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סדר היום:
 .1עדכון ראש העיר והצוות המקצועי בנושא המשך השווקים ודרישות לשינוי במתחמים
החדשים.
 .2אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1497עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה ממלכתי נופים ,ע"ס 30,000
 ₪במימון משרד החינוך.
ב .אישור תב"ר מס'  1498עבור הנגשת שתי כיתות לליקוי שמיעה חט"ב גוונים ,ע"ס
 ₪ 60,000במימון משרד החינוך.
ג .אישור תב"ר מס'  1499עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה ממ"ד רמב"ם ,ע"ס 30,000
 ₪במימון משרד החינוך.
ד .אישור תב"ר מס'  1500עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה ממ"ד אוהל שלום ,ע"ס
 30,000ש"ח במימון משרד החינוך.
ה .אישור תב"ר מס'  1501עבור הנגשת שלוש כיתות לליקוי שמיעה תיכון בגין ,ע"ס
 ₪ 90,000במימון משרד החינוך.
ו .אישור תב"ר מס'  1284עבור תכנון הסדרה בטיחותית ברח' חותמי המגילה ,ע"ס
 ₪ 30,000במימון עירייה ו ₪ 70,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב
.₪ 100,000
ז .אישור תב"ר מס'  1285עבור תכנון והסדרה בטיחותית ברח' קיבוץ גלויות ,ע"ס
 255,000ש"ח במימון עירייה ו ₪ 595,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב
.₪ 850,000
ח .אישור הגדלת תב"ר מס'  1027עבור עבודות פיתוח אתר מגדל צדק ע"י רשות הטבע
והגנים ,ע"ס  ₪ 5,000,000במימון משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם 45,000,000
 ,₪תקציב מעודכן .)₪ 50,000,000
תוספת לסדר היום:
הצעה להוספת נושאים לסדר היום של חברי המועצה אביבה שקד ומשה סיני כמפורט:
א .מערכת החינוך העירונית  -סקירה מלאה תינתן בישיבת המליאה הבאה ב.26/9/2016 -
ב .מנהלת המתחמים החדשים  -תתקיים ישיבת מליאה נפרדת להצגת המנהלת וסיור
במתחמים החדשים.
 .3אישור חוזים למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים לחברה למטרת התקנת אחזקת
והפעלת מתקן טרנספורמציה לאספקת חשמל בקרקע כמפורט בנספח א' בחוו"ד יועמ"ש
העירייה.
 .4עדכון ראש העיר בעניין קבלת תרומה ממשפחת חלא (זהבה רודן) לשיפוץ ושימור
המקרנה ששימשה את בית הקולנוע הישן בראש העין.
 .5אישור העסקה בעבודה נוספת לעובדי עירייה הר"מ:
מ.מ - .אגף רווחה
א.ב.מ -.אגף שפ"ע
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 .6אישור חבר המועצה רזיאל אחרק כדירקטור בתאגיד המים "עין אפק" (הארכת כהונה)
רקע  :בשל התמשכות הליכי אישור המינויים בוועדה לבדיקת מינויים ,מבוקש לאשר
המינוי על מנת שניתן יהיה להשלים את הליכי המינויים עד תום תקופת הכהונה
הנוכחית – ירד מסדר היום.
בישיבה זו יינתן מענה לשאילתה של חברי המועצה משה סיני ואביבה שקד בנושא:
"אירועי תרבות וספורט עירוניים" :סמכות ואחריות ,אופן ההפעלה ותקצוב.
 .7אישור חברי דירקטוריון של מרכז קהילתי ראש העין ע"ש קימרנלינג " -מקום בלב",
כדלקמן:
חברי מועצה :שלום בן משה ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,משה סיני ,עדי אביני.
עובדי עירייה :שלמה שילה ,רחבעם חיים ,ציפי עורקבי ,ד"ר נגיסט מנגשה,
ליאת מוסרי.
נציגי ציבור  :אבינועם טובים ,מיכל יוגב ,נגה מליניאק ,רוניתה טביב ,אורלי עדני.
מינוי עובדי עירייה ונציגי ציבור כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים
עירוניים.
הוספת נושא מחוץ לסדר היום
 .1אישור פתיחת שני חשבונות בנק כמפורט להלן:
א .חשבון כספי הורים
אישור פתיחת חשבון בבנק אוצר החייל סניף אפק  348ראש העין בתנאים המקובלים בבנק
כאמור במסמכים המצ"ב ,בו יופקדו תשלומי הורים (חובה ורשות) עבור בית ספר יסודי חדש
ברובע האומנים מתחם  ,Bסמל מוסד  ,480137בהתאם לתקנות לימוד חובה (ייעוד כספי
תשלומים) ,תשס"ה – .2004
מורשי החתימה בחשבון הינם :מנהל המוסד החינוכי ,מזכירת בית הספר ונציג ועד הורים
שייקבע ע"י ועד ההורים של בית הספר.
כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב בחתימת שני מורשי חתימה ובלבד שאחד מהם יהיה
מנהל מוסד החינוך.
ב .חשבון ניהול עצמי
אישור פתיחת חשבון בבנק אוצר החייל סניף אפק  348ראש העין בתנאים המקובלים בבנק
כאמור במסמכים המצ"ב בו יפקדו כספים עבור ניהול עצמי של בית ספר יסודי חדש ברובע
האומנים מתחם  ,Bסמל מוסד  ,480137בהתאם להצעת חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי
הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך) (תיקון מס' ( )4חשבונות ניהול עצמי) תשס"ו – 2016
וכפי שתאושר.
מורשי החתימה בחשבון הינם :מנהל המוסד החינוכי ומזכירת בית הספר שתוסמך על ידי
גזבר העירייה.
כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב בחתימת שני מורשי חתימה.
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שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :טוב שלום חברים ,אנחנו פותחים את ישיבת מליאת
המועצה מן המניין מן המניין .פותח את ישיבת מליאת המועצה מן המניין ביום 12.9.16
בשעה  . 18:30משתתפים בישיבה שלום בן משה ,ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני,
אבטליון בצלאלי ,סיגל לא נמצאת ,עומר שכטר לא נמצא ,רזי לא נמצא ,עדי נמצא ,משה
סיני לא נמצא ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך ועוזי לא נמצא .נוכחים
נוספים :שלמה שילה ,רחבעם חיים ,משה כהן מבקר העירייה ,פרומה פורת ומהנדס
העירייה .מבחינת סדר היום.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :לפני כן אני רוצה לומר שרזי לא יכול להגיע לישיבה וביקש
שתוריד את זה מסדר היום.
שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה כן .נושא הראשון.
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :שלום אפשר לשנות את הסדר יום היום? יש פה אנשים
שצריכים לצאת לחתונות.
משתתף בדיון :הוא שינה את זה כבר ...
שלום בן משה – ראש העיר :אתם רוצים שנתחיל,
אביבה שקד – חברת מועצה :יש גם שני נושאים על סדר היום שצריך לעלות אותם .לא,
צריך להצביע עליהם ,צריך להצביע עליהם.
שלום בן משה – ראש העיר :דקה דקה ,אני רוצה להתייחס לזה ותחליטי אחר כך אם את
רוצה להצביע בסדר? יש נושא שעל סדר היום שביקשתם בקשר לנושא אירועי הספורט ,יש
תשובה כתובה.
אביבה שקד – חברת מועצה :זה שאילתא.
שלום בן משה – ראש העיר :שני הנושאים האחרים.
אביבה שקד – חברת מועצה :שני הנושאים האחרים,
שלום בן משה – ראש העיר :מה שאני מציע תשמעי אם תחליטי כרגע שנעלה את זה לסדר
היום כן או לא להצבעה .יכול להיות שאחרי זה ...
משתתף בדיון :אוקיי נגיע לזה לפי סדר היום.
אביבה שקד – חברת מועצה :אבל אתם צריכים קודם כל להצביע בתחילת הישיבה.
שלום בן משה – ראש העיר :דקה דקה .אני מתכוון בסוף החודש הזה בתאריך שכבר
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נקבע לקיים ישיבה מיוחדת עוד החודש הזה לפני שיוצאים לחופשה שעניינה הצגת מערכת
החינוך בעיר על כל השאלות ששאלת ולא שאלת ונשאלו עוד שאלות ולכן אני מציע לא
לעסוק בזה עכשיו כרגע ...
אביבה שקד – חברת מועצה :אז אנחנו נוריד את זה ,אם קבעת תאריך אז נוריד את זה
מסדר היום.
שלום בן משה – ראש העיר :נכון ,תתקיים ישיבה מסודרת ב.26.9.2016-
אביבה שקד – חברת מועצה :אוקיי ,בסדר גמור.
שלום בן משה – ראש העיר :לעניין אחר שאני לא יודע לגבי התאריך אבל הוא יהיה מיד
אחרי החגים עם הנושא של המנהלות .מכיוון אז  31.10נקבע תאריך  31.10אני מתכוון
לעשות סיור ,להזמין אתכם אגב עשינו כבר פעם אחת הזמנו והגיעו מעט מאוד אנשים ,הגיעו
פה רק שני אנשים .הגיע אדמוני ו ...סיור באיי ובבתי הספר גן ילדים ואחר כך נתכנס
לישיבה מנהלת ולענות על כל השאלות שנכתבו ושיישאלו שם באופן מסודר ומאורגן .לכן
אני מציע,
אביבה שקד – חברת מועצה :אני רק רוצה להדגיש משהו שזה בסדר לעשות לנו סיור רק
הבקשה שלנו היתה לעשות ממוקד לנושא סמכויות המנהלת וסוגיות של תהליכי עבודה,
תהליכי בקרה ומנהל תקין.
שלום בן משה – ראש העיר :כן כן.
אביבה שקד – חברת מועצה :שזה שהשאלה אם אתה מתכוון ,אנחנו רוצים ממש לקבל
תשובות על השאלות שנשאלו שם.
שלום בן משה – ראש העיר :אני מתכוון שתקבלו תשובות על כל השאלות האלה אחד
לאחד .מי שלא ירצה להשתתף בסיור יגידו יש סיור משעה תשע עד  ,11ב 11-מתכנסים ,מי
שלא רוצה לבוא לסיור שלא יבוא.
אביבה שקד – חברת מועצה :אוקיי ,בסדר.
משתתף בדיון :סוכם גם בהנהלה שיהיה משהו חומר כתוב.
שלום בן משה – ראש העיר :נכון .תקבלו גם חומר.
אביבה שקד – חברת מועצה :בהנחה שיש שני תאריכים אז אני מורידה את הנושא הזה.
שלום בן משה – ראש העיר :אני מודה לך.
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שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אוקיי הצטרפו לישיבת המליאה פרומה ב 18:35-ועוזי ב-
 . 18:37אני מבקש לעלות נושא שהוא מחוץ לסדר היום ,מבקש לעלות אותו לסדר היום .זה
נושא שכבר דנו בו בעבר וזה הבקשה לפתיחת שני חשבונות בנק לבית ספר החדש במתחמים
החדשים .מסתבר שבנגה צדק והיינו צריכים לאשר פה שתי חשבונות עם האישור של
ההורים .שני חשבונות עם האישור של ההורים .עוד פעם הוא צדק .אמרתי בנגה צדק .מה
שאני מציע זה שהיועצת המשפטית תסביר רגע כי יש פה הצעת חוק חדשה לגבי הדבר הזה,
אנחנו פועלים עכשיו לפי הצעת החוק החדשה.
 .1אישור פתיחת שני חשבונות בנק כמפורט להלן:
א .חשבון כספי הורים
אישור פתיחת חשבון בבנק אוצר החייל סניף אפק  348ראש העין בתנאים המקובלים
בבנק כאמור במסמכים המצ"ב ,בו יופקדו תשלומי הורים (חובה ורשות) עבור בית
ספר יסודי חדש ברובע האומנים מתחם  ,Bסמל מוסד  ,480137בהתאם לתקנות
לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים) ,תשס"ה – .2004
מורשי החתימה בחשבון הינם :מנהל המוסד החינוכי ,מזכירת בית הספר ונציג ועד
הורים שייקבע ע"י ועד ההורים של בית הספר.
כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב בחתימת שני מורשי חתימה ובלבד שאחד
מהם יהיה מנהל מוסד החינוך.
ב .חשבון ניהול עצמי
אישור פתיחת חשבון בבנק אוצר החייל סניף אפק  348ראש העין בתנאים המקובלים
בבנק כאמור במסמכים המצ"ב בו יפקדו כספים עבור ניהול עצמי של בית ספר יסודי
חדש ברובע האומנים מתחם  ,Bסמל מוסד  ,480137בהתאם להצעת חוק הרשויות
המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך) (תיקון מס' )4
(חשבונות ניהול עצמי) תשס"ו –  2016וכפי שתאושר.
מורשי החתימה בחשבון הינם :מנהל המוסד החינוכי ומזכירת בית הספר שתוסמך
על ידי גזבר העירייה.
כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב בחתימת שני מורשי חתימה___________.

שלום בן משה – ראש העיר :שכבר אושרה .הא אוקיי.
עומר רצון – חבר מועצה :חברים אתם יוצרים תקדים .אם כל הצעת חוק שעולה ועדיין לא
אושרה אתם מאמצים כבר מסקנות של הצעת חוק שלא אושרה ,חברים הרחקנו לכת.
שלום בן משה – ראש העיר :בקשה.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אני אסביר?
שלום בן משה – ראש העיר :כן תסבירי.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :קודם כל מסכימים להוסיף את זה לסדר היום?
משתתף בדיון :את מה? לא הייתי פה.
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משתתף בדיון :פתיחת חשבונות בנק,
משתתף בדיון :של בית ספר
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :בישיבת המועצה הקודמת,
משתתף בדיון :עשינו את זה.
משתתף בדיון :נכון עשינו אבל אנחנו רואים,
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אושר מחוץ לסדר היום .אני ביקשתי זה הופץ זה חולק
לחברי המועצה?
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :שאלה טובה.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :מה שצולם.
שלום בן משה – ראש העיר :מה מה?
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :כל זה.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אני פשוט רוצה,
שלום בן משה – ראש העיר :אני מציע שתסבירי ...
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :מבחינת נראות המסמכים אז הייתה בקשה אני לא
ביקשתי סתם לצלם .הנושא הזה של ניהול חשבונות של בתי הספר לא היה מוסדר חוקית עד
הסוף בחקיקת מדינה ,זה לא משהו שספציפית בראש העין.
עומר רצון – חבר מועצה :בכל הארץ.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :כאשר נהגו  ...ובמצב מסוים שעכשיו הצעת החוק באה
להכשיר אותו .יש שני סוגי חשבונות ,חשבון אחד זה נקרא חשבון של כספי הורים ,בעצם
כ ספים שגובים מההורים ,החשבון הזה הוסדר זה מכבר בתקנות לימוד חובה ,ייעוד
כספי תשלומים ,אלה תקנות מתשס"ה  ,2004אוקיי? מורשי החתימה בחשבון הזה של כספי
ההורים זה מנהל המוסד החינוכי ,מזכירת בית הספר ונציג וועד ההורים שייקבע על ידי וועד
ההורים של בית הספר .כל משיכת כספים לחשבון הבנק תחויב בחתימת שני מורשי חתימה
ובלבד שאחד מהם יהיה מנהל מוסד החינוך .אלה התקנות שמסדירות את כספי ההורים,
הם גם מסבירות איך צריך להכין דו"ח ומה קורה אם נשארים כספים בסוף השנה ,איך
נעשה הפיקוח וכולי ,חולק לכם החומר וצירפתי את התקנות שתראו .יש כספים נוספים
שהמקור שלהם הוא בעצם מהעירייה או מתקצוב שמתקבל על ידי משרד החינוך וזה לניהול
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עצמי של בית הספר בהקשר הזה בפקטור זה נוהל בחשבון שחתמו בו מנהל בית ספר
ומזכירת בית ספר ,עובד בעצם שהוסמך על ידי העירייה לצורך העניין הזה וזה לא היה מעוגן
בחקיקה ,אפשר גם לראות בתזכיר הצעת החוק שלמעשה היום באים לעשות סדר בעניין
הזה .הצעת החוק טרם אושרה אבל סביר להניח שהיא תאושר וכדי שלגבי אותו בית ספר לא
נצטרך לכשתאושר לבוא עוד פעם למליאה ,אני מציעה שנאשר עכשיו,
עומר רצון – חבר מועצה :עדיין זה פרומה עדיין משפטית את יוצרת זה תקדים בעיניי ,יכול
להיות שאני לא מבין כלום אבל לדעתי בנושא זה תקדים ,לדעתי בנושא זה יוצר תקדים
שהצעת חוק הופכת למעשה מציאות בתוך התנהלות עירונית.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :לא אבל אתה לא שמעת אותי,
עומר רצון – חבר מועצה :זה מה שאני הבנתי.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אבל אתה לא שמעת אותי עד הסוף.
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :כל המציאות הזאת כבר קיימת מזמן .יש ברוב בתי
הספר שני חשבונות כבר היום.
עומר רצון – חבר מועצה :רגע אם אתה רוצה שאני אשיב לך ואני רוצה קודם כל אני חושב
שזה יפה מה שקורה פה שמתקנים גם אם דברים לא היו נכונים מתקנים אותם וזה יפה
מאוד שלא תבין אותי לא נכון .יש לי בעיה עם כל האחרים .עם התפיסה שהיתה בדיון
הקודם ואישרנו אותו שהכל זה חשבון אחד ורחבעם פה אמר וסיגל פחות שמעתי אותה,
כולם אמרו שכך נוהגים אז מה קורה עם כל הבתי ספר האחרים? הבית ספר הזה מקבל
ייחודיות? מה עם כל האחרים? כל האחרים הבאתם אותם,
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :אז שמעת מה שאמרתי?
שלום בן משה – ראש העיר :דקה דקה תן לה לסיים.
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :רוב בתי הספר יש להם כבר היום שני חשבונות.
שלום בן משה – ראש העיר :תן לה לסיים.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אבל אם היית שומע אותי עד הסוף יכול להיות,
עומר רצון – חבר מועצה :לא איתך דיברתי משפטית לא דיברתי ...
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אז א' אנחנו עושים את זה כדי שלא נצטרך לבוא עוד פעם
למליאה אבל יישום יהיה רק אחרי שזה יאושר ,זה דבר אחד .דבר שני ,אחרי שזה יאושר.
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עומר רצון – חבר מועצה :ואם ייקח עוד ארבעה חמישה חודשים איך הבית ספר יתנהל
בינתיים?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :בית ספר יתנהל כמו שמתנהלים בתי ספר אחרים ,לי אין
פתרון כשמדינה ל א נתנה פתרון .עכשיו שנייה שנייה שנייה ולכשתאושר הצעת החוק אנחנו
נבדוק את כל החשבונות ואם יהיה צריך לעשות פה איזשהן התאמות יהיו התאמות בעצם
למצב שקיים  ...כדי שהוא יהיה דה יורו זה ייעשה זה כבר משהו שדיברתי עליו עם הגזבר,
זה מה שנתנו עליו כל הנקודות שהעלית נקודות שחשבנו עליהן ,אוקיי? עכשיו אני רוצה.
עומר רצון – חבר מועצה :אז רחבעם צדק ...
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :חשבון ניהול עצמי ,אישור פתיחת חשבון בנק ,בבנק אוצר
החייל סניף אפק  348ראש העין ,בתנאים המקובלים בבנק ,הם מצורפים תיכף זה יחולק
לכם כדי שתרא ו ותדעו מה אתם מאשרים .אוקיי? בו יופקדו כספים עבור ניהול עצמי של
בית ספר יסודי חדש ברובע האומנים מתחם בי ,סמל המסודר הוא  480137בהתאם להצעת
חוק הרשויות המקומיות ,ייעוד כספי ההקצבות להגנת נכסים למטרות חינוך זה תיקון
מספר ארבע ,חשבונות ניהול עצמי ,תשס"ו  2016וכפי שתאושר .זאת אומרת היישום יהיה
כשיאושר כדי שלגבי בית הספר הספציפי הזה לא נצטרך לבוא עוד פעם למועצה .מורשי
החתימה לפי אותה הצעת חוק הם מנהל המוסד החינוך ומזכירת בית הספר.
משתתף בדיון :עוזי זה לשאלתך אתה שומע?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :שתוסמך על ידי גזבר ...
משתתף בדיון :עוזי.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :אני שאלתי על החשבון הקודם.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב בחתימת שני
מורשי חתימה .עכשיו אם מסתכלים על הצעת החוק היא גם מתארת את זה שהמצב
המשפטי היה לא ברור ולמעשה הצעת החוק הזאת באה לפתור את הבעיה כדי לסדר את
המצב.
שלום בן משה – ראש העיר :דקה דקה .אני רוצה ברשותכם כרגע להגיד ברשותכם.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :לא החשבון הקודם כאילו להורים.
שלום בן משה – ראש העיר :תנו לי להבהיר לכם את זה כרגע זה ממש פשוט לגמרי .סליחה.
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בית ספר בעצם הוא לא יישות משפטית ,בית ספר כרגע מקבל כספים כאלה ואחרים ומה
שאין כספי מדינה וכספי עירייה מתנהל חשבון נפרד .כל העניין הוא מה עושים בכספים של
ההורים ,זה כל העניין.
משתתף בדיון :שגם הוועד ההורים ...
שלום בן משה – ראש העיר :נכון .מכיוון שההורים נותנים כסף ומכניסים את הכסף הזה
לחשבון של בית הספר ההורים רוצים להבטיח שהכסף הזה הולך ליעדים ובייעודו שההורים
רוצים לקדם לא עניינים שהרשות צריכה לשלם עבורם ולכן הרשות היא דווקא יותר בכסף
מה עושים בכסף של ההורים.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :לא למה אנחנו צד כאילו אנחנו כלום בעצם .אם מישהו ימעל
שם לצורך העניין.
שלום בן משה – ראש העיר :לא אנחנו לא צד לא צד.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :אנחנו לא צד .החשבון השני אנחנו צד.
שלום בן משה – ראש העיר :תני לי להשלים שנייה לכן כדי להבטיח שכסף ההורים יוצא
בצורה מסודרת וקודם כל יוצא על ידי חתימה מכבר שיש שני גורמים שחותמים .אחד זה
המנהלת והשני זה נציגת וועד ההורים ,כדי להבטיח שהכסף הולך לייעודו .עכשיו על אחת
כמה וכמה שבתי הספר כרגע עם ניהול עצמי יש הרבה כספים וכולי .לכן זה בא להסדיר את
העניין פעם אחת ולתמיד.
עומר רצון – חבר מועצה :החשש מה? שמערכת החינוך או מנהלת בית הספר או הצוות
המקצועי ייקח וישתה במרכאות את כספי הציבור לטובת דברים אחרים?
שלום בן משה – ראש העיר :לא כספי הציבור ,יכול להשתמש או בשוגג או  ...חלילה שלא
לייעוד ההורים רוצים כרגע את הכסף הזה יהיה במשהו מסוים ולכן זה בא להסדיר את זה
שני חשבונות נפרדים ,זה הכל.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :אני שואל ,אנחנו צריכים לאשר חשבון אחד את השני.
שלום בן משה – ראש העיר :את שניהם.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :לא למה את שניהם? הם יפתחו לעצמם ,למה אנחנו
צריכים...
שלום בן משה – ראש העיר :הנה היא תענה לך בקשה.
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פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :ראש העירייה הסביר ,אני אחזור על זה .בית ספר הוא לא
גוף משפטי .מי שהוא גוף משפטי זאת העירייה והעירייה פותחת זה חשבון עירייה עבור בית
ספר ,אוקיי?
משתתף בדיון :כאילו העירייה ערבה.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :עכשיו גם בתקנות אגב גם בחוק וגם בתקנות מוסדרים
הליכי פיקוח ובקרה על החשבון למשל תקנות,
עוזיאל אשאול – חבר מועצה :יש לנו  ...בקרה לא ערב.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :כן.
משתתף בדיון :בחוק המאושר פרומה או בחוק הוצע?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :גם בתקנות הקיימת כשעכשיו יתייחסו לכספי הורים אז
למשל כתוב ... ,התקנות צורפו לכם אבל בגלל שנשאלה שאלה ,מנהל מוסד חינוך חייב
לתת לממונה ממונה זה מי שממנה אותו משרד החינוך ולגזבר .זה גזבר עירייה או מי שהוא
הסמיך לפי דרישתם מזמן לזמן  ...וגם יש זכות עיון לוועד ההורים בחשבון וכולי .אני
מדברת על כספי הורים.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :כספי הורים כן.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :כספי הורים שזה חשבון שהוא על שם העירייה עבור בית
הספר ,כספי הורים .יש תקנות
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :זאת אומרת לעירייה יש סמכות לבוא לעשות בקרה לבדוק
וזה.
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :סליחה רגע רחבעם ,עוזי תקשיב רגע אתה אמרת.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :מקשיב מקשיב.
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :רחבעם ברשותך רחבעם אני מדבר בשמך לרגע.
רחבעם מפעיל בקרה עם מבקר מקצועי שעובר בתי הספר ,בודק את התנהלות החשבונות
ומוציא על זה דו"ח נכון?
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אוקיי חברים בשביל הפרוטוקול.
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :אז זאת אומרת הגזברות של העירייה מנהלת בקרה
על ניהול החשבון בצורה הנכונה.
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שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :בשביל הפרוטוקול האם מישהו מתנגד להכניס את זה
לסדר היום?
משתתף בדיון :אני עניתי אני לא מתנגד אני בעד בתוספת למה שפרומה אמרה בתוספת
לאישור החוק .אני לא ראיתי דבר כזה,
החלטה מס' 1
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד להעלות מחוץ לסדר
היום פתיחת שני חשבונות בנק כמפורט להלן:
א .חשבון כספי הורים
פתיחת חשבון בבנק אוצר החייל סניף אפק  348ראש העין בתנאים המקובלים בבנק
כאמור במסמכים המצ"ב ,בו יופקדו תשלומי הורים (חובה ורשות) עבור בית ספר יסודי
חדש ברובע האומנים מתחם  ,Bסמל מוסד  ,480137בהתאם לתקנות לימוד חובה (ייעוד
כספי תשלומים) ,תשס"ה – .2004
מורשי החתימה בחשבון הינם :מנהל המוסד החינוכי ,מזכירת בית הספר ונציג ועד
הורים שייקבע ע"י ועד ההורים של בית הספר.
כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב בחתימת שני מורשי חתימה ובלבד שאחד מהם
יהיה מנהל מוסד החינוך.
ב .חשבון ניהול עצמי
פתיחת חשבון בבנק אוצר החייל סניף אפק  348ראש העין בתנאים המקובלים בבנק
כאמור במסמכים המצ"ב בו יפקדו כספים עבור ניהול עצמי של בית ספר יסודי חדש
ברובע האומנים מתחם  ,Bסמל מוסד  ,480137בהתאם להצעת חוק הרשויות המקומיות
(ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך) (תיקון מס' ( )4חשבונות ניהול עצמי)
תשס"ו –  2016וכפי שתאושר.
מורשי החתימה בחשבון הינם :מנהל המוסד החינוכי ומזכירת בית הספר שתוסמך על
ידי גזבר העירייה.
כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב בחתימת שני מורשי חתימה

פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :ברור ברור ברור.
משתתף בדיון :שמאשרים משהו שהוא ...
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :טוב אני מעלה אני מעלה להצבעה את אישור חשבונות
הבנק לבית הספר החדש במתחם בי לפי איך שהיא הקריאה את  ...שלום בן משה.
שלום בן משה – ראש העיר :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :בנגה.
בן ציון בית אור  -ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :מיכאל.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אדמוני
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יעקב אדמוני – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אבטליון.
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :שלמה רק את הראשון אני חושבת שצריך להקריא את זה
כי אני הקראתי רק אחד מהם.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :את מה להקריא? תקריאי את השני.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :תקריא את שניהם.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה  :להקריא את מה?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :שלא יהיה ספק.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אוקיי .אני מקריא שוב את שניהם חברים.
משתתף בדיון :מה שהיא הקריאה אל תקריא ,את השני תקריא.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אני הקראתי את הניהול העצמאי וכספי הורים אני לא
חושבת שהקראתי.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :החשבון של כספי ההורים .אישור פתיחת חשבון בנק אוצר
החייל סעיף אפק  348ראש העין בתנאים המקובלים בבנק כאמור במסמכים המצ"ב בו
יופקדו תשלומי הורים בסוגריים חובה ורשות עבור בית ספר יסודי חדש ברובע האומנים
מתחם  .Bסמל המוסד  480137בהתאם לתקנות לימוד חובה ,ייעוד כספי תשלומים תשס"ה
 .2004מורשי החתימה בחשבון הינם :מנהל המוסד החינוכי ,מזכירת בית הספר ונציג וועד
הורים שייקבע על ידי וועד הורים של בית הספר .כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב
בחתימת שני מורשי חתימה ובלבד שאחד מהם יהיה מנהל המוסד החינוכי.
משתתף בדיון ... :יתרות זכות בלבד?
משתתף בדיון :זה לא כתוב.
משתתף בדיון :תוסיפו את זה.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :זה כתוב בתקנות וגם במסמכים שצירפנו אנחנו מחקנו
את האפשרות ל...
משתתף בדיון :של קבלת אשראי.
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פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :כן בגלל זה היה חשוב לי גם שיראו את המסמכים של
הבנק.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :אני רוצה להעיר הערה.
משתתף בדיון :כן.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :מאחר ואנחנו פותחים להורים נניח לחשבון השני ,אני מדבר
על החשבון הראשון שהמנכ"ל הקריא .מאחר ואנחנו פותחים חשבון שהוא בעצם זה לא
הכסף של העירייה אנחנו מקימים במרכאות ערבים ,אני מציע לעשות ברי חתימה לא את
וועד ההורים ,לעשות את המנהל ואת מזכירת הבית ספר כי הרי היא בעצם עובדת עירייה.
ככה כי אנחנו נהיה ערבים על משהו שיהיה לנו גם כוח לעיין  ...הראשון של ההורים.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אבל זה מוסדר בתקנות.
שלום בן משה – ראש העיר :זה מוסדר קודם כל הרעיון של ההורים יהיה סיי בעניין .זה
מופיע בתקנון זה מופיע בתקנון גם.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אני ממשיך בהצבעה .אני ממשיך בהצבעה .עדי אביני.
עדי אביני – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :משה סיני איננו עומר רצון.
עומר רצון – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אביבה.
אביבה שקד – חברת מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אלכס.
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :חנוך עוז.
חנוך עוז – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :עוזי.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 2
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פתיחת שני חשבונות
בנק כמפורט להלן:
א .חשבון כספי הורים
פתיחת חשבון בבנק אוצר החייל סניף אפק  348ראש העין בתנאים המקובלים בבנק
כאמור במסמכים המצ"ב ,בו יופקדו תשלומי הורים (חובה ורשות) עבור בית ספר יסודי
חדש ברובע האומנים מתחם  ,Bסמל מוסד  ,480137בהתאם לתקנות לימוד חובה (ייעוד
כספי תשלומים) ,תשס"ה – .2004
מורשי החתימה בחשבון הינם :מנהל המוסד החינוכי ,מזכירת בית הספר ונציג ועד
הורים שייקבע ע"י ועד ההורים של בית הספר.
כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב בחתימת שני מורשי חתימה ובלבד שאחד מהם
יהיה מנהל מוסד החינוך.
ב .חשבון ניהול עצמי
פתיחת חשבון בבנק אוצר החייל סניף אפק  348ראש העין בתנאים המקובלים בבנק
כאמור במסמכים המצ"ב בו יפקדו כספים עבור ניהול עצמי של בית ספר יסודי חדש
ברובע האומנים מתחם  ,Bסמל מוסד  ,480137בהתאם להצעת חוק הרשויות המקומיות
(ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך) (תיקון מס' ( )4חשבונות ניהול עצמי)
תשס"ו –  2016וכפי שתאושר.
מורשי החתימה בחשבון הינם :מנהל המוסד החינוכי ומזכירת בית הספר שתוסמך על
ידי גזבר העירייה.
כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב בחתימת שני מורשי חתימה.
בעד )11( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשואל.

שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אוקיי .אנחנו עוברים לנושא מספר אחד בסדר היום שזה
התב"רים .רחבעם אני מבקש תציג את התב"רים.
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 .2אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1497עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה ממלכתי נופים ,ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
ב .אישור תב"ר מס'  1498עבור הנגשת שתי כיתות לליקוי שמיעה חט"ב גוונים ,ע"ס
 ₪ 60,000במימון משרד החינוך.
ג .אישור תב"ר מס'  1499עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה ממ"ד רמב"ם ,ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
ד .אישור תב"ר מס'  1500עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה ממ"ד אוהל שלום ,ע"ס
 30,000ש"ח במימון משרד החינוך.
ה .אישור תב"ר מס'  1501עבור הנגשת שלוש כיתות לליקוי שמיעה תיכון בגין ,ע"ס
 ₪ 90,000במימון משרד החינוך.
ו .אישור תב"ר מס'  1284עבור תכנון הסדרה בטיחותית ברח' חותמי המגילה ,ע"ס
 ₪ 30,000במימון עירייה ו ₪ 70,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב
.₪ 100,000
ז .אישור תב"ר מס'  1285עבור תכנון והסדרה בטיחותית ברח' קיבוץ גלויות ,ע"ס
 255,000ש"ח במימון עירייה ו ₪ 595,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב
.₪ 850,000
ח .אישור הגדלת תב"ר מס'  1027עבור עבודות פיתוח אתר מגדל צדק ע"י רשות הטבע
והגנים ,ע"ס  ₪ 5,000,000במימון משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם 45,000,000
 ,₪תקציב מעודכן __________________________________.)₪ 50,000,000

רחבעם חיים  -גזבר העירייה :תב"רים חמשת התב"רים הראשונים.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :הא סליחה סליחה .הנושא מספר אחד בסדר היום זה עדכון
ראש העיר בנושא המשך השיווקים ודרישות לשינוי במתחמים החדשים.
משתתף בדיון :שלמה דיברנו בהנהלה על התב"רים ואחר כך החברה העירונית.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אוקיי יוצג בישיבה הבאה .נושא מספר שתיים זה אישור
התב"רים .רחבעם.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :תב"רים היום יש חמשת התב"רים הראשונים  ...בבתי הספר
כשתב"ר ראשון מספרו  1497בסך  30,000שקלים במימון משרד החינוך עבור בית ספר
ממלכתי נופים תב"ר שני מספר  1498עבור הנגשת שתי כיתות לחטיבת ביניים גוונים על סך
 60,000שקלים במימון משרד החינוך .תב"ר נוסף  1499עבור הנגשה לכיתה ללקויי שמיעה
לממ"ד רמב"ם על סך  30,000שקלים במימון משרד החינוך .תב"ר רביעי מספרו  1500עבור
הנגשת כיתה לליקוי שמיעה ממ"ד אוהל שלום ע"ס  30,000שקלים במימון משרד החינוך
ותב"ר מספר  1501עבור הנגשת שלוש כיתות ללקויי שמיעה בתיכון בגין על סך 90,000
שקלים במימון משרד החינוך.
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משתתף בדיון :אני אסביר לך כשיש ילד לקוי למידה .אני אגיד לך אני אענה לך.
משתתף בדיון :עוזי אמר שהחרדים לא צריכים להשתמש בהם הם שומעים טוב מאוד.
משתתף בדיון :לא לא ,הם גם מבינים טוב מאוד לא רק שומעים.
משתתף בדיון :נכון.
יעקב אדמוני – חבר מועצה :אז לכן אז אני אענה .אז לכן .בכל אופן שהיינו שעבר בביקור
של בתי הספר שאלתי את המנהל במקרה שאלתי אותו את  ...וייס יש לך ילד לקוי שמיעה
משהו אתה יודע משהו? הוא אומר לא אז אני אומר לך ...
משתתף בדיון :בבית יעקב.
יעקב אדמוני  -חבר מועצה :לא שאלתי אני בגלל שאני אומר,
משתתף בדיון :נו למה לא שאלת?
יעקב אדמוני – חבר מועצה :סליחה המנהל צריך להעלות את הבקשות.
משתתף בדיון :תגיד לו שאתה יכול להביא לו תקציב הוא יעלה.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :מכל התב"רים האלה שהקראת ,משהו כבר בוצע בפועל?
משתתף בדיון :תב"רים צריכים קודם כל לאשר אחרי זה,
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :אני שואל ... .ביצענו כבר איזה הנגשה ואנחנו מבקשים
רטרו?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :עקרונית אנחנו לא מאשרים תב"רים  ...במידה וזה בדיעבד
אנחנו מודיעים.
שלום בן משה – ראש העיר :אני חושב שמצד אחד שאתה מתכוון למשהו אחר .יש כבר
בתוך העיר בחלק מבתי הספר בסוגיית הנגשה נושאים כאלה שמטופלים בעיקר בהנגשה של
מטוס .כלומר בעיות של נכות וכולי וכולי ויש גם יש גם דברים כאלה שכבר נעשו ,זה לא פעפ
ראשונה .היו כבר בעבר תב"רים בתחום הזה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :התשובה היא לא.
שלום בן משה – ראש העיר :עכשיו במטוס כן למה אתה אומר,
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא פה.
שלום בן משה – ראש העיר :הלאה .אני מציע לעלות את על החמישה האלה בפעם אחת.
כן בקשה הלאה.
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משתתף בדיון :אוקיי יש עוד דבר  1284תכנון הסדרה בטיחותית ברחו' חותמי המגילה על
סך  30,000שקלים במימון העירייה ו 70,000-שקלים במימון משרד התחבורה ,סך הכל
 100,000שקלים ,בדרך כלל המאצ' אפ שלנו זה .30%
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :אתה יכול להסביר מה זה בדיוק?
משתתף בדיון :ההסדרה הבטיחותית? בא יועץ ...
משתתף בדיון :אריה אריה.
אריה גלברג – מהנדס העירייה ... :תאונה קטלנית .הולך רגל שחזר מהמכללה באריאל חצה
שם.
(מדברים ביחד)
אריה גלברג – מהנדס העירייה :עוד לא קיבלנו תקציב לתכנון ,אנחנו עוד לא יודעים אם יש
בעיות גדולות ,אנחנו צריכים לאתר בעיות לפי תאונות.
שלום בן משה – ראש העיר :רגע רגע רק שנייה .רגע רגע דקה דקה דקה .תרשו לי שנייה.
משרד התחבורה לצערנו הרב מאשר מאשר עניינים שנוגעים  ...בדרך כלל אם חלילה מישהו
נהרג או משהו כזה אז מאשרים אחר כך או הקמה של מעגל תנועה או כל דבר אחר .אבל יש
מקומות מסוימים שבהם יש פוטנציאל .אנחנו פנינו למשרד התחבורה ,הוא אישר לנו כרגע
פוטנציאלית לתכנון .עכשיו  ...של העניין מסבירים יועץ תנועה למקום ,הוא סורק את כל
סורק את כל חותמי המגילה אפרופו זה בהמשך שליחתנו  ...הוא בודק את כל העניין,
קרבתם לב ית ספר ,קרבתם למעבר חצייה ,קרבתם לכך או אחרת ובהתאם לזה בהתאם לזה
הוא מציע תכנית ,ברגע שהתכנית מאושרת יוצא ביצוע ויש כסף ,הכסף הזה שמור לצורך
העניין הזה.
עומר רצון  -חבר מועצה :אני רוצה רק להעיר היות ואנחנו מדברים על אזור שיש בו
בסמיכות גם כיכר מאוד בולטת זה פינת  ...הכיכר הזו מאוד בעייתית ואני אשמח שגם שם
יבוצע תהליך  ...משרד התחבורה כי היום האוטובוס  ...גם בזכותו העיר את תשומת לבי גם,
יורם אלוני למרות שזה לא האישו אבל שאוטובוס באמת ההיקף שלו עולה על תשתיות ,יש
שם בעיה.
משתתף בדיון :אתה מדבר על חותמי המגילה או ...
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עומר רצון – חבר מועצה :לא לא ,אני אמרתי  ...מהלך דומה בצה"ל פינת  ...של הכיכר.
משתתף בדיון :זה מעגל תנועה.
משתתף בדיון :חברים זה כיכר חדשה.
משתתף בדיון :נושא הבא .הנושא הבא.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :תב"ר מס'  1285עבור תכנון והסדרה גם תכנון וגם הסדרה
ברח' קיבוץ גלויות על סך  255,000שקלים במימון העירייה ו 595,000-שקלים במימון משרד
התחבורה ,בסך הכל זה  850,000שקלים .תב"ר  1027עבור עבודות פיתוח אתר מגדל צדק
על ידי רשות הטבע והגנים על סך  5,000,000שקלים מימון משרד הבינוי והשיכון ,תקציב
קודם  ,₪ 45,000,000תקציב מעודכן .₪ 50,000,000
משתתף בדיון :אני מבקש אם אפשר עוד משפט מראש העיר בנושא של  ...אני חושב שנעשה
מאמץ די גדול במעורב אני אשמח שתיתן עוד משפט.
משתתף בדיון :אבל תשמע זה לא עוד פרויקט.
שלום בן משה – ראש העיר :קודם כל הפרויקט של מגדל צדק הוא פרויקט מאוד מרכזי.
זאת ממש פנינה של העיר .אמנם זה שייך לרשות הגנים הלאומיים באחריותו אבל יש לנו
צוות  ...ושיתוף פעולה מצוין איתם .הכסף הזה של ה 50,000,000-שקלים בעצם כבר אושר
עכשיו והזרימו עוד  5,000,000כדי שימשיכו את הפעילות שלהם .זה אומר שיקום של המבצר
עצמו כולל השער המרכזי .זה אומר שיקום של כל החבלה בחלונות שנעשה ,זה אומר שבסוף
יהיה גם שתהיה פתיחה יהיה גם שם מקום למבקרים ,מרכז מבקרים .יהיו יהיו סליחה יהיו
גם שבילי אופניים ,יהיו שבילי הולכי רגל ,יש אגמים עונתיים שכבר הכינו אותם בשנה
שעברה היו כבר מלאים ,בעתיד יש גם תכנון לאמפי תיאטרון אחרי שייגמר הבדיקה שלו.
משתתף בדיון :מה הצפי לתחילת עבודות?
שלום בן משה – ראש העיר :דקה ,כבר התחילו כבר עובדים כבר עובדים שנתיים ,כבר
עובדים שנתיים .שלב הראשון היה אמור להסתיים בסוף השנה הזאת .בגלל כל מיני עיכובים
כנראה בירוקרטיים שלא קשורים אלינו עכשיו כרגע הפתיחה של שלב א' תהיה אני מקווה
בתחילת קיץ  .2017בנוסף לזה ,יש קרן שנקראת הקרן לשיקום מחצבות שהיא קרן
ממשלתית שבהשתדלות כזו או אחרת גם  ...אישרו  ...עוד סך  33,000,000שקלים כדי
לשחזר מחדש יש שם אתם יודעים שם יש בורות שחצבו אותם והיו חלק בעצם מהבנייה
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שנעשה באזור תל אביב  ...שיקום המחצבות ,פרויקט בהחלט יפה מאוד .אמרתי 33,000,000
שקלים.
משתתף בדיון :ועוד יש להם הבטחה לתת סכומי כסף לא קטנים .לא מובן מאליו.
שלום בן משה – ראש העיר :הם מוכנים להגיע נוסף ל 33-עד ל ,50,000,000 ,50,000-הדבר
הזה נעשה בבקרה מלאה של רשות הגנים  ...עם יועצים משפטיים עם מכרזים הכל נעשה
כדת וכדין .הבונוס המרכזי של העיר שלנו שבעצם אנחנו מקבלים לידינו גם לאומי שהוא
כמובן באחריות מלא של רשות הגנים הלאומיים.
משתתף בדיון :מי מבצע את העבודות?
שלום בן משה – ראש העיר :רשות הגנים הלאומיים .זה תב"ר שהוא חחלק מההסכם של
הסכם הגג שמסייעים לגן הלאומי בסכום הזה לכן כיוון שזה אנחנו חלק אנחנו גם בצוות
ההיגוי.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :זה חלק לא מהסכם הגג ,מהסכם הפיתוח משנת .2010
שלום בן משה – ראש העיר :סליחה .זה חלק מהסכם הפיתוח בשנת .2010
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :אם אנחנו לא מבצעים את העבודה למה אנחנו מצביעים
לתב"רים? קחו את הכסף הם עושים.
שלום בן משה – ראש העיר :לא ,צריך לאשר את הכסף אבל הביצוע הוא באחריותם.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :מי מבצע?
משתתף בדיון :משרד השיכון לא יכול להעביר את הכסף ישירות לרשות אלא רק דרך  ...הוא
לא יכול להעביר.
משתתף בדיון :עוזי אנחנו מאוד מעורבים בתכנון.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :אנחנו בתכנון הבנתי אבל מי מבצע את העבודה?
משתתף בדיון :הרשות.
משתתף בדיון :לא הרשות המקומית .רשות הטבע והגנים.
שלום בן משה – ראש העיר :רשות הטבע והגנים הלאומיים.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :הם מבצעים את העבודה.
שלום בן משה – ראש העיר :נכון.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :זאת אומרת הם מזמינים את הקבלנים את כל מה שהם
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צריכים.
שלום בן משה – ראש העיר :נכון.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :הם באים אלינו מביאים קבלות ואנחנו מביאים להם כסף.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :יש לנו צוות היגוי משותף ,שיתוף פעולה יוצא מן הכלל .עומר
באופן אישי כמחזיק התיק מעורב בזה.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :לא ,בסדר צוות היגוי ,אנחנו עדיין זה בשטח המנוציפלי
שלנו.
שלום בן משה – ראש העיר :אז מה?
משתתף בדיון :אני רוצה להשיב לך למה.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :אני מבין את הפיקוח זה אנחנו כי זה בשטח שלנו .ההיתר זה
ברור כי זה בשטח שלנו.
שלום בן משה – ראש העיר :מה השאלה?
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :למה הכסף עובר דרכנו אם אנחנו לא מבצעים שם כלום?
משתתף בדיון :נחתם הסכם בשעתו עם  ...אוקיי?
משתתף בדיון :ב.2010-
משתתף בדיון :ב ... .2010-שדאגו שהכספים יעברו דרכנו ולא כשיטתך או דעתך לא יודע מה
תחליט מה שאתה רוצה ,שהכספים אני חושב שהכספים זה שהגענו למצב ,דרך אגב יכל
להיות מצב בדיוק כמו שאתה אומר שהכספים יעברו לרשויות הטבע והגנים.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :לא אמרתי אני שואל.
משתתף בדיון :אני אומר אני אומר יכול להיות .אני מסביר לך מצב נתון .זה היה יכול להיות
מצב ולא היה לנו שום שליטה .היום אנחנו מבטיחים בזה שהכספים מגיעים אלינו ו ...מבצע
תהליכים והבקרה אצלך שעד השקל האחרון הכסף יושקע אצלך בגן הלאומי מאשר שזה
יגיע לקופה של  ...שאני מאמין שכל הכסף היה מגיע או חלקו.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :בוא נעשה סיכום נראה אם הבנתי נכון .הוצאת המכרזים
לעבודו ת הכל מתבצע על ידי  ...אנחנו יותר בגדר פיקוח ומזרימים את הכסף על בסיס קבלות
ועבודה בשטח.
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שלום בן משה – ראש העיר :בקרה כספית .דקה דקה .קודם כל מהנדס העיר ואגף הנדסה
נותן כרגע את האישור לבנייה.
משתתף בדיון :יש צוות היגוי.
שלום בן משה – ראש העיר :יש צוות היגוי לשותף שלנו איתם .העובדה שהכסף עובר
דרכנו בא להבטיח מלכתחילה הכסף היה צריך לבוא להנה .ברגע שראינו שזה ככה אמרנו
רבותיי שהכסף יעבור דרכנו ואז מידת שיתוף הפעולה שלהם לבקשות של העיר לכל מיני
דברים שמשרתים את העיר היא הרבה יותר גדולה .בסופו של תהליך,
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :מי מפקח על העבודות? מי אחראי? אנחנו או הם?
שלום בן משה – ראש העיר :על העבודות עצמם?
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :כן שיהיה תקין לא תקין.
שלום בן משה – ראש העיר :הם הם הם.
משתתף בדיון :יש לך מהנדס העיר.
משתתף בדיון :מהנדס העיר מעורב.
שלום בן משה – ראש העיר :הוא לא  ...פיקוח בקרה אם הבאתי קבלן עכשיו ויש לו מפקח.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה ... :היה תקלה למשל שעשו את העבודה לא נכון ,אני בגלל זה
רוצה  ...על השאלות האלה .כי הפיקוח היה פה לקוי.
שלום בן משה – ראש העיר .. :מי שהכין את המכרז הוא גם עשה את העבודה.
(מדברים ביחד)
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :למה לא ניקח גם את הפיקוח על איכות העבודה למשל? סך
הכל זה היה שלנו אם יהיה פעם תקלה אנחנו אוכלים אותה אנחנו.
משתתף בדיון :חבר'ה רט"ג זה רשות עצמאית לאומית.
משתתף בדיון :זה רכוש שלהם.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :טוב חברים אנחנו מעלים להצבעה את אישור התב"רים
לפי סעיף שתיים א-ח בסדר היום .מספרי התב"רים כפי שהוקראו על ידי גזבר העירייה.
שלום בן משה.
שלום בן משה – ראש העיר :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :בנגה.
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משתתף בדיון :יצא.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :מיכאל.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אדמוני.
יעקב אדמוני – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אבטליון.
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :עדי.
עדי אביני – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :סיני איננו .עומר רצון.
עומר רצון – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אביבה.
אביבה שקד – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אלכס.
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :חנוך עוז.
משתתף בדיון :יצא.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :הנה בנגה חזר.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :עוזי.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :בעד .תשאל את בנגה עוד פעם הוא פה.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :בנגה אישור,
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :בעד כן.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :שלא יפספס חלילה לא.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :חבר'ה סיימנו עם התב"רים.
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החלטה מס' 3
סעיף  2שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1497עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה ממלכתי נופים ,ע"ס 30,000
 ₪במימון משרד החינוך.
ב .אישור תב"ר מס'  1498עבור הנגשת שתי כיתות לליקוי שמיעה חט"ב גוונים ,ע"ס
 ₪ 60,000במימון משרד החינוך.
ג .אישור תב"ר מס'  1499עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה ממ"ד רמב"ם ,ע"ס 30,000
 ₪במימון משרד החינוך.
ד .אישור תב"ר מס'  1500עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה ממ"ד אוהל שלום ,ע"ס
 30,000ש"ח במימון משרד החינוך.
ה .אישור תב"ר מס'  1501עבור הנגשת שלוש כיתות לליקוי שמיעה תיכון בגין ,ע"ס
 ₪ 90,000במימון משרד החינוך.
ו .אישור תב"ר מס'  1284עבור תכנון הסדרה בטיחותית ברח' חותמי המגילה ,ע"ס
 ₪ 30,000במימון עירייה ו ₪ 70,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב 100,000
.₪
ז .אישור תב"ר מס'  1285עבור תכנון והסדרה בטיחותית ברח' קיבוץ גלויות ,ע"ס
 255,000ש"ח במימון עירייה ו ₪ 595,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב
.₪ 850,000
ח .אישור הגדלת תב"ר מס'  1027עבור עבודות פיתוח אתר מגדל צדק ע"י רשות הטבע
והגנים ,ע"ס  ₪ 5,000,000במימון משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם ,₪ 45,000,000
תקציב מעודכן .)₪ 50,000,000
בעד ) 10( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשואל.
יצא )1( :חנוך עוז.

שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אנחנו עוברים לאישור חוזים ,יש לנו פה חמישה חוזים
למתקני טרפו .אנחנו הולכים לפי סדר היום עומר זה קצר.

25

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  62/13מיום 12/9/2016

עומר רצון – חבר מועצה :אז בשביל מה,
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :האישור המרכזי זה אישור ...
עומר רצון – חבר מועצה :יש הנהלה  ...אם לא בשביל מה אתה מביא אותי להנהלה?
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :זה ממש קצר ממש קצר חמש דקות מסתיים.
עומר רצון – חבר מועצה :אני מבקש הערה לפרוטוקול.
שלום בן משה – ראש העיר :כן.
עומר רצון – חבר מועצה :אם אתה עושה הנהלה ומקבלים החלטות אני מבקש  ...אם לא אל
תבזבזו לי את הזמן.
שלום בן משה – ראש העיר :נכון אתה צודק .אני א' לא מבזבז לך את הזמן.
עומר רצון – חבר מועצה :זו התחושה שלי ,זו התחושה שלי.
שלום בן משה – ראש העיר :אז אני מצטער על התחושה שלך.
עומר רצון – חבר מועצה :לא נורא לא נורא.
 .3אישור חוזים למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים לחברה למטרת התקנת אחזקת
והפעלת מתקן טרנספורמציה לאספקת חשמל בקרקע כמפורט בנספח א' בחוו"ד
יועמ"ש העירייה____________________________________________ .

שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :חברים חמישה חוזים במתקני טרפו ,פורמה תגיד כמה
מילים על החוזים האלה.
משתתף בדיון :קצר.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אז קודם כל צורפו לכם החוזים ,צורפה חוות דעת ,צורפו
נסחים להראות שמדובר שקרקע שהיא בבעלות העירייה ,צורף התקנון של תכנית 265 ...ב
ממנו עולה שאפשר מתקנים הנדסיים ומתקני שירות כגון מבני שנאים על ותת קרקעיים לפי
סעיף  188לפקודת העיריות כמו שאתם יודעים כל שימוש למקרקעין לתקופה של מעל חמש
שנים זה טעון אישור מועצת העירייה ברוב חברים.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :כמה שנים?
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פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :חמש שנים ומעלה .אוקיי? אישור מועצת העיר ברוב
חברים ,זאת אומרת חייבים להצביע שמונה בעד באישור שר הפנים לפי תיקון בנוגע לעיריות
איתנות אז כיום אין צורך עיריות איתנות אינן מתבקשות לאישור שר הפנים.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :אז לכמה שנים אנחנו מצביעים עכשיו?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אנחנו לפי הסכמות שהגענו עם חברת החשמל אנחנו לא
מגבילים את זה בזמן היות והם יצטרכו לאורך כל השנים,
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :כן בגלל זה אני שואל .אי אפשר להחליף אותם בדרך.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :גם התמורה שמשלמים זה הכל מוסדר בהנחיות,
אין לנו פה איזשהו כוח מיקוח ובסופו של דבר צריך  ...חשמל לבניינים .בסדר זה עבר את כל
הבדיקות ,מהנדס ...
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אני מעלה להצבעה את חמשת החוזים למתקני טרפו לפי
סעיף שלוש לסדר היום .שלום.
שלום בן משה – ראש העיר :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :בנגה.
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש עיר :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :מיכאל.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
עדי אביני – חבר מועצה :רק רק סליחה סליחה שאני עוצר את ההצבעה אולי פספסתי
משהו .מה אנחנו עושים עכשיו?
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אנחנו מאשרים חמישה חוזים של מתקני טרפו,
עדי אביני – חבר מועצה :לא זה הבנתי לא מה סמכותנו? זה מה שאני שואל.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :לאשר את זה.
משתתף בדיון :אתה יכול להגיד שאתה לא מאשר את ...
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :זה עשייה במקרקעין לתקופה שעולה על חמש שנים
והסברתי שלפי סעיף  188לפקודת העיריות כל עשייה במקרקעין שהיא תקופה העולה על
חמש שנים טעונה אישור מועצת העיר.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :זה כמו  ...קצרות כזו לא?
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פרומה פורת – יועמ"ש העירייה ... :מי שמאשר זה המועצה.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אדמוני
יעקב אדמוני – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אבטליון.
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.
משתתף בדיון :אם מחר יפריטו את חברת חשמל וזה יבוא לגורם פרטי וגורם פרטי מחר
מטיל לך הוא יכול להטיל יכול להטיל ...
שלמה שילה  -מנכ"ל העירייה :עדי.
עדי אביני – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :עומר .עומר.
שלום בן משה – ראש העיר :אין הגבלה עכשיו כרגע ,זה דיון תיאורטי ,כשזה יגיע נתמודד
איתו .זה דיון תיאורטי מכיוון שכשזה יגיע וזה יהיה מעשי נעמיד את נושא ואומרים איך
מעבירים את הנכסים מגוף לגוף ,מוצאים סידור .כן.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :עומר .בקול רם רק.
עומר רצון – חבר מועצה :בעד בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אביבה.
אביבה שקד – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אלכס.
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :חנוך.
חנוך עוז – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :עוזי.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 4
סעיף  3שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד חוזים למתן זכות חזקה
ושימוש בלעדיים לחברה למטרת התקנת אחזקת והפעלת מתקן טנרספורמציה לאספקת
חשמל בקרקע כמפורט בנספח א' בחוו"ד יועמ"ש העירייה.
בעד ) 11( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשואל.
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 .4עדכון ראש העיר בעניין קבלת תרומה ממשפחת חלא (זהבה רודן) לשיפוץ ושימור
המקרנה ששימשה את בית הקולנוע הישן בראש העין__________________.

שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אנחנו עוברים לסעיף הבא זה עדכון ראש העיר בעניין
קבלת תרומה ממשפחת חלה ,זה עבור  ...לשיפוץ ושימור המקרנה ששימשה את בית קולנוע
הישן בראש העין.
שלום בן משה – ראש העיר :אתם יודעים שכל קבלת תרומה מחייבת אישור גם אם זה
חמישה שקלים או  5,000,000שקלים .אתם וודאי ראיתם שבחזית של מורשת תימן יש
מסרטה.
משתתף בדיון :מקרנה.
שלום בן משה – ראש העיר :מקרנה שהיתה בקולנוע הישן שנמצא כרגע בשיפוץ על מנת
לשמר אותה ולשמור עליה עד שהבתי קולנוע יחזור למכונותו הקודמת אז אנחנו העברנו
העתקנו אותה לחזית של מורשת יהדות תימן כדי ניקו אותה וסידרו אותה ,צריך כדי שהיא
תישמר ולא תינזק ממזג האוויר אז היה צריך לכסות אותה ב,
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :כמה התרומה?
שלום בן משה – ראש העיר :רק שנייה .היה צריך לכסות אותה בכמו אקווריום כזה כדי
שהיא תישמר ,היא כמובן נמצאת שם יפה מאוד .שמנו אותה .יש איזה גברת אחת שהיא
תושבת העיר שהיתה לפני הרבה שנים תושבת העיר ,היא עזבה לאנגליה ,עשבה לארצות
הברית ,עשתה שם,
משתתף בדיון :חיל.
שלום בן משה – ראש העיר :היא אישה אישה אמידה והיא באה למקום ואמרה אני מוכנה
לתרום את הכיסוי הזה והיא תרמה  20ו,
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :היא ביקשה שיהיה רק שלט.
שלום בן משה – ראש העיר :היא ביקשה רק שיהיה שלט לזכר של אביה או אמה שם והיא
תרמה  22,000שקלים.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה.20,000 :
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שלום בן משה – ראש העיר .20,000 :הדבר מחייב כמובן לראות שאין ניגוד אינטרסים,
שאין לה נכסים בעיר ,שהיא לא תקבל אחר כך כרגע איזה נכס בעקבות התרומה שלה ,הכל
נבדק אין שום מניעה.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :לא ,יש לה נכסים בעיר אבל אין שום בקשה תלויה
ועומדת.
שלום בן משה  -ראש העיר :הא כן.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :והיא לא עוסקת בעסקי נדל"ן והיא גם לא מתגוררת ...
שלום בן משה – ראש העיר :נכון ,היא גרה בארצות הברית.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :אגב אם הזכרנו את הקולנוע הישן ,למה זה תקוע ככה ...
שלום בן משה – ראש העיר :זה תקוע ,נצביע ו...
עדי אביני – חבר מועצה :אולי זהו אולי נעשה על שאילתות.
שלום בן משה – ראש העיר :לא לא לא אני אעדכן אתכם .בוא נצביע על זה .לשאלתך אנחנו
מסיימים אנחנו עושים פרויקט משותף יחד עם המועצה לשימור אתרים ואמור להסתיים
שלב א' ששלב א' בעצם זה קירוי של הגג .השלב הראשון היה קירוי הגג ,השלב הראשון זה
קירוי הגג כדי שאפשר יהיה להמשיך אחרי הגשמים ולעבוד וחיזוק של כל היסודות של
הבניין .חיזוק היסודות נעשה כשהורידו את הפחים בדקו האם הקונסטרוקציה הזאת
שנמצאת שם יכולה לעמוד בקונסטרוקציה החדשה של הפחים החדשים ולהפתעת כולנו
ולשמחתנו הקונסטרוקציה שנמצאת על הגג שגם עליתי וראיתי שם היא כרגע נעשה לפני 70
שנה היא יוצרה בהודו ,המהנדסים אישרו את הקונסטרוקציה שהיא יכולה להיות כי אחרת
היה עולה לנו שימוש של הקונסטרוקציות אבל מהנדסי הבטיחות אמרו שצריך לעשות
חיזוקים .החיזוקים האלה עכשיו כרגע החברה ביקשה על זה  400,000שקלים ,אני לא
הסכמתי ,גם המועצה לא הסכימה ,הוציאו את זה למכרז על ידי המועצה זה יהיה
באחריותה ומצאו קבלן שמוכן לעשות ב .200,000-כרגע מייצרים את החיזוקים במפעל שלו
איפה זה בטייבה?
משתתף בדיון :בטירה.
שלום בן משה – ראש העיר :בטירה וברגע שהוא יסיים את זה עוד פחות מחודש ,עד סוף
החודש יבואו יעשו את החיזוקים.
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עוזיאל אשואל – חבר מועצה ... :בגשמים עכשיו.
שלום בן משה – ראש העיר :בדיוק מה שאתה אומר .יעשו את החיזוקים וישימו את
הפחים יעשו את החיזוקים ,ישימו את הפחים .זה יגבש ...
משתתף בדיון :בהזדמנות זאת גם אם אפשר גם רקע להיכל התרבות ,אנחנו בכיליון עיניים
מצפים לאולם הגדול.
שלום בן משה – ראש העיר :אז אני  ...דקה.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :שנייה רק לשאלה שלך קודם כי לא הספקתי לשאלה מה
יקרה אז הדאגה ש הבעת שמא זה ילך לגוף פרטי  ...לא לא זה לא קשור להצבעה ,בסעיף 14
להסכם שהזכויות מוקנות לחברה בלבד ,אינן ניתנות להעברה אלא בכפוף להוראות הדין
ובכלל זה לאישור המועצה ...
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :בסדר גמור .טוב אנחנו עוברים לסעיף  ...עומר.
משתתף בדיון :המבנה של  ...אתם בכל מקרה  ...שאפשר להיכנס אליו.
שלום בן משה – ראש העיר :כרגע התקציב שהעמדנו כרגע יחד עם  ...מסיים את שלב א'
שזה חיזוקים  ...שלב הבא אם יהיה כסף.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :אגב כמה הם משתתפים המועצה?
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :שלום התייחסות שלך ...
שלום בן משה – ראש העיר :של מה?
משתתף בדיון :אבל זה לא בסדר היום בואו נסיים אתם רוצים שנתקדם לא?
משתתף בדיון :זה נושא חשוב לדעת מתי הצפי של הפתיחה שם.
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :מתי גוזרים סרט?
משתתף בדיון :בדיוק.
שלום בן משה – ראש העיר :אתם רוצים שנתייחס כולם?
משתתף בדיון :משפט אחד.
שלום בן משה – ראש העיר :משפט משפט.
עומר רצון – חבר מועצה :משפט.
שלום בן משה – ראש העיר :משפט קצר משפט קצר ואני אומר את זה עכשיו כרגע בכל
הרצינות באמת תקשיבו ,המבנה הזה המבנה הזה עבר גלגולים שונים וכשאנחנו לקחנו עליו
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אח ריות אחרי שהחברה הקודמת סיימה את השלד שלו היה צריך להשלים את שלב ב' שלו
וכדי להשלים את שלב ב' שלו שזה כמעט  32,000,000שקלים שזה דבר שהוא מאוד מורכב
ומאוד מסובך ,נדרשנו למצוא חברה למצוא חברה שהיא בעלת מקצוע בתחום הזה .אנחנו
ביקשנו  ...ביקשנו  ...שהוא עובד עם שלוש יש בארץ שלוש חברות שבונות מבנים כאלה,
מבנה כזה הוא מבנה מאוד מורכב מסובך ,כי יש לו במה ,יש לו תאורה ,אקוסטיקה וכולי
וכולי והם לא הסכימו עד אשר הם ימנו מישהו שיבדוק את כל המבנה כמו שהוא קיים ואז
התברר בבדיקה שלהם שיש שם שורה של תקנות שחלקם תקנות בטיחותיות קשות מאוד,
אמנה לכם רק שתיים מהם חשובות ביותר .אחת ,התברר שהחברה שעשתה את השלד
שהיתה צריכה לצפות את הקונסטרוקציה של הברזל.
משתתף בדיון :את הקורות.
שלום בן משה – ראש העיר :את הקורות בחומר מיוחד שהוא נגד קורוזיה ... .עשתה משהו
אחר שלא עומד בתק נים והיה לה מפרט טכני והדבר השני זה חומר נגד בעירה שגם הוא
החומר הזה לא היה כמו שצריך להיות.
משתתף בדיון :הוא לא היה בכלל.
שלום בן משה – ראש העיר :הוא לא היה בכלל .כתוצאה מזה אי אפשר להמשיך את שלב ב'
ואז עשו הערכה כמה זה עולה ,ההערכה היתה כ 2,500,000-שקלים .דקה דקה דקה .עשו
הערכה עשו הערכה כספית שזה כ 2,500,000-שקלים ואז זימנו את החברה ואמרנו רבותי
תקשיבו אתם עכשיו נדרשים לעשות תיקון של העניין הזה אם לא ניכנס להליך וכולי וכולי
וכולי .הם בהתחלה לא הסכימו ,אמרנו להם יש לכם כרגע כך וכך זמן להחליט לעשות את
זה ,אם לא אנחנו נעשה את זה אנחנו ונחייב אתכם בכל ההוצאה הזו .הם עשו לעצמם את
השיקול הזה ,אגב חברת  ...סליחה דקה .הם בדקו את העניין הזה חזרו ואמרו אנחנו מוכנים
לעשות את זה ,עשו את זה במשך כמעט חצי שנה ,סיימו למעשה כמעט  90%של הליקויים
שם ליקויים מהותיים .נשארו כמה ליקויים קלים שאפשר לעשות אותם תוך כדי זה ואחרי
זה משקל הכינו את כל המכרזים שהם מכרזים מאוד מורכבים שהם של תאורה ושל במה
ושל אקוסטיקה.
משתתף בדיון :קודם כל הם עשו גמר תכנון.
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שלום בן משה – ראש העיר :עשו גמר תכנון וכולי וכולי והגישו כרגע את המכרז .המכרזים
האלה יצאו לדרך ואנחנו מחכים כרגע לחברה שהיא וכמובן הצעות .המכרז הזה יפורסם
בחודש הבא .כשהוא יפורסם נראה מי החברות כמובן שתתמודדנה ,החברה שתזכה תתחיל
את העבודה ,ההערכה היא שהעבודה תימשך כשנתיים.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :איפה המכרז יוצא בחכ"ל?
שלום בן משה – ראש העיר :בחכ"ל  .חכ"ל כרגע מנהל את זה כרגע,
משתתף בדיון ... :פנה למשק אתה אומר.
שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה?
משתתף בדיון :חכ"ל פנה למשק.
שלום בן משה – ראש העיר :וודאי .חכ"ל למשק וכלכלה ,יהיה פיקוח ,זה נעשה לפי כל
הכללים ואני מאוד מקווה שבעוד,
משתתף בדיון :והמכרז הוא שלנו לא של משקל.
שלום בן משה – ראש העיר :נכון ,המכרז הוא שלנו.
משתתף בדיון :למרות שהם רצו לעשות.
שלום בן משה – ראש העיר :הם רצו לעשות הם ,אנחנו החלטנו לעשות את זה אנחנו
וההחלטה בהחלט נכונה ובסוף אני מאוד מקווה שכשהמכרז הזה ייצא,
משתתף בדיון :התבלבלתי במונח המושגים.
שלום בן משה – ראש העיר :כן.
משתתף בדיון :משקל אני יודע שיש  ...של משקל שאתה מעביר למשקל ומשקל עושה את
הבירוקרטיה ,אוקיי? ואז אתה  ...חוקי ואין שום בעיה .פה אמרתם אנחנו הכנו את המכרז.
שלום בן משה – ראש העיר :לא ,הם הכינו .הם הכינו את כל המכרז.
משתתף בדיון :גם את התכנון.
שלום בן משה – ראש העיר :חבר'ה שתדעו זה תכנון ומכרזים רבים ביותר ,מורכבים מאוד.
משתתף בדיון :מי עושה חברה כלכלית?
שלום בן משה – ראש העיר :את השאלה הזאת עשה משקל.
משתתף בדיון :מי שהכין את המכרז.
שלום בן משה – ראש העיר :כן ,מי שהכין את המכרז ואת התכנון.
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משתתף בדיון :כל המסמכים.
שלום בן משה – ראש העיר :כל המסמכים מפורטים על ידי בעלי מקצוע מהליגה הראשונה
בכל הארץ .ובפיקוח של החכ"ל.
משתתף בדיון :בפיקוח של החכ"ל.
שלום בן משה – ראש העיר :בשולי העניין.
משתתף בדיון :זה אותו פיקוח שפיקח קודם על הקבלן הקודם?
שלום בן משה – ראש העיר :לא.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :הנושא הבא.
 .5אישור העסקה בעבודה נוספת לעובדי עירייה הר"מ:
מ.מ - .אגף רווחה
א.ב.מ - .אגף שפ"ע______________________

שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :הנושא הבא אני רוצה לעלות להצבעה לעלות שני עובדים
שביקשו לעבוד בעבודה נוספת .שני העובדים האלה אני דנתי בוועדה לגבי הבקרה שלהם.
משתתף בדיון :יש וועדת שלושה .מנכ"ל ,יועץ משפטי וגזבר.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :מה שיש זה מנכ"ל ,גזבר ,יועץ משפטי ,מנהל אותו אגף
שהעובד עובד בו וחבר המועצה שמחזיק את התיק של אותו  ...איפה שיש מחזיק תיק.
אוקיי? הבחור הראשון עובד כמאבטח ופקיד קבלה במאה אחוז משרה ,הוא מבקש לטפל
בקשיש לפני שעות העבודה ,הוא מטפל בו בבוקר ולמעשה הוא צריך להגביר הכנסה בגלל,
משתתף בדיון :מצב כלכלי.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :מצבו הכלכלי .התרשמנו שיש מקום לתת לו להיעתר
לבקשה שלו .השנייה משמשת בתפקיד מנהלת מדור באחד האגפים באחד האגפים ,היא
מבקשת לעבוד בניקיון בערב באחד המשרדים פה ...
אביבה שקד – חברת מועצה :על רקע מצוקה כלכלית.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :גם היא בשל מצבה הכלכלי התרשמנו שגם פה יש מקום
להיענות לבקשתה.
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פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :יש אפשרות רק לשאול לפי מה אתם קובעים מצוקה
כלכלית כשאתם דנים? יש כאילו איזה קריטריונים?
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :לפי הדיווח ,לפי הדיווח שהיא מדווחת ומה שמדווח המנהל
שלה.
משתתף בדיון :המנהל הישיר שלה?
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :מנהל האגף שלה.
שלום בן משה – ראש העיר :יש אגב מקרים שבהם נניח שהיא מוכרת כ,
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :היא מציגה את הבקשה לגורמים נוספים לפני שזה,
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :אין מניעה.
שלום בן משה – ראש העיר :אגב אין מניעה ובעיקר ש ...היא כלכלית בוודאי.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אני מעלה לאישור את ההעסקה של שני העובדים האלה.
משתתף בדיון :אישור עבודה.
שלום בן משה – ראש העיר :אישור עבודה.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אישור עבודה לעסקה מחוץ לשעות העבודה לשני העובדים
האלה .שלום.
שלום בן משה – ראש העיר :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :בנגה.
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש עיר :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :מיכאל.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אדמוני.
יעקב אדמוני – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אבטליון.
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :עדי.
עדי אביני – חבר מועצה :בעד.
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שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :עומר רצון.
עומר רצון – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אביבה.
אביבה שקד – חברת מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אלכס.
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :חנוך.
חנוך עוז – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :עוזי.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 5
סעיף  5שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד העסקה בעבודה נוספת
לעובדי העירייה הר"מ:
מ.מ - .אגף רווחה
א.ב.מ  -אגף שפ"ע
בעד ) 11( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשואל.

שלום בן משה – ראש העיר :דקה אני עכשיו היועץ המשפטי הציע עכשיו שאלה חופשית.
אני חושב שאם יש עובד אחד או שניים שהם ברמה מאוד מאוד בסיסית אולי אפשר לחסוך
את העניין הזה כרגע של חלק מהחשיפה של צנעת הפרט .כאשר מדובר במישהו שהוא ברמה
ג בוהה נניח מנהל אגף או מנהל מחלקה אז יכול להיות שיש עניין לציבור ולנו לדון בזה אבל
מישהו שהוא פקיד והמשכורת שלו היא כך וכך אפשר למנוע .השאלה אם אפשר ,אם את
אומרת שזה הכללים אז זה הכללים.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :זה בחקיקה ראשית.
שלום בן משה – ראש העירייה :כן?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :פקודת העיריות ,אנחנו גם התייחסנו לזה באחת הישיבות
הקודמות.
שלום בן משה – ראש העיר :אוקיי.
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פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :בעצם מי שאמורה לבחון ולאשר זאת המועצה .המועצה
שהסמיכה את המנכ"ל ,את הגזבר ואותי לבחון את זה ולהביא ואנחנו עושים את זה
בלי גילוי של השמות .אם חברי המועצה רוצים גם יותר פרטים הם יכולים לקבל החלטה
לעשות את זה דיון בדלתיים סגורות,
משתתף בדיון :לא ,להיפך.
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :מה שהוא הציע שממנהל תחום ומעלה יעלה לפה
ומלמטה לא.
משתתף בדיון :אני הייתי מציע מסל שעות נוספות אם יש לנו לתת להם אפילו סיוע זה יכול
להיות פרקטי.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה:לא לא ,השאלה היא אחרת פרומה האם המליאה יכולה
להסמיך את הוועדה  ...ראש מדור מקבל החלטה לבד?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :לא.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אוקיי.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה ... :המועצה הוסמכה.
סעיף  6שבתוספת לסדר היום :אישור חבר המועצה רזיאל אחרק כדירקטור בתאגיד המים
"עין אפק" (הארכת כהונה).
רקע  :בשל התמשכות הליכי אישור המינויים בוועדה לבדיקת מינויים ,מבוקש לאשר
המינוי על מנת שניתן יהיה להשלים את הליכי המינויים עד תום תקופת הכהונה הנוכחית.
ירד מסדר היום

שלמה שילה מנכ"ל העירייה :טוב נושא מספר שש יורד מסדר היום.
שלום בן משה – ראש העיר :נושא אחרון.
 .7אישור חברי דירקטוריון של מרכז קהילתי ראש העין ע"ש קימרנלינג " -מקום בלב",
כדלקמן:
חברי מועצה  :שלום בן משה ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,משה סיני ,עדי אביני.
עובדי עירייה  :שלמה שילה ,רחבעם חיים ,ציפי עורקבי ,ד"ר נגיסט מנגשה,
ליאת מוסרי.
נציגי ציבור :אבינועם טובים ,מיכל יוגב ,נגה מליניאק ,רוניתה טביב ,אורלי עדני.
מינוי עובדי עירייה ונציגי ציבור כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים
עירוניים_____________________________________________________ .
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שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :והנושא האחרון זה אישור חברי הדירקטוריון של מקום
בלב.
משתתף בדיון :זה הנושא המרכזי.
אביבה שקד – חברת מועצה :אפשר לקבל את השמות?
שלום בן משה – ראש העיר :כן כן כן.
משתתף בדיון :קיבלנו כבר.
אביבה שקד – חברת מועצה :זה מה שקיבלנו?
שלום בן משה – ראש העיר :כן השמות שיש אצלכם עכשיו צריך לעדכן.
משתתף בדיון :יש עדכון.
אביבה שקד – חברת מועצה :יש עדכון?
שלום בן משה – ראש העיר :כן בשמות שנמצאים אצלכם אביבה.
אביבה שקד – חברת מועצה :כן.
שלום בן משה – ראש עיר :בשמות שנמצאים אצלכם ירדה מיכל יוגב .ירדה מיכל יוגב
וירדה אורלי עדני .אני מדבר כרגע על נציגי הציבור .ביתר הדברים אין שינוי .בחברי מועצת
העיר ועובדי העירייה ,חברי מועצת העיר עומר רצון ,אלכס קפלנוביץ' ,משה סיני ,עדי אביני,
עובדי עירייה שלמה שילה ,מה שהיה לכם בעבר היה שינוי במקום הסגן של הגזבר ,הגזבר
בעצמו יהיה חבר בוועדה ,כלומר שלמה שילה ,ציפי עורקבי מנהלת האגף לשירותים
חברתיים ,דוקטור נגיסט מנגשה מנהלת אגף החינוך וליאת מוסרי שהיא מנהלת מחלקת
נוער וצעירים .בנציגי הציבור כפי שאמרתי במקום מיכל יוגב יהיה נציג של ההורים על פי
ההצעה של יושב ראש וועד ההורים הוא הציע בחורה בשם איה איה בשארי שהיא יושבת
ראש וועד ההורים רמב"ם זה לפי ...
אביבה שקד – חברת מועצה :יש לנו תיק עם הקורות חיים של כולם אז תחלקו לנו ונראה.
שלום בן משה – ראש העיר :דקה דקה דקה.
אביבה שקד – חברת מועצה :איפה הקורות חיים שלהם?
שלום בן משה -ראש העיר :דקה סליחה .אז אני מציע שלגבי נציג וועד ההורים נפנה פעם
נוספת ליושב ראש וועד ההורים כדי שהוא יגיד מי המועמד שלו ונביא את זה להצבעה פעם
נוספת למועד אחר ,אוקיי?
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אביבה שקד – חברת מועצה :אז אתה מוריד אותה.
שלום בן משה – ראש העיר :אני מוריד אותו מכיוון  ...הפרטים שלה הגיעו ממש ממש ממש
הגיעו הפרטים שלה הגיעו ממש ממש בדקה ה 90-ולכן היא יורדת ויהיה נציג של וועד
ההורים על פי מה שיחליט מה שימליץ יושב ראש וועד ההורים.
אביבה שקד – חברת מועצה :כן ומי הבא?
שלום בן משה – ראש העיר :זהו .לגבי במקום אורלי עדני אין כרגע מועמד או מועמדת.
נביא את זה ...
אביבה שקד – חברת מועצה :אפשר להסביר למה הם ירדו?
שלום בן משה – ראש העיר :מי? מי?
אביבה שקד – חברת מועצה :שתי הנשים האלה למה הם ירדו שתי נציגות הציבור האלו?
למה החלטת היום להוריד אותם?
שלום בן משה – ראש העיר :אורלי עדני אורלי עדני מכיוון שאין לה תואר אקדמאי.
אביבה שקד – חברת מועצה :כל הנציגים בדירקטוריון יש להם תואר אקדמאי?
שלום בן משה – ראש העיר :כל האחרים יש להם תואר אקדמאי .רק נציגי ציבור או חלופה.
עומר רצון – חבר מועצה :שלום שלום רק הערה הערה חשוב שהיא תיאמר לפרוטוקול.
חשוב שהיא תיאמר לפרוטוקול .שחלק מהשמות זה דח"צים בכלל .חלק מהשמות זה מתוך
הסכמים קואליציוניים .לא כי אין לנו אחריות על כל דח"צ.
אביבה שקד – חברת מועצה :אז אורלי בגלל שאין לה תואר ראשון?
שלום בן משה – ראש העיר :אורלי אין לה תואר אקדמאי.
אביבה שקד – חברת מועצה :מיכל יוגב למה ירדה?
שלום בן משה – ראש העיר :מיכל ביקשה לא להיות.
אביבה שקד  -חברת מועצה :היא ביקשה.
שלום בן משה – ראש העיר :כן ,היא ביקשה.
משתתף בדיון :התבקשה התבקשה.
אביבה שקד – חברת מועצה :הא התבקשה למה?
שלום בן משה – ראש העיר :היא התבקשה כי,
אביבה שקד – חברת מועצה :כי מה? למה?
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שלום בן משה – ראש העיר :היא ביקשה והיא אמרה שהיא לא רוצה להצטרף.
אביבה שקד – חברת מועצה :אבל אפשר לקבל הסבר למה היא התבקשה,
שלום בן משה – ראש העיר :אני לא יכול כרגע עכשיו כרגע היא הסכימה וזה הכל.
אביבה שקד – חברת מועצה :אתה אחראי אבל לבקשה על הבקשה ,מי ביקש ממנה?
שלום בן משה – ראש העיר :מי ביקש ממנה?
אביבה שקד – חברת מועצה :כן מי ביקש ממנה? למה הובאה בקשה כזאת?
שלום בן משה – ראש העיר :מי שהציע אותה ביקש.
אביבה שקד – חברת מועצה :מי שהציע אותה?
שלום בן משה – ראש העיר :אלה שהציעו אותה ביקשו ממנה והיא ידעה .כן.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :מי הציע אותה?
אביבה שקד – חברת מועצה :אתה יכול אבל להסביר בבקשה.
שלום בן משה – ראש העיר  :נו.
אביבה שקד – חברת מועצה :מאחר ואני בכלל רוצה לשאול שאלה רחבה יותר איך הרכבת
את הדירקטוריון הזה ,למה התבקשה נציגת ציבור שעד לפני יומיים שלושה היתה רשומה,
למה אני לא מבינה את המשחק את המשחק דמקה הזה ,למה היא ירדה?
שלום בן משה – ראש העיר :הנציגים שלה שהציעו ...
אביבה שקד – חברת מועצה :מי הם?
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :מי אלה?
שלום בן משה – ראש העיר :הנציגים שלה זה רשימת כן שביקשו ממנה,
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :מי זה כן מה כן?
אביבה שקד – חברת מועצה :רשימה כן זה לא סיני?
שלום בן משה – ראש העיר :כן זה לא רק סיני ,כן זה יש פה עוד שני אנשים.
אביבה שקד – חברת מועצה :יושב ראש הסיעה ביקש ממנה? יושב ראש סיעת כן ביקש
ממנה? אז אני לא מבינה מי ביקש ממנה.
שלום בן משה – ראש העיר :תרשי לי שנייה אחת דקה דקה.
אביבה שקד – חברת מועצה :אני פשוט לא מבינה.
שלום בן משה – ראש העיר :תקשיבי תקשיבי ,מה את לא מבינה?
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אביבה שקד – חברת מועצה :אני לא ,אתה אומר לי סיעת כן .אני יודעת שיושב ראש סיעת
כן בדרך כלל גם במפלגות.
שלום בן משה – ראש העיר :סליחה רגע סליחה ,את לא סיעת כן.
משתתף בדיון :שלום אני  ...בפינג פונג הזה.
אביבה שקד – חברת מועצה :אני רוצה להבין למה.
משתתף בדיון :אני בר כוח של הסיעה.
אביבה שקד – חברת מועצה :אני רוצה להבין האם היושב ראש היום,
משתתף בדיון :אביבה אביבה אני בר כוח של הסיעה.
אביבה שקד – חברת מועצה :יש לי שאלה רגע רגע רגע ראש העיר ,סליחה רגע אני מדברת
עם ראש העיר .האם אתה פועל מול יושבי ראש של סיעות או מול חברי סיעות? איך אתה
רגיל ...
משתתף בדיון :נו באמת נו שבו לקפה אתה והיא פעם אחת מספיק נו.
אביבה שקד – חברת מועצה :איך אתה מתנהל?
משתתף בדיון :א נחנו סופגים כל היום בגלל השיח בינה לבינה כל היום אנחנו סופגים .שב
איתה פעם אחת לקפה.
שלום בן משה – ראש העיר :אני אזמין אותה לקפה.
משתתף בדיון :די.
אביבה שקד – חברת מועצה :אפשר לקבל תשובה רצינית?
שלום בן משה – ראש העיר :תקבלי תשובה רצינית.
אביבה שקד – חברת מועצה :אז אני רוצה לקבל תשובה ,עכשיו אני צריכה להצביע אני
רוצה להבין למה היא למה היא עלתה ולמה היא ירדה.
שלום בן משה – ראש העיר :תשאלי אותה .תשאלי אותה.
אביבה שקד – חברת מועצה :לא זה לא תשובה רצינית ראש העיר .אני לא מבינה את
התשובה הזאת.
שלום בן משה – ראש העיר :אני מסביר לך עכשיו,
אביבה שקד – חברת מועצה :אני רוצה לשאול למה היא ירדה ,אתה אומר מישהו ביקש
ממנה.
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שלום בן משה – ראש העיר :אז אני אומר לך ...
משתתף בדיון :אבל היא גם לא יכולה אביבה לקבל יותר מדי ...
שלום בן משה – ראש העיר :יש פה שני נציגים של כן.
אביבה שקד – חברת מועצה :זה ש ,אז ההסבר שיסביר לי .אז שיסביר לי ,הוא לא מסביר.
משתתף בדיון :יותר מדי נציגות לסיעה.
משתתף בדיון :מה מה?
משתתף בדיון :יש יותר מדי נציגות לסיעה.
אביבה שקד – חברת מועצה :אז שיסביר לי.
שלום בן משה – ראש העיר :יש פה יש פה סליחה.
אביבה שקד – חברת מועצה :רגע אפשר לקבל ,הנה הוא נותן תשובה.
שלום בן משה – ראש העיר :יש פה יש פה שלושה,
עוזיאל אשואל – חבר מועצה ... :השתלטה ...
אביבה שקד – חברת מועצה :רגע רגע רגע ,הוא מסביר.
שלום בן משה – ראש העיר :יש פה שלושה נציגים .אחד אלכס.
אביבה שקד – חברת מועצה :כן.
שלום בן משה – ראש העיר :השני עומר והשלישי זה,
משתתף בדיון :משה סיני.
שלום בן משה – ראש העיר :לא סיני.
אביבה שקד – חברת מועצה :מיכל יוגב? אבינועם טובים?
שלום בן משה – ראש העיר :אבינועם טובים.
אביבה שקד – חברת מועצה :כלומר יש שלושה שלושה ...
משתתף בדיון  :תן לי שנייה.
משתתף בדיון :זה לא קשור.
משתתף בדיון :תן לי שנייה.
משתתף בדיון :אביבה את אומרת,
אביבה שקד – חברת מועצה :הוא שם את אבינועם איתם אז אני לא מבינה.
(מדברים ביחד)
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שלום בן משה – ראש העיר :תקשיבי לי אל תפריעי לי.
אביבה שקד – חברת מועצה :כן.
שלום בן משה – ראש העירייה :אני לא מתעסק במפלגות וזה לא מעניין אותי בכלל.
עומר רצון – חבר מועצה :אתם מדברים יותר מדי בשיח חירשים ויוצא פה איזה ספינים .אני
לא פניתי  ...אביבה תכבדי את זה.
אביבה שקד – חברת מועצה :כן אני צריכה לכבד?
עומר רצון – חבר מועצה :תכבדי את זה.
אביבה שקד – חברת מועצה :יושב ראש הסיעה שלך נתן לך יפוי כוח ...
עומר רצון – חבר מועצה :את רוצה לפתוח את זה עכשיו?
אביבה שקד – חברת מועצה :כן אני רוצה להבין האם אתה מייצג את סיעת כן כאן?
עומר רצון – חבר מועצה :אני מבחינתי כן.
אביבה שקד – חברת מועצה :פרומה אני רוצה לשאול .סליחה סליחה אני מבקשת שהיועצת
המשפטית תיתן לי תשובה.
עומר רצון – חבר מועצה :כן.
אביבה שקד – חברת מועצה :אחרי שראש הסיעה שלי כתב אלייך מכתב שבה הוא אמר
שהוא ששני החברי המועצה שפרשו וערקו מהמפלגה הם אינם מייצגים את מפלגת כן.
עומר רצון – חבר מועצה :אני לא ערקתי ואל תגידי אמירות כאלה אמירות לא אחראיות.
אני לא מוכן שתגידי אמירה כזאת .אני לא מוכן .היא תצא החוצה ...
(מדברים ביחד)
עומר רצון – חבר מועצה :שלום היא עוצרת את הדיון כל פעם באמירות חסרות אחריות
והיא לא  ...עם כל הכבוד .זה הכל היה בגיבוי של סיני ,בבית שלך גם היה ,בבית שלך ,בתוך
הבית שלך זה היה ,תגידו כבר לציבור את האמת ,בבית אצלך  ...חוצפה.
אביבה שקד – חברת מועצה :עומר אתה חצוף.
עומר רצון – חבר מועצה :ספין את עושה כל היום ספינים .זאת האמת.
(מדברים ביחד)
עומר רצון – חבר מועצה :תגידי את האמת .מספיק כבר.
אביבה שקד – חברת מועצה :עומר למה אתה לא מחייך? למה אתה לא מחייך?
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עומר רצון – חבר מועצה :כי את חוצפנית.
אביבה שקד – חברת מועצה :עומר למה אתה לא מחייך?
עומר רצון – חבר מועצה :כי את חוצפנית.
אביבה שקד – חברת מועצה :עומר תחייך.
עומר רצון – חבר מועצה :תגידי את האמת אצלך בבית.
אביבה שקד – חברת מועצה :עומר השקרים שלך כבר חצו את סף גבול היכולת הנפשית
והאינטלקטואלית של אנשים מהמניין .מן המניין.
(מדברים ביחד)
עומר רצון – חבר מועצה :מספיק עם הצביעות שלך.
אביבה שקד – חברת מועצה :עומר אני מציעה שתפסיק עם השקרים .ראש העיר אני
מציעה ,סיעת כן לא קשורה לעומר ואלכס.
עומר רצון – חבר מועצה :מי שואל אותך?
אביבה שקד – חברת מועצה :אתה לא קיבלת,
עומר רצון – חבר מועצה :יש נהלים ,מי שואל אותך?
אביבה שקד – חברת מועצה :שום אישור ויפוי כוח מיושב ראש סיעת כן למנות את מיכל
יודע לכן אני לא מבינה בשם מי,
עומר רצון – חבר מועצה :מי אמר על מיכל יוגב מה את מערבבת נתונים? אני לא דיברתי
מיכל יוגב.
אביבה שקד – חברת מועצה :אתה אמרת.
שלום בן משה – ראש העיר :את רוצה לקבל תשובה?
אביבה שקד – חברת מועצה :אני רוצה שנתחיל מהתחלה,
עומר רצון – חבר מועצה :שלום אתה מבין איזה סחרחורת  ...אתה מבין איזה חוסר דיוק
בעובדות ונתונים.
(מדברים ביחד)
אביבה שקד – חברת מועצה :אני מציעה שנפסיק להקשיב לשקרים ונקשיב לך ,תסביר לי
אתה אמרת מקודם שהיה ייצוג יתר לאבינועם ,לאלכס ולעומר ,האם זו היתה פליטת פה?
תסביר.
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שלום בן משה – ראש העיר :סליחה תרשי לי שנייה.
אביבה שקד – חברת מועצה :תסביר לי.
שלום בן משה – ראש העיר :קודם כל אל תצעקי ,דבר שני אני מבקש למחוק מהלקסיקון
פה על השולחן הזה עריקים .את לא קובעת מי עריקים.
אביבה שקד – חברת מועצה :זכותי לומר.
שלום בן משה – ראש העיר :סליחה רגע.
(מדברים ביחד)
אביבה שקד – חברת מועצה :חבר'ה אני מבינה ,ראש העיר אני מדברת אליך ,אני לא רוצה
לדבר עם שקרנים.
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :אנחנו שקרנים?
אביבה שקד – חברת מועצה :לגמרי.
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :את נפגשת איתו ארבע פעמים,
אביבה שקד – חברת מועצה :מה זה קשור? נכון.
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :את ניהלת איתו משא ומתן.
עומר רצון – חבר מועצה :תודה רבה תודה רבה.
אביבה שקד – חברת מועצה :מי שבינתיים חבר קואליציה וערק זה אתם ולא אני.
עומר רצון – חבר מועצה :אביבה שקד ,בחרנו להיכנס לעשייה ולהשפיע ,לא לזרוק אבנים.
אביבה שקד – חברת מועצה :בחרתם לערוק.
עומר רצון – חבר מועצה :תפסיקי לזרוק אבנים .מספיק כבר.
אביבה שקד – חברת מועצה :עומר אני מבינה שאתה מרגיש אשם.
עומר רצון – חבר מועצה :ממש לא ,מרגיש שלם בדרכי ,משרת את הציבור ,על אפך וחמתך
אמשיך לשרת את הציבור.
אביבה שקד – חברת מועצה :עומר אני  ...שמול המראה תעשה חשבון נפש.
עומר רצון – חבר מועצה :עשר שנים הייתי בנאמנות .את בקושי שנה,
אביבה שקד – חברת מועצה :בושה וחרפה.
עומר רצון – חבר מועצה :ראיון מסטטוס כבר הציג אותך כמועמדת לראשות העיר.
אביבה שקד – חברת מועצה :בושה וחרפה.
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עומר רצון – חבר מועצה :מדברת על לויאליות.
אביבה שקד – חברת מועצה :פשוט שקרים.
עומר רצון – חבר מועצה :ראיון קטן בסטטוס הפך אותך למועמדת לראשות העיר .אני
אשקול לרוץ .חוצפה.
אביבה שקד – חברת מועצה :מה למה מיכל יוגב ירדה?
שלום בן משה – ראש העיר :אביבה.
אביבה שקד – חברת מועצה :כן.
חנוך עוז :שלום אפשר להגיד מילה.
שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה.
חנוך עוז – חבר מועצה :את הויכוח הזה את הויכוח הזה הם יכולים להמשיך איפה שהם
רוצים.
שלום בן משה – ראש העיר :נכון.
חנוך עוז – חבר מועצה :לצורך העניין פה גם אם משה סיני הוא בעל נציג סיעת כן וגם אם
עומר ,סיעת כן קיבלה ייצוג מעל ומעבר .זה לא משנה עכשיו של מי זה.
משתתף בדיון :מה קשור כן?
חנוך עוז – חבר מועצה :משה סיני נמצא ,אי אפשר להכניס ...
אביבה שקד – חברת מועצה :מי זה סיעת כן תסבירו?
חנוך עוז – חבר מועצה :לא חשוב.
אביבה שקד – חברת מועצה :לא ,תסביר לי מי.
חנוך עוז – חבר מועצה :משה סיני בסדר? אז הוא נמצא .הוא נמצא.
אביבה שקד – חברת מועצה :כן כן.
חנוך עוז – חבר מועצה :זה אחד.
אביבה שקד – חברת מועצה :סיעת כן זה שלום סיני .כן.
משתתף בדיון :מי זה שלום סיני.
אביבה שקד – חברת מועצה :משה סיני זה סיעת כן.
משתתף בדיון :לא הבנתי איך הדיון התגלגל למקומות האלה.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :בוא נדחה את הדיון.
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משתתף בדיון :זה פשוט זלזול.
(מדברים ביחד)
אביבה שקד – חברת מועצה :ראש העיר ,אני מגיעה לישיבה ,מודיעים לי שהחלפת את
האנשים ,אני רוצה להבין למה.
שלום בן משה – ראש העיר :אז אני נתתי לך תשובה תקשיבי.
אביבה שקד – חברת מועצה :אני לא קיבלתי תשובה .אמרת לי מקודם שעומר ואלכס
ואבינועם זה יותר מדי ייצוג .אני לא ידעתי שהם באותה מפלגה.
שלום בן משה – ראש העיר :את מוכנה לא לצעוק?
אביבה שקד – חברת מועצה :כן ,אני מבקשת לקבל תשובה.
שלום בן משה – ראש העיר :את מוכנה לא לצעוק?
אביבה שקד – חברת מועצה :כן.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :אגב מי זו נוגה מליניאק?
שלום בן משה – ראש העיר :רגע רגע.
אביבה שקד – חברת מועצה :עזוב רגע ,בוא עכשיו אנחנו נגמור פרה פרה.
שלום בן משה – ראש העיר :רבותיי ,האנשים שנציגי הציבור שנמצאים כאן הם נציגי ציבור
רציניים ,המדד שלהם העיקרי זה השכלה שלהם אקדמאית.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :תן לנו את הרזומה כאילו מי הם מה הם.
שלום בן משה -ראש העיר :רק שנייה.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :הם משתייכים לגוף פוליטי באופן רשמי?
שלום בן משה – ראש העיר :הם לא שייכים לשום גוף פוליטי.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :באופן רשמי.
שלום בן משה – ראש העיר :לא רשמי ולא  ...חוץ  ...נציגי הציבור אני לא בוחן כליות ולב.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :לא ...
שלום בן משה – ראש העיר :תן לי שנייה .נציגי הציבור ,תן לי .תפסיקו .המבחן העיקרי של
נציגי ציבור זה השכלה שלהם ומידת התאמתם על פי הכללים .יש כללים שאומרים תואר
אקדמאי ,שאין לו עבירות ככה ,כל מה  ...זה אחד .זה שיש לו איזה אי פוליטי והוא בוחר
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במפלגה זה בכלל לא,
אביבה שקד – חברת מועצה :לא ,השאלה אם יש לו זיקה  ...פוליטית.
שלום בן משה – ראש העיר :תני לי לסיים.
אביבה שקד – חברת מועצה :השאלה אם יש לך זיקה פוליטית.
שלום בן משה – ראש העיר :רגע רגע.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :הם מילאו שאלון,
שלום בן משה – ראש העיר :אף אחד,
אביבה שקד – חברת מועצה :לא את השאלון ,אני שואלת אותו את הראש העיר,
שלום בן משה – ראש העיר :תני לי שנייה.
אביבה שקד – חברת מועצה :האם יש חבר שהוא נציג ציבור שיש לו זיקה פוליטית עליו
בעבר או בהווה.
שלום בן משה – ראש העיר :תקשיבי תקשיבי ,להפתעתך,
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :בפרהסיה הכוונה גלויה.
שלום בן משה – ראש העיר :להפתעתך אף אחד מנציגי הציבור אין לו זיקה פוליטית.
אביבה שקד – חברת מועצה :לא מהבחירות ולא מהיום אתה אומר .אני שואלת האם יש
נציג ציבור שיש לו אליך זיקה פוליטית מהעבר ,מתקופה הבחירות שלך או עכשיו.
משתתף בדיון :אבל זה לא השאלה אביבה.
אביבה שקד – חברת מועצה :אני שואלת אותו.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :נציגי הציבור נהפוך הוא.
אביבה שקד – חברת מועצה :כן.
שלום בן משה – ראש העיר :גם זאת שאני הצעתי אותה היא קוראים לה  ...טביב
היא לא בחרה בי בכלל ולא היתה,
אביבה שקד – חברת מועצה :ואחרים? האחרים? האם יש אנשים שתמכו בך בבחירות?
שלום בן משה – ראש העיר :אלוהים אדירים.
אביבה שקד – חברת מועצה :שואלת.
שלום בן משה – ראש העיר :את לא מסוגלת לשתוק? תקשיבי ,את שואלת תקשיבי.
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אביבה שקד – חברת מועצה :ומותר לי גם להפריע לך לפעמים וראוי שגם אתה תכבד
בתשובתך.
משתתף בדיון :מותר לה פעם בשלוש שנים להתפרץ.
שלום בן משה – ראש העיר :את שואלת שאלות כאלה.
אביבה שקד – חברת מועצה :אבל אתה לא עונה.
שלום בן משה – ראש העיר :אני עונה לך .אני עונה לך עכשיו כרגע.
אביבה שקד – חברת מועצה :תענה לי למה מיכל,
שלום בן משה – ראש העיר :אני עונה לך תקשיבי.
אביבה שקד – חברת מועצה :כן.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אני רוצה שנייה להתייחס.
שלום בן משה – ראש העיר :כן בקשה.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :בנושא של מינוי דירקטורים הוסדר בתקנות ובין היתר כל
מועמד נדרש למלא תקנון ,בין היתר נבדק נושא של ניגוד עניינים וגם נושא של זיקה
פוליטית צריך להצהיר.
אביבה שקד – חברת מועצה :כן .אוקיי זה שלא מצהירים זה לא אומר שאין זיקה ,לכן אני
שואלת,
שלום בן משה – ראש העיר :אני אענה לך עכשיו בפעם השלישית.
אביבה שקד – חברת מועצה :אתה אומר לי כן מה התשובה?
שלום בן משה – ראש העיר :אני אומר לך שלא גברת מליניאק ולא הגברת אורלי ולא
הגברת מיכל יוגב.
אביבה שקד – חברת מועצה :כן.
שלום בן משה – ראש העיר :הן לא במפלגה,
אביבה שקד – חברת מועצה :ויש שם עוד ומי עוד לא?
שלום בן משה – ראש העיר :ואין להן שום זיקה פוליטית.
אביבה שקד – חברת מועצה :תמנה את כל הנציגי ציבור ותגיד שלא היתה להם שום זיקה
פוליטית אליך .יש שם עוד.
שלום בן משה – ראש העיר :אבינועם טובים.
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אביבה שקד – חברת מועצה :כן.
שלום בן משה – ראש העיר :היה איש  ...הוא לא תמך בי בכלל.
אביבה שקד – חברת מועצה :הוא לא תמך בך?
שלום בן משה – ראש העיר :לא ,הוא היה עם סיני.
אביבה שקד – חברת מועצה :הבנתי ואין לך שום סיכום איתו ושום הסכם איתו?
שלום בן משה – ראש העיר :רגע ,סליחה רגע.
אביבה שקד – חברת מועצה :הבנתי.
שלום בן משה – ראש העיר :סליחה רגע ,הוא במשך שנים היה יושב ראש המתנ"ס מטעם
סיני.
אביבה שקד – חברת מועצה :אני יודעת.
שלום בן משה – ראש העיר :רגע.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :לא ,היה כנבחר ציבור,
שלום בן משה – ראש העיר :רגע.
אביבה שקד – חברת מועצה :אני שואלת לבחירות האחרונות האם הוא תמך בך.
שלום בן משה – ראש העיר :הוא לא,
אביבה שקד – חברת מועצה :הוא לא תמך בך?
שלום בן משה – ראש העיר :סליחה רגע ,הוא לא תמך בי ,אני לא איש מפלגת העבודה ,למה
את עושה פרצופים כאלה?
אביבה שקד – חברת מועצה :ראש העיר כי אני שמעתי דברים אני לא רוצה להגיד ממי,
מאנשים מאוד קרובים ...
שלום בן משה – ראש העיר :רגע רגע תרשי לי,
אביבה שקד – חברת מועצה :שהוא תמך איתך ויש לך הסכם איתו.
שלום בן משה – ראש העיר :סליחה ,אין לי שום הסכם איתו.
אביבה שקד – חברת מועצה :בסדר .סתם הוא קיבל את יושב ראש המתנ"ס .סתם הבנתי.
שלום בן משה – ראש העיר :הוא המשיך מכיוון שהוא היה חמש שנים בתפקידו ואמרתי
לעצמי אם סיני סמך עליו כל כך הרבה שנים.
אביבה שקד – חברת מועצה :אז גם אני אסמוך עליו.
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שלום בן משה – ראש העיר :גם אני אסמוך עליו כן למה לא?
אביבה שקד – חברת מועצה :אוקיי.
שלום בן משה – ראש העיר :סליחה שאלת קיבלת תשובה.
אביבה שקד – חברת מועצה :אוקיי.
שלום בן משה – ראש העיר :לגבי הבחורה הזאת.
אביבה שקד – חברת מועצה :כן.
שלום בן משה – ראש העיר :אני פניתי אליה וביקשתי ממנה שהיא מכיוון נתבקשתי על ידי
אנשים שונים מכובדים לתת מקום לנציג של ההורים ,פניתי אליה.
אביבה שקד – חברת מועצה :אוקיי.
שלום בן משה – ראש העיר :ביקשתי ממנה אמרתי לה תקשיבי יש פניות אליי על ידי אנשים
שנמצאים כאן ושאינם לתת נציגות לוועד הורים ,חשבתי לעצמי שזה ראוי .פניתי אליה,
אמר תי לה אני מבקש ממך ,אמרה בסדר גמור .אתם לא רוצים אני אוריד  ...זה הכל .במקום
שאת תברכי על זה את עושה סמטוחה עכשיו.
אביבה רצון – חבר מועצה :אני שואלת למה ,אני רוצה לקבל הגיון.
שלום בן משה – ראש העיר :קיבלת תשובה?
אביבה שקד – חברת מועצה :כי אני מגיעה לכאן ופתאום אני רוצה שהתחלפה,
שלום בן משה – ראש העיר :רגע ,קיבלת תשובה?
אביבה שקד – חברת מועצה :שדעתך השתנתה.
שלום בן משה – ראש העיר :את קיבלת תשובה.
אביבה שקד – חברת מועצה :קיבלתי תשובה ,אני רוצה להגיד יחד עם זאת שכל מלאכת
הרכבת הדירקטוריון הזה ,שמגיעים ליום ההצבעה אפילו אני לא מקבלת אתמול בערב
עדכון ,אני מוצאת את זה תמוה שזה נעשה בצורה לא אחראית ,לא עם חשיבה קדימה וחבל.
יש לי עוד הערות אבל תיכף אני אגיד אותם.
שלום בן משה – ראש העיר :אני לא יודע מה זה חשיבה קדימה תסלחי לי רגע.
אביבה שקד – חברת מועצה :אני לא מבינה מה זה שביום ההצבעה מחליפים פתאום
נציגים.
שלום בן משה – ראש העיר :דקה .קודם כל אורלי שנמצאת כרגע ,אישרנו דקה ה 90-מכיוון
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שאמרנו אם היא תמציא כרגע מסמך ליועצת המשפטית,
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :לא ביקשתם עד לפני הישיבה הקודמת.
שלום בן משה – ראש העיר :לא ,דקה דקה .היא טענה שהיא שהיא זכאית לתור אקדמאי.
רגע תרשה לי שנייה אחת .עוזי סליחה.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :באמת יש פה אנשים אינטליגנטים.
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי סלח לי רגע.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה 20 :שנה... .משפחה לציבור משפחה למועצה .הם לא יביאו
לפני שהכל נבדק.
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי תסלח לי רגע אחד שנייה אחת .כל בנאדם זכאי אם אין לו
דיפלומה להביא אישור מאוניברסיטה.
אביבה שקד – חברת מועצה :נכון.
שלום בן משה – ראש העיר :הוא מביא אישור מאוניברסיטה.
אביבה שקד – חברת מועצה :שהוא זכאי תעודה.
שלום בן משה – ראש העיר :שהוא זכאי .אנחנו שמענו עד היום ,היא אמרה אני מביאה
מביאה ,ברגע שהיא לא הביאה אני לא יכול להעלות אותה כאן להצעה .זה הכל.
משתתף בדיון :שלום אני רוצה רק הערה לדברים שנאמרו פה.
שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה כן.
עומר רצון – חבר מועצה :אחד לגבי מיכל יוגב .אף אחד לא הוצג ,אני לא הלכתי למיכל יוגב,
אני חושב שהיא אישה ראויה ,לא הבנתי איך נכנסה סיעת כן לתוך הסיפור הזה ,אני ישבתי
בכלל אביבה על נושאים אחרים ,אני לא פניתי מטעם סיעת כן ולא פניתי מטעמי למיכל יוגב,
אני חושב שהיא אישה ראויה ואני חושב שהיא יכלה לתרום משמעותית מניסיונה למקום
בלב ,זה הבהרה אחת .הבהרה שנייה לגבי ההצגה או האופן המגמתי מבחינתי לפחות שמוצג
פה על ידי  ...וועדת הביקורת באופן שיטתי ולדעתי פה זה כבר אישי כולל יושב ראש הקודם
או החדש המתחדש אבינועם טובים או כל אחד אחר שייבחר ,אני חושב לא ראוי כי הבנאדם
הזה תרם רבות לעיר והאובססיה הזו לתפוס את ראשו של אבינועם לא ראויה בעיניי ,זהו
תודה רבה.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :אני רוצה לומר כמה מילים ,אדוני ראש העיר .אני רוצה לומר
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כמה מילים .בלי להתייחס  ...לאנשים אני את מי שאני מכיר לדעתי תודה לאל הוא ראוי
ראויים ,חלקם אני לא מכיר אז אני לא יכול להביע עמדה.
משתתף בדיון :זה כבר טוב.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :אני מדבר על נציגי הציבור .ויש פה קודם כל דבר שהוא לא
כל כך ראוי וזה לא משהו חלילה ברמה האישית .אני חושב שעומר ואלכס עושים עבודתם
נאמנה בתיקים שהם עובדים אבל זה לא ראוי שלושה נציגים של סיעת כן ,משה סיני ,עומר
רצון ואלכס מכהנים בתוך אותו דירקטוריון וכאשר מצטרפים אליהם בדרך עקיפה או
ישירה גם נציגי ציבור .זאת אומרת מה שאומרים במרכאות הימין ניצח השמאל שולט ,זה
פחות או יותר .זה אחד .אל תפריע.
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי כדי לדייק.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :כן.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה ... :כנציג האופוזיציה לדעתך ...
עוזיאל אשואל – חבר מועצה ... :נציגות עירייה ...
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי תרשה לי .עוזה תרשה לי .מכיוון שסיני הוא באופוזיציה
והוא כתב מכתב ואני לפני שתי ישיבות אמרתי לכם אני מקבל את הפנייה שלו.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :אגב אני לא מייצג אותו כרגע.
שלום בן משה – ראש העיר :הוא לא נציג כן ,הוא לא יחד איתם.
עומר רצון – חבר מועצה :לא הבנתי ,עוזי באופוזיציה?
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :עוזי הוא באופוזיציה כן .על פניו .אלכס ועומר טוענים שהם
כן ,אביבה וסיני טוענים שהם כן ואני נותן אני לשניהם סיעת כן קיבלה שלושה מנדטים.
משתתף בדיון :ארבעה ארבעה.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :ארבעה .אלה עובדות אני רק מצטט אותם ,אני לא אני מציין
עובדות.
משתתף בדיון :אם לא היתה יושבת ראש וועדת ביקורת גם היא היתה בפנים.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :מבחינה  ...אני לא רוצה חלילה להטיל רבב ...
משתתף בדיון :היא גם ראויה.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :גבר או גברת .אלא מה? היה פה לדעתי דו"ח ,דו"ח מבקר
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חריף .ע כשיו ,מהישיבה הקודמת אני יצאתי לקראת הסוף מיהרתי ,מהישיבה מדבריך ניתן
היה להבין שאתה באמת לא יודע מי יותר אמין ,המבקר או המבוקרים .אגב גם אני .זאת
אומרת יש פה בעיה אני מבין,
שלום בן משה – ראש העיר :סלח לי רגע סליחה.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :ככה אני ...
שלום בן משה – ראש העיר :לא לא לא לא סלח לי סלח לי.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :אם אתה מאמין לו.
שלום בן משה – ראש העיר :לא ,סלח לי רגע.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר ... :עושה עבודתו נאמנה ואני אל תשים כרגע מי אמין או לא
אמין .נקודה.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :לא ,אנחנו לא יודעים.
שלום בן משה – ראש העיר :אתה לא יודע ,אני יודע .מה זה אתה לא יודע?
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :אגב ,אם אתה יודע זה דבר חמור.
שלום בן משה – ראש העיר :בסדר גמור.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :חמור ביותר .אני מציע ,זה דו"ח מבקר מאוד מאוד חריף.
שלום בן משה – ראש העיר :כן ,מה אתה מציע?
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :אני מציע בוא נעשה  ...בהחלטה ,צריך אומץ לב ציבורי ,צריך
להיות לא חייב להיגרר כל הרשויות ,כולם עושים ככה כולם עושים ככה ,אדם צריך להאמין
בדרך ולפעול על פיה גם אם זה לא הכי פופולרי ... .התאגיד הזה הוא כשל ,בוא נתחיל לעבוד
מהעירייה ,קח שנה תקופת ניסיון שנתיים .אתה רואה איזה בלגן אנדרלמוסיה כמעט עד
כאוס היה.
שלום בן משה – ראש העיר :טוב אוקיי ...
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :אני מציע לך התאגיד הזה זה תאגיד עירוני  ...כרגע אתה גם
הולך ל היות יושב ראש שלו כמו כל התאגידים העירוניים ,אתה יודע אני מצפה ממך המון,
זה לא כל כך פשוט דו"ח הביקורת כאשר אנשים ...
שלום בן משה – ראש העיר :סליחה סליחה.
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עוזיאל אשואל – חבר מועצה :אתה צריך לשקול את הדברים לעומק.
שלום בן משה – ראש העיר :סליחה ,שמעתי אותך ואני חושב שהדברים שאתה אומר אין
להם שום יסוד .הלאה .אין שום יסוד .כן.
אביבה שקד – חברת מועצה :טוב בניגוד לידידי המלומד עוזי אני חושבת שזה מבורך
להקים תאגיד וחשוב שיהיה לנו חשוב שיהיה לנו תאגיד איכותי ומקצועי והצעד הוא סך
הכל חשוב.
שלום בן משה – ראש העיר :ויהיה כזה.
אביבה שקד – חברת מועצה :וחושב מאוד לעשות ...
שלום בן משה  -ראש העיר :והוא גם כזה  ...יש טעות צריך לתקן אותם.
אביבה שקד – חברת מועצה :עכשיו אני רוצה לומר משהו ראש העיר ,אני שמחה שיש
נציגות של וועד הורים ,אני חושבת שזה מבורך שהחלפת את זה ,אני פשוט רציתי להבין למה
מישהו הוצע ולא מישהו אחר ולהבין את זה .אני יש לי כמה בעיות עם הרכב הדירקטוריון.
אחד ,אני אמרתי את זה פעם קודמת ואני חוזרת ואומרת ,אני ספרתי כמה חברי מועצה
חרדים יש לנו פה מתוך ,אנחנו  15חברי מועצה ,כמדומני ארבעה מהם מהמגזר החרדי ,אני
חושבת שבין  3,000ל 4,000-תושבי ראש העין שהם מהמגזר החרדי הצביעו ונתנו את הקול
שלהם פה למועצת העיר ,עכשיו נכון שלמגזר החרדי יש את האפיקים שלו ויש להם איזשהו
תקציב נפרד ,אני לא חושבת שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו שהם לא יהיו חלק בעיניי
מהתאגיד הזה ואני קצת חקרתי בעניין גם לאור זה שהמבקר דיבר על הביקור סדיר שלו,
כאילו אני חושבת שהמגזר הזה מוזנח.
שלום בן משה – ראש העיר :מוזנח?
אביבה שקד – חברת מועצה :מוזנח בעיניי.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :מקופח מקופח לא מוזנח.
אביבה שקד – חברת מועצה :מבחינת התקציבים ,מקופח מבחינת הקטע של ההשכלה
הלא פורמלית שלו לא מספיק ,יש להם כמה חוגי תפירה ,לא יודעת בדקתי קצת איזה חוגים
יש להם אחרי צהריים ,איזה חוגים ...
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עוזיאל אשואל – חבר מועצה :היא צודק מקופחים תקציבית ,לא מוזנחים חלילה.
מקופחים.
אביבה שקד – חברת מועצה :אני חושבת שצריך ,זה לא מצחיק זה בדיחה? זה נראה לך
בדיחה ראש העיר?
שלום בן משה – ראש העיר :חס וחלילה ,חס וחלילה.
אביבה שקד – חברת מועצה :כי אתה מחייך ,זה מצחיק?
שלום בן משה – ראש העיר :לא ,אני מחייך  ...של עוזי.
אביבה שקד – חברת מועצה :אני חושבת שמהגזר החרדי עכשיו ברצינות צריך לחזק אותו
בעיר ואני חושבת שצריך להיות נציג נבחר ציבור .לא ,הוא לא מגזר חרדי ,צריך להיות מגזר,
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :אני אשים כיפה אני,
אביבה שקד – חברת מועצה :זה לא מצחיק ,זה לא מצחיק ,באמת זה לא מצחיק.
שלום בן משה – ראש העיר :רגע רגע רגע רגע.
אביבה שקד – חברת מועצה :אז קודם כל אני רוצה להגיד שאין כאן לפי מפתח סיעתי יש
כאן אובר ייצוג לסיעה מסוימת ,עכשיו אני שומעת שקוראים לה כן ,זה לא משנה .גם אם זה
היה עכשיו אדמוני ואבטליון שניהם בדירקטוריון היה בעיניי לא בסדר.
שלום בן משה – ראש העיר :טוב.
אביבה שקד – חברת מועצה :אז אני קודם כל חושבת ,אני מציעה לך דווקא כן מהבחינה
הזאת לאמץ את מה שעוזי מציע ולעשות עוד פעם לא להוסיף 15 ,איש דרך אגב זה המון
לדירקטוריון כזה .יותר מדי יותר מדי אבל עזוב רגע .אני מציעה קודם כל שמהגזר החרדי
יקבל ייצוג ,דבר שני שחסר לי בנציגות הציבור ,חסר לי נציגות ציבור מהשכונות החדשות
מהאוכלוסי יה החדשה שבאה לעיר דווקא מחוץ לעיר .יש כאן אוכלוסיה שלמה של זוגות
צעירים שהגיעה ,לא מישהו שבמקרה הוא ותיק וקנה דירה וגר שם ,אלא דווקא אוכלוסיה
צעירה בעיניי לא מקבלת כאן ייצוג .זה קודם כל אז בעיניי ההרכב הזה חסר .דבר שני ,אני
חושבת שלא ייתכן אחרי דו"ח ביקורת כל כך קשה למרות שאתה סיימת את הדיון הקודם
בדברי שבח והלל ,למרות שאימצת גם את דו"ח הביקורת שזה שני דברים שהם מאוד
מעניינים שהם הולכים ביחד ,אני חושבת שמישהו צריך לקחת אחריות ניהולית לא
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משפטית ,ניהולית על הכאוס הניהולי והתרבותי שהיה במקום הזה ולכן אני מוצאת את זה
חמור מאוד שעוד לא  ...ועוד לא יצא פרוטוקול אתה כבר ממהר לשים את אותו הרכב ואת
אותם הדירקטורים שהיו במקום בלב בלי שום בחינה אפילו קצת לעומק לעשות איזה
עצירה לבדוק ,אנ י לא מדברת על זה שמישהו שם עשה משהו לא בסדר בגלל ,זה לא מהעניין
הזה .זה מהעניין של אחריות אדמיניסטרטיבית ניהולית ,גם אם אין שם אף אחד שאשם
במשהו חלילה ואפילו עשו דברים טובים וראינו את זה גם בדו"ח ולכן אני חושבת ש ,אני
חושבת שהיה צריך מן הראוי לא לשים כרגע את כל האנשים מהדירקטוריון הקודם
ולהעביר אותם לדירקטוריון הנוכחי ולכן אני רוצה לסכם ולהגיד שאני בעד התאגיד ,אני
בעד התאגיד ,אני חושבת שצריך לחזק אותו ,אני מוכנה אפילו לעזור להקים אותו כמה
שאני ככל שאני אתבקש לעזור מבחינה מקצועית ואני לצערי הרב בהרכב הזה איאלץ
להצביע נגד למרות שראש הסיעה שלי נמצא שם ולמרות שכמה נציגי ציבור שאני מאוד
מאוד מעריכה נמצאת שם ,אני חושבת שההרכב כי הרכב שהוא בעד הציבור הוא לא טוב כי
הוא מונע יותר מהסכמים קואליציוניים מאשר לטובת הציבור.
שלום בן משה – ראש העיר :טוב ,אני רוצה רק להתייחס בשני משפטים למה שאמרת וניגש
להצבעה .תקשיבי ,קודם כל יש מושג ביהדות שנקרא צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים.
האמירות שלך שאני מקבל אותם ,את יודעת שאני נותן לך קרדיט שאת כל מה שאת אומרת
זה מתוך כוונה מכוונת אבל הנושא של החרדים יטופל בנפרד ונמצא לו פתרון כדי שלא
יקופח.
אביבה שקד – חברת מועצה :למה הם לא חלק מאיתנו בצורה אינטגרלית?
שלום בן משה – ראש העיר :רגע רגע רגע רגע.
משתתף בדיון :היא צודקת אגב ...
שלום בן משה – ראש העיר :אני יודע אני יודע ,אני שם לב לדאגה שלה לכל החרדים,
אביבה שקד – חברת מועצה :לדמוקרטיה לא לחרדים זה כמגזר שצריך להתייחס אליו,.
שלום בן משה – ראש העיר :אני הבנתי.
אביבה שקד – חברת מועצה :ואל תהיה ציני ראש העיר.
שלום בן משה – ראש העיר :לא לא לא.
משתתף בדיון :שלום הדמוקרטיה היא סלקטיבית למעט הסכמים דמוקרטיים ופוליטיים.
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שלום בן משה – ראש העיר :לכן ודבר אחרון כשאני אמרתי כרגע ,רבותיי סליחה אני רוצה
לסכם דקה .דקה דקה.
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :בחיים לא קיבלתי כזה חיזוק.
שלום בן משה – ראש העיר :הרב אדמוני הביע את עמדתו בצורה נכבדה אתמול בדיון ,הוא
אדם מאוד מכובד הוא אמר את עמדתו.
אביבה שקד – חברת מועצה :אז היום הוא ישתוק?
שלום בן משה – ראש העיר :הוא אמר את עמדתו סליחה דקה ,אני רוצה לומר לכם שאני
כשאני אמרתי לכם בישיבה אם את היית יותר נינוחה ,אני הרי קיבלתי את מרבית
ההמלצות שלך ,רק אמרתי שאני מסתייג מכל מיני אמירות שלך שיש חלקם אין להם שום
יסוד ,אני לא רציתי באותה הזדמנות להעלות שתי נקודות.
אביבה שקד – חברת מועצה :טוב ,בוא לא ניכנס לזה.
שלום בן משה – ראש העיר :רגע רגע רגע.
אביבה שקד – חברת מועצה :לא קיבלת שום דבר.
שלום בן משה – ראש העיר :את העלית את זה.
אביבה שקד – חברת מועצה :אוקיי.
שלום בן משה – ראש העיר :את העלית את זה .אני אגיד רק נקודה אחת שבה היתה לך
טעות פטאלית כשאת אומרת שכרגע יש פה לכאורה חשש לאמירה פלילית היתה לך טעות
גדולה מאוד.
אביבה שקד – חברת מועצה :אז אמרתי.
שלום בן משה – ראש העיר :מכיוון שלא היתה שום בעיה כזו.
אביבה שקד – חברת מועצה :לא דיברנו על זה.
שלום בן משה – ראש העיר :רגע רגע רגע רגע .לכן כשאני אמרתי אני מסתייג מהדברים
האלה התכוונתי להסתייגות כזאת שאני לא יכול לקבל אותה ודבר שני הסתייגות עוד אחת
נוספת שכתבתם במכתב שלכם שהתקבלו עובדים רבים עם עבר פלילי ,היה אחד שדיברתם
עליו וכתבתם מכתב בהכללה ,אני לא יכול לקבל הכללה כזאת ולכן אמרתי אני מסתייג מזה.
באופן מהותי ההמלצות שלך התקבלו ואת צריכה לברך על כך .עד כאן מישהו רוצה
להתייחס?
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אביבה שקד – חברת מועצה :זה לא ניכר בהרכב הדירקטוריון זה שקיבלת את ההמלצות.
שלום בן משה – ראש העיר :שמעתי .כן.
יעקב אדמוני – חבר מועצה :כבוד ראש העיר .כיוון שחברתי דיברה על  ...החרדי אז אני איך
אומרים? אני אמרתי שאני לא אדבר אז מכיוון שהיא הזכירה את זה וכבר אמרתי את זה
אתמול ואני אומר האם שיקול דעת איזה חכם? הרואה את הנולד ולדעתי היתה שגיאה
במהלך כל כל איך שזה נבנה על הרעיון להקים את הדבר את העמותה את החברה לתרבות
ולדעתי היתה שגיאה מראש איך לכוון את זה .תודה על העזרה שאת עוזרת לכיוון החרדים,
היום המדינה מדברים המון על החרדים אבל החוכמה היא בסוף שיתנו  ...משרות שיעבדו
בתוך זה ,לא רק לדבר  ,לא לא את אני מדבר בגדול אני מדבר עכשיו  ...ואנחנו רואים את זה
לכן אני אומר לכן אני אומר צריכים לתקן את זה ולא יקרה שום דבר ואני סומך עליך ...
חנוך עוז – חבר מועצה :אני רוצה לשאול את פרומה ,פרומה אפשר אנחנו יכולים בכל זמן
נתון להוסיף אנשים?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אנחנו יכולים להוסיף אין בעיה ,כמובן למלא את ההרכב
כי צריך למלא עוד שני נציגי ציבור.
שלום בן משה – ראש העיר :אוקיי שמענו .בבקשה .אני מציע שאנחנו נעבור כרגע על
השמות של האנשים נצביע אחד אחד ונסיים .בבקשה כן.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אפשר לא כולם יחד ,אפשר אחד אחד?
שלום בן משה – ראש העיר :דקה ,אז אנחנו אנחנו נעלה את כל חברי מועצת העיר ביחד,
את כל חברי העירייה ביחד ולגבי נציגי הציבור אם אתם תרצו שנעלה את כולם ביחד כן אם
מישהו מכם ירצה להעלות אחד אחד,
אביבה שקד – חברת מועצה :היא מעדיפה שנעלה אותם אחד אחד אם לא איכפת לך.
שלום בן משה – ראש העיר :אז חברי מועצת העיר ביחד כולם בואו נתחיל מחברי,
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :שלום כולם ביחד.
שלום בן משה – ראש העיר :כל עובדי עירייה.
עומר רצון – חבר מועצה :אבל למה למה להביא כל דבר בנפרד? פרומה אומרת שאפשר
להביא את הכל ...
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שלום בן משה – ראש העיר :אני אומר  ...אלא אם מישהו מבקש.
אביבה שקד – חברת מועצה :אז ביחד אני מקבלת את ההצעה שלהם.
שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה כולם.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :טוב ,אנחנו מעלים אנחנו מעלים להצבעה את חברי
הדירקטוריון של מרכז קהילתי ראש העין ע"ש קימרלינג מקום בלב כדלקמן תקשיבו .חברי
המועצה :שלום בן משה ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ' ,משה סיני ועדי אביני.
עובדי העירייה :שלמה שילה ,רחבעם חיים ,ציפי עורקבי ,נגיסט מנגשה וליאת מוסרי.
נציגי ציבור :אבינועם טובים ,נוגה מליניאק ורוניתה טביב .שלום בן משה.
שלום בן משה – ראש העיר :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :בנגה.
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :נגד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :מיכאל.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אדמוני.
יעקב אדמוני – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אבטליון.
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :עדי אביני.
עדי אביני – חבר מועצה :בעד.
משתתף בדיון :בנגה אמר נגד .הלאה.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :עומר.
עומר רצון – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אביבה.
אביבה שקד – חברת מועצה :נגד.
שלום בן משה – ראש העיר :זה לא עכשיו כרגע תקציב.
שלמה שילה  -מנכ"ל העירייה :אלכס.
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :בעד.
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שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :חנוך.
חנוך עוז – חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :עוזי.
עוזיאל אשואל – חבר מועצה :נגד.
החלטה מס' 6
סעיף  7שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את חברי הדירקטוריון
של מרכז קהילתי ראש העין ע"ש קימרלינג – מקום בלב כדלקמן:
חברי מועצה :שלום בן משה ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,משה סיני ,עדי אביני.
עובדי עירייה  :שלמה שילה ,רחבעם חיים ,ציפי עורקבי ,ד"ר נגיסט מנגשה,
ליאת מוסרי.
נציגי ציבור :אבינועם טובים ,נגה מליניאק ,רוניתה טביב.
מינוי עובדי עירייה ונציגי ציבור כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים
עירוניים.
בעד )8( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,עדי אביני,
עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז.
נגד )3( :בן ציון בית אור ,אביבה שקד ,עוזיאל אשואל.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :תרשמו שמונה בעד ,ההצעה התקבלה .תמה הישיבה תודה
רבה לכולם.
משתתף בדיון :תודה רבה לכם.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אתה צריך להקריא את השאילתה.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :סליחה סליחה .התנצלותי ,אני שכחתי את המענה
לשאילתה .אני מקריא את תשובת ראש העיר לשאילתה של אביבה שקד.
אביבה שקד – חברת מועצה :משה סיני ואביבה שקד.
מענה לשאילתה של חברי המועצה משה סיני ואביבה שקד בנושא" :אירועי תרבות
וספורט עירוניים" :סמכות ואחריות ,אופן ההפעלה ותקצוב________________.

שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :תשובה לשאילתה של חברי המועצה משה סיני
ואביבה שקד בנושא אירועי תרבות וספורט עירוניים סמכות ואחריות אופן ההפעלה
ותקצוב.
אביבה שקד – חברת מועצה :אפשר לבקש שישבו כי יש פה גם ככה שאלות על השאילתה.
שלום בן משה – ראש העיר :שבו בקשה.
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שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :אירועים משותפים .מקום בלב אחראי לניהול אירועים על
פי בקשת אישור ראש העירייה/מנכ"ל העירייה .מסגרת התקציב לאירוע נקבעת מתוך
תקציב העירייה המאושר או רגיל או מותנה והאירועים בהם משולבת פעילות בתחום
הספורט או התרבות יכולה זו להתקיים תוך שיתוף פעולה בין עמותת הספורט לבין מקום
בלב באישור העירייה .עמותת הספורט תטפל בתוכן הנוגע לספורט ,מקום בלב יטפל בניהול
הכללי ,תפעול האירוע ולוגיסטיקה  ...ספקים .יודגש אירוע ספורט העממי שבנערך בטיילת
בוצע על ידי מחלקת הספורט באמצעות מקום בלב .ב' יש טבלה מפורטת של אירועי הספורט
והתרבות ואתם יכולים להסתכל עליה היא,
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :הטבלה הזאת לא מעודכנת.
שלום בן משה – ראש העיר :אוקיי אבל היא מדגמית.
אביבה שקד – חברת מועצה :מה זה מדגמית?
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :לא אבל יש שם אירועים לא שלי בכלל.
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :לא לא ,זה גם תרבות וגם  ...הטבלה מעודכנת.
(מדברים ביחד)
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :ג' החלטות על קיום אירועים מתקבלות ברשות המקומית
כאמור מקום בלב משמש זרוע ביצוע באירועים אשר הועברו לטיפולו מטעם לשכת מנכ"ל
מלווה את התכנון  ...במידת הצורך ובהתאם לסוג האירוע ניתן ליווי על ידי הגורם המקצועי
הרלוונטי בעירייה ,ליווי מטעם הגזברות רויטל יהודה ,על פי נוהל העבודה לכל אירוע יש
להוציא הזמנת עבודה מראש ולקבל אישור לביצוע .היו מספר מקרים בהם לא פעלו על פי
נהלי העבודה ,הנושא חודד והובהר לנוגעים בדבר למניעת הישנות מקרים דומים בעתיד.
מתקיימות ישיבות הפקת לקחים עם גורמים המקצועיים ,לישיבה מוזמנים הגורמים בהם
היתה מע ורבות בקיום האירוע ומתקיים הליך של שיתוף והצפצ נושאים שעלו לשיפור
ושימור .בסוף הישיבה יוצא פרוטוקול פנימי להפקת לקחים לאירועים הבאים.
משתתף בדיון :יש לכם כמה דוגמאות,
שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :יש מספר דוגמאות,
אביבה שקד – חברת מועצה :ראיתי שיש הפקת לקחים כן.
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שלמה שילה – מנכ"ל העירייה :הקצאת המשאבים באירועים משתנה מאירוע לאירוע
בהתאם לסוג האירוע  ...רשות הספורט ,יצירת מותג ספורט עירוני מוביל למוצב גבוה
בתודעת הציבור המסמל ערכים של מנהיגות ,העצמה אישית ומקצועיות ,מטפחת כישורי
חיים ומהווה מקור גאווה מקומי .על מנת ליצור מותג מזוהה עם ערכים אלו יקבל מותג
הספורט הכולל בתוכו את מחלקת הספורט העירונית ואת עמותת הספורט העירונית ,שם
קליט וזהות גרפית בולטת שתבוא לידי ביטוי בכל נקודת מפגש של המותג עם הציבור.
מטרת העל של תהליך המיתוג הוא יצירת הזדהות וגאווה של קהל היעד עם ערכי העמותה
כחלק מאסטרטגיה להטמעת המותג .הוחלט לתת לו שם קליט וזכיר ספורט בראש ,רשות
הספורט בראש העין .מעבר פעילויות וחוגים מקום בלב לעירייה ,נכון להיום לא עברו חוגים
שהתקיימו במקום בלב לעירייה ,מחלקת ספורט .בימים אלה זימן מנכ"ל העירייה ישיבה
בלשכתו עם הגורמים המקצועיים לבחינת הנושא וההשלכות .התהליך ילווה בכל בגורמים
המקצועיים הרלוונטיים לרבות יועץ משפטי של עירייה ,גזבר העירייה ועוד .לאור דו"ח
המבקר בעירייה על מקום בלב ,החלטות בנוגע להעברת פעילות מתקבלות על ידי ראש העיר,
ראש העירייה/מנכ"ל .החלטות על אירועי תרבות מתקבלות על ידי ראש העירייה/מנכ"ל
בשיתוף עם מחזיקי תיקים ככל שמונה מחזיק תיק בנושא האירוע .לגבי פתיחת שנת
הלימודים בהמשך לדו"ח המבקר נבדקו עלויות צהרונים בעיר בהשוואה לערים אחרות
בסביבה ונמצא כי העלות העלויות בעיר נמוכות בכ 15%-מהעלויות בערים השכנות .לקראת
פתיחת שנת הלימודים התקיימו סדרת פגישות בנושא היערכות לפתיחת שנת הלימודים,
במסגרת פגישות אלה בוצע ניתוח של מספר התלמידים בכל מוסד חינוך בדגש על השכונות
החדשות ,נפתחו  18גני ילדים חדשים מהם שניים בשכונות הקיימות ,נפתח בית הספר
הצומח ובו תשע כיתות ועוד שבע כיתות מעון יום .בנוסף ,כ 50-צהרונים בכלל מערכת
החינוך .מהלך פתיחת הצהרונים ,מעונות יום ,בוצע על ידי מקום לב בליווי של גורמי
העירייה המקצועיים ,הפיקוח המשפטי לאירועי מקום בלב מבוצע על ידי היועץ המשפטי של
מקום בלב.
אביבה שקד – חברת מועצה :אפשר שני דברים רק להגיד ראש העיר? קודם כל צריך להגיד
ישר כוח גם למחזיק תיק התרבות וגם למחזיק תיק הספורט על באמת הם עשו סך הכל
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פעילויות יפות וקיץ מלא אירועים .שני דברים וגם יש פה תשובה מפורטת והשקיפות
חשובה .שני דברים שאני ,שני דברים שאני רוצה להגיב עליהם ,אחד זה שבעיניי לא יכול
להיות מצב שאני פונה לגזבר העירייה ואין לו יכולת לתת לי אינפורמציה מה העלות של
אירוע ספורט .לא יכול להיות מצב כזה בעיניי .אני מציעה לכם להבא שהדבר הזה יהיה תחת
שליטה וכל מעבר מהמותנה שמשחררים מהמותנה צריך לעבור איזשהו אישור פורמלי ולא
יכול להיות שהגזבר לא בעניינים .דבר שני המילה המילה רשות ,בהנחה שאנחנו לא נמצאים
בתחרות קופיריטיינג של החוג לשיווק אלא יש פה רשות מקומית ,המושג רשות זה כמו שיש
רשות ההגבלים ,רשות השידור ,רשות הטבע והגנים ,זה יחידה שנייה רגע ,זה יחידה לא זה
יחידה יכול להיות שאפילו יש מקום לעשות רשות ספורט ,אני לא אומרת שלא אבל לא ייתכן
להשתמש בזה כמותג אלא הספורט בראש על הכיפאק אבל ברגע שאמרת רשות הספורט זה
אומר שיש לך רשות בעיר ולכן אני מציעה שאם הולכים לכיוון הזה אין בעיה לשבת ולפתוח
את הרעיון אפילו מקביל מקום בלב כזה .לעשות תאגיד חדש.
עומר רצון – חבר מועצה :אבל אני אחסוך לך ,אני אחסוך לך ,ההליך היחידי שעבר  ...זה
הליך ספורט בראש.
אביבה שקד – חברת מועצה :כן.
עומר רצון – חבר מועצה :שעבר תחת העמותה ,תחת מנהל  ...תחת הצעות מחיר ,אני משיב
לך .כל הצבעים והכל הכל היה כל המעטפת תחת התנהלות של העמותה.
אביבה שקד – חברת מועצה :כן כן.
עומר רצון – חבר מועצה :רשות הספורט באה ממקום אחר בכלל .מנהל הספורט ,משרד
החינוך תבדקי הם באו והמליצו שמחלקות הספורט במקום להגדיר אותם מחלקות
הספורט,
אביבה שקד – חברת מועצה :אוקיי .אז זה תשובה.
עומר רצון – חבר מועצה :להגדיר אותם  ...אין מיתוג ,רגע רגע ,יתרה אני עוד מחדד את מה
שאת אומרת ,לא היה מעולם מיתוג ושום מיתוג בנושא מחלקת הספורט עירייה .בכל הערים
מגדירים היום ,מחלקת ספורט מגדירים אותה רשות הספורט ,אימצנו את זה .תודה רבה.
שלום בן משה – ראש העיר :רבותיי תודה רבה.
משתתף בדיון :שלום שלום מילה קטנה רק.
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שלום בן משה – ראש העיר :כן.
משתתף בדיון :מה שקרה היום מבחינת משמעת קואליציונית והליכות של סגן ממלא מקום
להתנהג בצורה כזו ,אני מביע את מחאתי אני ואלכס ויהיה לזה משמעויות.
שלום בן משה – ראש העיר :אוקיי .תודה.
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד להעלות מחוץ לסדר
היום פתיחת שני חשבונות בנק כמפורט להלן:
א .חשבון כספי הורים
פתיחת חשבון בבנק אוצר החייל סניף אפק  348ראש העין בתנאים המקובלים בבנק
כאמור במסמכים המצ"ב ,בו יופקדו תשלומי הורים (חובה ורשות) עבור בית ספר יסודי
חדש ברובע האומנים מתחם  ,Bסמל מוסד  ,480137בהתאם לתקנות לימוד חובה (ייעוד
כספי תשלומים) ,תשס"ה – .2004
מורשי החתימה בחשבון הינם :מנהל המוסד החינוכי ,מזכירת בית הספר ונציג ועד
הורים שייקבע ע"י ועד ההורים של בית הספר.
כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב בחתימת שני מורשי חתימה ובלבד שאחד מהם
יהיה מנהל מוסד החינוך.
ב .חשבון ניהול עצמי
פתיחת חשבון בבנק אוצר החייל סניף אפק  348ראש העין בתנאים המקובלים בבנק
כ אמור במסמכים המצ"ב בו יפקדו כספים עבור ניהול עצמי של בית ספר יסודי חדש
ברובע האומנים מתחם  ,Bסמל מוסד  ,480137בהתאם להצעת חוק הרשויות המקומיות
(ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך) (תיקון מס' ( )4חשבונות ניהול עצמי)
תשס"ו –  2016וכפי שתאושר.
מורשי החתימה בחשבון הינם :מנהל המוסד החינוכי ומזכירת בית הספר שתוסמך על
ידי גזבר העירייה.
כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב בחתימת שני מורשי חתימה
החלטה מס' 2
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :אישור פתיחת שני חשבונות בנק כמפורט להלן:
א .חשבון כספי הורים
אישור פתיחת חשבון בבנק אוצר החייל סניף אפק  348ראש העין בתנאים המקובלים
בבנק כאמור במסמכים המצ"ב ,בו יופקדו תשלומי הורים (חובה ורשות) עבור בית ספר
יסודי חדש ברובע האומנים מתחם  ,Bסמל מוסד  ,480137בהתאם לתקנות לימוד חובה
(ייעוד כספי תשלומים) ,תשס"ה – .2004
מורשי החתי מה בחשבון הינם :מנהל המוסד החינוכי ,מזכירת בית הספר ונציג ועד
הורים שייקבע ע"י ועד ההורים של בית הספר.
כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב בחתימת שני מורשי חתימה ובלבד שאחד מהם
יהיה מנהל מוסד החינוך.
ב .חשבון ניהול עצמי
אישור פתיחת חשבון בבנק אוצר החייל סניף אפק  348ראש העין בתנאים המקובלים
בבנק כאמור במסמכים המצ"ב בו יפקדו כספים עבור ניהול עצמי של בית ספר יסודי
חדש ברובע האומנים מתחם  ,Bסמל מוסד  ,480137בהתאם להצעת חוק הרשויות
המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך) (תיקון מס' ( )4חשבונות
ניהול עצמי) תשס"ו –  2016וכפי שתאושר.
מורשי החתימה בחשבון הינם :מנהל המוסד החינוכי ומזכירת בית הספר שתוסמך על
ידי גזבר העירייה.
כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב בחתימת שני מורשי חתימה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פתיחת שני חשבונות בנק כמפורט לעיל.
בעד )11( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשואל.
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החלטה מס' 3
סעיף  2שבסדר היום :אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1497עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה ממלכתי נופים ,ע"ס ₪ 30,000
במימון משרד החינוך.
ב .אישור תב"ר מס'  1498עבור הנגשת שתי כיתות לליקוי שמיעה חט"ב גוונים ,ע"ס 60,000
 ₪במימון משרד החינוך.
ג .אישור תב"ר מס'  1499עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה ממ"ד רמב"ם ,ע"ס ₪ 30,000
במימון משרד החינוך.
ד .אישור תב"ר מס'  1500עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה ממ"ד אוהל שלום ,ע"ס 30,000
ש"ח במימון משרד החינוך.
ה .אישור תב"ר מס'  1501עבור הנגשת שלוש כיתות לליקוי שמיעה תיכון בגין ,ע"ס 90,000
 ₪במימון משרד החינוך.
ו .אישור תב"ר מס'  1284עבור תכנון הסדרה בטיחותית ברח' חותמי המגילה ,ע"ס 30,000
 ₪במימון עירייה ו ₪ 70,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 100,000
ז .אישור תב"ר מס'  1285עבור תכנון והסדרה בטיחותית ברח' קיבוץ גלויות ,ע"ס 255,000
ש"ח במימון עירייה ו ₪ 595,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 850,000
ח .אישור הגדלת תב"ר מס'  1027עבור עבודות פיתוח אתר מגדל צדק ע"י רשות הטבע
והגנים ,ע"ס  ₪ 5,000,000במימון משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם ,₪ 45,000,000
תקציב מעודכן .)₪ 50,000,000
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט לעיל.
בעד )10( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשואל.
יצא )1( :חנוך עוז.

החלטה מס' 4
סעיף  3שבתוספת לסדר היום :אישור חוזים למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים לחברה
למטרת התקנת אחזקת והפעלת מתקן טנרספורמציה לאספקת חשמל בקרקע כמפורט
בנספח א' בחוו"ד יועמ"ש העירייה
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד חוזים למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים
לחברה למטרת התקנת אחזקת והפעלת מתקן טנרספורמציה לאספקת חשמל בקרקע
כמפורט בנספח א' בחוו"ד יועמ"ש העירייה.
בעד ) 11( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשואל.
החלטה מס' 5
סעיף  5שבתוספת לסדר היום :אישור העסקה בעבודה נוספת לעובדי העירייה הר"מ:
מ.מ - .אגף רווחה
א.ב.מ  -אגף שפ"ע
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד העסקה בעבודה נוספת לעובדי העירייה הר"מ:
מ.מ - .אגף רווחה
א.ב.מ  -אגף שפ"ע
בעד ) 11( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשואל.
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סעיף  6שבתוספת לסדר היום :אישור חבר המועצה רזיאל אחרק כדירקטור בתאגיד המים
"עין אפק" (הארכת כהונה).
רקע  :בשל התמשכות הליכי אישור המינויים בוועדה לבדיקת מינויים ,מבוקש לאשר
המינוי על מנת שניתן יהיה להשלים את הליכי המינויים עד תום תקופת הכהונה הנוכחית -
ירד מסדר היום

החלטה מס' 6
סעיף  7שבתוספת לסדר היום :אישור חברי דירקטוריון של מרכז קהילתי ראש העין ע"ש
קימרלינג -מקום בלב כדלקמן:
חברי מועצה :שלום בן משה ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,משה סיני ,עדי אביני.
עובדי עירייה :שלמה שילה ,רחבעם חיים ,ציפי עורקבי ,ד"ר נגיסט מנגשה,
ליאת מוסרי.
נציגי ציבור :אבינועם טובים ,מיכל יוגב ,נגה מליניאק ,רוניתה טביב ,אורלי עדני.
מינוי עובדי עירייה ונציגי ציבור כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את חברי הדירקטוריון של מרכז קהילתי
ראש העין ע"ש קימרלינג – מקום בלב כדלקמן:
חברי מועצה  :שלום בן משה ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,משה סיני ,עדי אביני.
עובדי עירייה  :שלמה שילה ,רחבעם חיים ,ציפי עורקבי ,ד"ר נגיסט מנגשה,
ליאת מוסרי.
נציגי ציבור :אבינועם טובים ,נגה מליניאק ,רוניתה טביב.
מינוי עובדי עירייה ונציגי ציבור כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים
עירוניים.
בעד ) 8( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,עדי אביני,
עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז.
נגד )3( :בן ציון בית אור ,אביבה שקד ,עוזיאל אשואל.

___________________
שלום בן משה
ראש העיר

__________________
שלמה שילה
מנכ"ל העירייה
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