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סדר היום:
 .1אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1863עבור מגרש כדורגל לב ישראל ,ע"ס  ₪ 4,200,000במימון
עירייה ו ₪ 2,300,000 -במימון טוטו ,סה"כ תקציב .₪ 6,500,000
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1429עבור מעון יום תלת כיתתי מתחם  Bמגרש  ,904ע"ס
 ₪ 3,192,000במימון משרד הכלכלה והפחתת  ₪ -2,382,882ממימון משרד השיכון
והבינוי (תקציב קודם  ,₪ 3,508,297תקציב מעודכן .)₪ 4,317,415
ואישור תב"ר מס'  1038עבור מרכז קהילתי מגרש  ,904ע"ס  ₪ 2,382,882במימון
משרד השיכון והבינוי.
ג .אישור תב"ר מס'  1865עבור הקמה ,בטיחות ושדרוג אולמות ומגרשי ספורט ,ע"ס
 ₪ 4,500,000במימון עירייה.
ד .אישור הגדלת תב"ר מס'  1252עבור תכנון כללי ומוקדם מתחם  ,Dע"ס ₪ 1,727,586
במימון משרד השיכון והבינוי (תקציב קודם  ,₪ 6,000,000תקציב מעודכן 7,727,586
.)₪
ה .אישור הגדלת תב"ר מס'  1222עבור מנהלת לקידום הסכם גג ,ע"ס ₪ 3,600,000
במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 21,250,000תקציב מעודכן .)₪ 24,850,000
ו .אישור תב"ר מס'  1039עבור שיפוץ מקלטים  ,2017-2019ע"ס  ₪ 360,000במימון
עירייה.
ז .אישור תב"ר מס'  1864עבור התאמות נגישות באולמות ומגרשי ספורט ושצ"פ ,ע"ס
 ₪ 3,000,000במימון עירייה.
ח .אישור תב"ר מס'  1287עבור שדרוג תשתיות עירוניות ,ע"ס  ₪ 6,000,000במימון
עירייה.
ט .אישור תב"ר מס'  1288עבור התקנת מצלמות ברחבי העיר ,ע"ס  ₪ 1,500,000במימון
עירייה.
י .אישור הגדלת תב"ר מס'  1489עבור  2כיתות גן ברחוב גלוסקא ,ע"ס ₪ 800,000
במימון עירייה ₪ 1,000,000 ,במימון משרד החינוך והפחתת  -1,000,000ממפעל
הפיס (תקציב קודם  ,₪ 2,000,000תקציב מעודכן .)₪ 2,800,000
יא .אישור תב"ר מס'  1289עבור החלפת מדרכות וריבוד כבישים ,ע"ס ₪ 20,000,000
במימון עירייה.
יב .אישור תב"ר מס'  1290עבור שינויים גאומטריים בצמתים בכביש העורקי ,ע"ס
 ₪ 103,000במימון משרד השיכון והבינוי.
יג .אישור תב"ר מס'  1861עבור אולם ספורט בינוני מתחם  Aמגרש  ,815ע"ס 5,732,872
 ₪במימון משרד השיכון והבינוי.
יד .אישור הגדלת תב"ר מס'  1466עבור חטיבת ביניים מתחם  Aמגרש  ,815ע"ס
 ₪ 18,745,914במימון משרד החינוך (תקציב קודם  ,₪ 254,086תקציב מעודכן
.)₪ 19,000,000
טו .אישור הגדלת תב"ר מס'  1503עבור  6כיתות גן מגרש  P6חורשים ע"ס ₪ 1,800,000
במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה (תקציב קודם ,3,500,000
תקציב מעודכן .)₪ 5,300,000
טז .אישור הגדלת תב"ר מס'  1449עבור בי"ס יסודי מתחם  Bמגרש  ,)906( 200ע"ס
 ₪ 16,000,000במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה (תקציב קודם
 ,₪ 215,334תקציב מעודכן .)₪ 16,215,334
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יז .אישור תב"ר מס'  1506עבור  6כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,)903( 207ע"ס ₪ 5,500,000
במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה.
יח .אישור תב"ר מס'  1507עבור  3כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,)903( 203ע"ס ₪ 2,700,000
במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה.
יט .אישור תב"ר מס'  1508עבור  5כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,812ע"ס ₪ 4,700,000
במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה.
כ .אישור תב"ר מס'  1509עבור  2כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,803ע"ס ₪ 1,800,000
במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה.
כא .אישור תב"ר מס'  1510עבור  6כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,901ע"ס ₪ 5,500,000
במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה.
כב .אישור תב"ר מס'  1511עבור  6כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,908ע"ס ₪ 5,500,000
במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה.
תוספת לסדר היום:
בקשה להוספת נושא לסדר היום של חברת המועצה אביבה שקד ,בנושא :הסכם התאגיד
החדש "מקום בלב" עם יזם חיצוני להפעלת הבריכה העירונית"
 .2בקשת  5חברי מועצה :רזיאל אחרק ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עומר רצון ועוזיאל
אשוואל לדון בנושא ביטול ערעור מנהלי מס'  26523-01-17שהוגש ע"י יועמ"ש ועדת
המשנה.
 .3אישור המלצת וועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "ארגון נשי חירות בישראל",
ע"ר מס'  580027258להפעלת מעון  3כיתתי ברחוב קרל לנדשטיינר בראש העין ,הידוע
כגוש  5498ח"ח  7מגרש  801בהתאם להסכם הרשות המצ"ב כנספח א'.
 .4אישור המלצת וועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "צוות ארגון גמלאי צה"ל",
ע"ר מס'  580007235להפעלת מבנה ברחוב שילה  72בראש העין ,גוש  5508ח"ח 146
מגרש  2043בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב כנספח א'.
 .5אישור המלצת וועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "קס"ם  -קרן סיוע
למשפחות" ,ע"ר מס'  58-040-527-2לעשיית שימוש בשני מקלטים:
א .מקלט ברחוב חרוב  9בראש העין ,הידוע כגוש  5489ח"ח  225מגרש  ,3136מקלט
מס'  .16ב .מקלט ברחוב לכיש  18בראש העין הידוע כגוש  5490ח"ח  349מגרש ,2069
מקלט מס'  24למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הרשות המצ"ב כנספח א'.
 .6אישור המלצת וועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "רשת גני ילדים של אגודת
ישראל" ,ע"ר מס'  580070092להפעלת גן ילדים ברחוב גלוסקא  8בראש העין ,גוש 4271
ח"ח  156מגרש  156בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב כנספח א'.
 .7אישור ביטול הפקעת המקרקעין בגוש  4271ח"ח ( 163מגרש כדורגל ובריכה ברחוב
האצ"ל) אשר ביחס אליה פורסמה ברשומות בטעות הודעת הפקעה מכוח תכנית
אפ.2000/
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 .8רקע :ביום  22/12/14בישיבת מליאת מועצה מס'  ,28/13אישרה מועצת העיר החלטה
לביטול הפקעת חלק מהמקרקעין שייעודו שונה כאמור למגורים והחזרתם למנהל בנוגע
לשטח של כ 9,635 -מ"ר מהחלקה ,זאת בהתאם תכנית אפ 191/אשר שינתה את ייעוד
המקרקעין בחלק מהחלקה למגורים ,ביחס למגרשים  1-20באופן שהקטין את השטח
לצורכי ציבור.
מבדיקה שבוצעה בנוגע למקרקעין הנדונים ,עולה כי החומר שצורף לחברי המועצה היה
תקין ,אולם בשל טעות סופר צוין בחוו"ד שטח קטן יותר מזה שייעודו שונה למגורים.
בחוו"ד צוין בטעות שטח של כ 9,635 -מ"ר במקום בגודל של כ 14,650 -מ"ר.
לאור האמור ,מתבקשת מליאת המועצה לאשר החלטה בשנית באופן שיהיה ברור כי
השטח שייעודו שונה למגורים וביחס אליו נתבקשה ביטול הפקעת חלק מהמקרקעין
והחזרתם למנהל הינו שטח של כ 14,650 -מ"ר מהחלקה ולא כפי שצוין.
 .9אישור העסקה בעבודה נוספת לעובדת העירייה ח.ב.ר.
 .10רקע :בישיבת מועצה מס'  36/16מיום  11/5/15הוארכה כהונת מבקר העירייה בהתאם
לנוהל הארכת שירותם של עובדים בשלטון המקומי מעבר לגיל פרישה
" ...לפעימה ראשונה (שנה וחצי) שבסיומה ידון הנושא מחדש".
בהמשך להחלטה זו ,מבקש מבקר העירייה להמשיך את כהונתו עם תום שנת 2017
ולהשלים את הכנת דו"ח הביקורת לשנת  2016לרבות הדיון בדו"ח ,באופן שלא תהיה
פגיעה בעבודת הביקורת.
לקראת תום תקופת כהונתו יפורסם מכרז למינוי מבקר לעירייה .בהתאם לאמור,
מתבקשת מועצת העירייה לאשר את המשך כהונתו של מבקר העירייה עד לתום שנת
.2017
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שלום בן משה ,ראש העיר :ערב טוב לכם .אנחנו מתחילים את הישיבה .בבקשה.
עומר רצון ,חבר מועצה :ראש העיר,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עומר רצון ,חבר מועצה :בפתח הישיבה ,נקודה שאתה התייחסת לזה ,לתת התייחסות
לפחות לדרישה ,לבקשה שאתה מכיר אותה ,בעיה של כל העיר לדעתי אבל יש איזה רגישות
בגלל שזה ילדים וזה  ..יותר גדול לגבי הקרינה ,כי אני יודע שאתה פועל בסוגיה הזאת ,לתת
איזה התייחסות גם למליאה ושידעו את העמדה גם לפחות ההנהלה ושלך כראש הנהלה
וראש העיר.
שלום בן משה ,ראש העיר :טוב ,אז נסיים נוכחות.
עומר רצון ,חבר מועצה :תודה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שלום לכולם .אנחנו פותחים את פרוטוקול מספר ,71/13
ישיבת מליאת מועצה מן המניין ביום  13.2.17בשעה  .18:50המשתתפים :שלום בן משה?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איפה בנגה?
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא נמצא ,נמצא
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבטליון?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל לא נמצאת היום .עומר שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיני לא נמצא .עומר רצון?
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עומר רצון ,חבר מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אביבה שקד לא נמצאת .אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך עוז?
שלום בן משה ,ראש העיר :חולה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא נמצא .עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :נוכחים :שלמה שילה מנכ"ל העירייה ,רחבעם הגזבר,
פרומה היועצת המשפטית ,מבקר העירייה פה? המבקר לא נוכח.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אעדכן אתכם בכמה ,בקיצור נמרץ.
עדי אביני ,חבר מועצה :יש את השאילתה של סיני.
שלום בן משה ,ראש העיר :תיכף ,תיכף ,קודם כל עדכון כללי .קודם כל עדכון כללי בהקשר
של מה ש ,תראו ,נתחיל מהכלל אל הפרט .מסדרון החשמל קיים בעיר אצלנו אני חושב
משנת  . 1995הוא למעשה חוצה את כל העיר .היום הוא גם חוצה את חלק מהמתחמים
החדשים ,בעיקר  Aובהמשך מתחכך עם  .Fיתר המתחמים זה  C ,Dו ,E-בכלל בלי קשר לזה,
אני התחלתי כבר לפני שנה וחצי לטפל בנושא של העתקת מסדרון החשמל וזה בלי קשר
כרגע לעניין של בית ספר  ..שכרגע נמצא בעין הסערה בגלל שהוא נבנה לפני מספר שנים
בסמוך למסדרון של החשמל ובמרחק על פי המותר ,על פי כל הכללים של המשרד להגנת
הסביבה .אבל חשבתי לעצמי שזה לא מתאים וזה בהחלט לא לעניין שעכשיו כרגע יש
מסדרון חשמל ,ואגב זה המקום היחידי בארץ שיש בו קו  161וקו  ,400כלומר קו עליון וקו
מתח גבוה שחוצה .אגב ,השכונה שמסדרון החשמל ממש מתחכך עם הגגות שלה היא
השכונה של גבעת טל ונאמר חלקים מסוימים של נווה אפק בעיקר אלה שנמצאים יותר
קרובים לכביש ,אבל זה עדיין,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :דניה.
שלום בן משה ,ראש העיר :דניה ,נכון ,בחלק המערבי של דניה .מכל מקום ,אני התחלתי
לטפל בזה ,אני אגיד לך בקיצור נמרץ מה אני עושה .אחד ,הבאתי את זה לידיעת שר השיכון
והוא בי קר במקום והוא הסכים ,הוא מסכים איתי שצריך לטפל בזה והוא מטפל בזה.
הבאתי לכאן את אביגדור יצחקי ,את אביגדור יצחקי שהוא אחראי ,הוא למעשה ראש
המועצה ,היה ראש המועצה הארצית לתכנון ובנייה וגם אחראי על כל הנושא של מטה
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הדיור .וגם הוא אמר אני אתגייס לזה ואני אמצא את המקור הכספי לעניין הזה .הבאתי
לכאן את יושב ראש חברת החשמל ואמר אנחנו חברת החשמל נירתם לעניין הזה ,אחד.
שתיים ,בחנו באופן אופרטיבי שתי חלופות .חלופה אחת מזרחית שהיא מזרחית לקו הירוק
בתוך השטח של בין גדר המערכת לבין הקו הירוק ,חלופה מזרחית ,וחלופה מערבית לאורך
כביש מספר  . 6החלופות האלה הובאו לדיון פעמיים כבר בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה
אצל דניאלה פוסק שהיא אדריכלית המחוז ,בנוכחות חברת החשמל וחברת החשמל
נתבקשה להציג את המשמעויות של העניין הזה .שלוש ,לחלופה המזרחית נדרשנו להיפגש
והתקיימה כבר פגישה בשבוע שעבר עם קמ"ט חשמל ,סגנו ,סגן קמ"ט חשמל,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :הוא קמ"ט חשמל.
שלום בן משה ,ראש העיר :קמ"ט חשמל שיושב בבית אל אם אני לא טועה ,והוא אחראי
על כל נושא החשמל ,כמו שיש חברת  ..בארץ ,החברה שלו שם .ולשמחתי הוא אמר שחברת
החשמ ל ,שהם לא רואים שום סיבה להתנגד ,אחד .שתיים ,גם הוא אמר לנו בהזדמנות זאת,
זה דבר חשוב מאוד ,שמסדרון החשמל ,שהמסדרון ,לא החשמל ,המסדרון שנמצא מזרחית
לקו שלנו ,שהוא בעצם היה שטח אש ,מה שחשוב שהמסדרון הזה ,השטחים הם שטחי
מדינה ,ולא שטחים פרטיים.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ לראש העיר :זה אדמות מדינה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אדמות מדינה ,וזה בהחלט בשורה טובה מאוד ,מכיוון שאתם
יודעים כולכם שבמקום שזה שטחים של אנשים פרטיים ,זה  ,...אני רוצה לומר שיש כרגע
תוחלת לעניין הזה .עכשיו ,מה המהלך הבא? המהלך הבא ,אנחנו גם גייסנו ,מגייסים צוות
מקצועי שעומד בראשו מי שהיה מנכ"ל משרד הפנים ,דוקטור שוקי עמרני ,מנכ"ל משרד
הפנים והוא היה גם יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ובנייה ,אביגדור יצחקי החליף
אותו ,מגייסים אותו יחד עם צוות נוסף במימון משרד השיכון ,הכול במימון משרד השיכון,
כדי שהוא ייקח את כל העניין הזה .הוא ,חזקה עלינו ,מכיר את העבודה של המחלקות
המקצועיות ,את הוועדה המחוזית ,את הוועדה הארצית ,כיושב ראש הוועדה הארצית ,והוא
אמור לזהות את החסמים ולפרק אותה ,לפנות אותה .המהלך הבא ,המהלך הבא זה חלופה
מזרחית וחלופה מערבית .הישיבה הבאה תהייה שחברת החשמל תבוא ,תציג את החלופות
האלה ואת המשמעויות שלהם,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :את התוואי.
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שלום בן משה ,ראש העיר :ואת התוואי .יש הסכמה של משרד השיכון שייתן להם תקציב
לתכנון יותר מפורט כדי להגיד מה הן המשמעויות של העניין הזה וברגע שהתוואי הזה
יאושר בוועדה המחוזית ויעלה לוועדה הארצית ויאושר,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :הוא צריך להיות מאושר על ידי המינהל האזרחי.
שלום בן משה ,ראש העיר :בעצם ,במינהל האזרחי כמובן ,אז בעצם אפשר להיכנס לתכנון
מפורט וקביעת לוח זמנ ים .בד בבד כמובן יעשו שינוי תוכנית מתאר ארצית שזה מחייב .זה
פחות או יותר,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :יש לזה תוחלת זמן? כמה זמן ,שנה ,שנתיים ,שמונה?
שלום בן משה ,ראש העיר :תראה ,בדרך כלל דברים כאלה של שינוי תמ"א ארצית לוקחים
שבע שנים ,שמונה שנים וכו' וכו' .מכיוון שכל הגורמים מוכנים לקחת חלק ופוטנציאל
המתנגדים ,בעיקר בחלק המזרחי ,קטן יותר ,אז להערכתנו שבין שנתיים לשלוש שנים נוכל
לצאת לדרך .זאת אומרת אם אנחנו נראה שתוך שנתיים או קצת יותר ישנו את תוכנית
המתאר ויאשר אותה ,זה הישג עצום ,אז אחר כך תוך שנה – שנה ומשהו חברת החשמל
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :התכנון יכול להיגמר תוך שמונה חודשים ,כולל אומדן
ה,
שלום בן משה ,ראש העיר :חברת החשמל ברגע שהיא תקבל פקודת עבודה ,יש לה תקציב
והיא תתחיל לעבוד כדי להסיט את מסדרון החשמל.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :והשטח הזה יהפוך להיות גן ירוק או שיהפוך להיות בנייה?
שלום בן משה ,ראש העיר :עכשיו,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אתן לך תשובה.
עדי אביני ,חבר מועצה :זה אותה תוצאה.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,סליחה ,קצת הארכתי יותר מדי ובזה אסיים .אני אומר
לכם כשנגיע למצב הזה ,שבו יש דיון על התקציב ומה עושים בשטח ,עברנו את ה ,...אחד.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אני רוצה לשאול משהו.
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שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,בקשר לבית הספר ב .A-בית הספר ב A-נמצא סמוך
למסדרון החשמל .מזה שנה וחצי אנחנו מבצעים פעולות ניטור כדי לבדוק את רמת הקרינה.
נעשו על ידי אנשי מקצוע ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה שהוא מוסמך לעניין הזה .בכל
הבדיקות שנעשו ,רמת הקרינה המותרת,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :שנמדדה.
שלום בן משה ,ראש העיר :שנמדדה היא מתחת לסף המותר .כלומר שהסף המותר הוא 4
 ..אצלנו פה בארץ .אגב ,במקומות אחרים בעולם המספרים הם יותר גדולים ,אז רמת
הקרינה שנמצא על הגדר של בית הספר היא  1.6או ,168
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה בין חצי לאחד וחצי.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :גם בשעות העומס?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :כן ,בשעות העומס המקסימליות.
שלום בן משה ,ראש העיר :גם בקיץ ,גם ביולי וכדומה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בשעות הלימודים.
עדי אביני ,חבר מועצה :ביולי אוגוסט אין בית ספר.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא קשור .זה קשור,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :לא ,אבל הבדיקה נעשתה בשעות הלימודים?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עומר שכטר ,חבר מועצה :לא ,אבל באוגוסט זה חודש הכי עמוס מבחינת צריכת חשמל.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אני יכול להגיד לך ,באוגוסט באחת בצהריים ,לפי
אנשי חברת החש מל זה העומס המקסימלי .עכשיו ,הקרינה היא פונקציה של העומס ברשת
של הזרם.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון ,נכון.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :של הזרם ברשת.
שלום בן משה ,ראש העיר :עכשיו תראו ,אני מבין ,אני מבין לליבם של ההורים שלא
מוכנים לקחת סיכון ,הם אומרים תשמע ,קרינה כזאת קרינה אחרת וכל הילדים הקטנים
וכו' וכו' .מה שאני אמרתי להם ,מה שאני אמרתי להם זה ככה ,זה בהסכמתם .אנחנו עכשיו
שוכרים חברה בשיתוף פעולה איתם ,שהחברה הזאת ,היא חברה מקצועית ,מאושרת ,זה לא
איזה שרלטנים שבאים לשים כל מיני מכשירים מכספים ציבוריים ,והיא תבצע ניטור
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במהלך החודשים הקרובים ,נגיד עד יולי .אם יתברר שרמת הקרינה בבית הספר היא לא,
היא מעל המותר ,אני לא אאפשר את ההכנסה של התלמידים .אני .אני לא צריך אותם .אני
לא אאפשר שהתלמידים האלה ייכנסו ללמוד שם ואז החלופה שאנחנו מוכנים,
כאלט רנטיבה כתוכנית מגרה ,זה שהם יעברו ,בהנחה שבית הספר שנבנה ,שמתחיל להיבנות
עכשיו בשבוע הבא ,אני מקווה תוך שבועיים ,בית ספר נוסף ב ,906-מה שנקרא גבעת רננה,
שהוא מיועד להורים ב . A-הוא הוא יסתיים עד תחילת שנת הלימודים ,בא לציון גואל .הוא
אמור אגב להסתיים .יכ ול להיות שהוא יידחה שלושה ארבעה חודשים ,אבל אם הוא לא
יסתיים ויתברר שב A-יש חשש של סכנה ,התלמידים לא ייכנסו ל ,A-לא נפתח ב A-את בית
הספר ואנחנו נעביר אותם למה שפעם היה בית ספר ענבלים ,איפה שנמצאת כרגע הפסגה
והמכללה ,ואנחנו ,הם ילמדו שם במהלך כמה חודשים ,להערכתי חצי שנה ,ובסיום
הלימודים הם יעברו לבית הספר שכרגע שנמצא ,שהתחיל את הבנייה שלו .סך הכול ,סך
הכול ככה ,יש כבר בית ספר אחד שנפתח השנה ויש בו  9כיתות.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :מתוך .24
שלום בן משה ,ראש העיר :מתוך  .24במהלך השנה הקרובה ,בית הספר הזה כולו יהיה
מלא 24 ,כיתות .בבית ספר  Aיש לנו  24כיתות שהן כבר מוכנות .אגב ,בבית ספר  ,Aבבית
ספר  Aיש גם גן ,יש שם מעון ויש שם גם תלמידים של קרמבו,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :התנועה,
שלום בן משה ,ראש העיר :תנועת הצופים,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אחר הצהריים.
שלום בן משה ,ראש העיר :ונמצאת שם ,השיטור העירוני נמצא שם ,והמתנדבים של
המשמר האזרחי.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :והצופים.
שלום בן משה ,ראש העיר :יש שם פעילות די גדולה של אנשים .זה עד כאן בקשר לעניין
הזה .אני קצת הרחבתי ,קצת הרחבתי.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אני רוצה לשאול.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,כל הכבוד על המענה לפיתרון.
שלום בן משה ,ראש העיר :תודה רבה.
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עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אחד זה מעין הנושא של הקרינה .אני מציע  ...שאנשים עושים
אנטנות פירטיות על גגות פרטיים ומקבלים כספים על כך,
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל זה משהו אחר.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לא ,אני רוצה להגיד משהו ,זה בהקשר זה,
שלום בן משה ,ראש העיר :הסלולאר אתה מדבר.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :כן .אני מציע קודם כל להקים תוכנית מוגדרת ,תוכנית אב
ראשונית להקמת האנטנות ואז תהייה תוכנית מוגדרת ברורה ,אף שכונה לא תחשוש ..
אנטנות בגלל מצב כזה או אחר .שתיים ,בעניין חברת החשמל ,תראה ,יגאל יוסף ביקש להזיז
את הקו ההוא ומשה סיני ולא הצליח .על פניו אין סיבה בעולם שהמדינה פתאום תגיד לך
כן .אין סיבה הגיונית .זה עולה הרבה כסף .להם לא היה שרביט .לא היה להם איזה שוט
כלפי המדינה .לסיני היה נגיד ,מאחר והוא התחיל לבנות שם .ליגאל יוסף לא היה .לך היום
יש את השוט ,זאת אומרת הם אמרו לי והם עשו לי ואנחנו נתכנן והכול ,זה בובו-מייסס.
אחר כך מה יעשו? מת .אני מציע שתגיד להם חבר'ה ,זה חשוב לנו מאוד לעיר ,אם באמת יש
לכם כוונות אמיתיות ,בואו נקפיא כרגע את כל הבנייה עד שתסיטו את זה .גם אם נצטרך
אחר כך להוציא תוכנית בשינוי תב"ע מתחת לקו המתח שיתפנה ,ולא חשוב כמה יחידות
דיור ,מבני ציבור וכו' וכו' ,אז יעשו את זה  .כרגע לדעתי,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מבקש לא לצלם.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :כרגע לדעתי אתה צריך להשתמש בשוט שיש לך והוא בסוף
ייגמר לך אם לא תשתמש בו.
שלום בן משה ,ראש העיר :טוב.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אתה בא ואמר למדינה אני עוצר את כל הבנייה עד שתזיזו את
קו המתח .עכשיו .. ,נמצא אצלם .ברגע שעכשיו תטחנו ישיבות ,כמו שאתה אומר זה שבע
שמונה שנים ,הבנייה תיגמר ואם לא ישימו פס על אף אחד.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני לא אמרתי שבע שמונה שנים.
עומר רצון ,חבר מועצה :אמרנו בפתיחת שנת הלימודים הזאת כבר לא יהיה.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אתה אמרת לגבש תוכנית אב.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אמרתי בימים כתיקונם ,במקומות אחרים זה לוקח,
התהליך אצלנו זה הרבה יותר קצר כי זה תמ"א .יש לתמ"א טבע משל עצמה .. .שתפסיק
לנשום ,שי לתמ"א תלם של עצמה שהיא עוברת תהליכים ,היא מאושרת על ידי גופים שונים
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והתנגדויות ומפקידים אותה .יש לה טבע משל עצמה .לכן אני אומר לך אם עכשיו אנחנו
נהייה בטבע שלה הרגיל ,התקדמנו התקדמות רבה מאוד.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לפני שלוש שנים היה לך משא ומתן בהסכם הגג .בין
הסעיפים בהסכם הגג מופיע הקו מתח של חברת החשמל.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :הווה אומר חלפו שלוש שנים והמדינה בכלל לא מתכוונת.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא נכון.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :רגע ,דקה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה טועה.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :רגע ,דקה.
שלום בן משה ,ראש העיר :למה לא התכוונו?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :סליחה ,לא ,לא ,התקדמנו בזה שעכשיו ישבת עם ההוא ,עוד
פעם ישבת עם ההוא ,ישבת עם ההוא,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :זה יכול להימשך גם שלוש ,ארבע וגם עשר שנים.
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,עוזי,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :דקה ,דקה,
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,עוזי,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :תן לי דקה.
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,עוזי,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :סליחה ,תן לי דקה .בוא תגיד למדינה חבר'ה ,או קיי,
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :קחו את הזמן שלכם ,אני לא מקים שום היתר תוספת של
בנייה עד שאתם לא שמים את זה ואני מבטיח לך שאם אתה תעשה את זה ,הם כל כך
צריכים את הדיור ,הבנייה צריכה את הדיור אז הם יתחילו לזרז את זה .אם לא ,אז אתה
יודע מה ,היה פה ישיבה ,יצאנו בהצהרות ,סבבה ,היה דיון בוועדה מחוזית ובלה-בלה-בלה,
בסוף העולם זז וזה לא יזוז .משה סיני לא הצליח ויגאל יוסף לא הצליח .יש לך שוט,
תשתמש בו.
שלום בן משה ,ראש העיר :טוב ,תודה רבה .או קיי ,נעבור לישיבה.
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משתתף בדיון :אדוני ראש העיר ,אני יכולה לומר מילה?
שלום בן משה ,ראש העיר :מה?
משתתף בדיון :אני יכולה לומר מילה בהקשר הזה?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא ,שרי סליחה ,אני לא נותן לתושבים ,תסלחי לי ,אני לא
רוצה לחרוג,
משתתף בדיון  :אז שזה יהיה בכתובים .אני חושבת שעדיף היה שאני אומר את זה בעל פה.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אני חושב שאם היא תדבר ,אני קם ויוצא .אני לא
מוכן שהיא תדבר.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אגב ,אגב ,אפשר ,למה? הייתה פה בחורה בשם מאיה ונתנו
לה להתבטא.
שלום בן משה ,ראש העיר :תרשה לי עוזי ,עוזי,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :היה כבר תקדים.
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,שרי ,בהמשך ,לא עכשיו.
משתתף בדיון  :אני לא מוכנה .אני חוזרת  ,...אבל בסד .לשיקולכם .יהיה בכתב או בעל פה.
הכול בסדר.
שלום בן משה ,ראש העיר :שרי ,שרי,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :למה? מה הבעיה שלך לתת לה?
שלום בן משה ,ראש העיר :שרי ,סליחה ,אני באמת מצטער .אני לא רוצה לחרוג מהמנהג.
אני כאילו כרגע עושה אפליה בין אחד לשני.
משתתף בדיון :הכול בסדר.
שלום בן משה ,ראש העיר :היית חברת מועצת העיר ,אנחנו מכבדים אותך מאוד ,אם
תוכלי להישאר איתנו עד הסוף בבקשה.
משתתף בדיון :לצערי לא ,אבל כן משפט אחד .יש תמ"א  1העבירו בתוך שנתיים .אתה לא
חייב  ...את תמ"א  1העבירו בתוך שנתיים.
שלום בן משה ,ראש העיר :שרי ,שרי ,תודה.
משתתף בדיון :תודה רבה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברים ,לציין לפרוטוקול,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שבנגה הצטרף לישיבה.
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עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לא יצאת.
עדי אביני ,חבר מועצה :הוא הצטרף לישיבה.
(מדברים יחד)
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :היו פה כאלו שקיבלו גם בהתחלה.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,לא,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חבר'ה ,יש לנו ישיבה ארוכה.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,כן.
 .1בקשה להוספת נושא לסדר היום של חברת המועצה אביבה שקד בנושא:
הסכם התאגיד החדש "מקום בלב" עם יזם חיצוני להפעלת הבריכה העירונית
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הנושא הראשון ,הנושא הראשון לסדר היום זה בקשה של
אביבה שקד לתוספת לסדר היום.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :סליחה ,החוק אומר הנושא הראשון זה בקשה של ישיבה שלא
מן המניין .אז קודם כל,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :החוק אומר ,מה אתה אומר לי לא .אני החוק? המחוקק קבע?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אבל אביבה לא נמצאת פה .מה אנחנו נדון במשהו שהיא לא
נמצאת?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :זימון ישיבה שלא מן המניין ,הנושא הראשון שעולה זה ישיבה
שמן המניין ,זה הנושא שעלה בישיבה שלא מן המניין .בסדר? זה החוק.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :שנייה ,יש הצעה לסדר ,אז קודם כל צריך להצביע
עליה לפני .היא לא נמצאת ,אז או שתקיימו הצבעה ותחליטו לא ,זה אפשרות שלך ,או
שתחליטו כרגע,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :פרומה ,אבל הנושא גם שעולה זה הנושא ש,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא ,אבל לא דנים בזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה רק השאלה אם להוסיף את זה לסדר היום.
מר רזיאל אחרק ,חבר מועצה :או קיי.
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש לעירייה :ואחר כך הנושא הראשון על סדר היום זה החלטה
שלך.
שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בסדר?
שלום בן משה ,ראש העיר :בסדר.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :או קיי.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :תראו ,אני רק נותן לכם עדכון קצר בקשר לנושא הבריכה כי זה
עלה .אומר כך ,שטח הבריכה שנמצא ברחוב האצ"ל הוא שטח בריכה שהוא שייך לסוכנות
היהודית .הסוכנות היהודית העבירה את השטח הזה ל"מקום בלב"" .מקום בלב" במשך
כשנה וחצי הוציא פעמיים או שלוש מכרזים לבניית הבריכה .במשך התקופה הזאת אנשים
שהשתתפו בהוצאת המכרזים האלה ,אחר כך חזרו בהם בדרך כזאת או אחרת .המכרז לא
יצא לפועל .על פי החוק ,על פי המינהל התקין ,אם עכשיו הרשות או חברה מוציאה מכרזים
והמכרזים לא יוצאים לדרך ,רשאית האגודה או החברה או העירייה לנהל משא ומתן עם
זכיינים ,ואכן היא פנתה לשניים שלושה זכיינים ,ניהלה איתם משא ומתן וזה לא עלה יפה.
נשאר זכיין אחד שאיתו התקדמו במשך כשנה בליווי יועץ משפטי לפי כל הכללים והגיעו אתו
לכלל סיכום בקשר לתנאים ובקשר לזה .השורה התחתונה שהזכיין הזה אמור לבנות בריכת
שחייה ,היא בריכת שחייה לא עירונית ,היא בריכת שחייה של הזכיין והוא מעביר אותה,
הרשות לא משקיעה שקל אחד בבריכה הזאת.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אבל המכרז הוא מכרז עירוני.
שלום בן משה ,ראש העיר :המכרז לא עירוני .המכרז הוא של "מקום בלב".
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אגב ,למה עשית דווקא ל"מקום בלב"?
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע ,אבל אמרתי קודם ,אמרתי קודם שהקרקע היא
קרקע של הסוכנות שהעבירה ל"מקום בלב".
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :מה ,יש לה בטאבו ש"מקום בלב" מופיע ,זה שלה ,מה?
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שלום בן משה ,ראש העיר :העבירה בהסכמה את הקרקע ל"מקום בלב" .אם אתה רוצה
לבדוק ,תשאל אחר כך ,אני אתן לך את הפרטים .עכשיו,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :עכשיו תענה.
שלום בן משה ,ראש העיר :לגופו של ,אני לא יודע ,העבירה ,הסוכנות העבירה ל"מקום
בלב".
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי רגע אחד לסיים .אני מעדכן ולא דן בזה ,זה הכול .רק
מעדכן אתכם .עכשיו בעצם הנושא הזה אמור לעלות לדירקטוריון החדש של "מקום בלב".
הדירקטוריון שנבחר הוא הסמכות שבפניו יוצג העניין והוא יאשר או לא יאשר .זה הכול.
ולכן הנושא,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :תגיד שהדירקטוריון הוא ברשותך.
שלום בן משה ,ראש העיר :עדיין ברשותי ,כן.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :גילוי נאות.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
(מדברים יחד)
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :בסדר ,אני לא מזלזל חלילה.
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,די ,עוזי ,הרי אתה יודע,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לא,
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו רציניים .אל תעשה כרגע ...
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אני רציני.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,עכשיו ,ולכן מכיוון שהנושא הזה נמצא ב"מקום בלב",
אחרי ש"מקום בלב" יסכם את העניין ,אם נידרש פעם נוספת להעלות את זה כאן לדיון,
בבקשה ,זה הכול .ולכן אני מציע להוריד את זה מסדר היום.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :לא דנים בזה.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :מכוח מה?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא דנים בזה אמרתי .לא דנים בזה עכשיו.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :העלית את הנושא.
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שלום בן משה ,ראש העיר :לא דנים בזה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני מעלה להצבעה את הצעת ראש העיר להוריד את
התוספת לסדר היום.
עומר רצון ,חבר מועצה :מה להוריד? זה בכלל לא מופיע ,אין מה להוריד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זה לא משנה.
עדי אביני ,חבר מועצה :לא משנה.
עומר רצון ,חבר מועצה :ראש העיר,
שלום בן משה ,ראש העיר :היא לא נמצאת פה.
עומר רצון ,חבר מועצה :בגלל שהם לא נמצאים ,אני צריך להוריד,
(מדברים יחד)
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אולי לקבל החלטה לדחות את זה לדיון הבא.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא ,לא .הלאה ,הלאה ,הנושא הזה .בבקשה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה לא על סדר היום .יש החלטה לא לדון בזה .
מר שלום בן משה ,ראש העיר :לא לדון ,הלאה .בבקשה.
החלטה מס'  :1בקשה להוספת נושא לסדר היום של חברת המועצה אביבה שקד בנושא:
" הסכם התאגיד החדש מקום בלב עם יזם חיצוני להפעלת הבריכה העירונית".
ירד מסדר היום.
 .2בקשת  5חברי מועצה :רזיאל אחרק ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עומר רצון ועוזיאל
אשוואל לדון בנושא ביטול ערעור מנהלי מספר  26523-01-17שהוגש על ידי יועמ"ש
ועדת המשנה ____________________________________________________
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב ,הנושא השני ,הנושא השני זה בקשת  5חברי המועצה:
רזיאל אחרק ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עומר רצון ועוזיאל אשוואל,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :רגע ,רגע ,שנייה ,יש פה בעיה ,שלחו את עדי אביני ,עדי היה
והצטרף לבקשה ,משום מה שמו לא הופיע כאן ,גם מיכאל לא הופיע ,שני האנשים האלה לא
הופיעו .עדי הצטרף מלא.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי ,הצטרפת לבקשה?
עדי אביני ,חבר מועצה :ברור שכן ,אני חלק מהבקשה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :הראשן שהצטרף.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אני אמרתי שצריך לדון בזה.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :או קיי ,מקבלים את התיקון הזה.
עדי אביני ,חבר מועצה :או קיי.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לדון בנושא ביטול ערעור מנהלי מספר  26523-01-17שהוגש
על ידי היועץ המשפטי של ועדת המשנה .ראש העיר יתייחס לזה ,בבקשה.
שלום בן משה ,ראש העיר :תראו ,הנושא הזה הוא נושא ,הנושא הזה הוא נושא משפטי ,זה
פרשנות משפטית ולכן מה שאני מציע וסיכמתי כרגע עם מי שהגיש את ההצעה ראשון שזה
רזי ,לדון בסוגיה הזאת בדיון מקצועי בנפרד ,כדי לראות את הפרשנות המשפטית לכאן
ולכאן .בסיום הדיון הזה ,במידה ויהיה צורך ,נביא את זה כרגע לדיון במליאה,
עדי אביני ,חבר מועצה :מליאת הוועדה.
שלום בן משה ,ראש העיר :במליאת הוועדה .מקובל עליך?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :כן ,אבל רק משהו נוסף.
שלום בן משה ,ראש העיר :אחרי הדיון ,שנעשה דיון מקצועי,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :הסיכום הוא על דעת כולנו ,קודם כל שבוע הבא כמו שאמרת
החבר'ה פה עם משה כהן ועם פרומה ,נעשה פה דיון ,נבדוק ,נראה אני רוצה רק שלדיון הזה
תהייה חוות דעת משפטית מונחת על השולחן ,שיש סמכות והייתה סמכות ליועץ המשפטי
של הוועדה שהוא יועץ חיצוני ,לקבוע  180מטר או  190מטר או  120מטר .אני רוצה לדעת
מאיפה הוא לקח את הסמכות בשביל הדיון ,שנתחיל אותו ולא נבזבז את הזמן שלנו .זה פעם
אחת .פעם שנייה ,כמובן שכל האנשים יהיו כאן ואחר כך מליאת הוועדה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :סליחה דקה ראש העיר ,איך אתה מתכוון,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,סליחה ,סליחה ,סליחה ,סליחה,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אדוני ראש העיר ,את מי אתה מזמן לדיון המקצועי? ממה
הוא יורכב?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אנחנו ,מי שחתם.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מי שרוצה לבוא ,בסדר.
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החלטה :2
סעיף  2שבתוספת לסדר היום :בקשת  5חברי מועצה :רזיאל אחרק ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ ,עומר רצון ועוזיאל אשוואל לדון בנושא ביטול ערעור מנהלי מס' 26523-01-17
שהוגש ע"י יועמ"ש ועדת המשנה ,כדלקמן:
א .לקיים ישיבה בנושא עם חברי המועצה שהגישו את הבקשה ,עו"ד משה כהן -
יועמ"ש הוועדה ופרומה פורת  -יועמ"ש העירייה.
ב .לאחר הישיבה ,יובא הנושא לדיון במליאת הוועדה לתכנון ובניה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה .הנושא הבא.
(מדברים יחד)
משתתף בדיון  :סליחה שלום ,אני לא רוצה להפריע .סילקתי את חבריי מפה כדי שלא יהיה
רעש.
שלום בן משה ,ראש העיר :שבי ,שבי איתנו ,שבי איתנו.
משתתף בדיון :לא ,אני רק רוצה מילה ,אני לא רוצה לעכב אתכם ,אני רואה שאתם מאוד
עסוקים .שלום ,משפט אחד ,מחר אתם פותחים את המעטפות ,תחשבו טוב טוב מי הקבלן.
זה מה שאני רוצה.
שלום בן משה ,ראש העיר :שיהיה לך כל טוב.
משתתף בדיון :בסדר? תחשבו טוב.
מר עדי אביני ,חבר מועצה :איזה מעטפות?
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אגב לכל אלה שיש להם אוזניים קרימינליות ,כשאומרים
מעטפות מייד האוזניים שלכם צצות למעלה ,אני מכיר אתכם.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :היא התכוונה לוועדת המכרזים ,לא?
שלום בן משה ,ראש העיר :המעטפות שנפתחות מחר ,המעטפות שנפתחות מחר אלה
המעטפות של ועדת המכרזים ,של הקבלנים
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לא חשבנו אחרת.
שלום בן משה ,ראש העיר :כל מי ששמע מעטפות באוזניים ,..
(מדברים יחד)
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :שלום ,אני רוצה לומר משהו.
שלום בן משה ,ראש העיר :בואו נתקדם.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לא ,זה נושא על סדר היום .תביא להגיד משפט .הנושא של
השמאות שדיברנו עליו.
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שלום בן משה ,ראש העיר :איזה שמאות?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :הבקשה של חמישה חברי מועצה.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא שמאות.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :על היטל השבחה.
שלום בן משה ,ראש העיר :איזה שמאות? על מה הוא מדבר?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :על היטל השבחה .הרי יש לנו פה בקשה ,נכון?
שלום בן משה ,ראש העיר :זה דיון עקרוני.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אין בעיה ,דקה.
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :דקה ,דקה ,צריך לזמן את כל החמישה לפחות פלוס דרג
מקצועי ,אבל תעשה את זה זריז כי הדיון של אנשים מסוימים הוא גם זז.
שלום בן משה ,ראש העיר :בסדר ,בסדר גמור.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי ,אני ברשותכם ,אני ברשותכם רוצה ,אני ברשותכם,
בפעם הקודמת ,סליחה ,בפעם הקודמת נדרשנו לשאלה עקרונית באשר לסוגיית התב"רים
ואני כל פעם נשאלתי שאלות ,חלק שאלות ענייניות ,גם כשיש בהם איזה עקצוצים כאלה
ואחרים ,אני מקבל אותם באהבה .אז התב"רים מתחלקים ,כפי שכולם יודעים ,לכמה ,דקה,
התב"רים מתחלקים לכמה מישורים .יש תב"רים ,יש תב"רים שהם תב"רים שאנחנו
מקבלים אותם ממשרד השיכון לבניית בתי ספר ,גני ילדים ,מעונות יום וכדומה .זה מובן
מאליו ,משרד החינוך ,משרד השיכון ,כולם מגיעים אלינו ואנחנו מקבלים אותם באהבה.
ובעיקר הם מתקציבים חיצוניים.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ לראש העיר :אבל המועצה צריכה לאשר אותם.
שלום בן משה ,ראש העיר :בוודאי ,בוודאי .יש גם תב"רים של מצ'ינג שמחויב ,אם לא
תעשה מצ'ינג לא תקבל .אבל יש שני תחומים שלפי דעתי שהם שולטים ב ..בשנתיים
האחרונות ואני מקווה גם בעתיד ,והם מסתמכים בשני תחומים .האחד זה תחום הספורט,
שבו אנחנו רוצים לעשות מהפכה .המהפכה היא בדמות של אישור שלכם למתקני ספורט
שבמשך שנים ,שנים רבות מאוד ,זה לא עכשיו קשור להנהלה הקיימת ,זה גם בעבר.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :זה כמה עשורים.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון .אין מגרש כדורגל ,אין מגרשים פתוחים ,אין מגרשי טניס,
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עומר רצון ,חבר מועצה :גם בריכת שחייה אין.
שלום בן משה ,ראש העיר :אין בריכת שחייה וכו' וכו' .כן ,באמת ,אמיתי.
משתתף בדיון :בית קולנוע.
שלום בן משה ,ראש העיר :אמיתי .כלומר עובדים עליו.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,דקה ,אז זה תחום אחד שקשור לספורט .התחום
השני ,אני מבקש רגע אחד סליחה ,תסגרו בבקשה את הטלפון.
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,אין מזגנים? הרגת אותי .חם לי.
שלום בן משה ,ראש העיר :יש פה מזגן .תפתח את המזגן.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :איפה השלט? איפה השלט?
עדי אביני ,חבר מועצה :אפשר לפתוח את החלונות.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :תנו לי להמשיך ,סליחה.
עדי אביני ,חבר מועצה :לא יודעים עכשיו אם הוא עובד או לא עובד.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,או קיי ,עכשיו דבר שני שנוגע לנושא הספורט ,כל העניין
של הטיפול במתקני הספורט שבמשך שנים באופן סיסטמתי לא הושקעו כספים לטפל בהם,
ואת מה שאני אומר עכשיו זה הרבה מאוד שנים ,באמת ,ואנחנו מקדישים לזה היום תב"ר
נוסף לטפל ,לשפץ ,לשדרג את מתקני הספורט .אומר חבר ראש המועצה לשעבר יוסף מלמד
מאז יוסף מלמד לא טיפלו בזה .או קיי ,אני לא יודע כרגע היסטורית .אלה שני תחומים,
אלה שני תחומים שבעצם יעשו מהפכה בתחום של הספורט .אני חושב שהעניין של הספורט
הוא אחד הדברים המרכזיים בכל עיר שרוצה לתת לילדים שלה ,לנערים שלה ,לבוגרים שלה
תחומי ספורט במגוון רחב של דברים.
עדי אביני ,חבר מועצה :תרבות פנאי.
שלום בן משה ,ראש העיר :תרבות פנאי וספורט .זה תחום אחד .התחום השני שאני מבקש
להציג לכם אותו ,הוא התחום שנוגע לטיפול בכל התשתיות של הכבישים והמדרכות ברחבי
העיר .יש לנו קרוב ל 50-כבישים ברחבי העיר שנמצאים ברמות שונות בחוסר טיפול ,מרמה
שהם כבר נמצאים בתיקוני שבר ,ברמת אחזקה ,לרמה של מניעה ברמות שונות .במשך
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שנים לא נעשתה עבודה סיסטמתית מתוכננת כי זה לא עבודה לשנה אחת ,זה תוכנית רב
שנתית ,שבמסגרתה מנתחים ,מנתחים ,במסגרתה מנתחים את הכבישים .מה שעשינו לפני
חצי שנה ,בטח יוצג לכם העניין ,שכרנו חברה חיצונית והיא בחנה את כל הכבישים ,עשתה
להם מה שנקרא צילום רנטגן גם של הכבישים וגם של המדרכות בצורה כזאת והיא נתנה לנו
מיפוי של המצב ואומדן כמה זה יעלה .אני ברשותכם רוצה להתחיל בזה ,מכיוון שרזי שהוא
חולה ,הוא בא לכאן במיוחד לשמוע את זה ,אני רוצה להציג לכם את התחום הזה ואחר כך
נמשיך הלאה .יש לנו מצגת שהכנו בו את העניין הזה ונמשיך ,בסדר? בבקשה.
עומר רצון ,חבר מועצה :מצגת בנוגע למה?
שלום בן משה ,ראש העיר :בנושא הכבישים.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :כל הכבוד ,יישר כוח ,כי אני אגיד לך למה ,תביעות שאנחנו
מקבלים מכל מיני תושבים ,מעבר לזה שהם נפגעים ונפצעים ונגרם להם נזק פיזי ,מזמן כבר
יכולנו לשדרג את הכול.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :פה נופל מישהו ,פה נתקל באבן משתלבת .יישר כוח .זה לא מובן
מאליו.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני יכול לומר לכם,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,דקה ,עוד דבר אחד ,סליחה ,עוד דבר אחד ,דקה,
עוד דבר אחד ,עוד דבר אחד שקשור ,דקה ,סליחה,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :יש עוזרים שהם לא ...
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,תהיו איתי שנייה.
עומר שכטר ,חבר מועצה :עוזרים קטנים.
שלום בן משה ,ראש העיר :העבודה הזאת נעשתה בשיתוף פעולה של אגף ההנדסה ,אגף
ההנדסה ועוזר ראש העיר בשיתוף פעולה בחודשים האחרונים ,שיתוף פעולה יוצא מן הכלל.
האשכול השלישי שקשור לתב"רים שלא הזכרתי זה האשכול שמטפל בבתי הספר וגני
הילדים .השנה תהייה מהפכה בגני הילדים .כל גני הילדים בעיר ובכלל זה גני ילדים של
המגזר החרדי ,כולם בלי יוצא מן הכלל יהיה טיפול בנושא ריבוד והצללה ומתקני משחק
חדשים .כולם בלי יוצא מן הכלל.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :זה מ.2018-
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שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,כן .או קיי ,אז זה שלושת התחומים .אחד זה תשתיות
כבישים ,השני אולם הספורט והשלישי כל הנושא של גני ילדים ,בתי ספר ובעיקר כל גני
הילדים שנמצאים בעיר ,ברחבי העיר שחלקם נרשמים ,אנחנו עושים להם מתיחת פנים
מאוד ר צינית .תיכנסו אליהם ,הם כמעט כאילו חדשים .ריבוד חדש במקום החול ,הצללות,
מתקני משחק ולאחרונה ציפינו ,חלק מגני הילדים ,אני מזמין אתכם ללכת ולראות את גני
הילדים שנמצאים ביצחק לוי ,ציפוי מיוחד כזה ,אתה בא כאילו גן חדש .ציפוי יוצא מן
הכלל.
עומר רצון ,חבר מועצה :מהמם.
עדי אביני ,חבר מועצה :אתה מדבר גם לגבי הציפוי של הקירות.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון ,נכון .מה שאמרתי כרגע ובכלל זה גם הנושא של גן
המומינים שנכנס כרגע לפעולה כדי לשדרג אותו .בבקשה .עכשיו אני מבקש ברשותכם לתת
לסגן ראש העיר להציג את העניין של ,מיכאל ,בעניין הזה שאמרתי לכם.
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :אני רוצה להגיד שזה היה כאילו טעות להוריד את התב"ר
מ 20-מיליון ל 10-מיליון.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אגיד לך בדיוק ,זה לא טעות.
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :תשמע ,כשזה רשום  20מיליון,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא ,לא,
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :כן ,זה רשום  20מיליון.
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל,
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :כשזה רשום  10מיליון ,זה כבר בעיה בתב"ר.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,אני אגיד לך מדוע .אני אגיד לך מדוע .אני אגיד לך מדוע.
מכיוון שוועדת הכספים ערב לפני זה אישרה  10מיליון,
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :אני מדבר איתך על ועדת הכספים.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,דקה ,אישרה את זה מכיוון שהגזבר נתן מקור
תקציבי .אני כבר אומר לכם שמה שאתם עכשיו כרגע רואים יעלה  40מיליון והמועצה הזאת
תאשר את זה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :כתוב לך פה שלב א'.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
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אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אני מבין ששלב א' זה רחובות ,רק ברחובות של ראש העין
הוותיקה .אני לא רואה פה,
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל ,קודם כל תרשה לי שנייה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,כן .רגע ,רגע ,רגע ,רבותיי ,רבותיי,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בחיים לא עשו את זה .אני כבר  10שנים פה ,לא עשו את זה
בחיים.
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה  13שנה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אומר לך אלכס ,אלכס ,אני אומר לכם וזאת לא תהייה
הפתעה יוצאת מן הכלל שאתם תצאו נפעמים ונדהמים ומזה שמצב הכבישים שנמצאים
בגבעת טל ובנווה אפק ,מצבם יותר טוב מאשר רחוב אפק ורחוב המוביל ורחוב ה ,..זה ברור
לגמרי ,אבל אני אומר לכם ,תרשה לי אלכס ,אני אומר לכם שבתוך התוכנית הזאת יש גם
כבישים בשלב מתקדם ביותר שכונות .בבקשה.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :יש פה גם התייחסות לרחוב האצ"ל וחג'בי?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו כבר נתייחס לכל.
עדי אביני ,חבר מועצה :אגב ,חג'בי כבר יצאו למכרז ,יש כבר קבלן כבר.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,בוודאי.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מה שאנחנו עושים בקדנציה הזאת ,אני אומר לך שלא עשו באף
קדנציה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :נשארנו פה לבד.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתם שותפים ,בוודאי.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :נשארנו פה לבד .אין תושבים.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה .מיכאל בבקשה.
עדי אביני ,חבר מועצה :כולם הלכו.
שלום בן משה ,ראש העיר :מיכאל בבקשה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :מיכאל בבקשה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :רבותיי,
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שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה מיכאל.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בואו נתחיל.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אני רוצה לומר בתחילת דבריי שלפני כשנה פניתי לראש
העיר ובהיותי גם תושב העיר הזאת מאז ילד קטן ,אז אני הולך בשבת להורים לפעמים עם
העגלה של התינוק ,שם אני נתקל בכל הגילויים בנושא המדרכות והשברים בכבישים .את
הנושא הזה ,איך אומרים ,ראיתי טוב .יתרה מזאת ,הגיעה אלי תושבת העיר שיש לה בעל
נכה ,והיא כל פעם צריכה לסחוב אותו בעגלת נכים ,היא פשוט בכתה לי במשרד .היא גרה
קרוב לרחוב וולפסון שהיא פשוט יורדת מהכביש ,יורדת מהמדרכה לכביש כי היא לא
מסוגלת ללכת על המדרכה ואני חושב שכל מי שנזכר לרגע ולא נוסע רק בכביש ,רואה את
המצב הגרוע של נושא המדרכות ויש פה כבישים ומדרכות שלא נגעו בהם למעלה מ 40-שנה.
אני שמח שראש העיר נעתר ,נתן לי מנדט לפעול .לקחנו חברה שעשתה סריקה בכל העיר ,גם
בנושא מדרכות וכבישים .יש לנו כ 102-קילומטר אספלט ומדרכות ופה אנחנו נראה במצגת
איך אנחנו מפתחים את העניין.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :כמה שולם לחברה הזאת?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :החברה הזאת הייתה לדעתי בהצעה זולה יותר למעלה מ-
 150אלף שקלים,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לא ,כמה ,כמה כאילו ,כמה?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :כמה?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :כמה הסך הכללי?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :זה בסביבות  120אלף שקל שהחברות הציעו  400ו500-
אלף.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :מה זה ,ועדת המכרזים כאילו? זה היה בוועדת המכרזים?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :זה היה בהצעות מחיר שנעשו ברכש על פי החוק ,לפי הדין
והם היו הכי זולים .אמרתי לך ,לדעתי הגבוהה ביניהם הייתה בסביבות  400אלף שקל.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה הגיוני לעשות תוכנית.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בדברים כאלה לא יכולים לטפל בחאפ-לאפ ,צריך לבדוק מה
מידת הנזק ,השבר ,הגודל ,הסדקים.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן .כן.
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מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :טוב ,אנחנו נתחיל מזה ש,
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בשנת  11-12 ,2012היה דו"ח של מבקר המדינה שעשה
ביקורת בכמה מועצות מקומיות וכמה עיריות .עיריית ראש העין גם הייתה ביניהם.
הביקורת הראתה את הליקויים באופן הטיפול של הרשויות המקומיות בנושא תחזוקת
הדרכים של הרשות .הרשויות המקומיות לא גיבשו תוכניות תחזוקה מונעת וגם מפה מזה
שלא עושים תוכני ת של תחזוקה ,נוצר מצב שהנזקים הולכים וגדלים וההוצאות הולכות
וגדלות ומקרה שיכל להיגמר ב 100-אלף שקל ,היום צריך לפתוח את כל ה ,זה יכול להגיע
להרבה יותר ,סכומים גדולים .על הרשות מוטלת החובה לדאוג שהדרכים הציבוריים בתחום
שירותיה יתוחזקו,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה ב ,2013-בתוך הדו"ח של הביקורת של הרשות המקומית.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :עליה לקבוע בראש ובראשונה תכנון ארוך טווח על בסיס
פיתוח כלכלי ,הנדסי עם סולם עדיפויות שייגזר ממנו באמצעות שימוש  ..אובייקטיבים
מקובלים .דו"ח מבקר המדינה  ,2013הביקורת העלתה ככה ,שהליקויים באופן הטיפול של
הרשות המקומית נבדקו בנושא תחזוקת הדרכים הציבוריים שבתחומי הרשויות ,הרשויות
המקומיות שנבדקו לא מימשו תוכנית תחזוקה מונעת של הדרכים ,לא נקבעו והוסדרו
תוכניות אב ותוכניות ארוכות טווח,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :בסדר ,אנחנו עכשיו נהייה הפוך.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :איך?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אנשים אמרו לא ,אנחנו נעשה כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,כן.
עומר רצון ,חבר מועצה :בוודאי ,בוודאי.
עדי אביני ,חבר מועצה :אנחנו רואים מה הם אמרו.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אתה צריך להבין שגם אתה כעירייה מחויב על פי דין
להחזיק את התשתית.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :א' זה הגיוני גם בלי מבקר המדינה .אנחנו לא צריכים לקרוא
את זה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :לא.
עדי אביני ,חבר מועצה :איפה הייתם עד עכשיו?
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(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,הוא כבר סיים.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :למה הקימו את תאגידי המים? כי ראו שהעירייה מוציאה
את הכספים של המים מהתקציב השוטף ולא מטפלת בתשתיות .אם יהיה מצב שלא יטפלו
בתחזוקה ויקימו תאגידי מים ,תאגידים עכשיו לכבישים ומדרכות ,או קיי? אז לכן אנחנו
צריכים לפעול.
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :זה מבקר המדינה או בתחילת הקדנציה כבר אמר שצריך
להחליף את כל המדרכות .זה שמבקר המדינה אמר אחר כך בדיעבד ,זה בסדר.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :כן ,אבל אם סיני היה פה ,אם סיני היה פה והיה שואל
כאופוזיציה ,היינו עונים לו.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני צריך ללכת ,רק שתי מילים.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה .. :פגישה עם התאגיד,
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה לא מצביע על מגרש?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני מאשר גם מגרש ,מאשר כל מה שאתה צריך.
עומר רצון ,חבר מועצה :לא ,מה זה זה? יש תב"ר אבל ,אתה היית שותף גם לזה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מאושר ,מאושר.
עומר רצון ,חבר מועצה :בסדר.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :חשוב שתדעו ש ..שדרות שלמה המלך ,יש הלימה מלאה ותכנון
מול אגף הנדסה בתאגיד.
עומר רצון ,חבר מועצה :בסדר ,בוא תעלה את התב"רים ,תאשר אותם ואחרי זה תעשה
מצגות .אם בן אדם הולך ,חשוב שהוא גם יהיה .זה לא עובד ככה .צריך לעשות הצבעה .אז
תעלה את ההצבעה עכשיו וזהו .במקום מצגות ,אתה צודק .רזי ,הזמן שלך יקר .שיעלה
להצבעות את התב"רים ,אם אין התנגדות ,תעלה.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,דקה ,דקה,
עומר רצון ,חבר מועצה :רזי ,אבל הם מעלים להצבעה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רק רגע ,סליחה ,חכה ,בבקשה.
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העיר :הוא ישמח מאוד .הוא יחכה גם להצבעה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אתם רוצים לוותר על זה ,אין לי שום בעיה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אחר כך נשמע את המצגת.
שלום בן משה ,ראש העיר :תמשיך בבקשה ,עוד כמה דקות ,תמשיך בבקשה.
עומר רצון ,חבר מועצה :מה ,אתה רוצה עכשיו את כל המצגת?
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,עומר ,תודה .בבקשה ,תקשיבו.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עומר ,בכל אני איתך.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה לא קשור.
שלום בן משה ,ראש העיר :מיכאל ,תמשיך בבקשה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :לי אין בעיה לוותר על המצגת .נתתי להם חוברות שיקראו.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני יושב ראש אגף הנדסה ,לא נתנו לי .לא נתנו לי לעשות את
זה .אני מוריד את הכובע ,כל הכבוד.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אני מוותר על הכובע הזה.
עומר רצון ,חבר מועצה :איזה כובע ,של מה?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :הרי אני לא ,בכלל,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :הלוא הוויכוח לוקח יותר מהמצגת.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בדיוק.
עומר רצון ,חבר מועצה :תוותר ,אנחנו מוותרים על המצגת.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :לא צריך .למי שיש הערות שיעיר .זהו.
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :ראית ,הוא נעלב.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :לא נעלבתי .בכלל לא .מה יש לי להיעלב ,תגיד לי ,אני לא
נעלב.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אז אנחנו הפסדנו.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :זה אנשים קשים יותר ,אני איעלב מחברי מועצה?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אם אתה לא מציג את זה ,אני מציג את זה עכשיו.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה הכנת מצגת,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :סליחה ,אני לא יכול לגרור  5שורות ומפריעים לי כל הזמן.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא יפריעו לכם.
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(מדברים יחד)
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :לא רוצה להעלות.
שלום בן משה ,ראש העיר :מיכאל ,מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :תעלה את התב"ר וזהו.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני חושב דרך אגב שמה שהתרחש כאן הוא לא לעניין .אומר
סגן ראש העיר ,פעם אחת ,הוא בדרך כלל לא מדבר,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :הרבה רצינות יש בעניין.
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא לא מדבר .הוא מציג משהו רציני שעשו עליו עבודה רצינית,
עם חברה ,רוצה להציג את העניין הזה ואתם כל הזמן מפריעים לו .זה לא לעניין .זה לא טוב.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :מה ,אני ילד בגן עכשיו,
שלום בן משה ,ראש העיר :ממש לא בסדר .זה הכול .בבקשה ,תמשיך הלאה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :מבחינתי  ..המצגת הזאת וזהו.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב חברים ,אנחנו נעלה עכשיו ,יש פה רשימה ארוכה של
תב"רים .בואו נעשה ,נעלה בינתיים רק את תב"ר -1א' ואת כל היתר אחר כך במכה אחת.
.1א .אישור תב"ר מספר  1863עבור מגרש כדורגל לב ישראל ע"ס  4,200,000מיליון ₪
במימון עירייה ו 2,300,00-מיליון  ₪במימון טוטו ,סה"כ תקציב  6,500,000מיליון ₪
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :התב"ר הראשון זה תב"ר ,1863
עומר שכטר ,חבר מועצה :יש לי שאלה לגבי זה .אפשר לשאול בכל זאת שאלה מיכאל?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה .. :שלום ,הייתה ועדת משנה שבוע שעבר,
שלום בן משה ,ראש העיר :שמה?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :הייתה פה ועדת משנה שבוע שעבר בעניין המגרש הזה שם,
התייחס התב"ר לזה.
עומר רצון ,חבר מועצה :הוא לא מתייחס לזה.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אז למה זה?
עומר רצון ,חבר מועצה :תקרא עד הסוף.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :מתחם חורשים ,לא?
(מדברים יחד)
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שנייה ,אני רוצה רגע להגיד את התב"ר ,סליחה ,לפני
שמעלים את התב"רים ,הרשימה שיש בפניכם עכשיו אושרה על ידי ועדת הכספים למעט
התב"ר של ה 20-מיליון שקל שהומלץ להוריד אותו ל 10-מיליון שקל.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא הומלץ .אנחנו מבקשים להוריד אותו ל 10-כי ועדת
הכספים אישרה  10מיליון.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :על זה אני מדבר .ועדת הכספים למעשה אישרה,
שלום בן משה ,ראש העיר :ואני אומר לכם זה לא הסוף של העניין.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :למעט הקטנה של התב"ר ל 10-מיליון שקל.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :קודם כל אני מבקש לתקן ,אני ממלא מקום של עומר רצון
אם הוא לא נמצא ,לרשום נוכח אינו חבר ועדה .אני נוכח,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :על מה אתה מדבר?
עומר רצון ,חבר מועצה :מה אתה מדבר עכשיו?
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה תתקדם.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אז אני מעלה את תב"ר -1א',
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :תסביר את זה איפה זה קודם כל.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :תן לו להעלות ,הוא יסביר לך.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :מה זה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איפה מה? מה אתה שואל?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :המגרש הזה היה ...
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :איפה ממוקם המגרש?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :נכון .זה עוד לא אושר .אז לא אושר.
שלום בן משה ,ראש העיר :מה לא אושר?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :המגרש שם לא אושר .לא אושרה התוכנית הזאת.
שלום בן משה ,ראש העיר :אין שינוי תב"ע.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה לא בספורטק.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא בספורטק.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :תסביר לו.
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,סליחה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה לא בספורטק.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,סליחה ,סליחה ,ערב טוב לך ,תשב אם אתה רוצה
ותסגור את הדלת בבקשה .בסדר?
משתתף בדיון :לא ,אני שואל אם הוא רוצה ממני עוד כסף שאני אעביר את הקו מתח גם.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מבקש.
משתתף בישיבה :יעביר אותו בשנייה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מבקש .אני מבקש.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי ,אני רוצה להתקדם .בבקשה ,הלאה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תב"ר -1א' אישור תב"ר מספר  1863עבור מגרש כדורגל לב
ישראל ע"ס  4,200,000מיליון  ₪במימון עירייה ו 2,300,000-מיליון  ₪במימון טוטו .סה"כ
תקציב  6,500,000מיליון  .₪אני מעלה ,אני מעלה את התב"ר הזה להצבעה .שלום בן משה?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ לראש העיר :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :יש לי שאלת הבהרה .האם תהייה פעילות בשבת? האם
תהייה מכירת כרטיסים? איפה אבישי?
עומר רצון ,חבר מועצה :זה לא קשור לאבישי .מה זה קשור לאבישי?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אז תענו לי.
עומר רצון ,חבר מועצה :לפי הסטטוס קוו הקיים של העיר הזאת.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :שזה אומר?
עומר רצון ,חבר מועצה :מה שאבא שלך עשה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אבא שלי לא מכר כרטיסים בשבת.
עומר רצון ,חבר מועצה :לפי הסטטוס קוו של העיר.
עדי אביני ,חבר מועצה :הסטטוס קוו הקיים.
עומר רצון ,חבר מועצה :לפי הסטטוס קוו של העיר הזאת.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אם תהייה שמירת שבת ,אני,
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עומר רצון ,חבר מועצה :הוא לא יכול  ..מכירת כרטיסים בשבת.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
עומר רצון ,חבר מועצה :יהיה סטטוס קוו.
עדי אביני ,חבר מועצה :הוא בעד.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אמרתי ,אם לא תהייה מכירת כרטיסים בשבת ומופעים
המוניים אז אני לא מתנגד.
עדי אביני ,חבר מועצה :הוא בעד.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :ראית ,היה קשה לו להוציא את הבעד.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אנחנו צריכים להבין את התב"ר שלום.
שלום בן משה ,ראש העיר :תמתין ,תמתין שנייה.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :שלא יהיה כמו אצל קובי מימון.
שלום בן משה ,ראש העיר :מה זה קשור לקובי מימון?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אצלו עשו הכול  ...במהירות.
שלום בן משה ,ראש העיר :מה זה קשור לקובי מימון?
עומר רצון ,חבר מועצה :מה זה קשור?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אתה יכול להסביר לנו את הסעיף הזה?
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :מיכאל ,מה נסגר?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :נמנע.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :נמנע .יעקב אדמוני יצא .אבטליון?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :נמנע.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל איננה .שכטר?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אתה רואה את התב"ר לא נכון עוזי.
עומר שכטר ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בעד.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :מה זה לא נכון?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.

33

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  71/13מיום 13/2/2017

שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיני איננו .עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אביבה איננה .אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עוזי?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :עוד לא הבנו את הסעיף.
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,אתה מוכן לשבת רגע אחת שנייה?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :מה?
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,אתה מוכן לשבת?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה .. :וחייבים להיצמד לתמחור שאושר על ידי משרד הפנים .זה
אתה אומר.
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,אתה מוכן לשבת בבקשה?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :מה זה?
עומר רצון ,חבר מועצה :יענו לקחו ורשמו ציטוט של בנגה שהוא בכלל לא ציטט .אין תב"ע
בכלל .מה אתם מקשקשים .רשמו שבנגה אמר תב"ע.
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :הוא חושב שזה מימון .אני לא יודע מה.
עומר רצון ,חבר מועצה :מימון זה לא מימון ,זה מימון.
שלום בן משה ,ראש העיר :מימון ,מימון .עוזי ,זה מימון.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי רוצה לדעת חבר'ה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז אפשר להסביר .זה לא כזה מסובך.
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,אתה בעד או נגד?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :תאמין לי ,רובם לא מבינים על מה אנחנו מדברים.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מה יש להבין עוזי?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אני לא יודע על מה אתם מדברים.
שלום בן משה ,ראש העיר :שאלו אותך אם אתה בעד או נגד.
עדי אביני ,חבר מועצה :אתה בעד המגרש כדורגל ,להקמה שלו?
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עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :רזי ,אתה כמו  ,...זה לא שחור לבן .אני בעד מינהל תקין,
שהדברים יוצגו כהלכה ,שוועדת הכספים הפרוטוקול שלה יהיה תואם למה שמסבירים לנו
פה ועל פי מה שנראה,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה עדי אביאני תסביר מה היה.
שלום בן משה ,ראש העיר :עדי ,תסביר לו .כן.
עדי אביני ,חבר מועצה :זה מאוד פשוט .על השטח הזה מתוכנן שצ"פ .השצ"פ יש לו עלויות
שנצב"א תצטרך לשלם.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :מחויבת עליו.
עדי אביני ,חבר מועצה :אם אנחנו בונים היום,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :היא מחויבת.
עדי אביני ,חבר מועצה :בסדר .אם אנחנו בונים היום מגרש כדורגל ,לכאורה נצב"א לא
אמורה לשלם .היא אומרת אני רציתי לבנות שצ"פ ,אתם בונים מגרש כדורגל ,אז אני לא
צריכה להשקיע .מה שנאמר בפרוטוקול זה שאת הכסף שנצב"א אמורה לשלם עבור השצ"פ
היא תביא עבור כל התשתיות מסביב.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה התחשבנות.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :מה זה הסעיף? ההסכם עם נצב"א מתומחר ,חייבים להיצמד
לתמחור שאושר על ידי משרד הפנים.
עדי אביני ,חבר מועצה :שצ"פ עולה כסף עוזי .נצב"א התחייבה לסכום מסוים ,לתמחור
מסוים.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :תשמע ,אני מציע ,אני רוצה ללמוד את הסעיף יותר לעומק.
עומר רצון ,חבר מועצה :ראש העיר ,ראש העיר ,אני רוצה להתייחס.
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :בוא ,בוא ראש העיר ,אני רוצה להתייחס.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,בבקשה.
עומר רצון ,חבר מועצה :רגע ,הוא החליט כבר ,אתה מתנגד?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אני נגד.
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החלטה מס' 3
סעיף  1א' שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את תב"ר מס'  1863עבור
מגרש כדורגל לב ישראל ,ע"ס  ₪ 4,200,000במימון עירייה ו ₪ 2,300,000 -במימון טוטו,
סה"כ תקציב .₪ 6,500,000
בעד ) 7( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון,
אלכס קפלונוביץ.
נגד )1( :עוזיאל אשוואל.
נמנעים )2( :מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי.
יצא )1( :יעקב אדמוני.
עומר רצון ,חבר מועצה :נגד .אני רק רוצה להתייחס במשפט אחד .קודם כל בפן הטכני ,..
אני לא יודע מי עושה פה סלט ואיך מייצגים את כל הדבר .חברת נצב"א ,הצביעו דרג
מקצועי ,אני דיברתי עם מהנדס העיר ,אני קיבלתי בכלל תובנות אחרות שממה שאחרים
מציגים פה .יש תא שטח גדול שנעשים בו גם לא מעט שינויים בתוך התא שטח והליכים
תכנוניים שיש מוגדרים שטחי שצ"פים ,הם מוגדרים ,יש מטרים מסוימים ,יש שטחים
אחרים שמתוכננים .בתוך הליך ההתחשבנות צריך לקחת ולהתחשבן איתם פר אותם מטרים
שהם מחויבים לתת לנו .אף אחד לא מתכוון לוותר ואין כוונה או רעיון כזה .יתרה מכך,
אותו מגרש ספציפי בכלל הוא באחריותנו .אני לא יודע מי אומר שזה שצ"פ של נצב"א.
באחריותנו ואנחנו יכולים,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא השצ"פ,
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל זה בחישוב שטחים כולל,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אבל זה לא נגד.
עומר רצון ,חבר מועצה :הוא עשה שינוי בתוכנית.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אב למה זה משנה אם הוא לוקח את הכסף הזה ומשקיע
במגרש.
עדי אביני ,חבר מועצה :זה לא משנה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :מה זה משנה לך?
עומר רצון ,חבר מועצה :לא ,לא,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :הוא בעד ,הוא בעד אמר.
עומר רצון ,חבר מועצה :כל הפרויקט הזה אני אגיד לך ,אני אגדיל גם ,כל הפרויקט הזה
הוא היה חייב  ...תחת הקופה הכלכלית ,היות ויש מינהלת  ..בשיתוף הספורט.
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העיר :הלאה ,נמשיך.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב חברים,
עומר רצון ,חבר מועצה :רגע ,עוד משפט .שלום ,עוד משפט אחד.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני רוצה להודות לך אישית,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :תכבו את המזגן.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני רוצה להודות לך אישית .אני לא רואה בזה משהו שהוא מובן
מאליו ואני רואה בכלל את הספורט במקום של ערכים ,דיברנו על זה לא מעט ,ואני חושב
שהמתחם הזה ,גם רזי בזמנו פעל והרבה ניסו לקדם פה מתחם ואני אומר לך שהמתחם הזה
הוא באמת ,ויש מישהו שיחשוב שזה כותרת ,אבל הוא הרבה יותר מכותרת ,ימנע ונדליזם,
ייתן באמת לדור הצעיר  ..שלנו ,לתת באמת גם את הזכות לשחק בעיר הזאת ,יש מעל 600
ילדים עם הורים שיוצאים מחוץ לעיר ואנחנו החלטנו ,אני לא יודע באיזה ,איזה בכלל ,מי
אישר לנו בכלל את המקומות האלה בכל העשורים הקודמים ,בעצם לא לאפשר לשחק פה
כדורסל כי יש מגרשי ספורט או אולמות ספורט לא לשחק פה כדורגל בעיר .אני שמח על זה
שאתה מאפשר לילדים ומאפשר לקדם את התוכניות האלו .לא מובן מאליו .תודה רבה .דבר
נוסף ,גם הנושא של הבטיחות ,והתב"ר של הבטיחות .כשסל נופל על ילד ,יש תחקירים ויש
כתבות ויש דברים .אבל כשמישהו סוף סוף לוקח אחריות ,וגם פה מילה טובה לשלמה,
ופעלתם בסוגיה הזאת ,לא מובן מאליו ואנשים צריכים לדעת ולראות את זה ותודה רבה לך.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :חשוב לציין שסל לא נפל בראש העין.
עומר רצון ,חבר מועצה :לא נפל.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :הוא הורד,
עומר רצון ,חבר מועצה :מבחינת בטיחות.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אולי ננסח אחרת את מה שאמר הגזבר שהכוונה היא
שעצם האישור של התב"ר הזה ,לא תגרע מחובותיה של חברת נצב"א על פי הסכם הפיתוח.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון מאוד.
עומר רצון ,חבר מועצה :פה אחד.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,כן.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב ,לציין לפרוטוקול שרזי יצא כי הוא לא מרגיש טוב.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,בבקשה.
(מדברים יחד)
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :על הנושא הזה דיברו לפני שתי ישיבות.
עומר רצון ,חבר מועצה :מה זה? נשבע לך אתמול.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :חברי המועצה ביקשו שייתנו להם הסברים על תב"רים.
כשאנחנו נותנים הסברים ועושים לכם מצגות ומסבירים לכם ,אתם לא רוצים לשמוע ,אז
אל תשמעו.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברים ,אני מעלה את יתרת התב"רים .התב"רים,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה .. :הגדלת תקציב למינהלת.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איזה סעיף?
שלום בן משה ,יו"ר ,ראש העיר :חכה ,נגיע לזה ,חכה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו נעבור אחד-אחד.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני במקשה אחת מעלה את כולם.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לא ,לא,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבל אחד-אחד.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לא במקשה אחת.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני מביא אותם אחד-אחד.
(מדברים יחד)
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה .. :התקציב של המינהלת .לא יודע מה היה ב ..הראשון.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,הוא מסביר .הוא מסביר לך .הוא מסביר את
זה.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :זה ייקח שנה ההסבר.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אני אתמקד במינהלת.
עדי אביני ,חבר מועצה :שלום ,מה שלא הצלחת להסביר שלוש שנים ,לא תצליח ב10-
דקות ,תאמין לי ,חבל על הזמן.
(מדברים יחד)
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אני לא יודע מה קורה שם,
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עדי אביני ,חבר מועצה :אני רוצה להגיד לך,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :ואתה אומר את עצמך שאתה יודע,
עדי אביני ,חבר מועצה :אני רוצה להגיד לך,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :חוץ ממנו ומיגאל ינאי ,בנגה ספק,
עדי אביני ,חבר מועצה :עוזי?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אף אחד לא יודע.
עדי אביני ,חבר מועצה :אני רוצה להגיד לך משהו עוזי.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה,
עדי אביני ,חבר מועצה :אנחנו צריכים ללכת למשרד הפנים,
עומר רצון ,חבר מועצה :הם לא נמצאים פה ואתה לוקח אחריות .. ,בצורה עדינה מה שאתה
אומר.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לא ,לא,
עומר רצון ,חבר מועצה :תחזור בך ,עזוב את זה.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לא אחזור בי.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,עוזי,
עדי אביני ,חבר מועצה :אנחנו צריכים ללכת למשרד השיכון  ..את הסכם הגג ,לא חשוב
למה ,לבדוק את כל העניינים ,ארבע חמש שנים ואז להחזיר את הסכם הגג.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אם היית בא לכל הסיורים והמצגות והכול ,אולי היית
יודע .יש פה כאלה שהיו ,אתה לא היית אף פעם.
עדי אביני ,חבר מועצה :אני הייתי.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :ועכשיו אתה אומר שאתה לא יודע מה הולך שם .הכול
הוצג.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :צריך להציג לאנשים בכתב.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :ואדמוני בא ועדי בא,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :בעל פה ,..
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :ואתה לא באת.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :תקשיב,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אתה לא בא.
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עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :תביא לי בכתב.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ לראש העיר :יכולת לבוא ,לשאול שאלות ועכשיו אתה אומר אף
אחד לא יודע .אתה לא בא.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :עובדה שאני לא חייב להקשיב לך .אני צריך בכתב תשובות.
אני לא חייב להאמין למה שאתה אומר.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אתה קיבלת תשובה בכתב .את כל הטבלה עם
המשכורות של כולם קיבלת.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :קיבלתי תשובות לקוניות וחבל שאתה מודע,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לא לקוניות ,ואתה לא בא,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :כי התשובות לא מדויקות,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אתה לא בא.
מר עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :וחסר ...
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :כדי לדעת מה הולך שם ,זה  ..בבית ספר חודש.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :עדיין חסר שני שמות .זה מה שהוא אישר לי.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :טוב.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :מי היה בשמות ,הוא לא זוכר.
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,עוזי ,תפסיק ,כל הזמן אתה חושד.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אני לא חושד .הם פחדו לבקש מסמך.
שלום בן משה ,ראש העיר :אמרו לך תבוא למינהלת  17פעם.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לא צריך לבוא.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אה ,לא רוצה לבוא .עכשיו יש לך טענות.
שלום בן משה ,ראש העיר :הראש שלך כל הזמן חושד.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :נכתוב את התורה בשבילך.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לא ,לא ,צריך להיות כתוב.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :מאה אחוז.
שלום בן משה ,ראש העיר :הכול כתוב .הלאה .בבקשה.
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 .1אישור התב"רים כמפורט להלן:
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1429עבור מעון יום תלת כיתתי מתחם  Bמגרש  ,904ע"ס
 ₪ 3,192,000במימון משרד הכלכלה והפחתת  ₪ -2,382,882ממימון משרד השיכון
והבינוי (תקציב קודם  ,₪ 3,508,297תקציב מעודכן .)₪ 4,317,415
ואישור תב"ר מס'  1038עבור מרכז קהילתי מגרש  ,904ע"ס  ₪ 2,382,882במימון
משרד השיכון והבינוי.
ג .אישור תב"ר מס'  1865עבור הקמה ,בטיחות ושדרוג אולמות ומגרשי ספורט ,ע"ס
 ₪ 4,500,000במימון עירייה.
ד .אישור הגדלת תב"ר מס'  1252עבור תכנון כללי ומוקדם מתחם  ,Dע"ס 1,727,586
 ₪במימון משרד השיכון והבינוי (תקציב קודם  ,₪ 6,000,000תקציב מעודכן
.)₪ 7,727,586
ו .אישור תב"ר מס'  1039עבור שיפוץ מקלטים  ,2017-2019ע"ס  ₪ 360,000במימון
עירייה.
ז .אישור תב"ר מס'  1864עבור התאמות נגישות באולמות ומגרשי ספורט ושצ"פ ,ע"ס
 ₪ 3,000,000במימון עירייה.
ח .אישור תב"ר מס'  1287עבור שדרוג תשתיות עירוניות ,ע"ס  ₪ 6,000,000במימון
עירייה.
ט .אישור תב"ר מס'  1288עבור התקנת מצלמות ברחבי העיר ,ע"ס ₪ 1,500,000
במימון עירייה.
י .אישור הגדלת תב"ר מס'  1489עבור  2כיתות גן ברחוב גלוסקא ,ע"ס ₪ 800,000
במימון עירייה ₪ 1,000,000 ,במימון משרד החינוך והפחתת  -1,000,000ממפעל
הפיס (תקציב קודם  ,₪ 2,000,000תקציב מעודכן .)₪ 2,800,000
יא .אישור תב"ר מס'  1289עבור החלפת מדרכות וריבוד כבישים ,ע"ס ₪ 20,000,000
במימון עירייה.
יב .אישור תב"ר מס'  1290עבור שינויים גאומטריים בצמתים בכביש העורקי ,ע"ס
 ₪ 103,000במימון משרד השיכון והבינוי.
יג .אישור תב"ר מס'  1861עבור אולם ספורט בינוני מתחם  Aמגרש  ,815ע"ס
 ₪ 5,732,872במימון משרד השיכון והבינוי.
יד .אישור הגדלת תב"ר מס'  1466עבור חטיבת ביניים מתחם  Aמגרש  ,815ע"ס
 ₪ 18,745,914במימון משרד החינוך (תקציב קודם  ,₪ 254,086תקציב מעודכן
.)₪ 19,000,000
טו .אישור הגדלת תב"ר מס'  1503עבור  6כיתות גן מגרש  P6חורשים ע"ס 1,800,000
 ₪במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה (תקציב קודם ,3,500,000
תקציב מעודכן .)₪ 5,300,000
טז .אישור הגדלת תב"ר מס'  1449עבור בי"ס יסודי מתחם  Bמגרש  ,)906( 200ע"ס
 ₪ 16,000,000במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה (תקציב קודם
 ,₪ 215,334תקציב מעודכן .)₪ 16,215,334
יז .אישור תב"ר מס'  1506עבור  6כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,)903( 207ע"ס 5,500,000
 ₪במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה.
יח .אישור תב"ר מס'  1507עבור  3כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,)903( 203ע"ס 2,700,000
 ₪במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה.
יט .אישור תב"ר מס'  1508עבור  5כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,812ע"ס ₪ 4,700,000
במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה.
כ .אישור תב"ר מס'  1509עבור  2כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,803ע"ס ₪ 1,800,000
במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה.
כא .אישור תב"ר מס'  1510עבור  6כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,901ע"ס ₪ 5,500,000
במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה.
כב .אישור תב"ר מס'  1511עבור  6כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,908ע"ס ₪ 5,500,000
במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה_____________________.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב ,תב"ר -1ב'  -אישור הגדלת תב"ר מספר  1429עבור
מעון יום תלת כיתתי מתחם  Bמגרש  ,904ע"ס  3.192מיליון ,₪
שלום בן משה ,ראש העיר :ברשותכם ,מכיוון שזה מונח בפניכם ,אני חושב שזה מיותר
לעשות הקראה כרגע.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא ,חייב.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא ,לא.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה,
עדי אביני ,חבר מועצה :רק את המספרים .תקריא מספרים ,תב"ר כך וכך.
שלום בן משה ,ראש העיר :תב"ר מספר זה וזה ,כולם רואים .תב"ר מספר זה וזה ,כתוב.
אם מישהו רוצה עכשיו שאלת הבהרה ,בבקשה .עכשיו להתחיל להקריא את זה כאילו עכשיו
כרגע,
עומר רצון ,חבר מועצה :היא אומרת שצריך להקריא אחד-אחד.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא צריך להקריא את כל התב"ר .תב"ר מספר  ,1850כולם
רואים את זה עכשיו כרגע ,אם מישהו לא מבין ,נעצור להשיב.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מספר התב"ר והכול כתוב מולכם .היתר זה יאושר
לפרוטוקול.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אז הוא יקרא רק את מספר התב"ר.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,בבקשה ,כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :נקריא את מספר התב"ר ואת הסכום הסופי.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :או קיי-1 ,ב' – אישור הגדלת תב"ר מספר  .1429התקציב
המעודכן של התב"ר הזה  ₪ 4,317,415ואישור תב"ר  1038ע"ס  .₪ 2,382,882התקציבים
במימון משרד השיכון והבינוי.
תב"ר מספר  1865ע"ס  4.5מיליון .₪
-1ד' – אישור הגדלת תב"ר מספר  ,1252תקציב מעודכן .₪ 7,727,586
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ לראש העיר :זה עדכונים לתכנון מתחם .D
שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי ,הלאה.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ה' – אישור הגדלת תב"ר ,זה תב"ר שתיכף יסביר אותו
הגזבר .אישור הגדלת תב"ר מספר  1222עבור מנהלת לקידום הסכם הגג ע"ס  3.6מיליון ₪
במימון עירייה .תקציב קודם היה  21.250מיליון  .₪התקציב המעודכן  24.850מיליון .₪
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה רק שנתי .לא לשכוח ,זה רב שנתי .זה לא לשנה
אחת.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מדובר פה ב 30-אחוז של העירייה למימון הוצאות
המינהלת .במסגרת הסכם הגג סוכם ש 70-אחוז משרד השיכון 30 ,אחוז העירייה .הייתה
מחשבה שאנחנו לא נשלם את חלקנו .בסופו של דבר מה שאנחנו עושים ,אנחנו נקבל ממשרד
השיכון מקור אחר או מימון אחר ואנחנו נשלם את חלקנו במימון של המינהלת.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אנחנו משלמים פה  30אחוז בכל מצב?
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לא ,לא.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע ,דקה ,רק רגע ,רק רגע ,בהסכם הגג אכן כתוב
 .70/30כתוב בהסכם הגג .אני בשנת  2015או ,16
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר.16 :
שלום בן משה ,ראש העיר :הודעתי למשרד השיכון שאני לא מתכוון לשלם את ה 30-אחוז
ולא שולם  30אחוז.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :להסתפק ב 70-אחוז.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,להסתפק ,אמרתי אנחנו יכולים להסתפק ב 70-אחוז כל
תקציב המינהלת ,במקום שיהיה מיליון ,יהיה  ,700אנחנו מסתפקים בזה .הרימו גבה ,איך
זה יכול להיות? אמרתי אני מסתפק בזה .נחסוך ככה ,מה זה משנה אם זה מקופת העירייה
או מקופת משרד השיכון .או קיי ,עד כאן בסדר?
עומר רצון ,חבר מועצה :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :עכשיו ,אבל כיוון שכתוב בסיכום ,הרי זה עובר תהליכים מתל
אביב לירושלים עד שיוצא גרוש אחד ,אבל כתוב בהסכם  .70/30כתוצאה מזה ,עכשיו ב-
 ,2016הם משלמים את השכר לכל מקבלי השירותים וכל אלה שנותנים את השירותים
למיניהם ,משלמים רק  70אחוז.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :ב.2017-

43

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  71/13מיום 13/2/2017

שלום בן משה ,ראש העיר 2017 :רק  70אחוז .יוצא שאנשים שעובדים ,כל המשרדים
שעובדים איתנו ,כל ה,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ לראש העיר :היועצים,
שלום בן משה ,ראש העיר :היועצים,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :מנהלי פרויקטים.
שלום בן משה ,ראש העיר :סיכמנו איתם שהם ימצאו מקור ,תגיד להם מה המקור ,אבל
בינתיים עד שיהיה מקור כדי להשלים את ה 30-אחוז ,תגיד להם בבקשה ,ב... 2017-
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :מימון ביניים.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,מימון ביניים.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :מי שילם את ה 30-אחוז?
שלום בן משה ,ראש העיר :תקשיב ,תקשיב ,תקשיב.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :על פי הסכם הגג המינהלת אמורה לעבוד בשתי תקופות.
תקופה אחת של  3שנים ואחרי כן אנחנו אמורים לשבת ולבדוק והיא תמשיך עוד איזה 4
שנים .עבור ה 3-השנים הראשונות ,מקור המימון החליפי ,את ה 30-אחוז ,יהיה תוספת של
אחוז אחד עבור ,במקום שנקבל  6.5אחוזים עבור הפיתוח ,אנחנו נקבל  7.5אחוזים .האחוז
הזה יממן את המצ'ינג של העירייה עבור ה 3-השנים .כשנשב בעוד שנה על המשך המינהלת,
אז כבר יהיה דיון על ביטול כל ה 30-אחוז ומימון מלא של משרד השיכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :מה שחשוב שכתוצאה מזה אנחנו במקום לשלם כל שנה 3
מיליון שקלים ,לא משלמים ,מתקציב העירייה 3.600 .מיליון ,או קיי?
עומר רצון ,חבר מועצה :זה סמנטיקה ,יושב ראש ועדת כספים רק יציג את הדברים.
עדי אביני ,חבר מועצה :מה שאנחנו ,מה שכתוב בתב"ר ,כתוב פה שזה מימון ביניים.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
עומר רצון ,חבר מועצה :נכון.
עדי אביני ,חבר מועצה :לא ,בסדר ,אבל זה לא ממש מימון ביניים.
עומר רצון ,חבר מועצה :בדיוק.
עדי אביני ,חבר מועצה :לא ,זה לא מימון ביניים .זה מבחינתך אתה אומר אני מוצא סעיף
תקציבי ,אני מגיע לאיזושהי הבנה מול ה ,זה לא ,מימון ביניים אומר היום אתה נותן כסף
שבעוד חצי שנה אתה תקבל עבורו,
עומר רצון ,חבר מועצה :זו הכוונה.
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עדי אביני ,חבר מועצה :כן ,אבל אתה לא מקבל עבור זה .זה לא מימון ביניים .זה סעיף
תקציבי חלופי.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :זה מימון ביניים .מימון ביניים זה אומר שנקבל אחוז אחד
מתוך הוצאות הפיתוח של,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :וזה יהיה מ 1-לינואר .2017
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אז המקור הזה יממן את החליפי.
שלום בן משה ,ראש העיר :תודה.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :למה אנחנו צריכים להגדיל את זה בעוד  3מיליון? מה ,מה
קרה? איזה תוספת ,אנשים ,לא יודע מה ,מה פתאום התקציב גדל?
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל הסברנו.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :הוא לא גדל.
שלום בן משה ,ראש העיר :התקציב לא גדל ,אלוהים אדירים.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה אותו תקציב.
שלום בן משה ,ראש העיר :התקציב לא גדל .הסברנו כרגע שהתקציב לא גדל.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לא ,דנו על הנושא  ..את ה 30-אחוז.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה העניין .התקציב לא גדל .התקציב נשאר אותו דבר.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :התקציב היום ,התקציב ,התקציב ההוצאתי החודשי זה 700
אלף שקל במקום מיליון .אז המצ'ינג שלנו במקום  300אלף שקל לחודש ,אז הוא יהיה 210
אלף שקל.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אני מסתכל עכשיו,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה 700 :אלף שקל,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :התקציב הקודם .21.250
שלום בן משה ,ראש העיר :זה כל התקופה .זה רב שנתי.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :בסדר ,כל השנה.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא רק שנה ,זה רב שנתי  .זה לא שנה.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :לא ,לא ,זה לשנתיים.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :כעבור השנתיים האחרונות 21.250 ,זה השנתיים האחרונות,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כל שנה ,כל שנה אנחנו מוציאים בחודש חצי מיליון ,כפול
שנתיים ,אתה יודע כמה זה .אבל אנחנו מוציאים פחות.
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שלום בן משה ,ראש העיר :מוציאים פחות.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כל חודש  700אלף שקל.
(מדברים יחד)
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כל חודש  700אלף שקל מהעירייה .מיליון שקל לחודש.
שתיים 24 ,מיליון.
שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי ,בבקשה ,הלאה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זהו ,נגמר?
שלום בן משה ,יו"ר ,ראש העיר :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו ממשיכים -1ו'  -אישור תב"ר  1039עבור שיפוץ
מקלטים  ,207-2019ע"ס  360אלף  ₪במימון עירייה.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :התחייבות של העירייה עבור תקנות הג"א.
שלום בן משה ,ראש העיר :תקנות הג"א.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה 120 :אלף שקל לחודש.
שלום בן משה ,ראש העיר :לשנה.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :לשנה ,סליחה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה-1 :ז' – אישור תב"ר מספר  1864עבור התאמות נגידות
באולמות ומגרשי ספורט ע"ס  3מיליון .₪
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ח' – אישור תב"ר מספר  1287לשדרוג תשתיות עירוניות
ע"ס  6מיליון .₪
עומר שכטר ,חבר מועצה :סליחה שלמה ,מה ההבדל בין זה לבין ד'? למה זה לא באותו
תקציב?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זה תקציב רב שנתי של  2מיליון שקל לשנה של השיפוצים
השוטפים בעיר.
עומר שכטר ,חבר מועצה :בלי שום קשר לתוכנית ה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בלי קשר לתוכנית.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :או קיי ,אישור תב"ר  1288עבור התקנת מצלמות ברחבי
העיר ע"ס  1.5מיליון .₪
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :עוזי ,לא שומעים.
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שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי ,דקה ,דקה ,סליחה.
עומר שכטר ,חבר מועצה :איפה צריך לשים עוד מצלמות ולמה כל כך הרבה כסף?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עוזי ,יש פה שאלה ,תקשיב.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :דניאל?
דניאל יצחק – מנהל אגף ביטחון ופיקוח :מדובר על  500אלף שקל לשנה 1.5 ,ל 3-שנים.
מתוך הסכום הזה ,כולל לתחזק את המערכות הקיימות בסביבות  150אלף שקל לשנה.
לשדרג את המערכות הישנות שקיימות לנו בעיר ,אנחנו  ..כ 200-אלף שקל בשנה ואת היתרה
בלבד כ 150-אלף שקל ,כתבו את זה במילה אחת,
עדי אביני ,חבר מועצה :התקנה שדרוג ותחזוקה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה צודק.
עדי אביני ,חבר מועצה :התקנה שדרוג ותחזוקה.
שלום בן משה ,ראש העיר :התקנה שדרוג ותחזוקה.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :לא ,לא ,לא תחזוקה.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא זה לא תחזוקה ,סליחה.
עדי אביני ,חבר מועצה :זה לא תחזוקה .התקנה ושדרוג.
דניאל יצחק – מנהל אגף ביטחון ופיקוח :התקנה ושדרוג.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,הלאה.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :דניאל ,אפשר לקבל פירוט מדויק איפה זה הולך להיות?
האם זה בדיוק מדובר כמו ברחובות שהולכים לשפץ או שזה בכלל העיר? כי הנושא של
אבטחה ,לא רק בוותיקה ,גם באמצעית שזה ראש העין הקיימת ובחדשה?
עדי אביני ,חבר מועצה :כן ,באמצעית.
דניאל יצחק – מנהל אגף ביטחון ופיקוח :זה מיועד לכל העיר הקיימת .למתחמים למעלה
יש תקציב נפרד.
(מדברים יחד)
דניאל יצחק – מנהל אגף ביטחון ופיקוח :נכון לעכשיו אנחנו הולכים בבית ספר בגין להקים
מצלמות ,לשדרג את המצלמות.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,סליחה ,אלכס רגע,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :סליחה שלום ,סליחה ,אני פשוט,
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עומר רצון ,חבר מועצה :אתה מכיל גם את בתי הספר?
דניאל יצחק – מנהל אגף ביטחון ופיקוח :גם במקומות שבהם אנחנו קוראים לזה אזורים ...
שלום בן משה ,ראש העיר :למשל בבית ספר ,בבית ספר טל למשל ,הייתה תקופה שבה
ילדים עלו על הגגות ולצערנו הרב כמעט נפלו משם ושאפו משם את הגז של ה ,..הם היו
באים בשבתות ועושים ונדליזם .התקנו שם מצלמה ותראה איזה פלא ,פעם אחת המצלמה ..
הגיע השיטור למקום וזה הפסיק.
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,המצלמות עובדות בשבת?
שלום בן משה ,ראש העיר :מה?
עומר רצון ,חבר מועצה :המצלמות עובדות בשבת?
עדי אביני ,חבר מועצה :עובדות בשינוי.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :חוץ מזה המצלמות הן אוטומטיות ,לא צריך לעשות שום דבר.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני רוצה לחזור לימים שאתה צריך ...
(מדברים יחד)
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :התב"ר הזה שאתה מתכוון ,הוא הולך לכל המקלטים בעיר?
דניאל יצחק – מנהל אגף ביטחון ופיקוח :כן ,המקלטים הציבוריים.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תב"ר י' – אישור הגדלת תב"ר מספר  1489ל 2-כיתות גן
ברחוב גלוסקא .תקציב מעודכן  2.8מיליון שקל.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תב"ר יא' – זה תיקון למה שכתוב פה .אישור תב"ר מספר
 1289להחלפת מדרכות וריבוד בכבישים ע"ס  10מיליון  ₪ולא  20כמו שכתוב.
עומר רצון ,חבר מועצה :נכון.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מה השאלה?
עומר שכטר ,חבר מועצה :אפשר רק לשאול ב-יא' ?...
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :זה מימון העירייה?
עומר רצון ,חבר מועצה :לא ,זה  400ו 400-לשני גנים.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תמיד העירייה.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה שני גנים מיכאל .זה  2גנים.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :משרד החינוך לא משתף את הכול.
שלום בן משה ,ראש העיר :בטח.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני רוצה לשאול,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :בשכונות החדשות זה משרד השיכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :במסגרת הסכם הגג,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :במסגרת הסכם הגג ברובעים החדשים אנחנו אין מצ'ינג .הכול
במימון משרד החינוך.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני רוצה רק לשאול לגבי העניין של החלפת מדרכות .האם כל
ההחלפה תהייה א' בהתאם לתוכנית האב של התחבורה העירונית ,דבר ראשון .דבר שני
שבילי אופניים.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :שבילי אופניים.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני מבסוט שאתה עונה במקומי.
עדי אביני ,חבר מועצה :השלב הבא הוא ידבר על  ..בשבת .חכה ,הוא יתקדם ,הוא יגיע לזה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :המדרכה היא לא פועלת בשבת.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עומר שכטר ,חבר מועצה :העניין של תאגיד המים ,כי הרבה פעמים יש עבודות שנעשות
תלאי על תלאי ואין סנכרון ואחרי זה פותחים שוב את הכביש,
עדי אביני ,חבר מועצה :אם היית בישיבת הנהלה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :יתרה מכך ,יש כבישים שבהם ,יש כבישים שהתאגיד אמור
להיכנס ולעשות  ,...רק אחרי שהם יסיימו ,יש סנכרון.
דניאל יצחק – מנהל אגף ביטחון ופיקוח :לא ,אבל השאלה לגבי שבילי אופניים .במקומות
שאנחנו נחדש מדרכות ,לא רק תיקונים קלים,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :יש מיפוי ,יש מיפוי של כל המדרכות בעיר .הפעולות
שיתבצעו לפי רמת הנזק .איפה שיש רמת נזק גבוהה יותר ,נטפל וככה לאט לאט אתה יורד
לפי הדירוג.
עומר רצון ,חבר מועצה :בוא נעשה את זה מאוד פשוט.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה,
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עומר רצון ,חבר מועצה :לא ,אבל נגדיר את זה מאוד פשוט שלמה .אני חושב שזה פיתרון
מצוין וזה החלטה שלנו .במקומות שהיה שבילי אופניים ,יישארו שבילי אופניים .נעשה את
השדרוג כי אנחנו מחויבים לעשות את השדרוג הזה.
עומר שכטר ,חבר מועצה :כמחזיק תיק ספורט אני מניח שהנושא הזה הוא חשוב לך.
עומר רצון ,חבר מועצה :יש תוכנית ,יש תוכנית.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אז אני אומר אני מכיר את התוכנית הזאת ,אני אומר יש
תוכנית ,יש תוכנית עירונית לשבילי אופניים ,השאלה אם כבר פותחים פה מדרכות והופכים
מדרכות ,מחדשים מדרכות ,יש את התוכנית לשבילי אופניים .האם במקומות שבהם קיימת
התוכנית ,בהזדמנות זו כבר להכין את המקום לשבילי אופניים.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר .. :שבילי אופניים.
עומר רצון ,חבר מועצה :לא ,מחויבים מיכאל.
עומר שכטר ,חבר מועצה :זה נראה לי הגיוני.
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל לא בשבת.
עומר שכטר ,חבר מועצה :לא בשבת.
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה מבין עכשיו מה ראש העיר אמר?
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :זה לא רלוונטי .הוא צריך מסגרת לפחות של  40מיליון שקל
לתוכנית הזאת.
שלום בן משה ,ראש העיר :יש מקומות דרך אגב שבהם אין אפשרות.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חבר'ה ,יש לנו עוד תב"רים.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חבר'ה ,אנחנו כמעט באמצע הדרך.
שלום בן משה ,יו"ר ,ראש העיר :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אישור תב"ר מספר  1290עבור שינויים גיאומטריים
בצמתים בכביש העורקי ע"ס  103אלף שקל.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יג' – אישור תב"ר  1861עבור אולם ספורט בינוני במתחם
.₪ 5,732,872 ,A
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יד' – אישור הגדלת תב"ר מספר  1466לחטיבת ביניים
במתחם  .Aה תקציב החדש  19מיליון שקל.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טו' – אישור הגדלת תב"ר מספר  1503ל 6-כיתות גן
חורשים .התקציב המעודן  5.3מיליון .₪
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אישור הגדלת תב"ר מספר  1449עבור בית ספר יסודי
מתחם  Bבמגרש  .200התקציב המעודכן .₪ 16,215,334
שלום בן משה ,ראש העיר :כל זה מתקציבי החינוך והשיכון.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תב"ר יז' – אישור תב"ר מספר,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :רק הערה ,מ-טז' עד כב' ,מאחר ועדיין עוד לא התקבלו
הרשאות ורק נרשם בפרוטוקול  ,...מאשרים את כל המבנים הללו ,אז יהיה מימון ביניים
זמני על ידי העירייה עד שנקבל את כל ההרשאות.
שלום בן משה ,ראש העיר :בסדר גמור.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :ותהיינה הרשאות.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :תהיינה הרשאות .אנחנו לא,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לא מסתכנים,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :לא מסתכנים ללא אישור מראש .ברגע שיש פרוטוקול ,זה
הסיכום עם משרד החינוך .ברגע שזה אושר עקרונית בפרוטוקול של משרד החינוך ,אז
העירייה יכולה להתחיל לבנות עם מימון ביניים זמני עד שהיא תקבל את ההרשאות .כל
הפרויקטים מ-טז' ואילך עד הסוף כולם יהיו במימון ביניים.
עדי אביני ,חבר מועצה :שאלת הבהרה רק בהמשך למה שאתה אומר על מנת שנסגור את
ה עניין .יש פה הרבה מאוד כסף .אני מניח שאנחנו לא נצטרך את כל הכסף כי עד שאנחנו
נתחיל ,אנחנו נממש  500אלף ,מיליון ,לא משנה,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :בוודאי ,בוודאי.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
עדי אביאני ,חבר מועצה :לא ,השאלה היא,
עומר רצון ,חבר מועצה :סמוך על רחבעם.
עדי אביני ,חבר מועצה :לא ,אני סומך לגמרי .לא ,השאלה שאני שואל היא כמה אוויר יש
לנו ,זאת אומרת יכול להיות שאנחנו,

51

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  71/13מיום 13/2/2017

(מדברים יחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :לא ,לא ,תקשיב ,שלא ימנע את ה 10-מיליון של הכבישים.
עומר רצון ,חבר מועצה :ה 10-מיליון,
עדי אביני ,חבר מועצה .. :תקציב התב"רים של העיר.
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה יכול לענות לו על שאלה כזאת?
שלום בן משה ,ראש העיר :שאלה טובה .שאלה טובה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה,
עומר רצון ,חבר מועצה :מה מסגרת התב"ר ,מה מסגר תקציב התב"רים שלך לשנת ?2017
עדי אביני ,חבר מועצה 30 :מיליון.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה מה שמעניין אותנו.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :בערך  30מיליון שקלים.
עומר רצון ,חבר מועצה 30 :מיליון שקלים ,מתוכם כמה אתה תיקח לטובת המימון
הביניים?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :מימון ביניים זה לא תב"רים.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני הבנתי מה שאתה אומר.
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :הוא אומר עד שהוא יקבל את ההרשאה ממשרד השיכון.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אני רוצה שתבינו.
שלום בן משה ,ראש העיר :מימון ביניים זה לא תב"ר.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :רגע ,רגע ,מימון ביניים זה לא תב"ר.
עומר רצון ,חבר מועצה :אז יש  30מיליון.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :מימון ביניים זה מתוך תזרים מזומנים .במידה ויש לי עודפים
עד שאני מקבל את ה,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :לפני שבוע לא אמרת את זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :תמשיך ,תמשיך.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני שומע מה שאני רוצה לשמוע .אני שומע מה אני שומע.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
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רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אתה תשמע מה שאתה רוצה לשמוע.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה מה שאני אומר.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,סליחה .רבותיי ,רבותיי ,בבקשה .הצבעה בבקשה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יז' – אישור תב"ר מספר  1506ע"ס  5.5מיליון .₪
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יח' – אישור תב"ר מספר  1507ל 3-כיתות גן 2.7 ,מיליון
שקל.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אישור תב"ר מספר  1508עבור  5כיתות גן ע"ס  4.7מיליון
שקל.
מר שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אישור תב"ר מספר  1509ל 2-כיתות גן ע"ס  1.800מיליון
.₪
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כא' – אישור תב"ר מספר  1510עבור  6כיתות גן 5.5 ,מיליון
.₪
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סעיף כב' – אישור תב"ר מספר  1511ל 6-כיתות גן ,ע"ס 5.5
מיליון  .₪אני מעלה להצבעה את התב"רים בסעיף  – 1ב' עד כב',
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לא ,לא ,את ה' תוציא.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :למעט ה'.
שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי.
עדי אביני ,חבר מועצה :ב' עד כב'.
עומר רצון ,חבר מועצה :בו תעשה ב' עד כב' ללא ה'.
עדי אביני ,חבר מועצה :למעט ה'.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :או קיי ,שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ס .בכיר לראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.

53

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  71/13מיום 13/2/2017

שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבטליון?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל איננה .שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי איננו .עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיני איננו .עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לעומר קראתי שכטר.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני כבר הצבעתי.
עדי אביני ,חבר מועצה :הוא לפניך.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך איננו .עוזי?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 4
סעיף  1ב'-כב' (למעט סעיף ה') שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים
כמפורט להלן:
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1429עבור מעון יום תלת כיתתי מתחם  Bמגרש  ,904ע"ס
 ₪ 3,192,000במימון משרד הכלכלה והפחתת  ₪ -2,382,882ממימון משרד השיכון והבינוי
(תקציב קודם  ,₪ 3,508,297תקציב מעודכן .)₪ 4,317,415
ואישור תב"ר מס'  1038עבור מרכז קהילתי מגרש  ,904ע"ס  ₪ 2,382,882במימון משרד
השיכון והבינוי.
ג .אישור תב"ר מס'  1865עבור הקמה ,בטיחות ושדרוג אולמות ומגרשי ספורט ,ע"ס
 ₪ 4,500,000במימון עירייה.
ד .אישור הגדלת תב"ר מס'  1252עבור תכנון כללי ומוקדם מתחם  ,Dע"ס ₪ 1,727,586
במימון משרד השיכון והבינוי (תקציב קודם  ,₪ 6,000,000תקציב מעודכן .)₪ 7,727,586
ו .אישור תב"ר מס'  1039עבור שיפוץ מקלטים  ,2017-2019ע"ס  ₪ 360,000במימון עירייה.
ז .אישור תב"ר מס'  1864עבור התאמות נגישות באולמות ומגרשי ספורט ושצ"פ ,ע"ס
 ₪ 3,000,000במימון עירייה.
ח .אישור תב"ר מס'  1287עבור שדרוג תשתיות עירוניות ,ע"ס  ₪ 6,000,000במימון עירייה.
ט .אישור תב"ר מס'  1288עבור התקנת מצלמות ברחבי העיר ,ע"ס  ₪ 1,500,000במימון
עירייה.
י .אישור הגדלת תב"ר מס'  1489עבור  2כיתות גן ברחוב גלוסקא ,ע"ס  ₪ 800,000במימון
עירייה ₪ 1,000,000 ,במימון משרד החינוך והפחתת  -1,000,000ממפעל הפיס (תקציב
קודם  ,₪ 2,000,000תקציב מעודכן .)₪ 2,800,000
יא .אישור תב"ר מס'  1289עבור החלפת מדרכות וריבוד כבישים ,ע"ס  ₪ 10,000,000במימון
עירייה.
יב .אישור תב"ר מס'  1290עבור שינויים גאומטריים בצמתים בכביש העורקי ,ע"ס 103,000
 ₪במימון משרד השיכון והבינוי.
יג .אישור תב"ר מס'  1861עבור אולם ספורט בינוני מתחם  Aמגרש  ,815ע"ס ₪ 5,732,872
במימון משרד השיכון והבינוי.
יד .אישור הגדלת תב"ר מס'  1466עבור חטיבת ביניים מתחם  Aמגרש  ,815ע"ס 18,745,914
 ₪במימון משרד החינוך (תקציב קודם  ,₪ 254,086תקציב מעודכן .)₪ 19,000,000
טו .אישור הגדלת תב"ר מס'  1503עבור  6כיתות גן מגרש  P6חורשים ע"ס ₪ 1,800,000
במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה (תקציב קודם  ,3,500,000תקציב
מעודכן .)₪ 5,300,000
טז .אישור הגדלת תב"ר מס'  1449עבור בי"ס יסודי מתחם  Bמגרש  ,)906( 200ע"ס
 ₪ 16,000,000במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה (תקציב קודם 215,334
 ,₪תקציב מעודכן .)₪ 16,215,334
יז .אישור תב"ר מס'  1506עבור  6כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,)903( 207ע"ס ₪ 5,500,000
במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה.
יח .אישור תב"ר מס'  1507עבור  3כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,)903( 203ע"ס ₪ 2,700,000
במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה.
יט .אישור תב"ר מס'  1508עבור  5כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,812ע"ס  ₪ 4,700,000במימון
משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה.
כ .אישור תב"ר מס'  1509עבור  2כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,803ע"ס ₪ 1,800,000
במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה.
כא .אישור תב"ר מס'  1510עבור  6כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,901ע"ס  ₪ 5,500,000במימון
משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה.

כב .אישור תב"ר מס'  1511עבור  6כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,908ע"ס ₪ 5,500,000
במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה.
בעד )10( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עומר שכטר ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )1( :רזיאל אחרק.
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 .1ה .אישור הגדלת תב"ר מס'  1222עבור מנהלת לקידום הסכם גג ,ע"ס ₪ 3,600,000
במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 21,250,000תקציב מעודכן .)₪ 24,850,000
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :או קיי ,אני מעלה את תב"ר -1ה' להצבעה .אני מזכיר לכם,
-1ה' מדובר על תקציב המינהלת ,תוספת של  3.6מיליון  .₪שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :תוספת למימון ביניים .זה לא תוספת ,זה מימון ביניים עד
שנקבל.
עומר רצון ,חבר מועצה :בדיוק ,ההגדרה חשובה מאוד.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא תוספת .לא מגדילים את התוספת של המינהלת .ההפך.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה לא תוספת.
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו הקטנו את התוספת של המינהלת והקטנו את
ההשתתפות שלנו ואני אומר את זה עכשיו לפרוטוקול מכיוון שמאוד חבל לי שאתה אדם
אינטליגנט ורציני ואתה באופן קונסיסטנטי לא מצביע על המינהלת כי יש לך איזה סוג של
משהו ,לא יודע מה .באמת חבל.
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :הוא לא רוצה לבוא.
שלום בן משה ,ראש העיר :תבוא.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :הוא לא רוצה לבוא.
שלום בן משה ,ראש העיר :תבוא.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :די ,די ,די ,די .בבקשה.
עדי אביני ,חבר מועצה :בסדר ,אפשר שעוזי ימנע .זה בסדר .אני מרשים לך להימנע.
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברים ,סעיף -1ה' להצבעה .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ לראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד.
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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 :סיגל איננה .שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי איננו .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 איננה .אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך איננו .עוזי?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :נגד.
(מדברים יחד)
החלטה מס' 5
סעיף  .1ה' שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הגדלת תב"ר מס' 1222
עבור מנהלת לקידום הסכם גג ,ע"ס  ₪ 3,600,000במימון עירייה (תקציב קודם 21,250,000
 ,₪תקציב מעודכן .)₪ 24,850,000
בעד ) 9( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עומר שכטר ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ.
יצא )1( :רזיאל אחרק.
נגד )1( :עוזיאל אשוואל.
שלום בן משה ,ראש העיר :הלאה .הקצאות ,כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חבר'ה ,אנחנו עוברים רגע להקצאות.
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 .3אישור המלצת וועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "ארגון נשי חירות בישראל",
ע"ר מס'  580027258להפעלת מעון  3כיתתי ברחוב קרל לנדשטיינר בראש העין ,הידוע
כגוש  5498ח"ח  7מגרש  801בהתאם להסכם הרשות המצ"ב כנספח א'.
עומר שכטר ,חבר מועצה :זה תוספת לישיבה הזאת.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברים ,אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש,
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי ,רבותיי,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לעמותת "ארגון נשי חירות בישראל",
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לא שומעים שום דבר.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לעמותת "ארגון נשי חירות בישראל" .עוסק מורשה מספר
,580027258
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה עמותה רשומה ,עמותה רשומה.
שלום בן משה ,ראש העיר :עמותה רשומה ,כן.
עדי אביני ,חבר מועצה :עמותה רשומה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :להפעלת מכון  3כיתתי ברחוב קרל לנדשטיינר בראש העין,
הידוע כגוש ,5498
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :חלק מחלקה  7במגרש ,801
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יפה .בהתאם להסכם הרשות ,מצורף כנספח א'.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :כמה יש לנשי חירות האלה בארץ?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אין לי מושג.
עדי אביני ,חבר מועצה :בארץ? כמה עשרות.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כמה עשרות .הם הופיעו בפנינו.
עדי אביני ,חבר מועצה :הם קטנים מבין הגדולים.
שלום בן משה ,ראש העיר :היה הליך?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :היה הליך.
עדי אביני ,חבר מועצה :יש להם דרך אגב עוד מעון בראש העין ,בגבעת הסלעים לדעתי.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כמו שאישרנו בזמנו ל"אמונה" ,גם הם נותנים מיליון
שקל.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :למה זה לא רשום?
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בחוזה כתוב.
שלום בן משה ,ראש העיר :בחוזה כתוב .בבקשה .מי בעד ,כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :או קיי ,שלום בן משה?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
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?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבטליון?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל איננה .שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי איננו .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 איננה .אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך איננו .עוזי?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' 6
סעיף  3שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצת וועדת הקצאות
למתן זכות שימוש לעמותת "ארגון נשי חירות בישראל" ,ע"ר מס'  580027258להפעלת
מעון  3כיתתי ברחוב קרל לנדשטיינר בראש העין ,הידוע כגוש  5498ח"ח  7מגרש 801
בהתאם להסכם הרשות המצ"ב כנספח א'.
בעד ) 10( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עומר שכטר ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )1( :רזיאל אחרק.
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 .4אישור המלצת וועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "צוות ארגון גמלאי צה"ל",
ע"ר מס'  580007235להפעלת מבנה ברחוב שילה  72בראש העין ,גוש  5508ח"ח 146
מגרש  2043בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב כנספח א'______________________.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו עוברים להקצאה מספר  - 4אישור המלצת ועדת
הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "צוות ארגון גמלאי צה"ל" ,עמותה רשומה ,להפעלת
מבנה ברחוב שילה  72בראש העין ,גוש  5508חלק מחלקה  146מגרש  2043בהתאם להסכם
הקצאה .או קיי ,שלום?
שלום בן משה ,יו"ר ,ראש העיר :בעד .תגיד את ההקצאה עוד פעם ,את הכותרת של
ההקצאה כדי שישמע.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אישור המלצת ועדת הקצאות ,אני חוזר עוד בשביל
ההקלטה ,אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "צוות ארגון גמלאי
צה"ל" ,עוסק רשום מספר ,58
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :עמותה רשומה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עמותה רשומה ,סליחה ,מספר  580007235להפעלת מבנה
ברחוב שילה  72בראש העין .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אני בעל עניין אז אני נמנע .אני חבר צוות.
עדי אביני ,חבר מועצה :הוא בניגוד עניינים.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :כן .אני לא יכול .אני חבר צוות ,אני יכול להצביע?
עומר שכטר ,חבר מועצה :אתה לא משתתף בהצבעה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :השאלה מה המעמד שלך?
שלום בן משה ,ראש העיר :אין לו שום תפקיד .הוא חבר צוות .
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :חבר צוות מן המעניין.
שלום בן משה ,ראש העיר :אין לך שום ניגוד עניינים.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אז אני לפי פרומה ,אני בעד .בעד מסויג.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אם אתה חבר רק ,אז אני לא רואה בעיה.

60

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  71/13מיום 13/2/2017

בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לא רואה בעיה ,אז גמרנו .אני לא בעל תפקיד.
שלום בן משה ,ראש העיר :גם לי אין שום תפקיד.
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 :סיגל איננה .שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :בעד.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :שלום מרצה שם .אני עונה על השאלות.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי איננו .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 איננה .אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך איננו .עוזי?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' 7
סעיף  4שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצת וועדת הקצאות
למתן זכות שימוש לעמותת "צוות ארגון גמלאי צה"ל" ,ע"ר מס'  580007235להפעלת מבנה
ברחוב שילה  72בראש העין ,גוש  5508ח"ח  146מגרש  2043בהתאם להסכם הקצאה
המצ"ב כנספח א'.
בעד )10( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עומר שכטר ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )1( :רזיאל אחרק.
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 .5אישור המלצת וועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "קס"ם  -קרן סיוע
למשפחות" ,ע"ר מס'  58-040-527-2לעשיית שימוש בשני מקלטים:
א .מקלט ברחוב חרוב  9בראש העין ,הידוע כגוש  5489ח"ח  225מגרש  ,3136מקלט
מס'  .16ב .מקלט ברחוב לכיש  18בראש העין הידוע כגוש  5490ח"ח  349מגרש ,2069
מקלט מס'  24למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הרשות המצ"ב כנספח א'.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :או קיי ,אנחנו עוברים לסעיף  - 5אישור המלצת ועדת
הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "קס"ם קרן סיוע למשפחות" .עמותה רשומה מספר
 58-040-527-2לעשיית שימוש בשני מקלטים.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :מי מנהל את העמותה הזאת?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עמותת קס"ם,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :מי מנהל את העמותה הזאת?
עדי אביני ,חבר מועצה :לדעתי ג'ינג'י.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :את יודעת?
עדי אביני ,חבר מועצה :לדעתי ג'ינג'י הורביץ.
שלום בן משה ,ראש העיר :הורביץ?
עדי אביני ,חבר מועצה :הורביץ.
שלום בן משה ,ראש העיר :עמותת קס"ם.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :מה הפעילות שלו בעניין?
עדי אביני ,חבר מועצה :מה הוא?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :הוא מקבל שני מקלטים?
עדי אביני ,חבר מועצה :יש להם שם שני מקלטים קטנים.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :מה הם עושים? איזה פעילות?
עדי אביני ,חבר מועצה :אני אסביר מה הם עושים .עמותת קס"ם עובדת בשיתוף פעולה עם
הרווחה ,מחלקת למשפחות ברווחה סלי מזון ,מוכרת באופן סמלי ,ממש בשקלים ,כל מיני
מוצרי מזון בסיסיים ונותנת סל של מוצרי מזון .זהו .זה מה שהיא עושה.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :למשפחות נזקקות.
עדי אביני ,חבר מועצה :למשפחות נזקקות מוכרות על ידי הרווחה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כן.
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עדי אביני ,חבר מועצה :דרך אגב ,הם היו מעדיפים להיות במקום אחד ,אבל פשוט
המקלטים קטנים.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,בבקשה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אנחנו מדברים על שני מקלטים.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :כמה זמן ההקצאה הזאת?
שלום בן משה ,ראש העיר :זה הארכה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :ל 5-שנים?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :פרומה ,לכמה זמן?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :המקלט ברחוב חרוב זה לתקופה של  3שנים.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :או קיי ,והמקלט ברחוב לכיש זה לתקופה של שנה,
בשל ההמלצה של מנהל אגף ביטחון שביקש כי פעילות עמותה במקום תיבחן במהלך תקופה
של שנה.
שלום בן משה ,ראש העיר :יפה ,יפה מאוד .כן ,בבקשה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אז מדובר במקלט ברחוב רחוב  9בראש העין.
עדי אביני ,חבר מועצה :רגע ,רגע ,סליחה ,סליחה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מקליט ברחוב לכיש ,18
עדי אביני ,חבר מועצה :פספסתי פה משהו .זה הקצאה לשנה?
דניאל יצחק – מנהל אגף ביטחון ופיקוח :אחד לשנה ואחד ל 3-שנים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לפי בקשה של אגף הביטחון.
דניאל יצחק – מנהל אגף ביטחון ופיקוח :כי אופן השימוש הופך להיות מחסן ומכניסים
המון ציוד לתוך המקלט בניגוד לתקנות הג"א .לכן המלצנו לאשר את זה רק לשנה כדי
לראות שהם עומדים.
עדי אביני ,חבר מועצה :אז בואו ,אז אני יש לי הצעה .בואו ננסה בזמן הזה לתת להם ,דרך
אגב ,הם מעדיפים להיות במקום אחד ,בואו ננסה ניתן להם מקום גדול ,מקום ש ,זה נמצא
בגבעת טל.
(מדברים יחד)
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עדי אביני ,חבר מועצה :לא ,אני אומר לבדוק את זה בעוד שנה ונניח שיאמר שזה מחסן ואז
אי אפשר להשתמש במקלט בגלל זה .מה נעשה?
שלום בן משה ,ראש העיר :זאת הסיבה.
עדי אביני ,חבר מועצה :אנחנו  ..את פעילות העמותה.
שלום בן משה ,ראש העיר :עדי ,זה כמעט ולא קורה .עדי ,אני אסביר לך .עדי ,עדי זה כמעט
ולא קורה מהסיבה הפשוטה .כאשר הם מכניסים לשם פריג'ידרים ומכונות כביסה והכול
בבלגן שלם ,הוא מתרגל אותם פעם אחת ,ורבותיי הם יושבים ארבע שעות לפנות כי עכשיו
יורים טילים מהחיזבאללה .אז הם אמורים לעשות סדר בעניין .הוא עושה את זה פעם אחת
גם לחכם ,לויצ"ו .לכן הוא אומר להם רבותיי ,תשימו לב שכשאתם מסדרים את המחסן,
באופן כזה שגם אם חלילה קורה משהו ,שתוכלו לפנות אותו במיידי ,זה הכול .אגב ,אין
מקלטים יותר גדולים .זה העניין .בבקשה ,הלאה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אז אנחנו מעלים את  5להצבעה .שלום?
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?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבטליון?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל איננה .שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי איננו .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 איננה .אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך איננו ועוזי איננו.
(מדברים יחד)

החלטה מס' 8
סעיף  5שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מתן זכות שימוש לעמותת
"קס"ם  -קרן סיוע למשפחות" ,ע"ר מס'  58-040-527-2לעשיית שימוש בשני מקלטים:
א .מקלט ברחוב חרוב  9בראש העין ,הידוע כגוש  5489ח"ח  225מגרש  ,3136מקלט מס'
 .16ב .מקלט ברחוב לכיש  18בראש העין הידוע כגוש  5490ח"ח  349מגרש  ,2069מקלט
מס'  24למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הרשות המצ"ב כנספח א'.
בעד ) 9( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עומר שכטר ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ.
יצאו )2( :רזיאל אחרק ,עוזיאל אשוואל.

 .6אישור המלצת וועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "רשת גני ילדים של אגודת
ישראל" ,ע"ר מס'  580070092להפעלת גן ילדים ברחוב גלוסקא  8בראש העין ,גוש
 4271ח"ח  156מגרש  156בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב כנספח א'____________.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברים ,סעיף  - 6אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות
שימש לעמותת "רשת גני ילדים של אגודת ישראל ,עמותה  580070092להפעלת גן ילדים
ברחוב גלוסקא  8בראש העין ,גוש  4271חלק מחלקה  156מגרש  156בהתאם להסכם
הקצאה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני רק רוצה להסביר .מדובר בתקופת שימוש זמנית
שתגיע לסיומה ב .15.8.2017-במקביל הם הגישו בקשה להקצאה לתקופה ארוכה יותר
למבנה קבע שנמצא כרגע בשיפוצים.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
עומר רצון ,חבר מועצה :אז ,זה זמני.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,כן ,בבקשה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :והמבנה קבע כמובן יגיע לפה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
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בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אני בעד בתנאי ש ,....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 :סיגל איננה .עומר שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי איננו .עדי אביני?
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 איננה .אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך איננו ועוזי איננו.

החלטה מס' 9
סעיף  6שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצת וועדת הקצאות
למתן זכות שימוש לעמותת "רשת גני ילדים של אגודת ישראל" ,ע"ר מס' 580070092
להפעלת גן ילדים ברחוב גלוסקא  8בראש העין ,גוש  4271ח"ח  156מגרש  156בהתאם
להסכם הקצאה המצ"ב כנספח א'.
בעד ) 9( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עומר שכטר ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ.
יצאו )2( :רזיאל אחרק ,עוזיאל אשוואל.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש לעירייה :ביטול הפקעה.
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 7.אישור ביטול הפקעת המקרקעין בגוש  4271ח"ח ( 163מגרש כדורגל ובריכה ברחוב
האצ"ל) אשר ביחס אליה פורסמה ברשומות בטעות הודעת הפקעה מכוח תכנית
אפ_______________________________________________________ .2000/
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו עוברים לסעיף  .7אולי תקריאי את זה את?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי ,רבותיי.7 ,
עדי אביני ,חבר מועצה :חבר'ה ,עוד מאמץ קטן.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :או קיי ,אישור ביטול הפקעת המקרקעין בגוש 4271
חלק מחלקה  .163מדובר במגרש הכדורגל והבריכה ברחוב האצ"ל ,אשר ביחס אליה
פורסמה ברשומות בטעות הודעת הפקעה מכוח תוכנית אפ .2000/מצורפת חוות הדעת שלי.
גם אנחנו בישיבה אחרונה שמי שהיה ,של ועדת המשנה ,אנחנו אישרנו להסמיך אותנו
לפנות לוועדה המחוזית כדי שהיא תיתן לנו הסמכה להפקיע את מגרש הכדורגל .מה שקרה,
המגרש פה שזה כולל ג ם את הבריכה ,הופקע בטעות .מה זאת אומרת בטעות? התקנון של
התוכנית לא מאפשר הפקעה של השטחים האלה .הוא מאפשר רק הפקעה של שב"צ ושצ"פ.
השטח שם הוא שטח ציבורי מיוחד מקווקו עם פסים,
שלום בן משה ,ראש העיר :החום המקווקו,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כן ,החום המקווקו ,שהתקנון בעצם ,אין בתקנון
הסמכה להפקיע אותו .ולכן כשיש שטחים כאלה ורוצים להפקיע ,צריך לפנות לוועדה
המחוזית שהיא תאפשר להפקיע .אז בנוסף לזה אנחנו גם קיבלנו מכתב מהסוכנות לגבי
הבריכה ,שהיא אמרה,
עומר שכטר ,חבר מועצה :זה לא רלוונטי בעצם.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :תבטלו את זה ,ואם אתם לא מבטלים את זה ,אז
תפצו אותנו ,וכמובן הבריכה ,דיברנו על זה בתחילת הדיון ,לסוכנות יש עליה חוזה חכירה
ויש הסכם עם "מקום בלב" ,עם קימרלינג שהם מפעילים את זה .אז אנחנו קודם כל צריכים
לתקן את המצב ואז לעשות את זה כמו שצריך ומה ששם ,אני מקווה שהוועדה המחוזית
תיתן את ההסמכה ,אנחנו עושים את זה במגרש הכדורגל בלבד.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
עומר רצון ,חבר מועצה :מה לוחות הזמנים להערכתך?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :של מה?
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עומר רצון ,חבר מועצה :של אישור ההפקעה הזאת?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יצא פרוטוקול ,נפנה לוועדה המחוזית .אני מקווה
שזה לא ייקח הרבה זמן.
עדי אביני ,חבר מועצה :ממי אנחנו מפקיעים?
עומר רצון ,חבר מועצה :ראש העיר ,אתה יודע מה ,בראיה שלנו ...
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה גם כתוב פה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אתן תשובה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הייתה עסקה,
עדי אביני ,חבר מועצה :כתוב בחוות הדעת.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :גם כתוב ,למרות שזה לא כל כך רלוונטי לעצם
העובדה שאי אפשר היה להפקיע .אני רק אומרת שמה שקורה לגבי המגרש ההוא,
ההסתדרות מכרה את זה לנווה איתנים ,או קיי? בעניין הזה בכלל של נכסי ההסתדרות
הוגשה בזמנו עתירה לבג"ץ ,בין היתר על ידי ישראל אשוואל .העסקה הזאת לא אושרה על
ידי מינהל מקרקעי ישראל .בינתיים נווה איתנים נכנסה להליכי ,הבעלים שלה להליכי ,...
ומונתה מפרקת וכונסת נכסים למכירת המגרש הזה ,וכל מקרה היה צריך להפקיע .לא
משנה אם נפקיע או אם נרכוש את זה במסגרת הליכי הפירוק ,יהיה צריך לשלם פיצויי
הפקעה.
עומר רצון ,חבר מועצה :למה שנתיים?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מה שנתיים?
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :א' אם טענו שנה .מכיוון שהייתה המלצה במקום ללכת
להפקעה ,לנסות לראות אולי ההליך המשפטי יסתיים .ברגע שראינו שהוא לא מסתיים,
הלכנו להליך הזה ,אני כבר אומר לכם ,מבחינתנו הגורם המשמעותי שיכול להתנגד לזה זה
מינהל מקרקעי ישראל .אני יכול לומר לכם שמינהל מקרקעי ישראל אמר במפורש רבותיי,
תביאו את זה לוועדה המחוזית ,אני אתמוך בהפקעה ומייד תהייה הפקעה.
עומר רצון ,חבר מועצה :ואז נשלם פיצוי.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אריה מהנדס העיריה קיבל מ...
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :נראה לי שהם לא יתנגדו.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :פרומה ,את אומרת שיש ביצוע של כינוס נכסים על המגרש
הזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש גם הערה .רשמתי את זה,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אז אם יש כונס נכסים והוא יצא ,והוא יצא להצעה למכירה,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא ,לא יצא למכירה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :מה לא יצא?
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אסביר לך.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ככה ,יש הערה  ...ההערה זו ויש על גבי הערה זו
הערה על מינוי מנהלת מיוחדת במסגרת הליכי הפירוק של חברת נווה איתנים .בכל מקרה
צריך לשלם,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רק רגע ,רק רגע,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אם זה יהיה במסגרת הליכי הפירוק אז לפי החלטת
מועצת המינהל יש לנו זכות סירוב ראשונה.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ואם זה יהיה במסגרת הפקעה ,בכל מקרה צריך
לשלם וזה אותו סכום.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אני שואל שאלה פשוטה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כן.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :כאשר ממונה כונס נכסים לכנס מסוים ,הוא מוצא למכירה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הרגע אמרתי,
(מדברים יחד)
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :רגע ,אני שואל האם הנכס הזה הוצא למכירה או לא הוצא.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :עדיין לא.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא.
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :למעשה עד היום אין אישור של רמ"י להעביר את
הזכויות של שם נווה איתנים.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אז איך ממנים כונס נכסים אם המגרש הזה לא של נווה
איתנים?
עומר שכטר ,חבר מועצה :הוא עדיין של ההסתדרות.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :במסגרת הליכי הפירוק של נווה איתנים.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אבל אם המגרש הזה מעולם לא היה שייך לנווה איתנים,
למה ממנים כונס נכסים על המגרש הזה?
שלום בן משה ,ראש העיר :יש להם זכות.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש להם זכות בפוטנציאל להירשם כבעלים ,זה נכס
שלהם שפוטנציאל יש לו ...
עדי אביני ,חבר מועצה :זה זכות שהם לא יכולים לממש.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :עכשיו רגע ,אז עכשיו מונה כונס,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :הכונס הוא על הכול .הוא לא רק על זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,כן.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :הכונס נכסים ,מונה כונס נכסים,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה מפרקת מיוחדת.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :מונה כונס נכסים שלכאורה אולי ,אם נווה איתנים הם
הבעלים או לא הבעלים ,עדיין הסוגיה הזאת לא התבררה.
עדי אביני ,חבר מועצה :כן.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :עדיין לא ניתן אישור .אני פשוט יודעת ,אנחנו לא
שותפים להליך.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בסדר.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מה שאני יודעת מהתכתבויות שנחשפתי אליהן,
המכתב האחרון של המפרקת שראיתי בעניין הזה ,היא פנתה לבית משפט ובית משפט הורה
למינהל להשלים את ההליכים של העברה לנווה איתנים.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לנווה איתנים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כן.
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מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אם מונה כונס נכסים ,שאולי בהשערה כזאת או אחרת כן
נווה איתנים אבל הוא לא הבעלים ,אני חושב שהסוגיה הזאת צריכה להתברר לפני שאני
עושה הפקעות.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :למה לא?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא קשור.
שלום בן משה ,ראש העיר :אין שום קשר.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :מיכאל ,אין שום קשר.
עומר רצון ,חבר מועצה :אנחנו דואגים ליזם עכשיו? אני לא הבנתי.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אתה תבין מה שאתה רוצה.
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :אני לא שואל אותך .אני שואל את השאלה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :סליחה רגע ,אני שואל שאלה,
שלום בן משה ,ראש העיר :שאל את השאלה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אני שואל ואני רוצה להמשיך לשאול.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,שאלת שאלה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אין הוראה שבדין ,אין הוראה שבדין שמונעת מנכס
בסטטוס כזה להחליט לבצע הפקעה ,או קיי? עכשיו ,מבחינת העירייה,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אז בשביל מה אני מכניס את כונס הנכסים? אני בא ואומר
כעירייה ,נתן לי החוק אפשרות להפקיע קרקע ,ככה את אומרת ,וכונס הנכסים הוא לא
קשור בכלל להפקעה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הוא לא יכול למנוע אותה אבל אחר כך,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :מה איכפת לי מהכונס הזה? מה איכפת לי אם יש כונס או
אין כונס .אם את אומרת שאני ,אם את אומרת שאני מוסמך על פי החוק להפקיע את
הקרקע ולפנות למינהל,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אם הוועדה המחוזית,
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מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :מה איכפת לי אם יש כונס או לא.
עומר רצון ,חבר מועצה :לא מעניין אותו שיש כונס.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אני שואל שאלה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא הבנתי.
מר מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :לא הבנת.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כן.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אם אני יכול כעירייה להפקיע קרקע ,מה איכפת לי איזה
תהליכים מתבצעים מול נווה איתנים ,אם זה שלו ,אם הוא בכונס ,אם יגיע לו מזה כסף או
לא.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני יודעת ש,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אני בא למועצה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :נתתי לכם את המצב העובדתי לאשורו.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בסדר ואני רוצה להפריד .אני לא ,הכונס הנכסים הוא לא
קשור עכשיו למעמד שלי.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :כעירייה,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :להפקיע את הקרקע.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
עדי אביני ,חבר מועצה :ברור.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אין מניעה ,אבל בסופו של יום מה שאמרתי,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אם יתברר,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יהיה צריך לשלם עבור המגרש.
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא לא מדבר על הכסף.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אני לא דיברתי על הכסף .אני מדבר על המצב המשפטי של
הקרקע.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בכל מקרה צריך לשלם.
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שלום בן משה ,ראש העיר :המצב המשפטי,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :מה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש לעירייה :גם במסלול הזה וגם במסלול הזה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אם יתברר שבאמת אני מגיע ,הוא בעלים,
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא לא מעניין אותנו בכלל.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :לא ,אם יתברר שהוא בעלים ,נצטרך לתת לו פיצוי .ואם
לא ,אז אתה לא נותן את הפיצוי.
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה נותן פיצוי למישהו אחר.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,דקה ,סליחה .פרומה ,תני לי שנייה .מיכאל ,השאלה
היא שאלה טובה .אנחנו אין לנו שום שיח ,רגע ,סליחה ,סליחה ,סליחה ,סליחה ,אין לנו שום
שיח וסיג עם החברה הזאת .אנחנו מחליטים לעשות את ההפקעה ,אנחנו צריכים לקבל את
האישור של המינהל ,של הוועדה המחוזית .ברגע שהוועדה המחוזית מאשרת ,הפקענו את
זה .עכשיו ,מכיוון שהקרקע הזאת שייכת למינהל ,היא עולה כסף .בסופו של דבר תיערך
שמאות ונשלם כסף.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :זה הכול .הנושא ברור.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סעיף  7להצבעה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא ,סליחה ,סליחה ,הלאה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני מביא את סעיף  7להצבעה .אישור ביטול הפקעת
המקרקעין בגוש  .4271שלום?
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 :ביטול ההפקעה?
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אישור ביטול הפקעת המקרקעין.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן .הלאה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אישור ביטול ההפקעה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זה מה שכתוב פה ,אישור ביטול הפקעת המקרקעין בגוש
.4271
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אני צריך להצביע .אני צריך להבין.
(מדברים יחד)
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :למה את אומרת שאת רוצה להפקיע את הקרקע?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני הסברתי את זה .אתה רוצה אני אסביר את זה
שוב.
עומר שכטר ,חבר מועצה :היא לא יכולה להפקיע .היא לא יכולה להפקיע.
שלום בן משה ,ראש העיר :תסבירי עוד פעם.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לפי התקנון של התוכנית לא ניתן היה להפקיע את זה
בלי לקבל את אישור הוועדה המחוזית .או קיי? אז הפרסום הזה ,היה פרסום לא תקין.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :שגוי.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בגלל שלא קיבלנו את אישור הוועדה המחוזית .או
קיי? ולא רק זה ,הפקענו גם את הבריכה ,לא רק את מגרש הכדורגל.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :את עושה תיקון להפקעה?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :צריך לעשות הפרדה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מבטלים את ההליך שהיה לא תקין .מבטלים את
ה הפקעה ועכשיו עושים את ההליך בצורה תקינה .זה מה שהסברתי קודם.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :בדיוק.
שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :את מתקנת את הפרסום של הליך ההפקעה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני מבטלת אותו כי הוא היה לא תקין.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :הוא לא היה תקין.
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ואנחנו עושים את זה מחדש ואנחנו מייחדים את זה
רק על מגרש הכדורגל.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :ועושים הפרדה,
שלום בן משה ,ראש העיר :רק מגרש הכדורגל כי את הבריכה אי אפשר .בבקשה ,כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני אקריא את זה עוד פעם.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא צריך ,לא צריך.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב .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 :סיגל איננה .עומר שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי איננו .עדי אביני?
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 איננה .אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך ועוזי לא נמצאים.
החלטה מס' 10
סעיף  7שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד ביטול הפקעת המקרקעין
בגוש  4271ח"ח ( 163מגרש כדורגל ובריכה ברחוב האצ"ל) אשר ביחס אליה פורסמה
ברשומות בטעות הודעת הפקעה מכוח תכנית אפ.2000/
בעד )9( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עומר שכטר ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ.
יצאו )2( :רזיאל אחרק ,עוזיאל אשוואל.
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 .8רקע :ביום  22/12/14בישיבת מליאת מועצה מס'  ,28/13אישרה מועצת העיר החלטה
לביטול הפקעת חלק מהמקרקעין שייעודו שונה כאמור למגורים והחזרתם למנהל בנוגע
לשטח של כ 9,635 -מ"ר מהחלקה ,זאת בהתאם תכנית אפ 191/אשר שינתה את ייעוד
המקרקעין בחלק מהחלקה למגורים ,ביחס למגרשים  1-20באופן שהקטין את השטח
לצורכי ציבור.
מבדיקה שבוצעה בנוגע למקרקעין הנדונים ,עולה כי החומר שצורף לחברי המועצה
היה תקין ,אולם בשל טעות סופר צוין בחוו"ד שטח קטן יותר מזה שייעודו שונה
למגורים .בחוו"ד צוין בטעות שטח של כ 9,635 -מ"ר במקום בגודל של כ 14,650 -מ"ר.
לאור האמור ,מתבקשת מליאת המועצה לאשר החלטה בשנית באופן שיהיה ברור כי
השטח שייעודו שונה למגורים וביחס אליו נתבקשה ביטול הפקעת חלק מהמקרקעין
והחזרתם למנהל הינו שטח של כ 14,650 -מ"ר מהחלקה ולא כפי שצוין__________.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו עוברים לסעיף .8
עומר רצון ,חבר מועצה :זה האחרון
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא.
שלום בן משה ,ראש העיר :סעיף .8
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :פרומה ,תסבירי ,תקריאי את .8
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כן .סעיף ,8
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אז ככה ,אני רוצה להסביר.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אנחנו אישרנו במועצת העירייה ביטול הפקעה
ברחוב השריון חלק משצ"פ וצירפו את זה למגורים .עכשיו ,הנתונים שהוצגו פה כשאישרנו
את זה היה שבעצם אנחנו ויתרנו ,זאת אומרת סיפחנו למגורים שטח של  9,635מטר רבוע.
שלום בן משה ,ראש העיר :רחוב השריון.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ברחוב השריון .הייעוד שם שונה למגורים והקרקע
הוחזרה למינהל .כשנעשתה בדיקה על ידי מנהלת הנכסים של העירייה ,שביקשתי ממנה
לטפל ברישומים ,היא מצאה שיש טעות והשטח שייעודו שונה למגורים הוא לא ,9.635
שלום בן משה ,ראש העיר :אלה  14ומשהו.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אלא  14,650מטר רבוע .אני ביקשתי להביא את זה
שוב שלא יהיו אחר כך עניינים עם זה פה למועצה ולאשר ,למעשה לתקן את ההחלטה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בסדר גמור.
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לכתוב את המטראז' הנכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סעיף  ,8שלום?
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?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבטליון?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל איננה .עומר שכטר איננו .רזי איננו .עדי אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :אני לא יכול להצביע.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :למה?
עדי אביני ,חבר מועצה :כי אני בעל עניין.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :זה לבצע רישום לבתים.
עדי אביני ,חבר מועצה :לא ,אני כמו בנגה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אתה גר שם?
עדי אביני ,חבר מועצה :לא ,לא.
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיני איננו .עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אביבה איננה .אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך איננו ועוזי איננו.
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החלטה מס' 11
סעיף  8שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת (בשנית) פה אחד ביטול הפקעת
חלק מהמקרקעין שייעודו שונה כאמור למגורים והחזרתם למנהל בנוגע לשטח של כ-
 14,650מ"ר מהחלקה זאת בהתאם לתכנית אפ 191/אשר שינתה את ייעוד המקרקעין
בחלק מהחלקה למגורים ביחס למגרשים  1-20באופן שהקטין את השטח לצורכי ציבור.
בעד )8( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ.
יצאו )3( :רזיאל אחרק ,עומר שכטר ,עוזיאל אשוואל.
(מדברים יחד)
 .9אישור בקשה לעבודה נוספת של עובדת העירייה ח.ב.ר.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חבר'ה ,נושא מספר  – 9אישור העסקה בעבודה נוספת
לעובדת העירייה ח.ב.ר .מדובר בעובדת סוציאלית,
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שמדריכה שני סטודנטים .אני מעלה להצבעה.
עדי אביני ,חבר מועצה :רגע ,אם אפשר רק לדעת ,לא מי ,אלא מה התפקיד שלה .מה
הגדרת התפקיד שלה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עובדת סוציאלית .מדריכה שני סטודנטים.
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שלום?
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?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבטליון?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל איננה .עומר שכטר איננו .רזי איננו .עדי אביני?
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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 איננה .אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך איננו ועוזי איננו.
החלטה מס' 12
סעיף  9שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד בקשה לעבודה נוספת
של עובדת העירייה ח.ב.ר.
בעד )8( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ.
יצאו )3( :רזיאל אחרק ,עומר שכטר ,עוזיאל אשוואל.
 .10רקע :בישיבת מועצה מס'  36/16מיום  11/5/15הוארכה כהונת מבקר העירייה בהתאם
לנוהל הארכת שירותם של עובדים בשלטון המקומי מעבר לגיל פרישה
" ...לפעימה ראשונה (שנה וחצי) שבסיומה ידון הנושא מחדש".
בהמשך להחלטה זו ,מבקש מבקר העירייה להמשיך את כהונתו עם תום שנת 2017
ולהשלים את הכנת דו"ח הביקורת לשנת  2016לרבות הדיון בדו"ח ,באופן שלא תהיה
פגיעה בעבודת הביקורת.
לקראת תום תקופת כהונתו יפורסם מכרז למינוי מבקר לעירייה .בהתאם לאמור,
מתבקשת מועצת העירייה לאשר את המשך כהונתו של מבקר העירייה עד לתום שנת
__________________________________________________________ .2017
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הלאה ,הסעיף האחרון חברים.
שלום בן משה ,ראש העיר :סעיף אחרון.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בישיבת מועצה מספר  36/16מיום  11למאי,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סעיף אחרון,
עדי אביני ,חבר מועצה :די ,אבל נגמר.
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :הוא מקבל בונוס של עוד שנה וחצי.
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל לא.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני צריך לאשר הארכה של שנה וחצי?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא.
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עדי אביני ,חבר מועצה :עד סוף שנה ,עד סוף שנה.
שלום בן משה ,ראש העיר :עד סוף שנה .עומר ,עד סוף שנה.
עומר רצון ,חבר מועצה :הוא עשה דיל עם יושב ראש ועדת ביקורת ,אני צריך לתת לו
מתנה?
עדי אביני ,חבר מועצה :הוא מבקש להאריך את כהונתו עד סוף .2017
עומר רצון ,חבר מועצה :אז מה היה רשום שנה וחצי.
עדי אביני ,חבר מועצה :לא.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה ההחלטה הקודמת .עכשיו זה החלטה עד סוף
השנה.
שלום בן משה ,ראש העיר :עד סוף השנה.
עומר רצון ,חבר מועצה :שתדע לך שהיה צריך  ...בוועדת הביקורת .קודם כל שני דברים.
אני מקבל את מה שאתם אומרים .יחד עם זאת קודם כל יושבת ראש ועדת הביקורת שהיא
לא נמצאת פה היום ,בגלל רצית גם לדחות את זה ,היא יושבת ראש ועדת הביקורת הייתה
צריכה לדאוג שיהיה הליך ,לא להתרכז רק ב"מקום בלב" ,שטרם לכן ייצא הליך של מבקר
העירייה וכל הדברים .שלא נהייה בסיטואציה הזאת ונקבל מישהו רענן.
שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי ,בבקשה .הצבעה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב ,סעיף  - 10הארכת כהונתו של מבקר העירייה,
שלום בן משה ,ראש העיר :עד סוף השנה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עד תום ,עד סוף שנת  .2017שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :שנת .2017
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :עברי?
שלום בן משה ,ראש העיר :עד דצמבר.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :או קיי ,מיכאל יצא .אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבטליון?
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אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל איננה .שכטר איננו .רזי איננו .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 איננה .אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך ועוזי לא נמצאים.

החלטה מס' 13
סעיף  10שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הארכת כהונת מבקר
העירייה בהתאם לנוהל הארכת שירותם של עובדים בשלטון המקומי מעבר לגיל פרישה
עד תום שנת .2017
לקראת תום תקופת כהונתו יפורסם מכרז למינוי מבקר העירייה.
בעד ) 7( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,עדי אביני,
עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ.
יצאו )4( :מיכאל מלמד ,רזיאל אחרק ,עומר שכטר ,עוזיאל אשוואל.

מר שלום בן משה ,יו"ר ,ראש העיר :תודה רבה לכם.
מר שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תודה רבה לכולם.

** סוף הישיבה **
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' :1
בקשה להוספת נושא לסדר היום של חברת המועצה אביבה שקד בנושא:
"הסכם התאגיד החדש מקום בלב עם יזם חיצוני להפעלת הבריכה העירונית" – ירד מסדר
היום.
החלטה :2
סעיף  2שבתוספת לסדר היום :בקשת  5חברי מועצה :רזיאל אחרק ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ ,עומר רצון ועוזיאל אשוואל לדון בנושא ביטול ערעור מנהלי מס' 26523-01-17
שהוגש ע"י יועמ"ש ועדת המשנה ,כדלקמן:
א .לקיים ישיבה בנושא עם חברי המועצה שהגישו את הבקשה ,עו"ד משה כהן -
יועמ"ש הוועדה ופרומה פורת  -יועמ"ש העירייה.
ב .לאחר הישיבה ,יובא הנושא לדיון במליאת הוועדה לתכנון ובניה.
החלטה מס' 3
סעיף  1א' שבסדר היום :אישור תב"ר מס'  1863עבור מגרש כדורגל לב ישראל ,ע"ס
 ₪ 4,200,000במימון עירייה ו ₪ 2,300,000 -במימון טוטו ,סה"כ תקציב .₪ 6,500,000
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את תב"ר מס'  1863עבור מגרש כדורגל לב
ישראל ,ע"ס  ₪ 4,200,000במימון עירייה ו ₪ 2,300,000 -במימון טוטו ,סה"כ תקציב
.₪ 6,500,000
בעד ) 7( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון,
אלכס קפלונוביץ.
נגד )1( :עוזיאל אשוואל.
נמנעים )2( :מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי.
יצא )1( :יעקב אדמוני.
החלטה מס' 4
סעיף  1ב'-כב' (למעט סעיף ה') שבסדר היום :אישור התב"רים כמפורט להלן:
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1429עבור מעון יום תלת כיתתי מתחם  Bמגרש  ,904ע"ס
 ₪ 3,192,000במימון משרד הכלכלה והפחתת  ₪ -2,382,882ממימון משרד השיכון והבינוי
(תקציב קודם  ,₪ 3,508,297תקציב מעודכן .)₪ 4,317,415
ואישור תב"ר מס'  1038עבור מרכז קהילתי מגרש  ,904ע"ס  ₪ 2,382,882במימון משרד
השיכון והבינוי.
ג .אישור תב"ר מס'  1865עבור הקמה ,בטיחות ושדרוג אולמות ומגרשי ספורט ,ע"ס
 ₪ 4,500,000במימון עירייה.
ד .אישור הגדלת תב"ר מס'  1252עבור תכנון כללי ומוקדם מתחם  ,Dע"ס ₪ 1,727,586
במימון משרד השיכון והבינוי (תקציב קודם  ,₪ 6,000,000תקציב מעודכן .)₪ 7,727,586
ו .אישור תב"ר מס'  1039עבור שיפוץ מקלטים  ,2017-2019ע"ס  ₪ 360,000במימון עירייה.
ז .אישור תב"ר מס'  1864עבור התאמות נגישות באולמות ומגרשי ספורט ושצ"פ ,ע"ס
 ₪ 3,000,000במימון עירייה.
ח .אישור תב"ר מס'  1287עבור שדרוג תשתיות עירוניות ,ע"ס  ₪ 6,000,000במימון עירייה.
ט .אישור תב"ר מס'  1288עבור התקנת מצלמות ברחבי העיר ,ע"ס  ₪ 1,500,000במימון
עירייה.
י .אישור הגדלת תב"ר מס'  1489עבור  2כיתות גן ברחוב גלוסקא ,ע"ס  ₪ 800,000במימון
עירייה ₪ 1,000,000 ,במימון משרד החינוך והפחתת  -1,000,000ממפעל הפיס (תקציב
קודם  ,₪ 2,000,000תקציב מעודכן .)₪ 2,800,000
יא .אישור תב"ר מס'  1289עבור החלפת מדרכות וריבוד כבישים ,ע"ס  ₪ 10,000,000במימון
עירייה.
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יב .אישור תב"ר מס'  1290עבור שינויים גאומטריים בצמתים בכביש העורקי ,ע"ס 103,000
 ₪במימון משרד השיכון והבינוי.
יג .אישור תב"ר מס'  1861עבור אולם ספורט בינוני מתחם  Aמגרש  ,815ע"ס ₪ 5,732,872
במימון משרד השיכון והבינוי.
יד .אישור הגדלת תב"ר מס'  1466עבור חטיבת ביניים מתחם  Aמגרש  ,815ע"ס 18,745,914
 ₪במימון משרד החינוך (תקציב קודם  ,₪ 254,086תקציב מעודכן .)₪ 19,000,000
טו .אישור הגדלת תב"ר מס'  1503עבור  6כיתות גן מגרש  P6חורשים ע"ס ₪ 1,800,000
במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה (תקציב קודם  ,3,500,000תקציב
מעודכן .)₪ 5,300,000
טז .אישור הגדלת תב"ר מס'  1449עבור בי"ס יסודי מתחם  Bמגרש  ,)906( 200ע"ס
 ₪ 16,000,000במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה (תקציב קודם 215,334
 ,₪תקציב מעודכן .)₪ 16,215,334
יז .אישור תב"ר מס'  1506עבור  6כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,)903( 207ע"ס ₪ 5,500,000
במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה.
יח .אישור תב"ר מס'  1507עבור  3כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,)903( 203ע"ס ₪ 2,700,000
במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה.
יט .אישור תב"ר מס'  1508עבור  5כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,812ע"ס  ₪ 4,700,000במימון
משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה.
כ .אישור תב"ר מס'  1509עבור  2כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,803ע"ס ₪ 1,800,000
במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה.
כא .אישור תב"ר מס'  1510עבור  6כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,901ע"ס  ₪ 5,500,000במימון
משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה.

כב .אישור תב"ר מס'  1511עבור  6כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,908ע"ס ₪ 5,500,000
במימון משרד החינוך/משרד השיכון והבינוי/עירייה.
החלטה :מליאת המועצה מאשר פה אחד את התב"רים כמפורט לעיל.
בעד )10( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עומר שכטר ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )1( :רזיאל אחרק.

החלטה מס' 5
סעיף  .1ה' שבסדר היום :אישור הגדלת תב"ר מס'  1222עבור מנהלת לקידום הסכם גג,
ע"ס  ₪ 3,600,000במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 21,250,000תקציב מעודכן 24,850,000
.)₪
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הגדלת תב"ר מס'  1222עבור מנהלת לקידום
הסכם גג ,ע"ס  ₪ 3,600,000במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 21,250,000תקציב מעודכן
.)₪ 24,850,000
בעד )9( :שלום בן מש ה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עומר שכטר ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ.
יצא )1( :רזיאל אחרק.
נגד )1( :עוזיאל אשוואל.
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החלטה מס' 6
סעיף  3שבתוספת לסדר היום :אישור המלצת וועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת
"ארגון נשי חירות בישראל" ,ע"ר מס'  580027258להפעלת מעון  3כיתתי ברחוב קרל
לנדשטיינר בראש העין ,הידוע כגוש  5498ח"ח  7מגרש  801בהתאם להסכם הרשות המצ"ב
כנספח א'.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצת וועדת הקצאות למתן זכות שימוש
לעמותת "ארגון נשי חירות בישראל" ,ע"ר מס'  580027258להפעלת מעון  3כיתתי ברחוב
קרל לנדשטיינר בראש העין ,הידוע כגוש  5498ח"ח  7מגרש  801בהתאם להסכם הרשות
המצ"ב כנספח א'.
בעד ) 10( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עומר שכטר ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )1( :רזיאל אחרק.

החלטה מס' 7
סעיף  4שבתוספת לסדר היום :אישור המלצת וועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת
"צוות ארגון גמלאי צה"ל" ,ע"ר מס'  580007235להפעלת מבנה ברחוב שילה  72בראש העין,
גוש  5508ח"ח  146מגרש  2043בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב כנספח א'.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצת וועדת הקצאות למתן זכות שימוש
לעמותת "צוות ארגון גמלאי צה"ל" ,ע"ר מס'  580007235להפעלת מבנה ברחוב שילה 72
בראש העין ,גוש  5508ח"ח  146מגרש  2043בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב כנספח א'.
בעד )10( :שלום בן מש ה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עומר שכטר ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )1( :רזיאל אחרק.
החלטה מס' 8
סעיף  5שבתוספת לסדר היום :אישור מתן זכות שימוש לעמותת "קס"ם  -קרן סיוע
למשפחות" ,ע"ר מס'  58-040-527-2לעשיית שימוש בשני מקלטים:
א .מקלט ברחוב חרוב  9בראש העין ,הידוע כגוש  5489ח"ח  225מגרש  ,3136מקלט
מס'  16ב .מקלט ברחוב לכיש  18בראש העין הידוע כגוש  5490ח"ח  349מגרש ,2069
מקלט מס'  24למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הרשות המצ"ב כנספח א'.
החלטה :מליא ת המועצה מאשרת פה אחד מתן זכות שימוש לעמותת "קס"ם  -קרן סיוע
למשפחות" ,ע"ר מס'  58-040-527-2לעשיית שימוש בשני מקלטים:
א .מקלט ברחוב חרוב  9בראש העין ,הידוע כגוש  5489ח"ח  225מגרש  ,3136מקלט מס'
 .16ב .מקלט ברחוב לכיש  18בראש העין הידוע כגוש  5490ח"ח  349מגרש  ,2069מקלט
מס'  24למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הרשות המצ"ב כנספח א'.
בעד ) 9( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עומר שכטר ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ.
יצאו )2( :רזיאל אחרק ,עוזיאל אשוואל.
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החלטה מס' 9
סעיף  6שבתוספת לסדר היום :אישור המלצת וועדת הקצאות למתן זכות שימוש
לעמותת "רשת גני ילדים של אגודת ישראל" ,ע"ר מס'  580070092להפעלת גן ילדים
ברחוב גלוסקא  8בראש העין ,גוש  4271ח"ח  156מגרש  156בהתאם להסכם הקצאה
המצ"ב כנספח א'.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצת וועדת הקצאות למתן זכות שימוש
לעמותת "רשת גני ילדים של אגודת ישראל" ,ע"ר מס'  580070092להפעלת גן ילדים
ברחוב גלוסקא  8בראש העין ,גוש  4271ח"ח  156מגרש  156בהתאם להסכם הקצאה
המצ"ב כנספח א'.
בעד )9( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עומר שכטר ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ.
יצאו )2( :רזיאל אחרק ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' 10
סעיף  7שבתוספת לסדר היום :אישור ביטול הפקעת המקרקעין בגוש  4271ח"ח 163
(מגרש כדורגל ובריכה ברחוב האצ"ל) אשר ביחס אליה פורסמה ברשומות בטעות הודעת
הפקעה מכוח תכנית אפ.2000/
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד ביטול הפקעת המקרקעין בגוש  4271ח"ח 163
(מגרש כדורגל ובריכה ברחוב האצ"ל) אשר ביחס אליה פורסמה ברשומות בטעות הודעת
הפקעה מכוח תכנית אפ.2000/
בעד )9( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עומר שכטר ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ.
יצאו )2( :רזיאל אחרק ,עוזיאל אשוואל.

החלטה מס' 11
סעיף  8שבתוספת לסדר היום :רקע :ביום  22/12/14בישיבת מליאת מועצה מס' ,28/13
אישרה מועצת העיר החלטה לביטול הפקעת חלק מהמקרקעין שייעודו שונה כאמור
למגורים והחזרתם למנהל בנוגע לשטח של כ 9,635 -מ"ר מהחלקה ,זאת בהתאם תכנית
אפ 191/אשר שינתה את ייעוד המקרקעין בחלק מהחלקה למגורים ,ביחס למגרשים 1-20
באופן שהקטין את השטח לצורכי ציבור.
מבדיקה שבוצעה בנוגע למקרקעין הנדונים ,עולה כי החומר שצורף לחברי המועצה היה
תקין ,אולם בשל טעות סופר צוין בחוו"ד שטח קטן יותר מזה שייעודו שונה למגורים.
בחוו"ד צוין בטעות שטח של כ 9,635 -מ"ר במקום בגודל של כ 14,650 -מ"ר.
לאור האמור ,מתבקשת מליאת המועצה לאשר החלטה בשנית באופן שיהיה ברור כי השטח
שייעודו שונה למגורים וביחס אליו נתבקשה ביטול הפקעת חלק מהמקרקעין והחזרתם
למנהל הינו שטח של כ 14,650 -מ"ר מהחלקה ולא כפי שצוין.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת (בשנית) פה אחד ביטול הפקעת חלק מהמקרקעין
שייעודו שונה כאמור למגורים והחזרתם למנהל בנוגע לשטח של כ 14,650 -מ"ר מהחלקה
זאת בהתאם לתכנית אפ 191/אשר שינתה את ייעוד המקרקעין בחלק מהחלקה למגורים
ביחס למגרשים  1-20באופן שהקטין את השטח לצורכי ציבור.
בעד )8( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ.
יצאו )3( :רזיאל אחרק ,עומר שכטר ,עוזיאל אשוואל.
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החלטה מס' 12
סעיף  9שבתוספת לסדר היום :אישור בקשה לעבודה נוספת של עובדת העירייה ח.ב.ר.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד בקשה לעבודה נוספת של עובדת העירייה
ח.ב.ר.
בעד )8( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ.
יצאו )3( :רזיאל אחרק ,עומר שכטר ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' 13
סעיף  10שבתוספת לסדר היום :רקע :בישיבת מועצה מס'  36/16מיום  11/5/15הוארכה
כהונת מבקר העירייה בהתאם לנוהל הארכת שירותם של עובדים בשלטון המקומי מעבר
לגיל פרישה " ...לפעימה ראשונה (שנה וחצי) שבסיומה ידון הנושא מחדש".
בהמשך להחלטה זו ,מבקש מבקר העירייה להמשיך את כהונתו עם תום שנת 2017
ולהשלים את הכנת דו"ח הביקורת לשנת  2016לרבות הדיון בדו"ח ,באופן שלא תהיה פגיעה
בעבודת הביקורת.
לקראת תום תקופת כהונתו יפורסם מכרז למינוי מבקר לעירייה .בהתאם לאמור ,מתבקשת
מועצת העירייה לאשר את המשך כהונתו של מבקר העירייה עד לתום שנת .2017
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הארכת כהונת מבקר העירייה בהתאם לנוהל
הארכת שירותם של עובדים בשלטון המקומי מעבר לגיל פרישה עד תום שנת .2017
לקראת תום תקופת כהונתו יפורסם מכרז למינוי מבקר העירייה.
בעד ) 7( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,עדי אביני,
עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ.
יצאו )4( :מיכאל מלמד ,רזיאל אחרק ,עומר שכטר ,עוזיאל אשוואל.

________________________
שלום בן משה
ראש העיר

_______________________
שלמה שילה
מנכ"ל העירייה
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