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שלום בן משה – ראש העיר :שלום אביבה ערב טוב אני שמח לראות אותך ,בנגה לא נמצא
כאן היום הוא יחד עם הבן שלו בבית ספר טל ,הבן שלו מקבל היום ספר ,חמישה חומשי
תורה והוא נמצא שם יחד עם הבן שלו ,יחד עם ההורים שלו ,אני הספקתי ללכת לשם לברך
אותם ,אני מברך אותם גם כאן מעל השולחן ,תלמידי כיתה ב' ,שקיבלו חמישה חומשי
תורה ,זה בהחלט מסיבה מרגשת מאוד .טוב אנחנו פותחים את הישיבה ואני מבקש מכם
שנעשה את זה באופן מסודר בבקשה.

 . 1אישור תבחינים למתן מלגות לסטודנטים לשנת הלימודים - 2015
. 2016
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אני פותח את ישיבת המועצה מס'  43/13סדר היום אישור
תבחינים למתן מלגות לסטודנטים לשנת הלימודים  2016 -2015התבחינים מונחים בפניכם.
שלום בן משה – ראש העיר :אני רוצה לומר בעניין הזה שני דברים ,אנחנו ועדת מלגות
ישבה וכלקח משנה שעברה ,למדנו כמה לקחים יישמנו אותם יחד עם הועדה ,השנה יש לנו 3
סוגי מלגות בסה"כ בין  450ל –  500אלף שקלים שזה יפה מאוד ,אני מקווה שהשנה
הסטודנטים שלנו אכן יממשו את הזכות הזאת ,יש לנו מלגות פרח כ –  45ואני מקווה
שהשנה באמת יממשו את כולם ,שנה שעברה מימשו כ –  ,38יש לנו מלגות פר"ח רגילות,
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שבהם אנחנו העלינו את המלגה מ –  3,000ל –  ,5,000ויש לנו מלגה מיוחדת שהיא שיתוף
פעולה יחד עם מפעל הפיס ביצוע של מצ'ינג 5200 ,נכון זה תוספת של העירייה למלגות
הפר"ח כדי לתת להם אינסטיב יותר גדול ,ומלגות פרח בסך של  ,150אנחנו  150הם ,של
מפעל הפיס ,שביחד זה  ,10,000זמן שהות בערך כ –  120שעות ואני חושב שאם אנחנו באמת
השנה נצליח לעשות את זה ,אגב במלגות וגם עוד בעלי ,עוד מקצוע אחד .זה דבר אחד .דבר
שני בשנה שעברה אם אתם זוכרים.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :איפה מכניסים את זה אגב כי בועדת מלגות לא ראינו את זה.
עדי אביני – חבר מועצה :האמת שבבדיקה שנערכה גם בהנהלה נאמר שפר"ח יש לי
הנדסאים בפר"ח וזה יותר מצב.
אביבה שקד – חברת מועצה :זה התעודה שאתה דיברת.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :זה משהו שלא היה כאילו?
שלום בן משה -ראש העיר :זה תוספת אני רוצה שתדעו ,רק לפר"ח ,רק לפר"ח.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :זה לא קשור ל –  300אלף.
שלום בן משה – ראש העיר :אמרתי רק לפר"ח .רק לפר"ח ,דנו כרגע בזה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :זה לא אנחנו בעצם זה פרח עשה את זה.
עומר רצון – חבר מועצה :פר"ח עד  70מלגות הוא אומר שניתן  45זה עד  70מלגות זה מה
שאני יודע.
אביבה שקד – חברת מועצה :אפשר לקבל את כל התקציב ,להסביר את כל התקציב הכולל
אני לא כל כך הבנתי.
שלום בן משה – ראש העיר :אני אסביר ,וזה גם כתוב ,מפעל הפיס זה  150שלנו ו – 150
שלהם ,ביחד  300אלף שקל ,פרח המלגות הרגילות שלנו זה עוד  150אלף שזה שלנו בלבד.
אביבה שקד – חברת מועצה :אז העירייה נותנת  300אלף מלגות שלנו .מלגה עירונית.
השלמה לפר"ח התכוונת?
שלום בן משה – ראש העיר :לא ,לפר"ח זה כמספר הסטודנטים כפול  5200ועוד  1000שקל
שאנחנו נותנים תוספת כדי לתת אינסנטיב שאנשים ילכו לפר"ח ,כי פר"ח הוא בכל זאת יש
מה שמייחד אותו שהוא הולך נותן סיוע ,אגב שתדעו לכם מלגות פר"ח במקור שלהם זה היה
אבות המייסדים אמרו בוגר חונך צעיר וזה הולך כרגע מתוך בתי הספר שלנו ,יש לנו תרומה
מאוד ,מאוד ייחודית לבני הנוער הצעירים ,וזה כמספר התלמידים .זאת אומרת 5200
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כמספר ,שנה שעברה קיבלנו הקצאה של  45מלגות וזה גם השנה ,שנה שעברה אמרתי לא
מילאו את זה ואני מקווה שזה מה שיהיה .עכשיו ככה אנחנו לגבי המלגות פר"ח יש להם
כללים שלעצמם ,מה שאני אומר עכשיו זה לעניין המלגות שלנו והמלגות של מפעל הפיס.
אנחנו למעשה מקווים שכל מי שירשם יקבל ,בלי שום שינויים ובכלל זה גם חרדים ,זאת
אומרת חרדי וחרדית שרוצים ללכת ללימודים אקדמאים עשה שירות ,לא עשה שירות .רגע,
רגע מכיוון אלה יוצאים מן הכלל שאינם מעידים על הכלל.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :תתפלא לשמוע שהיום הם כמעט הכלל.
שלום בן משה – ראש העיר :לא ,חלילה אני מקווה שלא .דקה ,דקה כל מי שלא שירת בצבא
ובכלל זה חרדים ברגע שהם הולכים ללימודים אקדמאים במוסד שהוא מוכר על ידי
המועצה להשכלה גבוהה יקבל מלגה לכל דבר ועניין ,כך שהורדנו בשנה שעברה הייתה איזה
שהיא התניה כזאת .עכשיו והיה וירשמו יותר מעל מה שיש קבענו רשימה של קריטריונים,
שבהם אנחנו ניקח את כל הקבוצה הזאת נכניס אותם לתוך הסד הזה של הקריטריונים
ונבחן אותם ,אמות מידה ילדים ,מצב נפשות ,נשוי ,ומצב סוציו אקונומי וכו' ,וכו' .עד כאן
זה מה שנמצא בפניכם .עכשיו אני רוצה לומר לכם משהו באמת בגילוי לב אני מודה שאתם
מבי נים כמה השירות הצבאי הוא חשוב לי מאוד באופן אישי ,עברתי את זה בימי חיי,
וחלילה מבלי לפגוע כרגע באלה שלא שירתו ובעיקר בחרדים ,אני לא מדבר על אלה
שמשתמטים מהצבא מטעמים אחרים אני לא מדבר על זה ,ולכן יש פה הצעה שהיא לא תנאי
סף שאומרת שאם בהתקיים מצב שבו עכשיו מספר הסטודנטים שיפנו אלינו יהיה גדול
ממספר המלגות נוסיף עוד סעיף אחד שמופיע אצלכם בתוך רשימת הסעיפים הארוכה ,סעיף
אחד שאומר שמי שהיה בשירות צבאי או שמי שירת שירות לאומי ,או מי שהתנדב התנדבות
משמעותית ,למשל כמו מי שמשרת בזק"א דבר כזה אז הוא יכנס ויקבל  3נקודות או 2
נקודות לא חשוב כרגע.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :בקיצור אתה מתכוון לעשות איסרה בלוף שמת סעיף אבל
אתה אומר ,אם היית משאיר מיליון שקל והיית מוסיף את הסעיף הזה.
שלום בן משה – ראש העיר :אני לא יכול ,תרשה לי שנייה אחת אני לא מתכוון לקיים את
הדי ון בצורה כזאת בהתפרצות אתה רוצה תחכה שאני אסיים .אל תפריע לי אני מבקש ,אני
מבקש שתהיה תרבות דיבור טובה ומסודרת אם לא אני אפסיק את הישיבה .זה הכל ,נעשה
ישיבה פעם נוספת לא קרה כלום ,מי שרוצה לדבר ירים יד אנחנו נכבד אותו ידבר בבקשה.
5

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  43/13מיום 9/11/2015

לכן אני אמרתי עכשיו שאם י יווצר מצב כזה ,אני לא צופה שיהיה אבל אם יהיה מצב כזה,
מה שאני מעלה כרגע להצעה שנוסיף סעיף אחד מכלל כל הסעיפים שמופיעים אצלכם
בתבחינים שאומר מה שאמרתי לכם שאם עכשיו כרגע ששירת שירות צבאי או שירות
לאומי ,או שירת שירות משמעותי אחר ,ובכלל זה כולל החרדים שעושים שירות שהוא לא
זה ולא זה שירות משמעותי כמו זק"א ואחר הוא יקבל עכשיו תוספת של  3נקודות מכלל כל
הנקודות שמופיעות שם .זאת התוספת הנוספת שאני רוצה להביא אותה בפניכם .רגע ,אני
אתן לכם להתייחס לזה אמרתי זה לא תנאי סף ,בניגוד לעבר שזה היה תנאי סף שאף אחד
לא יכל להיכנס לא היה יכול לקבל מלגה ,זה לא תנאי סף ,זה תנאי עכשיו לא תנאי סף אם
ייווצר מצב יש לכם רשימה של קריטריונים שמופיעה אצלכם אבא לשני ילדים ,שלושה
ילדים ,היה ככה ,ככה מוסיפים סעיף אחד שאומר אם מישהו לא היה בצבא אבל שירת
שירות לאומי או שירת בצבא או עשה שירות משמעותי יקבל עכשיו  3נקודות .עכשיו תראה,
אני אסיים ואתן לכם לדבר ,כיוון שזה נושא ,כיוון שזה נושא מאוד ערכי ,כיוון שזה נושא
ערכי ממעלה ראשונה וכל אחד מכם פה יש לו עמדה בנושא ערכי אתם לא חייבים להסכים
לעניין אני מתכוון את הסוגיה הזאת להעלות להצבעה ונותן לכם הצבעה חופשית ,כלומר כל
אחד יצביע על פי מצפונו ,בנושא הזה אני לא עושה משמעת קואליציונית ,כל אחד יצביע
הצבעה חופשית אני עושה את זה באופן חריג לגמרי.
(אבטליון נכנס)
שלום בן משה – ראש העיר :אבטליון לפני שאתה נכנסת הסברתי בהרחבה אם תרצה שאני
אסביר לך עוד פעם אני אסביר עוד פעם .אבל הסברתי את זה ואמרתי שזה לא תנאי סף,
ברגע שזה לא תנאי סף אז זה בשוליים של השוליים .זה אומר אני אסביר ,זה אומר ,זה
אומר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה תלוי בכם חברה המועצה בנו שאנחנו נכניס בתב"ר עוד 300
אלף שקל ניתן להם נעשה שינוי בתקציב מה הבעיה ,מה הבעיה חברה הלו הסמכות היא
שלנו ,אבטליון הסמכות היא שלנו אנחנו יכולים להוסיף עוד  300אלף שקל ,הכסף שלנו.
שלום בן משה – ראש העיר :רגע ,רגע .דקה אני עכשיו סיימתי מי שמכם רוצה להתייחס
בבקשה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני רוצה קודם לומר ,אני רוצה לומר ככה במלגות שנה
שעברה הקצנו מיליון  ₪בפועל השתמשנו בין  180ל –  200אלף שקל 280 ,סליחה ,בפועל לא
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השתמשנו בכל הכסף הווה אומר שאם היה לנו רצון טוב.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :ב –  2015התקציב היה .300
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :מלגות מיליון שקל.
שלום בן משה – ראש העיר :ב –  2014היה מיליון.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :עכשיו הנושא של יוצא צבא או לא צבא ,דרך אגב למען גילוי
נאות אני עשיתי צבא .עכשיו הנושא של יוצא צבא או לא יוצא צבא זה לא כדאגה לחרדים
או לא ,כמו שאמרתי פה גם בר רפאלי לא עשתה צבא ,וגם אביב גפן לא עשה צבא והם בכל
זאת נותנים להם פה קצת מעמד של כבוד במדינה ,כל אחד מנקודת ראות מהשקפתו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע מי שהתחיל ולא סיים צבא מה זה אומר?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :רגע דקה אז הוא יגיד לך הוא עשה ויצא מטעמים רפואיים
אז הוא נקרא עשה כאילו והוא טען בקריטריון אז .אני אומר עירייה זה לא כמו כנסת ,כנסת
כל  ...במנדטים גבר ככה השיטה עובדת ,עכשיו דוחים את חוק הגיוס למשל בכמה שנים כי
החרדים בפנים ,פעם שעברה לא הצליחו כל מי ששולט במנדטים הוא מפנה את המשאבים
שלו לאן שהוא רוצה על פי מנדטים זה ברור .ברשויות וזה טוב שזה ככה אגב בדרך כלל כל
ראש רשות וזה לא משנה מה הדיא ולוגיה שלו דתי לא דתי ,לא רציני וגם אדם שהוא חרדי
פה הוא מצביע גם על הרבה ארגונים אם זה ספורט ,תנועות נוער שהם לא על פי השקפת
עולמו כי הוא רואה את עצמו כמייצג את כלל האוכלוסייה ללא הבדל ,ולא משנה מה בתי
ספר או מועדונים או התנועות נוער הם דתיים או לא דתיים וכך צריך להיות .הנקודה היא
זה לא כרגע מגיע איזה אברך או  ...סמינר לקבל איזה  ...בינינו אף אחד לא יעצור את
הלימודים שלו בשביל ה 5,000 -או  ₪ 3,000שהעירייה תיתן לו או לא תיתן לו אם הוא
החליט או היא החליטה היא תלך .הנקודה היא ואני בוא נגיד עוד דבר גילוי נאות הציבור
החרדי הוא תמך בי ,תמך בי המסורתי והחילוני מי שתמך בציבור החרדי זה אתה אדון ראש
העיר שלא קיבלת דעה תורה של גדולי הדור בגלל זה נערו אחריך ,אני מחליט מה לומר לא
אתה ,מה זה אבל לא ,אני לא אומר לך איזה תוכן למסור .אתה נתמכת בגלל זה אתה ראש
עיר ,בגלל החרדים היה לך דעה תורה של גודלי הדור של אגודת ישראל ,יש לך ממלא מקום
שהוא מוגדר לא דתי ,ממלא מקום בגלל הציבור החרדי ,ודעה גדולה של גדולי הדור הוא גם
מ מלא מקום וגם מיכאל מלמד ואותו דבר יעקב אדמוני אילולא דעת תורה של הרב עובדיה
וכל האברכים החרדים לא היו תומכים הם לא היו במעמד הזה וזה בסדר ,בנו לא בחרו ועם
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כל זה אני בא ואומר חברה אנחנו צריכים לדאוג לשוויוניות .ראש עיר צריך לראות עין בעין
את כל התושבים ו לא משנה מהי השקפת עולמם כי זה לא כנסת .ההתנגדות שלי לכל סעיף
שהוא מפלה זה שוב לא בגלל הדאגה לחרדים אני מדגיש ,זה בגלל הפגיעה בעיקרון השוויון,
צריכים לתת שירות אותו דבר ,זה לא דרום ת"א וצפון ת"א ,שלנצח תישאר דרום ת"א וצפון
ת"א ,זה אחד .עכשיו בהקשר לכסף שאתה אומר אם וכו' וכו' ,אתה יכול להגדיל את
התקציב בלי כרגע להוסיף את התנאי הזה ,ובוא אני אגיד לך משהו בועדת המלגות לא
הזכרת את זה ,מי שהזכיר את זה ,זה עומר שכטר זה זכותו ,לדעתי זה לא מכובד כנבחר
ציבור לעשות הפליה אבל זכותו לשכנע אותך ולצערי הרב הוא וסיגל משכנעים אותך לאורך
כל הקדנציה הזאת ,להפנות את כל האידיאולוגיה ,שאבו אותך באידיאולוגיה שלהם ,או
שזה דיא ולוגיה שלך פשוט לא גילת לנו את האמת.
עומר שכטר – חבר מועצה :מה שאתה עושה עכשיו פשוט זה הפליה ,זו לא הפליה אני לא
אמרתי להוריד את מספר הנפשות במשפחה ,ואני לא.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מה שיש פה זה הפליה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :סליחה רגע אתה אמרת את זה בועדת מלגות .עכשיו עוד
דבר.
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי אני יש לי בקשה אליך בשביל הדרך ארץ הבסיסי אל תגיד
לי מי שאב את מי .אל תגיד מי שאב את מי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני מדבר איתך על עובדות ,אתה תומך הם יוצאים בפרסום
של הסעות בשבת ראיתי איזה פלייר ,אתה פתחת קאנטרי בשבת זה אידיאולוגיה שלהם.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה לא הוא פתח את הקאנטרי בשבת.
עוזיאל אשוואל – חברת מועצה :היה הבטחה של סטאטוס קוו לציבור החרדי זה לא היה,
אתה הפרת את זה.
שלום בן משה -ראש העיר :עוזי תרשה לי שנייה ,הם חברי מועצה כמוך והם ביקשו
להוסיף את הסעיף הזה זה זכותם אז בבקשה אל תגיד לי חרדים ועניינים שאבו אותך לא
שאבו אותך.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני מדבר ברמה האידיאולוגית .בהצבעה הקודמת של
המלגות היתה פה הצעה גם להעלות לממן ואני לא מדבר על פרח שדיברת כרגע ,פרח זה
משהו של המדינה ולא קשור אלינו אנחנו מקבלים את השירות .אני מדבר על המלגה
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העירונית אתה הבטחת שאתה תביא גם ללימודי תעודה ,העליתי את זה בועדת מלגות
וסירבת ,אני לדעתי אם אתה תביא גם ללימודי תעודה תוריד את התנאי הזה שאמרת שולי
לא שולי ,כביכול בעיני זה חמור מאוד זה לא שולי ,אני לדעתי אתה צריך להגדיל ,תמצא את
הכסף לזה ,כי צריך לדאוג גם לאלה שאין להם יכולות.
שלום בן משה – ראש העיר :אני מנהל את הישיבה לא אתה ,אני מבקש ממך לקצר ,הבנו
את העניין לא צריך להרחיב דיבורים הרב שטיימינץ וכו' ,וכו'?

עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני מדבר על עובדות שלום אתה הבטחת לציבור החרדי
בזכותו נבחרת ,אני אגיד לך למה שאני לא אגיד את זה אתה עושה פה הפליה אתה לא מבין
הם בחרו בך לא בי .אני רוצה להעלות הצעה נגדית.
שלום בן משה – ראש העיר :מה אתה רוצה להציע ,מה אתה רוצה להגיד תגיד.
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :אני שמח מאוד שהורידו את הסעיף הזה אבל דבר אחד אני
אומר וכבר אמרתי לכמה אנשים פה היום הסעיף הזה ,הוא לא שולי ,הוא משמעותי מסיבה
אחת  ,מפני שאם אני בודק ואני חי בתוך הציבור שלנו אני יודע בדיוק מה הציבור הזה ,כמה
אנשים לומדים מינוס פלוס אנחנו יודעים בערך ,זה לא ישנה המון אם ילדים או כן ילדים,
אין סטודנטים עם ילדים וכו' ,אם יש כמה בודדים שיבואו שילכו היום שהם עוד רווקים או
שהם רווקות זה בודדים .לבוא ולעשות את זה אם יהיה  5עלו מעל המכסה נעשה את הדבר
הזה זה בושה ,זה בושה ,בשביל בודדים זה בושה ,אני מתבייש בזה .זה בודדים זה חרדים
אם יבואו ,זה בודדים.
אביבה שקד – חברת מועצה :קודם כל הויכוח הזה מתקיים בגלל שיש לנו בעיית משאבים
אני משערת ש אם לא היה בעיית משאבים אז בגלל לא היינו מגיעים לדיון הזה ,אז עכשיו אני
רוצה להגיד את עמדתי שגם מורכבת ואי אפשר להתעלם מזה שהייתי קצינה בצבא וכנראה
יש לי הטיה לשירות צבאי ,דעתי  ...האידיאולוגית על שירות במדינה ,וגם יש לי גם קטע
אישי ממש השבוע הבן שלי משת חרר משירות כלוחם אחרי שלוש שנים והבת שלי התחילה
ללמוד כסטודנטית השנה .אני מנסה לחשוב עכשיו על זה ואני אמרתי את זה פעם קודמת
ואני אחזור ואני אגיד את זה ,ובעיני זאת הפליה אם לא יתנו לבן שלי ששלוש שנים מישהו
אחר ,דרך אגב יש לי  2חברות שהילדים שלהם לא משרתים בצבא ,לא חרדים ,חילוניות
כמוני בגלל בעיות נפשיות השתחררו מהצבא והם עובדים ,הם עובדים יש להם בעיות נפשיות
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כמובן חלק מהם הגזימו ,לא משנה שוחררו מהצבא ,חברות קרובות ,עוזי מה שאני רוצה
להגיד שאין לי משהו ,חברים קרובים שלי הילדים שלהם לא משרתים בצבא והם התחילו
לעבוד .אז שלוש שנים לאותו בן של חברה יש עכשיו זמן לעבוד ולבן שלי לא היה זמן לעבוד
אז אני חושבת שזו הפליה דווקא לא לתת ,שיש מיעוט משאבים לא לתת את זה כתבחין את
השירות הצבאי או שירות לאומי ,או שירות משמעותי ,לכן אני חושבת שזה ראוי ביותר,
ראוי ביותר חברים ראוי ביותר לשים ,רזי מה ,אתה אמרת משהו שקשור.
שלום בן משה – ראש העיר :הוא אומר שערביי ישראל מקבלים מלגות ולא משרתים בצבא,
אמרתי לו שערביי ישראל לא כופים עליהם את השירות הצבאי .לא כופים עליהם.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל שירות לאומי גם לא עושים אז מה.
(מדברים ביחד)
אביבה שקד – חברת מועצה :אני מצטערת מי שהפקיע ,המדינה הפקיעה את הבנים גם
חרדים שמשרתים את הבנים ואת הבנות לשרת בצבא ,אני חושבת לכן ,מאחר והמדינה
הפקיעה את הילדים מהמשפחה שלהם בתוקף חוק אני חושבת שזה ראוי ביותר לתת להם
את האפשרות לקבל בתבחין הזה ,דרך אגב לפי דעתי אם תבוא חרדית בת  25שתהיה כנראה
נשואה עם הרבה ילדים והבת שלי רווקה ,עוזי תיאורטית עכשיו ולכן זה נראה לי סביר
ביותר לשים את השירות הצבאי ואופן הדיא ולוגי.
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :התבחין הזה ירד מהמלגות ,התבחין הזה ירד מהמלגות
למה את מחזירה אותו.
אביבה שקד – חברת מועצה :לא אנחנו לא מכינים את זה .אלא אם כן תחליט לעשות
הגדלה של התקציב ולהוסיף  4000אלף שקל ,אם תעשה הגדלה.
עומר שכטר – חבר מועצה :אביבה זה לפי דעתי גם המשאבים יוגדלו יש עדיין ואם יבואו 40
ואם יבואו  ,50ואם יבואו  ,60את לא יכולה.
אביבה שקד – חברת מועצה :אני חושבת שצריך להכניס את זה עומר אמרתי את דעתי.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :הכוונה בבקשה הזאת היא ממש לא לגרום לכך שחרדים לא
יקבלו מלגות ,ממש לא ,אנחנו ,אני מבקשת שתיתן לי לסיים ומיכאל אולי תקשיב ,מיכאל
אני מציעה ,ת קשיב רגע קיבלתי את רשות הדיבור אני מבקשת שתיתן לי לדבר ואני מציעה
שתקשיב למה שאני אומרת .אין לנו שום כוונה שחרדי לא יקבל מלגה נהפוך הוא אני חושבת
שחרדים צריכים לקבל מלגות ,אם אנחנו יכולים לעשות איזה שהוא מהלך שיעודד חרדים
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לצאת ללימודים אקדמאיים אני בעד ולצפר אותם אני בעד כי זה טוב למדינה ,חד משמעית
אני אומרת את זה .שניי ה זה שתי סוגיות .שאנחנו מתסכלים ולכן הורדנו ,הורדתם ועדת
המלגות גם הורידה את ההתניה שיקבל מלגה אך ורק זה שעשה שירות לאומי כתנאי סף
בכלל ,הרי חרדים לא יכלו בכלל לגשת.

שלום בן משה – ראש העיר  :עוזי שתדע לך אני בדקתי עם משרד הפנים שאם יש כרגע חבר
עירייה שהוא שור מועד כמו שאתה עכשיו מפריע יש בסמכותו של ראש העיר להוציא אותו
החוצה מהישיבה .לכן אני מבקש ממך תן לה לדבר היא לא הפריעה לך.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כל סטודנטים שרוצים לקבל מלגה בראש העין ,יכולים לקבל
מלגה .מתי מתחילה הבעיה? אם עוברים את ה –  30סטודנטים אז מה קורה אם יבואו 31
מה זה עושה? זה מחזיר את כל ה –  31ללכת לפי התבחינים ואז יש פה הפליה ומה ההפליה?
אם אנחנו מסתכלים על הציבור החילוני ומסתכלים על ציבור דתי יש להניח שהציבור
החילוני הסטודנטים הצעירים בני  25,26,27שלנו לא יהיו נשואים ולא יהיו להם ילדים ואז
מראש ישנה הפליה .עכשיו יש כאן המון תבחינים שזה תבחינים של משפחות מרובות ילדים,
תבחינים תן לי לסיים ,תן לי לסיים.,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :סיגל את לא מכירה את העובדות את מסלפת את העובדות,
אישה עם  6 ,5ילדים אין לה זמן ללכת ללמוד.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אם יש לה ילד אחד ,תקשיב ,מיכאל אני אסיים את דבריי גם
אם זה לא מוצא חן בעינך .תן לי לסיים ,סליחה תן לי לסיים.
שלום בן משה – ראש העיר :מה שרצו להגיד לך החרדי מי הולך ללמוד לימודים אקדמאים
אם בכלל זה לא כאלה שיש להם ילדים לא  1,2ו –  3אלה בכלל לא נמצאים במקום הזה ,הם
נמצאים במקום אחר ,אלה שהולכים אם בכלל הולכים ללימודים אקדמאים זה כאלה
שנמצאים בתקופה שהם אלה שמחפשים אותם ב ...הם עדיין רווקים בכלל ,כי אלה שיש
להם  2ו –  3ילדים הם נמצאים הם לומדים כרגע ,או שהם לומדים בכולל או שהם הולכים
לעבוד לכן עובדים בשחור ,לכן אני אומר בשביל העובדות.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בואו לא נלך לקיצוניות ,בוא ניקח קחו סיטואציה שהיא
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מאוד רי אלית ,סיטואציה ריאלית שיש אישה שאני אשמח שזה מה שיהיה שיש לה ילד אחד,
יש לה ילד אחד היא בת  24יש לה ילד אחד והיא רוצה ללכת ללמוד לתואר ,כשאנחנו
מסתכלים על התבחינים היא דבר ראשון קופצת קדימה אותם סטודנטים שלנו שהם
חילוניים ,סטודנטים חילוניים התכוונתי חילוניים ,סליחה התכוונתי חילוניים ,אולי תיתן לי
לסיים .מיכאל קצת כבוד ,כמו שאני מכבדת אותך תכבד אותי ,תן לי לסיים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :את מרגיזה אותם תבדקי למה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :טעיתי התכוונתי חילוני .התכוונתי חילוני ואנחנו לוקחים את
אותה בחורה חילונית שהיא בת  27ואין לה ילדים והם גם  29ואין לה ילדים מראש אותה
אוכלוסי יה קופצת במקומות ראשונים לתבחינים האלה ,כי יש גם תבחינים של מספר
הנפשות במשפחה שאותו ,לא להפריע לי מה שאני אומרת שמדברים על שוויוניות אז
התבחינים צריכים להיות שוויוניים .יש כאן כל כך הרבה תבחינים.
שלום בן משה – ראש העיר :חברה זה ברור שאתם לא מסכימים עם מה שהיא אומרת תנו
לה לסיים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :משפט אחרון ,אני מבינה טוב מאוד.
שלום בן משה – ראש העיר :היא לא מכירה את העולם החרדי בכלל תנו לה לסיים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני דואגת לכך שבתוך התבחינים,
שלום בן משה – ראש העיר :בתום הדבר הזה אני מעלה את זה להצבעה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :התבחינים האלה מה שקיבלנו הם לא שוויוניים אתם רוצים
לשנות את זה נשנה את זה ,לכן אני באה ואומרת שאתה מכניס את הנושא של השירות
הצבאי אתה בסך הכל מוסיף  3נקודות על כל כך הרבה תבחינים שבכלל לא יעמדו בהם זה
אחד .והנימוק הנוסף לא יכול להיות שבמקום הערכי שאנחנו מחנכים את ילדינו ללכת לצבא
ואנחנו מדברים על מאה אחוז גיוס לצה"ל וזה אחד הדברים הכי חשובים לנו שאנחנו
מחנכים את הילדים בתיכון ,בתיכון בגין ,בתיכון בגין ,סליחה לנו לאוכלוסיה שאני,
לאוכלוסיי ה החילונית ,תלמידי תיכון בגין שאנו באים ומחנכים אותם שיש שם  100אחוז
גיוס לצה"ל לא יכול להיות שאנחנו נבוא בתבחינים כעירייה ונגיד מה שאתם עושים לא ראוי
שיכנס כתבחין ,אני חושבת שזה לא ראוי לעירייה לא להכניס את זה כמשהו משמעותי.
עכשיו אם אתה בא ואומר שצריכים לשנות דברים אחרים.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :זה לא כנסת סיגל את צריכה לייצג את כולם בשוויוניות.
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה השיטה של מרד הם אף פעם לא בוחנים מה קורה בצד השני,
אני יכול לספר לך שב קדנציה הקודמת שאני העליתי פה את הנושא של המלגות לסטודנטים
היא הצביעה נגד ההצבעה אצלי להעביר תב"ר של  120אלף שקל הצביעה נגד היום היא כבר
נעורה היא רוצה לעשות.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :תגיד את האמת.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כמחזיקת תיק החינוך את אמורה להיות מתורבתת ,את לא
מתורבתת .אני אביא לך גם את הפרוטוקול .שתיים הייתה הצעה נגדית לקחתי את הטיסות
של סיני והמרתי את זה לטובת מלגות לסטודנטים הצביעה נגד זה עובדה הצבעה מול
הצבעה הייתה פה פרומה הנה היא פה.
שלום בן משה – ראש העיר :להזכירכם שזה לא היה אף פעם וההחלטה שלי היא לתת
מלגות בהתחלה היה מיליון אף אחד לא הגיע ,בשנה שעברה  300אלף שקלים יוזמה שלי
בלבד.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :נכון ,נכון.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

לא משנה אני אתן לכם דוגמא ואני חייב להעמיד אותה פה

במקום אחת ולתמיד יש גבול להפליה הזאת .היטל השבחה ,אני אומר לה תשמעי זה נושא,
למה בשכונות הותיקות משלמים  700שקל לשנה לגן ,בשכונות החדשות לא ,היא אמרה לא
צריך לתת פטור מהיטל השבחה להתחדשות עירונית וכל הסיפור של הפיצולים ,אמרה לי
מה פתאום .לקחתי אותה באוטו לסיור אמרתי לה את רוצה לקבל פטור תגורי כאן ,אמרה
לי מה פתאום אני אגור כאן תראה איך זה נראה,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני לא אמרתי את זה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני את ועופר בביוף אצלי בג'יפ ,כל מה שאני אומר זה שקר,
איתי באוטו.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מה הקשר הוא ממציא דברים ,סליחה באמת מה הקשר ,מה
הקשר .להיפך ,להיפך.
עומר שכטר – חבר מועצה :רזי תדבר לגופו של עניין.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה הזמן שלי על פי חוק מגיע לי אני אגיד מה שאני רוצה ,לא
מתאים לך את יכולה לצאת ,אני הקשבתי לך ,היא רוצה היא תצא היא לא רוצה היא לא
תצא אתה אל תדבר בשבילה .אני עכשיו מדמיין לעצמי אם היה יושב פה ערבי ישראלי ,והיה
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מבקש מלגה היית מגבילה אותו כי החוק פטר אותו? אבל אותם שהם יהודים כמוני
משלמים ,ואת יודעת אני לא חשוב כמוהם אני הייתי בצנחנים ב –  890עשיתי שירות מלא,
ואני זכותי להגיד את מה שאני רוצה ומהתחלה קבענו שלא יהיו תבחינים בנושא הזה של
צבא לגבי מלגות לחרדים ,ואני רוצה שהם יצאו ללמוד ולא יהפכו מעמסה עליי ועלייך
בעתיד ,אני רוצה שהם יהיו משכילים ,אני רוצה שהם ילכו ללמוד ואני רוצה שהם יהיו
טובים ואני לא יעשה הפליה של נקודות שזה קשקוש מה שאת עושה פה ,אז עוד  100אלף
שקל ,נאשר במועצה עוד  100אלף שקל ,מה את מנסה להביא לפה אידיאולוגיה כאילו עכשיו
אנחנו טהורים ,אני רוצה שאנשים שלא עשו צבא יקבלו מלגות ,אני שונה ממך?את מציירת
מצב כאילו יושבים פה אנשים שאנחנו כאילו מעודדים אנשים שלא יעשו צבא ,אנחנו ממש
לא מעודדים הם כבר שם ,הם כבר שם.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מה הקשר ,מה הקשר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בקיצור את גם לא יכולה להתעלם שבעיר הזאת יש לך פה
חמישה חברי מועצה שמייצגים את המגזר הדתי ,וצריך לתת להם את הבמה ,הם מייצגים
את הציבור שלהם ,דואגים יש פה אחווה בעיר הזאת ,יש סטאטוס קוו בעיר הזאת ,כולנו
חיים ביחד לא יוצרים שום הפליה לא לפה ולא לפה ,ואני אומר לך עוד פעם אם היה פה ערבי
ישראלי הוא היה מקבל מלגה ,לא היית שואלת אותו למה הוא לא עשה צבא ,כי היית צריכה
להביא לו למה ,כי הממשלה פטרה אותו מלעשות צבא ,אז איזה מן דבר זה ,אני אגיד לו אני
לא אתן לך בגלל שאתה לא עושה צבא ,אבל הוא בגלל שהוא ערבי איזה מן שטויות אלה ,גם
ערבי ישראלי יקבל ,וגם הם יקבלו ,וכולם יקבלו ואנחנו רוצים אנשים משכילים.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :שני דברים הנושא של הצבא מכל הדיונים שהיו לנו בועדת
מלגות ,בישיבת הנהלה לא עלה ירד מסדר היום אני לא מבין למה הוא חוזר בדלת האחורית.
שתיים גרים פה אנשים שמשלמים ארנונה ,להערכתי כ –  4,000 ,3,000בתי אב ,כ – 3,000
בתי אב שהם מאמינים בצורה אחרת ממך הם משלמים ארנונה ,היטלי השבחה ,הכסף שאת
מחלקת עכשיו למלגות זה מכספי תושבים ,לא מכסף של אף אחד אחר ,לכן ראש העירייה
הגיע הזמן שתפנימו כולכם שכשנותנים מלגה למישהו נותנים לכולם במידה שווה ,זה לא
תב"ר ,זה לא תקציב ממשלתי ,לא קיבל אף אחד ממשרד ממשלתי כסף שצריך להיות מיועד
על פי הנחיות ,לכן תצאי מהסרט הזה ,מי שגר בראש העין יקבל ,יהודי ,ערבי ,צ'רקסי ,דרוזי
זה לא משנה אם עשה או לא עשה ,תרצו מהעץ הזה זהו.
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני איתך ,אבל אני איתך.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :ואני מודיע לך אם את תצביעי נגד אני אתחיל להצביע נגד
הצבעות שאת תעלי .אני מודיע לך פה בשולחן לפני ראש העיר.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אבל עשית ,עשית את זה כבר.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :עשיתי את זה בעבר .עשיתי בעבר ואני יעשה עכשיו
כקואליציה ,ויש פה מספיק רוב חברי מועצה שיצביעו נגד ואם זה מה שאת רוצה להגיע ואת
לא מבינה את הגודל הטבעי שלך ,אנחנו נצביע נגד מה שאת רוצה ,יש פה מספיק חברי
מועצה .לכן כספי תושבים שנכנסים לקופת העירייה יממנו באופן שווה את כולם בחינוך,
במלגות וכל דבר אחר.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני בעד ,אני בעד .אני בעד אבל אני בעד אני לא צריכה לבלוע
אותה אני באותה גישה ,אתה לא הקשבת ,לא אתה לא הקשבת מה שאני אמרתי ,אתה רוצה
לעשות שוויוני צריך לעשות שוויוני.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל מפעל הפיס הגדול והנאור לא שם את המגבלה הזאת למה
אנחנו שמים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אנחנו לא שמים מגבלה .אנחנו לא שמים מגבלה .אתה עושה
את זה בכל מקרה .אבל אתה עושה את זה בכל מקרה.
עומר שכטר – חבר מועצה :מיכאל וחברים שמתיימרים לייצג את הציבור הדתי והחרדי.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :אל תגיד לי אם אני מתיימר או לא בסדר .תגיד מה שאתה
רוצה לעצמך ומה שאתה מאמין אל תחליט אם אני מתיימר או לא ,אני אמרתי לך אתה עוד
צעיר ,אתה עוד לא עשית רבע ממה שאנשים שיושבים פה בשולחן עשו .אל תתיימר להגיד
מה אני מתיימר.
עומר שכטר – חבר מועצה :אני חושב שמעבר לזה שאתם לא מבינים שהמלגות האלה אם
ההצעה עכשיו של ראש העיר ,חברים אני חושב שהציבור שאתם מתיימרים להציג היה
עכשיו תומך.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :ההסתייגות היא מהאמירה שלך שהם מתיימרים הם מייצגים,
הם לא מתיימרים הם מייצגים.
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עומר שכטר – חבר מועצה :אני מתנצל .אל תגיד לי שאתם תומכים בכל דבר .מיכאל בוא
אוקיי אני חושב שכל הציבור בראש העין וכל סטודנט שרוצה לקבל מלגה בין אם הוא חרדי,
ובין אם הוא חילוני ,בין אם הוא ערבי ,צ'רקסי וכן הלאה ,וכל הציבור שאתה הזכרת מיכאל
אני מסכים איתך ,ואני מסכים עם הדברים שאתם אמרתם ואני מסכים רזי ,רגע שניה .גם
רזי הבת שלך אם היא תרצה לקבל מלגה לפי התבחינים האלה אני לא בטוח שהיא תקבל,
לא כל הבנים מסודרים פה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה אל תדאג לבת שלי ,רק אל תפצל לי את העיר ,העיר שלי
חיה טוב .תפסיקו עם התבחינים האלה בשביל  200אלף שקל .אתה לוקח את העיר למקום
לא טוב.
עומר שכטר – חבר מועצה :אמות המידה כמו שמופיעות פה עכשיו אנחנו לא אמרנו ,אנחנו
לא אמרנו ,אנחנו לא אמרנו להוריד את הסעיפים של מספר נפשות במשפחה ,ולא אמרנו
להוריד את מספר הילדים במשפחה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אין בעיה תוריד את זה ,תוריד את זה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אין שום בעיה ,אין שום בעיה ,תקשיבו רגע אין שום בעיה,
הסעיפים האלה הם סעיפים שמפלים אתה רוצה תוריד את זה.
עומר שכטר – חבר מועצה :חברה זה לא רק עניין של צבא ,שימו לב יש כאן  3מרכיבים,
עניין של שירות צבאי או שירות אזרחי ,זה לא ניתן בתנאי.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אנחנו לא רוצים שזה יהיה תנאי ,זה לא תנאי .אבטליון זה
לא תנאי ,לא מחזירים .אתה לא מבין .זה לא תנאי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :זה מכשול עושים לך ריצה אתה משתתף במרתון אבל עם
רגל.
עומר שכטר – חבר מועצה :המלגות האלה הן טובות עם תוספת של קריטריון יהיו טובות
כמו שהן טובות עכשיו ,ויהיו עוד יותר טובות לכל תושבי העיר ,וכמו שאתה אמרת מיכאל
ואני מסכים איתך כל תושב פה שנמצא ומקבל מלגה ,ונמצא כתושב העיר וכל סטודנט צריך
לקבל מלגה מהעירייה .העניין הוא שכרגע לפי המלגות האלה ,המלגות האלה הן מפלות כי
יהיו תושבים כאלה שגרים בעיר ומשלמים ארנונה ,וסטודנטים שלומדים בעיר ולא יוכלו
לקבל מלגה ,חברה חברים שלי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אנחנו נביא את זה למועצה ונקבל תקציב ,אז תפסיק עם זה.
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אנחנו מספיק אנשים בוגרים זה תלוי בנו ,סיגל תפסיקו עם זה.
שלום בן משה ,רה"ע :רבותיי ,רבותיי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אגב מבחינה משפטית אנחנו יכולים להציב תנאי כזה בגלל
מפעל הפיס הוא לא מציג אנחנו מציגים עליו.
שלום בן משה – ראש העיר :זה לא על אלה רק מלגות עירייה .רק על ה – .150
עומר רצון – חבר מועצה :אני אומר יש כמה דברים קודם כל ברמת באמת התוצאה שאנחנו
מגיעים ,אני חושב שזה תוצאה מאוד יפה ,אני קצת מתבלבל בין כל הדיונים וחבל שאנחנו
יושבים ככה בדיון מליאה במקום לייצר את הבשורות אנחנו בסוף מתווכחים עם עצמנו.
בועדת מלגות הייתה ועדה באמת מכובדת ,הדעות נאמרו ,הכל נאמר ,הגענו להחלטות ,יש
איזה שינוי מסוים שרוצים להוסיף ,אם לצורך העניין הביקוש יהיה גדול יותר מההיצע
לצורך העניין .אני חושב בשביל לכבד פה את כולם לא צריך לקיים שיח של התעקשות ,יש
דבר יפה שאנחנו נותנים היום לכלל הציבור לא חייבים להעלות את זה עם כל הכבוד היום
לדיון הזה ,אולי צריך להפיק מתחים כי לדעתי יש פה יותר מתחים מאשר תוצאה ,בעוד
ישיבת הנהלה ונביא את זה אחר כך בצורה מוגמרת לתוך המליאה שוב להצבעה ,לא חייב
בכוח .עכשיו להגיד עומר שכטר אתה ישבת איתי ואני יודע שיש לך דאגה לנושא של צעירים
ומלגות ,תאמין לי לכל אחד פה יש דאגה ,אמנם אנחנו לא תופסים את התיק הזה ,גם עד
היום יש לי תיק ספורט אני לא יודע מה יש בתוך התיק אנחנו בסה"כ באים לקדם נושאים
לציבור .כשאתה אתה אומר מפלה שמה מפלה תחליט אם אתה מגדיר קריטריונים אז
הגדרת קריטריונים אם לא הבנת את זה עד עכשיו מסננת ,אם לא הבנת את זה ,אז תחליט
או שאתה רוצה מסננת ,או שאתה רוצה כולל .זה המציאות בסופו של יום .אני בעד אין לי
בעיה ,בוא אתה מפספס אותי אני בעד בניגוד למה שאתה חושב ,אני בעד .יחד עם זה יש פה
רוב ויש פה קואליציה ,ויש פה גם חברה מועצה שאתה חייב להתייחס ולהקשיב גם .אתה
יוצר עכשיו איזה תסיסה על כלום שלדעתי התוצאה היא אותה תוצאה תהיה ,אני חושב
שאנחנו סתם סוטים מהנושא ,כבשורה יש בשורה יפה ראש העיר הרים את הכפפה ועוזי מה
שאני ואתה צעקנו וגם מיכאל נאמר בפרוטוקול הנהלה ,לא יודע מאיפה ,אבל גם מיכאל
שהחרדים ישתלבו ,החרדים בפנים כל הכבוד כי כל תושבי ראש העין לדעתי ,ובכלל גם אלה
שלא שירתו לצורך העניין הם בפנים ,אפשר לעשות עוד ישיבת הנהלה נביא את זה בצורה,
כנראה יפיגו את המתחים נאשר את זה בצורה מוסכמת ,בצורה יותר מוסכמת בהנהלה
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מיכאל.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :לא בהנהלה ולא על עוגיות ולא על אפרסקים.
עדי אביני – חבר מועצה :אני רק מבקש לא להפריע לי אני מאוד רגיש ,ככה קודם כל אני
חושב שעיקר ,אני רוצה להגיד את האני מאמין שלי ,עיקר נושא המלגות המטרה שלו אני
פחות מסתכל בלעזור לתושבי ראש העין ,זאת אומרת זה פחות מטריד אותי ,מי שבמקרה
נולד בראש העין אנחנו לא בקיבוץ ,אני חושב שעיקר תוקף נושא המלגות זה נושא
ההתנדבות ,זה הדבר המרכזי ,ואני לא השתתפתי בועדת מלגות וזה חוכמה להיות יועץ,
חוכמה קטנה ,אני עשיתי חשבון קצת ,לקחתי  10000תקנים חילקתי ל –  120שעות זה יוצא
בערך  84שקלים לשעה .זה סכום פנטנסטי .לדעתי אנחנו צריכים למקד ,בכלל ללכת ולמקד
יותר ויותר את הנושא.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :סליחה דקה לא .5000 ,10000
עדי אביני – חבר מועצה :לא המלגה הכפולה של מפעל הפיס.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :היא לא קשורה לתנאי שאתם רוצים.
עדי אביני – חבר מועצה :לא ,אני מדבר באופן עקרוני.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :יש לנו הקצבה של  30מלגות ,אם יהיו יותר בקשות מ – 30
אז כן יעשה המבחן הזה כי אחרת איך תעשה את הסינון.
עדי אביני – חבר מועצה :אני בכלל ,דרך אגב זה לא נושא לעכשיו אני רק רוצה לזרוק את
העניין שיהיה בחלל האוויר ,אני חושב שאנחנו צריכים לעודד הקמה של כפר סטודנטים ,כל
מיני דברים כאלה ,של אנשים שיבואו לראש העין יגורו בתוך למשל שכונת אביב ,יפעלו בתוך
השכונה ,יהיו שם שבתות ,ולילות ויהיו ולא יתנו  120שעות יתנו  200שעות ,זה יותר מרגש
אותי מאשר מישהו שבמקרה גר בראש העין .עכשיו עצם העניין עצמו עוזי מילא ראש העיר
נשאב ,אני לא חושב שאני נשאב למרד אני חושב שיש בינינו תיהום אידיאולוגי .אני רוצה
להגיד לך משהו יש בינינו תיהום אדירה .תנאי הסף שהיה שמפלה חרדים להיכנס הוא תנאי
סף לא נכון ,הוא לא נכון בהרבה היבטים ,גם כי הוא מפלה וגם כי הוא לא נותן לחרדים
להשתלב בשוק העבודה ,הוא יוצר פה חסם .מה שקורה כאן הקריטריון הזה שנמצא פה ,אני
לא מדבר איך אני אצביע ,אני אומר באופן עקרוני יצאה פה מהומה אדירה אני חושב מהומה
על מאומה .זאת אומרת מי שעשה צבא אז הוא לא ,אנחנו לא מפלים חרדים שלא עשו צבא
אלא אנחנו אומרים תודה ,ונותנים איזה שהוא צ'ופר למי שעשה צבא זה ההסתכלות ,זה לא
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אומר דרך אגב יש לי  3ילדים  2נמצאים בצבא ואחד טרם עשה צבא הוא כבר מבוגר הוא בן
 23עדיין לא עשה צבא ,מי שעשה צבא למרות הערך ויש ערך אדיר ללימוד תורה .אני אומר
הקריטריון דרך אגב צבא,
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :אתם מדברים שטויות אין זה בודדים ,על בודדים אתם
רוצים לעשות ביזיון .מה זה השיגעון הזה צבא ,צבא.
עדי אביני – חבר מועצה :יעקב מה אתה צועק בכלל אתה אישרת את התבחינים הקודמים
בלי חרדים אז על מה אתה צועק בכלל .התבחינים הקודמים אישרת אותם בלי אפשרות
לחרדים ,שלום הפוליטיקה כנראה משבשבת את כולם ,התבחינים הקודמים לא היתה
אפשרות בכלל לגורמים מסוימים או לפחות ממחצית מהתושבים פה בכלל לגשת ,פתאום
מתערבבים .תגיד לי בן אדם עם 3ילדים  4ילדים זה לא הפליה,
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :אין סטודנטים עם  4 ,3ילדים חרדי ,אין את זה אתם
מדמיינים .אני אוכיח לכם את זה.
עדי אביני – חבר מועצה :חברים אני אומר אני חושב שהעניינים יוצאים פה מפרופורציה
לחלוטין ,אני לא אמרתי לך אני אצביע ,אני רק אומר ואני לא מתבייש בזה מיכאל ,אני בא
מהנקודה הציונית ביותר ,אני אומר מי שעשה.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :אתם לא מבינים דבר אחד פשוט זה כספי ציבור ,אם הם
משלמים תן להם לא משלמים אל תיתן להם מה איכפת לי מה הוא עושה בחיים תגיד לי,
ליהנות ממנו אתה יודע לתת לו אתה לא יודע .איזה יציאות אלה אני לא יודע משפטית אם
זה מותר.
עדי אביני – חבר מועצה :חבר ,תקשיב רגע מיכאל גם מכספי ציבור הויכוח עקרוני ,גם
מכספי ציבור עושים קריטריונים אם אתה אומר את זה אז תוריד את  ,5הורה מובטל2 ,
הורים מובטלים מקבלים  2נקודות  ,למה.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :תוריד את כל ההתניות אין לי בעיה.

עדי אביני – חבר מועצה :לשיטתך מי שיש לו  2הורים מובטלים ,אז הרי הוא לא
משלם שום דבר יש לו  100אחוזי הנחה ,הוא לא משלם בכלל ארנונה אז הוא לא נותן שום
דבר אז אולי בוא נמנע ממנו לקבל מלגה.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :החוק קבע יש לו הנחה ,החוק קבע לא אני.
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עדי אביני – חבר מועצה :אני אומר בלי דמגוגיה.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :אתה עושה דמגוגיה אם אתה אומר לי אז אל תיתן לו אתה
עושה דמגוגיה.
שלום בן משה – ראש העיר :רבותיי אני קרוב לפזר את הישיבה הזאת ,אם אתם לא
מסוגלים לתת אחד לשני לדבר אני מתכוון לפזר את הישיבה הזאת ניפגש בפעם הבאה ,זה
הכל יש לנו מספיק זמן ,תפסיקו להפריע אחד לשני .אתה לא חייב להסכים איתו ,הוא לא
מסכים איתך הוא לא מסכים איתה ,תנו לו לסיים לדבר.
עדי אביני – חבר מועצה :סיימתי.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :יש לי שאלה לפרומה ,האם ההתניות האלה מבחינת מבחן
השוויון הם לא פוגעות? הם לא משפרות מעמד של תושב אחר לעומת האחר?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אני חושבת שמה שתחליטו גם אם להוסיף את זה או לא
להוסיף את זה ,הקריטריונים ואמות המידה הם סבירים.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :זה לא מה שאני שאלתי .שאלתי אם ההתניות האלה בגלל
שזה כספי עירייה ובגלל שמדובר בתושבים.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :התשובה היא לא ,וזה סביר גם כך וגם אחרת.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :למה? מבחן השוויוניות יקבע בבית משפט לא פה ,הוא יקבע
בבית משפט אם אכן באמת העירייה לא הפלתה בין תושב כזה לבין אחר ,ואני על פניו אומר
לך שכל התבחינים האלה אם הם משפרים עמדה של תושב כזה כלפי אחר זה לא לשכת
הרווחה פה .דנו על זה בבתי משפט.
שלום בן משה – ראש העיר :רבותיי עוד מישהו רוצה להתייחס.
עומר שכטר – חבר מועצה :אני רק רוצה להגיד משהו לסיום א' היוזמה הזאת של המלגות
יוזמה מבורכת וחשובה שאני חושב שמעודדת באופן כללי ,מעודדת צעירים להישאר בראש
העין ,היוזמה הזאת חשובה ,אני חושב שההצעה הנוכחית שעלתה כאן היא הצעה שמטיבה
עם כל האוכלוסייה וכולה ככלל ואני מקווה מאוד שחבריי למועצת העיר יתמכו בה .אני
חושב שזה הישג משמעותי לצעירים בראש העין.
עומר רצון – חבר מועצה :רגע שלום מפריע לי פה הניסוח ההצעה היא הצעה פרטנית של חבר
מועצה ,אני מבין מדבריו של חברי שכטר שאומר שההצעה זה חשוב כאילו זה הצעה
פרטנית .הצעה של המלגות היא הצעה של ועדת מלגות כולל שלך?
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שלום בן משה – ראש העיר :ההצעה של המלגות כל העניין הזה ,לא צריך לברך ,לא צריך
לברך.
עומר רצון – חבר מועצה :תקשיב טוב אני לא התחלתי איתך ,תקשיב טוב איפה שאתה רוצה
לקחת דיווידנדים תיקח מפה עד מחר ,אני מפרגן לצעירים תפסיק לחשוב שאתה מוביל את
הדברים באופן לבד ,יש שותפים ,אני שומע מצוין וגם אני יודע איך פועלים אז תקשיב טוב
ותלמד לכבד גם את האחר כי זה א' ,ב' תקשיב טוב ,מה זה הצעה פרטנית נו באמת שלום.
שלום בן משה – ראש העיר :עומר שכטר ,עומר שכטר תקשיבו ,מה שיש לכם על השולחן זה
עבודתה של הועדה למלגות שישבה ודנה בכל העניין הזה ,הפסקה הזאת שעולה עכשיו,
הפסקה הזאת שעולה עכשיו כרגע היא לא הייתה בדיון בועדת מלגות ,היא לא דנה בועדת
מלגות ,זה בקשה של שני חברי מועצת העיר.
עומר רצון – חבר מועצה :היתה ישיבת הנהלה לא הוחלט שום דבר .מה שנקבע בהנהלה,
האדון אמר בהנהלה שהוא החליט ,הוא החליט מה יהיה .הוא מתבלבל בין הכיסא של ראש
העיר לבין הכיסא שלו.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא בגלל זה ,הוא אמר שהוא ביקש.
שלום בן משה – ראש העיר :רבותיי אני אמרתי לכם בפתח הדברים לפני שאני מעלה
להצבעה ,מכיוון שמדובר כרגע בהצבעה שיש לה מימד ערכי אז אני אמרתי לכם שאני לא
מפעיל משמעת קואליציונית ,זה מקרה חריג אני לא מתכוון זה יהיה ,אם כל אלה שנמצאים
כאן אם בעתיד מישהו לא יצביע בהצבעה קואליציונית והוא לא חבר קואליציה לא יהיה
בקואליציה זה הכל ,תפסיקו כל הזמן לאיים עליי ,אני אומר את זה בצורה הכי ישירה ,שאני
אשאר לבד זה הכל .אני אומר זה נושא ערכי ואני מעלה אותו כהצבעה חד פעמית שהיא
הצבעה ערכית ומשאיר עכשיו לכל אחד מכם חד פעמי את חופש ההצבעה ,על פי מצפונו זה
הכל.
עומר רצון – חבר מועצה :שלום אי אפשר באמת בנעימות היות וזה נושא שזה הטבה וזה
משהו שהוא צ ריך להיות חגיגי ולשמוח ,לא להעלות את זה ,למה חייבים להעלות את זה
היום ,נדון בהנהלה עוד פעם בקשה שלי כחבר מועצה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הבעיה היא כזאת ,הבעיה היא כזאת.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני רוצה להעלות הצעה נגדית.
שלום בן משה – ראש העיר :עזוב הצעה נגדית .עומר יש לך יציאות יפות
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עומר רצון – חבר מועצה :בגלל הנושא רק בגלל הנושא תן לאנשים להוציא את הזה ,עוד
שבוע לא יקרה כלום ,אנחנו נוציא להם מכתב שאנחנו מתנצלים.
שלום בן משה – ראש העיר :אני מקבל .דקה ,דקה ,רבותיי אחרי שכולם דיברתם מה שאמר
עומר כרגע ז ה בהחלט הצעה מעניינת ,אני מקבל אותה שאנחנו את ההצבעה הזאת נדחה
למועד אחר ,נדחה למועד אחר .אני אגיד לכם למה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :למה ,תעשה מה שהציעה ועדת מלגות אנחנו נשפר אותה אחר
כך .הם מחכים .תגיד לי כל חבר מועצה שיבוא ואחרי זה הייתה החלטה בהנהלה כזו או
אחרת יביא את זה לפה והסגן יהיה נגד ,וזה יהיה נגד.
שלום בן משה – ראש העיר :רגע ,רגע ,בקשה עולה להצבעה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני רוצה להעלות הצעה נגדית ,אני מבקש שמועצת העיר
תגדיל את התקציב של המלגות מ –  450כולל שלנו 150 ,מפעל הפיס ועוד  300של העירייה.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :ברשותך שלום אני מבין את האמוציות שיש כאן ,אני חושב
שאתה צריך להגיד חברה מה שהוצע בועדת מלגות שיעלה ,אנחנו נדון בהנהלה הבאה על
הסעיף שהם רוצים ונדון אבל לא יכול להיות שדנים פה לפרוטוקול  ...להנהלה .אני לא
הפרעתי לך ת פסיקי עם זה .אני אומר תראה אני מציע לא אני מציע אתה מציע ,עזוב את כל
הקרדיט ,אתה צריך לבוא ולהגיד חברים בשביל זה יש הנהלה שיהיו מתורבתים שישבו
בהנהלה וישמעו אחד את השני ,יש הנהלה זה מה שועדת מלגות החליטה מי שרוצה להעלות
עוד סעיף כמו שאתה עשית עם העמותה למען הקשיש ,חברה סיגל לא דנו בהנהלה ,מה
אמרת לה? תוריד את זה מסדר היום כי לא דנו בהנהלה נכון או לא .כיבדתי את זה שתקתי
גם פה יש לה שינויים תביא את זה להנהלה ,תדון ההנהלה ותחליט אתה לא עושה פה
הצבעות ,או שאתה עושה פה הצבעות או שאתה מעביר דברים בלי הצבעות.
עומר רצון – חבר מועצה :אני מציע בשבילי ובשביל אלכס חברי שכרגע לא מרגיש טוב מבקש
לדחות את זה לישיבת הנהלה היות והנושא צריך לבוא באור חיובי ,גם אם נצליח להעביר
את זה וגם אם לא נעביר את זה ,חבל זה טעם לא טוב ,היו נציגי סטודנטים היה דיון מאוד
יפה בועדת מלגות בואו לא נהרוס את זה ,בוא נקשיב לרחשי ליבי אנשים והחברים פה ונדון
בזה עוד שבוע ,ושכטר יהיה מבסוט ומיכאל יהיה מבסוט וזה מה שהכי חשוב.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני מציע להצביע במתכונת הקיימת כמו שאושרה פה ,ואנחנו
נעשה אחר כך נעשה תיקון לאחור ,נדון בזה נשבור ראשים בהנהלה ואם צריך נתקן.
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שלום בן משה – ראש העיר :אני מקבל את ההצעה אנחנו מעלים עכשיו להצבעה את,
מעלים אנחנו מעלים ,רגע תמתין שנייה אחת ,אנחנו מעלים סלח לי רגע ,אל תפריע ,תמתין
רגע אחד שניי ה ,אנחנו מעלים ,אנחנו מעלים ,אתה לא יכול להציע שום הצעה עכשיו ,אנחנו
מעלים עכשיו להצעה ,אנחנו מעלים.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אם הוא רוצה להעלות הצעה נוספת הוא יכול להעלות
אותה.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :חבר קואליציה?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אני לא אחראית על הקואליציה .כל חבר מועצה יכול
להעלות הצעה ,הוא צריך לתת לו להציג אותה ואחרי זה את סדר ההצבעה אתה קובע.
שלום בן משה – ראש העיר :אני מעלה להצבעה את ההצעה המקורית ,המקורית שאושרה
בועדת מלגות זה מה שעולה כרגע להצבעה ,לגבי הסעיף הזה שמדברים עליו כרגע הוא ידון
במועד אחר ואם יהיה צורך נביא אותו להצבעה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני רוצה להעלות את ההצעה שלי אבל .אני רוצה להעלות
הצעה נגדית.
שלום בן משה – ראש העיר :שמעתי אותך ,שמעתי אותך ,תגיד ערעור על זה שלא נתתי לך
אתה חבר הנהלה דרך אגב.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אגב קודם כל אתה מחליט שאני חבר הנהלה ,אתה החלטת
את זה על דעת עצמך .אתה מחליט שאני חבר הנהלה.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :הוא אומר לך הוא לא חבר הנהלה ואתה אומר לו הוא חבר
הנהלה מה זה הבדיחה הזאת.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אתה מעלה הצעה עוזי?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :ההצעה מבקשת להגדיל את התקציב ,להפחית את התקציב
ממיליון שקל שהיה ל –  800אלף שקלים.
שלום בן משה – ראש העיר :לא היה מיליון היה  .300היה .300
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :תגדיר בדיוק אתה רוצה להעלות הצעה לכמה?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני רוצה להעלות הצעה ל –  800אלף  ,₪מאחר והמצב
כנראה בעירייה קשה והורדנו אותו ממיליון נגדיל אותו ל –  800אלף .₪
שלום בן משה – ראש העיר :מה זה כסף שלך אין תקציב.
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יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה  :צריך להגדיר מקור תקציבי.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אתה יכול לתת הצעה נגדית שנובעת מפה ,פה לא עולה על
הפרק אישור תקציב ,אתה לא יכול לתת הצעה שעניינה תקציב.
שלום בן משה – ראש העיר :אתה לא יכול הצעה שנוגעת לכסף.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אוקיי אני רוצה להעלות הצעה נגדית ,להשאיר את
הקריטריונים האלה כפי שהם ,ולכלול את הסטודנטים שלומדים לימודי תעודה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אני מבקש להעלות הצעה מול הצעה ,אני מעלה את הצעת
ראש העיר להצבעה? מי בעד הצעת ראש העיר?
שלום בן משה – ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור איננו .מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד הצעתו של ראש העיר.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד הצעתו של ראש העיר.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי?
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד הצעת ראש העיר.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה  :נמנעת.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?

עומר שכטר – חבר מועצה :נמנע ,פירוט אמות מידה לא מופיע שירות צבאי ,או שירות
אזרחי או התנדבות.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אתה צריך להגיד רק נמנע ואתה לא צריך להסביר למה.
רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני בעד הצעת הקואליציה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני – חבר מועצה :בעד הצעת ראש העיר.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :משה סיני נעדר .עומר רצון?
עומר רצון – חבר מועצה :בעד הצעת ראש העיר.
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יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
אביבה שקד – חבר מועצה :נמנעת.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אלכס קפלונוביץ נעדר .חנוך עוז נעדר .עוזיאל אשוואל?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :נגד הצעת ראש העיר ,בעד ההצעה שלי.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :הצעת ראש העיר התקבלה.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אפשר להצביע זו מול זו וכל אחד אומר בעד ההצעה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :סליחה דקה תרשום בעד הצעה שלי נגד הצעה של ראש העיר
שהיא מקפחת .אתה עושה קיפוח ללימודי התעודה.

החלטה מס' 1
סעיף  1שבסדר היום:
הצעת ראש העיר שלום בן משה :אישור תבחינים למתן מלגות לסטודנטים לשנת
הלימודים  2016 – 2015כפי שהונח על שולחן המועצה.
הצעת חבר המועצה ע ו זיאל אשוואל  :לאשר הקריטריונים כפי שהם ,ולכלול גם
את הסטודנטים שלומדים לימודי תעודה.
בעד הצעת ראש העיר )7( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון.
בעד הצעת עוזיאל אשוואל )1( :עוזיאל אשוול.
נמנעים )3( :סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,אביבה שקד.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הצעת ראש העיר ,אישור תבחינים למתן
מלגות לסטודנטים לשנת הלימודים  2016 – 2015כפי שהונח על שולחן המועצה.

אישור הסכם הקצאה למתן זכות שימוש במבנה עירי יה לעמותה
.2
למען הקשיש ברחוב שבזי  77גוש  4272ח"ח  188 - 138להפעלת מרכז
יום לקשיש.
_____________________________________________
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף  2אישור הסכם הקצאה למתן זכות שימוש במבנה
עירייה לעמותה למען הקשיש ברחוב שבזי  .77זה עלה בישיבה הקודמת ,המשך דיון .אתה
רוצה להסביר.
שלום בן משה – ראש העיר :העמותה הזאת יש לה היום ,העמותה הזאת שהיא עושה עבודה
מצוינת וטובה ,יש לה עוד  8שנים ,שאלוהים ייתן לנו בריאות לכולנו שנחייה בעוד  8שנים
ולא נצטרך להצטרף אליהם לשם עם כיסא גלגלים או משהו כזה .מה שאני מציע כרגע
להוסיף להם עוד שנתיים ,וזה יהיה  10שנים ,ובהצעה הזאת לתת להם אופציה של עוד 5
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שנים ,זאת אומרת יש שלהם  15שנה 10 ,שנים ועוד  5שנים ושאלוהים ייתן לכל אחד מאיתנו
בריאות ובעוד  15שנה אם האופציה הזאת תמומש אז אחר כך הנושא הזה יעלה או לא יעלה
וכדומה זה הכל.
עומר רצון – חבר מועצה :תקן אותי אם אני טועה אני הבנתי שבחישוב שלך אתה נותן להם
שנתיים ועוד  5זה .7
שלום בן משה – ראש העיר :לא  8יש עוד שנתיים זה  10ואופציה של  5שנים ,יש להם  8אני
מציע לתת להם עוד שנתיים יהיה להם  10שנים עם אופציה ל –  5שנים ביחד הם מממשים
את האופציה זה  15שנה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בעצם מה שאתה אומר עולה להצבעה  10פלוס  ,5עזוב את
השנתיים?
שלום בן משה – ראש העיר :נכון.
(מדברים ביחד)
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אני מעלה את ההצעה.
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :אני נגד הרפורמים גם שאני בקואליציה .אני אצביע נגד,
שיעלה רפורמים אני יצביע נגד.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :יפה הצבעת לא העלית את זה בישיבת הנהלה ,יפה עשית מה
שעשית מעולה ,אז מה אתה כועס שאנחנו נמנעים.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :אני לא כועס.
שלום בן משה – ראש העיר :רבותיי לפני ההצבעה.
עדי אביני – חבר מועצה :אני רק רוצה הבהרה ,הבהרה קטנה על הצעתך ,האופציה ל – 5
שנים תגיד מילה על האופציה ,האופציה של מי ,למי יש את האופציה?
שלום בן משה – ראש העיר :לעמותה הזאת.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עדי אביני אומר דבר פשוט האם האופציה הזאת היא בידי
העירייה או בידי האוטומטית? בידי העמותה.
עדי אביני – חבר מועצה :זה אומר שהעמותה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני חושב שאתם טועים פרומה השאירה את האופציה לך
לרשות.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אני רק הבהרתי את ההבהרה שלו.
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עומר רצון – חבר מועצה :אתם לא הבנתם אני מסיק מזה שיגאל עוד  10שנים.
שלום בן משה – ראש העיר :אמרתי שאני מקווה שכולנו בעוד  10שנים נהיה פה בריאים
ושלמים.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :האופציה לפי הנוהל טעונה אישור מועצה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני רוצה להבין האופציה אמורה לפוג בעוד  8שנים ,עוד 10
שנים אז עכשיו תסביר ,אני רוצה להבין למה אתה רוצה להוסיף עוד  5שנים מה הסיבה?
האם זה משהו שהוא נכון לעשות ,תקין לעשות ,אז הבעת מורת רוח אני זוכרת מהנושא
הזה ,אני אשמח לשמוע.
שלום בן משה – ראש העיר :סיגל ,סיגל ,סיגל רק רגע.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני שואל עכשיו לפרוטוקול זה לא ישיבת הנהלה כי ראש העיר
ביקש ממני משהו כיבדתי אותו ,אבל אני העליתי סוגיה אחרת יש מניעה שאני אתן להם כמו
לכולם  25שנה כמו שנתנו לבית הקשת ,וכל העמותות האחרות ,יש מניעה שאני יעלה
להצבעה עכשיו  25שנה ,שניה ,למה  9 ,5 ,10 ,8אני על פי חוק יכול לאשר  25שנה אנחנו
כמועצה יכולים לאפשר להם  25שנה כמו כולם?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :התשובה היא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כן או לא.

פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :לא יכולה לענות בכן או לא ,תן לי לענות ,אל תכתיב לי
איך לענות  .על פי הנוהל שיש לך את התקופות שמפורטות שם וכל אחד יכול לקרוא בנוהל,
ואני לא אומר משהו אחר ,התקופות שם שמדובר על המקסימום זה  25כמו שאמרת ,מעבר
לזה יש עניין של מדיניות ,שיקול דעת ,חובת מכרז ,האם זה נכון לעשות את זה ,יש קשת
רחבה של שיקולים שאני מניתי את זה בפעם הקודמת אני לא אחזור על זה .אני רק אומר
אזכיר מבין מה שאמרתי אז שאנחנו מדברים על מבנה קיים אוקיי של העירייה שנותנים בו
זכות שימוש ,המדיניות שלנו כ שלא מדובר בבתי כנסת זה שונה אוקיי כי פה יש משהו שגם
מגלגל כסף אוקיי ,ובית כנסת זה קטגוריה אחרת בפני עצמה ,המדיניות שלנו ואני גם יכולה
להראות לך את זה ממקרים אחרים ,היא לתת  5עד  10שנים .למשל במעונות יום בדרך כלל
אנחנו נותנים  5שנים.
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רזיאל אחרק – חבר מועצה 25 :שנה עכשיו עשינו לויצ"ו בקדנציה הקודמת.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :שהם משקיעים כסף.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הם לא השקיעו כלום ,הארכנו להם בעוד  25שנה על אותם
מבנים.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אני לא מכירה כזה דבר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סליחה מה ויצ"ו כל מעונות נעמ"ת ,כל מעונות נעמ"ת אנחנו
הקצנו בקדנציה הקודמת  25שנה.
שלום בן משה – ראש העיר :רבותי סליחה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני מסכם את מה שהיא אמרה אם לא תתקני אותי .המדיניות
שלנו אם להקצות  25או לא אני טועה?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :זה המדיניות כפי שסקרתי.
עומר רצון  -חבר מעוצה :שלום יש משמעות רבה לחוות דעת הזו ואני אוסיף אחר כך.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :יש לנו כאן כל הנושא הזה שבא היום לאור התחייבות של
העירייה שהיתה בעבר ,שאנחנו התחייבנו לכבד אותה וגם במסגרת הליך משפטי שהיה,
למעשה את מה שאושר בזמנו לאשרר ,זה אומר את השנים שעברו עברו ,ועוד נשארו  8שנים.

רזיאל אחרק – חבר מועצה :את הקצת להם לפני  17שנה? את הבאת את זה לדיון? מעולם
לא ,אני לא מכיר  17שנה ,אני לא מכיר .את זה שאת רוצה להכשיר אחורה אני נמצא שם.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אני לא מכשירה אחורה אני מכשירה לעתיד .היתה
החלטה של מועצת העירייה בשנת  98צורפה פה לחומר שבמסגרתה אושרה הקצאה ל – 25
שנה .זה מפורט.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אם המועצה אישרה למה מביאים את זה להצבעה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה לא הגיע למשרד הפנים זה לא נחשב להקצאה.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :היה צריך להביא את ההסכם המפורט לאישור העמותה
לא ש יתפה פעולה ,יש לי את הכל בכתובים הפניות שלנו ,הבקשות שלנו ,עם נוסח ההסכם
לקבל את כל האישורים .ובינתיים היה בג"צ בלומנטל בשנת  2001נכנס נוהל הקצאות לפועל
והיה צריך לעשות את כל התהליך מחדש ,ואני יכולה להראות בתיק שלי שבמשך שנים
אנחנו פונים אליהם ובלי קשר אגב לתביעה המשפטית שהם הגישו אלינו ומבקשים מהם
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לפעול להסדרה ולא מקבלים שיתוף פעולה .יש לי את הכל בכתובים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בית הקשת כמה זמן הוא נמצא?
משתתף בדיון 18 :שנה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה 20 :למה את לא פועלת להוציא אותו כמו לשתי ,לא דיברתי
אלייך אני מדבר עם פרומה מי את בכלל אני לא סופר אותך ,די מספיק סיגל שזה נוגע לבית
הקשת פתאום זיקוקים עפים לך מהראש ,בית הקשת חשוב לי לא פחות ממך .תאמיני לי זה
פעילות למען השכונה ,ועושים שם חוגים .אבל על פי הנוהל.
עומר רצון – חבר מועצה :ממתי סיגל מייצגת אותה עם כל הכבוד די עם כל הפרחים
והכתרים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :פרומה בית הקשת את יכולה להגיד לי למה זה לא מגיע עכשיו
בית הקשת לשולחן הזה לסיים את ההקצאה שלהם ,למה אנחנו לא נותנים להם עוד
שנתיים ,עוד שלוש ,למה הם פועלים בלי הקצאה בכלל?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :טוב אז אני רוצה לומר מה שקורה עם בית הקשת זה לא
בהתאם לחוות הדעת שלי ,אני יכולה להראות בכל הקדנציה.

רזיאל אחרק – חבר מועצה :למה לא אמרת את זה לפרוטוקול עד היום ,למה לא אמרת את
זה לפרוטוקול ,אני לא יודע מזה אף חבר מועצה בעיר הזאת לא יודע ,אף חבר מועצה בעיר
הזו לא ידוע שיש פה עמותה ,סולד קולד עבריינית שלא פועלת על פי החוק ואת לא עושה עם
זה כלום במשך  18שנה ,אבל זו עמותה בשכונה הותיקה שלמישהו לא מוצא חן בעיניו שהיא
נותנת עבודה כזו ,תביעות והם לא עבדו על פי הנוהל ,ופנינו אליהם ,תקשיבי זו הפליה ,אני
רוצה  25שנה ואני אמרתי לך ראש העיר אתה רואה שכן אפשר  25שנה זה מדיניות שלנו,
תפסיק עם זה ,יש פה ריבון זה חברה מועצה יחד איתך ,אתה יכול לקבל החלטה של  25שנה
מעכשיו לא  8ועוד שנתיים ,ועוד  5ולהביא את עו"ד משה כהן ואת עו"ד היועץ המשפטי
במשרד המשפט ים ,וכולם מוציאים הבטחה איך שהם רוצים ,או שאנחנו בעלי הבית או
שלא .הגיע הזמן אני חושב שצריך להקצות להם  25שנים בית הקשת עובד  20שנה ,יותר מ –
 20שנה בלי שום חוזה בלי שום כלום תגיד לי מה זה.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אמרת דברים כלפיי אישית ,ואני מבקשת להגיב.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :למה את לא מעדכנת אותי שאין להם חוזה ,למה את לא
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מעדכנת את חברי המועצה .אני ביקשתי ממנה בישיבה הקודמת ,אני ביקשתי בקדנציה
הקודמת אני יכול לקבל רשימה של כל התיקים שאת מנהלת ,מי הפסיד ,מי קיבל הבטיחו
שיביאו לא הביאו כלום.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אני מבקשת זכות לא יכול להיות שחבר מועצה מדבר עליי
אישית.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה לא אישי אני חוזר בי זה העבודה שלך זה לא את ,אותך
פרומה אני מחבב את אישה יקרה ,את לויאלית לראש העיר .את עושה עבודה נפלאה
ולויאלית .את יועצת משפטית של המועצה או של ראש העיר?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :של העירייה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :של העירייה זה אומר חברי מועצה גם.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :גם.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :למה לא אמרת לנו שיש בעיה איתם.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אני לא צריכה להגיד לך.

שלום בן משה – ראש העיר :אני הבאתי הצעה לכאן הסברתי את ההצעה ,אמרתי העמותה
הזאת יש לה עוד  8שנים אני מציע להוסיף לה עוד שנתיים זה ביחד  10שנים ,ועם אופציה ל
–  5שנים נוספות .אני מעלה להצבעה את ההצעה הזאת .אמרתי ההצעה הזאת היא הצעת
חבילה שבה יש גם אופציה ל –  5שנים ,סה"כ עם האופציה הזאת מתממשת זה  15שנה ,אם
מישהו מכם עכשיו חוזה בכוכבים נביא שקר ונביא זעם יכול להגיד לי מה יהיה בעוד  15שנה
שיהיה לו כל טוב .העמותה הזאת יש לה אופציה עכשיו למעשה  10שנים ועוד  5שנים ,מה
שיקרה עד אז זה לא  25שנה אבל היא כבר פועלת כמעט  20שנה ,לכן זאת ההצעה שאני
רוצה להצביע.
עומר רצון – חבר מועצה :לפני שאתה מצביע ,קודם כל אני בעד ההצעה של ראש העיר ,רגע,
רגע ,זה מאוד רציני ,כי רזי פתח סוגיה שהיא מאוד רצינית ,גם בדיון הקודם אני העליתי את
זה ואני אגיד לך זה באמת בהיבט כולל ,דרך אגב יגאל אתה יו"ר ועדת הקצאות אם אני לא
טועה ,מתוקף תפקידך כמנכ"ל .פרומה צודקת אנחנו צריכים להגדיר מה אמות המידה ואיך
אנחנו זה ,אני חושב שבאמת בהחלט צריך להגיע לדיון רציני שלום בזמן הקרוב מה אמות
המידה שצריך ,יכול להיות באמת תחליט שאנחנו צריכים לתת  20שנה ,יכול להיות שנחליט
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שאנחנו צריכים רק  5שנים ,יכול להיות שאנחנו סתם גוררים את כל המערכת לסתם
תהליכים ,כי סתם לדוגמא ,מעון יום הגדרת אותו מעון יום אז אתה מתכוון שגם עוד 10
שנים הוא יהיה מעון כזה ,אז למה לתת לו את זה ל –  5ועוד  .5יכול להיות שיש גם משחק
פוליטי להביא את זה כל פעם לשולחן הזה .אז אני אומר תקום ועדה מקצועית בראשות
גורמים מקצועיים שיובילו .שנייה רזי גם את בית הקשת מחר לא תהפוך אותו לדיסקוטק,
נו באמת אתה תהפוך אותו למשהו שיהיה שימושי לשכונה כי זה המהות שלו .אני אומר בוא
במקבי ל באמת שלא יהיה השיח הזה נקבע אמות מידה ,נביא אותם לאישור אם צריך
במליאה לא צריך במליאה לא יודע פרומה ,רחבעם ויגאל בטח יודעים על מה מדובר .שאנחנו
גם נהייה מעורבים כחברה מועצה נדע פעם אחת את אמות המידה וזהו.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני רק הערה ובזה אסיים קודם כל שתדעו ,בנושא של
הקצאות ועם מי יש כללים מאוד מוגדרים.
עומר רצון – חבר מועצה :לא שאלנו עם מי על התקופה.

שלום בן משה – ראש העיר :לא אמרתי גם לגבי ה תקופה יש כללים מאוד ,מאוד ברורים
שמחייבים.
עומר רצון – חבר מועצה :זה לא מה שנאמר פה שלום ,זה לא מה שנאמר על ידי היועצת.
שלום בן משה – ראש העיר  :תרשה לי שניה אחת ,קודם כל יש היום בעבר לא היה ,בעבר
לא היה בכלל הקצאות,ש העמותה הזאת קמה לא היה בכלל הקצאות ,שהעמותה שבית
הקשת לא היה ,שבית הקשת קם לא היתה הקצאה ,ראש העיר קודם ,קודם לא הקצה.
עכשיו יש כללים ,בחלק מהמקרים יש כללים מאוד ברורים ,מי יכול לקבל  ,5ומי יכול לקבל
כך וכך ,לכן בלי קשר לזה תרצו לקיים דיון עקרוני על זה בעתיד בקשה ,עכשיו אני מעלה
להצבעה את מה שאני הצעתי שנראה בעיני הוגן וסביר .אמרתי  10שנים בסה"כ  5 +שנים.
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 נעדר .יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
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יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי?
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :משה סיני נעדר .עומר רצון?

עומר רצון – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
אביבה שקד – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אלכס קפלנוביץ נעדר .חנוך עוז חנוך עוז נעדר .עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 2
סעיף  2שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסכם הקצאה למתן זכות שימוש
במבנה עירייה לעמותה למען הקשיש ברחוב שבזי  77גוש  4272ח"ח  188 -138להפעלת
מרכז יום לקשיש בהמשך להסכם שנחתם בשנת  ,1998לתקופה של  10שנים  +אופציה
ל 5 -שנים נוספות.
בעד )11( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,עוזיאל אשוואל.

אישור תב"ר מס'  1033עבור מעון יום מתחם  Aמגרש  , 803ע"ס
.3
 ₪ 3,185,8 51במימון משרד הבינוי והשיכון_______________
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף  3אישור תב"ר מס'  1033עבור מעון יום מתחם  Aמגרש
 803על סך  ₪ 3,185,851במימון משרד הבינוי והשיכון ,מי בעד?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :סליחה רגע מה זה מותנה בהסכמת חברה העירייה ,הוא לא
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בא לועדת הכספים?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :לא זה הגיע אחרי .יש מעונות יום שצריך להקים בשכונות
החדשות ,הרשאות לפעמים מגיעות ממשרד השיכון בהפרש של פחות מ –  10ימים אם אתם
לא רוצים נוריד את זה מסדר היום .אתה לא רוצה אין בעיה נוריד.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :סליחה דקה חברה תקשיבו כולנו בעד תב"רים זה לא משנה
מי באופוזיציה או בקואליציה ובאיזה תיק הוא מחזיק ,כולנו בעד שיהיה תב"רים לעיר,
אבל חברים אני ביקשתי ,דרשתי והתחננתי כבר למעלה מ –  8חודשים פה בפרוטוקולים,
שמדובר פה בתב"רים של עשרות מיליוני שקלים שאנחנו מאשרים.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אם תקרא את סעיף  5אנחנו מציגים לך את התב"רים.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :קראתי אותו ,קראתי אותו ,קודם כל מן הראוי היה שיציגו
אותו קודם כל .צריך להביא את זה בנייר באמת ,מיליונים של שנתיים וחצי שמתגלגלים פה,
צריך לקבל על כל תב"ר דו"ח פרטני ,ואגב אני רוצה להגיד לפרוטוקול אם אני לא מקבל את
זה אני מוציא מכתב למשרד הפנים ,למבקר המדינה לא יכול להיות שאני כחבר עירייה ויתר
חברה מועצת העיר לא ידעו מה הולך עם עשרות מיליוני שקלים ,כל רבעון .זה נמצא בכל
משרדי ממשלה לא יכול להיות שיהיה דבר כזה.
שלום בן משה – ראש העיר :אני מציע ,אני מציע לך שתכתוב גם לנשיא הקונגרס הציוני
העולמי ,לא.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא קשור ,אני אשלח לגופים הרלבנטיים אדוני ראש העיר.
שלום בן משה – ראש העיר :לא אני מציע תכתוב גם לאובמה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :זה לא קשור ,ברגע שאתה והמנכ"ל לא מביאים את זה
לחברה מועצת העיר אתה פשוט מזלזל באינטליגנציה שלנו .מותר לנו לבוא זה שקיפות זה
כספי ציבור .אתה אומר את זה כבר כמה חודשים.
שלום בן משה – ראש העיר :אמרתי שנביא אני אחליט לא אתה תחליט .זה מופיע בסדר יום
אתה לא מקשיב ,תקרא בסדר יום.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :שלום בן משה?
שלום בן משה – ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור נעדר .יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
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יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי יצא .סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :משה סיני נעדר .עומר רצון יצא .אביבה שקד יצאה.
אלכס קפלונוביץ נעדר .חנוך עוז נעדר .עוזיאל אשוואל?
עוזי אשוואל – חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 3
סעיף  3שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  1033עבור מעון יום
מתחם  Aמגרש  ,803ע"ס  ₪ 3,185,851במימון משרד הבינוי והשיכון.
בעד ) 8( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל
אחרק ,עדי אביני ,עוזיאל אשוואל.
יצאו )3( :אבטליון בצלאלי ,עומר רצון ,אביבה שקד.

 . 4אישור פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מיום  30/7/15מס' , 1/2015
בהתאם לנוהל מחיקת חובות ובהתאם לטבלה שהונחה על שולחן
מליאת המועצה____________________________________________.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אישור פרוטוקול ועדת הנחות .זה מופיע אצלכם זה
פרוטוקול.
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי אתה מפריע תכתוב מכתב למבקר המדינה נו.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :הונח בפניכם זה לעיונכם אם מישהו רוצה להעיר הערות,
הסתייגויות אליו זה רק לעיון זה לא לאישור ,מוזמן אחר כך לתת הבהרות אם הוא רוצה
לדעת משהו פרטני ,כי זה נושא חסוי ואישי.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :הצגת סטאטוס תב"רים .אתה צודק.
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פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :צריך להצביע על זה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :פרוטוקול ועדת הנחות .מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה – ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור נעדר .יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי?
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :משה סיני נעדר .עומר רצון יצא .אביבה שקד יצאה.
אלכס קפלנוביץ נעדר .חנוך עוז נעדר .עוזיאל אשוואל?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 4
סעיף  4שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה
מיום  30/7/2015מס'  ,1/2015בהתאם לנוהל מחיקות חובות ובהתאם לטבלה שהונחה על
שולחן מליאת המועצה.
בעד )9( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,עומר
שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עוזיאל אשוואל.
יצאו )2( :עומר רצון ,אביבה שקד.

35

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  43/13מיום 9/11/2015

 . 5הצגת סטטוס תב"רי ם .
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :הסעיף האחרון אני מבקש להתייחס אליו ,הגזבר הכין עבודה
כאן אני מקבל את זה ברשותך ראש העיר שאני גם לא ראיתי את זה להציג את זה בצורה
שהם יוכלו לראות את זה על מצגת ,ואנחנו נביא את זה לישיבה הבאה את כל נושא
התב"רים והסטאטוס שלהם.
שלום בן משה – ראש העיר :תודה רבה לכם

תום הישיבה.
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
סעיף  1שבסדר היום :
הצעת ראש העיר שלום בן משה  :אישור תבחינים למתן מלגות
לסטודנטים לשנת
הלימודים  2016 – 2015כפי שהונח על שולחן המועצה.
הצעת חבר המועצה ע ו זיאל אשוואל  :ל אש ר הקריטריונים כפי שהם,
ולכלול גם
את הסטודנטים שלומדים לימודי תעודה.
בעד הצעת ראש העיר  ) 7 ( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני,
אבטליון בצלאלי,
רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון.
בעד הצעת עוזיאל אשוואל  ) 1 ( :עוזיאל אשוואל.
נמנעים  ) 3 ( :סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,אביבה שקד.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הצעת ראש העיר,
אישור תבחינים למתן
מלגות לסטודנטים לשנת הלימודים  2016 – 2015כפי שהונח על שולחן
המועצה.
החלטה מס' 2
סעיף  2שבסדר היום  :אישור הסכם הקצאה למתן זכות שימוש במבנה
עירייה לעמותה
למען הקשיש ברחוב שבזי  77גוש  4272ח"ח  188 - 138להפעלת מרכז
יום לקשיש .
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסכם הקצאה למתן זכות
שימוש במבנה
עירייה לעמותה למען הקשיש ברחוב שבזי  77גוש  4272ח"ח 188 - 138
להפעלת מרכז
יום לקשיש בה משך להסכם שנחתם בשנת  , 1998לתקופה של  10שנים
 +אופציה
ל  5 -שנים נוספות.
בעד  ) 11 ( :שלום בן משה ,מ יכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון
בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,עוזיאל
אשוואל.
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החלטה מס' 3
סעיף  3שבסדר היום :אישור תב"ר מס'  1033עבור מעון יום מתחם A
מגרש  , 803ע"ס
 ₪ 3,185,851במימון משרד הבינוי והשיכון.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  1033עבור מעון
יום מתחם  Aמגרש
 , 803ע"ס  ₪ 3,185,851במימון משרד הבינוי והשיכון.
בעד  ) 8 ( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,רזיאל
אחרק ,עדי אביני ,עוזיאל אשוואל.
יצאו  ) 3 ( :אבטליון בצלאל י  ,עומר רצון ,אביבה שקד .

החלטה מס' 4
סעיף  4שבסדר היום  :אישור פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מיום
 30/7/2015מס' , 1/2015
בהתאם לנוהל מחיקות חובות ובהתאם לטבלה שהונחה על שולחן
מליאת המועצה .
הח לטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול ועדת הנחות
בארנונה מיום
 30/7/2015מס'  , 1/2015בהתאם לנוהל מחיקות חובות ובהתאם לטבלה
שהונחה על
שולחן מליאת המועצה.
בעד  ) 9 ( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר
שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עוזיאל אשוואל.
יצאו  ) 2 ( :עומר רצון ,אביבה שקד.

_____________________
שלום בן משה
ראש העיר

____________________
יגאל ינאי
מנכ"ל העירייה
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