה .זאת אומרת גם אם יש לי מישהו שרשום בפעילות א' ובפעילות ב' ,בכלל אם
היא לא חופפת אני לא רואה בזה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כן ,נכון ,כמו ספורט ושיעורי תורה.

36

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  11222מיום 1122121/22

פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :פעילות שהיא לא חופפת ,אבל אם היא פעילות חופפת
צריך לראות שאין כאן משהו שנועד להוציא כספי ציבור למטרות לא כשרות .אני לא חושבת
שהגענו לרמה כרגע של לעשות הצלבה של משתתפים אבל זה בהחלט נקודה שהערתם אותה
וצריך גם לחשוב ולבדוק אותה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אפילו מדגמית לעשות מדי פעם.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אני מקווה ,אני מקווה שאין תופעה כזאת.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני ,סליחה ,אני רוצה להעיר הערה.
משתתף בדיון :סליחה שנייה ,איך הרשימות האלה נוצרו? זאת אומרת מה זה  ..זה רשימה
שמית?
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
משתתף בדיון  :או רשימה עם תעודת זהות וחתימה של הבן אדם? סתם שאלה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אתה יודע לתת תשובה?
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :רשימות שמיות.
משתתף בדיון :שמיות?
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :כן.
משתתף בדיון :עם תעודת זהות?
שלום בן משה  -ראש העיר :עם תעודת זהות?
משתתף בדיון :כתובת?
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :הוא לא יודע.
משתתף בדיון :רשימה שמית?
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :זה לא תקין.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :למה לא תקין?
משתתף בדיון :אתה כל הזמן ...
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי ,רבותיי,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :תרשה לי ,אני רוצה לומר משפט ממש קצר.
שלום בן משה  -ראש העיר :שאלת שאלה ,התשובה היא שהרשימה היא שמית ,אין
תעודות זהות.
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משתתף בדיון :אז אני אומר לך,
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה,
משתתף בדיון :שאתה יודע את התשובה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני רוצה רק לומר משפט אחד.
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה,
משתתף בדיון :זה לא הגיוני.
שלום בן משה  -ראש העיר :רק שנייה.
משתתף בדיון :זה לא הגיוני.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אתן לכם דוגמה ,אני אתן לכם דוגמה מעולם אחר
שכנראה זה יהיה אולי בימות המשיח .אם נניח נמצא שם ,אם נמצא שם ,דקה ,דקה ,מעולם
התוכן ,אם נמצא שם שהוא בן למשפחה רפורמית ,שהוא עושה ,מדווח שהוא עשה בר מצווה
בבת עין והשם שלו יופיע שהוא עשה בר מצווה באל המעיין ,אז כנראה שתהייה רעידת
אדמה,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,פה זה בת ופה זה בן.
משתתף בדיון :האמא רפורמית והאבא זה כושי,
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע ,אבל זה דוגמה ,זה דוגמה דרך האבסורד שאם
כרגע באמת יש דיווח כזה ,צריך לבדוק אותו.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :נכון.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני רוצה לומר רק משפט אחד.
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה .משפט ובזה נסיים ,כן?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אין לי ספק שהדרך המקצועית ,ואני סומך על חוות הדעת
המשפטית של הגברת פרומה וכו' וכו' על התבחינים שבהקשר לבדיקות אתם תחליטו איך
לעשות את זה .אני רוצה להצהיר פה באמת שבבת עין ,אני מצביע נגד מבחינה עניינית כי אני
פשוט חושב שהם מייצגים יהדות אחרת ופשוט לא בא לי לאשר דבר כזה .זהו.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא בא לי זה מילה,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא בא לי זה סלנג אבל אתה יודע ,מבחינה מצפונית אני לא
מעוניין ,מבחינה מצפונית אני לא חשוב שידי צריכה להיות מורמת על כדי לתת תמיכה
ליהדות אחרת.
(מדברים יחד)
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שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי ,אני מציע ,תקשיבו ,יש אפשרות ,יש אפשרות לדחות,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :תגיד יהדות אחרת ,זה לא קשור חילוני.
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,יש אפשרות ,עוזי,
משתתף בדיון :רגע ,הוא רוצה להציע הצעה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי ,רבותיי ,סיגל ,סיגל ,סליחה ,סליחה ,סליחה,
בבקשה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני רוצה רגע לומר משהו .אנחנו חברי מועצה ,אנחנו מייצגים
חברי מועצה שאנחנו מייצגים עיר .בעיר הזאת יש תושבים חילוניים ויש כאן תושבים
דתיים וכל אחד מגיע עם השקפות עולם שונות אבל אנחנו יחד .בעיר האחת הזאת כולם ,אם
אנחנו רוצים שתהייה עיר שהיא ביחד ,ועיר שמקדמת,
שלום בן משה  -ראש העיר :רק שנייה ,סליחה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה עיר שמקדמת את הכבוד כלפי התושבים ,זה עיר שמקדמת
את הכבוד כלפי דרך החיים של כל אחד ,אז אנחנו צריכים לייצג את העיר הזאת .זה בידיים
של השולחן הזה לייצור את הפילוג בעיר או לייצור את האיחוד בעיר.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :צודקת.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :ולכן ,ולכן אני מצפה ,עוזי גם ממך,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,זה יהדות אחרת .זה משהו אחר.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :סליחה ,תן לי לסיים.
שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי ,תן לה רגע אחד.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :תן לי לסיים .אין כזה דבר יהדות אחרת.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :יש ,יש ,יש.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא .אף אחד כאן לא  ..על הדת ,אף אחד מאיתנו פה עם כל
הכבוד כלפיו .עכשיו ,אני מצפה מכם ,רגע ,שנייה,
שלום בן משה  -ראש העיר :תמשיכי ,כן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני מצפה מכם חברי המועצה ,חברי הקואליציה ,כולם כאן
חברי הקואליציה ,בהסכמים הקואליציוניים שלנו יש חופש הצבעה ,חופש הצבעה דת שזה
בסדר ,זה בסדר ,אבל בדיוק כמו שעומר ואני יודעים לכבד אתכם,
עומר שכטר  -חבר מועצה :עומר שכטר ,שכטר.
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :עומר שכטר ,יודעים לכבד אתכם ואת דרך חייכם ,ככה אנחנו
מצפים שתכבדו את הציבור שאנחנו מייצגים כציבור החי בעיר הזאת ולכן אני מצפה מכם,
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,תן לה,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לכן אני מצפה שגם אם זה לא מתאים לדרך חייכם ,אתם לא
תצביעו נגד אלא אתם תימנעו.
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :סיגל ,אני מתפלא עלייך.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רגע ,שנייה .לא ,לא ,אל תתפלא ,אל תתפלא,
(מדברים יחד)
שלום בן משה -ראש העיר:

תן לה לסיים.

(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :הבקשה שלי אליכם ,אני מכבדת ,דמוקרטיה זה
דמוקרטיה ,רגע ,שנייה,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :סליחה ,סיגל תתפלאי לשמוע שיש הרבה דינים בדת ובחוק
הישראלי שהוא דמוקרטי והוא מתוך הדמוקרטיה.
שלום בן משה  -ראש העיר :או קיי .תנו לה בבקשה לסיים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רגע ,רגע ,שנייה ,סליחה,
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :את יכולה בבקשה לתת לאבטליון זכות דיבור.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :סליחה,
משתתף בדיון :זה מאוד מסוכן דמוקרטית .זה לא דמוקרטיה.
שלום בן משה  -ראש העיר :תנו לה בבקשה לסיים ,תנו לה בבקשה לסיים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה לא דיון,
שלום בן משה -ראש העיר:

תן לה לסיים בבקשה .כבר אמרת לא בא לך ,הבנו .כן?

עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא בא לי במובן ...
שלום בן משה  -ראש העיר :אני מבין ,אני מבין ,כן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זה מה שהבאת את הנוער העובד והלומד ,הם לא דתיים ואני
מצביע בעד.
שלום בן משה  -ראש העיר :תנו לה בבקשה לסיים .תנו לה בבקשה לסיים .תנו לה
בבקשה לסיים.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :את יכולה בבקשה להסביר לי מה זה בבת עין?
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :כן.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :תודה.
משתתף בדיון :על  4אלף שקל ,כספי ציבור שהיא מייצגת ופה לא ...
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מה שאני מבקשת ,סליחה ,סליחה ,הדיון הוא לא על המהות
מה זה ואיך זה .אני אומרת,
שלום בן משה  -ראש העיר :סיגל ,אני מבקש ממך ,כן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :שבידיים שלנו פה זה איך ה ..שלנו ואיך הרוח תהייה
פה וזה דמוקרטי .אני ביקשתי את זה מכם ,כל אחד יעשה מה שהוא,
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :זה מצטייר שאת עוזרת להם.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,מה זה עוזרת להם?
שלום בן משה  -ראש העיר :אבל היא חלק מהם אבטליון .היא חלק מהקהילה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני עכשיו אסביר לך מה זה,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :היא לא דתייה ,היא לא מניחה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני אסביר לך מה זה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי ,סליחה ,סליחה,
מר עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :סיגל ,את לא מניחה תפילין ,לא?
שלום בן משה -ראש העיר:

עוזי ,עוזי ,אם אתם רוצים ,סיגל תני לי לעזור שנייה אחת.

סיגל שיינמן – חברת מועצה :כן.
שלום בן משה  -ראש העיר :אם אתם באמת מתעניינים,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :האמת שאני לא.
שלום בן משה  -ראש העיר :אם אתם מתעניינים ,לכן אמרתי אם אתם מתעניינים ותרצו
פעם לקבל הרצאה על מה זה אורתודוכסים ומה זה ,דקה ,אני לא צוחק ,מה זה
אורתודוכסים ומה זה רפורמים ומה זה הקונסרבטיבים ,אני מוכן ,אני מוכן לתת לכם
הרצאה באיזשהו זמן מתי שתרצו .אני לא צוחק ,אני אתן לכם הרצאה ,כמה יש ,במה
מאמינים ,מה הם עושים ,כמה הם מתחלקים ,כמה בארץ ,כמה בעולם .אני אתן לכם
הרצאה מסודרת ,אבל אתם עכשיו לא מעוניינים בהרצאה עכשיו ,רוצים ללכת הביתה וגם
אני ,לכן תנו לה לסיים ,רגע אחד ,תנו לה לסיים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :סיימתי.
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אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :היא סיימה.
שלום בן משה  -ראש העיר :סיימת ,דקה ,דקה ,דקה ,מכיוון שאנחנו נמצאים בסוף שנה,
חייבים להצביע על זה .עכשיו תראו ,אני רוצה לומר לכם עכשיו כראש עיר ,ההנהלה שמורה
לה רק במקרה אחד חופש ההצבעה ,זה במקרה של חופש הדת ,זה מופיע בכל ההסכמים
הקואליציוניים .אנחנו כתבנו שבמסגרת חופש הדת זה הדבר היחידי שבקואליציה של חברי
הנהלה יש להם זכות להימנע או להצביע נגד .זה הדבר היחידי.
משתתף בדיון :זה רשום.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רק שנייה ,רק שנייה .אני נשאלתי גם בזה ואמרתי שזה
הדבר היחידי שאני מסכים לו שכרגע יש מישהו ,יש לו משהו עם דתו ,יש החופש הצבעה.
ביתר הדברים יש משמעת קואליציונית שמי שלא מצביע הוא לא חלק מהקואליציה ,זה
הכול .עכשיו אמרה לכם סיגל ,פנתה אליכם ,אמרה לכם ככה וככה וככה וככה וכל אחד מכם
עכשיו יצביע לפי צו מצפונה ,יגיד האם הוא בעד ,האם הוא נגד והאם הוא מתנגד ,זה הכול.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :נמנע.
שלום בן משה  -ראש העיר :נמנע ,סליחה.
עומר רצון  -חבר מועצה :אני רק לא רוצה  ...כי גם החלטה דמוקרטית בסוגיה הזאת,
לדעתי לא תפצל את העיר.
שלום בן משה -ראש העיר:

או קיי ,בסדר.

מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :אני רוצה לומר משפט.
עומר רצון  -חבר מועצה :למרות שאני לא אמרתי שאני נגד סיגל.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,היא אומרת דרך אגב כרגע מה שהיא מרגישה.
עומר רצון  -חבר מועצה .. :שהיא מתחברת לזרם,
שלום בן משה  -ראש העיר :אני מסכים.
עומר רצון  -חבר מועצה :אז אני עכשיו,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,זה ממש לא.
עומר שכטר  -חבר מועצה :אפשר להגיד משהו?
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,הוא התחיל לדבר.
עומר שכטר  -חבר מועצה :בבקשה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הוא הסגן.
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :אני רוצה לומר משפט לסיגל .אנחנו כבר עשר שנים במועצת
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העיר ,קצת יותר .סוגיות שהעלו ,שעלו במהלך העשר שנים היו גם נושאים אחרים כמו
כדוגמת נתיבות מ שה שזה בית ספר עם ילדים שאת ושרי סלע עשיתן לינץ' לבית הספר הזה
והצבעתם נגד הקמתו.
משתתף בדיון :זה התחשבנות.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :זה על מנת,
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :שנייה רגע,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :שלא לפגוע בציבור הממלכתי דתי וזה הוכיח,
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :סיגל ,מה שאת אומרת ,את אומרת,
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :וזה הוכיח את מה שאני אומרת.
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :את אומרת שאת נגד תושבים ,באמת.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,לחלוטין ,לחלוטין,
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :דיברתי עם קומץ אנשים,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :ממש.
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :את רוצה שאני אצביע בעד ואת הולכת,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מאז היא עשתה חשבון נפש.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :ממש לא.
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :של מאות של תושבים.
שלום בן משה  -ראש העיר :מיכאל?
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :היום בית הספר מונה  311תלמידים.
שלום בן משה  -ראש העיר :מיכאל סגני הנאמן ,אני מבקש ,גמרנו ,מספיק.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :סיגל ,סיגל ,אתה רוצה להוסיף עוד משהו או שנסתפק בזה?
עומר שכטר אבל קצר ,אני רוצה להצביע.
עומר שכטר  -חבר מועצה :חבר'ה ,אני לא יודע מה כל אחד בא לייצג .מגיעים לייצג ציבור
מסוים או סקטור מסוים ,אני לא מאמין בדבר הזה ,אני לא מאמין בסקטורים .אני לא
מאמין שאני מגיע לייצג פלח אוכלוסייה מסוים .אני חושב לכל האוכלוסייה בראש העין כמו
לכל האוכלוסייה בכלל מגיע שירותים בכל התחומים.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בהחלט.
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עומר שכטר  -חבר מועצה :אני חושב שלחרדים ולחילוניים ולדתיים ,לכל זרם צריכה להיות
את המקום שלו ,את ההחלה שלו ,את הקבלה שלו ומיכאל אני הולך להצביע וכמו שאני
מצביע תמיד בעד שירותים קהילתיים ושירותים עירוניים לקהילה החרדית כי אני מאמין
שלהבדיל ממה שעושים לפעמים פרנסי העדה החרדית ,העדה החרדית חשובה לי באמת ,הם
לדעתי שותפים שלי מלאים.
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :עומר?
עומר שכטר  -חבר מועצה :רגע ,שנייה,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :עומר אתה מתכוון כמו למלגות.
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :עומר ,זה סכנה לעם היהודי .ההתבוללות באה משם.
עומר שכטר  -חבר מועצה :בבקשה ,אנחנו עכשיו,
שלום בן משה  -ראש העיר :אנחנו מצביעים עכשיו ,שב .מצביעים.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי ,אני מבקש ,אני מבקש ,סליחה,
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :אני לצערי פה  11שנה 11 ,שנה הייתי כאן ,הצבעתי וכל הזמן
נמנעתי .אבל כשבאו רבנים ואמרו לי איך זה נמנעת ,אמרתי,
שלום בן משה  -ראש העיר :מיכאל ,אנחנו מצביעים עכשיו.
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :אני באתי,
שלום בן משה  -ראש העיר :מיכאל ,מצביעים בבקשה .כן?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :אחרי שקיבלתי את ההוראה מאותם רבנים שאני חייב
להצביע נגד ,כל הזמן הלכתי בדרך להימנע כדי ,אבל היות שכשקיבלתי את ההוראה להצביע
נגד ,אני צריך להצביע הפעם נגד כי קיבלתי את ההוראה הזאת.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :עד עכשיו אמרו לך להימנע?
שלום בן משה  -ראש העיר :לא אמרו לו ,לא אמרו לו.
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :תקשיבו לי ,עכשיו ,כל זמן שלא אמרו לי נמנעתי.
שלום בן משה  -ראש העיר :ברור לנו העניין.
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :עומר ,לעולם לא הצבעתי נגד הצופים ולא נגד תקציב
לסקטור חילוני .אני איש הגשר ,עד היום אני מגשר.
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :עומר אני רוצה שתבין ,זה מה שמפריע .אצלם משהו בקטע
הזה,
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :גם לנו מפריע ואנחנו מכבדים את זה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זה שכר ועונש.
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי ,רבותיי שמעתי,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני מבינה ,בגלל זה אני,
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :את מדברת ואת לא מבינה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לכן תימנע ,תימנע ,לא תתנגד ,תימנע.
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :את עשית את זה.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :ותמשיך הלאה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הוא עשה תשובה ,עשה תשובה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי ,רבותיי סליחה ,אני מעלה את זה להצבעה .אני מעלה
להצבעה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מעלה להצבעה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני מעלה להצבעה ,בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מעלה להצבעה את בבת עין .אגב ,כל ההצבעות הן כפופות
לבדיקות שאנחנו נעשה.
שלום בן משה  -ראש העיר :בדיוק.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :של כל גוף וגוף.
שלום בן משה  -ראש העיר :אנחנו מעלים את ההצבעה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אנחנו סומכים על הדרג המקצועי.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :נגד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :נגד.
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון בצאלאלי?
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :נגד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :נמנע.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביאני נעדר .משה סיני נעדר .עומר רצון?
עומר רצון  -חבר מועצה :נמנע.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה שקד לא נמצאת .אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :נמנע.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך עוז נעדר .עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :נגד .כי הם מייצגים יהדות אחרת.
משתתף בדיון :יוצא .4-4-2
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מה הסיבה של אלכס להצביע נגד?
משתתף בדיון :אלכס לא נגד סיגל ,אלכס נמנע ,לא נגד.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :באמת.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :אני רוצה ללמוד את הנושא הזה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :יכולת ללמוד ,האחריות שלך ללמוד.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :למה לא נתת לו שיעורים קודם?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :ויכולת לשאול.
(מדברים יחד)
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה 4 :בעד 4 ,נגד 3 ,נמנע.
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החלטה מס' 1
סעיף  1שבסדר היום :אישור מתן תמיכה לשנת  1/22לעמותת "בבת עין".
בעד )2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר.
נמנע )2( :רזיאל אחרק ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ.
נגד )2( :מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,עוזיאל אשוואל.
החלטה :מתן תמיכה לשנת  1/22לעמותת "בבת עין"  -נדחה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :עד מתי צריך להעביר את זה?
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אמרתי ,אני אמרתי לכם,
סיגל שיינמן  -ראש העיר :אז אני מבקשת להעלות את זה עוד פעם להצבעה עד סוף החודש.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני אמרתי לכם,
סיגל שיינמן – חברת מועצה .. :חברי האופוזיציה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אמרתי לכם שזה התחום היחידי שאני מסכים לו שיש חופש
הצבעה .זה הכול ,ולכן מי שהצביע הצביע ,אני מצר על כך שזה לא עבר מהבחינה העניינית.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בושה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אבל בסדר ,זה התוצאה.
עומר רצון  -חבר מועצה :סיגל הם לא נמצאים פה .סיגל ,הם הנושא כל כך חשוב.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני חושבת שצריך להעלות את זה עד לסוף החודש להצבעה
חוזרת .תהייה כאן האופוזיציה.
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה ,דקה,
עומר רצון  -חבר מועצה :שלום רגע ,רגע ,רגע ,בכל נושא שלא העברנו ,אם אתה פותח פתח
 ...אם כל נושא שפה לא נקבל החלטות ,אני רוצה שתיתן לי גם את האפשרות להצביע בכל
נושא אחר.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אין בעיה .אני זכותי כחברת מועצה להעלות את זה.
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אתה מדבר על דמוקרטיה .סליחה ,אתה מדבר על דמוקרטיה.
עומר רצון  -חבר מועצה :לא שני עולמות .או קואליציה או אופוזיציה ,לא בשני עולמות.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אתה מדבר על דמוקרטיה.
עומר רצון  -חבר מועצה :לא בשני עולמות .את תהיי איפה שנוח לך .תפגיני דעה בדרך .איפה
שבא לך את רוצה לשבת על הכיסא .אם אני אומר שלום,
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שלום בן משה  -ראש העיר :הדיון הסתיים,
עומר רצון  -חבר מועצה :תודה רבה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :עומר ,עומר,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מעלה להצבעה מתן תמיכה לעמותת חסד ואמת
לאברהם ,מי בעד חסד ואמת לאברהם?
עומר רצון  -חבר מועצה :אני בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר בעד.
משתתף בדיון :לא ראיתי דבר כזה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :חוצפה.
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי ,רבותיי,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אדמוני חייב לצאת החוצה .מי בעד חסד ואמת לאברהם?
שלום בן משה?
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :אני לא מבין ,מה ההחלטה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :חסד לאברהם ,מי בעד?
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :מה זה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון?
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :מה הנושא?
שלום בן משה  -ראש העיר :חסד לאברהם.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :זה הכולל של אדמוני.
שלום בן משה  -ראש העיר :הכולל של אדמוני.
בן ציון בית אור  -ס2מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני? נעדר .אבטליון בצאלאלי?
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביאני נעדר .משה סיני נעדר .עומר רצון?
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אלכס קפלונוביץ?
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :בעד
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה שקד נעדרת.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :על מה אנחנו מצביעים?
שלום בן משה  -ראש העיר :חסד לאברהם.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך עוז לא נמצא .עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
שלום בן משה  -ראש העיר :חנוך לא נמצא באזור בכלל.
החלטה מס' 4
סעיף  1שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מתן תמיכה לשנת 1/22
לכולל "חסד ואמת לאברהם".
בעד )2/( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא בחוץ  -לא הצביע בשל ניגוד עניינים )2( :יעקב אדמוני.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :יגאל ברשותך ,יגאל ברשותך ,אני רוצה פשוט הבהרה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בבקשה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לפני שנצביע.
שלום בן משה  -ראש העיר :באיזה עניין?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :עכשיו  6שהוא מתחיל.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :סתם הבהרה .לקבל הבהרה כאילו.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן בבקשה.
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.4א .אישור הגדלת תב"ר מס'  2221עבור ציוד וריהוט בי"ס חינוך מיוחד ,ע"ס
₪ 144,2//
במימון קרן שלם ו ₪ 44,4// -במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 2,461,21/תקציב
מעודכן .)₪ 1,/11,21/
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  2/21עבור תכנון וביצוע מקווה נשים מתחם  ,Aע"ס
 ₪ 2,221,242במימון משרד הבינוי (תקציב קודם  ,₪ 2/1,221תקציב מעודכן 2,121,6/1
.)₪
ג .אישור תב"ר מס'  2122עבור פעילות ליישום תכנית הסברה וחינוך בנושא חוק
האריזות ,ע"ס  ₪ 2/1,///במימון עירייה ו ₪ 2/1,/// -במימון ת.מ.י.ר .תאגיד מיחזור
יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) ,סה"כ תקציב .₪ 122,///
ד .אישור תב"ר מס'  2122עבור השתתפות בשיקום רחוב שבזי ,ע"ס ₪ 2/,///,///
במימון משרד הבינוי ____________________________________________.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :סעיף -6א' ,כשאומרים הגדלת תב"ר ,אני רוצה להבין את זה
אחת ולתמיד .הגדלת תב"ר ,היה בעבר תב"ר ,עכשיו מגדילים אותו על אותם טובין או
הכוונה להגדיל,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :במקרה הזה הממשלה הגדילה את התקציב או יותר נכון קרן
שלם ,הביטוח הלאומי עבור נאות אילנה,
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :זה השלמה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :נתנה כסף להשלמה.
שלום בן משה  -ראש העיר :משלימים.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משלימים.
שלום בן משה  -ראש העיר :מגדילים אותו.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בחלק היחסי כאילו?
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :לא ,לא ,הכול.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :ההקצבה שלנו רק  21אחוז.
משתתף בדיון :זה הולך לאותו תב"ר.
שלום בן משה  -ראש העיר :הממשלה מגדילה את זה כדי לקדם.
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :זה לא אחד מול אחד .הכול בא מהממשלה.
שלום בן משה ,יו"ר ,ראש העיר :מהממשלה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זאת אומרת אנחנו אישרנו אותו בתקציב.
שלום בן משה  -ראש העיר :אנחנו באותו תקציב ,הממשלה הגדילה.
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :אתה חייב לאשר את זה במועצה כדי להיות מסוגל
לקבל כסף מהממשלה .אם אתה לא מאשר במועצה ,הממשלה לא יכולה לתת את הכסף.
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שלום בן משה  -ראש העיר :סליחה רגע ,סליחה,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :עכשיו בסעיף ד' ,כשאתה אומר  11מיליון שבזי ,יש לך כבר
מפרט טכני כמה הוא יעלה ,כי הוא לא יעלה  11מיליון ,הוא יעלה יותר.
שלום בן משה  -ראש העיר :זה יעלה הרבה יותר.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בטח .זה יעלה  41מיליון לדעתי.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה 41 :לא.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :ויש לך כבר,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הערכה אם תשאל אותי  17מיליון.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :יש לך כסף מאיפה להשלים אותו?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :כן.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,כן ,כן.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :זה בסעיף של הסכם הגג.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בתקציב הסכם הגג קיבלנו ישן מול חדש  44מיליון.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זה כבר מעבר ל.11-
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,כן ,בבקשה ,הלאה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מבקש ,סעיף  ,6אישור תב"ר ,הגדלת תב"ר מספר ,1445
הגדלת תב"ר,
שלום בן משה  -ראש העיר :סליחה ,סליחה ,עוזי?
בן ציון בית אור  -ס2מ"מ ראש העיר :לא שומעים.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אישור הגדלת תב"ר מספר,
שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי ,אני מבקש שקט.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ברכתי אותם בברכת בורא מיני מזונות .זה היה חשוב
יותר לדעתי.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני את סעיף .6
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :יאללה תמשיך.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה,1445 :
שלום בן משה  -ראש העיר :היא צדיקה ,היא יודעת את זה.
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הגדלת תב"ר מס'  ,1445הגדלת תב"ר מספר  ,1115אישור
תב"ר מספר  ,1713אישור תב"ר  ,1243מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור  -ס2מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון בצאלאלי?
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביאני לא נמצא .משה סיני לא נמצא .עומר רצון לא
נמצא .אביבה לא נמצאת .אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך עוז לא נמצא .עוזי אשוואל?
מר עוזי אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 1
סעיף  4שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט
להלן:
.4א .אישור הגדלת תב"ר מס'  2221עבור ציוד וריהוט בי"ס חינוך מיוחד ,ע"ס ₪ 144,2//
במימון קרן שלם ו ₪ 44,4// -במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 2,461,21/תקציב
מעודכן .)₪ 1,/11,21/
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  2/21עבור תכנון וביצוע מקווה נשים מתחם  ,Aע"ס
 ₪ 2,221,242במימון משרד הבינוי (תקציב קודם  ,₪ 2/1,221תקציב מעודכן 2,121,6/1
.)₪
ג .אישור תב"ר מס'  2122עבור פעילות ליישום תכנית הסברה וחינוך בנושא חוק
האריזות ,ע"ס  ₪ 2/1,///במימון עירייה ו ₪ 2/1,/// -במימון ת.מ.י.ר .תאגיד מיחזור
יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) ,סה"כ תקציב .₪ 122,///
ד .אישור תב"ר מס'  2122עבור השתתפות בשיקום רחוב שבזי ,ע"ס ₪ 2/,///,///
במימון משרד הבינוי
בעד )2/( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל .
יצא )2( :עומר רצון.
 .1אישור ביטול הפקעת חלק מחלקה  11בגוש  2116אשר ייעודה שונה ייעוד משצ"פ
למגורים___________________________________________________.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  – 7אישור ביטול הפקעת חלק מחלקה  58בגוש .4259
תסבירי בבקשה פרומה לגבי רחוב השריון.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כן ,תסבירי לנו ,זה חשוב לי.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :טוב,
שלום בן משה  -ראש העיר :סליחה רגע ,סליחה. .. .אני מבקש ,אתם מפריעים לנו .כן?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :קודם כל על פי סעיף  188לפקודת העיריות ,ביטול הפקעה
טעון אישור מועצת העירייה ברוב חברים ,זאת אומרת צריכים  8להצביע בעד בהרכב של
המועצה כאן .כפוף לאישור משרד הפנים ,אבל לגבי עיריות איתנות אין צורך באישור משרד
הפנים ואנחנו עירייה איתנה ולכן אין צורך באישור משרד הפנים .מספיק אישור המועצה.
בשנת  84הפקיעה העירייה לפי תוכנית ממ 831/חלק של חלקה  58בגוש .4259
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זה אומר איפה?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :רחוב השריון ,צורפה לכם מפה.
שלום בן משה  -ראש העיר :יש מפה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אבל אני רוצה להבין .את מתכוונת ,יש את החלק החדש,
שלום בן משה  -ראש העיר :יש כרגע אצלך מפה ,תסתכל.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני ראיתי מפה ולא הבנתי.
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שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
משתתף בדיון :עוזי ,לכל אורך רחוב השריון עשו הפקעה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הם יישארו שייכים לאבן עזרא?
משתתף בדיון :כן ,כן ,כן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זה הכוונה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אבל תקשיב במה המדובר .זה לטובת התושבים.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני צריך להבין על מה אני מצביע.
שלום בן משה  -ראש העיר :תקשיב.
פרומה פורת  -יועמ"ש לעירייה :תנו להסביר.
משתתף בדיון :מקריאים את ההפקעה.
פרומה פורת  -יועמ"ש לעירייה :על פי תוכנית ממ 831/הייעוד של הקרקע היה שצ"פ .מה
שעשו שם וזאת חלקה שהייתה מאוד גדולה ,אני גם רשמתי לכם 41,289 ,מטר רבוע .עשו
שינוי תוכנית .לקחו חלק מהשצ"פ ,לקחו  9,635מטר רבוע מתוך השצ"פ שינו את זה
למגורים בפרוי קט שבזמנו הובילה החברה הכלכלית ,זה שווק ובנו שם בתים .כשעשו את
שינוי הייעוד ,למעשה כבר לא ניתן היה להפקיע את הקרקע הזאת כי לנו מותר להפקיע רק
שטחים שהייעוד שלהם לצורכי ציבור כמו דרכים ,שב"צים ושצ"פים ולכן צריך להחזיר את
הקרקע למינהל .עכשיו ,העובדה שלא עשינו את זה בעצם מונעת את ההסדרה של הזכויות
הקנייניות והרישום בלשכת רישום המקרקעין של הנכסים על שם הרוכשים שלהם .מה
שאנחנו בעצם מבקשים היום לאשר את אותו חלק שהיעוד שלו שונה משצ"פ למגורים,
בעצם לבטל את ההפקעה ,הקרקע תחזור למינהל וכמובן המינהל מול הרוכשים יוכל לטפל
ברישום של הזכויות שלהם .יש לכם פה את התשריט.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אין לי פה את התשריט .את יכולה להסביר לי מרחוב,
כשאנחנו באים מצה"ל לכיוון אבן עזרא ,בסדר?
שלום בן משה  -ראש העיר :תרשה לי ,תרשה לי שנייה אחת .קודם כל זה כרגע פחות
חשוב איפה .הרי הרעיון,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :זה חשוב.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,רק שנייה ,הרעיון הוא שבשינוי שאנחנו עושים ,אנחנו
מאפשרים לתושב לרכוש את הקרקע שלו .בלי זה הוא לא יכול לרכוש.
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :לרשום.
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שלום בן משה  -ראש העיר :לרשום אותה ,סליחה .לרשום ,להפוך להיות קניין שלו.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,דקה,
שלום בן משה  -ראש העיר :קודם כל ,את זה הבנת?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :את זה הבנתי אבל אני לא יודע איך זה ,אני רוצה לצייר את
זה בעין .על מה אנחנו מדברים בכלל? אני צריך למצוא שקף.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני אסביר.
פרומה פורת  -יועמ"ש לעירייה :הוא יסביר לך.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לא ,צריך שקף .כי אני יודע שזה שישב על  8מטר נדמה לי,
שזה רק יהיה מבנה ציבור.
(מדברים יחד)
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רחוב השריון שלו בגב שלו מאחורה יש את השצ"פ ,השטח
הציבורי הפתוח.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בגב של השריון?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בגב של השריון.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לכיוון הוואדי.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :נכון.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כן.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בפועל בזמנו בנתה החברה הכלכלית ,בפועל ,את השטח על
השצ"פ בלי לתקן את התב"ע.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כן.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עכשיו רוצים כדי להסדיר ,בא בעל הבית ואומר אני רוצה
לבנות את הקרקע .אומרים לו אדוני ,אתה בכלל יושב על שטח ציבורי .אומרים עכשיו בואו
נתקן שזה יהיה מגורים.
שלום בן משה  -ראש העיר :מציבורי למגורים.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בזמנו העירייה עשתה הפקעה בזמנו ,מבטלים את זה ,נותנים
לו את השטח הזה ,הוא כבר שילם עליו ,הוא כבר בפועל שילם עליו.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זה שטח בנוי כבר?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :כן ,כן.
שלום בן משה  -ראש העיר :אלוהים אדירים.
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עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :סליחה דקה שלום .אני קשה הבנה .בקריטריון של בחירות
לא אמרו מה לא מתאים  ..של נבחר ונבחרתי אז תן לי את הצ'אנס .אתה מתכוון כאילו,
שלום בן משה  -ראש העיר :הדבר היחידי שאני לא יכול להגיד עליך שאתה לא
אינטליגנט.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,אני באמת אני רוצה להבין את זה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אבל תקשיב ,מה איכפת לך לצורך העניין,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,לא ,חשוב לי.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זה חשוב ,זה חשוב.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,מה איכפת לך איפה זה,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :שאני אבין ,אני אגיד לך למה זה חשוב גם.
שלום בן משה  -ראש העיר :שאומרים לך עכשיו ,תקשיב ,שאומרים לך עכשיו שתושבים
שבנו בתים על שטח ציבורי.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,כי הוא אמר זה ניתן לשווק אותם עכשיו לתושבים.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא לשווק .לרשום ,לרשום.
(מדברים יחד)
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זאת אומרת כל אלה שבנו בשריון דרך החברה הכלכלית
משהו?
משתתף בדיון :כן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הבנתי.
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :יש שם זוג אחד שרוצה למכור את הדירה והוא לא
יכול כי זה לא רשום בטאבו על שמו.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זה ממיטב כספם.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זה אקט פורמלי כזה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אקט פורמלי ,בדיוק.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :או קיי ,אני רוצה להצהיר פה,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף ,7
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אחותי מיכל וגיסי דניאל דרור גרים שם ואני אצא.
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שלום בן משה  -ראש העיר :לא צריך ,זה לא רלוונטי ,זה עניין טכני ,שב.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הבנתי.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הוא צודק .מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני נעדר .אבטליון בצאלאלי?
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביאני נעדר .משה סיני נעדר .עומר רצון נעדר.
משתתף בדיון :כמה יש לך?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לא משנה ,הפתיחה ,הפתיחה טובה.
משתתף בדיון :אתה צריך  8הצבעות.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בגלל שזה מקרקעין?
שלום בן משה  -ראש העיר :אבל הוא יכול להצביע .אין כאן ניגוד אינטרסים.
משתתף בדיון :כמה יש לך?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :אתם רוצים שאני אומר כמה?
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,לא ,דקה ,דקה ,תגיד לו שייכנס .אין פה ניגוד אינטרסים.
משתתף בדיון :לא ,לא ,שנייה ,אולי י ש  8גם בזה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אין .8
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :אני בעד פעמיים.
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(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רק שנדע מבחינה זאת אין ניגוד אינטרסים ,נגיד מובהק,
בסדר? כי הרי אתה בסופו של דבר זה עניין של תיקון טכני .הלאה .הסעיף הבא.
החלטה מס' 1
סעיף  1שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד ביטול הפקעת חלק
מחלקה  11בגוש  2116אשר ייעודה שונה ייעוד משצ"פ למגורים.
בעד )1( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן
עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,אלכס קפלונוביץ.
יצאו )2( :יעקב אדמוני ,עומר רצון ,עוזיאל אשוואל.
 .1אישור מינוי נציגי ציבור בוועדות רשות של העירייה כדלקמן:
ניסים מנצורה  -וועדת תיירות.
שלום ווג'ימה  -וועדה לקשרי חוץ
יוסי יעקבי  -וועדת שמות
חנניה בן שלום  -וועדת תכנון אסטרטגי פיתוח כלכלי ופרויקטים מיוחדים
יפת שאער  -וועדת שירותי רווחה וקהילה
שמעון רצון  -וועדת ספורט________________________________________
מר יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  – 8אישור מינוי נציגי ציבור בוועדות רשות של
העירייה .מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס2מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני נעדר .אבטליון בצאלאלי?
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביאני לא נמצא .משה סיני לא נמצא .עומר רצון נעדר.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :איזה סעיף אתה?
שלום בן משה  -ראש העיר :נציגי ציבור בוועדות רשות.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :אני ביקשתי להכיר אותם אפילו.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
שלום בן משה  -ראש העיר :אנחנו נכיר לך אותם.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך עוז לא נמצא .עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
שלום בן משה  -ראש העיר :אתה גם לא חייב.
החלטה מס' 6
סעיף  1שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי נציגי ציבור בוועדות
רשות של העירייה כדלקמן:
ניסים מנצורה  -וועדת תיירות.
שלום ווג'ימה  -וועדה לקשרי חוץ
יוסי יעקבי  -וועדת שמות
חנניה בן שלום  -וועדת תכנון אסטרטגי פיתוח כלכלי ופרויקטים מיוחדים
יפת שאער  -וועדת שירותי רווחה וקהילה
שמעון רצון  -וועדת ספורט
בעד )6( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצאו )1( :יעקב אדמוני ,עומר רצון.

 .6אישור רונית פוני ויצמן כדירקטוריות נציגת ציבור בעמותת הספורט העירונית לקידום
וטיפוח תרבות הספורט והפנאי ברה"ע_________________________________.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  ,9סעיף אחרון ,אישור רונית פולי ויצמן כדירקטורית.
שלום בן משה  -ראש העיר :רק שתדע ,כל תושב בעיר שרוצה להשתתף,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :דירקטורים,
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שלום בן משה  -ראש העיר :לא דירקטור ,שרוצה להיות חבר בוועדת רשות יכול ,לא
צריך להכיר אותו ,לא צריך לעשות שום דבר .אנחנו בודקים אם הוא לא עבריין רחמנן לצלן,
כל השאר בסדר גמור .הוא לא צריך להיות בוגר אוקספורד .כן?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אישור רונית פולי ויצמן כדירקטורית.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :רונית היא הייתה רשומה באיזה רשימה פוליטית או משהו
בבחירות?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לא,
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,לא ,בדוק.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :כדירקטורית ונציגת ציבור בעמותות הספורט העירוני.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :בהתאם לסעיף 249א' רבתי-3 ,א' לפקודת העיריות ,אני
צריכה לתת חוות דעת שיש ייצוג הולם לנשים .פה חילקו לכם את חוות הדעת שלי בנושא
הזה .טוב ,פה חולקה לכם חוות הדעת שלי שלפיה יש ייצוג הולם לנשים .ההרכב של
הדירקטוריון של העמותה העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין,
נכון להיום ,כנציגים מקרב עובדי העירייה מונתה אישה אחת ושני גברים ,כנציגים מקרב
הציבור כרגע מונתה אישה אחת וגבר אחד ומה שאנחנו עומדים למנות זה עוד אישה אחת
והייצוג הוא בהחלט הולם ומאוד סביר.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור  -ס2מ"מ ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני נעדר .אבטליון בצאלאלי?
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?

60

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  11222מיום 1122121/22

רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביאני לא נמצא .משה סיני לא נמצא .עומר רצון איננו.
אביבה שקד לא נמצאת .אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך עוז לא נמצא .עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 2/
סעיף  6שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי רונית פוני ויצמן
כדירקטורית נציגת ציבור בעמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט
והפנאי ברה"ע.
בעד )6( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצאו )1( :יעקב אדמוני ,עומר רצון.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הישיבה הסתיימה.
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי ,חג שמח לכם.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :חג שמח.
שלום בן משה  -ראש העיר :חג אורים שמח לכולכם.

** נעילת הישיבה **

דף ריכוז החלטות
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החלטה מס' 2
מליאת המועצה מאשרת פה אחד להוסיף לסדר היום את  4א-ד שבתוספת לסדר היום.
בעד )22( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל

החלטה מס' 1
סעיפים  2-2שבסדר היום:
סעיף  :2אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1465עבור חטיבה עליונה מתחם  Aמגרש  ,815ע"ס ₪ 496,162
במימון משרד החינוך.
ב .אישור תב"ר מס'  1466עבור חטיבת ביניים מתחם  Aמגרש  ,815ע"ס  ₪ 254,186במימון
משרד החינוך.
ג .אישור תב"ר מס'  1467עבור חטיבת ביניים שניה מתחם  Aמגרש  ,815ע"ס ₪ 254,186
במימון משרד החינוך.
ד .אישור הגדלת תב"ר מס'  1227עבור תכנון פינוי בינוי ג'ון קנדי ,ע"ס ₪ 2,486,454
במימון משרד הבינוי (תקציב קודם  ,₪ 65,111תקציב מעודכן .)₪ 2,551,454
ה .אישור תב"ר מס'  1131עבור שיפוץ מועדון רב תכליתי ג'ון קנדי ,ע"ס ₪ 1,111,111
במימון עירייה.
ו .אישור תב"ר מס'  1468עבור שיפוץ מקלטים במוס"ח ,ע"ס  ₪ 1,211,111במימון עירייה.
ז .אישור תב"ר מס'  1131עבור שיפוץ מבנה השרות הפסיכולוגי ,ע"ס  ₪ 1,611,111במימון
עירייה.
ח .אישור תב"ר מס'  1241עבור שדרוג תשתיות עירוניות ,ע"ס  ₪ 2,111,111במימון
עירייה.
ט .אישור תב"ר מס'  1242עבור הסדרת נחל רבה ,ע"ס  ₪ 351,111במימון רשות הניקוז.
י .אישור תב"ר מס'  1712עבור אתר שקילה לפסולת עירונית ,ע"ס  ₪ 811,111במימון
עירייה.
סעיף  :1אישור עדכון תקציב – העברה מסעיף רזרבה לסעיף תימנה
 - 1752111871תימנה ₪ 351,111 -
 - 1999111981רזרבה תקציבית ()351,111
סעיף  :2א .אישור שינוי יעוד הלוואה בסך  16מיליון  ₪עבור בניין העירייה החדש בתב"ר
מס'  1115לטובת ביצוע פרויקטים שונים בעיר שעברו ו/או יעברו אישור מליאה.
ב .אישור בינוי יעוד תב"ר מס'  295פיתוח תשתיות פרויקט לב ישראל ,לאור הסכם
הפיתוח שנחתם ,לטובת ביצוע עבודות פיתוח בפסגת טל בתב"ר  412בסך
 ₪ 7,511,111והעברת יתרת ההיטלים בסך  ₪ 9,966,667לקרן פיתוח.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סעיפים  2-2שבסדר היום כמפורט לעיל.
בעד )22( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.

החלטה מס' 2
סעיף  2שבסדר היום:
בחירת שמות לרחובות ברובעים  Aו B -במתחמים החדשים:
קבוצה מס'  - 2אמנים ואנשי רוח :שייקה אופיר ,ניסים אלוני ,זהרה אלפסיה ,נתן
אלתרמן ,תרצה אתר ,יוסי בנאי ,נחום גוטמן ,לאה גולדברג ,זיקו גרציאני ,בת שבע דה
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רוטשילד ,שושנה דמארי ,רחל המשוררת ,יונה וולך ,עוזי חיטמן ,נתן יונתן ,מרים ילן
שטקליס ,יפה ירקוני ,שרה לוי תנאי ,חנוך לוין ,ברכה צפירה ,דוש קריאל גרדוש ,דליה
רביקוביץ ,ראובן רובין ,חנה רובינא ,יונתן רטוש ,נעמי שמר ,עופרה חזה ,אורי ליפשיץ,
שלום צברי.
קבוצה מס'  - 1זוכי שמות חתנים וכלות פרס נובל יהודים :שי עגנון ,נלי זקס ,אלברט
איינשטיין ,גרטי קורי ,גרטוד עליון ,הרברט סיימון ,מלווין קלווין ,נדין גורדימר ,נילס
בוהר ,פול סמואלסון ,קרל לנדשטיינר ,רוזלין יאלו ,ריטה לוי מונטצ'ינו.
קבוצה מס'  - 2קבוצה קטנה לרחובות ראשיים של מנהיגים (נשיאים ,ראשי ממשלה וכו')
יגאל אלון ,גולדה מאיר ,חיים ויצמן ,אלוף הרב גורן וחיים הרצוג.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצת וועדת שמות בפרוטוקול מיום 2/222222
כמפורט לעיל.
בעד )22( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' 2
סעיף  1שבסדר היום :אישור מתן תמיכות לשנת .2114
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מתן תמיכות לשנת  ,1/22כפי שהונח על שולחן
המועצה ,למעט מתן תמיכה ל"בבת עין" ו"חסד ואמת לאברהם".
בעד )22( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' 1
סעיף  1שבסדר היום :אישור מתן תמיכות לשנת  2114לעמותת "בבת עין".
בעד )2( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר.
נמנע )2( :רזיאל אחרק ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ.
נגד )2( :מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,עוזיאל אשוואל.
החלטה :מתן תמיכה לשנת  1/22לעמותת "בבת עין"  -נדחה.
החלטה מס' 4
סעיף  1שבסדר היום :אישור מתן תמיכות לשנת  2114לכולל "חסד ואמת לאברהם"
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מתן תמיכה לשנת  1/22לכולל "חסד ואמת
לאברהם".
בעד )2/( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא בחוץ  -לא הצביע בשל ניגוד עניינים )2( :יעקב אדמוני.

החלטה מס' 1
סעיף  4שבתוספת לסדר היום :אישור התב"רים כמפורט להלן:
 .6א .אישור הגדלת תב"ר מס'  1445עבור ציוד וריהוט בי"ס חינוך מיוחד ,ע"ס ₪ 266,411
במימון קרן שלם ו ₪ 66,611 -במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 1,692,381תקציב
מעודכן .)₪ 2,125,381
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ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1115עבור תכנון וביצוע מקווה נשים מתחם  ,Aע"ס
 ₪ 1,437,461במימון משרד הבינוי (תקציב קודם  ,₪ 115,447תקציב מעודכן
.)₪ 1,542,918
ג .אישור תב"ר מס'  1713עבור פעילות ליישום תכנית הסברה וחינוך בנושא חוק
האריזות ,ע"ס  ₪ 117,111במימון עירייה ו ₪ 117,111 -במימון ת.מ.י.ר .תאגיד מיחזור
יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) ,סה"כ תקציב .₪ 214,111
ד .אישור תב"ר מס'  1243עבור השתתפות בשיקום רחוב שבזי ,ע"ס ₪ 11,111,111
במימון משרד הבינוי .
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט לעיל.
בעד )2/( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל .
יצא )2( :עומר רצון.
החלטה מס' 1
סעיף  1שבתוספת לסדר היום :אישור ביטול הפקעת חלק מחלקה  58בגוש  4259אשר
ייעודה שונה ייעוד משצ"פ למגורים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד ביטול הפקעת חלק מחלקה  11בגוש  2116אשר
ייעודה שונה ייעוד משצ"פ למגורים.
בעד )1( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן
עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,אלכס קפלונוביץ.
יצאו )2( :יעקב אדמוני ,עומר רצון ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' 6
סעיף  1שבתוספת לסדר היום :אישור מינוי נציגי ציבור בוועדות רשות של העירייה
כדלקמן:
ניסים מנצורה  -וועדת תיירות.
שלום ווג'ימה  -וועדה לקשרי חוץ
יוסי יעקבי  -וועדת שמות
חנניה בן שלום  -וועדת תכנון אסטרטגי פיתוח כלכלי ופרויקטים מיוחדים
יפת שאער  -וועדת שירותי רווחה וקהילה
שמעון רצון  -וועדת ספורט
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי נציגי ציבור בוועדות רשות של העירייה
כמפורט לעיל.
בעד )6( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצאו )1( :יעקב אדמוני ,עומר רצון.

החלטה מס' 2/
סעיף  6שבתוספת לסדר היום :אישור מינוי רונית פוני ויצמן כדירקטורית נציגת ציבור
בעמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי ברה"ע.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי רונית פוני ויצמן כדירקטורית נציגת ציבור
בעמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי ברה"ע.
בעד )6( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
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עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצאו )1( :יעקב אדמוני ,עומר רצון.

סעיף  2/שבתוספת לסדר היום:
סיכום דיון דו"ח מבקר העירייה לשנת  2113בהתאם להוראות סעיף  171ג' לפקודת
העיריות – ירד מסדר היום.

_____________________
שלום בן משה
ראש העיר

_____________________
יגאל ינאי
מנכ"ל העירייה
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