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על סדר היום:
 .1בהמשך להסדר בסע"ש  ,15730-12-17אשר קבל תוקף פסק דין בבית דין האזורי לעבודה
בת"א –יפו ,מובאת לדיון במועצת העירייה בקשת מבקר העירייה לאשר הארכת
כהונתו/קציבת תקופה עבודה נוספת עד לתום הקדנציה ,חודש  - 10/18ירד מסדר
היום.
 .2אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור הגדלת תב"ר מס'  1488עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,905ע"ס ₪ 10,000
במימון מפעל הפיס (תקציב קודם  ,₪ 3,500,000תקציב מעודכן .)₪ 3,510,000
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1020עבור שיפוץ והצטיידות בית קולנוע ,ע"ס ₪ 500,000
במימון עירייה ו ₪ 1,500,000 -במימון המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
(תקציב קודם  ,₪ 2,000,000תקציב מעודכן .)₪ 4,000,000
ג .אישור תב"ר מס'  1720עבור פעילות לקידום חינוך בנושא זיהום אוויר ,ע"ס 21,250
 ₪במימון עירייה ו ₪ 85,000 -במימון המשרד להגנת הסביבה ,סה"כ תקציב
.₪ 106,250
ד .אישור תב"ר מס'  1302עבור תכנון שיפורי בטיחות יהודה הלוי בין מלכי ישראל-
שילה לבין הרב שבזי ,ע"ס  ₪ 60,000במימון עירייה ו ₪ 140,000 -במימון משרד
התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 200,000
ה .אישור תב"ר מס'  1303עבור תכנון שיפורי בטיחות ברחוב נחל רבה ,ע"ס ₪ 39,000
במימון עירייה ו ₪ 91,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 130,000
ו .אישור תב"ר מס'  1304עבור תכנון שיפורי בטיחות ברחוב וולפסון ,ע"ס ₪ 48,000
במימון עירייה ו ₪ 112,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 160,000
ז .אישור תב"ר מס'  1305עבור ביצוע מעגל תנועה בצומת וולפסון-מלכי ישראל-
הנביאים ,ע"ס  ₪ 349,377במימון עירייה ו ₪ 815,210 -במימון משרד התחבורה,
סה"כ תקציב .₪ 1,164,587
ח .אישור תב"ר מס'  1306עבור תכנון שביל אופניים לאורך טיילת נחל רבה ,ע"ס
 ₪ 61,500במימון עירייה ו ₪ 143,500 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב
.₪ 205,000
ט .אישור תב"ר מס'  1307עבור תכנון רצף שבילי אופניים בציר ז'בוטינסקי ,ע"ס
 ₪ 64,500במימון עירייה ו ₪ 150,500 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב
.₪ 215,000
י .אישור תב"ר מס'  1308עבור תכנון רצף שבילי אופניים חוצה העיר הוותיקה ,ע"ס
 ₪ 37,500במימון עירייה ו ₪ 87,500 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב
.₪ 125,000
יא .אישור תב"ר מס'  1309עבור תכנון המשך שבילי אופניים ברח' יהודה הלוי עד
כביש  ,444ע"ס  ₪ 19,500במימון עירייה ו ₪ 45,500 -במימון משרד התחבורה,
סה"כ תקציב .₪ 65,000
יב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1259עבור שירותי  ,GISע"ס  ₪ 850,000במימון משרד
השיכון והבינוי (תקציב קודם  ,₪ 850,000תקציב מעודכן .)₪ 1,700,000
יג .אישור הגדלת תב"ר מס'  1852עבור אולם ספורט מרכז קהילתי ומגרש ספורט רובע
 Aמגרש  ,815ע"ס  ₪ 2,869,632במימון משרד השיכון והבינוי ,והפחתת -3,046,600
 ₪תקציב טוטו (תקציב קודם  ,₪ 12,600,040תקציב מעודכן .)₪ 12,423,072
יד .אישור תב"ר מס'  1869עבור אולם ספורט ליד בי"ס נתיבות משה ,ע"ס 5,700,000
 ₪במימון מפעל הפיס ו ₪ 3,338,800 -במימון טוטו ,סה"כ תקציב .₪ 9,038,800
טו .אישור הגדלת תב"ר מס'  1509עבור  5כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,803ע"ס 4,700,000
 ₪במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס ,והפחתת ₪ -1,800,000
תקציב משרד החינוך/משהב"ש/עירייה (תקציב קודם  ,₪ 1,800,000תקציב מעודכן
.)₪ 4,700,000
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טז .אישור תב"ר מס'  1522עבור  4כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,814ע"ס ₪ 3,800,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
יז .אישור תב"ר  1523עבור  4כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,809ע"ס  ₪ 3,800,000במימון
משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
יח .אישור תב"ר מס'  1524עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,206ע"ס ₪ 3,800,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
יט .אישור הגדלת תב"ר מס'  1449עבור בי"ס יסודי מתחם  Bמגרש  ,)906( 200ע"ס
 ₪ 10,000,000במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס ,והפחתת
 ₪ -5,000,000תקציב מפעל הפיס (תקציב קודם  ,₪ 16,215,334תקציב מעודכן
.)₪ 21,215,334
כ .אישור הגדלת תב"ר מס'  1487עבור בי"ס יסודי מגרש ( P6חורשים) ,ע"ס
 ₪ 5,000,000במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס (תקציב קודם
 ,₪ 15,000,000תקציב מעודכן .₪ 20,000,000
כא .אישור תב"ר מס'  1525עבור אופק חדש בי"ס יסודי צומח  ,906 -200ע"ס 35,200
 ₪במימון משרד החינוך.
כב .אישור תב"ר מס'  1526עבור עיצוב חזות ממ"ד אוהל שלום ,ע"ס ₪ 200,000
במימון עירייה ו ₪ 300,000 -במימון משרד החינוך ,סה"כ תקציב .₪ 500,000
כג .אישור תב"ר מס'  1527עבור תוספת כיתות בי"ס בית יעקב ,ע"ס ₪ 2,800,000
במימון משרד החינוך.
 .3דיון על פי בקשת חברי המועצה בנושא" :החזרת חניה חינם לתושבי העיר בכל רחבי
ראש העין  24שעות ביממה והחזרת הסמכות בחוק העזר למועצת העירייה".
תוספת לסדר היום:
 .4אישור מינוי חבר המועצה חנוך עוז כסגן מ"מ ראש העירייה – ירד מסדר היום.
 .5אישרור מינוי נוי בן עמארה כדירקטורית נציגת ציבור בחברה הכלכלית לראש העין
בע"מ ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים בתאגידים עירוניים -
נדחה לישיבת מליאת מועצה הבאה
 .6אישרור מינוי סיגל טל לוי כדירקטורית נציגת ציבור בחברה הכלכלית לראש העין בע"מ,
בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים בתאגידים עירוניים -נדחה
לישיבת מליאת מועצה הבאה
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ערב טוב חברים ,אנחנו פותחים את פרוטוקול ישיבת
מליאה המועצה שלא מן המניין מיום  29/01/18בשעה  18:44משתתפים שלום בן משה בנגה
לא נמצא ,מיכאל,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :כן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :נמצא ,אדמוני,
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :כן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבטליון?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :כן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר לא נמצא ,רזי?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :כאן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי? לא נמצא .משה סיני לא נמצא ,עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :כאן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איתן? לא נמצא .אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :נמצא .חנוך?
חנוך עוז ,חבר מועצה :כאן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ועוזי?
עוזי אשואל ,חבר מועצה :כן?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עוזי נמצא כאן .עוד נוכחים שלמה שילה מנכ"ל העירייה
רחבעם חיים גזבר העירייה ,פרומה פורת יועצת משפטית ומשה כהן המבקר ,ומהנדס העיר.
נושאים  1ו 4 -כפי שפורסמו יורדים מסדר היום .אנחנו יורדים לנושא .2
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :איזה נושא ירדנו מהפרק?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה 1 :ו,4
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :איזה נושאים אם אפשר להקריא?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אחד זה הדיון בנושא המבקר,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אוקי,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ו 4 -זה אישור מינוי חבר המועצה חנוך עוז כסגן מ"מ ראש
העירייה ,בנושא  2יש לנו היום תב"רים היום יש לנו,
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עומר רצון ,חבר מועצה :רגע אפשר לקבל הסבר למה זה יורד?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מה ירד מה?
עומר רצון ,חבר מועצה :סעיף  1וסעיף ,4
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ראש העיר החליט להוריד את סעיף  4מסדר היום,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :למה אפשר לקבל הסבר?
שלום בן משה ,ראש העיר :סעיף  4זה מינוי של ממלא מקום ביקשתי  ....כיושב ראש וועדת
הביקורת חשבתי לעצמי שזה נכון שיושב ...יוכל להתייחס לעניין...
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :ולמה סעיף  4יורד?
שלום בן משה ,ראש העיר :כי אני מבקש לדחות אותו למועד אחר,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :רגע אבל למתי ולמה?
שלום בן משה ,ראש העירייה :למועד אחר קודם כל זה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :הבנתי אבל למה? רוצים לעזור לך בוא תגיד לנו למה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו נמצא מועד אחר,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :למה? אבל אנחנו רוצים לעזור לך בוא תעלה את זה,
שלום בן משה ,ראש העיר :מכיוון שמביא את זה אני רוצה מועד אחר זה הכול,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אבל למה אתה יכול להסביר?
שלום בן משה ,ראש העיר :זה החלטה שלי ואני רוצה מועד אחר .בבקשה הלאה,

סעיף  1שבסדר היום :בהמשך להסדר בסע"ש  ,15730-12-17אשר קבל תוקף פסק דין
בבית דין האזורי לעבודה בת"א –יפו ,מובאת לדיון במועצת העירייה בקשת מבקר העירייה
לאשר הארכת כהונתו/קציבת תקופה עבודה נוספת עד לתום הקדנציה ,חודש - 10/18
ירד מסדר היום.

סעיף  4שבתוספת לסדר היום :אישור מינוי חבר המועצה חנוך עוז כסגן מ"מ ראש
העירייה  -ירד מסדר היום.
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 .2אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור הגדלת תב"ר מס'  1488עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,905ע"ס ₪ 10,000
במימון מפעל הפיס (תקציב קודם  ,₪ 3,500,000תקציב מעודכן .)₪ 3,510,000
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1020עבור שיפוץ והצטיידות בית קולנוע ,ע"ס ₪ 500,000
במימון עירייה ו ₪ 1,500,000 -במימון המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
(תקציב קודם  ,₪ 2,000,000תקציב מעודכן .)₪ 4,000,000
ג .אישור תב"ר מס'  1720עבור פעילות לקידום חינוך בנושא זיהום אוויר ,ע"ס 21,250
 ₪במימון עירייה ו ₪ 85,000 -במימון המשרד להגנת הסביבה ,סה"כ תקציב
.₪ 106,250
ד .אישור תב"ר מס'  1302עבור תכנון שיפורי בטיחות יהודה הלוי בין מלכי ישראל-
שילה לבין הרב שבזי ,ע"ס  ₪ 60,000במימון עירייה ו ₪ 140,000 -במימון משרד
התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 200,000
ה .אישור תב"ר מס'  1303עבור תכנון שיפורי בטיחות ברחוב נחל רבה ,ע"ס ₪ 39,000
במימון עירייה ו ₪ 91,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 130,000
ו .אישור תב"ר מס'  1304עבור תכנון שיפורי בטיחות ברחוב וולפסון ,ע"ס ₪ 48,000
במימון עירייה ו ₪ 112,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 160,000
ז .אישור תב"ר מס'  1305עבור ביצוע מעגל תנועה בצומת וולפסון-מלכי ישראל-
הנביאים ,ע"ס  ₪ 349,377במימון עירייה ו ₪ 815,210 -במימון משרד התחבורה,
סה"כ תקציב .₪ 1,164,587
ח .אישור תב"ר מס'  1306עבור תכנון שביל אופניים לאורך טיילת נחל רבה ,ע"ס
 ₪ 61,500במימון עירייה ו ₪ 143,500 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב
.₪ 205,000
ט .אישור תב"ר מס'  1307עבור תכנון רצף שבילי אופניים בציר ז'בוטינסקי ,ע"ס
 ₪ 64,500במימון עירייה ו ₪ 150,500 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב
.₪ 215,000
י .אישור תב"ר מס'  1308עבור תכנון רצף שבילי אופניים חוצה העיר הוותיקה ,ע"ס
 ₪ 37,500במימון עירייה ו ₪ 87,500 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב
.₪ 125,000
יא .אישור תב"ר מס'  1309עבור תכנון המשך שבילי אופניים ברח' יהודה הלוי עד
כביש  ,444ע"ס  ₪ 19,500במימון עירייה ו ₪ 45,500 -במימון משרד התחבורה,
סה"כ תקציב .₪ 65,000
יב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1259עבור שירותי  ,GISע"ס  ₪ 850,000במימון משרד
השיכון והבינוי (תקציב קודם  ,₪ 850,000תקציב מעודכן .)₪ 1,700,000
יג .אישור הגדלת תב"ר מס'  1852עבור אולם ספורט מרכז קהילתי ומגרש ספורט רובע
 Aמגרש  ,815ע"ס  ₪ 2,869,632במימון משרד השיכון והבינוי ,והפחתת -3,046,600
 ₪תקציב טוטו (תקציב קודם  ,₪ 12,600,040תקציב מעודכן .)₪ 12,423,072
יד .אישור תב"ר מס'  1869עבור אולם ספורט ליד בי"ס נתיבות משה ,ע"ס 5,700,000
 ₪במימון מפעל הפיס ו ₪ 3,338,800 -במימון טוטו ,סה"כ תקציב .₪ 9,038,800
טו .אישור הגדלת תב"ר מס'  1509עבור  5כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,803ע"ס 4,700,000
 ₪במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס ,והפחתת ₪ -1,800,000
תקציב משרד החינוך/משהב"ש/עירייה (תקציב קודם  ,₪ 1,800,000תקציב מעודכן
.)₪ 4,700,000
טז .אישור תב"ר מס'  1522עבור  4כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,814ע"ס ₪ 3,800,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
יז .אישור תב"ר  1523עבור  4כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,809ע"ס  ₪ 3,800,000במימון
משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
יח .אישור תב"ר מס'  1524עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,206ע"ס ₪ 3,800,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
יט .אישור הגדלת תב"ר מס'  1449עבור בי"ס יסודי מתחם  Bמגרש  ,)906( 200ע"ס
 ₪ 10,000,000במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס ,והפחתת
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 ₪ -5,000,000תקציב מפעל הפיס (תקציב קודם  ,₪ 16,215,334תקציב מעודכן
.)₪ 21,215,334
כ .אישור הגדלת תב"ר מס'  1487עבור בי"ס יסודי מגרש ( P6חורשים) ,ע"ס
 ₪ 5,000,000במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס (תקציב קודם
 ,₪ 15,000,000תקציב מעודכן .₪ 20,000,000
כא .אישור תב"ר מס'  1525עבור אופק חדש בי"ס יסודי צומח  ,906 -200ע"ס 35,200
 ₪במימון משרד החינוך.
כב .אישור תב"ר מס'  1526עבור עיצוב חזות ממ"ד אוהל שלום ,ע"ס ₪ 200,000
במימון עירייה ו ₪ 300,000 -במימון משרד החינוך ,סה"כ תקציב .₪ 500,000
כג .אישור תב"ר מס'  1527עבור תוספת כיתות בי"ס בית יעקב ,ע"ס ₪ 2,800,000
במימון משרד החינוך___________________________________________.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברים יש לנו  23תב"רים אני רוצה רגע להגיד כמה
מילים רוב התב"רים פה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :הפסדת שלום.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רוב התב"רים פה הם תב"רים שככה מוסדות חינוך וגני
ילדים ,גני ילדים ובתי ספר ,יש שיפורי בטיחות של משרד התחבורה ויש שבילי אופנים
שבהם יש מצ'ינג של העירייה יש גם תב"ר אחד על בית הקולנוע שיש פה מצ'ינג של העירייה
מימון של המשרד לפיתוח של הפריפריה והנגב רחבעם ...כל התב"רים האלה ,שנייה תכף
נקריא את כולם,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אפשר ככה להוריד באמצע?...
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן חברים תבר ב' ,תבר 2ב' ,חברים תהיו איתנו רגע
תסתכלו רגע תבר 2ב' וועדת הכספים ביקשה הסברים נוספים לכן אנחנו נציג את כל
התברים מה שאני מבקש,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :רגע אתה מתכוון על ה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בית קולנוע
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :של הקולנוע?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בית קולנוע כן ,כל היתר התברים אושרו בוועדת הכספים,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני מציע שבדיון הבא תביאו את כל הכסף...
שלום בן משה ,ראש העיר :ועדת הכספים ביקשה לקבל יתר פעילות של העניין ולדון בזה
מחדש אישרנו בסדר גמור,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום אבל יש לי התייחסות פעם אחת דיברנו אי אפשר להפוך את
זה לשיטה אין ספק שהחשיבות של התברים שעולים כאן באמת לצורך והתבקש לאורך
הפיתוח שקיים פה בעיר אהה אני הייתי מקדים אם היה אפשר את הבינוי שם ,לטובת מבנה
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ציבו ר העניין שדיברנו שישבו כל התברים ונבין כמה כסף יש בכל תבר ומה התקציבים
שקיימים עכשיו אני גם רוצה להבין מכל התברים פה שעולים יש תקציבי עירייה פה ,כמה
מסתכם כל מה שאני מרים את היד מתקציבי העירייה ,תקציבי מפעל הפיס תקציבי חינוך
תקציבי של משרד הממשלה אני מברך ואני מכבד בשתי ידיים וטוב שיתקצבו כמה שיותר,
השאלה כמה מהקופה שלנו זה לא מבנים שיש לי אהה כלל בחירה פה,
שלום בן משה ,ראש העיר :הבנתי אומרת תשובה ,התשובה בגדול היא כזאת,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא שתבין כי,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני הבנתי,
עומר רצון ,חבר מועצה :כיתת לימוד לעומת בריכה,
שלום בן משה:אני הבנתי דקה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אין לי פריבילגיה כי כיתת לימוד,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון,
עומר רצון ,חבר מועצה :בכיתת לימוד אין לי בריכה,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון נכון,
עומר רצון ,חבר מועצה :מגרש כדורגל,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון,
עומר רצון ,חבר מועצה :לעומת כיתת לימוד אין לי ברירה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה צודק,
עומר רצון ,חבר מועצה :אז הציבור ידאג לסדר עדיפויות שלנו,
שלום בן משה ,ראש העיר :לכן מה שמופיע כאן מתקציבי העירייה זה רק מצי'נג כלומר
שאם אנחנו לא ניתן מצ'ינג אפשר לקבל את זה אין פה שום תב"ר שהוא תב"ר של תקציב
העירייה בתב"רים אחרים כל תב"רים אחרים זה משרדי שיכון ואחרים ,ואחרים זה מצ'ינג
שאם אנחנו לא ניתן מצ'ינג לא נוכל לקבל את הכסף,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום אני התייחסתי בדיוק לעובדה הזאת מצ'ינג זה גם ש...
שלום בן משה ,ראש העיר :שמה?
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אומר את זה מאוד ציני ,אם אתה תבין את הפואנטה אני לא
אשאל שוב,
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה,
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עומר רצון ,חבר מועצה :אם אני לא אבין אני אשאל שוב ,עד שאני ארצה להבין כי גם
כשאתה אומר מצ'ינג המצ'ינג גם אם הוא שקל אבל הוא לא שקל גם נגיד אם הוא שקל
נצטרך להבין שאני מחויב לשים את השקל הזה,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון,
עומר רצון ,חבר מועצה :יבוא רחבעם ובצדק יבוא יגיד חברים התחייבתם לא' ב' ג' בסיס לא
בסיס את הפרויקטים האחרים לא תוכלו לממן את זה,
שלום בן משה ,ראש העיר :שלום,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה מצ'ינג שאני מחויב לשים,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון,
עומר רצון ,חבר מועצה :עכשיו מה קורה כל פעם אני מוציא את השקל שקל שקל בלבנות
עוד עיר למדינת ישראל שאנחנו שותפים גדולים למאמץ הזה ,מצד שני אנחנו מזניחים אולי
תשתיות בסיסיות לכל העיר בכלל וגם למתחמים החדשים,
שלום בן משה ,ראש העיר :אז אני אסביר לך כרגע באופן,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :קודם כל הערה עבור כל השכונות החדשות כל המצ'ינג זה על
חשבון משרד השיכון
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :זאת אומרת זה לא מכספי העירייה
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :במסגרת הסכם הגג
שלום בן משה ,ראש העיר :במסגרת הסכם הגג,
עומר רצון ,חבר מועצה :גם תשובה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בתוך השכונות הקיימות המצ'ינג הוא של העירייה
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :רגע תאמר לי מה עם ישן מול חדש אין לנו מצ'ינג פה?
שלום בן משה ,ראש העיר :פה...
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :ישן מול חדש מי מתאבק לשים את הישן מול חדש?
שלום בן משה ,ראש העיר :אין לנו כבר כרגע,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מה גמרנו את כל הכסף?
שלום בן משה ,ראש העיר :כבר נגמר ,נשלח ,כבר נגמר,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :לא היה לנו איזה  47,000,000שקל איפה הכסף הזה?
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זה נמצא כבר בתוכנית עבודה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :איפה במה? על מגרש כדורגל על מה? איפה זה נמצא?
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום הבטחת כבר כמה ישיבות,
שלום בן משה ,ראש העיר :בישיבה אחרונה רצינו להציג את העניין ,לפני הישיבה האחרונה
רצינו להציג את זה נשארו פה מעט מאוד חברי מועצה ואז ביקשו שהצגה תהיה במועד שיש
בו כל חברי המועצה ,ודחינו את זה למועד אחר אמרתי לכם זה מספיק רציני כדי שנשב פעם
אחת בדיון רק לזה ,רק לזה,
עומר רצון ,חבר מועצה  :אולי לתת עוד  30,000,000שקל ל...
שלום בן משה ,ראש העיר :לא אני אומר רק לזה ,רק לזה ,ויש לנו כרגע הכול מוכן .בקשה
הלאה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני מציע שתעבור אחד אחד ...איפה יש פה כסף של
העירייה,
(מדברים יחד)
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :נושא בטיחות בוולפסון למה הכוונה...
(מדברים יחד)
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אישור תב"ר  4 1488כיתות גן מתחם  Bמגרש ( )905סך הכול
תוספת של  10,000שקל מימון מפעל הפיס הגדלה ,הגדלה קטנה זה תב"ר  ,1488אהה סעיף
2ב' אנחנו,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אגב כשאתה אומר הגדלה היה בכסף הזה כבר שימוש? בכל
הסכום הזה היה בו שימוש?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :בוודאי אנחנו משתמשים בו,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :לא מתחיל בו השימוש,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :ואז יש אחרי כן בקשות עם כל מיני הסתייגויות,
שלום בן משה ,ראש העירייה :זה גן ילדים שכבר נבנה ,בקשה הלאה,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :סעיף 2ב' אהה עובר בחזרה לוועדת הכספים סעיף ג' אישור
תב"ר  1720עבור פעילות לקידום חינוך בנושא זיהום אוויר על סך  21,250במימון העירייה
ב 85,000שקל במימון המשרד להגנת הסביבה סך הכול מאה ושישה אלף ...זה פעילות
לקידום נושא חינוך בזיהום האוויר ,יש
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מה זה מה?
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :קול קורא של איכות הסביבה...
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :זה מתחלק בכל בתי הספר בעיר איך זה עובד,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא זה פעילות ,זה פעילות,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מה איך מה על שעות? איך זה מתחלק מה מתחלק בכל בתי ספר
בעיר? או רק בחלק? או זה הרצאות לדוגמא הרצאות ש ,מה מה זה מה הכוונה?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :עושים,
שלום בן משה ,ראש העיר :סיגל תסבירו לו בקשה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כאשר קול קורא למשרד לאיכות הסביבה נבנתה תוכנית
התוכנית הזאת אושרה על ידי ..זה בדרך כלל הפעלות בתוך בתי הספר אהה בית ספר שרוצה
זה יכול להיות הפעלה שלדוגמא לוקחים ומודדים את רמת הזיהום אהה קול קורא אחר
ברמת הזיהום במים ,לקחו מים מאגם לקחו מים מ ...ילדים עשו פעילות ומדדו,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה  :כן אבל הוא שואל אם זה גם כן לכל בתי הספר בעיר?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה לכל בית ספר שרוצה,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :איך הוא יודע שהוא צריך ל...
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אין בעיה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עוזי מתכוון שזה כולל
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אהה עומר זה פרויקט של איכות הסביבה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אז איכות הסביבה,
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא גם אומר,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :קודם כל אני רוצה להגיד דבר מאוד פשוט ,א' יש כסף בהשתתפות
של הרשות המקומית איקס כסף זה כסף שנגזר יכול להיות מפעילות של משהו אחר אני לא
עדיי ן מטיל ספק או דופי בחשיבות הפרויקט ,יכול להיות שחשיבות הפרויקט הוא מאוד
חשוב,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא אם לא רוצים,
עומר רצון ,חבר מועצה :מה המטרות של הפרויקט,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,אם לא רוצים דרך אגב שהעירייה תשתף אז לא חייבים
ולא מקבלים גם את זה,
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(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :שאתה לא תקבל את השתי שקלים אם לא תשקיע את המצ'ינג
שאתה צריך להשקיע זה הנוסחה בכל דבר יחד עם זאת יכול להיות שאתה מוותר על כל
הקולות אחרים ומעדיף  ...קולות מסוימים ב' ,מי מוביל את הפרויקט דבר שלישי מה
המטרות והצלחה של הפרויקט לקחתי פרויקט אני מוכן לקבל את השתי שקלים מהמדינה
ועבורם אני אמור להתחייב לא' ב' ג' ולתת את השקל שלי מעמדו מה התוצאה שלך לקחתי
את הפרויקט אני ואתה נשב פה עוד חצי שנה מנכל עוד שמונה חודשים אתה יכול להגיד לי
מי אגף המוביל ומה התוצאות מה ההצלחה של הפרויקט
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה רשום
עומר רצון ,חבר מועצה :קול קורא יכול לרשום את מה שהוא רוצה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני כרשות מה אני אומר,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה מה שענית לקול קורא אתה רושם את לגבי ההצלחה,
עומר רצון ,חבר מועצה :על פי כל התחומים .בואי סיגל אז אני אתן לך פה דוגמאות,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :נו?
עומר רצון ,חבר מועצה :היה את הפחים החומים,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני במקרה ישבתי בתפקיד אחר,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :נו?
עומר רצון ,חבר מועצה :לא סביב השולחן הזה ,כל מועצת העיר הרימה הורידה הרימה...
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :נו?
עומר רצון ,חבר מועצה :הגזבר גם מציג תחזיות כספיות,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :נו?
עומר רצון ,חבר מועצה :בסופו של דבר המדינה תאק לקחה והסתירה את ידיה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :נכון,
עומר רצון ,חבר מועצה :והשאירה את הרשויות עם הפחים החומים,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :נכון,
עומר רצון ,חבר מועצה :לפחות היינו עושים פרויקט חברתי והיינו אומרים להם קחו את
הפחים בואו נעשה מזה מייצג אומנותי לא יודע כי נשארו עם הפחים החומים,
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מה הקשר בין הקול קורא לזה?
עומר רצון ,חבר מועצה :זה הקול קורא,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מה?
עומר רצון ,חבר מועצה :כי גם זה היה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מה לפני חמש שש שנים מה הקשר
עומר רצון ,חבר מועצה :כי גם זה הקול קורא,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :יש פה תוכנית שהתוכנית הזאת (לא ברור) למשרד להגנת
הסביבה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :זה הבנתי,
שלום בן משה ,ראש העיר :ויש פה נושא שנקרא זיהום אוויר...
עומר רצון ,חבר מועצה :חשוב מאוד,
שלום בן משה ,ראש העיר :וכתוב בדיוק  ...נושא ההרצאות מושגים עיקריים ,יש תוכנית
מאוד מובנת עכשיו כרגע,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אין אבל מי מזמין את האנשים מי אלה האנשים?
שלום בן משה ,ראש העיר :מה זה האנשים ,משרד הגנת הסביבה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :הם באים ,משרד לאיכות הסביבה שולח אלינו אנשים או שאנחנו
בוחרים על פי רצוננו כמובן  ...אבל כאילו אנחנו בוחרים לבד,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :תקשיב רגע,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני לא יודע תתני להם תשובה יש לך תשובה,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא חס וחלילה רגע רגע,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :למה?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מה זה למה?
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :תקשיבו אני רוצה רגע להזכיר משהו באופן כללי אוקי
תראו המשרד לאיכות הסביבה עובד באמצעות קולות קוראים יש כאן שיתוף פעולה של
מחלקת איכות הסביבה של דפנה יחד עם אגף החינוך ,כאשר עוד מעט יכנס כוח אדם של
רכז חינוך סביבתי בתוך שפע שהתפקיד שלו לעבוד מול אריאלה איטקיס או גני ילדים
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האנשים המקצועי ים בתוך אגף החינוך עכשיו מקבלים פרויקטים ,פרויקטים שהם קטנים
לדוגמא אם היה קול קורא לחנוך את הילדים על זיהום הסביבה בסכך של  100,000שקל אז
זה פרויקט שיכול להימשך חודשים והוא נגמר ,אין המשכיות מחר יהיה פרויקט של הקמת
גינה קהילתית יקימו גינה קהילתית והוא נגמר זה לא כמו הפחים החומים שזה משהו
אסטרטגי לא כמו התייעלות לדוגמא שזה משהו לשלוש חמש שנים שהוא ארוך שהתקציבים
שלו מאוד מאוד גדולים .פה זה משהו שהוא נקודתי עכשיו אתה שואל מי מביא את ה,
עומר רצון ,חבר מועצה :כשהיא מסבירה מבינים פשוט,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אם רוצים להקשיב הכול בסדר,
עומר רצון ,חבר מועצה :היא שכנעה אותי שלום,
שלום בן משה ,ראש העיר :יש לי בקשה ממך,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כל מרצה כל גורם שנמצא בתוך שנבחר לתוך ה ,ואין לי
מושג מי הם זה עובר את האישור של המשרד לאיכות הסביבה בכלל לא שלנו עובר את דפנה
לוי באגף שפע שהיא הדמות המקצועית ורק זה עובר מ ..חינוך לקשר של בתי הספר שהוא
מביא את בתי הספר ,אין כאן,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אוקי בוא נעשה סיכום ששולחים את כל בתי הספר,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :נותנים להם ככה וככה ימים...
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני לא יודעת.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :עד שיתנו תשובות,
(מדברים יחד)
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הת"בר הבא,
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי בקשה,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :התב"רים הבאים זה מטעם משרד התחבורה זה בעיקר של
פרויקט בטיחות ומעגלי תנועה ,אישור תב"ר ( 1302מדברים יחד) והרב שבזי על סך 200,000
סך הכול  140,000מול משרד התחבורה  60,000שקל במימון העירייה אהה ו
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :מה זה?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אהה?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :כאילו מה מה?
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רחבעם חיים ,גזבר העירייה :שיפורי בטיחות.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :איך הגעת לשבזי?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לבין יהודה הלוי הוא לא אמר שבזי,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :כתוב
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא כתוב שם יהודה הלוי,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :מהנדס העיר בקשה,
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :למעשה הסטטיסטיקה של תאונות הולכי רגל שמגיע משרד
התחבורה הם עוד לא יודעים איך פותרים את זה ונותנים לנו תקציבים לאתר את הבעיות
ולנסות לפתור אותם כל התב"רים הקטנים זה לתכנון,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לתכנון,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אהה זה לתכנון,
שלום בן משה ,ראש העיר :כתוב כתוב,
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :למצוא בעיות,
שלום בן משה ,ראש העיר :כתוב תכנון .כתוב עבור תכנון שיפורי בטיחות
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :בוא בוא בוא סליחה דקה אנחנו פה צריכים לזמן אדריכלים
ולתת להם לתכנן,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא אדריכלים מהנדסי בטיחות,
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :בטיחות,
שלום בן משה ,ראש העיר :מהנדסי תנועה,
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :תנועה,
שלום בן משה ,ראש העיר :מהנדסי תנועה,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :למה שלנו לא מספיק?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אין לנו אנחנו...
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני אגיד לכם למה אני מעלה את הנושא הזה,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע קודם כל הבנתם על מה מדובר?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :כן הבנתי זה תכנון שישבו ו...
שלום בן משה ,ראש העיר :איך משפרים את הבטיחות בקטע כביש מצומת אחת לצומת
שנייה,
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עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אוקי הבנתי הבנתי,
שלום בן משה ,ראש העיר :על בסיס מה ,רגע חכה שנייה על בסיס זה שנניח בשנה שנתיים
בנתונים שמשרד התחבורה קיבל היו שם עוד תאונות או כמעט תאונות אז אומרים תקבלו
עכשיו כסף לתכנן כדי לראות איך לשפר עקומות לשפר הרחובות זה נותנים הוראות תכנון
כדי שלא תהיה תאונה זה הכול
עוזי אשואל ,חבר מועצה :אוקי אני,
שלום בן משה ,ראש העיר :יכול להיות תאונת לילה יכול להיות כן מה השאלה עכשיו?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני לפני מספר חודשים שלחתי מכתב בשעתו ,מי ממנה את
האדריכלים האם הם מקבלים עבודה כל מיני מתכננים פה למיניהם האם הם מקבלים
עבודה דרך מכרז? או שחבר מביא חבר?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מה זה שיטה חדשה?
שלום בן משה ,ראש העיר :מה זה מה זה?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :יש שיטה כזו שנקרא חבר מביא חבר,
(מדברים יחד)
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :משה כהן השיב לי בוא נגיד שלא כך כך רצה להשיב הוא אמר לי
שמחודש לא זוכר איזה כבר במילים אחרות לא קיימת וזה יצא רק במכרזים ,השאלה היא
כזו אם כל ה יועצים (מדברים יחד) כל המתכננים האלה אנחנו לוקחים אותם של הצעות
באופן שקוף או מתקשרים (מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע שאלת? פרומה תציגי ואחר כך אני מבקש ראש העיר,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :קודם כל אני לא מכירה שיטה חבר מביא חבר,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :יש דבר כזה ובגלל זה (מדברים יחד)
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אבל אני לא מכירה,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :יש דבר כזה,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :קודם כל ככה יש נוהל חדש של משרד הפנים שנכנס לתוקף
 0/1/1/18עוד לפני הנוהל הזה אנחנו אמצנו פנימי שלנו שאנחנו עובדים על פיו מעל שנה
בנינו עשינו בזמנו פרסום בנינו מאגר יועצים ומתקיים הליך תחרותי אם זה סכום שפטור
ממכרז הוא מתקיים ברכש אם זה בערך עד  160,000שקל ומעל הסכום הזה זה בא לוועדת
השלשה שזה מנכל העירייה גזבר העירייה ויועמ"ש נעשה מאמץ בכל המקרים אני לא אגיד
שזה  100%לקיים הליך והחל מינואר זה יהיה או במכרז או לפי הנוהל עכשיו כהיערכות
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לנוהל הזה אנחנו פרסמנו קול קורא להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים שלנו,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :איפה זה התפרסם?
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה התפרסם בעיתונות,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :איזה עיתונים?
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני לא רוצה להגיד לך באיזה עיתונים כי אני לא יודעת זה
נעשה דרך הדוברות,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עכשיו עוזי יש לנו עניין שמי שיבוא לכאן להציע את שירותיו
יהיה אדם רציני ובעל מקצוע לכן אנחנו מפרסמים את זה א' מחויבים לפרסם את זה לפחות
בשתי עיתונים ארציים כדי שזה יהיה ומקומיים זה לא תמיד דקה
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע ,אני לא יודע עכשיו כרגע לא יודע,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :זה מה שעכשיו אמרתם לא?
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,אני אומר ש,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :לא יש הבדל אלכס ,אלכס חכה נו אתה מבלבל,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אתם אמרתם,
שלום בן משה ,חבר מועצה :במאגר עכשיו,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :גם במאגר אתה חייב ל,
שלום בן משה ,ראש העיר :במאגר ,רגע תבדוק בסדר גמור תבדוק ואם אני טועה היועצת
המשפטית תתקן אותי ,יש לנו עניין לפרסם את זה כדי לקבל שיבואו אנשים עכשיו לא כולם
רצים למה כי אם השכר הוא מספיק ...וכדומה ומפרסמים כדי שיהיו אנשים...
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אין לי ספק אבל אתה יודע מה מדאיג אותי מהעירייה ככה
באמת,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לקחת את נושא ה (לא ברור) שילמנו  600,000שקל תב"ר אנחנו
אישרנו את הכס ף הזה ,העברנו אותו לא חשוב לאלה שזכו אני לא יודע אם זה היה לאלו
במכרז או לא אבל העלנו אותם בגלל כאלה קשרים כאלה ואחרים מקצועיים ,אנחנו כחברי
העירייה אישרנו  600,000שקל אף אחד מיושבי השולחן הזה (לא ברור) לדעתי (לא ברור)
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בכלל ,אף אחד אני לא יודע לא ראינו איפה התוכנית שהגישו האם הם הצליחו (מדברים
יחד) הכול היה כדת וכדין האם קיבלנו את הסחורה את הטובים שהזמנו ב 600,000שקל
אם כן (מדברים יחד) האם היא עבדה,
(מדברים יחד)
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :תוכנית המתאר אישרנו  3,000,000בשלושה חלקים אני כך זוכר
ואני לא טועה  600,000שקל אישרנו על תוכנית (מדברים יחד) אישרנו תוכנית פיצולים,
דקה
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה רגע התוכנית הזאת של כל התוכנית המתאר כולל
הנושא של פיצולי דירות נמצאת באחריותה של נעמה מליס ,נעמה מליס עובדת בעירייה כבר
הרבה שנים והיא קיבלה בתוך התוכנית הכוללת גם את זה בינתיים עוד לא הגענו כרגע
בכלל סיכום סופי איך מממשים את העניין מאשר אתה הזכרת קודם היה דבור לא צלח
והם לא קיבלו גם כסף התוכנית הזאת נשארה באחריותה של נעמה מליס,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אז אין בעיה עכשיו אנחנו לוקחים מתכננים כן לכל נושא של
הבטיחות?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :חברה מן ההגינות,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :תבואו אלינו עוד כמה חודשים,
שלום בן משה ,ראש העיר :ונגיד מה?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אם מישהו מבקש,
שלום בן משה ,ראש העיר :ונגיד מה?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :חברה זו התוכנית שעליה שילמנו לדוגמא  100,000שקל לא חשוב
כמה  50,000או  100,000שקל ,זה התוכנית והנה עבדוה עליה אישרנו את הכסף והיא תצא
לדרך זה כבר תקציב אחר זה מעשי זה ביצוע,
שלום בן משה ,ראש העיר :א' בסדר ,אתה רוצה להתייחס? קודם כל כשיסתיים התכנון
הרי גיסו מהנדס בטיחות אחד או שניים,
משתתף בדיון :על מה על זה
שלום בן משה ,ראש העיר :על זה עכשיו מדבר כרגע ואז הם יציעו,
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(מדברים יחד)
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :עוזי תקשיב קודם כל מבחינת תכנון תנועה ברחבי העיר
הנושא של התאונות,
(מדברים יחד)
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :עכשיו יש ספירות כאלו של תאונות המשטרה גם עוקבת
אחרי זה יש רפרנט,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אין בעיה ב,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :רגע ,יש רפירנט שנמצא בוועדה,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :הוא לא דיבר על הכול הוא דיבר כרגע שיצא כבר תכנון נציג,
(מדברים יחד)
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :לגבי יועצים אני אגלה לך סוד עוזי מי שהולך ...היום יש
מחסור בארץ ביועצי תנועה בכל הארץ מי שהולך ללמוד מקצוע כזה יעשה הרבה כסף אין
אני ניסיתי לעשות שני מכרזים אף אחד לא בא למשכורת ש...
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :יועצים יש בשכר הזה פעם בשבוע בא אלי,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי שמענו,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אוקי,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מבקש כשהמתכנן הזה יבחר ויציג תוכנית של שיפורי תנועה
נציג את זה,
(מדברים יחד)
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :תבר 2ה',
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :רגע לגבי חבר אני חבר מעמד האישה אז שיהיה גם חבר מביא
חברה אנחנו לא שוביניסטים אז אם חברה יכולה להביא חבר בסדר ,או שיש איזה בעיה עם
זה,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :יש פה איזה קונוטציה (לא ברור) חבר מביא חבר,
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה הלאה,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :תב"ר ה מס'  1303גם כן תכנון שיפורי בטיחות (לא ברור) על
סך  130,000שקלים ביחס לשבעים שלושים ,תב"ר ו' מספר  1304גם כן שיפורי בטיחות
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ברחוב וולפסון על סך כללי של  160,000שקלים גם כן ביחס לשבעים שלושים ,תב"ר ,1305
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,ראש העיר :חברים הוא לא שומע בהקלטה בואו אחד אחד,
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,ראש העיר :חברה אנחנו ב-ז'
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אישור תבר...
(מדברים יחד)
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :ת"בר  1305זה ביצוע מעגל תנועה בצומת וולפסון מלכי
ישראל והנביאים על סך  1,164,587גם חלוקה של שבעים שלושים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אגב זה מקום מועד לפורענות מבחינת תאונות ,ודרשנו את זה
כבר לפני שנתיים כן,
(מדברים יחד)
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אישור תב"ר  1306תכנון (מדברים יחד) על סך 205,000
(מדברים יחד) שוב חלוקה של שבעים שלושים ,זה תכנון שביל אופנים אוקי,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :רגע אני רוצה להגיד משהו על זה רחבעם אני רואה את סעיף ח'
ט' י' ו-יא'
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כן
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אלה סעיפים שכולם עוסקים בשבילי אופנים,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :נכון,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :קודם כל זה דבר מבורך שהיה צריך לעשות אותו הרבה זמן אני
שמח שמרד השיכון הבין את זה ויש לנו (מדברים יחד) מצ'ינג רק דבר אחד אני רוצה להגיד
תראו צריך לגמור מהר את החיבור מה שהתחייבו שמה (לא ברור) בצורה חוקית את
החיבור לתחנת הרכבת ודבר שני אני הייתי מציע לך ראש העיר לעשות פיילוט של אופנים
חשמליות בהשכרה עם תחנות כמו שיש בתל אביב ,אבל חצי חשמליות זה נקרא זה לא
בדיוק חשמליות שתושבים יכולים לקחת אופנים לנסוע איתם ואז לחסוך את כל הפקקים
ברכבת גם חיילים גם סטודנטים,
(מדברים יחד)
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :תנו לי רגע ,ישכירו אותם ישימו בתחנת הרכבת נוסעים לעבודה
חוזרים יש להם אופנים מחזירה אותם ותאמין לי תוריד את העומס מהעיר הזאת בצורה
מטורפת אנחנו לא נחכה שתחבורה ישים לנו (לא ברור) ורכבת קלה לקחת שביל אופנים
באופן מאוד רציני לסגור את זה עם הרכבת יתנו לנו מקום שמה ,אני אומר לך זה פרויקט
דגל שלנו זה אנחנו בעצם ניקח את ראש העין למקום אחר ברמה התחבורתית,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני חייב להתייחס שלום היות ונעשתה עבודה ברשות הספורט
דווקא בנקודה שרזי מציג וחשוב לציין הרבה אפשר לתת ונותנים דוגמאות מהרים אחרות
ברשות לוקחת פרויקט צריכה לשים כסף (לא ברור) דווקא בנקודות האלה לצערי מה שרזי
העלה פחות מצליח,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון,
עומר רצון ,חבר מועצה :אלה אם הרשות מכניסה את היד לתוך הכיס שמה כסף ואז
מוציאה (לא ברור) יש לך סיכוי ,יש לנו את מועדון האופנים אחד הגדולים באזור המרכז
ובאמת לתפארת ואני חושב שאם הרשות תשים כסף ביוטיק הזה מאוד יצליח ויש גם
ביקוש,
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל הוא דיבר על אופנים
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני רוצה לומר משהו נוסף ,אני שמעתי,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני לא זוכרת ממי אבל שווה לבדוק את זה שהיום יש
שיתוף פעולה בין רשויות בכל הנושא של השכרת אופנים מכיוון שהעסק הזה הוא לא רווחי
אוקי הוא גם לא מחזיק את עצמו ולכן מה ש...
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ראש העין קצת רחוקה גבעתיים ותל אביב זה
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :יפה ,אבל מה שמדברים לעשות שיתוף פעולה בין רשויות
זאת אומרת שאם יש נגיד אנחנו הוד השרון כפר סבא או אנחנו פתח תקווה זאת אומרת
לראות איך מצליחים שאפשר לקחת מפה אפשר להשאיר את האופנים בפתח תקווה וכן
הלאה זאת אומרת שווה לבדוק אותו את שיתוף הפעולה אהה ,שווה לבדוק אותו כי אז יכול
להיות ש,
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ראש העיר דיבר עם שר התחבורה הוא הכניס בעקבות
הפניה של ראש העיר המשרד התחבורה שר התחבורה הוא הכניס את ראש העיר לתוך
התוכנית השבילי אופנים האלו יגיעו מאזורי תל אביב מכל אזורי מרכז לתוך ראש העין הם
יעבור ,זה בתכנון מתקדם
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :תשמע מכיוון שכולם חיכו לרכבת הקלה (מדברים יחד) זה
אומר שאפשר להגיע מראש העין באופנים לכל היעדים גם לסגולה גם לקריית אריאל איפה
שעובדים גם לבני ברק גם לתל אביב בתוכנית ארצית ש (לא ברור) נכנסנו לזה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מתי? מתי הם,
שלום בן משה ,ראש העיר :הם עכשיו במהלך  2018גומרים את התכנון אחר כך הם יתקצבו
את זה אנחנו בתוך הדבר הזה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :הלאה תמשיך
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אישור תב"ר  1307מתכנון רצף מציר ז'בוטינסקי על סך
מאתים וחמישה עשר אלף שקלים גם חלוקה של שבעים שלושים,
שלום בן משה ,ראש העיר :הלאה,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אישור תב"ר  1308תכנון רצף שבילי אופנים חוצה העיר
הוותיקה בסך הכול תקציב  125,000שקלים חלוקה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע הלאה,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כשנגיע לתכנון אז,
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה כן,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לא לא לא סליחה רחבעם סליחה,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הנה הגענו ליהודה הלוי,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :תב"ר  1309תכנון המשך שבילי אופנים ברחוב יהודה הלוי,
כביש  444על סך  65,000שקלים,
(מדברים יחד)
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עומר רצון ,חבר מועצה :רגע אבל חשוב והעלנו את זה גם אצל לשכת מנכל אצל שלמה
שהמתכננים יהיו ברוטציה של תכנון ,קרו פה מקרים בעבר ואני בטוח שזה לא יחזור כי
באמת גם שלמה שם לב לנקודה הזאת שלקחו כמו פה חברי עוזי הביאו מתכנן של רוטציה
שהמומחיות שלו בכלל לא שבילי אופנים ונדון למרות זאת שהתכנון יהיה לרוטציה למה
שאתה דורש או לביצוע של העבודה שאתה דורש זה מאוד חשב זה נקודה חשובה כי עד
היום לא היו מתכננים שהתעסקו והביאו פה  ....הוא יודע מה אני מדבר גם שלמה ראה את
זה שלמה העיר את זה,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :שבילי אופנים זה לא ספורט,
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא נתן הקבלה נו,
עומר רצון ,חבר מועצה :נתתי הקבלה,
(מדברים יחד)
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אישור הגדלת תב"ר  1259עבור שירותי  GISסך 850,000
שקלים מול משרד השיכון לפני כן היה  850,000היום זה ,1,700,000
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אישור הסדרת תב"ר ,יש לנו פה מערכת  GISמערכת ש..
(מדברים יחד)
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :איציק אתה יכול להסביר?
איציק בן טוב ,מנכ"ל החברה הכלכלית :המערכת היא ממפה את כל העיר כל התוכנית כל
ההי תרים שמאושרים כל כביש כל צינור ביוב כל בריכה כל תמרור נמצא במערכת ה GISוכל
 ...או אזרח יכול להיכנס למערכת ולראות את הכבישים,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה הלאה יג',
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אישור הגדלת תב"ר  1852אמור להיות מגרש ספורט קהילתי
מגרש ספורט (לא ברור) מגרש ,815
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :מגרש כדורגל?
שלום בן משה ,ראש העיר :ספורט,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :על סך,
(מדברים יחד)
24

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  89/13מיום 29/1/2018

רחבעם חיים ,גזבר העירייה :והפחתה מתקציב הטוטו בסך הכול יש פה הסבה יש פה
הגדלה של משרד השיכון והפחתה של (מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :הלאה,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :סך הכול התקציב מורכב  12,000,000ארבע מאות אה עשרים
ושלוש  ...אישור תב"ר  1869עבור אולם ספורט ליד בית ספר (לא ברור) על סך חמש נקודה
שבעה מיליון שקלים במימון מפעל הפיס ושלושה מיליון שלוש מאות שלושים ושמונה
ושמונה מאות מול הטוטו סך הכול תקציב תשע מיליון תשעים ושמונה אלף שמונה מאות.
עומר רצון ,חבר מועצה :פה אני חייב לתת עוד התייחסות של משפט,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אוקי,
עומר רצון ,חבר מועצה :גם פה צריך להבין שבעכבות הבינוי המסיבי כספי הטוטו יכולים
להגיע גם למתקנים אחרים ממתקנים פתוחים יש לנו מחוסרים באולמות ספורט אנחנו
נותנים את התעדוף שוב למערכת החינוך אבל זה כספים שמגיעים מהטוטו שיכולים להגיע
לכל מבנה לכל מתקן ואנחנו פה צריכים באמת לעשות חשיבה שלנו ודיברנו על זה גם בעבר
איפה אנחנו עושים את ה ...הגיע הזמן מעבר לאולמות שאנחנו משלימים לשים פה על
פרויקט דגל יותר או על פרויקט עירוני יותר רחב כמו בריכה נגיד קנטרי שאין פה בריכה או
כל דבר אחר שאנחנו צריכים וזה נקודה חשובה אנחנו כל פעם מאשרים את אותם אולמות
שהילדים שלנו לפני הכול וזה משרת את הילדים ואת אותו בית הספר שזה חשוב מצד שני
אתם שוטים את הכספים האלה ולא מגדלים אותנו בתקציבים אחרים זה נקודה מאוד
מאוד חשובה,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :אני שמח פה וגם יאמר לזכותו של שלמה שגם פה בתכנון עשו ריסט
גם אריה בוודאי סייע שגם פה מביאים היום מומחה שמתעסק באולמות ספורט בעבר זה לא
היה ואז משטח פעילות מתאימים אותו שהופך להיות רב תכליתי,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון נכון,
עומר רצון ,חבר מועצה( :לא ברור) לגבי תקציבים של הטוטו כי אתה לא נותן את זה חזרה
לתושבים ,לא כל התושבים היום הילדים שלהם במערכת החינוך והתושבים חלקם נמנע
מהם מגרשי טניס כי אם אתה היית לוקח את הכסף של הטוטו עזוב מפעל הפיס ,מפעל
הפיס יש לו הסדר היום שהוא בונה מבנה חינוך אני מסכים איתך רחבעם בדקתי את זה
אתה צודק אני אומר הטוטו עכשיו יכולנו לקחת את הכסף לכאורה ,אנחנו זה לא משהו ש...
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חלילה (לא ברור) לא יודע תירוצים,
שלום בן משה ,ראש העיר :תשמע קודם כל אתה צודק ברמה העקרונית עכשיו צריך לזכור,
עומר רצון ,חבר מועצה :ולא מגבים את זה ואחר כך מבקשים מאיתנו לשלם מאות כסף,
שלום בן משה ,ראש העיר :בתי הספר החדשים אנחנו כולנו יודעים אם אין אולם באזור
בית ספר...
עומר רצון ,חבר מועצה :שמה זה גם מתבקש וחשוב,
שלום בן משה ,ראש העיר :עכשיו אנחנו גם יודעים שכל אולמות הספורט של בתי הספר
משמשים את כל הפעילות  ..ושל הקהילה בפועל ,אתה אומר עכשיו שאלה נכונה שבאופן
ספציפי יכול להיות שעכשיו אני אגיד לך מה ,אני ביקשתי מיושב ראש מפעל הפיס להקדים
לנו את התשלומים של  2019ו.2018 -
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה יכול להזמין אותו לפה ,תזמין אותו,
שלום בן משה ,ראש העיר :א' אני יכול להזמין אותו ,דקה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל לא באירועים שיבוא לפה,
שלום בן משה ,ראש העיר :א' אני יכול להזמין אותו אם אתה שואל שאלה ספציפית לגבי
תקציב מטוטו שבמקום שהוא ילך כרגע במובן מאליו להשלמה של אולם ...בלי זה אין אולם
ספורט,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אגיד לך מה העליתי את זה ,קורים כל מיני רפורמות לאחרונה
שר האוצר עשה מהלך ..לקח את כספי הטוטו זה משהו שעוד לא היה עד היום,
שלום בן משה ,ראש העיר:

הוא עוד לא לקח,

עומר רצון ,חבר מועצה :הוא לקח זה אמור להיות תחת מנהל הספורט אצל שרת הספורט
והתרבות עכשיו היא תאשר מה מאשרים ומשרד האוצר נותן על פי האישור של המבנים
יכול להיות שאנחנו פה בהזדמנות פז טוטו משרד אוצר משרד התרבות והספורט (מדברים
יחד) תשתיות של ספורט כי זה לא ניתן אף פעם ואף אחד לא דן בזה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני חושב ש...
עומר רצון ,חבר מועצה :חשוב שלום אין לנו מה להפסיד,
שלום בן משה ,ראש העיר :אוקי,
עומר רצון ,חבר מועצה( :לא ברור) בעשרה מיליון אתה יוצא,
שלום בן משה ,ראש העיר :תראה אנחנו במסגרת שהנבטתי לפני שנה הולכים לבנות שתי
מגרשי טניס
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עומר רצון ,חבר מועצה :אני יודע
שלום בן משה ,ראש העיר :באזור של פארק (מדברים יחד) וזה יבוא מתוך תקציב שאנחנו
נקבל ממשרד השיכון לצורך העניין כי הטוטו,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני לא יודע מה עם הטוטו אתה לוקח את הטוטו ומושך אותו
לאיזה,
שלום בן משה ,ראש העיר :עזוב טוטו ילך למקום אחר זה משרד השיכון נותן לנו תקציב
מיוחד לזה שתים וחצי מיליון שקלים ,בקשה כן,
עומר רצון ,חבר מועצה :ל ...שאנחנו ממתינים ממרץ  2016לדשא סינתטי ממרץ 2016
ממתינים כולל התחייבות שלי ושלך פשוט אני לא מבין בדשא סינתטי,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :טוב נתקדם הלאה,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אישור הגדלת תב"ר  1509עבור  5כיתות גן מתחם  Aמגרש
 803סך על סך ארבע מיליון שבע מאות אלף שקלים במימון שימו לב פה זה או משרד החינוך
או (מדברים יחד) או עירייה ,עירייה זה מימון בינם או מפעל הפיס כי עדין עוד לא קיבלנו
את ההכרעה סופית לכן אנחנו מאשרים את כל הגמישות הזאת בסך הכול תקציב מעודכן
ארבע נקודה שבעה מיליון שקלים,
שלום בן משה ,ראש העיר :הלאה,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אישור תב"ר  1522עבור  4כיתות גן מתחם  Aמגרש  814על
סך שלוש מיליון שמונה מאות אלף שקלים גם כן במימון או משרד החינוך או (לא ברור)
חלק או עירייה או מפעל הפיס עירייה שוב אני מדגיש שזה רק מימון ביניים ,תב"ר הבא
אישור תב"ר  1523עבור  4כיתות גן מתחם  Aמגרש  809על סך שלוש מיליון שמונה מאות
אלף שקלים גם במי מון כל הגופים כל האפשרויות הללו או חינוך או משבש של העירייה או
מפעל הפיס ,אישור תבר  1524גם כן עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  203על סך,
משתתף בדיון,206 :
רחבעם חיים ,גזבר העירייה ,206 :על סך שלוש מיליון שמונה מאות אלף שקלים במימון
או משרד החינוך או משהב"ש או עירייה
שלום בן משה ,ראש העיר :מה שכתוב עירייה אין מימון של העירייה זה רק מ ...זה לא
החשבונו,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :גם ההשוואה שהוא חלקי,
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שלום בן משה ,ראש העיר :זה אגב חלק מהסכם הגג כי אחרת אם לא היה הסכם גג זה היה
על חשבוננו כל מה שכתוב פה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי לא אתה מדבר כישלון אתה מדבר טעות חמורה בלי קשר
הסכם הגג היינו צריכים לבנות  8,500יחידות דיור שכבר סוכם עליהם בהסכם הפיתוח
ב 2008שמעת מה שאמרתי?
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :הלאה בקשה,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אישור הגדלת תב"ר  1449עבור בית ספר יסודי מתחם B

מגרש  200בסוגרים  906על סך  10,000,000שקלים במימון משרד החינוך משבש עירייה
מפעל הפיס או אישור המבקש עירייה בינים הם מפחיתים את ה 5,000,000-שקלים שזה
תקציב מפעל הפיס כי ...להסבה,
שלום בן משה ,ראש העיר :תגיד את התקציב המעודכן,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :תקציב מעודכן בסך הכול 21,215,334
עומר רצון ,חבר מועצה :אני לא חושב שמישהו מחברי המועצה והוא קורא את זה מספיק
אינטליגנטי לקרוא את זה לא יאשר תב"רים כאלה ,אני רק טוען,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן?
עומר רצון ,חבר מועצה :איפה החשיבה פתאום נעלם ואני אשמח שהדרג המקצועי שלום
ישיב
שלום בן משה ,ראש העיר :על מה?
עומר רצון ,חבר מועצה :איפה כל המבנה ציבור איפה כל הטיפות חלב איפה כל הנושא של
מקום בלב בית תרבות איפה למזה זה לא מקודד? כל היום מביאים כיתות כיתות בתי ספר
עומדים ריקים למה אין לך איפה בתי התרבות?
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל מקודד
עומר רצון ,חבר מועצה :לא אני לא ראיתי שהובא לפה,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה כבר הובא וכבר בונים יש עכשיו כרגע,
עומר רצון ,חבר מועצה :אז אין מחסור זהו הכול כבר?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא אמרתי שאין מחסור שאלת בונים,
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עומר רצון ,חבר מועצה :למה שיתכנס פה,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע רק שנייה
עומר רצון ,חבר מועצה :כן?
שלום בן משה ,ראש העיר :שאלת,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא זה מדהים איך מקדמים את זה ...בית ספר ריק,
שלום בן משה ,ראש העיר :שאלת ,קודם כל בתי ספר חייבים (לא ברור) נתחיל מזה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני מצפה ממך לתשובה כמנכל
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע ,רגע,
עומר רצון ,חבר מועצה :למה לא עולה לפה ,אני יש לי תוכנית מוכנה (לא ברור)
תוכנית אב מאושרת נציג אותה נעשה פוליטיקה לציבור אני עבדתי לא מתוך פוליטיקה
מתוך תוכן ראש העיר גיבה אותנו ויהמר לזכותו והיא הוצגה בדירקטוריון ואושרה ואמרו
לנו איזה עבודה יפה פתאום הפכנו להיות מקצוענים אחרי שראו את תוכנית אב ,היא טובה
גם לפה להציג אותה לחברי מועצה רוצים אנחנו נציג אותה גם לציבור למה זה לא מקודם
פרקטי אתה מביא הכול לבתי ספר ,בתי ספר כי כנראה דחוף
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רק שנייה קודם זה...
עומר רצון ,חבר מועצה :אז למה גם לציבור אין ברירה כבר יש  ...משפחות
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שאלת אז אני אענה מה שעשינו שמעבר למוסדות החינוך
בנינו כבר אהה  3בתי כנסת אחד כבר בפועל מוכן,
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה אמיתי?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן,
עומר רצון ,חבר מועצה :באמת אמיתי?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן ,אני סורק לך את כל
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עזוב כרגע צריך גם את זה
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :מה קשור בית כנסת תגיד אתה אמיתי ,תגיד בניתי גם מקווה תגיד
אתה אמיתי?
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע רגע,
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה אמיתי?
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שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה רגע אתה מוכן,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה בייסיק,
שלום בן משה ,ראש העיר :עזוב בית כנסת
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע,
שלמה שילה ,ראש העיר :אם תהיה מסוגל לשמוע עד הסוף תשמע את הכול
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,ראש העיר :הקומה הראשונה כבר גמורה ואנחנו מרחיבים אותה,
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הדבר הזה ישלב בתוכנו גם חינוך גם קהילה גם פורמאלי
וגם בלתי פורמאלי כולל ספרייה כולל אודיטוריום פתוח שיוכל לשמש גם לבתי ספר וגם...
משתתף בדיון :מה הסעיפים שלו רק ברשותך?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו מתחילים את הבנייה שלו למעשה יש כבר צו התחלת
עבודה לחטיבה הראשונה אנחנו מתכוונים
עומר רצון ,חבר מועצה :זה מה שאני רוצה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אתה שואל אני מסביר לך,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני רוצה שנתמקד ,רגע בואו חברים אני שואל אני רוצה תשובה
אני רוצה שת תמקד ,אני יודע שאת החינוך בונים ואני בטוח שיבנו את החינוך וזה חשוב
חלילה ביקור זה לא מוריד מהערך של זה ,שאלתי מבנה ציבור ושאלתי אם...
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני אומר לך מה יהיה בתוך ה..
עומר רצון ,חבר מועצה :על זה תן לי את הלוז של זה ,מה יהיה אני יכול גם 230
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הבנייה שלה תימשך...
עומר רצון ,חבר מועצה :גם ניצבא אמרו לנו שיהיה קודם כל קניון ואחר כך דירות בסוף
קיבלנו  1300דירות לא קיבלנו קניון עד היום ,אמרו חייבים לאשר את ההסכם כי ההסכם
הזה ייתן לנו ארנונה עד היום אני מחכה לארנונה אין לך אפילו סופר מאפיה אין לך אפילו
שם ,אז אני שואל מתי נבנה? באמת אני שואל עכשיו לא עכשיו אישי לחפש איזה משהו
צהוב ,אמיתי מתי מבנה הציבור ומגרשי הספורט ,אתה הכנסת  3,000משפחות רוצה לדעת
מתי יהיה להם מגרש הגיוני קטן לשחק כדורסל,
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו עכשיו בשלב התכנון של כל קריית החינוך
הביצוע שלה תהיה מדורגת לדעתי מהלך הבנייה יהיה בסדר גודל של שלוש שנים,
עומר רצון ,חבר מועצה :המבנה ציבור?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כולל המבנה ציבור כולל הכול,
עומר רצון ,חבר מועצה :אז עוד שלוש שנים יהיה להם שלוחה של מקום בלב ו...
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא לא זה לא מה שהוא אמר,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מקום בלב יהיה עוד כמה חודשים,
שלום בן משה ,ראש העיר :עוד כמה חודשים ,אז קודם כל יש כרגע ,ודבר שני דקה ,דבר
שני כל ה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אחד לכל הזה?
שלום בן משה ,ראש העיר :ודבר שני הסחבק שדובר עליו אהה להערכתי אפשר לבנות אותו
תוך חודש ימים,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני לא רוצה להיכנס לזה יש התנגדות נחרצת לפחות ממה ש...
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל אני אומר לך שלא כבר נגמרה התנגדות ,אבל נגמרה
ההתנגדות אמרתי,
עומר רצון ,חבר מועצה :אהה היא נגמרה נגמרה,
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר נגמרה ההתנגדות,
עומר רצון ,חבר מועצה :נגמרה?
שלום בן משה ,ראש העיר :נגמרה ההתנגדות,
עומר רצון ,חבר מועצה :תודה רבה,
שלום בן משה ,ראש העיר :ובונים את זה ב Aבקצה של הפינה שם,
עומר רצון ,חבר מועצה :תודה רבה,
שלום בן משה ,ראש העיר :בשפיץ יהיה שם סחבק יוצא מן הכלל,
עומר רצון ,חבר מועצה :תודה רבה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :תוך חודש מתחיל,
שלום בן משה ,ראש העיר :תוך חודש מתחיל לבנות.
עומר רצון ,חבר מועצה :מאמין לך,
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
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עומר רצון ,חבר מועצה :הלאה,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אנחנו מדברים עכשיו על...
עומר רצון ,חבר מועצה :אני מאמין לך,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן כן וודאי,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :רגע במקום המקורי שתכננתם?
שלום בן משה ,ראש העיר :במקום המקורי,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כי זה לא,
שלום בן משה ,ראש העיר :במקום המקורי.
עומר רצון ,חבר מועצה :מה סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא כי זה לא כי אני יודעת שהאדריכל משנה את התכנון,
עומר רצון ,חבר מועצה :גם אני יודע,
שלום בן משה ,ראש העיר :אז עזבי את האדריכל אנחנו כבר התקדמנו ב...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :הלאה הלאה,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אישור תב"ר  1487בית ספר יסודי מגרש  P6חורשים על סך
 5,000,000שקלים במימון משרד החינוך ...העירייה ,תקציב קודם  15,000,000תקציב
מעודכן  20,000,000שקלים ,כא' אישור תב"ר  1525עבור אופק חדש בית ספר יסודי ...מספר
 200על סך 35
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מאתים ותשע מאות ושש,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :מאתים ותשע מאות ושש ,אהה על סך  35,200במימון משרד
החינוך ,אישור תב"ר  1526עבור עיצוב חזות ממד אוהל שלום על סך  200,000שקלים
במימון העירייה ו 300,000 -שקלים במימון משרד החינוך סך הכול  500,000שקלים ,אישור
תב"ר  1527עבור תוספת כיתות בית ספר בית יעקב על סך שתים נקודה שמונה מיליון
שקלים,
שלום בן משה ,ראש העיר :אגב זה פעם ראשונה מזה עשרות שנים שאושר לנו תקציב בבית
ספר בית יעקב,
משתתף בדיון :איפה זה?
שלום בן משה ,ראש העיר :ברחוב מהריק"א,
(מדברים יחד)
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אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :תגיד יש פה אחד בית ספר אחד אצלנו בשכונות בנווה אפק?
שלום בן משה ,ראש העיר :שמה?
משתתף בדיון :אם צריך עושים,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אלכס זה לא,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אלכס זה בנייה חדשה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :תקשיב רגע יש צרכים בבית ספר,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו מעלים את זה להצבעה בבקשה כן,
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב חברה אני מעלה להצבעה את התב"רים שבסעיף 2
למעט תב"ר 2ב' כפי שהוקראו על ידי גזבר העירייה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :הצבעה ,הצבעה סליחה הצבעה בקשה ,כן ,הצבעה בקשה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע סליחה עברנו להצבעה בקשה,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום מגיע להם הם גם משלמים ארנונה,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון ,בקשה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סעיף  2אני מעלה את כל התב"רים למעט 2ב' כפי שהוקראו
על ידי גזבר העירייה ,שלום בן משה אמר בעד ,בנגה איננו ,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?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר איננו .רזי יצא .עדי איננו ,עומר רצון? עומר,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני רוצה התייעצות,
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איתן איננו .אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אני בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עוזי?
עוזי אשואל ,חבר מועצה :בעד בתנאי שיקבל את כל התוכנית שהצגנו אותם כתכנון כפי
שראש העיר אמר לתת לנו אותם לחברי מועצת העיר,
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החלטה מס' 1
סעיף  2שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור הגדלת תב"ר מס'  1488עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,905ע"ס  ₪ 10,000במימון
מפעל הפיס (תקציב קודם  ,₪ 3,500,000תקציב מעודכן .)₪ 3,510,000
ג .אישור תב"ר מס'  1720עבור פעילות לקידום חינוך בנושא זיהום אוויר ,ע"ס ₪ 21,250
במימון עירייה ו ₪ 85,000 -במימון המשרד להגנת הסביבה ,סה"כ תקציב .₪ 106,250
ד .אישור תב"ר מס'  1302עבור תכנון שיפורי בטיחות יהודה הלוי בין מלכי ישראל-שילה
לבין הרב שבזי ,ע"ס  ₪ 60,000במימון עירייה ו ₪ 140,000 -במימון משרד התחבורה,
סה"כ תקציב .₪ 200,000
ה .אישור תב"ר מס'  1303עבור תכנון שיפורי בטיחות ברחוב נחל רבה ,ע"ס  ₪ 39,000במימון
עירייה ו ₪ 91,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 130,000
ו .אישור תב"ר מס'  1304עבור תכנון שיפורי בטיחות ברחוב וולפסון ,ע"ס  ₪ 48,000במימון
עירייה ו ₪ 112,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 160,000
ז .אישור תב"ר מס'  1305עבור ביצוע מעגל תנועה בצומת וולפסון-מלכי ישראל-הנביאים,
ע"ס  ₪ 349,377במימון עירייה ו ₪ 815,210 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב
.₪ 1,164,587
ח .אישור תב"ר מס'  1306עבור תכנון שביל אופניים לאורך טיילת נחל רבה ,ע"ס ₪ 61,500
במימון עירייה ו ₪ 143,500 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 205,000
ט .אישור תב"ר מס'  1307עבור תכנון רצף שבילי אופניים בציר ז'בוטינסקי ,ע"ס ₪ 64,500
במימון עירייה ו ₪ 150,500 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 215,000
י .אישור תב"ר מס'  1308עבור תכנון רצף שבילי אופניים חוצה העיר הוותיקה ,ע"ס 37,500
 ₪במימון עירייה ו ₪ 87,500 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 125,000
יא .אישור תב"ר מס'  1309עבור תכנון המשך שבילי אופניים ברח' יהודה הלוי עד כביש ,444
ע"ס  ₪ 19,500במימון עירייה ו ₪ 45,500 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב 65,000
.₪
יב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1259עבור שירותי  ,GISע"ס  ₪ 850,000במימון משרד השיכון
והבינוי (תקציב קודם  ,₪ 850,000תקציב מעודכן .)₪ 1,700,000
יג .אישור הגדלת תב"ר מס'  1852עבור אולם ספורט מרכז קהילתי ומגרש ספורט רובע A
מגרש  ,815ע"ס  ₪ 2,869,632במימון משרד השיכון והבינוי ,והפחתת ₪ -3,046,600
תקציב טוטו (תקציב קודם  ,₪ 12,600,040תקציב מעודכן .)₪ 12,423,072
יד .אישור תב"ר מס'  1869עבור אולם ספורט ליד בי"ס נתיבות משה ,ע"ס ₪ 5,700,000
במימון מפעל הפיס ו ₪ 3,338,800 -במימון טוטו ,סה"כ תקציב .₪ 9,038,800
טו .אישור הגדלת תב"ר מס'  1509עבור  5כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,803ע"ס ₪ 4,700,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס ,והפחתת  ₪ -1,800,000תקציב
משרד החינוך/משהב"ש/עירייה (תקציב קודם  ,₪ 1,800,000תקציב מעודכן 4,700,000
.)₪
טז .אישור תב"ר מס'  1522עבור  4כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,814ע"ס  ₪ 3,800,000במימון
משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
יז .אישור תב"ר  1523עבור  4כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,809ע"ס  ₪ 3,800,000במימון משרד
החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
יח .אישור תב"ר מס'  1524עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,206ע"ס  ₪ 3,800,000במימון
משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
יט .אישור הגדלת תב"ר מס'  1449עבור בי"ס יסודי מתחם  Bמגרש  ,)906( 200ע"ס
 ₪ 10,000,000במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס ,והפחתת -5,000,000
 ₪תקציב מפעל הפיס (תקציב קודם  ,₪ 16,215,334תקציב מעודכן .)₪ 21,215,334
כ .אישור הגדלת תב"ר מס'  1487עבור בי"ס יסודי מגרש ( P6חורשים) ,ע"ס ₪ 5,000,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס (תקציב קודם  ,₪ 15,000,000תקציב
מעודכן .₪ 20,000,000
כא .אישור תב"ר מס'  1525עבור אופק חדש בי"ס יסודי צומח  ,906 -200ע"ס ₪ 35,200
במימון משרד החינוך.
כב .אישור תב"ר מס'  1526עבור עיצוב חזות ממ"ד אוהל שלום ,ע"ס  ₪ 200,000במימון
עירייה ו ₪ 300,000 -במימון משרד החינוך ,סה"כ תקציב .₪ 500,000
כג .אישור תב"ר מס'  1527עבור תוספת כיתות בי"ס בית יעקב ,ע"ס  ₪ 2,800,000במימון
משרד החינוך.
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בעד ) 9( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,עומר
רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
יצא )1( :רזיאל אחרק.
* תב"ר סעיף .2ב .ירד מסדר היום.

 .3דיון על פי בקשת חברי המועצה בנושא" :החזרת חניה חינם לתושבי העיר בכל רחבי
ראש העין  24שעות ביממה והחזרת הסמכות בחוק העזר למועצת העירייה".
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אוקי ,אנחנו עוברים לסעיף  3בסדר היום שזה דיון
על פי בקשת חברי המועצה בנושא החזרת חנייה חינם לתושבי העיר בכל רחבי ראש העין.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אולי כדאי לקרוא לרזי?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה 24 :שעות ביממה והחזרת הסמכות לחוק עזר למועצת
העירייה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה לפני שתתחיל דקה אני רוצה לומר משהו ברקע הדברים,
אהה ההחל טה הקיימת קודם כל מה שהיה הוא מה שיהיה נתחיל בזה אצלנו בעיר כל
התושבים,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה לא היה כלום כי אין כלום? של ביבי?
שלום בן משה ,ראש העיר :מה שהיה הוא שיהיה .אצלנו בעיר כל התושבים של העיר ,רגע
רגע תנו לי לדבר,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :על הסוגיה הזאת של החניות,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לא יש שתי סעיפים אחת של חנייה ...יש עוד סעיף החזרת
הסמכות,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אתייחס לזה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :במועצת העיר,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אתייחס לזה ,דקה ,קודם כל אצלנו בעיר כל תושב בעיר
חונה חניה חינם .בכל העיר,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע רגע,
עומר רצון ,חבר מועצה :למעט תגיד
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שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,תושבי העיר חונים בכל רחבי העיר חינם למעט מקום אחד
ספציפי שנמצא על שבזי בשבזי  10או  12משהו כזה ,יש שמה,
עומר רצון ,חבר מועצה :מי מציג את הטבלה הזאת?
שלום בן משה ,ראש העיר :יש שמה  ,15דקה דקה רק שנייה,
עומר רצון ,חבר מועצה :מי הציג את הטבלה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה מוכן לתת לי לסיים?
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל אני מדבר ברצינות,
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה מוכן לתת לי לסיים,
עומר רצון ,חבר מועצה :את מה שאתה אומר אבל,
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה מוכן לתת לי לסיים?
עומר רצון ,חבר מועצה :אלף מאתים ו...
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה מוכן לתת לי לסיים? דקה ,מעבר לזה מעבר למקום
הספציפי ,תן לי לסיים אחר כך תשאל מה שאתה רוצה .מעבר למקום הזה שהוא בשבזי 10
 12..יש שמה  15מקומות חנייה .מעבר למקום הזה על שבזי  12 ,10יש שמה  15מקומות
חנייה שלפני כשנה שלמה אחרי שיח כזה ואחר המצב הנוכחי הוא שתושבי העיר משלמים
שם חנייה ,משעה  9למיטב זכרוני עד  5או  6אחר הצהרים ,ומ 5אחר הצהרים עד הבוקר
תושבי הבניינים אלה שנמצאים שם יכולים להחנות שם בלי כסף .זה המקום היחידי בעיר
לכן זאת קודם כל המציאות שנדע אותה עכשיו זה א' ,לגבי הסוגיה הזאת נשאלה על ידי1
רזי תכף אני אפתח את זה שהוא רוצה שהחלטה מהסוג הזה שהתקבלה בדין על יד מישהו
מוסמך לקבל החלטה כזו שהוא ראש העיר במסגרת היותו יושב ראש וועדת,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :רשות ת...
שלום בן משה ,ראש העיר :רשות ...מקומי,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :במסגרת הסמכות,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע תן לי לדבר כרגע ,אני אומר עכשיו שאין שום בעיה
שהעניין הזה יילקח מראש העיר רחמנא ליצלן ויועבר עכשיו כרגע לכל גוף שהמועצה תחליט
על זה דהיינו מעתה ואילך אם תרצו אם המועצה תחליט שהיא רוצה שמקום מסוים לא
תהייה חנייה חינם לתושבי העיר או יהיה סידור כל סידור אחר כל שינוי תביאו כל שינוי
שיהיה,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא הפוך הפוך שלום,
37

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  89/13מיום 29/1/2018

שלום בן משה ,ראש העיר :כל שינוי אמרתי,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,תן לי שנייה .כל שינוי שתרצו להחליט תביאו אותו למועצה
ראש העיר מוותר על הסמכות הזאת שלו,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לא תבטל...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :זה מה שאני אומר אבל תן לי להשלים רק שנייה ,אשר על כן
ביקשתי,
עומר רצון ,חבר מועצה :הוא לא רוצה....
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :די זה נושא רציני,
שלום בן משה ,ראש העיר :נושא רציני,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :הם מתלוצצים,
שלום בן משה ,ראש העיר :אשר  ...אני לא מתלוצץ בכלל,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לא זה הם ,לא חלילה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אשר על כן ביקשתי מיועץ המשפטי שתבדוק באיזה מקומות
היו דברים כאלה באיזה מקומות עירייה כזאת או אחרת עשתה והיא תציג לכם כרגע את
ההצעה אם ההצעה הזאת מקובלת עליכם נכיל אותה גם כאן וכל שינוי שיהיה מהמצב
הקיים יבוא למועצה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :יש שינוי,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :דקה ,אנחנו כפופים על פי חוק ,בחוק עזר עירוני ,שאושר
במועצת העיר ,ואושר במשרד הפנים זה ה ,דקה,
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי להשלים,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :חוק עזר עירוני
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי להשלים את זה .תן לי להשלים,
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העיר :היועצת המשפטית שלנו תציג לכם עכשיו כרגע את העניין שהוא
ברוח הדברים הזה שאומר שצריך לתקן חוק עזר עירוני ולאשר אותו פה פה פה וכולה,
בקשה גברתי,
(מדברים יחד)
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :בואו ניתן למי שהעלה את זה כל אחד לפי תור אחר כך פרומה
תגיד מה היא רוצה,
שלום בן משה ,ראש העיר :בסדר גמור,
(מדברים יחד)
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני אגיד מה אפשר,
שלום בן משה ,ראש העיר :מה אפשר ,דקה ,אבל כיוון ששאלתם שאלה
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אתם תחליטו מה אתם רוצים,
שלום בן משה ,ראש העירייה :כיוון ששאלתם לגבי כחול לבן במרכז המסחרי אתן לכם את
התשובה הבאה המרכז המסחרי שלנו ישן שבעבר הוותיק נכון הוותיק ,שבעבר מספר
התושבים שבאו מחוץ לעיר יחסית היה קטן מה לעשות העיר שלנו גדלה ויש לה גם מבנה
ציבור שהם שירותים לכלל התושבים ואז מגיעים אלינו כרגע מאלעד ומגיעים משומרון
למועצה המקומית הישנה איפה שמשרד הפנים וכולה וכולה (מדברים יחד) רגע רגע רגע נו
תן לי רק שנייה נו ,ולכן מה קרה אין מקום לתושבי העיר ההחלטה לעשות כחול לבן אומרת
שתושבי העיר יש להם עדיפות על פני תושבים אחרים ,ולכן והם לא ישלמו כסף על זה,
משתתף בדיון :אבל המסחר נהרס,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע רגע דקה דקה אנחנו מעלים...
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :העניין הוא לקחת כסף,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע תן לי לסיים שמעתי אותך תן לי לסיים ,לכן הדיון
שנמצא כאן עכשיו עם המועצה אם אתם תרצו להביא את זה לשינוי במסגרת חוק עזר
עירוני ולבטל את זה ב בקשה אני לא מתנגד,
משתתף בדיון :אז זה מה שהיה,
שלום בן משה ,ראש העיר :עכשיו בקשה התייחסות
(מדברים יחד)
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רזי אחרק ,חבר מועצה :תראה עד לא מזמן לא ידעתי שמחייבים את התושבים לשלם
בשבזי ואני חבר מועצה ואני חושב כל חברי המועצה לא ידעו את זה אז אני לא ידעתי אני
אגיד לך מה ,קודם כל אני חושב שזה לא נכון לא נכון לעשות את זה עשית בגלל איך אמרת
שמע הם לחצו היה להם שם מצוקת חנייה אבל אנחנו לא עובדים לפי מצוקת של אנשים
בלחץ אנחנו עושים בדיקות אנחנו בודקים מה נכון מה לא נכון לא מקבלים החלטה באופן
כזה לבד זה לא חס וחלילה שלום ,תראה אתה היום ראש עיר בעוד עשר שנים אולי לא
תהיה יבוא ראש עיר אחר החליט לצבוע בשדרות הציונות והחליט לצבוע בנווה אפק והחליט
לצבוע לא יודע איפה (מדברים יחד) זה דבר שצריך לתת את הדעת כי זה נוגע בכל כך הרבה
אנשים באוכלוסיה ,לא אומר שאין לך שיקול דעת אבל אני חושב שדבר כזה יתקבל על דעת
כולם כי אז זה נותן לך גם נותן לזה תוקף טוב כי זה מקובל על הרוב ,עכשיו אני כשאמרו לי
תשמע וקראתי קצת באינטרנט וכתבו לי מה אתה ...כמה כבר נותנים שמה דוחות היה
מישהו שאמר ואפילו גורם עירוני אמר אנחנו שמה נמנעים מלתת ביקשתי משלמה המנכל
תוציא לי דוח בפחות משנה הזה כמה דוחות ניתנו שם?
שלום בן משה ,ראש העיר :איפה זה שם?
רזי אחרק ,חבר מועצה ::בין  10ל  12לא ידוע  1,276דוחות חנייה ניתנו שם  1,394בואו נגיד
לא אני מסתכל על הדוחות שניתנו בכחול לבן מישהו עבריין עושה חנייה כפולה ועולה על
המדרכה אני לא מתייחס לזה ,אני מתייחס לכחול לבן  1,276דוחות חנייה ניתנו שם עכשיו
אני לא יודע להגיד לא נתנו לי פה את המספר כמה מהם תושבי העיר אני מעריך שלפחות
 50%זה כלל מתושבי העיר ,אני עדיין ,אני כתושב חושב שיש לי חנייה חינם בכל העיר אני
יודע שאמרו לי מפה עד לשם אתה לא תחנה ומכאן עד לשם אתה כן תחנה בכסף למה אני
צריך להגיע למצב כזה,
שלום בן משה ,ראש העיר :יש שם שילוט ברור
רזי אחרק ,חבר מועצה :לא קשור ,אבל תקשיב שלום זה לא קשור זה לא כל פעם שאני מגיע
לחניה אני אצא מהאוטו אני אגיד 1בוא נראה אני מחפש חנייה אני נכנס לחנייה מהר לא
מחפש את השלטים .למה אני צריך כתושב אני גם נתתי דוגמא דמיין לעצמך בבניין משותף
הוועד מחליט שהוא צובע בכחול לבן את כל החנייה ועכשיו אני כתושב הבניין צריך לשלם
על החנייה שם ,עכשיו המרחב הציבורי בראש העין שייך לתושבים הם לא צריכים לסבול
מזה שיש עסקים ההיפך הוא הנכון ,ברמת גן וגם בתל אביב וגם ברמת השרון החנייה שם
היא חינם אני חושב שהמסחר שמה הוא קצת יותר מראש העיר ותושבים חונים שם בחינם
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אז אני תראה החוק הזה כבר חוקק לפני איזה ארבע חמש שנים ואני רוצה להגיד לך
שהייתה הסכמה בין כל חברי המועצה באמת אין אחד שלא אמר וזה משקף משהו שאמר
תושבי העיר לא צריכים להתעסק גם איפה להחנות ולהתחיל להפעיל פנגו בעיר שלהם ,זה
הבית שלי אז באמת ביקשנו שחנייה תהיה בכול לבן תהיה אם נרצה לשנות ויגידו תשמע
שלוש שעות ראשונות תהיה בחינם אחר כך לא ידוע אם זה נכון או לא נכון אבל שווה לעשות
דיון להביא את זה למועצה לשמוע את העסקים לא לשמוע את העסקים אבל לא תשמע עזוב
את השקל וחצי אבל מי שמסכן לא שם את התווית או את זה קיבל דוח מאה שקל עכשיו לך
תשלם אותו ,אז אני אומר תראה מה שאני מציע כמו שאמרת ואני מודע על זה שלא
הסמכות תוחזר למועצה כמו שהיה בעבר בחוק הקודם שזה יבוא וזה טוב בשבילך זה טוב
לנו זה טוב לתושבים שההחלטה תתקבל ברוב ופרומה עושה לי עם הראש כל היום ככה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא זה לא נכון
רזי אחרק ,חבר מועצה :פרומה עושה לי ,אז תסבירי את זה אנחנו רוצים שההחלטה הזו,
וראש העיר יגיד את זה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה ... :לאפשר אבל בדרך אחרת,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אין לי בעיה לא ...כל המועצה פה רוצה,
(מדברים יחד)
רזי אחרק ,חבר מועצה :אני למדתי שיועצים משפטים וגם גזברים אמרו דברים והגיעו
לעליון ודברים השתנו החוכמה לא נמצאת בכיסא אחד,
(מדברים יחד)
רזי אחרק ,חבר מועצה :את יכולה להגיד תשמע לדעתי אני חושבת שזה לא יעבור אבל אתה
לא יודע איפה זה נגמר,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מציע שנשמע אותו
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סגן ראש העיר ביקש ,דקה סליחה (מדברים יחד) רק לרגע,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אז קודם כל לא התכוונתי לפרומה שהחוכמה נמצאת אצלה הכוונה
היא לא נמצאת אצל כל יועץ משפטי ואני חוזר,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אף אחד לא חסין מטעויות ואנחנו תמיד בודקים,
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עומר רצון ,חבר מועצה :דרך אגב שלום אפרופו אניגדוטה אף יועץ משפטי לא מציג את
הסיכונים שהוא לקח לפעמים אתה הולך לתביעה עם תושב אתה אומר לא רוצה להכריע
ניקח לבית המשפט ודרך אגב יש גם ייצוג חיצוני שהעירייה משלמת לאותו תושב שתובעים
אותו ויכול להיות שהעירייה הפסידה אף אחד לא נותן פה טבלה סוף שנה כמה משפטים
שניצחנו אותו תושב או צדקנו וכמה הפסדנו שאם יש הפסד גם אף אחד לא משלם אומרים
מפה למדנו אנחנו נלמד עוד הלאה כי זה תובנה חשובה לגבי יועצים,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה דקה,
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איתן תם מצטרף בשעה...
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה רק כדי לסבן את האוזן ,סליחה אני רוצה לחזור על
מה שנאמר לסבן את האוזן המציאות היום שתשעים ותשע פסיק תשע תשע תשע תשע תשע
שכל החנויות בעיר היא בחינם מלבד למקרה הספציפי הזה בקשה כן,
עומר רצון ,חבר מועצה :רגע שלום,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :מהנימוס כן הוא סגן ראש העיר ונכבד אותו כן בקשה ,גם אחרי
תיק הנדסה גם חבר,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :כן בקשה,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אני חושב שבאמת שהבקשה של חברי מועצה זה לא לפגוע
בסמכויות של ראש העיר בקדנציה הקודמת אני חושב כמדומני ראש  ...העביר מועצה
במועצה וקיבל סמכויות לידיו כאשר החוק עזר היה שונה לחלוטין והמועצה החליטה אני
לא זוכר משהו אחר ואם נתייחס,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :משרד התחבורה חייב אותנו לשנה את זה יש לי את
זה פה,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אוקי יכול להיות ,והייתה הצבעה כזו שהעבירה סמכויות,
בסדר
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה... :לא ביקש את הסמכות של זה,
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מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :לא משנה הקריאה הזאת היא לא לפגוע בסמכות של ראש
העיר היא קריאה ציבורית נראה שרוב חברי מועצה יהיו מעורבים והם משקפים פה דעות
של תושבים עכשיו לעצם העניין במציאות שאנחנו חיים בראש העין ,אני לא חושב שראש
העין היא איזו שהי עיר עכשיו שאנחנו רואים פה שאין מקום חנייה שיש לנו איזה ציר מרכזי
שוקק חיים שבאים מחוץ לעיר ובאים ממקומות אחרים אני חושב שבינתיים אנחנו חיים
בצורה סבירה אפשר למצוא מקומות חנייה לא צריך לצבוע בכחול לבן זה עושה גם רע
לתושבים עושה רע לסוחרים ואני חושב שמרכז מסחרי,
שלום בן משה ,ראש העיר...:מקומות חנייה,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :גם ,וגם אני חושב שלעצם העניין מרכז מסחרי הוותיק יש
במרכז המסחרי אפשרות חנייה מול בנק הפועלים יש את הרחבה החדשה שביצענו יש חנייה
מול מרכז מסחרי ,נכון ביצענו ,ויש מספיק מקום וגם כשאנחנו באים בשעות הערב בשע1ות
אחר הצהרים שבאמת הרבה אנשים מגיעים עדיין אתה מוצא מקום מסודר ואתה יכול
להחנות ,לכן אני אומר שעדיין לא הגענו לזמן הנכון שבהם צריך לצבוע כחול לבן ולחייב
תושבים כן לשלם לא לשלם העניין עשר שתים עשרה ,אם באמת נקיים פה דיון ונבין שאולי
יש מקומות שבהם יש עומסים אני גם לא רוצה לראות מישהו שמחנה יום שלם רכב יום
שלם מול עשר שתים עשרה ומונע מאנשים תושבים להגיע לקנות וגם הוא פוגע בעסקים זה
הוא פוגע בנו בסוף אז לקיים דיון אמיתי באופן נקודתי לגבי אותו מקום ויש אפשרות ליצור
מדחנים שיי קחו תשלום לאחר שעה מאותו רגע שהבנאדם הגיע למקום או לתת הרי הפנגו
הוא גם מתוכנת גם כשתפעיל פנגו אתה תקבל חיוב אחרי שעה הבנאדם ישלים את הקניות
שלו ,זה לא סופר יינות ביתן שם כולה לקנות גלידה לצאת זה בדיוק עשר דקות חצי שעה
לטחון זמן סביר שבנאדם נכנס קונה ויוצא החוצה ומאז אם הוא החליט להישאר שעה
שעתים שישלם סביר אבל לקיים דיון אבל זה לא קניון,
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה עומר בקשה,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום אני אגיד לך,
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר ואחר כך עוזי ,בקשה.
עומר רצון ,חבר מועצה :ממש בקצרה,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן?
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עומר רצון ,חבר מועצה :אני מסתכל על הפשט של הדברים וכשאני רואה את הצביעה קודם
כל ברחבי העיר אני אומר לך אני כחבר מועצה לא הבנתי מה קורה פה מפה זה עלה לפחות
מהנקודה שלי ואני באמת בתמימות או באופן הכי באמת פשוט הסתכלתי על המדבקה של
תו תושב ואמרתי בעיני זה יוצר בלבול ,בלבול מוחלט כאילו רשום חנייה חינם בכל רחבי
העיר אין לי ספק שתמרור מבטל מדבקה אנחנו יודעים כי יחד עם זאת הרבה תושבים לא
שמים אומר יש לי תו תושב יש הרבה תושבים חדשים שמגיעים לעיר ,ואולי החוויה
הראשונית שלהם שהוא מגיע לעיר הוא חונה דווקא ליד שבזי וזה חוק מרפי ומקבל גם דוח
ואומר רגע יש לי תו חנייה ויוצר לו סרבול והוא מגיש מכתב לראשות החנייה ואיזה סרט
ומנוע שלם כמה אנחנו צודקים בתשלום ובחוב הזה של החוב של המאה שקלים,
שלום בן משה ,ראש העיר :אגב עליו שיש שם תמרור יותר מאחד שמסביר וכולה
עומר רצון ,חבר מועצה :לא אני לא אמרתי שלא,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
עומר רצון ,חבר מועצה :אמרתי החוויה של תושב של כל אחד בסוף שהעירייה צודקת הדוח
הוא חוקי והבנאדם עבר איזה שגה ואיזה חוויה אני גם אומר יש מציאות קיימת בנית מבנה
מסחרי יש בו איקס חניות ,שלום תאמין לי גם אם אני ואתה נרצה להיות מתוחכמים לא
נתפח את האיקס חניות נעשה תת קרקעית יש חניות כפולות כל מיני מתקנים אני לא חושב
שזה תפקידי זה התפקיד של היזמים שהרוויחו מיליונים ומרווחים עשרות אלפי שקלים
לתת לי פתרונות חנייה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אגב יש שמה כ 30מקומות חנייה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני יודע ,אני יודע ואז זה מביא אותי למצב מאוד פשוט ומיכאל
העלה את זה ואני מכיר את זה כי אני מבקר גם בקניון איילון ובקניונים אחרים יש לך היום
אני לא תושב רמת גן  3שעות חינם ,תגדיר שעתים חינם ,אתה נותן את מספר רכב אחרי
שעתים אוטומטית זה מחייב אותך אם לא תקבל דוח מציאות אמיתית פותרת ויש פה
אמירה הרבה יותר גדולה שלא מחייבים כרגע לא מחייבים זה...
שלום בן משה ,ראש העיר :זה בתוך הקניונים אתה צודק לא לאורך הרחוב,
עומר רצון ,חבר מועצה :לאורך הרחוב כל האצטדיון רמת גן,
שלום בן משה ,ראש העיר :אוקי,
עומר רצון ,חבר מועצה :הוא מתפרס לרחובות ה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אהה נכון באזור של בסר כן,
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עומר רצון ,חבר מועצה :לכל זה בדיוק כחול לבן חינם יכול להיות שלום ,יכול להיות
שלנקודות האלה בשביל לקנות בורקס או לחמנייה מספיק לו שעתיים זה גם יכול להיות
שיקול דעת ,ולמרכז המסחרי אני לא רוצה לראות והנה פרומה תכף תגיב עם כל הכבוד כל
שיקול דעת של ר אש עיר ואני בטוח שכל ראש עיר יש לו שיקול דעת אני רוצה כחבר מועצה
להיות מעודכן שזה יבוא לידיעתי שמחר מחרותים הפכו את המרכז מסחרי לחנייה בתשלום
למה איך מדוע עכשיו זה דבר שצריך לבוא לפתחנו לגבי מרכז מסחרי מעבר לכך העלות
הקניות שם סל הקנייה שאתה נכנס למרכז הזה מסתכם גם ב ₪ 50בממוצע אם בכלל כל
העסקים שם תיכנס תראה עסק קנייה ממוצעת  50שקלים במקרה הטוב ואני אומר 50
שקלים במקרה הטוב לא מצדיק חנייה בתשלום ...
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה מדבר כרגע על אנשים שאינם תושבי העיר?
עומר רצון ,חבר מועצה :גם בדיוק וגם תושבי העיר ,לא משנה כרגע הבהרת לנו הייתי בטוח
שמשלמים,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא משלמים לא משלמים,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני הייתי בטוח שמשלמים,
שלום בן משה ,ראש העיר :ההיפך.
עומר רצון ,חבר מועצה :גם אלה שבאו בחוץ שיבואו ושיקנו את ה 50שקלים וישקיעו באותו
בעל עסק שאני רוצה לקחת ממנו יותר ארנונה על העסקי דרך אגב שלום אני גם מצאתי
פתרון( ,מדברים יחד) משרד הפנים כול פעם זורק אותנו אני מבחינתי תוסיף עוד אחוז
לארנונה לבעל העסק אל תפגע בחנייה חינם תביא לתושבים תביא לו קליינטים אבל תיתן לו
את השתי האחוז שתי אחוז לא יקרה כלום אבל תדאג לו לכוח קנייה אל תתעסק בזה,
תשלים את הפער של החנייה באחוז וחצי או בשני אחוז ארנונה .הבעיה שמשרד הפנים כל
פעם אומר לך אל תעלה זה סיטואציה אחת אז אני א' רוצה לדעת אני א' רוצה לדעת
שהחלטה משתנת משתנה גם אם זה בנווה אפק או בכל מקום בעיר  ...צובע כחול לבן פעם
שנייה כן אני חושב שזה צריך לבוא לידיעתנו ,אנחנו צריכים להחליט,
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ואחר כך..
עוזי אשואל ,חבר מועצה :אני רוצה לומר,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
עוזי אשואל ,חבר מועצה.. :היא מובנת( ...מדברים יחד) מובנת ביסודה משטחי מסחר
מחנויות בקומת קרקע,
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שלום בן משה ,ראש העיר :נכון,
עוזי אשואל ,חבר מועצה :לדעתי זה צרה אבל היא כבר לא קשורה אלינו זה עובדה,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה מה?
עוזי אשואל ,חבר מועצה :צרה גדולה,
שלום בן משה ,ראש העיר :צרה גדולה?
עוזי אשואל ,חבר מועצה :כן,
שלום בן משה ,ראש העיר :אוקי,
עוזי אשואל ,חבר מועצה :זה יגרום ...אבל לא ניכנס לזה (לא ברור) אבל זה לא נעשה וזה
לא רלוונטי כרגע .עומר אל תפריע אני לא הפרעתי לך,
עומר רצון ,חבר מועצה :אין בעיה,
עוזי אשואל ,חבר מועצה :עכשיו מקור הבעיה שהחניה החניון הישן אני אומר בראש העין
הותיקה התמלא הייתה פה החלטה אומללה אני הבעתי אז את עמדתי הביאו את משרד
הפנים לפה עירייה זה לא טיפת חלב הביאו את משרד הפנים מבנה מיבנה (לא ברור) על
חשבונ נו והם גם לא משלמים ארנונה ואין גם מזה שום דבר למעט (מדברים יחד) של משרד
הפנים,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בסדר בקשה,
עוזי אשואל ,חבר מועצה :עכשיו הם יצרו מצב באמת של כאוס בחניות באים המון לשם
אנחנו עסקים לא מרוויחים שלנו לא מרוויחה מזה כלום לקוח קנייה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי עוזי סליחה שאני קוטע אותך רק מילה אחת רק אל תהיה
דטרמיניסטי כזה,
עוזי אשואל ,חבר מועצה :מה זה תסביר לי?
שלום בן משה ,ראש העיר :כלומר קובע באופן חד משמעי,
עוזי אשואל ,חבר מועצה :אחר כך תגיד לי ש,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה דקה אם עכשיו באים  500אנשים מחוץ לעיר בשבוע
ובאים וממתינים בינתיים הם הולכים לקנות
(מדברים יחד)
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עוזי אשואל ,חבר מועצה :בסדר זה לשיטתך אתה לא בדקת את זה ,עכשיו אתה יצרת מצב
של תושבי הותיקה אין חניה אגב לא סתם הזכרתי את (לא ברור) עשר היא זו שבעתיד לא
תהיה חניות,
שלום בן משה ,ראש העיר :טוב,
עוזי אשואל ,חבר מועצה :מה שאני אבל אני לא באתי להתמקד על הנושא הזה בעיקרון כי
אני לדעתי אגב תשקול את החשיבה עדיין באמת חיובית תעלה את משרד הפנים לאזור
תעשיה ואז תושבים שם שבאים שמה בחניון הגדול אם זה תושבי חוץ,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :ומה עם אנשים מבוגרים שאין להם יכולת להגיע,
עוזי אשואל ,חבר מועצה ... :הם לא כבר לא צריכים את זה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה כן,
עוזי אשואל ,חבר מועצה :עכשיו בהקשר לחניון אני האמת שלדעתי (לא ברור) אבל אני,
אנחנו קמנו באיזה בוקר גילינו ששתי החניונים ליד השוק כחול לבן והם נשלחו לאן?
לזכיין מישהו שזכה ומפעיל אותם סליחה תושבי ראש העין לא משלמים אבל לא לעולם
חוסן לא אני אהיה פה כל הזמן לא אתה תהיה פה שאומר את הדברים שאתה רוצה
שישתמעו ,אני באתי בשעתו וגם מה שקרה בשבזי אגב בקטע של עשר שתים עשרה אבל
בעיקר מה שקרה בחניונים זה הדליק נורא אדומה על שזה יש השלכות עתידיות באתי
ישבתי עם היועצת המשפטית פרומה והיא שלחה אותי ליעל יעל אמרה לי אמרתי לה איך זה
שאנחנו לא ידענו לא משנה אם זה טוב או לא טוב איך יכול להיות שוועדה יוציא החליטה
שיש שמה כחול לבן מביאים למכרזים היא החליטה שבעשר שתים עשרה ,איך יכול להיות
שפה אנחנו לא יודעים את זה אבל אנחנו קמנו איזה בוקר ורואים את זה .אז היא הסבירה
לי אתם החלטתם ב 2014על שינוי סעיף כמדומני שתים שלוש לא זוכר מהו והעברתם את
הסמכויות מפה לוועדה (לא ברור) עד כל ...דקה דקה אחר כך תגיד...
(מדברים יחד)
עוזי אשואל ,חבר מועצה :רזי תן לי לסיים,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע,
עוזי אשואל ,חבר מועצה :אני אומר לך מה יעל אמרה לי,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן תמשיך עוזי,
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עוזי אשואל ,חבר מועצה :היא אמרה לי ב 2014השתנה הסעיף הזה הוא עבר עד אז וועדת
התמרור הי יתה גורם ממליץ למועצת העיר על כל הנושאים האלה מאז העבירו את זה
העברתם את הסמכויות ליו"ר וועדת התמרור שהוא ראש העיר ומשמה מקבלים החלטה
מאזור  ...אנחנו לא יודעים שום דבר עשיתי על כך שאילתה וגם הצעה על סדר היום בתאריך
21מאי  2017סעיף ג' החזרת סמכויות למועצת העיר ...אנחנו לא נמשיך את זה ,קיבלתי
תשובה אז בזמנו פרומה הביאה לי תשובה שכל מיני ראשי עיר עושים את זה וזה נהוג בלה
בלה בלה ואמרה שהחוק שראש העיר הוא יושב ראש וועדת תמרור היא לא אמרה ואז ..היא
לא אמרה שהחוק מחייב את הסמכות שיהיה אצל יו"ר וועדת התמרור של ראש העיר .היא
אמרה שהרבה ראשי עיר עושים את זה .משרד הפנים מאשר את זה ,וועדת התמרור היא על
פי חוק אבל היא לא אמרה שהחוק מחייב אותנו להעביר את כל הסמכויות ליו"ר וועדת
התמרור את זה היא לא אמרה זאת אומרת יצאתי בנפנוף .לשמחתי הרבה  ...אני אגיד לך
את האמ ת מה אני כן חושש שיכול להיות אגב שיש איזה מחר תוכנית וועדת התמרור ,לוכסן
זה אתה על יד רשות החנייה שכפופה החברה הכלכלית שזה אתה ,אגב כשאני אומר לא
ברמה האישית,
שלום בן משה ,ראש העיר :ברור ברור,
עוזי אשואל ,חבר מועצה :ברמה של ראש עיר,
שלום בן משה ,ראש העיר :ברור לי ברור
עוזי אשואל ,חבר מועצה :זאת אומרת שזה יכול להיות ראש עיר אחר כך,
שלום בן משה ,ראש העיר :ברור לי,
עוזי אשואל ,חבר מועצה :עוד עשר שנים עוד חמש שנים
שלום בן משה ,ראש העיר :ברור לי מה שאתה אומר ברור לי,
עוזי אשואל ,חבר מועצה :הוא יכול מחר בבוקר להחליט,
שלום בן משה ,ראש העיר :ברור לי,
עוזי אשואל ,חבר מועצה :להחליט שהוא לקחת,
(מדברים יחד)
עוזי אשואל ,חבר מועצה :סליחה עומר רז ,מה אני טוען יבוא ראש עיר שלא יהיה פה הוא
מחר יחליט שאף אחד לא ידע שהוא לוקח את מרכז המסחרי בותיקה והוא ייקח את המרכז
המסחרי בנווה אפק והוא ילך לעוד כמה מקומות הוא יחליט על דעתו להכשיר במרכזים
מסחריי ם ואז ...יש לו כבר את השליטה הוא לא צריך את מועצת העיר הוא אומר חברה אני
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יוצא למכרז דוגמא מנחר יכולים להחליט רק שעה ראשונה גם לתושבי המקום כי מה
לעשות יש עומס אין לנו אמירה ,אני טוען
שלום בן משה ,ראש העיר :שמעתי,
עוזי אשואל ,חבר מועצה :צריך להיות איזה הגינות מסוימת,
שלום בן משה ,ראש העיר :שמעתי עוזי אני שמעתי,
עוזי אשואל ,חבר מועצה :דקה תן לי לסיים משפט אחרון
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה,
עוזי אשואל ,חבר מועצה :בוא ניקח נביא תיקון לחוק העזר אבל נתקן אותו ממש חוקי לא
בעבירות סתמיות נתקן את הסעיף הזה ואז התמרור במקומם ...היא תעבור עם הממליץ
ולפני שיוצאים להרפתקה של מכרז או של איזה חניון כמו בשו ...או בראש העין הותיקה או
עשר שתים עשרה הנוספים בשבזי או בצהל או ...החליטו בואו נשב פה נדון נשחק את
המשחק הדמוקרטי אגב ולדעתי בגלל שזה נושא של תחבורה לי אין בעיה שתושבי חוץ
ולדעתי אני אפילו רוצה שהם ישלמו האמת אני רוצה שהם ישלמו ,אני בעד שהם ישלמו כן
אנחנו לא אמורים לממן אף אחד שבא לו לשבת באיזה קפה פה שעתים שלוש,
מיכאל מלמד :אז הוא לא יבוא אתה מבין,
עוזי אשואל ,חבר מועצה :ארבע שעות ישב פה,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אז הוא לא יבוא,
עוזי אשואל ,חבר מועצה :אין לי בעיה שהוא ישלם,
(מדברים יחד)
עוזי אשואל ,חבר מועצה :תשקול את זה אדוני ראש העיר ...יש להם שמה חניון גם ככה
בתשלום תפטור אותנו מהעומס שמה המון באים הם לא יעילים לנו הם לא מוסיפים לנו,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :הם מוסיפים בוודאי,
עוזי אשואל ,חבר מועצה :רק הם דופקים אותנו שיהיה לנו מקומות חנייה( ...לא ברור)
אמרתי את עמדתי,
שלום בן משה ,ראש העיר :תודה רבה לך בקשה גברתי,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני רוצה להגיד,
שלום בן משה ,ראש העיר :בנושא הזה זה את תהי אחרונה לדבר אחר כך נבקש מפרומה
אלה אם מישהו רוצה בקשה
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :שני דברים אני רוצה לומר האחד,
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שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני מבקשת,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני רוצה לומר שכאשר ומתחיל להיות כאן עסקים מאוד
רציניים וטובים ואיכותיים אז תושבים יגיעו גם מבחוץ ויהיו מוכנים לשלם גם דמי חניה
בדיוק כמו שאני נוסעת להוד השרון נוסעת לכפר סבא או נוסעת לפתח תקווה אני משלמת
בפנגו אז אני משלמת את השע1ה את השעתיים שום דבר לא יקרה עוד שישה שקלים שאתה
משלם לכוס קפה או למסעדה אז בואו לא נצא מפרופורציות אני רוצה רגע לעלות סוגיה
נוספת שהיא בעייתית שנייה רגע דקה אני רוצה לעלות סוגיה נוספת שי שכאן בעיה לא
פשוטה באזור ים שיש בתי ספר אהה יש שם מורים שהם לא תושבי העיר מורים שהם לא
תושבי העיר הם יצטרכו לשלם חנייה אז זה יעלה בסוף כמה משכורת שהם מקבלים יש
מדריכים שקרן  ...שמגיעים לארבע חמש שעות ביום לבית ספר מלמדים הם לא יכולים
לשלם עבור החנייה זהו זה בעיקר בנווה אפק בית ספר ...הנופים ועכשיו (מדברים יחד) זאת
אומרת ,שנייה
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זאת אומרת כל אותם גופים חיצונים שבאים ומלמדים זה
אחד ,הדבר השני יש עובדי עירייה עובד עירייה שהם לא תושבי העיר בואו ניקח את אריאלה
איטקיס מנהלת מחלקת בתי הספר אם היא צריכה לנסוע ,רגע (מדברים יחד) רגע סליחה,
(מדברים יחד) שנייה רגע אפשר,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :רגע סליחה,
שלום בן משה ,ראש העיר :תנו לה לסיים,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני יכולה לסיים אני לא הפרעתי לכם,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :סליחה אפשר שקט,
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה סליחה רגע סליחה,
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי סליחה ,עוזי דיבר במשך עשר דקות לא הפריעו לו אני
מבקש תנו לה לדבר בשקה,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :סליחה אלכס תן לי לסיים בבקשה תן לי לסיים אולי אני
צודקת תקשיב רגע ,תן לי לסיים,
שלום בן משה ,ראש העיר :אלכס,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :תקשיב למה שאני אומרת אני מדברת על עובדי עירייה אני
נותנת לך דוגמא קח את אריאלה איטקיס היא נוסעת בביקורים לבתי ספר היא נוסעת לבית
ספר נופים ...היא נמצאת שם שלוש שעות היא צריכה לשלם חנייה? ,עובד אגף שפע ש....
(מדברים יחד) אז אני אומרת צריכים,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אהה רזי,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :כן?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :שנייה ,אני מבקשת שבכל החלטה אני חושבת שנכון שבכל
החלטה שתתקבל שתושבים שהם לא תושבי העיר,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :סליחה זה מפריע,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני חושבת שבכל החלטה שתתקבל אנחנו צריכים ...את
עובדי העירייה את מורי הביתי ספר וכל אלה שמגיעים לתוך בתי הספר או לתת להם תו
שבאזורים מסוי מים מותר להם להחנות במקום אחר שישלמו אבל באזורים של בתי ספר
יוכלו,
רזי אחרק ,חבר מועצה :את מדברת על תושבים שהם לא תושבי העין,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :שלא תושבי ראש העין,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אהה תושבים זה ברור שזה ב...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע סליחה רק שנייה סליחה ,סיגל העלית סוגיה היא נוגעת
לאנשי חינוך לאנשי ...וכדומה,
(מדברים יחד)
51

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  89/13מיום 29/1/2018

שלום בן משה ,ראש העיר :זה אגב חלק כשקובעים את הכלל יש יוצאים מן הכלל אתם
ביקשתם שי וצאים מן הכלל כמו הדוגמא הזאת יובא למועצת העיר עכשיו כרגע הרי מועצת
העיר לא תדון בפרטים היא תבקש ,רק רגע היא תבקש מצוות מקצועי כשיגבש הצעה יביא
למועצת עיר הצעה ומועצת עיר תאשר אותה אין שום בעיה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה כן,
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :גם אני מצטרף לכל חברי שדיברו פה ,דבר שני יש גם כן בעיה
ברשות החניה שיש בעיה,
(מדברים יחד)
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :אף אחד לא פנה אלי אישית,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :תרשה לי שנייה ,מחילה ,אתם שמעתם פה  1400דוחות במשך
 11חודשים,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אלכס אלכס ,זה  11חודשים,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :גם  3דוחות ביום זה כסף,
שלום בן משה ,ראש העיר :רק רגע אלכס אלכס,
(מדברים יחד)
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :אני מקשיב אפילו זורקים עלי בוץ אני מקשיב לא נורא,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום למה אתה זורק עליו בוץ?
(מדברים יחד)
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :דבר שני (מדברים יחד) מה דיברו כאן דבר שני (מדברים יחד)
טוב ,דבר שני יש בעיה ברשות החנייה יש אנשים שאין להם אינטרנט שלא נכנסים ולא
יודעים להיכנס,
(מדברים יחד)
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :יש גם אנשים שהרכב רשום על שם החברה אז אני מקווה שאם
הכול סודר,
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העיר :רק רגע הוא מדבר על משהו אחר,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה לפני שאני נותן ליועצת המשפטית אני מבקש כרגע
התייחסות אחר כך,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה,
איציק בן טוב ,מנכ"ל החברה הכלכלית :אני התבקשתי לתת את הנתונים (מדברים יחד)
לא הכסף של העירייה ,דרך אגב כל אחד שחושב שרשות החנייה זה תקציב של החברה
הכלכלית טועה ומטעה כל התקציב של רשות החניה בשליטה אך ורק של העירייה וכל שקל
הולך רק לטובת העיר חברה הכלכלית לא משתמשת בשקל אחד ברשות העיר,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע רגע רגע,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :הלאה בקשה כן,
איציק בן טוב ,מנכ"ל החברה הכלכלית :התבקשתי לנתח את הנתונים האלה הצגתי
אותם לשלמה ועכשיו אני מציג לכם את הנתונים וברשותכם גם על העשר שתים עשרה
בשבזי יש לי איזשהו היסטוריה קצרה וגם על כחול לבן בכלל עם הניסיון של  4שנים שצברנו
וגם מערים אחרות שלמדנו אז ככה לגבי שבזי לפני בדיוק יותר משנה באו בעלי עסקים כי
שמעו מישהו כנראה אמר להם שהולך להיות שם כחול לבן בתשלום באו בעלי עסקים אלי
שלחו אותם מישהו שלח אותם אלי לחברה הכלכלית ישבו אצלי במשרד ומחו אמרתי להם
תראו אני לא הכתובת ההחלטה היא של וועדת תנועה של ראש העיר אבל בואו אם
הצבעתם כבר בואו תשבו אני אסביר לכם למה זה טוב לכם אחרי חצי שעה שהם שמעו את
ההסבר אמרו וואלה אתה צודק,
עומר רצון ,חבר מועצה :בעלי עסקים?
איציק בן טוב ,מנכ"ל החברה הכלכלית :בעלי עסקים,
עומר רצון ,חבר מועצה :תושבים לא הגיעו אליך?
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע רגע,
איציק בן טוב ,מנכ"ל החברה הכלכלית :גם תושבים אמרו לי וואלה אתה צודק יש שמה
כמה בעלי עסקים שהם גם תושבים של העיר,
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שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה כן,
איציק בן טוב ,מנכ"ל החברה הכלכלית :לא כולם ממגזר כזה או אחר מחוץ לעיר יש אני
מכיר שניים לפחות ,מוכח איפה שיש כחול לבן זה מייצר חנייה בצורה מוסדרת מוכח
באחריות עכשיו אני אתן לכם דוגמא מאור יהודה היה גם בית משפט הגיע לבית משפט
הרחבה מול אולמי דניאל היה כל הזמן חנייה חופשית  400מקומות חנייה 400 ,או 500
מקומות חנייה כל בעלי עסקים מחאו רצו להרוג את ראש העיר גם ככה הוא סמן אחר כך
זה ,רצו להרוג את ראש העיר ואז בא מישהו והסביר להם שזה לטובתכם כי המכללה בצד
השני  400סטודנטים כל יום מחנים ואף אחד לא מצליח להגיע לעסקים לקנות משהו מי
שבא כמוני מסתובב לא רואה חנייה מוותר לא קונה לא בסופר לא במסעדה הולך ככה זה
האופי שלי אני אם אני לא מוצא חניה קרוב אני הולך ,מסתבר שזה לא רק אני זה כולם
אחרי שעשו דרך אגב שעתים חינם בפנגו ,רגע שניה ,בעלי עסקים הכפילו את ההכנסות
שלהם גם אותו דבר שבזי עשר שתים עשרה לכו תשאלו בבקשה את בעלי עסקים כל מקום
שיש חניה מוסדרת כחול לבן זה לא עונש זה מסדר חניה מסודרת ההחלטה לעשות כחול לבן
בכל העיר בגלל שהלחץ גובר אין מקומות חניה יש אנשים שמחנים כל היום ומשאירים שם
את האוטו אני לא מדבר כבר על רכבים נטושים וכולה וכולה אני מדבר שמשאירים שם כל
וברגע שזה מוסדר בכחול לבן אז יש סדר בנאדם רוצה לשלם כל היום אין בעיה תשלם אבל
לא תשלם שעה שע 1תים הולכים ראש העיר אפשר לעשות חניה מוסדרת בעשר שתים עשרה
לפי פנגו אני שאלתי פה כמה אנשים אמרתי אפשר אין שום בעיה לשעה לשעתיים לשלוש
כמה שתרצו אבל אל תבטלו צריך איזשהו איתנות אי אפשר את הרפיסות הזאת כל פעם
שצץ משהו בואו נבטל בואו נעשה את זה ,הפרסום לגבי שבזי עשר שתים עשרה מישהו פה
אמר שהוא לא ידע שלושה חודשים היה פרסום בעיתונים שלושה חודשים בטלוויזיות
ושלושה חודשים ברחוב עצמו אחר כך ניתנו עוד חודשים לא ניתנו דוחות ניתנו אזהרות הנה
פה אחראי על הפיקוד ,ניתנו אזהרות זאת אומרת אי אפשר לבוא ולהגיד אני לא ידעתי
עכשיו מצד שני תסתכלו  1276דוחות נגיד 1300דוחות ראש העיר רצה להגיד את זה 1300
דוחות זה  11חודשים  330יום זאת אומרת מי ש,
(מדברים יחד)
איציק בן טוב ,מנכ"ל החברה הכלכלית :הנושא הזה של החניה הוא כזה פשוט גם אם
תשימו לב ,אנחנו מה אנחנו רוצים לעשות אם מה ...לתת פה איזשהו פרס לאנשים שהם
עברייני חוק רואים שלט ומצפצפים עליו,
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(מדברים יחד)
איציק בן טוב ,מנכ"ל החברה הכלכלית :קודם כל ה  1300דוחות חלקם עוד לא שולמו
סביר להניח שהם מערערים או משהו כזה רק  712מתוכם שולמו,
(מדברים יחד)
איציק בן טוב ,מנכ"ל החברה הכלכלית :למה כי מחוץ מהשורה הראשונה שאתם רואים
שזה כחול לבן כל השורה זה עבריינים נטו,
(מדברים יחד)
איציק בן טוב ,מנכ"ל החברה הכלכלית :עמידה בצומת הגלגלים במדרכה זה גם לא
רלוונטי זה גם האכיפה תימשך מחר אלה אם כן תחליטו שלא אוכפים בכלל זה גם אפשרות,
על מה אנחנו מדברים על  3דוחות וזה מייצר יופי של חנייה מזדמנת,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :ותפיסה שהיא תפיסה של תושבים אנחנו משרתי ציבור שאומרת
כמו שאתה אמרת בוא עם כל הכבוד קניון רמת גן זה יותר רציני מהשתי כתובות בשבזי
והנה פתאום אתה רוצה לעשות סדר שים הכול כחול לבן תעשה שעתים הראשונות חינם
לתושבי העיר ,ונגמרה הסגה מה הבעיה,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :בגלל זה היה חשוב הדיון הזה,
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי סליחה ,עוד מישהו רוצה? ובזה אנחנו נסיים ניתן
לפרומה ו ..כן?
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום אני חושב שהדיון פה הוא יותר פופוליסטי מאשר מהותי כי
החנייה לתושבי ראש העין היא חינם נכון שמי שלא גר בראש העין צריך לשלם ופה אני
מצטרף למה ש...סיגל לאלה שעובדים פה ואפשר להוסיף גם את אלה שי שלהם עסקים פה
ועובדים פה ועובדים בעסק שלהם .וזה כמו שאמרת תביא את זה לדיון אבל העניין החנייה
צריך להכין את ההשתלשלות של האירועים בשנת  98קיבלנו פה החלטה לעשות את חוק עזר
של העיוני של החנייה,
(מדברים יחד)
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חנוך עוז ,חבר מועצה :מ  98התקבל חוק העזר איפשהו לא הצליחו הוא לא בא לידי ביטוי
הוא לא נאכף לא היו פעולות כמו שצריך לעשות וזה  2004באו ועשו עוד כמה תיקונים עדיין
זה לא הספיק ב  15/1/2009שיש עוד סגן ראש עיר לא רק מלמד מיכאל יש גם את רזיאל
אחרק סגן ראש העיר לשעבר,
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :ב  2/2/10במליאה אתה הצבעת לתיקון לחוק העזר מה היה מהות
התיקון מהות התיקון היה ככה פרומה פורת מקריאה ,אני רוצה פה לתת סקירה קצרה של
עיקרי השינוי שמוצעים שוב השינויים בחוק העזר באים לתת מענה לדברים שהיו חסרים
בחוק העזר יענו עד היום חוק העזר היה חסר רק (לא ברור) לאפשר אכיפה טובה יותר של
נושאי החניה לאכוף על אנשים למעשה הוספת הגדרות שבהם מופנים לתקנות תעבורה
רלוונטיים  ..לתקן את חוק העזר כך שראש העירייה בהתייעצות עם קצין בהסכמה תמרון
מקומית היכן שדרושה הסכמה יקבע הסדרי חנייה בעיר וזאת כמקובל ברוב הרשויות זה
היה בקדנציה הקודמת אני לא ....רגע מוצע עוד להוסיף אפשרות לחנייה על מדרכה בלבד
שיוותר מקום למעבר להולכי רגל ואני מ ...מה שפרומה אומרת (לא ברור) יעני מי שיש לו
משאית והוא גר במקום והוא בא עם משאית או שלו פרטית או שהוא עובד במשאית הוא
לא יכול לקבל את תן חניה ...אגרה עבור תו חניה לתושבים אחר כך לתקן את האיסור חניה
במדרכה באופן שיהיה ברור הוא לא היה מספיק ברור החוק עזר אז דאגו להבהיר אותו
שיהיה ברור שיוכלו לעשות את הקנסות זה חנייה של כלי רכב (לא ברור) כן זה הכול
בישיבה אני לא בא חס וחלילה להאשים פה את פרומה אני רק רוצה להסביר מה היה תיקון
שאתה דואג לאנשים שיהיה להם חניה בחינם לאסור על האוטובוסים להחנות (לא ברור)
לתקן את הנושא של אגרת גרירת הרכב להוסיף סכומים ,כי החוק היה דפוק לא היו לו
סכומים אז לא יכלו לעשות קנסות אתה הצבעת רזי בעד ,בעד שאפשר לאכוף אנשים רזי
אחרק סגן ראש העציר הצביע בעד ,אחרת כך בתאריך ה 2/8סעיף  5מבקשים לאשר איסור
סימון כחול לבן,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :איזה עבודה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :כי נמאס לי שאתה משקר לאנשים,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני אענה לך בסוף
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חנוך עוז ,חבר מועצה :אישור סימון כחול לבן בתשלום ביום שישי באזור השוק חזון איש
השריון חפץ חיים חג'בי אגרה אבן עזרא כנפי נשרים רחוב ה ...יהושוע בינון ...מודיעים
שלום זכריה רבי עקיבא,
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :אושר לצבוע בכחול לבן,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך בקשה
חנוך עוז ,חבר מועצה :אושר כחול לבן חברים מי שלא יודע שיש צבע וצובעים אז אנשים לא
יודעים אם זה רק ביום שישי ואם זה רק אחר כך ויש צבע יש כחול לבן ,כשאין צבע אי
אפשר לאכוף ,וביקשתם לצבוע אחר כך ב 11/6זה...
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :ב ...11/6לא לא אני מסיים שלום ,ב 11/6החליטה המועצה לעשות,
משתתף בדיון :באיזה שנה?
חנוך עוז ,חבר מועצה 2012 :החליטה המועצה לעשות הנחה של  50%באגרה הופ רזי נעדר
רזי לא נמצא לא אכפת לו
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך תרשה לי שנייה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :כן,
שלום בן משה ,ראש העיר :לסמן עכשיו תאריך שהוא נעדר מהצבעה זה לא רלוונטי
אתה יודע למה מכיוון שפה בהנהלה הספציפית הזו,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע כל אחד שנמצא פה מצא את עצמו ב 4שנים האחרונות
נעדר מהצבעה כזו או אחרת מסיבה כזו או ,אף פעם (מדברים יחד) דקה אף פעם לא בדקתי
את זה מה הסיבה ולכן
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל זה לא בתקופה שלך,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא אני מדבר על העיקרון עכשיו ולכן אני מציע זה שהוא לא
היה יום אחד בהצבעה זה לא רלוונטי ,הלאה
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חנוך עוז ,חבר מועצה :אז אני רוצה להגיד שהטבה לתושבים היא גם  50%גם ...הוא אפילו
גם לא הגיע אחר כך עוזי שאל איך גובים בחניונים פתאום קמים בבוקר אז עוזי את האישור
למקום חניה מוסדר בתשלום אגרות הסדרי חנייה בחניון במתחם השוק וחניון זמני ברחוב
עבודה פינת יהושוע בינון היא שבזי זה
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :הגישו מועצה פה והחליטו (לא ברור) אז מה הדיון היום חנייה חינם
לתושבים,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל יש פה על השולחן הזה אני לא מתכוון לעשות פה
קריית שמע של שחרית עכשיו דקה תקשיבו יש פה שני עניינים עניין אחד שאתה הצגת כרגע
על תהליך שהיה ככה וככה וכך וכך ובסוף לא אושר קודם כל פה ושתיים אמרתי בתחילת
הישיבה אני שמעתי אתכם קודם כל המציאות של היום היא רק אולי אפס אחוז מכלל כל
מקומות החנייה משלמים כסף היום זה שתים עשרה ועשר כל יתר המקומות בעיר חונים
חינם ואין שום כוונה לשנות את זה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה עזוב כרגע יש  1200דוחות שזה שלוש נקודה שמונה דוחות
ליום בשביל הפרופורציה דקה ,לכן הדיון הזה כבר לא רלוונטי לא הדיון הקודם רלוונטי
להחזיר חניות כי כל החניות חינם הדיון השני שהוא רלוונטי זה הסוגיה שאתה העלית ואתה
העלי ת שאתם מבקשים ,רזי ועוזי( ,מדברים יחד) הדיון השני שני חברי היקרים עומר ו,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :הדיו הזה אמרתי לכם בתחילת הנושא שאני מסכים כרגע
לעיקרון,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום כל הכבוד עזוב בוא נתקדם
שלום בן משה ,ראש העיר :שאני מסכים לעיקרון שמעתה והילך,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מבקש מכם לשמוע את היועצת המשפטית ,רגע אני מבקש
קמר כן דקה כבר הבנו שאין בעיה של חנייה
(מדברים יחד)
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בישיבה של שבעים ותשע שתים עשרה עוד לפני שהיית חבר
מועצה חנוך ב  4/2/13מי שיזם את חוק החניה חינם זה אני קשה לך להגיד את זה ואני
מקריא,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך הוא לא הפריע לך,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :ואני מקריא את סעיף  5מישיבת מועצת העיר עשרים ותשע
שתים עשרה כתוב ככה אישור חניה חינם לתושבי העיר בכל אזורי החניה של העיר לכל
החניונים הציבוריים בכל המקומות הצעה נושא לסדר יום של חבר המועצה רזיאל אחרק
מיכאל מלמד היה חבר מועצה ,זה עלה מיכאל? מיכאל תמך אפילו בהצעה סיגל הייתה אז
נכון כואב לך אולי שהחנייה ...תן לי לסיים לא הפרעתי לך אמרת עלי דברים קשים אני
מוחל לך אני מבין את המצוקה שאתה נמצא לא מינו אותך היום לממלא מקום ,לא..
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני רוצה להבין מתי בוטלה ,אם הוא העלה ב 2012אני רוצה להבין
מתי היא בוטלה? למה הוא העלה את זה עכשיו עוד פעם?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז אני אגיד לך למה ,קיבל ראש העיר החלטה מתוקף סמכות
שהייתה בחוק להכיל חניה בתשלום לתושבי העיר בשבזי  12ו 10באותה נקודת זמן בנקודה
הזאת החניה חינם בוטלה לתושבי העיר,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל כתבת לכל ראש העין כתב
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :נצבע גם מרכז מסחרי בכחול לבן היה גם חשש אולי גם שם
יכילו ,שנייה שלום שנייה ,אולי לא אתה אולי ראש העיר יבוא אחריך אולי מי שתמנה אותו
שיעשה את זה עכשיו אני אהה חנוך אני באמת לא כועס עשית את זה עם פיצולים (מדברים
יחד) אני לא כועס עליך,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי הדיון הסתיים בקשה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אפשר ללכת שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא .דקה דקה ,רבותי סליחה אני מבקש לתת ליועצת המשפטית
לדייק ...תקשיבו לה בבקשה,
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :חמש דקות בלי קריאות בינים,
שלום בן משה ,ראש העיר :טוב,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אם יהיו שאלות לכל שאלה אני אשיב אחר כך בסדר,
קודם כל אני רוצה להתחיל בזה לפי סעיף  18לתקנות התעבורה מוסמכת רשות תמרור
מקומית לאשר תמרור בין היתר כחול לבן ,בסעיף ההגדרות לתקנות רשות תמרור מקומית
מוגדר מי שמפקח על התעבורה שמונה לשטח המדינה מינה אותו בהודעה ברשומות אוקי
מכוח זה המפקח פרסם בשנת  2010ופורסם בילקוט הפרסומים מספר  6071ב 18/3/10והוא
מינה ראש כל רשות מקומית את כל ראשי הרשויות המקומיות כרשות תמרור מקומית ואני
מבקשת פה לצורך הדיון לעשות הבחנה בין רשות התמרור זאת אומרת הסמכות לאשר
תמרור לעניינינו כחול לבן כדי שזה יהיה ברור אוקי לבין העניין של הפטור אוקי לעניין
התיקון הזה של רשות תמרור מקומית במקום מועצת הרשות שהוא היה בכלל לפני שדיברו
על פטורים ולפני שהיה בחוק העזר סעיף פטור הייתה דרישה של משרד התחבורה בהלימה
לחקיקת מדינה בחוקי עזר הם במדרג יותר נמוך מתקנות של מדינה (מדברים יחד) וזה
אגב ,זה הייתה הדרישה שלהם לתיקון יש לי פה מכתב,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :כי פה כתוב שיש המלצה משרד הפנים הנה כתוב ככה שזה
המלצה,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע תן לה שנייה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה לא הייתה המלצה זה היה דרישה מכתב שקיבלנו
מהם שבו הם ביקשו לתקן,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אותו נוסח מומלץ של משרד הפנים,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אוקי בסדר זה נוסח מומלץ אבל בגלל הערה של רזי
אני אחרוג קצת מהסדר כל חוק עזר שעוסק בחנייה אמור לעבור מעבר לאישור כמובן של
המועצה שהיא הרשות המחוקקת לצורך העניין הוא טעון אישור של משרד התחבורה משרד
הפנים ומשרד המשפטים אחרי שהוא עובר את כולם עם הערות שלהם הוא מתאשר הוא
מתפרסם ברשומות ואז הוא נכנס לתוקף.
שלום בן משה ,ראש העיר :לכן הנוסח בהתחלה אומר מומלץ עד שהוא מאושר,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ולכן הערות של משרד התחבורה כמו במשרד הפנים
ומשרד המשפטים מחייבות אותנו כי אחרת הם לא יארשו את פרסום חוק העזר אוקי עכשיו
בעניין של הפטור קודם כל הסמכות פטור,
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חנוך עוז ,חבר מועצה :לא יצרו מצב,
(מדברים יחד)
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אתה לא הבנת מה שאמרתי אני עוד פעם אסביר כדי
שחוק העזר ניתן יהיה לפרסם אותו ברשומות הוא צריך חתימת קיום של שר התחבורה של
שר הפנים בקרה של משרד המשפטים ואז הוא מתאשר הם מעירים הם אומרים לנו תתקנו
א' ב' ג' כי אחרת לא תהיה חתימת קיום אם לא תהיה חתימת קיום לא יהיה אישור ולא
ניתן יהיה לפרסם ולכן הערות שלהם והדרישות שלהם ,אפשר לקרוא לזה דרישות אם אתה
רוצה לתיקונים מחייבות אותנו כי אחרת לא יתפרסם,
עומר רצון ,חבר מועצה :באף עיר לא קיים,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מה? שנייה
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני ביקשתי  5דקות אבל אתם לא נותנים לי
להתייחס לזה,
שלום בן משה ,ראש העיר :תכף היא תגיע גם לזה מה שאמרת,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אוקי עוד דבר שאני רוצה להעיר שסמכות לפטור לא
נ לקחה ממועצת העירייה כי מעולם לא הייתה סמכות למועצת העירייה כי חוק עזר במקור
לא כלל בכלל סעיף פטור הנושא של הפטור עלה יותר מאוחר וכבר אחרי האישור של
התיקון הזה במקום מועצת העירייה רשות תמרור שזה דרישה של משרד התחבורה בהלימה
לחקיקת מדינה לתקנות התעבורה .עכשיו לאור הפנייה של רזי ורזי גם שוחח איתי עשיתי
בדיקה עשינו בדיקה בעזרת יעל מול לשכה המשפטית של משרד התחבורה וגם מול הלשכה
המשפטית של משרד הפנים כדי לבוא לפה עם המלצה שיש סיכוי גם שהיא תעבור את כל
מסכת האישורים שהיא כרגע מניתי בסופו של יום תפורסם ברשומות ותיכנס לתוקף.
אז ככה לעניין הסמכות כרשות תמרור מקומית זה נושא שהוא בסמכות משרד התחבורה
בלשכה המשפטית אני שאלתי אותם אם אפשר יהיה לתקן לא התיקון שרזי הציע כי הוא
לא נותן את מה שביקשתם אלה בעצם לתת את הסמכות לאשר את הכחול לבן למועצה,
שאלתי האם תיקון כזה יאושר התשובה הייתה סביר שלא ,זאת התשובה אני מצטטת אוקי
כמעט אם תרצו יש לי את זה פה אני אקריא לכם יש לי את המיילים בהקשר הזה ,לאחר
מכן פנינו לשאלה נוספת לעניין של הפטור ולעניין של התוויות בעניין הזה משרד התחבורה
אמר זה תפנו למשרד הפנים פנינו למשרד הפנים ,במשרד הפנים וגם היום שוחחתי עם
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הרפרנטית עם העורכת דין שמטפלת בנושא הזה במשרד משרד הפנים ושאלתי אותה אם
ניתן יהיה לאשר ואם יש מקום שאושר כזה דבר והיא הפנתה אותנו לחוק העזר של עיריית
רעננה שתוקן לאחרונה פורסם ברשומות יש לי את זה פה פורסם ברשומות ב 12/9/17זה
ממש אפשר לומר תיקון מהתקופה האחרונה שבה בעצם אפשר להגיע לתוצאה שביקשתם
אבל בדרך אחרת ,אוקי ואני רוצה להקריא לכם את התיקון שאושר ומה המשמעות שלו
קודם כל בחוק העזר של עיריית רעננה הם עשו הפרדה מה שלא קיים בחוק העזר שלנו הם
עשו הפרדה בין תו חנייה אזורי שזה אגב היה קיים מקדמת דנא זאת אומרת שתושב יוכל
לחנות באזור שהוא גר בו חינם לבין פטור מתשלום לתושב העיר שזה לא על בסיס אזור
המגורים ללא קשר לאזור מגוריו בסעיף שעוסק בחנייה לתושבי העיר דהיינו ללא קשר
למקום המגורים זה השינוי אני רוצה להקריא לכם אותו תקשיבו בגלל זה ביקשתי שקט זה
חשוב שתקשיבו .בלי הערות סליחה לא שקט,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :טוב ,נקבע אזור כמקום חניה מוסדר זאת אומרת
נקבע כחול לבן בסדר ,שזה רשות התמרור המקומית אוקי ,יהיה רשאי תושב העיר להחנות
בו את רכבו לפי הוראות החלות בעניין ללא קשר למקום מגוריו בעירייה בלא תשלום ובלבד
שרכבו נושא תו עירוני שראש העירייה אישר ושצוין עליו מספר הרכב .התו זה עניין טכני אני
הסברתי את זה לרזי להלן תו עירוני ,או תווית חנייה בתוקף כאן הכוונה למי שיש לו תווית
אזורית כרגע בראש העין אין וזה פחות רלוונטי כאמור בסעיף  ,3עכשיו תקשיבו זאת אומרת
המשמעות היא שברירת המחדל ברגע שאושר כחול לבן זה שהחנייה לתושבים היא חינם לא
צריך שום דבר מעבר לזה .הלאה ,ב'
שלום בן משה ,ראש העיר :זה נקודה חשובה שתדעו אין חניה חינם לכל תושבי העיר,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ב' מועצת העירייה רשאית מועצת העירייה כי זה מה
שביקשתם,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כי ההיתר האמור בסעיף קטן א' לא יחול על אזורים
מסוימים משטח העירייה או לא יחול בשעות מסוימות ובלבד שהגבלה אמורה סומנה
בתמרור זה עבר את כל המשרדים זאת אומרת המצב הוא...
(מדברים יחד)
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה הופך את ברירת המחדל זאת אומרת אם עד היום
לפי חוק העזר ,שנייה תקשיבו אם עד היום לפי חוק העזר הקיים ברירת המחדל הייתה
שצריך לסמן כל מקום בתמרור ואם הוא לא סומן צריך לשלם זה הופך את ברירת המחדל
שזה אומר שמקומות שהם בכחול לבן קיים יחד עם זה גם הפטור וכאשר שרוצים לסטות
מ ...יש סמכות למועצת העירייה לאשר,
שלום בן משה ,ראש העיר :אוקי,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :עכשיו ,מה שעוד אמרו לי במשרד הפנים שהם
דורשים אישור של מהנדס העירייה שהפטור אני פשוט זה היה בעל פה אז רשמתי לי,
שהפטור לא יפגע בצורכי החנייה זאת אומרת כשמאשרים את זה במועצה צריך להיות
מסמך ממהנדס העירייה,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אז מה שאני מציעה אני גם שוחחתי בעניין הזה עם
ראש העירייה להכין בצורה מסודרת תיקון לחוק העזר במתכונת של עיריית רעננה אנחנו גם
נבדוק אם צריך כתוצאה מזה לעשות התאמות אחרות בחוק העזר שלא יהיו בו ...זה יבוא
בדרך המלך הצעה לחוק תיקון עזר עם דברי הסבר עשרה ימים מראש זימון ,מה שאנחנו
עושים בכל תיקון של חוק עזר יש לזה סיכוי להתאשר שוב אין פוליסת ביטוח אבל יש לזה
סיכוי להתאשר כי לעירייה אחת אישרו את זה אחרי שזה עבר את כל הבדיקות עכשיו
שנייה ,רגע רגע תן לי עוד דקה,
(מדברים יחד)
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :עוד דקה,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע רגע,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :עוד דקה ,באותה הזדמנות שאנחנו מביאים את
התיקון הזה צריך עוד תיקונים אבל זה יהיה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה לפי דעתי הדברים שאמרה היועצת המשפטית הם
דברים מאוד ברורים בסיכום זה אומר שכיוון שכחול לבן זה תמרור זה לא יכול לבוא
בסמכות המועצה גם אם הייתי מוותר על זה ,בסמכות של וועדת התמרור אבל וזה אומר
שברגע שעושים את זה זה כחנייה חינם לכל תושבי העיר בכל העיר כמו שזה היום אם רוצים
להחריג א ת זה כלומר שבמקום מסוים כזה לא יהיה חינם לתושבי העיר אלה לחלקים
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אחרים וכולה וכולה צריך להביא את התיקון כצו שפרומה הציעה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה כל הדיון במועצה,
שלום בן משה ,ראש העיר :ואז היא תגבש את ההצעה הזאת ויבוא לדיון למועצה והמועצה
תח ליט עכשיו כרגע אני אומר לכם אני אין לי שום בעיה שזה יבוא למועצה המועצה תחליט
על זה ,אבל חשוב באמת שאני אומר פעם שלישית הדיון שהיה כאן התחלק לשני חלקים
חלק הראשון אין שום בעיה היום בכל רחבי העיר החנייה היא חינם למעט  15חניות ב 10ו12
דקה דקה דקה ,שאם על הרקע הזה אחרי שאתם שמעתם את איציק שאמר שהסידור הזה
שנעשה עשה סדר עם העניין,
עומר רצון ,חבר מועצה :גם לתושבי חוץ?
שלום בן משה ,ראש העיר :מה?
עומר רצון ,חבר מועצה :גם לתושבי חוץ?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן כן כן כן כן ,לכן
עומר רצון ,חבר מועצה :חינם?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן כן כן ,לא ....
חנוך עוז ,חבר מועצה 10 :ו 12צריך לגבות,
שלום בן משה ,ראש העיר 10 :ו 12צריך לגבות בגלל הסיבות שהוא אמר,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום שלום אני לא מתכוון,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה רגע,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא אני אישית לא מתכוון לבזבז את הזמן שלי מי שרוצה להציג את
הדיון הזה בשטחיות שיציג מה רוצה מי שחושב שהדיון הזה שטחי הוא ממש לא שטחי,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני לא אמרתי שהוא שטחי,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אגיד לך,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא סליחה סליחה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני בעד שיהיה חינם לתושבי חוץ  3שעות כמו ברמת גן,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע חכה,
עומר רצון ,חבר מועצה :תן לו לקנות את הפלאפל ושילך ל,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע קודם כל,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלמה שילה עושה את מדיניות שכל מתקני הספורט,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע דקה,
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(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר עומר סליחה קודם כל הדיון לא שטחי,
עומר רצון ,חבר מועצה :לדעתי,
שלום בן משה ,ראש העיר :רק שנייה אחת ,הדיון לא שטחי והדיון כרגע שנעשה אם אני
מתמצת אותו אם אני מזקק אותו כרגע אז קודם כל אין שום בעיה של מקומות חנייה
לתושבי העיר מלבד  10ו,12
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע רגע רגע אני לא פותח את הדיון מחדש מבקש לא
לפתוח את הדיון מחדש בבקשה ,לכן אני מקבל את ההמלצה של היועצת המשפטית להכין
הצעה את ההצעה הזאת כפי שהיא אמרה לגבש את ההצעה להביא את ההצעה לכאן
וכשהצעה תסוכם במועצת העיר להעביר אותה אחר כך את כל הרשויות שמתחייב להעביר
אותה שזה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :ועד אז לא צריך ...דקה רגע ,ועד אז לא צריך לאשר מחדש ,אין
מצב כל תושבי העיר חונים
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :גם בשבזי עשר ושתים עשרה?
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע תן לי רגע שנייה אחת,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :כל תושבי העיר דקה דקה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום רק בשביל הנתון  10ו 12חבל שלא אמרת להם שהגביה שמה
היא אפסית שאין בכלל גביה למה אתה לא אומר להם,
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא אמר אמר
איציק בן טוב ,מנכ"ל החברה הכלכלית :אמרתי,
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא אמר( ,מדברים יחד) רגע רגע רגע רגע,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל חניות בכל העיר חינם לתושבי העיר אלה שאינם
תושבי העיר גם במרכז המסחרי ...חנייה חינם דקה ועד אז עד שנסיים את התהליך שאמור
להסתיים במרץ הקרוב ואנחנו גם אמורים להאריך אותו כלומר בטווח של  4חודשים
מהיום עדיין תהיה חניה חינם לכל תושבי העיר וגם שאינם תושבי העיר ,דקה רגע רגע
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שמעתי אותך שבע פעמים ...לגבי שבזי אם אתם רוצים עכשיו עכשיו שגם שבזי גם הוא יהיה
חניה לתושבי העיר ולכולם (מדברים יחד) דקרה דקה דקה ,דקה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה סליחה אני מבקש דרג מקצועי שיתן המלצה יביא המלצה
אלה שנמצאים ב 12ו 10האם החנייה תהיה שעתים חינם יביא הצעה (מדברים יחד) ואיך
עושים את זה בסדר,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רק רגע אני רוצה לתת לבנאדם שנקרא תייר הוא זה שנתקע
במציאות יום יום בקשה,
ברק בן חיים ,מנהל מח' פיקוח :סליחה שאני ככה,
(מדברים יחד)
ברק בן חיים ,מנהל מח' פיקוח :אני עושה את זה קצר אני פשוט חייב להגיד אהה קודם כל
אני באמת הרעיון הזה של לתת לתושב ולנסות לשפר לו את מקומות החנייה זה מושלם
בעיני יש רק דברים שאני רוצה לשים אותם בשולחן אם אנחנו לגמרי נאפשר ב 10ו 12חנייה
חינם מה שקורה שלבר המשקאות יש שלושה תושבים או ארבעה שהם תושבי ראש העין עם
רכבים ,יש לטוגו עוד שתי בחורות שמוכרות שם שהם תושבות פה ולהם יש גם רכבים
ולשאר בעלי עסקים לכל אחד יש רק עובד אחד שיש לו אוטו עם התווית ..הזאת המציאות
שאנחנו היינו בה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא אז תסביר,
ברק בן חיים ,מנהל מח' פיקוח :אז אני אומר,
(מדברים יחד)
ברק בן חיים ,מנהל מח' פיקוח :המציאות שהייתה היא מציאות כזאת שכל הפס הזה הוא
היה מלא אבל הוא היה מלא רק בעובדים של אותם בעלי עסקים ,רגע אז זה אחד אני כן
מצטרף לאותו פתרון בינים שלדעתי הוא מצוין רק נקודה אחת שצריך לבחון אותה בהיבט
הפרקטי נכון להיום הוא אפשרי אם יש לי את הפנגו ,פה אני אומר כשעכשיו מקבלים את
ההחלטה רק חושב שזה חשוב מאוד שבהיבט הפרקטי של הפקח בשטח שעכשיו בה לראות
ולאכוף האם באמת זה עולה במבחן של הפרקטיקה בשטח כשעכשיו רוצים את הפתרון
בעיני שלדעתי הוא מצוין אבל רק צריך לראות את הנקודה הזאת...
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מה זאת אומרת למה אתה מתכוון בפרקטיקה?
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ברק בן חיים ,מנהל מח' פיקוח :זאת אומרת בפרקטיקה שעכשיו אני לא נמצא עם טלפון
חכם אני עכשיו נמצא עם טלפון פשוט או עם טלפון,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אתה מי אתה ,אתה תושב?
ברק בן חיים ,מנהל מח' פיקוח :תושב,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן?
ברק בן חיים ,מנהל מח' פיקוח :אני תושב שאין לי כל הטכנולוגיה הזאת בטלפון והייתי
רוצה לשים את האוטו במבחן הזה האם אני יכול באמת לעמוד שמה ואיך זה בא לידי
ביטוי השעתיים חינם שלי כאחד שאין לו את היכולות הטכנולוגיות האלה,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :מתי ההשתלמות האחרונה שעשית?
ברק בן חיים ,מנהל מח' פיקוח :אז הנה לפני חודש וחצי הייתה אצלנו יעל,
עומר רצון ,חבר מועצה :כן?
ברק בן חיים ,מנהל מח' פיקוח :התובעת העירונית
עומר רצון ,חבר מועצה :יעל זה תובעת עירונית,
ברק בן חיים ,מנהל מח' פיקוח :כן,
עומר רצון ,חבר מועצה( :לא ברור) אני אומר הדרכה של רשות טכנולוגית ,יש הבדל,
ברק בן חיים ,מנהל מח' פיקוח :שאלת אז אני עונה
עומר רצון ,חבר מועצה :כן,
ברק בן חיים ,מנהל מח' פיקוח :לפני חודש וחצי הגיעה אלינו יעל אני יזמתי השתלמות
לכל הפקחים אצלי במשרד שיעל תרענן ותיתן לנו עוד,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :תרשו לי שנייה עוד הערה אחת א' דקה ,אני את הכחול לבן
שעשינו במרכז המסחרי הוותיק עשינו מתוך מגמה לאפשר לתושבי העיר מקומות חנייה
אבל אנחנו נמצאים כרגע בתקופת הביניים תקופת הביניים אני משאר להערכתי זה עוד 4
חודשים בערך עד שנסיים את כל התהליך של ההנפקה בינתיים באמת נוצר סוג של בלבול
שאנשים שרואים כחול לבן לא מבינים שזה נעשה לטובתם חושבים שהם צריכים לשלם
ובעלי העסקים האחרים ש ואנשים חיצונים שרואים כחול לבן חושבים שצריך לשלם כסף
הם לא מבינים שאנחנו בתקופה שהיא עדיין תקופה שלא גמרנו את הפעולה מחפשים
א תכם ,ובעלי עסקים וכולה וכולה לכן מה שאני מציע אנחנו נחזיר את המצב לקדמותו
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בתקופה הזאת עד שנסיים את כל התהליך אנחנו ...קודם כל דקה (מדברים יחד) רגע רגע
תרשה לי שנייה תרשו לי שנייה עד שנסיים( ...מדברים יחד) אני מודה שכתוצאה מזה נוצרה
איזו אי הבנה בקרב גם תושבי העיר וגם שאינם ואנחנו במילא לא אוכפים וכולם מתלוננים
לכן אנחנו נחזיר ברשותכם את המצב לקדמותו
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אביא לוועדת התנועה פעם נוספת לשנות את הנושא של
כחול לבן עד שנסיים את כל התהליך של תווי החנייה נביא את חוק העזר נעשה שילוט.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :זה קצר קצר שבו בבקשה סליחה ,שבו בבקשה ,שבו בבקשה,
(מדברים יחד)

-סוף הישיבה -
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דף ריכוז החלטות
סעיף  1שבסדר היום:
בהמשך להסדר בסע"ש  ,15730-12-17אשר קבל תוקף פסק דין בבית דין האזורי לעבודה
בת"א –יפו ,מובאת לדיון במועצת העירייה בקשת מבקר העירייה לאשר הארכת
כהונתו/קציבת תקופה עבודה נוספת עד לתום הקדנציה ,חודש  - 10/18ירד מסדר היום.
סעיף  4שבתוספת לסדר היום:
אישור מינוי חבר המועצה חנוך עוז כסגן מ"מ ראש העירייה  -ירד מסדר היום.
החלטה מס' 1
סעיף  2שבסדר היום :אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור הגדלת תב"ר מס'  1488עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,905ע"ס ₪ 10,000
במימון מפעל הפיס (תקציב קודם  ,₪ 3,500,000תקציב מעודכן .)₪ 3,510,000
ג .אישור תב"ר מס'  1720עבור פעילות לקידום חינוך בנושא זיהום אוויר ,ע"ס 21,250
 ₪במימון עירייה ו ₪ 85,000 -במימון המשרד להגנת הסביבה ,סה"כ תקציב
.₪ 106,250
ד .אישור תב"ר מס'  1302עבור תכנון שיפורי בטיחות יהודה הלוי בין מלכי ישראל-
שילה לבין הרב שבזי ,ע"ס  ₪ 60,000במימון עירייה ו ₪ 140,000 -במימון משרד
התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 200,000
ה .אישור תב"ר מס'  1303עבור תכנון שיפורי בטיחות ברחוב נחל רבה ,ע"ס ₪ 39,000
במימון עירייה ו ₪ 91,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 130,000
ו .אישור תב"ר מס'  1304עבור תכנון שיפורי בטיחות ברחוב וולפסון ,ע"ס ₪ 48,000
במימון עירייה ו ₪ 112,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 160,000
ז .אישור תב"ר מס'  1305עבור ביצוע מעגל תנועה בצומת וולפסון-מלכי ישראל-
הנביאים ,ע"ס  ₪ 349,377במימון עירייה ו ₪ 815,210 -במימון משרד התחבורה,
סה"כ תקציב .₪ 1,164,587
ח .אישור תב"ר מס'  1306עבור תכנון שביל אופניים לאורך טיילת נחל רבה ,ע"ס 61,500
 ₪במימון עירייה ו ₪ 143,500 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 205,000
ט .אישור תב"ר מס'  1307עבור תכנון רצף שבילי אופניים בציר ז'בוטינסקי ,ע"ס 64,500
 ₪במימון עירייה ו ₪ 150,500 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב .₪ 215,000
י .אישור תב"ר מס'  1308עבור תכנון רצף שבילי אופניים חוצה העיר הוותיקה ,ע"ס
 ₪ 37,500במימון עירייה ו ₪ 87,500 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב
.₪ 125,000
יא .אישור תב"ר מס'  1309עבור תכנון המשך שבילי אופניים ברח' יהודה הלוי עד כביש
 ,444ע"ס  ₪ 19,500במימון עירייה ו ₪ 45,500 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ
תקציב .₪ 65,000
יב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1259עבור שירותי  ,GISע"ס  ₪ 850,000במימון משרד
השיכון והבינוי (תקציב קודם  ,₪ 850,000תקציב מעודכן .)₪ 1,700,000
יג .אישור הגדלת תב"ר מס'  1852עבור אולם ספורט מרכז קהילתי ומגרש ספורט רובע
 Aמגרש  ,815ע"ס  ₪ 2,869,632במימון משרד השיכון והבינוי ,והפחתת -3,046,600
 ₪תקציב טוטו (תקציב קודם  ,₪ 12,600,040תקציב מעודכן .)₪ 12,423,072
יד .אישור תב"ר מס'  1869עבור אולם ספורט ליד בי"ס נתיבות משה ,ע"ס ₪ 5,700,000
במימון מפעל הפיס ו ₪ 3,338,800 -במימון טוטו ,סה"כ תקציב .₪ 9,038,800
טו .אישור הגדלת תב"ר מס'  1509עבור  5כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,803ע"ס 4,700,000
 ₪במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס ,והפחתת ₪ -1,800,000
תקציב משרד החינוך/משהב"ש/עירייה (תקציב קודם  ,₪ 1,800,000תקציב מעודכן
.)₪ 4,700,000
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טז .אישור תב"ר מס'  1522עבור  4כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,814ע"ס ₪ 3,800,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
יז .אישור תב"ר  1523עבור  4כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,809ע"ס  ₪ 3,800,000במימון
משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
יח .אישור תב"ר מס'  1524עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,206ע"ס ₪ 3,800,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
יט .אישור הגדלת תב"ר מס'  1449עבור בי"ס יסודי מתחם  Bמגרש  ,)906( 200ע"ס
 ₪ 10,000,000במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס ,והפחתת
 ₪ -5,000,000תקציב מפעל הפיס (תקציב קודם  ,₪ 16,215,334תקציב מעודכן
.)₪ 21,215,334
כ .אישור הגדלת תב"ר מס'  1487עבור בי"ס יסודי מגרש ( P6חורשים) ,ע"ס 5,000,000
 ₪במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס (תקציב קודם ,₪ 15,000,000
תקציב מעודכן .₪ 20,000,000
כא .אישור תב"ר מס'  1525עבור אופק חדש בי"ס יסודי צומח  ,906 -200ע"ס ₪ 35,200
במימון משרד החינוך.
כב .אישור תב"ר מס'  1526עבור עיצוב חזות ממ"ד אוהל שלום ,ע"ס  ₪ 200,000במימון
עירייה ו ₪ 300,000 -במימון משרד החינוך ,סה"כ תקציב .₪ 500,000
כג .אישור תב"ר מס'  1527עבור תוספת כיתות בי"ס בית יעקב ,ע"ס ₪ 2,800,000
במימון משרד החינוך.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט לעיל.
בעד ) 9( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,עומר
רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
יצא )1( :רזיאל אחרק.
* תב"ר סעיף .2ב .ירד מסדר היום.
סעיף  5שבתוספת לסדר היום :אישרור מינוי נוי בן עמארה כדירקטורית נציגת ציבור
בחברה הכלכלית לראש העין בע"מ ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים
בתאגידים עירוניים – נדחה לישיבת מליאת מועצה הבאה.

סעיף  6שבתוספת לסר היום :אישרור מינוי סיגל טל לוי כדירקטורית נציגת ציבור בחברה
הכלכלית לראש העין בע"מ ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים
בתאגידים עירוניים -נדחה לישיבת מליאת מועצה הבאה.

_________________

_________________

שלום בן משה
ראש העיר

שלמה שילה
מנכ"ל העירייה
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