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סדר היום:
 .1אישור_התברים_כמפורט_להלן_
א .אישור תב"ר מס'  1256עבור השתתפות בעבודות פיתוח הרחבת בית העלמין ,ע"ס
 ₪ 350,000במימון עירייה.
ב .אישור תב"ר מס'  1257עבור ביצוע הסדרה בטיחותית נחל רבה – ק .גלויות ,ע"ס
 ₪ 75,000במימון עירייה ו ₪ 175,000 -במימון משרד התחבורה ובטיחות בדרכים,
סה"כ תקציב .₪ 250,000
ג .אישור תב"ר מס'  1258עבור תכנון הסדרה בטיחותית יהודה הלוי – שבזי ,ע"ס
 24,000ש"ח במימון עירייה ו 56,000 -ש"ח במימון משרד התחבורה והבטיחות
בדרכים ,סה"כ תקציב .₪ 80,000
ד .אישור תב"ר מס'  1474עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,910ע"ס ₪ 3,700,000
במימון משרד החינוך.
ה .אישור תב" מס'  1475עבור  2כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,801ע"ס ₪ 1,900,000
במימון משרד החינוך.
.2א .אישור עדכון הצמדת תב"רים שעברו אישור מליאה למדד:
תב"ר  417עבור בניית אולם ספורט בי"ס בגין -התקציב ממשרד הבינוי בסך
 ₪ 6,637,536צמוד למדד תשומות הבניה החל מהחודש ה 19 -ואילך ומדד הבסיס
הינו מדד החודש ה 18 -להתקשרות.
ב .עדכון שמות תב"רים:
תב"ר מס'  1428עבור תכנון וביצוע מעון יום מתחם  -Aלעדכן לתכנון וביצוע מעון יום
מתחם  Aמגרש .801
תב"ר מס'  1429עבור תכנון וביצוע מעון יום מתחם  – Bלעדכן לתכנון וביצוע מעון יום
מתחם  Bמגרש .904
 .3עדכון תקציב  -כח אדם
הכנסות
1591000970

תמרוץ רשויות מקומיות

200,000

הוצאות
סעיף תקציבי
1713200110
1621000110
1813200110
1829000110

מס' משרה
תפקיד
שם
1
פקח
פיקוח עירוני א'
1
מנהל/ת מח' חוזים ונכסים
גזברות/הנדסה
-1
אב בית בתי"ס יסודי
1
אב בית
ספורט

הוצאות שכר
80,000
120,000
( - 140,000גריעה)
140,000

שונות
בהתאם להוראות סעיף  149ד (ה) לפקודת העיריות ,מצורפות החלטות ועדת הנחות לידיעת
חברי מועצת העיר( .החלטות הועדה אינן טעונות אישור המועצה אך יונחו על שולחנה).
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תוספת לסדר היום:
 .4אישור התקשרות בחוזה ביטוחי העירייה ללא מכרז בהתאם לתקנה ( 22ח) לתקנות
העיריות (מכרזים).
 .5אישור התקשרות בחוזה ללא מכרז לאספקה והתקנת מנופי תקרה עבור בי"ס "נאות
אילנה" בהתאם לתקנה ( 22ח) לתקנות העיריות (מכרזים).
 .6אישור מינוי זוהר יוסף כדירקטור (נציג ציבור) בחברה הכלכלית לראש העין בע"מ ,כפוף
לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים.
 .7אישור מינוי איריס נדיב כדירקטורית (נציגת ציבור) בחברה הכלכלית לראש העין בע"מ,
כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים.
 .8אישור מינוי ד"ר יונה ברק כדירקטורית (נציגת ציבור) בעמותה לפיתוח שירותים
חברתיים ,כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים.
 .9רקע  -מליאת המועצה בישיבתה מיום  22/9/14פרוטוקול מס'  22/13אישרה פתיחת
חשבון להשקעות בבנק מזרחי.
מליאת המועצה מתבקשת לאשר ייפוי כח לחברת אי.בי.אי ניהול תיקים לניהול חשבון
האמור.
 .10רקע  -מליאת המועצה בישיבתה מיום  7/4/14פרוטוקול מס'  12/13אישרה קבלת
הלוואה בסך  4,345אלש"ח מבנק הבינלאומי עבור השתתפות רשות עצמאית בתשלומי
העברה.
מליאת המועצה מתבקשת לאשר פרוטוקול הבנק.
נושאים שהועלו מחוץ לסדר היום:
 .11אישור תב"ר מס'  1259עבור שירותי  ,GISע"ס  ₪ 850,000במימון משרד הבינוי.
 .12אישור תב"ר מס'  1858עבור מגרש משולב פארק ז'בוטינסקי ,ע"ס  ₪ 250,000במימון
הטוטו.
 .13אישור מינוי רו"ח יחיאל חדד כמ"מ חבר וועדה לענייני ארנונה.
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לפני שאני פותח את ישיבת המועצה ,אני מבקש להביא
לאישור מליאת המועצה מחוץ לסדר היום ,שלושה נושאים ,שני אישורי תב"רים ,אחד זה
תב"ר מס'  1259עבור שירותי  ,GiSשקיבלנו ממש בשבוע האחרון.
משתתף בדיון :מה ,יש פה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :דיברנו על זה לא?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :על סך  850אלף שקל .ואישור תב"ר מס'  1858עבור מגרש
משולב ,פארק ז'בוטינסקי  250אלף שקל ,ואישור מינוי רואה חשבון יחיאל חדד ,כממלא
מקום חבר ועדה לענייני ארנונה ,שבעבר פשוט רשמו יחיאל צברי ,במקום לרשום יחיאל
חדד.
שלום בן משה  -ראש העיר :כבר אישרנו אותו ,זה פשוט טעות.
משתתף בדיון :או קיי.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אם יש.
שלום בן משה  -ראש העיר :יש לכם התנגדות שנעלה את הדבר הזה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :התנגדות?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לא.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רגע ,רק אני אקריא את זה ,שלום בן משה?
משתתף בדיון :לא צריך ,אני חושב.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא צריך .לא צריך ,אתה.
משתתף בדיון :כשאתה מאשר את התב"רים אתה מקריא את זה.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,ממילא זה חוזר אליהם.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :גם זה צריך הצבעה ,אבל או קיי.
שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר.
החלטה מס' :1
נושאים שהועלו מחוץ לסדר היום:
מליאת המועצה מאשרת להעלות מחוץ לסדר היום את הנושאים המפורטים להלן:
 .11אישור תב"ר מס'  1259עבור שירותי  ,GISע"ס  ₪ 850,000במימון משרד הבינוי.
 .12אישור תב"ר מס'  1858עבור מגרש משולב פארק ז'בוטינסקי ,ע"ס  ₪ 250,000במימון
הטוטו.
 .13אישור מינוי רו"ח יחיאל חדד כמ"מ חבר וועדה לענייני ארנונה.
בעד )10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,משה סיני ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.

5

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  34/13מיום 20/4/2015

 .1אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1256עבור השתתפות בעבודות פיתוח הרחבת בית העלמין ,ע"ס
 ₪ 350,000במימון עירייה.
ב .אישור תב"ר מס'  1257עבור ביצוע הסדרה בטיחותית נחל רבה – ק .גלויות ,ע"ס
 ₪ 75,000במימון עירייה ו ₪ 175,000 -במימון משרד התחבורה ובטיחות בדרכים,
סה"כ תקציב .₪ 250,000
ג .אישור תב"ר מס'  1258עבור תכנון הסדרה בטיחותית יהודה הלוי – שבזי ,ע"ס
 24,000ש"ח במימון עירייה ו 56,000 -ש"ח במימון משרד התחבורה והבטיחות
בדרכים ,סה"כ תקציב .₪ 80,000
ד .אישור תב"ר מס'  1474עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,910ע"ס ₪ 3,700,000
במימון משרד החינוך.
ה .אישור תב" מס'  1475עבור  2כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,801ע"ס ₪ 1,900,000
במימון משרד החינוך.
 .2א .אישור עדכון הצמדת תב"רים שעברו אישור מליאה למדד:
תב"ר  417עבור בניית אולם ספורט בי"ס בגין -התקציב ממשרד הבינוי בסך
 ₪ 6,637,536צמוד למדד תשומות הבניה החל מהחודש ה 19 -ואילך ומדד הבסיס
הינו מדד החודש ה 18 -להתקשרות.
ב .עדכון שמות תב"רים:
תב"ר מס'  1428עבור תכנון וביצוע מעון יום מתחם  -Aלעדכן לתכנון וביצוע מעון
יום מתחם  Aמגרש .801
תב"ר מס'  1429עבור תכנון וביצוע מעון יום מתחם  – Bלעדכן לתכנון וביצוע מעון יום
מתחם  Bמגרש _____________________________________________.904
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני פותח את ישיבת המועצה מספר .34/13
אישור תב"ר  ,1256עבור השתתפות בעבודות הפיתוח הרחבת בית העלמין על סך  350אלף
שקל מימון העירייה ,הם משתתפים ,המועצה הדתית גם ב.350-
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :משרד הדתות.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משרד הדתות.
עדי אביני  -חבר מועצה :כל הכבוד לעדי אביני שדאג.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :נו מה עכשיו יהיה איתך ,אתם באופוזיציה.
עדי אביני  -חבר מועצה :היום אנחנו באופוזיציה ,מחר בקואליציה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :עוד לא ,הם עוד לא בשום מקום.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה,350 :
סיגל שיינמן – חברת מועצה :המועצה הדתית מופרדת מהמשרד לשירותי דת.
משתתף בדיון :רשמתי.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה 350 :אלף ,מימון העירייה ,ו 350-אלף המועצה הדתית.
אישור תב"ר ,אתם מוזמנים להקריא את כל התב"רים ,אם יש לכם ,ואז נצביע על כולם.
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עדי אביני  -חבר מועצה :אני מציע ,באמת ,נצביע לכולם ,אלא אם כן .התב"ר.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני אקריא אותם.
עומר שכטר  -חבר מועצה :נצביע גם על ,על התב"רים של ,של תוספות בסדר היום?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :שנייה ,שנייה.
עדי אביני  -חבר מועצה :הצבענו על זה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בוא נעבור סעיף אחד רגע.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :רגע ,רגע אחד ,כמות תוספת ,להצביע ,שיש אישור להעלות
לסדר היום.
עומר שכטר  -חבר מועצה :זה לא תב"ר ...
עדי אביני  -חבר מועצה :קודם כל תעלה להצבעה שאנחנו מסכימים לתוספת סדר היום.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבל אמר ,נו ,זה אושר.
משתתף בדיון :אישרנו כבר.
עדי אביני  -חבר מועצה :או קיי ,לא שמעתי ,כי לא שאלו אותי,
משתתף בדיון :לא ,שאלו אם יש מישהו מתנגד ,לא היה התנגדות.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :תב"ר מס'  ,1257עבור ביצוע הסדרה בטיחותית נחל רבה – ק.
גלויות ,ע"ס  ₪ 75,000במימון עירייה ו ₪ 175,000 -במימון משרד התחבורה והבטיחות
בדרכים ,סה"כ תקציב .₪ 250,000
אביבה שקד  -חברת מועצה :רגע,
יגאל ינאי ,מנכ"ל העירייה :עבור הסדרת בטיחות נחל רבא ,קיבוץ גלויות ,מה .חבר'ה
תתרכזו.
שלום בן משה  -ראש העיר :הלאה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אישור תב"ר  ,1258עבור הסדרת בטיחותית יהודה הלוי
שבזי ,ע"ס  24אלף שקל במימון העירייה ו 56 -אלף שקל במימון משרד התחבורה והבטיחות
בדרכים ,סה"כ תקציב  80,000ש"ח .אישור תב"ר  1474עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש
 ,910על סך  3.7מיליון שקל ,במימון משרד החינוך .אישור תב"ר  1475עבור  2כיתות גן,
מתחם  Aמגרש  801על סך  1.9מיליון במימון משרד החינוך .אישור עדכון הצמדת
תב"רים.
עדי אביני  -חבר מועצה :במימון משרד החינוך.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :שעברו אישור מליאה למדד ,הכוונה הצמדתם למדד ,מדד

7

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  34/13מיום 20/4/2015

תשומות הבנייה ,תב"ר  ,417עבור בניית אולם ספורט בית ספר בגין .בית ספר בגין קיבלנו,
הוא הושלם ,אבל רצינו לקבל רק את ההצמדה ,אבל זה לא איזושהי תוספת כסף ,הצמדה
היא ל , ₪ 6,637,536-ועדכון תב"רים ,שזה עניין טכני ,עדכון שמות תב"רים ,תב"ר מספר
 1428עבור תכנון ביצוע מעון יום מתחם  ,Aלעדכן לתכנון וביצוע מעון יום מתחם  ,Aמגרש
 ,801ותב"ר מספר  1429עבור תכנון וביצוע מעון יום מתחם  Bלעדכן לתכנון וביצוע מעון יום
מתחם  Bמגרש  .904עד כאן זה סעיף אחד.
שלום בן משה  -ראש העיר :יש לכם התנגדות שנעלה את הכול?
משה סיני  -חבר מועצה :לא התנגדות ,אני רוצה להעיר משהו ,אנחנו אישרנו גם בתב"רים,
בנושאים של מוסדות חינוך ,גם גני ילדים ,גם בתי ספר ,ו ...עכשיו ,אנחנו כל פעם מקבלים
מקטע של אישורים כאלה ,ואני חושב שמן הנכון היה שאנחנו נקבל איזושהי סקירה ,באחת
הישיבות הקרובות במועצת העיר.
שלום בן משה  -ראש העיר :על המצב של,
משה סיני  -חבר מועצה :לגבי המבנים הציבוריים בשכונות החדשות ,בדגש על מבנה חינוך.
שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר גמור ,בסדר גמור.
משתתף בדיון :יש.
משה סיני  -חבר מועצה :חשוב שנדע גם.
שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר גמור.
משה סיני  -חבר מועצה :בכל שלב איפה זה עומד.
שלום בן משה  -ראש העיר :מאה אחוז.
עדי אביני  -חבר מועצה :אני רוצה להעיר משהו ,אנחנו בישיבת ועדת כספים האחרונה,
דיברנו שבישיבה הבאה שלנו יהיה דיון מעמיק ,אתה חבר ,אתה מוזמן להגיע,
משה סיני  -חבר מועצה :טוב.
עדי אביני  -חבר מועצה :ויהיה דיון מעמיק בכל התב"רים ,איפה הם עומדים.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סקירה.
שלום בן משה  -ראש העיר :סקירה.
עדי אביני  -חבר מועצה :סקירה.
שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר גמור.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני גם מציע ,תצא לכם ,תכנית עבודה מופיעה בה גם
הנתונים ,ולגבי התקנות החדשות ,יש אתר  GISשכל אזרח יכול להיכנס אליו ,אם תשימו
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את הלינק על השטח הציבורי ,תדעו גם מתי ,ואיזה מבנים ייבנו שם.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אבל יש גם משמעות להצגה ,להצגה של זה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לא ,לא ,אין בעיה ,רק אני אומר .
אביבה שקד  -חברת מועצה :מלבד ה,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אם רוצים נקודתית גם אז,
שלום בן משה  -ראש העיר :אני רוצה רק לבשר לכם ,שתדעו שלשמחתי ,בית ספר יסודי
אחד נמצא בתהליך של ממש ,תהליך של סיום מתקדם ,שטח  Aוגן ילדים עם שלוש ,שלוש
כיתות ילדים ומעון גדול ,במגרש  ,900נמצא גם כן במצב מתקדם .יסתיים אפילו קצת יותר
לפני הזמן.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אני יכול להציע משהו בנושא הזה? זה חשוב.
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לעומת פה חברי המועצה ,אני קצת מכיר יותר ,אבל הרוב לא,
מצביעים פה על פרויקטים בית ספר ,פה בניינים ,אני מציע שיום אחד תיקח אוטובוס ,קודם
כל תעשה פה מצגת לפני ,קח אוטובוס עם כל חברי המועצה ,עשה להם סיור בשכונות
החדשות,
שלום בן משה  -ראש העיר :בברכה רבה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :נסתכל נתרשם ,נחוש את זה גם בידיים ,לא רק ב ,לא רק פה
בדו"חות,
שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר גמור.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אנחנו מתחם .A
שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר גמור ,בסדר גמור.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :מה זה מתחם ?A
משתתף בדיון :אם אתה כבר ,בוא נלך עוד צעד אחד.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לא ,לא כולם  ...עומר  .אנשים.
משתתף בדיון :בוא נלך עוד צעד . ...מעלה אנשים עם מסוק.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :סליחה ,שנייה ,רק עוד משהו.
משתתף בדיון :אני.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע .לפני שכלולים .לפני שכלול .כן?
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רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אבל אני מציע שלפני זה תהיה פה מצגת שאנחנו נדע ,נרד
לשטח ,כל אחד יהיה לו דף ,להסתכל להבין ,איפה בונה תדהר ,איפה בונה זה.
שלום בן משה  -ראש העיר :מקובל עליי ,בסדר גמור.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מבקש להביא להצבעה.
משה סיני  -חבר מועצה :גם לתושבים אבל.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :מה?
משה סיני  -חבר מועצה :גם לתושבים.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אה או קיי.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :את סעיף  1א'-ה' וסעיף  2א'-ב' ,שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
אביבה שקד  -חברת מועצה :רעיון נהדר.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,כן.
אביבה שקד  -חברת מועצה :תעשה מיזם כזה ,שתושבים ,שאנשים יירשמו.
שלום בן משה  -ראש העיר :נעשה ,נעשה.
אביבה שקד  -חברת מועצה :לא ,לתושבים של העיר ,ורוצים לעשות איזה סיור מודרך כזה
עם אוטובוס ,אנשים גם מתעניינים ,אנשים בהלם מהבנייה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :צריך לבדוק אם יש תקציב ,זה הולך.
אביבה שקד  -חברת מועצה :באמת.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אני חושב שצריך לבדוק רק את התקציב ,אני בא.
אביבה שקד  -חברת מועצה :של האוטובוס? תקציב של האוטובוס.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לא ,אגב ,אפשר לקחת את החברות שהם יממנו את זה הם.
תדהר.
משתתף בדיון :לא כדאי ,לא כדאי.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אה לא כדאי.
שלום בן משה  -ראש העיר :בינתיים ,דרך אגב ,אלה שמתאכלסים הכי קרובים ,זה כאילו
כל מיני עמותות כאלה שהם.
אביבה שקד  -חברת מועצה :כן ,נכון.
שלום בן משה  -ראש העיר :שהם בהחלט יכולים ,בבקשה ,כן.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

אבל זה נכון להציע לקבלנים.
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שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :שלום בן משה?
שלום בן משה – ראש העיר :בעד
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור ,לא נמצא ,מיכאל מלמד לא נמצא ,יעקב
אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי לא נמצא ,סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי -מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני?
משה סיני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר רצון לא נמצא ,אביבה שקד?
אביבה שקד  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :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' 2
סעיפים  1א-ה ו 2 -א-ב שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הסעיפים
 1א-ה ו 2 -א-ב כמפורט להלן:
סעיף  :1אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1256עבור השתתפות בעבודות פיתוח הרחבת בית העלמין ,ע"ס
 ₪ 350,000במימון עירייה.
ב .אישור תב"ר מס'  1257עבור ביצוע הסדרה בטיחותית נחל רבה – ק .גלויות ,ע"ס 75,000
 ₪במימון עירייה ו ₪ 175,000 -במימון משרד התחבורה ובטיחות בדרכים ,סה"כ
תקציב .₪ 250,000
ג .אישור תב"ר מס'  1258עבור תכנון הסדרה בטיחותית יהודה הלוי – שבזי ,ע"ס 24,000
ש"ח במימון עירייה ו 56,000 -ש"ח במימון משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ,סה"כ
תקציב .₪ 80,000
ד .אישור תב"ר מס'  1474עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,910ע"ס  ₪ 3,700,000במימון
משרד החינוך.
ה .אישור תב" מס'  1475עבור  2כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,801ע"ס  ₪ 1,900,000במימון
משרד החינוך.
סעיף :2
א .אישור עדכון הצמדת תב"רים שעברו אישור מליאה למדד:
תב"ר  417עבור בניית אולם ספורט בי"ס בגין -התקציב ממשרד הבינוי בסך 6,637,536
 ₪צמוד למדד תשומות הבניה החל מהחודש ה 19 -ואילך ומדד הבסיס הינו מדד
החודש ה 18 -להתקשרות.
ב .עדכון שמות תב"רים:
תב"ר מס'  1428עבור תכנון וביצוע מעון יום מתחם  -Aלעדכן לתכנון וביצוע מעון יום
מתחם  Aמגרש .801
תב"ר מס'  1429עבור תכנון וביצוע מעון יום מתחם  – Bלעדכן לתכנון וביצוע מעון יום
מתחם  Bמגרש .904
בעד )10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,משה סיני ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
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 .3עדכון תקציב  -כח אדם
הכנסות
1591000970

תמרוץ רשויות מקומיות

200,000

הוצאות
סעיף תקציבי
1713200110
1621000110
1813200110
1829000110

מס' משרה
תפקיד
שם
1
פקח
פיקוח עירוני א'
1
מנהל/ת מח' חוזים ונכסים
גזברות/הנדסה
-1
אב בית בתי"ס יסודי
1
אב בית
ספורט

הוצאות שכר
80,000
120,000
( -140,000גריעה)
140,000

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  ,3עדכון תקציב כוח אדם .הכנסות  200אלף שקל
מקיבוץ רשויות .עדכון ,לגבי השלמת משרה לפיקוח עירוני א' .יש משרה נוספת של גזברות
של מנהל נכסים וחוזים .מנהל נכסים על פי חוק אנחנו חייבים ,למרות שהיה פה פעם מנהל
נכסים שעכשיו שונה העניין הזה ,ואב בית שזה בעצם ,אב בית שנמצא כרגע ביסודי ,הוא
עובר מהספורט אבל זה אחד תמורת השני ,כך שבסך הכול הצרכה בלבד.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מאיפה אתה לוקח את התיקון של,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אז זה רק תיקון של ,מתמרוץ רשויות ,אם ראית פה  200אלף
שקל.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מה?
שלום בן משה  -ראש העיר :הוא אמר לך ,תמרוץ רשויות.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מהסעיף הקודם.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מה זה תמרוץ רשויות?
משתתף בדיון :מתנה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כאילו משרד הפנים מביא לנו,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מתנה ממשרד הפנים.
משה סיני  -חבר מועצה :זה מיועד לשכר?
משתתף בדיון :זה מיועד לכל מה שאנחנו רוצים ,לשוטף.
שלום בן משה  -ראש העיר :זה לשוטף ,כן.
משה סיני  -חבר מועצה :עכשיו ,המשרה הזאת של מנהל ומנהל נכסים ,זה מכרז פנימי,
חיצוני?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מכרז חיצוני.
שלום בן משה  -ראש העיר :חיצוני ,חיצוני.
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יצא מכרז לעורך דין ,בעיקר שיוכלו לטפל גם בהכנת חוזים,
זה חצי חצי.
שלום בן משה  -ראש העיר :זה חצי זה חצי זה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :וחצי ...
שלום בן משה  -ראש העיר :אני מקווה שלא.
משה סיני  -חבר מועצה :למה זה לא מכרז פנימי קודם כל?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :שאלה טובה ,כי יש פה בעלי תפקידים ,זה תוספת משרה ,אני
לא בתוך המשרה זז ,אני צריך לגייס עכשיו ,עכשיו מישהו מבחוץ.
שלום בן משה  -ראש העיר :הוא צריך להיות,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :תפקיד ,אופי התפקיד.
משה סיני  -חבר מועצה :אבל מבחינת מערך העובדים פה ,סליחה שנייה ,לפחות אני ככה
מבין ,אתה יודע גם בהיבט הזה של ועד עובדים ,ברגע שמתפנה כאן משרה שעובד עירייה
יכול לממש אותה ,אז לפני שלוקחים מישהו חיצוני ,תעשו מכרז פנימי.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אין לנו עורך דין.
שלום בן משה  -ראש העיר :אין לנו עורך דין.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אין לנו עורך דין פנוי בעירייה.
משה סיני  -חבר מועצה :למה ,איך אין?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :כי הם יושבים בתפקידים כבר מסודרים.
משה סיני  -חבר מועצה :נו ,אז מה ,אז אם הם רוצים להתמודד ,שיתמודדו לתפקיד ,אם
לא ייצאו ,יגידו אנחנו לא מוציאים.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לפי המשרה זה מנהל נכסים ,וחצי המשרה זה מנהל חיזוק.
משתתף בדיון :יכולים להביא גם להגיש חיצוני.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אגב ,אה ,זהו ,הם יכולים גם להגיש חיצוני ,אין בעיה .אבל,
אבל זה שוב ,גם אם יבוא מישהו,
משה סיני  -חבר מועצה :רגע ,אולי  ...מור רוצה להתמודד?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מה?
שלום בן משה  -ראש העיר :אגב ,עובד עירייה ,משה ,עובד עירייה יכול להתמודד גם עם
מכרז חיצוני ,אין שום מניעה.
משה סיני  -חבר מועצה :כן אבל,
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שלום בן משה  -ראש העיר :אין שום מניעה .רגע ,וחוץ מזה ,חוץ מזה המשרה ,לצערי הרב,
השכר מצד המשרה הוא לא,
עדי אביני  -חבר מועצה :מה זה אומר? כמה זה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מה?
עדי אביני  -חבר מועצה :כמה זה השכר?
שלום בן משה  -ראש העיר :שכר 7,000 .שקל.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אם זה  120אלף שקל.
שלום בן משה  -ראש העיר :איפה נטו.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אז  120אלף שקל עלות ,זה בערך  7,000שקל.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה 8 :ברוטו 8 .ברוטו.
שלום בן משה  -ראש העיר :הלאה ,בבקשה .כן.
משתתף בדיון :אתם רציניים.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :כל הכבוד.
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
עדי אביני  -חבר מועצה :אידיאליסט.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  ,3מי בעד ,שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
גאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור לא נמצא ,מיכאל מלמד לא נמצא ,יעקב
אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון לא נמצא ,סיגל?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני?
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משה סיני  -חבר מועצה :נמנע.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :נמנע.
משתתף בדיון :מה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר רצון לא נמצא .אביבה שקד?
אביבה שקד  -חברת מועצה :נמנעת.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :נמנעת .אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך עוז לא נמצא .עוזי?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 3
סעיף  3שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את עדכון תקציב כ"א כמפורט
להלן:
הכנסות
1591000970

תמרוץ רשויות מקומיות

200,000

הוצאות
סעיף תקציבי
1713200110
1621000110
1813200110
1829000110

מס' משרה
תפקיד
שם
1
פקח
פיקוח עירוני א'
1
מנהל/ת מח' חוזים ונכסים
גזברות/הנדסה
-1
אב בית בתי"ס יסודי
1
אב בית
ספורט

הוצאות שכר
80,000
120,000
( -140,000גריעה)
140,000

בעד )8( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני,
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
נמנעים )2( :משה סיני ,אביבה שקד.

יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יש פה את עניין ו עדת ההנחות ,שזה לעיונכם ,זה לא צריך
להיות מובא לעיון מועצת העיר.
עדי אביני  -חבר מועצה :זהו ,נגמרה הישיבה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,מה פתאום.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לא ,לא.
שלום בן משה  -ראש העיר :יש ,יש ,יש ,יש עוד אחד ,כן ,הלאה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני,
שלום בן משה  -ראש העיר :אני בסוף הישיבה רוצה לעדכן אתכם בקשר לעניין של
הדיונים המשפטיים ,בקשר לנושא של נתיבי הטיסה ,בעניין הזה פה.
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 .11אישור תב"ר מס'  1259עבור שירותי  ,GISע"ס  ₪ 850,000במימון משרד הבינוי.
 .12אישור תב"ר מס'  1858עבור מגרש משולב פארק ז'בוטינסקי ,ע"ס  ₪ 250,000במימון
הטוטו.
 .13אישור מינוי רו"ח יחיאל חדד כמ"מ חבר וועדה לענייני ארנונה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני רוצה להביא את האישור של מה שאישרתם מחוץ לסדר
היום ,את אישור תב"ר  ,1259עבור שירותי  GISעל סך  850אלף שקל ,למימון משרד הבינוי.
אישור תב"ר  1858עבור מגרש משולב פארק ז'בוטינסקי ,על סך  250אלף שקל מימון הטוטו,
ואישור מינוי רואה חשבון יחיאל חדד כממלא מקום חבר ועדה לענייני ארנונה ,זה הסברתי,
זה תיקון קראו לו יחיאל צברי ,במקום יחיאל חדד.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :יגאל ,איפה זה בדיוק נמצא פארק ז'בוטינסקי?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :זה בהמשך של הפארק שנעשה.
שלום בן משה  -ראש העיר :כשאתה יורד לכיכר החדשה צד שמאל ,בצד שמאל.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :מול גבעת טל?
שלום בן משה  -ראש העיר :מול גבעת טל ,בדיוק.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אז את הסעיפים  11,12,13מי בעד .שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור לא נמצא ,מיכאל מלמד לא נמצא ,אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי לא נמצא .סיגל?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני?
משה סיני  -חבר מועצה :בעד.
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר רצון לא נמצא ,אביבה שקד?
אביבה שקד  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך עוז לא נמצא ,עוזי?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' 4
נושאים שהועלו מחוץ לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הנושאים
המפורטים להלן:
 .11אישור תב"ר מס'  1259עבור שירותי  ,GISע"ס  ₪ 850,000במימון משרד הבינוי.
 .12אישור תב"ר מס'  1858עבור מגרש משולב פארק ז'בוטינסקי ,ע"ס  ₪ 250,000במימון
הטוטו.
 .13אישור מינוי רו"ח יחיאל חדד כמ"מ חבר וועדה לענייני ארנונה.
בעד )10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,משה סיני ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
עדי אביני  -חבר מועצה :יגאל רק לציין ,אולי לא ציינת לא שמתי לב ,שזה לא היה בוועדת
כספים.
יגאל ינאי ,מנכ"ל העירייה :כן ,כן ,בסדר.
עדי אביני  -חבר מועצה :שלא יהיה אחר כך.
 .4אישור התקשרות בחוזה ביטוחי העירייה ללא מכרז בהתאם לתקנה ( 22ח) לתקנות
העיריות (מכרזים)____________________________________________ .
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הזמנה לישיבה לסדר היום ,תוספת לסדר היום שזה סעיף ,4
אישור התקשרות לחוזה ביטוחי העירייה ,ללא מכרז ,בהתאם לתקנה (22ח) ,ותקנות
העיריות מכרזים .רחבעם בבקשה.
שלום בן משה  -ראש העיר :רחבעם.
עדי אביני  -חבר מועצה :רחבעם?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :פרומה אבל בואי,
שלום בן משה  -ראש העיר :פרומה ,בבקשה ,פרומה ,תתקדמי.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :כן .העירייה פרסמה מכרז לביטוחי העירייה .המכרז
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הראשון נכשל .שינינו את המתכונת ,זה הוסבר גם בישיבת מועצה ,כאשר סכום ההשתתפות
העצמית על ה בצורה מאוד משמעותית ,למעשה שהביטוחים יכסו רק את התביעות הגדולות,
והיתר ינוהל פה בתוך העירייה ,בין היתר בעזרת עורך דין חיצוני שנאתר .גם המכרז השני
נכשל .הוגשה רק הצעה אחת .היום למעשה קיים כשל שוק ,וקיימת חברת ביטוח אחת
שמוכנה לבטח רשויות מקומיות ,זאת "איילון" ,היא הגישה הצעה ,אבל ההצעה שלה
נפסלה משני טעמים .טעם אחד ,הייתה חריגה גדולה מהאומדן ,והטעם השני ,שהם עשו
שינויים בפוליסה שצורפה ,בפוליסות שצורפו למכרז ,שהיו שינויים מהותיים ,ולכן אין מנוס
אחרי כישלון של שני מכרזים ,מלאשר להתקשר בחוזה ללא מכרז ,כי אי אפשר להשאיר את
העירייה בלי ביטוחים ,בטח לתביעות הגדולות.
משה סיני  -חבר מועצה :מה ,יש לי שאלה ,מה הקריטריונים של החברות שצריך לנהל
איתן משא ומתן? כל אחד ,כל סוכן ביטוח.
פרומה פורת  -יועמ"ש עירייה :יש רק .יש רק חברה אחת.
משה סיני  -חבר מועצה :מה ,המשא ומתן עם החברה הזאת בלבד או עם חברות נוספות?
פרומה פורת  -יועמ"ש עירייה :אנחנו ננסה לעניין ,אני גם שאלתי את יועץ הביטוח אם
לעניין חברות נוספות ,אם מישהו יבוא ,הוא אמר שלא נראה לו ,נכון להיום ,ואגב זה דברים
שידועים ,הגיעו למשרד הפנים ,הגיעו עד ליועץ המשפטי לממשלה.
שלום בן משה  -ראש העיר :גם ראש העיר יכול,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :עוסק רק  ...אם הייתה חברה נוספת.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :רגע ,במכרז הראשון כמה ,כמה הם ביקשו?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :בוודאי ש,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :האחד.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :השני ,השני.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :האחד.
משה סיני  -חבר מועצה :רגע ,אבל יש הבדל ,חבר'ה ,יש הבדל ,רגע ,עוזי ,יש הבדל.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :גם הראשון.
משה סיני  -חבר מועצה :אני רוצה ,אני רוצה פשוט שהדברים יהיו ברורים .יש הבדל ל-
לצאת במכרז שלא ניגשות חברות ,לבין להתחיל לפתור במשא ומתן ,שאז זה דבר פתוח ,כל
חברה ,גם אם לא אישרת לה מכרז ,יכולה עכשיו לבוא להגיד לומר לעצמה.
משתתף בדיון :גם יכול להיות.
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מה הבעיה ,יש קרטל ,ממש קרטל.
משה סיני  -חבר מועצה :של מה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הם סיכמו ביניהם.
משה סיני  -חבר מועצה :הם לא באות למשא ומתן?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :כן ,גם לא ,גם לא.
משה סיני  -חבר מועצה :אתה יוצא עכשיו למשא ומתן ,יכול להיות ש,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לא רוצה לבטח רשויות.
משה סיני  -חבר מועצה :כל מי שרוצה לבוא שיבוא.
שלום בן משה  -ראש העיר :הבעיה היא שיש סוג של ,לכאורה סוג של קרטל.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :הגזבר מציע עכשיו ,אנחנו נפנה ,הלוואי שיבואו.
שלום בן משה -ראש העיר :הלוואי שיבואו.
משה סיני  -חבר מועצה :כן ,אבל ,זה מה שאני אומר ,כשאת אומרת הלוואי שיבואו ,יש
הבדל בין חברת ביטוח כמו "איילון" ,רצינית ,וכל מיני חאפרים שנמצאים בשוק .השאלה,
השאלה היא.
יגאל ינאי -מנכ"ל העירייה :לא ,לא" ,הראל"" ,הראל"" .כלל" ,כולן ,הן לא פה ,ממש
יש קרטל פה אמיתי.
שלום בן משה  -ראש העיר :יש סוג ,יש כנראה סוג של קרטל מסוים שבסופו של,
אתה לא מבין למה רק חברה אחת מוכנה.
פרומה פורת  -יועמ"ש לעירייה :אני חושבת שהשיקול הוא כלכלי.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אולי נציע משהו אחר ,אולי ,נפנה לחברות הגדולות ,ממש
לחברה באופן ישיר.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :פונים ,פונים.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :או דרך סוכנים וכו' ,ל"מגדל" ,ל"הראל" ,ל"כלל",
ל"איילון" ,חברות שמאוד מאוד מכובדות ,והן איתנות פיננסית ,נקרא להם ,הם הרי יבואו.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :הלוואי שיבואו ,הן לא באות.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :נגיד  ...סליחה דקה ,לא ,לא ,לא דרך מכרז כרגע ,דרך מכרז.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,כן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זה מכרז כביכול זוטר .נקרא להם לישיבה ,חבר'ה בואו
תשמעו הצעה .הם לא יסרבו כשרשות מקומית פונה אליהם ,לפרוש להם את הזה ,ונתחיל
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לקיים משא ומתן .ועוד דבר ,כדי שגם השקיפות תהיה מירבית ,לתת לנו בסופו של יום את
ה  ,בכתב כמובן ,מי ניגש במכרז הראשון ,מי ניגש בשני ,ומי ניגשנו בצורה ששלחו להם להגיע
אלינו ,ומי זכה .זהו ,לדעתי זה הברירה אחת.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אז לגבי הראשון והשני אני כבר אומרת לך ,פרסמנו מכרז
פומבי ,שזה אומר פרסום בעיתונות ,ניגשה רק "איילון".
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אגב ,איזה עיתון אנחנו מפרסמים כשאומרים מכרז פומבי
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה" :ידיעות".
משתתף בדיון" :אינדקס".
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה" :ישראל היום" ו"אינדקס".
משתתף בדיון :זה ,זה מאולץ.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :איזה "אינדקס".
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עכשיו אני אגיד לך יותר מזה ,פנו סוכנים לחברת הביטוח
"איילון" ,ואמרו אנחנו נייצג אתכם ,אמרו להם לא ,רק אחד,
שלום בן משה  -ראש העיר :רק אחד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הם רוצים את העבודה .זה הרבה יותר חמור.
שלום בן משה  -ראש העיר :אגב ,התופעה הזאת שקיימת בחלק מרשויות נוספות ,הבעיה
זה כבר הגיע למשרד הפנים ,כדי שינסה לראות מה ,מה קורה פה ,מי ,למה עושים את הדבר
הזה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אגב ,כשאומרים "איילון" פנו ,הכוונה "איילון" של תל אביב
המרכזי ,או זה סוכן שאומר אני מייצג את "איילון"?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :ארצי ,ארצי.
שלום בן משה  -ראש העיר :חברת "איילון".
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :ההם ,ההם.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :חברת הביטוח "איילון" ,באמצעות סוכני ביטוח ,סוכנות
שנקראת מוניציפלית או משהו כזה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הכול היה מתוכנן מראש .טוב ,סוכנים שפנו אליה ,לא
הסכים.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אז ,אז ,בגלל זה ,מה דעתכם שאנחנו נעשה את מה שאני
הצעתי?
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שלום בן משה  -ראש העיר :אני אמרתי לך שזה,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :עוזי ,עשו את זה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :נעשה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :יגאל ,לא ,אנחנו הרי מאשרים הרגע ,שהוועדה תתקשר
איתם ותזמן אותם.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יש וועדת מכרזים ,מי שחבר ,כל ,חברי המועצה מציעים,
מציגים.
משתתף בדיון :רגע ,חברות ,חברות ביטוח בחוץ לארץ.
משתתף בדיון :למה לא?
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רגע ,רחבעם רוצה להגיד משהו.
משתתף בדיון :בארץ.
משתתף בדיון :אבל בחו"ל.
שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי,
עדי אביני  -חבר מועצה :לקחו את ראש העין ,מה.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :יש פה נציגים של חו"ל.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יש פה גם נציגים של ,...
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :שלא  ...מאשר ,הם סירבו לבוא,
עדי אביני  -חבר מועצה :מה אתה אומר ,אז אם כך "איילון" מפחידים?
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :ביטוחים ,חברות ביטוח מהארץ הגיעו למסקנה שהם לא
מעוניינות יותר לבטח רשויות מקומיות ,כנ"ל גם כן ,אני אומר נציגים של ראשי חברות
ביטוח מחו"ל ,שנמצאות בארץ ,כמו "לויץ" ,גם כן לא ניגשו למכרזים של הרשויות
המקומיות ,מסרבים ,אין לי מושג למה.
שלום בן משה  -ראש העיר :הבעיה היא כללי ,כלל ,לא רק בראש העין.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בכל הרשויות.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,אז בסדר.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :למה השלטון המקומי לא עושה.
משתתף בדיון :הוא עושה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יצא מכתב ליועץ המשפטי לממשלה.
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רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לא ,שהוא יעשה חברת ביטוח.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :של מרכז השלטון המקומי.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :כמו שיש משכ"ל ,שיעשו חברת ביטוח לשלטון המקומי.
משה סיני  -חבר מועצה :אצל מי אנחנו מבוטחים היום?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :למה לא?
משתתף בדיון :רחבעם ,אצל מי?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אבל הוא יכול.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה" :הראל" הודיעה שהיא יוצאת משוק הביטוח של
רשויות מקומיות.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :כל עירייה תשים  600-700אלף שקל,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :היא לא  ...את הרשויות המקומיות .מי שעדיין נמצא –
נמצא,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אפשר,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :היינו צריכים ממש לעשות מאמצים בשביל שההליך.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :זה כמו דיקסיה ,כמו דיקסיה .תקים כמו שיש דיקסיה ,תובעים
את תנאי התב"ע השלטון המקומי ,שיביא חברת ביטוח.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :שם יתפוס עד שיהיה  ...חדש.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף .4
(מדברים יחד)
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :וועדת מכרזים היא כרגע לא רלוונטית ,אנחנו מעבירים את
הסמכות של פה  ...ועדה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :תעשו את זה כמו דיקסיה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :שלא קשורים לוועדת מכרזים.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :ועדת המכרזים מי מנהל את המשא ומתן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מה זה ועדת מכרזים? אנחנו ,אנחנו זה ועדת מכרזים.
משתתף בדיון :קח את זה ,תוציא,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לא .לא יודע.
משתתף בדיון :לכל הרשויות ותעלה את זה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :שנייה ... ,שיכוון אותו גם על מכרזים ,ראש העיר הקים
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איזה ועדה ,שמטעם העירייה ממונה  ...דרגים מקצועיים ,נדמה לי הגזבר,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :לא חייבים אבל,
שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי ,עוזי ,הפנייה הייתה לכל,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,לא ,אין לי בעיה ,אני אין ,אני מסביר.
שלום בן משה  -ראש העיר :אנחנו כבר התקדמנו ,שנייה ,צריכים לשבת,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,לא ,אז זה מכרז,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :הוא שואל מי יהיה בצוות של השימוע .הוא שואל מי יהיה
בצוות של השימוע.
עדי אביני  -חבר מועצה :אני חושב שים את ,שים את ,אני חושב שהוא יכול לעזור.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :הוא שאל מי יהיה בצוות.
עדי אביני  -חבר מועצה :קח את עוזי ,שים אותו בצוות המשא ומתן.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אני ,אני מציע שהם יפנו ,לא קשור אגב ,לא קשור מי יהיה
במשא ומתן ,אם זה לא רלוונטי.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר גמור.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בוא נקבל פה החלטה שאנחנו נזמן ארבע חברות ,באמת.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבל לא,
משתתף בדיון :אני ממליץ על עוזי.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא צריך מכרז.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :הם לא רוצים לבוא.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עוזי .עוזי.
משתתף בדיון :אלכס ,עוזי ...
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הגזבר מטפל בזה.
משתתף בדיון :גש להשתתף ,אתה תהיה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הגזבר מטפל בזה.
שלום בן משה  -ראש העיר :הלאה.
משתתף בדיון :הוא יכול,
משתתף בדיון ... :חברה ביטוח.
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משתתף בדיון :אתה יכול במועצה  ...עוזי ,עוזי ,עוזי.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ,זה לא משנה מי יהיה.
משתתף בדיון :אנחנו רוצים למנות אותך.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני שואל מה אתה רוצה.
משתתף בדיון :אנחנו רוצים למנות אותך.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זה ממש ב ...
שלום בן משה  -ראש העיר :שאלתי אם אתה רוצה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אתה מוכן?
משתתף בדיון :לא ,יש עוד תכנית לפיתוח.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני לא אתנגד ,יאללה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :יאללה.
משתתף בדיון :עוזי ,רחבעם,
משתתף בדיון :של הגזבר.
(מדברים יחד)
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :עכשיו אני יודע אנחנו בידיים טובות.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני ,אני מעלה להצבעה.
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי.
משתתף בדיון :לפי הלו"ז שלך ,לא הלו"ז שלו.
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי.
עדי אביני  -חבר מועצה :אבל חייבים שיהיה ביטוח.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עוזי עם רחבעם?
עדי אביני  -חבר מועצה :כן.
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :עוזי ,אבל זה  24שעות ביום.
שלום בן משה  -ראש העיר :יש ביטוח שזה למקומך.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :טוב ,אז אני מעלה להצבעה את סעיף .4
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :רחבעם ,אני מציע את עצמי ב 11-בלילה ,שתדעו .אל תגיד
אני עסוק בעניינים שלי ,ו,
משתתף בדיון :אתה הולך למלחמת התשה ,תיזהר .הוא לפני שנייה פירגן ,אמר,
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רחבעם חיים  -גזבר העירייה :אם זה  ...היה סיכוי שחברה אחת תגיד הצעה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מעלה להצבעה את אישור התקשרות ביטוח חוזה ללא
מכרז ,בהתאם לתקנה  22תקנות העיריות ,ומינוי עוזי אשוואל ,פלוס גזבר ,פלוס יועץ
העירייה לענייני ביטוחים ,חברי הוועדה ל,
עדי אביני  -חבר מועצה :למשא ומתן.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :למשא ומתן .מי בעד ,שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :רק תקנה -22ח' .כן.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
עדי אביני  -חבר מועצה-22 :ח' ,היא מוסיפה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה 22 :ח' ,זה כתוב .יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד לא נמצא ,בן ציון בית אור לא נמצא ,אבטליון
לא נמצא ,סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני?
משה סיני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
אביבה שקד  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עוזי?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 5
סעיף  4שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד התקשרות בחוזה ביטוחי
העירייה ללא מכרז בהתאם לתקנה ( 22ח) לתקנות העיריות (מכרזים).
כמו כן ,למנות צוות למו"מ בהרכב כדלקמן:
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה
רחבעם חיים  -גזבר העירייה
יועץ העירייה לענייני ביטוחים
בעד )10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,משה סיני ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
 .5אישור התקשרות בחוזה ללא מכרז לאספקה והתקנת מנופי תקרה עבור בי"ס "נאות
אילנה" בהתאם לתקנה (22ח) לתקנות העיריות (מכרזים)__________________.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  5אישור התקשרות בחוזה ללא מכרז ,של אספקה
והתקנת מנופי תקרה עבור בית ספר נאות אילנה ,בהתאם לתקנה -22ח' לתקנות העיריות,
זה מתקנים שמרימים את הילדים.
שלום בן משה  -ראש העיר :עם הצרכים המיוחדים.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עם הצרכים המיוחדים בנאות אילנה ,זה לא מנופים.
עומר שכטר  -חבר מועצה :אני שאלתי מקודם למה זה לא במכרז.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :שנייה .העירייה פרסמה ,קודם כל פרסמה מכרז ,והמכרז
נכשל .הוגשו למכרז  3הצעות ,למעשה של  3החברות הגדולות בשוק ,ובכל אחת מהן היה,
התמחור היה תמחור טוב ,הבעיה הייתה בעמידה בתנאים של המכרז .הצעה אחת לא היה
להם רישיון עסק ,אגב ,הבנתי שבינתיים הם הסדירו רישיון עסק.
משתתף בדיון :טוב מאוד.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :החברה השנייה לא היה לה אישור של משרד הבריאות.
החברה השלישית גם היו בעיות .פועל יוצא ,נאלצנו לפסול את כל ההצעות ,ולא נמצא זוכה.
עכשיו אנחנו נמצאים במצב ,שלפי מה שנמסר לי ,כי אני לא רואה פה נציג מאגף החינוך ,יש
כוונה לאכלס את הבית ספר בחודש הקרוב ,ב חודשיים הקרובים,
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :ולמעשה בלי המנופים האלה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אי אפשר להכניס את הילדים.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :עירייה לא יכולה לרכוש מנופים בעצמה?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מי?
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שלום בן משה  -ראש העיר :זה לא מנופים שצריך ,זה מנופים ,זה מנוף שמתקינים אותו
בתקרה,
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בתקרה לרכוש ולהתקין אותו.
שלום בן משה  -ראש העיר :למה לרכוש?
משתתף בדיון :אבל היא צריכה מכרז .אבל גם כשהיא קונה היא צריכה מכרז.
משתתף בדיון :גם מכרז.
משתתף בדיון :מה מכרז.
משתתף בדיון :היא עושה מכרז.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,אבל בשביל מה היא צריכה לקנות?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :שנייה ,אני רוצה גם להסביר.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אם תקנה מהם .אבל אגב ,השני ,יכול גם להתמודד ,זה שקיבל
רישיון עסק אפשר גם לפנות אליו עכשיו.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :שנייה ,אפשר לפנות לכל אחד לאפשר לעמוד בתנאים.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :נכון ,לכולם.
פרומה פורת ,יועמ"ש לעירייה :עכשיו ,מה שאני רוצה לומר ,שהיות ואנחנו לא משנים את
התנאים ,אז לפי תקנות העיריות מכרזים ,אם אין שינוי בין המכרז ,אתה לא יכול מיד
לפרסם בדיוק את אותו מכרז .כדי לפרסם עוד פעם ,אתה צריך לעשות שינוי מהותי ,אבל
אלה הדברים שאנחנו צריכים ,אין מקום לשינוי מהותי .בינתיים אני מבינה שגם חלק
מהמציעים הצליחו להשלים את האישורים שחסרים להם ,ואני מציעה לאשר את
ההתקשרות ,שכמובן תהיה פנייה לכל אחת מאלה שהגישו הצעות .אם היא תראה שהיא
עומדת בתנאים ,בסופו של דבר מי שייתן את המחיר המיטבי ,הוא ,הוא זה שיקבל את,
עומר שכטר  -חבר מועצה :ולא היו הבדלים מהותיים בין ההצעות?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :מבחינת התמחור?
עומר שכטר  -חבר מועצה :כן.
שלום בן משה  -ראש העיר :היא אמרה לך ש,
פרומה פורת  -יועמ"ש עירייה :אני יכולה להגיד לך יש לי ,יש לי פה,
עומר שכטר  -חבר מועצה :אבל אף אחד לא עבר את הרף?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :ההצעה הטובה ביותר הייתה נמוכה מהאומדן15.72 ,
אחוז ,הצעה שנייה  ,10.66והצעה שלישית  ,6.16כל ההצעות,
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :נכון ,הם היו חברים.
עומר שכטר  -חבר מועצה :בסדר גמור.
שלום בן משה  -ראש העיר :או קיי ,בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הצבעה ,הצבעה.
שלום בן משה  -ראש העיר :עשינו ניתוח,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף .5
שלום בן משה  -ראש העיר :ניתוח רציני של המנופים של נאות אילנה ,כן.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד ,בן ציון בית אור ואבטליון בצלאלי לא נמצאים,
סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני?
משה סיני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
אביבה שקד  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 6
סעיף  5שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד
התקשרות בחוזה ללא מכרז לאספקה והתקנת מנופי תקרה עבור בי"ס "נאות אילנה"
בהתאם לתקנה ( 22ח) לתקנות העיריות (מכרזים).
בעד )10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,משה סיני ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.

 .6אישור מינוי זוהר יוסף כדירקטור (נציג ציבור) בחברה הכלכלית לראש העין בע"מ,
בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים________________
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  ,6אישור מינוי זוהר יוסף כדירקטור בחברה הכלכלית
לראש העין ,כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים.
פרומה פורת  -יועמ"ש לעירייה :יגאל ,רק הערה ,בעיקרון ,על פי הפקודה אני צריכה לתת
חוות דעת שיש ייצוג הולם לנשים .היות ועדיין זה לא כל ההרכב ,ויש צורך בנשים נוספות,
אז ברגע שנשלים את ההרכב ,אני אתן חוות דעת שתתייחס למכלול שכרגע לא יכולתי לתת
אותה.
עומר שכטר  -חבר מועצה :וגם יש כאן מינוי של שני אנשים מה.
פרומה פורת  -יועמ"ש לעירייה :אבל זה לא באותה ,באותו גוף.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אפשר לבקש את מי כל ,הוא הולך עכשיו להציג רשימה של
דירקטורים חדשים ,מציג רק את מי ,את מי הם החליפו ,יגאל?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חלק שסיימו את תפקידם בלי שום קשר ,ומועד ,מועד המינוי
שלהם הסתיים.
משה סיני  -חבר מועצה :מי?
אביבה שקד  -חברת מועצה :מי?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני יכול לתת לכם את השמות ,משה מהחברה הכלכלית,
יוסי גל מסיים.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :הדר רובין עומדת לסיים ,אולי משה גל.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה גל ועורך דין.
משה סיני  -חבר מועצה :משה נתן.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה נתן.
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אביבה שקד  -חברת מועצה :סיגל טל לוי ,לא?
שלום בן משה  -ראש העיר :יש אחד שכבר נמצא  8שנים.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :סיגל טל לוי זה העמותה לשירותים חברתיים.
משה סיני  -חבר מועצה :בקיצור ,כל נציגי הציבור מוחלפים.
שלום בן משה  -ראש העיר :הם למעשה סיימו את ה,
משה סיני  -חבר מועצה :לא ,כי אתם מגישים רק שניים ויש שלושה.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,מגיש ,מגישים שלושה.
משה סיני  -חבר מועצה :שלושה או שניים?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אמרתי שזה לא מלא ,לכן אני לא יכולה לתת כרגע.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא עושים מלא בגלל  ...של אנשים.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :חוות דעת.
משה סיני  -חבר מועצה :לא ,אז אני אומר.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יש עוד נציג ,אישה שצריכה להגיע ,ואנחנו מחכים למינוי
שלה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :שלושה נציגים לחכ"ל ,ושלושה נציגים לעמותה לפיתוח
שירותים חברתיים .כרגע זה עוד לא מלא.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :היה ,דקה ,דקה ,היה בקשה לשים ,למנות נציג שהוא אישה,
מכיוון שזה מחייב אותנו לשים נשים ,אני ביקשתי ממי שמציג את המועמד הזה ,להביא לנו
אישה במקומו .עכשיו הוא מחפש אישה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :שייכנס ללאב מי.
משתתף בדיון :מה ,מה ,מה .מה הוא אומר?
משה סיני  -חבר מועצה :אני רוצה לחדד עוד משהו.
משתתף בדיון :מה ,מה זה לאב מי?
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע.
(מדברים יחד)
משה סיני  -חבר מועצה :דקה ,דקה ,דקה.
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי.
משה סיני  -חבר מועצה :פרומה ,פרומה תקשיבי.
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שלום בן משה  -ראש העיר :פרומה תקשיבי .כן.
משה סיני  -חבר מועצה :תקשיבי ,שאלה ,שאלה .בזמנו לפני ,בקדנציות הקודמות ,נהוג
היה שהנושא של מינוי דירקטורים בחברה הכלכלית ,היה על פי מפתח פוליטי .לאחר מכן,
הנושא תוקן ,תקנו אותי אם אני טועה ,ונאמר שאין יותר מפתחות פוליטיות .זה יוצא לפי
הקריטריונים עם הוועדות.
פרומה פורת  -יועמ"ש לעירייה :אצל נציגי הציבור,
משה סיני  -חבר מועצה :רגע ,נציגי ציבור.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :זה לפי כישורים.
משה סיני  -חבר מועצה :רגע ,נציגי ציבור ,עכשיו ,אני שומע ממך ,שאתה מבקש מזה,
ואתה מבקש מזה ,ואתה מבקש מהנציג הזה ,כלומר ,אתה מבקש מסיעות פוליטיות להציג
נציגים ,ככה אני מבין ,השאלה איך זה מתיישב עם השיטה החדשה שבאה ואומרת,
שהדירקטורים בכלל לא אמורים ,אמורים לא ,לא אמורים בכלל להיות נציגי סיעות .צריך
לבחון אותם לא בראייה כסיעה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :הבחינה ,הבחינה תהיה על פי כישורים,
משה סיני  -חבר מועצה :אבל אם זה כך ,אם זה ככה,
שלום בן משה  -ראש העיר :סיני .סיני.
(מדברים יחד)
משה סיני  -חבר מועצה :לא.
שלום בן משה  -ראש העיר :סיני .שאלת ניתן לך תשובה ,נו באמת ,דקה רגע ,סליחה .רק
שנייה ,רק שנייה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :עם כל הכבוד שהבחירה היא על פי כישורים.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רק שנייה אחת .קודם כל ,קודם כל.
משה סיני  -חבר מועצה :אני לא חושב שצריך להיות דבר כזה.
שלום בן משה  -ראש העיר :סיני רק שנייה ,אני אתן לך תשובה .מכיוון שאף אחד פה לא
תמים ,אז הקדנציות אתה אומר ,הרחוקות ,בקדנצי ה הקודמת ולפניה ,ככה זה המצב ,אלא
מה ,מה שחשוב לראות ,שגם אם מישהו עכשיו ,רחמנא ליצלן ,גברת סיגל אומרת ,אני
מבקשת להציג את מועמדותו של איקס ,שלא ייווצר מצב שבגלל שהיא אמרה ,אז שהוא
יהיה ,סליחה על הביטוי לא רוצה להגיד מילה אחרת ,זאת אומרת הבחינה של מידת
האיכות שלו ,לדעת ה ...צריכה להיות במנותק מזה שהוא ,יש ,וודאי .גם ,גם אחרי זה ,הוא
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ממילא הולך למשרד הפנים ,יש ועדה אמיתית בלתי תלויה שבודקת את ההשכלה שלו וכו'
וכו'.
משה סיני  -חבר מועצה :אז אני רוצה רק להשיב ,להעיר בעניין.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :יש ,אני רוצה רק להוסיף ,שנייה ,להוסיף ,שנייה ,להוסיף.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :יש ועדה לבדיקת מינוי ,קודם כל ,קודם כל מה צריך
למלא שאלון ,ובשאלון צריך להצהיר על הזיקות הפוליטיות ,בין היתר.
שלום בן משה  -ראש העיר :נכון.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :על הזיקות הפוליטיות וגם קרבת משפחה.
משה סיני  -חבר מועצה :עכשיו אני רוצה ,אני רוצה בכל זאת.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :שנייה ,תן להשלים את התשובה.
משה סיני  -חבר מועצה :כן.
פרומה פורת  -יועמ"ש לעירייה :וגם זיקות משפחתיות ,הוא צריך להצהיר ,ולהצהיר על זה
וגם לחתום על זה ,וגם להתחייב להימנע מניגוד עניינים ,כך שהמינויים נבדקים בוועדה
המקצועית על פי התקנון.
משה סיני  -חבר מועצה :זה ברור לי לחלוטין שזה נבדק ,אבל אני רוצה להעיר ,שכמו
שאמרתי ,מה שהיה בקדנציות הקודמות ,זה היה נהוג ככה ,וגם זה היה על פי מפתחות
פוליטיים ,והיו גם על זה בג"צים והכול היה ,אבל ,יש שינוי היום במדיניות במדינת ישראל.
אחד הביטויים לשינויים ,אני לא יודע אם אתה מכיר את העניין של נבחרת דירקטורים,
שהיום,
שלום בן משה  -ראש העיר :שמה?
משה סיני  -חבר מועצה :נבחרת דירקטורים ,פרומה גם מכירה את זה ,שהיום זה כבר לא
עובד על פי מינויים פוליטיים של סיעות ,של שרים ,של מנכ" לים של דברים כאלה ,ההיפך.
זה רק מפריע .אתה יכול להיות היום חבר בדירקטוריון רציני ,רק אם אתה נבחרת על ידי
ועדה ציבורית ולא הועלית על ידי סיעה כזאת או אחרת ,וזה לא חשוב אם תמך בך או לא
תמך בך .אני חושב שכחלק ממדיניות שאמורה לשקף את מה שקורה היום במדינה ,הייתם
צריכים לבוא ולומר חברים ,סיימו שלושה דירקטורים מהציבור את הפעילות שלהם ,עם כל
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הכבוד ,סליחה ,עם כל הכבוד ,יש עיתונות ,מפרסמים בעיתון לתושבי העיר ,אנחנו עם הפנים
כמובן לתושב תמיד ,באים ואומרים רבותיי ,יש שלושה תפקידים כאלה ,זה דברים ,זה
נושא מהותי ,חשוב ,אנחנו מציעים כל אחד שרוצה להתמודד על התפקיד ,בבקשה ,יגיש את
השם שלו ,להליך מסודר ושקוף לציבור ,ולא ,שאמרת להוא ,להגיד לך ועכשיו הוא צריך
להחליט בגלל שהוא הביא איש ,הוא עכשיו צריך להביא אישה ,זה נראה לי לא נכון ,ולא
משקף היום את מה שקורה היום במדינת ישראל ,זה מה שרציתי לומר.
שלום בן משה  -ראש העיר :קודם כל ,אני לא בטוח ש ,אני לא בטוח שמה ש,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :תן לי.
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :קודם כל ,היה בג"צ בנושא הזה ,שחייב להיות ,התייחס לנושא
הפוליטי ,הוא אמר שצריך להיות במבנה של הדירקטוריון ,גם נציגות לאופוזיציה ,הווה
אומר.
משה סיני  -חבר מועצה :לא נכון.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :רגע ... ,היה את הסיפור הזה בבית המשפט.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אבל בקרב חברי המועצה.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :רגע ,שנייה ,שנייה .חכו רגע .ואמר את זה לגבי המפתחות
הקואליציוניים .עכשיו לגבי נציגי ציבור ,בשום מקום לא כתוב ולא נאמר שזה לא צריך
להיות לפי מפתח ,מפתחות קואליציוניים .זה מדיניות של מישהו שאמר ,שהמדיניות היא
שלו ,אני לא יודע איפה זה כתוב ,לא ראיתי את זה בשום מקום ,לא הנחייה ,לא תקנה .אם
תבוא ותגיד לי תשמע ,יש פה הנחייה שאומרת שאסור לעשות לפי מפתחות פוליטיים,
קואליציוניים או וואט אבר.
משה סיני  -חבר מועצה :יש.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :איפה זה כתוב? אם זה כתוב ,אם זה כתוב,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :רגע שנייה ,שנייה ,שנייה ,שנייה רגע שנייה ,אם כתוב שזה לא
צריך להיות ,איפה שהחוק שותק ,שותק .שנייה סיגל ,אני .שנייה.
שלום בן משה  -ראש העיר :סיגל ,סיגל .רק שנייה ,סיגל.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אני ,אם זה כתוב ,אז בכלל אין טיעון ,אין סיי ,אנחנו לא
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יכולים לעשות ,כל מה שנעשה פה ,אי אפשר להגיד אותו ,מה שכן ,אם זה כתוב שאסור ,אז
אסור .אבל לא כתוב.
משה סיני  -חבר מועצה :כתוב.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :איפה כתוב שאסור?
משה סיני  -חבר מועצה :כתוב ,תשאל את היועצת המשפטית.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :כתוב שאסור למנות נציגי ציבור לפי מפתחות קואליציוניות?
פרומה פורת  -יועמ"ש לעירייה :התקנות ,בואו ,אני.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :או קיי ,בואו נשמע.
פרומה פורת  -יועמ"ש לעירייה :כתבתי את הדברים ,ואל תכניסו דברים שלא אמרתי.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :טוב ,או קיי.
פרומה פורת  -יועמ"ש לעירייה :התקנות קובעות מבחנים .המבחנים שהתקנות קובעות זה
נוגעים להשכלה וניסיון בעיקר ,ומי שרוצה יכול לעיין בתקנות .התקנות קובעות גם שצריך
לעשות בדיקה ,וכל מועמד צריך להצהיר על הנושאים של ניגוד עניינים ,שזה יכול סיבות
מכל מיני סוגים כפי שפירטתי קודם .התקנות לא מתייחסות לנושא של מפתח סיעתי או לא
מפתח סיעתי.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :נכון.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :לעומת פקודת העיריות למשל.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא רק כותבות ,לא כותבות.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :שמדברת על מינוי דירקטורים ,ששם כן ,כן מדובר ,בכלל,
כל מה שקשור למינויים של המועצה ,עד מתי .שימו לב ,קיימת פסיקה של בית משפט
מחוזי ,שאומרת שהמבחן העיקרי צריך להיות מבחן של,
שלום בן משה  -ראש העיר :כשירות.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :כישורים וניסיון ,היא לא,
שלום בן משה  -ראש העיר :של האיש.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :והיא ל א עוסקת בשאלה מי הציע את המועמד.
משה סיני  -חבר מועצה :נכון ,אז רגע.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,לא ,לא,
משה סיני  -חבר מועצה :לא ,לא ,אני רוצה ,חבר'ה זה נושא לדיון ,אתה לא יכול להגיד לי
לא ,לא.
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שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,לא.
משה סיני  -חבר מועצה :בסך הכול זה ויכוח ענייני.
שלום בן משה  -ראש העיר :כבר העלית את העניין.
משה סיני  -חבר מועצה :לא ,לא ,זה לא העניין ,לא סיימתי את מה שאני בא להגיד.
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
משה סיני  -חבר מועצה :חבר'ה ,בואו ,זה לא הולך אוטומטית שמייד מצביעים.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
משה סיני  -חבר מועצה :בהמשך לדברים שלך ,נניח שמישהו מחברי המועצה ,תיאורטית,
רוצה להעלות שם של מועמד ראוי ,עם כל הכישורים ,הוא נפלא ,הוא עומד בכל הצרכים,
מה הוא אמור לעשות בדיוק? למי הוא אמור להגיש את זה? מי אמור,
אביבה שקד  -חברת מועצה :אני בכלל לא ידעתי על זה.
משה סיני  -חבר מועצה :מי אמור לדעת מזה? איך אני יכול לדעת אם הוא פנה רק לסיעות
פוליטיות? תסבירי לי ,פרומה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אגב ,שאלה גם ,משהו נוסף ,אני אשלים את מה שהוא אומר,
ממתי ההנחיה הזו שהוא מדבר עליה?
שלום בן משה  -ראש העיר :אין הנחיה כזאת.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אין הנחיה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אין הנחיה ,נו באמת ,נו.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אז אני לא אומר ,אז איפה הבעיה ,אז אם זה לא היה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אין הנחיה.
משה סיני  -חבר מועצה :כל בן אדם בעל כישורים,
שלום בן משה  -ראש העיר :משה ,אין הנחיה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :שנייה ,ככה נהגת.
משה סיני  -חבר מועצה :כל בן אדם בעל כישורים.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :ככה נ הגת במועצה הקודמת .אבל רגע ,שנייה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :למה אתה אומר ...כל הזמן.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לא שנייה ,לא ,שנייה רגע ,שנייה ,אם אתה אומר.
שלום בן משה  -ראש העיר :למה כל מה שהיה לפני זה ,עזוב ,כל הזמן?
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רזיאל אחרק  -חבר מועצה :כן.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני לא מצליח .מה עם תקנות ,רגע ,רק שנייה ,רק שנייה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :זה לא תקלה.
שלום בן משה  -ראש העיר :תן לי שנייה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :טוב ,קח .יאללה נו.
שלום בן משה  -ראש העיר :משה ,יקר ,תקשיב .תקשיב לי.
משה סיני  -חבר מועצה :זה לא אישי.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא אישי ,לא אישי ,ההיפך ,אתה כל פעם ,אתה עכשיו יושב
מולי ,לא פעם מתבלבל קצת,
משה סיני  -חבר מועצה :אני לא מתבלבל.
שלום בן משה  -ראש העיר :תן לי שנייה ,לא ,חס וחלילה.
משה סיני  -חבר מועצה :אני מבקש ,אל תכניס אותי לנישה הזאתי ,אני מכבד אותך.
שלום בן משה  -ראש העיר :תן לי שנייה ,תן לי שנייה ,גם אני מכבד אותך.
משה סיני  -חבר מועצה :אל תכניס אותי לנישה הזאתי ,אתה ,אתה ,אתה.
שלום בן משה  -ראש העיר :תן לי.
משה סיני  -חבר מועצה :יש נושא ענייני ,לא רוצה להגיד.
שלום בן משה  -ראש העיר :גם אני מכבד את זה ,רק שנייה.
משה סיני  -חבר מועצה :אין לי כוונות להתווכח איתך בפן האישי .באמת שלא.
שלום בן משה  -ראש העיר :למה?
משה סיני  -חבר מועצה :זה לא מכובד ,לא מכובד.
שלום בן משה  -ראש העיר :למה?
משה סיני  -חבר מועצה :עזוב ,תוותר וזה לא מכובד.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא נתת לי לסיים.
משה סיני  -חבר מועצה :אתה לא מתנגח איתי ברמה האישית.
שלום בן משה  -ראש העיר :למה אתה לא נותן לי לסיים?
משה סיני  -חבר מועצה :אני העליתי נושא ,לא נוח לך ,לא נוח לך לשמוע.
שלום בן משה  -ראש העיר :אל תגיד לי מה נוח ,אל תגיד לי מה נוח ,סליחה רגע ,שנייה.
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני הצעתי את שמה.
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שלום בן משה  -ראש העיר :לך לא נוח .רק שנייה ,דקה .סיגל.
משה סיני  -חבר מועצה :הנושא זה לא ,אתה,
שלום בן מש  -ראש העיר :רגע ,תן לי שנייה ,רגע .שאלת משהו ,שאלת משהו.
משתתף בדיון ... :מפה ואתה,
משתתף בדיון :כל היום,
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :חבר'ה תעזרו רגע.
משתתף בדיון :אבל אני לא מדבר ,ביקשתי ממך ,אי אפשר.
משה סיני  -חבר מועצה :אתה רוצה להמשיך ,תמשיך ,עזוב אל תתווכח עם מה עשיתי .זה
נושא.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע.
משה סיני  -חבר מועצה :אנחנו  ...מה אתה עושה ,לא מה אני עושה.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע .רגע .רק שנייה .רק שנייה ,רק רגע.
משה סיני  -חבר מועצה :ותצא מהנישה הזאת ,למה לא לשמוע? אתה ,אתה ,אתה ,אתה.
שלום בן משה  -ראש העיר :רק רגע.
משה סיני  -חבר מועצה :אתה ראש עיר .אנחנו מתווכחים על מה שאתה עושה ,לא מה
שאני עשיתי.
שלום בן משה  -ראש העיר :אתה ,רק שנייה אחת.
משה סיני  -חבר מועצה :מה זה הדבר הזה?
שלום בן משה  -ראש העיר :רק רגע ,אל תקפוץ ,שנייה ,תן לי שנייה .קודם כל אין לי שום
דבר אישי נגדך ,אני מכבד אותך יותר ממה שאתה חושב.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה בדיוק העניין.
שלום בן משה  -ראש העיר :למה אתה מפריע לי?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה:

לא ,אתה יכול להמשיך.

שלום בן משה  -ראש העיר :תן לי שנייה אחת ,רק רגע ,רק רגע ,רק רגע .ביהדות אומרים,
נאה דורש נאה מקיים,
משה סיני  -חבר מועצה :או קיי.
שלום בן משה  -ראש העיר :אבל עברנו כבר ,רק שנייה.
משה סיני  -חבר מועצה :אתה רוצה שאני אביא לך את כל הבטחות הבחירות שלך?
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שלום בן משה  -ראש העיר ... :תביא אתה ,מביא גם,
משה סיני  -חבר מועצה :מה אתה אומר לי נאה דורש ,נאה מקיים ,בוא תסתכל פה מתי,
שלום בן משה  -ראש העיר :אתה מוכן לתת לי לסיים?
משה סיני  -חבר מועצה :נו באמת.
שלום בן משה  -ראש העיר :אתה מוכן לתת לי לסיים? למה אתה קופץ כל הזמן ,תקשיב,
תקשיב ,תקשיב .קודם כל עניינית ,אין אני.
משתתף בדיון :אופוזיציה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אתה ממש אופוזיציה ,אני רוצה להגיד.
שלום בן משה  -ראש העיר :זה התפקיד שלו ,בשביל מה ,זה התפקיד שלו ,מה אתה רוצה?
תקשיב .קודם כל אין קביעה כמו שאתה אומר .תשתדל כשאתה אומר משהו פה לציבור
הרחב ,כאילו עכשיו יצא מהר סיני .אין קביעה כזאת .הקביעה אומרת כך ,כל אחד יכול
להציג ,ובכלל זה ,הוא והוא ,וכל אחד אחר.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אבל הוא לא ידע.
שלום בן משה  -ראש העיר :רק רגע .לאנשים האלה ,בסוף המבחן האמיתי הוא ,בסוף
המבחן ,א' ,א' אתה אמור לדעת ,מכיוון שאתה בחברה הכלכלית ,ואתה יודע שבחברה
הכלכלית יש בן אדם שאתה הארכת לו ל 4-שנים ,כבר נגמרו ה 8-שנים שלו ,ושני האחרים
התמנו בזמנך ,ואתה יודע שכבר הם מסיימים .אתה יודע ,אתה בוועדת הביקורת ,אל ,אל
תענה לי ,תקשיב רק ,לכן ,כל אחד פה יכול להציג .המבחן האמיתי הוא ,המבחן הוא ,האם
הבן אדם הזה שהציגו אותו הוא מתאים ,זה אחד .בודקים אותו בוועדה בלתי תלויה ,אפשר
להציג את מי ש ,אחד ,כל אחד יכול להציג את מי שהוא רוצה ,אבל יש ועדה בלתי תלויה,
והוועדה הזו בודקת ,היא ברשות שופט ,היא בודקת ,והדבר השני היא גם קובעת לנו את
האחוז של הנשים ,לכן ,גם אם רוצים למנות יותר גברים צריך נשים ,זה הכול ,זה המצב
הנוכחי ,זה הכול.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אפשר?
שלום בן משה  -ראש העיר :לכן ,דקה ,לכן דקה .לכן ,דקה .האנשים האלה שנמצאים כאן,
ה ם ראויים על פי מי שהציע אותם ,והם ייבחנו ,מי שמהם ילך לשופט ,יגיד שהוא לא
מתאים ,נחפש אחרים ,זה הכול.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אגב,
(מדברים יחד)
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שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע.
אביבה שקד  -חברת מועצה :שנייה רגע ,משה ,אני חושבת ,וגם על פרומה ,זה שהמועמדים
שעולים ,בודקים את כישוריהם ,אני חושבת שזה טיעון לא מספק .השאלה המשמעותית
היא ,האם ניתנה הזדמנות שווה לכל המועמדים הפוטנציאלים לתפקיד הזה .אני למשל
באופן אישי ,באמת ,אני אומרת לך אמיתי ,לא ידעתי על הדבר הזה ,יש לי ,בעיני רוחי כרגע,
לפחות שלושה אנשים מאוד מוכשרים שהייתי רוצה להעלות אותם כמועמדים ,לכן ,העניין
הזה שבודקים את ה ,האם אלו שהחברים כאן העלו אותם כמועמדים הם מתאימים ,זה
דבר אחד שתודה רבה שעושים אותו ,ברור שחייבים לעשות אותו .אבל ,האם נשקלו ,האם
הייתה שקיפות בזה ,שבכלל יש תהליך כזה ,כדי שעוד אנשים יוכלו להעלות מועמדים?
משה סיני  -חבר מועצה :יפסלו אותם במועצה ,אבל,
אביבה שקד  -חברת מועצה :אבל אני ,אני אומרת לך באופן אישי.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אני רוצה להגיד לכם ,אני רוצה להגיד לכם.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אני מאוד מוטרדת מזה.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע שאלת.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אני רוצה להגיד לכם ,אני הייתי שמח אם זה היה ככה ,אבל
בשום מקום בחוק אין דבר כזה ,הלוואי ,הלוואי וזה היה ככה ,שצריך לפרסם ,המחוקק
היום.
שלום בן משה  -ראש העיר :אין דרישה כזאת.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :שנייה רגע ,המחוקק היה אומר.
שלום בן משה  -ראש העיר :אין דרישה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :תעשה מכרז ,או תפרסם.
שלום בן משה  -ראש העיר :נכון.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :כל דירקטור שרוצה שיבוא לחברות עירוניות ,ותהיה ועדה
שתעשה בחינה ,זה לא היה נהוג עד היום.
שלום בן משה  -ראש העיר :אין דרישה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :רגע ,שנייה ,זה לא היה נהוג עד היום ,לא פעלו ככה עד היום.
אתה ממציא עכשיו מדיניות חדשה ,וזה בסדר ,זכותך .זה בסדר.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אני ,אז אני רוצה לבקש.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :זו זכותך.
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(מדברים יחד)
אביבה שקד  -חברת מועצה :אני רוצה .ראש העיר ,אני,
שלום בן משה  -ראש העיר :אין דרישה כזאת .נו באמת.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אני רוצה ,פרומה ,האם הנושא של ,שנייה רגע.
שלום בן משה  -ראש העיר :תגיש הצעה ,יגישו כרגע יחוקקו חוק,
אביבה שקד  -חברת מועצה :פרומה.
שלום בן משה  -ראש העיר :שעל כל דירקטור יוציאו עכשיו מכרז בין עירוני.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אני יודעת שלגבי חברות ממשלתיות.
משה סיני  -חבר מועצה :עשו את זה.
אביבה שקד  -חברת מועצה :יש את ,את נוסחת הדירקטורים .האם זה לא חל על רשויות
מקומיות?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :לא.
אביבה שקד  -חברת מועצה :לא חל ,כלומר ,הן מוחרגות מהנושא הציבורי?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :מוחרגות.
משתתף בדיון :אביבה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לא חל.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אני לא יודעת ,אני שואלת.
שלום בן משה  -ראש העיר :היא אומרת לא ,לא חל.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :לא חל ,זה לא  ...ממשלתית.
משתתף בדיון :רק סתם שתדעי ,גם אם,
אביבה שקד  -חברת מועצה :אני ,אני טוענת שלא הייתה שקיפות בזה שלא שמתם את זה,
ולא  ...את זה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אין ,אין דרישה לשקיפות ,ואין חובה.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אין דרישה לשקיפות?
שלום בן משה  -ראש העיר :ואין חובה לשקיפות.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אין חובה לשקיפות?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :יש שקיפות ,הנה ,למה אין שקיפות ,הנה זה שקיפות ,למה ,זה
שקוף.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
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רזיאל אחרק  -חבר מועצה :תבדקו את האנשים .תראו אם הם לא טובים.
אביבה שקד  -חברת מועצה :לא ,שקיפות לזה שאפשר להגיש מועמדים ,שכל אחד יכול
להגיש מועמדים.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אביבה ,הלוואי ,אביבה ,אביבה ,הלוואי והיה ,הלוואי והיה
אפשר לפרסם נציגי ציבור ,לעשות מכרז כזה ,הלוואי .אבל זה לא קיים ,מה לעשות.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :סליחה ,למה ,למה באמת.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אני חושב שצריך לבדוק את זה .אני בעד.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :רושמים פה שמות ואנחנו אין לנו ברירה רק להצביע בעד או
נגד.
משה סיני  -חבר מועצה :בוא נגיש ביחד.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אין לנו גם עמדה להיות נגד ,והאמת גם אין לנו עמדה להיות
בעדם ,אנחנו פשוט לא מכירים את האישים .למה מגישים לאנשים ,מגישים שם עם הרזומה
שלו ,ואז בודקים זה מתאים ,זה  ...לא מתאים.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לא אתה בודק .תקשיב.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא אתה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :גם אם אתה מאשר את זה ,יכול להיות שהוועדה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אז למה צריכים אותי ,איך  ...יכול להגיד נגד והוא לא מכיר
את האיש?
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :אגב ,אתה יכול ,אתה יכול.
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה.
משתתף בדיון :כמו שעשו.
שלום בן משה -ראש העיר :רבותיי ,רבותיי .הלאה ,בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  ,6מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
משה סיני  -חבר מועצה :רגע ,רגע ,אנחנו רוצים.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,סליחה ,אנחנו מעלים את זה להצבעה.
משה סיני  -חבר מועצה :לא ,אבל אני רוצה להגיש הצעה נגדית.
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שלום בן משה  -ראש העיר :אתה ,אתה .עזוב כרגע.
משה סיני  -חבר מועצה :אני רוצה להגיד הצעה נגדית ,מותר לי להגיש הצעה נגדית,
סליחה.
שלום בן משה  -ראש העיר :עוד פעם הצעה נגדית.
משה סיני  -חבר מועצה :נו מה לעשות.
משתתף בדיון :כן.
משתתף בדיון :צריך לשמור.
(מדברים יחד)
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה ,יש עוד ,יש עוד אחד .אפשר גם בסעיף הבא.
משה סיני  -חבר מועצה :כן .החיים קשים.
משתתף בדיון :הוא אומר אפשר בסעיף הבא.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אפשר אחת מול השנייה.
שלום בן משה  -ראש העיר :נו ,הצעה מול הצעה ,בבקשה.
משה סיני  -חבר מועצה :הצעה ,אנחנו לפני הצבעה ,אין לנו שום דבר עם אנשים ,האנשים
מאוד מכובדים ,ואנחנו מעריכים אותם.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אתה מכיר אותם?
משה סיני  -חבר מועצה :אני מכיר אותם ,בטח .לפני הצבעה אנחנו רוצים לבקש ,היועצת
המשפטית שתבקש חוות דעת של היועץ המשפטי של משרד הפנים ,האם ההליך הזה של
פנייה לסיעות פוליטיות בלי שחברי מועצת העיר יודעים לגיוס מועמדים למועצה ,האם זה
הליך תקין.
שלום בן משה  -ראש העיר :איזה סיוע פוליטי ,איזה סיוע פוליטי ,אתה ,על מה אתה
מדבר?
משה סיני  -חבר מועצה :עכשיו אתה אמרת ,פנית אליו ,הוא צריך להביא לך מישהו אחר,
מה ,מה ,למה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :מה אתה רוצה?
משה סיני  -חבר מועצה :אתה אמרת את זה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :תשאל.
שלום בן משה  -ראש העיר :נכון ,תשאל.
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רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אני לא שמעתי.
משה סיני  -חבר מועצה :יש פה ,יש פה ,יש פה ,יש פה התנגדות .בוא נעלה הצעה מול
הצעה.
משתתף בדיון :חבר'ה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :משה .משה?
(מדברים יחד)
משה סיני  -חבר מועצה :לא ,אל תיקח את זה ברמה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :תקשיב ,אני רוצה להגיד לך משהו.
אביבה שקד  -חברת מועצה :אין בעיה .אז אין לך,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :משה ,משה .משה .בוא נפנה ביחד למשרד הפנים ,למה אתה,
(מדברים יחד)
משה סיני  -חבר מועצה :אני מוכן להצביע בעד.
משתתף בדיון :לא ,לא .בוא נצביע בעד .להצביע בעד ,מה זה קשור.
שלום בן משה  -ראש העיר :תפנה למשרד הפנים ,משרד הפנים מה שאתה רוצה.
משה סיני  -חבר מועצה :אבל זה לא קשור.
משתתף בדיון :תפנה גם אתה ,נו.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :העניין הוא ,עכשיו אין פה,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מעלה להצבעה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :תאשר את האנשים ונפנה ביחד.
שלום בן משה  -ראש העיר :אנחנו נביא את ההצעה להצבעה ,כן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני מצביע איתך ,אין לי בעיה .אני מאמין בזה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מעלה עכשיו .סעיף .6
שלום בן משה  -ראש העיר :מעלים את ההצעה להצבעה ,בבקשה ,כן.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  ,6שלום ,מי בעד ,שלום ,שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון לא נמצא ,מיכאל לא נמצא.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :הצעה מול הצעה ,מי שלא פה אז הוא שם.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :איך אתם רוצים להצביע?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :הצעה מול הצעה.
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שלום בן משה  -ראש העיר :הצעה מול הצעה ,גמרנו.
פרומה פורת  -יועמ"ש לעירייה :אז תעשו בהצבעה מי בעד ,ואז,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בדיוק ,מי בעד ההצעה של ראש העיר וזהו.
שלום בן משה  -ראש העיר :מי בעד ההצעה של ראש העיר?
משתתף בדיון :בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :שלום בן משה?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה ... :שיצביע.
משה סיני  -חבר מועצה :צריך להצביע ביד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור לא נמצא ,מיכאל מלמד לא נמצא ,יעקב
אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :כל אחד שיצביע.
משה סיני  -חבר מועצה :לא ,זה לא ,יגאל אתה לא עושה את זה נכון.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :הצעת ראש העיר.
משה סיני  -חבר מועצה :כל אחד צריך ,כמו שפרומה אומרת ,צריך להגיד בעד איזה הצעה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :איזה הצעה הוא.
משה סיני  -חבר מועצה :הוא מצביע.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :כל אחד שיגיד בעד איזה הצעה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :או קיי ,נו אותו דבר ,נו.
שלום בן משה  -ראש העיר :מי בעד ההצעה שלי ,שירים את ידו?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :על איזה סעיפים מצביעים?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רגע ,אז אני אקריא.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :רגע ,בוא נגיד את השמות.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :נכון נו ,בן ציון לא נמצא ,מיכאל מלמד לא נמצא ,יעקב
אדמוני?
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יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בעד הצעת ראש העיר .אבטליון בצלאלי לא נמצא .סיגל
שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בעד הצעת ראש העיר .עומר שכטר?
עומר שכטר  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בעד הצעת ראש העיר .רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בעד הצעת ראש העיר .עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה :בעד הצעת ראש העיר.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני?
משה סיני  -חבר מועצה :לא ,זה רק בעד ,אתה צריך להעלות את ההצעה שלי.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לא צריך ,לא צריך.
משתתף בדיון :לא ,אתה בעד ההצעה שלך.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אוטומטית מי שלא ,זה אחד מול השנייה ,זה אוטומטית לא
צריך להגיד נגד .אתה תרים,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר רצון לא נמצא.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :עושים לך אותו דבר.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
אביבה שקד – חברת מועצה :בעד הצעת ראש הסיעה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :בעד הצעת ראש העיר
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד הצעה של ראש העיר.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד הצעת ראש העיר.
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החלטה מס' 7
סעיף  6שבתוספת לסדר היום  -הצעת ראש העיר :מינוי זוהר יוסף כדירקטור (נציג
ציבור) בחברה הכלכלית לראש העין בע"מ ,כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים
בתאגידים עירוניים.
הצעת חבר המועצה משה סיני :לפני ההצבעה ,לבקש מיועמ"ש העירייה לפנות ליועץ
המשפטי של משרד הפנים לבקש חוות דעת האם ההליך הזה של פנייה לסיעות פוליטיות
בלי שחברי מועצת העיר יודעים לגיוס מועמדים למועצה ,הוא הליך תקין.
בעד הצעת ראש העיר )9( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל
אחרק ,עדי אביני ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
בעד הצעת חבר המועצה מש הסיני  )2( :משה סיני ,אביבה שקד.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הצעת ראש העיר ,מינוי זוהר יוסף
כדירקטור (נציג ציבור) בחברה הכלכלית לראש העין בע"מ ,כפוף לאישור הוועדה לבדיקת
מינויים בתאגידים עירוניים.

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף  .7אישור מינוי איריס.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :רגע .עוזי מה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד הצעת ראש העיר .יאללה נו.
משתתף בדיון :הוא אמר הוא מהאו"ם הוא צריך להצביע.
שלום בן משה  -ראש העיר :הוא לא מהאו"ם ,הוא בעד הצעת ראש העיר.
משתתף בדיון :בסדר גמור ,עוזי.
שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי ,אמרת בעד ,נו .שלא יבלבל אותך ,נו.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני בעד אמרתי.
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 .7אישור מינוי איריס נדיב כדירקטורית (נציגת ציבור) בחברה הכלכלית לראש העין
בע"מ ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים_________.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף ,סעיף  ,7אישור מינוי איריס נדיף כדירקטורית בחברה
הכלכלית לראש העין ,כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים.
משה סיני  -חבר מועצה :אבל על זה הצבענו עכשיו.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הצבענו על ,זוהר יוסף הצבעת.
משה סיני  -חבר מועצה :אה זה אותו דבר ,נו.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אותו דבר ,אז הצעה מול הצעה ,נו יאללה בוא נגמור עם זה.
אפשר לעשות כולם ככה ,במקום זה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד?
שלום בן משה  -ראש העיר :עוד שלושה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :שלושה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד .שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד ראש העיר.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור לא נמצא ,מיכאל מלמד לא נמצא ,יעקב
אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד ראש העיר.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי לא נמצא ,סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בעד .עומר שכטר?
עומר שכטר  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בעד הצעת ראש העיר .רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :תגידו עבור מה בעד ,שאני לא.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד ראש העיר ,בעד הצעת ראש העיר.
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה :בעד ראש העיר.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני?
משה סיני  -חבר מועצה :בעד הצעה שלי,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר רצון לא נמצא ,משה בעד ההצעה של משה סיני.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לא אופוזיציה ,של משה סיני .אין אופוזיציה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בעד הצעת ראש העיר.
(מדברים יחד)
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך ,חנוך עוז ,רגע ,חנוך?
חנוך עוז – חבר מועצה :בעד הצעת ראש העיר.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עוזי?
עוזי אשוואל – חבר מועצה :בעד הצעת ראש העיר.
החלטה מס' 8
סעיף  7שבתוספת לסדר היום – הצעת ראש העיר :מינוי איריס נדיב כדירקטורית (נציגת
ציבור) בחברה הכלכלית לראש העין בע"מ ,כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים
בתאגידים עירוניים.
הצעת חבר המועצה משה סיני :לפני ההצבעה ,לבקש מיועמ"ש העירייה לפנות ליועץ
המשפטי של משרד הפנים לבקש חוות דעת האם ההליך הזה של פנייה לסיעות פוליטיות
בלי שחברי מועצת העיר יודעים לגיוס מועמדים למועצה ,הוא הליך תקין.
בעד הצעת ראש העיר )9( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל
אחרק ,עדי אביני ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
בעד הצעת חבר המועצה משה סיני )2( :משה סיני ,אביבה שקד.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הצעת ראש העיר ,מינוי איריס נדיב
כדירקטורית (נציגת ציבור) בחברה הכלכלית לראש העין בע"מ ,כפוף לאישור הוועדה
לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים.
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 .8אישור מינוי ד"ר יונה ברק כדירקטורית (נציגת ציבור) בעמותה לפיתוח שירותים
חברתיים ,כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים עירונים________.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  .8סעיף  8אישור מינוי דוקטור יונה ברק כדירקטורית
בעמותה לפיתוח שירותים חברתיים.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :כולם בעד ,כולם בעד ,יאללה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :כפוף לאישור הוועדה למינוי.
שלום בן משה  -ראש העיר :יש לכם בעיה עם דוקטור יונה ברק?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה אותו עניין.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לא ,זה לא אותו עניין ,הוא אמר שאין לו בעיה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אין לו בעיה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :הוא אמר שאין לו בעיה .הוא אמר שאין לו בעיה.
משתתף בדיון :שירותים הוא מוותר.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לגבי שירותים חברתיים.
משתתף בדיון ... :רק נגד ,זהו.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :זה משהו אחר ,זה משהו אחר ,בעד כולם ,יאללה.
משתתף בדיון :צודק.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור לא נמצא ,מיכאל מלמד לא נמצא ,יעקב
אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי לא נמצא ,סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
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עומר שכטר  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני?
משה סיני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר רצון לא נמצא .אביבה?
אביבה שקד  -חברת מועצה :נמנעת.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אז מה ,רק סיני בעד?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך עוז?
חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :חכמה .בעד.
משתתף בדיון :לא כמוך ,אתה לא יכול בהתחלה לבקש שר ,את שר הפנים.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :זה שני דברים שונים.
משתתף בדיון :זה עמותה ,זה עמותה,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :זה אותו דבר ,שניהם תאגידים ,שניהם תאגידים .אתה תקרא
לזה עמותה ,שניהם תאגידים.
(מדברים יחד)
החלטה מס' 9
סעיף  8שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי ד"ר יונה ברק
כדירקטורית (נציגת ציבור) בעמותה לפיתוח שירותים חברתיים ,כפוף לאישור הוועדה
לבדיקת מינויים בתאגידים עירונים.
בעד )10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,משה סיני ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
נמנעת )1( :אביבה שקד.

51

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  34/13מיום 20/4/2015

 .9רקע  -מליאת המועצה בישיבתה מיום  22/9/14פרוטוקול מס'  22/13אישרה פתיחת
חשבון להשקעות בבנק מזרחי.
מליאת המועצה מתבקשת לאשר ייפוי כח לחברת אי.בי.אי ניהול תיקים לניהול חשבון
האמור________________________________________________________.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  ,9רחבעם ,בבקשה.
שלום בן משה  -ראש העיר :רחבעם בבקשה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי ,סליחה ,חנוך ,כן.
רחבעם חיים  -גזבר המועצה :אנחנו מבקשים את אישור המועצה ,אנחנו ,העירייה מפרישה
 ...השקעה ,להשקיע את הכספים הגדולים בחברת  IBI ,IBAסליחה ,ומבקשים את אישור
המועצה ,שהם ינהלו את התיקים בתוך ארגון העירייה שפתחנו ,פתחנו בבנק ,בבנק המזרחי,
כולל אישור כל המסמכים המצורפים .זהו.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :תסביר גם,
משתתף בדיון :לא הבנתי,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מה יהיה אם אנחנו מסרבים לתת להם?
שלום בן משה  -ראש העיר :למי?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :שאלה אמיתית ,חבר'ה ,נשמע קצת.
שלום בן משה  -ראש העיר :הוא ייתן לך תשובה ,הוא ייתן.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :למי ,למי?
שלום בן משה  -ראש העיר :תן לו תשובה.
רחבעם חיים  -גזבר המועצה :מה השאלה.
שלום בן משה  -ראש העיר :מה יקרה אם מסרבים?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הכסף שלהם ,של ה 4-ומשהו.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :לא ,לא ,עוד לא.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,לא ,לא זה לא זה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אגב ,אם יש לך חברת השקעה ,אתה יכול להביא אותה,
ויתייחסו גם להצעה שלה .יבדקו את הפרמטרים של ההצלחות שלה.
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שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי ,תגיד לממשלה לא?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  .9מי בעד ,רגע ,בוא נגיע לזה ,סעיף .9
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
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 לא נמצא ,מיכאל מלמד לא נמצא ,יעקב
אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי ,לא נמצא ,סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני?
משה סיני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר רצון לא נמצא ,אביבה שקד?
אביבה שקד  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך.
חנוך עוז – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עוזי
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 10
סעיף  9שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד ייפוי כח לחברת
אי.בי.אי ניהול תיקים לניהול חשבון להשקעות בבנק מזרחי.
בעד )11( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,משה סיני ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.

 .10רקע  -מליאת המועצה בישיבתה מיום  7/4/14פרוטוקול מס'  12/13אישרה קבלת
הלוואה בסך  4,345אלש"ח מבנק הבינלאומי עבור השתתפות רשות עצמאית בתשלומי
העברה.
מליאת המועצה מתבקשת לאשר פרוטוקול הבנק__________________________.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  .10מליאת המועצה מישיבתה מיום  7/4/14פרוטוקול
 12/13אישרה קבלת הלוואה בסף  4,345אלש"ח מבנק הבינלאומי עבור השתתפות רשות
עצמאית בתשלומי העברה.
שלום בן משה  -ראש העיר :רחבעם בבקשה.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :כן ,זה בעבר הייתה ,זה יצא ב ,מי שזוכר זה כבר יצא חוק
לכל הרשויות.
משתתף בדיון :זה החלטת ממשלה.
משה סיני  -חבר מועצה :זה לא חוק.
משתתף בדיון :זו הייתה החלטת ממשלה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חוק.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :זה חוק ,זה בחוק.
משתתף בדיון :הוא הכניס את זה ,לא ,הוא הכניס את זה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :את ההסדרים.
משתתף בדיון :חוק ההסדרים.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :זה מעוגן בחוק ההסדרים.
שלום בן משה  -ראש העיר :זה החלטת הממשלה שעברה על חוק ההסדרים.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :זה נותן לך תשובה ,האם ה  ...יכולה לסרב או לא יכולה
לסרב? היא לא יכולה לסרב.
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עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אם מסרבת נגיד ,מה עושים ,כאילו מה?
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :הכסף הועבר .הכסף הועבר.
משה סיני  -חבר מועצה :יעמידו אותנו לדין?
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :הכסף כבר הועבר.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה ... :גדולה שאתה,
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,יעמידו  ...נשמה ,הכסף כבר ,לא ,הכסף כבר הועבר.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הועבר לפני שנה.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :לפני שנה.
משתתף בדיון :לא ,לא ככה ,לא ככה.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :דרך ,דרך אישור המליאה זה עבר אישור מליאה ,הוא מבקש
את אישור המליאה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :פרוטוקול הבנק ,עבור פרוטוקול הבנק .זה כבר אושר פה
בעבר.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :למה ,למה חשוב להם שאנחנו נאשר את זה? סתם שאלה.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :הם מבקשים אישור של הפרוטוקול.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אישורו של הפרוטוקול.
פרומה פורת  -יועמ"ש עירייה :אני אסביר .הם מבקשים אישור בנוסח מסוים ,ואחר כך
אני כיועצת משפטית של העירייה אמורה לאשר שניתן אישור בנוסח המסוים הזה .היות
והנוסח המסוים הספציפי הזה בזמנו לא עמד לנגד עיניי המועצה ,אז אנחנו אישרנו את זה
בלי הנוסח הספציפי .עכשיו אני לא יכולה לתת אישור שזו החלטה שהתקבלה ,כשהנוסח
הזה לא עמד לנגד עינינו.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :מה השוני בין הנוסחים?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אנחנו אישרנו את זה קצר ,כמו שאנחנו עושים תמיד.
עכשיו אם היינו אומרים בהתאם ל,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :זה לא מרע תנאים.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,לא.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לא.
מר רזיאל אחרק ,חבר מועצה :זה מה שחשוב ,זה הכול.
משתתף בדיון :רגע ,שנייה ,שנייה לפני.
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שלום בן משה  -ראש העיר :כן בבקשה .הלאה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :עומר?
עומר רצון  -חבר מועצה :ערב טוב לכולם.
שלום בן משה  -ראש העיר :ערב טוב ומבורך.
משתתף בדיון :ערב טוב ,איזה כניסה.
שלום בן משה  -ראש העיר :תעלה להצבעה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מעלה להצבעה את סעיף  .10מי בעד?
משה סיני  -חבר מועצה :שנייה ,ביקשתי את רשות הדיבור .דקה.
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה ,בבקשה.
משה סיני  -חבר מועצה :דקה .אני רוצה להבין רחבעם שאלה פשוטה ,ההלוואה הזאתי
כבר ,אנחנו העברנו  4.3מיליון שקל מכספי עיריית ראש העין ,העברנו אותה כבר  ...שלה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :כל העיריות.
שלום בן משה  -ראש העיר :כל העיריות .הלאה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :כל העיריות העבירו.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לא ,כל העיריות האיתנות.
משתתף בדיון :האיתנות.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :האיתנות ,האיתנות ,האיתנות.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן,
משה סיני  -חבר מועצה :לא כל העיריות .היום יש עיריות שהוחרגו מהעניין הזה ,כל אלה
שמקבלות מענק איזון.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :נכון ,אז העיריות האיתנות ,נו.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
משה סיני  -חבר מועצה :מה שהממשלה החליטה ש ...עכשיו ,זה היה ,פרומה ,אני רוצה
פשוט לשאול ,זה היה לפני חתימת הגג ,אחרי חתימת הסכם הגג? מתי ,מתי היה  ,...מישהו
זוכר?
משתתף בדיון :אני זוכר.
משה סיני  -חבר מועצה :זה היה לפני חתימת הסכם הגג .או קיי.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :אין קשר.
שלום בן משה  -ראש העיר :אין קשר לזה.
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משה סיני  -חבר מועצה :אין קשר אם לא עושים את הקשר ,עכשיו נעשה את הקשר.
שלום בן משה  -ראש העיר :אין קשר.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :זה החלטה ,זה חוק.
משה סיני  -חבר מועצה :דקה ,דקה רגע ,דקה .עכשיו ,הבנק מה מבקש בדיוק?
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :הוא מבקש  ...זאת אומרת יש פה איזשהו נוסח.
משה סיני  -חבר מועצה :אחרי שהוא נתן לנו את הכסף לפני שנה ,ואנחנו החזרנו את
הכסף ,הוא מבקש עכשיו מה ,מה ,לא הבנתי מה הוא מבקש.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :הוא מבקש איזשהו ,את האישור פרוטוקול ,לא ,פרומה
אמורה לאשר שהמועצה אכן אישרה את,
שלום בן משה  -ראש העיר :בנוסח מסוים.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :בנוסח ספציפי.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :וזה לא היה.
משה סיני  -חבר מועצה :וזה כל מה שאישרנו ,זאת אומרת הנוסח שעכשיו אנחנו
מתבקשים לאשר,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :נכון ,זה מה ששאלתי.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :לא היה בנוסח.
משה סיני  -חבר מועצה :אז אתם שמתם לנו עכשיו את הנוסח שאנחנו מבקשים לאשר.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :כן.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :בדיוק ,בדיוק.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :למשל ,אם היית מקשיב לא היית.
שלום בן משה  -ראש העיר :זה לא משנה מהותית את העניין.
משה סיני  -חבר מועצה :הבנתי .עכשיו ,מה שאני כן רוצה לומר ,ואני אומר את זה
באיזושהי נימה של כיוון אסטרטגי שלך אני ממליץ אותו .תראה ,בזמנו עיריית ראש העין
הסכימה לתת הלוואה שהיא לוקחת אותה למעשה ,את כספי התושבים ,כי אנחנו צריכים
כתושבים להחזיר את ההלוואה הזאתי ,ולהעביר אותה לממשלה ,כאשר זה לא הלוואה
רגילה שלוקחים אותה כדי לעשות משהו בעיר ,להשקיע בעיר ,בשכונה כזו בשכונה אחרת.
משתתף בדיון :ולהעביר לרשויות אחרות.
משה סיני  -חבר מועצה :אלא ,אלא ,אלא.
משתתף בדיון :לא ,זה היה להעביר לרשויות אחרות.
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משה סיני  -חבר מועצה :לא לרשויות אחרות ,זה נכנס לכיס של הממשלה.
אביבה שקד  -חברת מועצה :זה לממשלה.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :לא ,לא ,לא זה לרשויות אחרות.
אביבה שקד  -חברת מועצה :זה לממשלה שתעביר להם.
משה סיני  -חבר מועצה :בסדר ,מה זה משנה ,אבל זה ,אבל זה לממשלה ,מה זה משנה,
לממשלה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :מה זה משנה  ...מה הפואנטה ,מה הפואנטה נו.
שלום בן משה  -ראש העיר :מה ,אז מה?
משה סיני  -חבר מועצה :אתה מעביר את זה לממשלה .עכשיו ,בזמנו עדיין לא נחתם הסכם
הגג ,לא היה הסכם לא זה ,בהסכם הגג שאתה חתמת עליו ,למעשה נתנו על עצמנו הרבה
מאוד מחויבויות ,מאוד מאוד ,לא אגיד לך בעייתיות ,אבל מהותיות בפן הזה של בניית מבני
ציבור ,וקליטת אוכלוסייה חדשה ,ו פיתוח מבני תרבות ופארקים וכל הדברים האלה ,נכון
שהממשלה מסייעת ,אבל ,בנסיבות האלה ,בנסיבות האלה של היום ,של היום ,נראה לא
נכון ,לא ראוי שעירייה שלוקחת על עצמה משימה לאומית ,שלמעשה פיתוח שכונות חדשות
בהיקף שהוא חסר תקדים במדינת ישראל ,המשמעות שהיא לוקחת עכשיו  4.5מיליון שקל,
ומעבירה את זה ,או העבירה את זה לממשלה .מה שאני בא ואומר ,עשית את זה כבר ,לא
נלחמת בזמנו על העניין הזה ,בסדר ,אבל היום לדעתי ,כאשר נכנס שר פנים חדש ,אני חושב
שרוח הדברים ,זה פשוט לבקש גישה ,להגיד לו ,כמו שהחרגתם רשויות אחרות ,שלא בונות
היום שכונות חדשות ,שלא הולכים למהלכים אסטרטגיים ,תחריגו ,תחריגו ,סליחה,
תחריגו ,שלום ,תחריגו את העיר שלנו מהעונש הזה ,במירכאות ,של להעביר כמעט  5מיליון
שקל לרשויות אחרות .למה? למה? מדוע? אז אני רוצה להוסיף להחלטה כאן.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :אנחנו צריכים תמיכה.
משה סיני  -חבר מועצה :סליחה ,פנייה של מועצת העיר ,להסמיך אותך שעם כניסת שר
הפנים החדש ,אתה ,אחד הדברים הראשונים שאתה תבקש ממנו ,זה להחזיר את ה4.3-
מיליון שקל לעיריית ראש העין.
שלום בן משה  -ראש העיר :תשמע ,אנחנו נפנה.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :אנחנו נפנה אליו.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני רק מציע לך הצעה ,הרי אתה מדבר לפרוטוקול וזה חשוב
מאוד.
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משה סיני  -חבר מועצה :מדבר אליך ,למה לפרוטוקול?
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה ,דקה ,למה אתה קופץ?
עדי אביני  -חבר מועצה :הוא מדבר אליך דרך הפרוטוקול.
שלום בן משה  -ראש העיר :תן לי רגע שנייה אחת .הסיפא שלך היא בסדר גמור ,רק אני
לא רוצה לענות לך כרגע על הרישא שלך.
משה סיני  -חבר מועצה :בסדר גמור.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא עשית בה-בה-בה ,כן ,אותי מציע ,אני לא רוצה להגיד
עכשיו מה אתה לא עשית ,כי אתה תגיד לי למה לא עשית .אז הסיפא אני מקבל ,אם אתה
תנסח את הסיפא שאתה מבקש ,בלי כל הפתיחה שלך הזאת ,שיש בה כל מיני אמירות שאין
להן שום יסוד ,אם אתה מבקש עכשיו ,בסיפא שלך ,שאם בנסיבות ,שהעיר נמצאת עכשיו
כרגע בפיתוח מואץ וכו' וכו' ,לפנות לשר הפנים ,לשקול את העניין הזה ,אם תנסח מחדש
אני מוכן.
משה סיני  -חבר מועצה :הנה ,ניסחת את זה במקומי מצוין.
שלום בן משה  -ראש העיר :אז אני מוכן ,כרגע ,בנסיבות שהיא נמצאת עכשיו.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :הוא איש פוליטי ,שלום ,מה אתה רוצה שיגידו? אל ת  ...הוא
איש פוליטי.
שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר ,בסדר .אנחנו .רגע ,אני רוצה.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לגבי הרישא.
משתתף בדיון :די ,אני מקבל את,
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,לא ,לא.
משתתף בדיון :שניכם תלכו.
שלום בן משה  -ראש העיר :מה?
משתתף בדיון :ששניכם ביחד תלכו.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,נשלח מכתב.
משתתף בדיון :שניכם מלחמה.
משתתף בדיון :יש מצב שתהיה שרה בכלל.
שלום בן משה  -ראש העיר :שר הפנים  ...בנסיבות שלי.
(מדברים יחד)
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד סעיף  ,10מי בעד ,שלום בן משה?
משה סיני  -חבר מועצה :תוספת ,יגאל תגיד ,בתוספת הפנייה של המועצה,
שלום בן משה  -ראש העיר :מועצת העיר לראש העיר .משרד הפנים.
משה סיני  -חבר מועצה :בראשותה יפנה לשר הפנים החדש ,בבקשה להחריג את ראש
העין ,ולקבל עכשיו החזר של  4.3מיליון שקל.
שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר .בעגלא ובזמן קריב .בבקשה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :ת שמע ,אני חושב שצריך להביא להחלטת הכנסת.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבל הכסף כבר שולם.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :שמספר ה  ...יהיה חלק שחסר  ...וגם במועצה  ...לסגור את
התיק ,מה אתה אומר ?
שלום בן משה  -ראש העיר :נבקש מ ...שיהיה נציגנו בכנסת.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :נציגנו בכנסת.
משתתף בדיון :זה הצבעה ,זה הצבעה.
משתתף בדיון :לא ,זה נכון.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :חנוך העביר ,סליחה חנוך ניהל את המגעים.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :מצביעים ,בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :שלום בן משה.
שלום בן משה – ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה בן ציון בית אור לא נמצא ,מיכאל מלמד לא נמצא .יעקב
אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי לא נמצא .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 אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני?
משה סיני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
אביבה שקד – חברת מועצה :בעד
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עוזי?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 11
סעיף  10שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הנוסח המצורף:
פרוטוקול הבנק הבינלאומי לקבלת הלוואה בסך  4,345אלש"ח עבור השתתפות רשות
עצמאית בתשלומי העברה.
בתוספת פניה לשר הפנים בבקשה להחריג את ראש העין לקבלת החזר של  4.3מיליון .₪
בעד )12( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל
אשוואל.
מר יגאל ינאי ,מנכ"ל העירייה :טוב ,ישיבת המועצה  34/13הסתיימה.
מר שלום בן משה ,יו"ר ,ראש העיר :תודה רבה לכם.

** נעילת הישיבה **
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' :1
נושאים שהועלו מחוץ לסדר היום:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד להעלות מחוץ לסדר היום את הנושאים המפורטים
להלן:
 .11אישור תב"ר מס'  1259עבור שירותי  ,GISע"ס  ₪ 850,000במימון משרד הבינוי.
 .12אישור תב"ר מס'  1858עבור מגרש משולב פארק ז'בוטינסקי ,ע"ס  ₪ 250,000במימון
הטוטו.
 .13אישור מינוי רו"ח יחיאל חדד כמ"מ חבר וועדה לענייני ארנונה.
בעד )10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,משה סיני ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' 2
סעיפים  1א-ה ו 2 -א-ב שבסדר היום:
סעיף  :1אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1256עבור השתתפות בעבודות פיתוח הרחבת בית העלמין ,ע"ס
 ₪ 350,000במימון עירייה.
ב .אישור תב"ר מס'  1257עבור ביצוע הסדרה בטיחותית נחל רבה – ק .גלויות ,ע"ס 75,000
 ₪במימון עירייה ו ₪ 175,000 -במימון משרד התחבורה ובטיחות בדרכים ,סה"כ תקציב
.₪ 250,000
ג .אישור תב"ר מס'  1258עבור תכנון הסדרה בטיחותית יהודה הלוי – שבזי ,ע"ס 24,000
ש"ח במימון עירייה ו 56,000 -ש"ח במימון משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ,סה"כ
תקציב .₪ 80,000
ד .אישור תב"ר מס'  1474עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,910ע"ס  ₪ 3,700,000במימון
משרד החינוך.
ה .אישור תב" מס'  1475עבור  2כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,801ע"ס  ₪ 1,900,000במימון
משרד החינוך.
סעיף :2
א .אישור עדכון הצמדת תב"רים שעברו אישור מליאה למדד:
תב"ר  417עבור בניית אולם ספורט בי"ס בגין -התקציב ממשרד הבינוי בסך 6,637,536
 ₪צמוד למדד תשומות הבניה החל מהחודש ה 19 -ואילך ומדד הבסיס הינו מדד
החודש ה 18 -להתקשרות.
ב .עדכון שמות תב"רים:
תב"ר מס'  1428עבור תכנון וביצוע מעון יום מתחם  - Aלעדכן לתכנון וביצוע מעון יום
מתחם  Aמגרש .801
תב"ר מס'  1429עבור תכנון וביצוע מעון יום מתחם  – Bלעדכן לתכנון וביצוע מעון יום
מתחם  Bמגרש .904
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סעיפים  1א-ה ו 2 -א-ב כמפורט לעיל.
בעד )10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,משה סיני ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
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החלטה מס' 3
סעיף  3שבסדר היום :עדכון תקציב כח אדם

הכנסות
1591000970

תמרוץ רשויות מקומיות

200,000

הוצאות
סעיף תקציבי
1713200110
1621000110
1813200110
1829000110

מס' משרה
תפקיד
שם
1
פקח
פיקוח עירוני א'
1
מנהל/ת מח' חוזים ונכסים
גזברות/הנדסה
-1
אב בית בתי"ס יסודי
1
אב בית
ספורט

הוצאות שכר
80,000
120,000
( - 140,000גריעה)
140,000

החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות עדכון תקציב כ"א כמפורט לעיל.
בעד )8( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני,
אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
נמנעים )2( :משה סיני ,אביבה שקד.
החלטה מס' 4
נושאים שהועלו מחוץ לסדר היום:
 .11אישור תב"ר מס'  1259עבור שירותי  ,GISע"ס  ₪ 850,000במימון משרד הבינוי.
 .12אישור תב"ר מס'  1858עבור מגרש משולב פארק ז'בוטינסקי ,ע"ס  ₪ 250,000במימון
הטוטו.
 .13אישור מינוי רו"ח יחיאל חדד כמ"מ חבר וועדה לענייני ארנונה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הנושאים המפורטים לעיל.
בעד )10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,משה סיני ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' 5
סעיף  4שבתוספת לסדר היום :אישור התקשרות בחוזה ביטוחי העירייה ללא מכרז
בהתאם לתקנה ( 22ח) לתקנות העיריות (מכרזים).
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד התקשרות בחוזה ביטוחי העירייה ללא מכרז
בהתאם לתקנה ( 22ח) לתקנות העיריות (מכרזים).
כמו כן ,למנות צוות למו"מ בהרכב כדלקמן:
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה
רחבעם חיים  -גזבר העירייה
יועץ העירייה לענייני ביטוחים
בעד )10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,משה סיני ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' 6
סעיף  5שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה :אישור התקשרות בחוזה ללא מכרז
לאספקה והתקנת מנופי תקרה עבור בי"ס "נאות אילנה" בהתאם לתקנה ( 22ח) לתקנות
העיריות (מכרזים).
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד התקשרות בחוזה ללא מכרז לאספקה והתקנת
מנופי תקרה עבור בי"ס "נאות אילנה" בהתאם לתקנה ( 22ח) לתקנות העיריות (מכרזים).
בעד )10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,משה סיני ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
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החלטה מס' 7
סעיף  6שבתוספת לסדר היום  -הצעת ראש העיר :מינוי זוהר יוסף כדירקטור (נציג
ציבור) בחברה הכלכלית לראש העין בע"מ ,כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים
בתאגידים עירוניים.
הצעת חבר המועצה משה סיני :לפני ההצבעה ,לבקש מיועמ"ש העירייה לפנות ליועץ
המשפטי של משרד הפנים לבקש חוות דעת האם ההליך הזה של פנייה לסיעות פוליטיות
בלי שחברי מועצת העיר יודעים לגיוס מועמדים למועצה ,הוא הליך תקין.
בעד הצעת ראש העיר )9( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל
אחרק ,עדי אביני ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
בעד הצעת חבר המועצה מש הסיני  )2( :משה סיני ,אביבה שקד.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הצעת ראש העיר ,מינוי זוהר יוסף
כדירקטור (נציג ציבור) בחברה הכלכלית לראש העין בע"מ ,כפוף לאישור הוועדה לבדיקת
מינויים בתאגידים עירוניים.

החלטה מס' 8
סעיף  7שבתוספת לסדר היום – הצעת ראש העיר :מינוי איריס נדיב כדירקטורית (נציגת
ציבור) בחברה הכלכלית לראש העין בע"מ ,כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים
בתאגידים עירוניים.
הצעת חבר המועצה משה סיני :לפני ההצבעה ,לבקש מיועמ"ש העירייה לפנות ליועץ
המשפטי של משרד הפנים לבקש חוות דעת האם הה ליך הזה של פנייה לסיעות פוליטיות
בלי שחברי מועצת העיר יודעים לגיוס מועמדים למועצה ,הוא הליך תקין.
בעד הצעת ראש העיר )9( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל
אחרק ,עדי אביני ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
בעד הצעת חבר המועצה משה סיני )2( :משה סיני ,אביבה שקד.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הצעת ראש העיר ,מינוי איריס נדיב
כדירקטורית (נציגת ציבור) בחברה הכלכלית לראש העין בע"מ ,כפוף לאישור הוועדה
לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים.

החלטה מס' 9
סעיף  8שבתוספת לסדר היום :אישור מינוי ד"ר יונה ברק כדירקטורית (נציגת
ציבור) בעמותה לפיתוח שירותים חברתיים ,כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים
בתאגידים עירונים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי ד"ר יונה ברק כדירקטורית (נציגת
ציבור) בעמותה לפיתוח שירותים חברתיים ,כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים
בתאגידים עירונים.
בעד )10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,משה סיני ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
נמנעת )1( :אביבה שקד.
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החלטה מס' 10
סעיף  9שבתוספת לסדר היום:
רקע  -מליאת המועצה בישיבתה מיום  22/9/14פרוטוקול מס'  22/13אישרה פתיחת חשבון
להשקעות בבנק מזרחי.
מליאת המועצה מתבקשת לאשר ייפוי כח לחברת אי.בי.אי ניהול תיקים לניהול חשבון
האמור.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד ייפוי כח לחברת אי.בי.אי ניהול תיקים לניהול
חשבון להשקעות בבנק מזרחי.
בעד )11( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,משה סיני ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.

החלטה מס' 11
סעיף  10שבתוספת לסדר היום:
רקע  -מליאת המועצה בישיבתה מיום  7/4/14פרוטוקול מס'  12/13אישרה קבלת הלוואה
בסך  4,345אלש"ח מבנק הבינלאומי עבור השתתפות רשות עצמאית בתשלומי העברה.
מליאת המועצה מתבקשת לאשר פרוטוקול הבנק.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הנוסח המצורף :פרוטוקול הבנק הבינלאומי
לקבלת הלוואה בסך  4,345אלש"ח עבור השתתפות רשות עצמאית בתשלומי העברה.
בתוספת פניה לשר הפנים בבקשה להחריג את ראש העין לקבלת החזר של  4.3מיליון .₪
בעד )12( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל
אשוואל.

____________________
שלום בן משה
ראש העיר

____________________
יגאל ינאי
מנכ"ל העירייה
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