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סדר היום:
 .1עדכוני ראש העיר.
 .2אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1722עבור מערכת אקטיבית לטיפול בקרינה בבית הספר מגרש
 ,808ע"ס  ₪ 682,110במימון משרד הבינוי והשיכון.
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1523עבור  6כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,809ע"ס 1,700,000
 ₪במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס( ,תקציב קודם
 ,₪ 3,800,000תקציב מעודכן .)₪ 5,500,000
ג .אישור הגדלת תב"ר מס'  1488עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,905ע"ס 335,000
 ₪במימון משרד החינוך (תקציב קודם  ,₪ 3,510,000תקציב מעודכן )₪ 3,845,000
ד .אישור הגדלת תב"ר מס'  1502עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,)906( 200ע"ס
 ₪ 584,000במימון משרד החינוך (תקציב קודם  ,₪ 3,500,000תקציב מעודכן
.)₪ 4,084,000
ה .אישור תב"ר מס'  1536עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממ"ד אוהל שרה ,ע"ס
 30,000ש"ח במימון משרד החינוך.
ו .אישור תב"ר מס'  1537עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה תיכון בגין ,ע"ס 30,000
 ₪במימון משרד החינוך.
ז .אישור תב"ר מס'  1538עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממלכתי טל ,ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
ח .אישור תב"ר מס'  1539עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממ"ד רמב"ם ,ע"ס
 30,000ש"ח במימון משרד החינוך.
ט .אישור תב"ר מס'  1540עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממ"ד צורים ,ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
י .אישור הגדלת תב"ר מס'  369עבור תכנון תב"ע חותמי המגילה ,ע"ס ₪ 350,000
במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 250,000תקציב מעודכן )₪ 600,000
יא .אישור תב"ר מס'  1541עבור בי"ס יסודי מתחם  Aמגרש  ,815ע"ס ₪ 24,000,000
במימון
משרד החינוך /משרד הבינוי והשיכון /עירייה /מפעל הפיס.
יב .אישור תב"ר מס'  1542עבור בי"ס יסודי מתחם  Cמגרש  ,110ע"ס ₪ 24,000,000
במימון משרד החינוך /משרד הבינוי והשיכון /עירייה /מפעל הפיס.
יג .אישור תב"ר מס'  1543עבור בי"ס יסודי מתחם  Eמגרש  ,509ע"ס ₪ 24,000,000
במימון משרד החינוך /משרד הבינוי והשיכון /עירייה /מפעל הפיס.
 .3אישור הצעת חוק עזר לעיריית ראש העין (שמירת הסדר והניקיון) (תיקון) ,התשע"ח –
 – 2018ירד מסדר היום.
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בתחילת ישיבה זו יינתן מענה לשאילתות המפורטות להלן:
א .חבר מועצה עו"ד איתן תם בנושא:
 אי תחילת עבודה קבלן גינון בגנים ובבתי הספר.ב .חברי המועצה עו"ד איתן תם ומשה סיני בנושאים:
 ליווי או הפעלת אתר בחירות בפייסבוק. הפרת הבטחות ואי מענה לציבור הממ"ד במסגרות החינוך והממ"ד.ג .חבר המועצה בן ציון בית אור בנושאים:
 עלויות של הופעות בידור בראש העין. הופעת עומר אדם – שאילתת המשך.תוספת לסדר היום:
 .3דיון עפ"י בקשת  5חברי מועצה בנושא" :התקנת מצלמות אבטחה בכל מוסדות החינוך
לרבות גנים ובתי ספר" – נדחה לישיבת מליאת מועצה הבאה.
 .4אישור המלצת ועדת הקצאות להגדלת שטח הקצאה בכ 84 -מ"ר לעמותת "העמותה
למען הקשיש" ,ע"ר מס'  580119535בנוגע למקרקעין הידועים כגוש  4272ח"ח 138
ו 188 -מגרש ד' ברחוב שבזי  77ראש העין בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב כנספח א'.
 .5אישור גריעת שטח מחוזה החכירה שבין העירייה לרמ"י -חטיבת קרקע בשטח 50
מ"ר גוש  7284ח"ח  26על מנת לאפשר התקשרות ישירה בין חח"י לרמ"י להקמת חדר
טרפו בשכונת חורשים.
 .6אישור נסיעת חבר המועצה עומר רצון לשנגחאי כיו"ר המשלחת הישראלית במסגרת
אליפות העולם בקטרגל  ,F5WCבספטמבר .2018
(עלות הנסיעה והאירוח כלולה בהסכם לקיום אליפות הליגה בראש העין המצ"ב).
 .7אישור הגשת תכנית  418-0633131חניה פארק אפק רנ 20021/א.1/
רקע :בהתאם להנחיות חדשות של יועמ"ש הוועדה המחוזית ובהתאם למכתב של
ממונה וועדות ,גב' רונית חג'ג' מיום  ,29/5/2017על התכנית המוגשת על ידי רשות
מקומית להיות מלווה בהחלטה שהתקבלה במליאת מועצת הרשות ,על עצם הגשת
התכנית מטעמה ,זאת בנוסף לאישורה בוועדה /וועדת המשנה לתכנון ובניה.
 .8בקשה להוספת נושא לסדר היום של חבר המועצה רזיאל אחרק בנושא :דיון על תכנון
או כוונת תכנון להפוך את השצ"פ בכניסה לעיר בפינת רחובות אצ"ל שד' שלמה המלך
לחניון.
 .9בקשה להוספת נושא לסדר היום של חבר המועצה אלכס קפלונוביץ בנושא:
משרד רישוי בראש העין – ירד מסדר היום.
תב"ר שהועלה מחוץ לסדר היום:
אישור תב"ר מס'  1544עבור נגישות פיזית פרטנית ממ"ד אוהל שרה ,ע"ס ₪ 210,167
במימון משרד החינוך.
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שלום בן משה ,ראש העיר :שלום לכולם ערב טוב לכם,
שלמה שילה  ,מנכ"ל העירייה :טוב שלום לכולם אנחנו פותחים את פרוטוקול מליאת
מועצה מן המניין מיום  9/7/18בשעה  18:40משתתפים ,שלום בן משה,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך נמצא?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך איננו ,מיכאל?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא נמצא,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איננו .סיגל?
שלום בן משה ,ראש העיר :סיגל כן,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :כן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :כן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבטליון? איננו .עדי אביני?
שלום בן משה ,ראש העיר :פה פה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :משה סיני,
משה סיני ,חבר מועצה :כן כן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :נמצא ,איתן תם? נמצא .בנגה? נמצא .עומר רצון נמצא,
אלכס? נמצא .עוזי אשוואל? לא נמצא .עדי אביני תגיד את קולך?
עדי אביני ,חבר מועצה :כן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי נמצא ,רזי?
רזי אחרק ,חבר מועצה :פה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי נמצא ,עוד נמצאים פה מנכ"ל העירייה ,רחבעם הגזבר,
פרומה היועצת המשפטית ,ניר אבנון מבקר העירייה ,מהנדס העיר נמצא אתנו,
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שלום בן משה ,ראש העיר :אהה רבותי לפני שנתחיל בישיבה
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו רוצים רגע שינויים בסדר היום ,סעיף  9יורד מסדר
היום ויש לנו תב"ר שנשמט מהרשימה,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :מה זה  9עומר אדם?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סעיף  9זה,
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברים שששש ,יש תב"ר שהוא נדון בוועדת כספים הוא
נשמט לנו מתוך הרשימה ,הרשימה לא שמתי לב מאוד ארוכה אני מבקש להכניס אותו
לסדר היום,
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :את מה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :התב"ר הוא נגישות פיזית פרטנית ממלכתי דתי אוהל שרה,
תב"ר על סך  ₪ 210,167במימון משרד החינוך שנדון ב ..ורק לא נכנס לתוך הרשימה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :למה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בטעות,
רזי אחרק ,חבר מועצה :יאללה נו,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אוקי מישהו מתנגד? אז הסעיף הזה נכנס לסדר היום,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כולם מסכימים?
שלום בן משה ,ראש העיר :יש מישהו מתנגד להכניס את הדבר הזה? אין ,בבקשה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תוספת לתב"ר,
עומר רצון ,חבר מועצה :תוספת התב"ר אני בעד,
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד,
החלטה מס' 1
תב"ר שהועלה מחוץ לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד להעלות מחוץ לסדר
היום את תב"ר מס'  1544עבור נגישות פיזית פרטנית ממ"ד אוהל שרה ,ע"ס ₪ 210,167
במימון משרד החינוך.
עומר רצון ,חבר מועצה :לגבי הרישוי אנחנו ניתן מענה,
שלום בן משה ,ראש העיר :וודאי .בהחלט,
רזי אחרק ,חבר מועצה :מה זה איפה כולם?
שלום בן משה ,ראש העיר :מי שלא נמצא לא נמצא .מי שנמצא נמצא.
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אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :מי זה שואל ממלא מקום?
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רוצה
רזי אחרק ,חבר מועצה :רזי פה מה הבעיה,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע רגע,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אהה עכשיו מחליף את ממלא מקום?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
רזי אחרק ,חבר מועצה :מספר שתיים אצלו,
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי ,אנחנו מתחילים
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :גם את זה לא היית צריך לעשות אתה עולה במדרגה
רזי אחרק ,חבר מועצה :לכן הייתי  5אני לא זוכר,
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי ,קצת רצינות ,דקה,
משתתף בדיון :לא רוצים לדעת אם הוא ממלא מקום של ממלא מקום,
שלום בן משה ,ראש העיר :תשאל אותו.
משתתף בדיון :אתה ממלא מקום של ממלא מקום?
שלום בן משה ,ראש העיר :איתן ,איתן ,אני רוצה ,היום הייתה ,היום יש אזכרה של האיש
הכי זקן שהיה בעיר שהגיע באריכות ימים שלו כמעט  116שנים ,כמעט נולד ב  1000הקודם
קראו לו ג'אב הוא נקבר לפני חודש והיום יש לו אזכרה של חודש ,אני מעריך שכולם
מכירים אותו ,אם לא שמעו את שמו ,והיום יש אזכרה ,לכן אני מבקש מכם באופן חריג
שאנחנו לקראת השעה  20:30נסיים כי יש אזכרה וכדאי שנכבד אותו,
רזי אחרק ,חבר מועצה :לפני זה למה ב...
שלום בן משה ,ראש העיר :אם נוכל לפני נוכל לפני,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מה טוב,
שלום בן משה ,ראש העיר :מה טוב ,בסדר,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :שלום סליחה יש לנו פה שתים בגיל  118ויש גם  114אנחנו
עם עומר אדם עשינו את הבדיקות איזה גילאים יש פה ,יש פה 114 110
שלום בן משה ,ראש העיר :אז הוא יותר מזה ,הוא היה הכי עתיק,
רזי אחרק ,חבר מועצה :בואו נעשה תחרות,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :הוא יכול לחדד את זה בקשר לעומר אדם?
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שלום בן משה ,ראש העיר :כן בקשה,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :הזמנו אותם...
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :האם העסקה עם עומר אדם כללה גם את זיקת הגילאים
של ...התחלנו ממך והלאה עד 118
רזי אחרק ,חבר מועצה :שנייה קודם כל הסעיפים שצריכים להוסיף,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :טוב מתחילים יאללה,
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי  2עדכונים בבקשה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :שלום בתוספת אני רואה פה תוספת לאחר סעיף  2הבקשה שלי
להוריד את הנושא של לחייב את העסקים בזה ,אני רואה שזה ירד מסדר היום ,לחייב את
העסקים
עומר רצון ,חבר מועצה :כן למה זה ירד באמת?
רזי אחרק ,חבר מועצה :זה לא הולך לחזור יותר נכון?
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אתה מוכן להגיד מה אתה אומר?
רזי אחרק ,חבר מועצה :הייתה בקשה לאישור הצעת חוק עזר (לא ברור) שמירת הסדר
והניקיון לטובת זה שייקחו איזשהו תעריף לעסקים על אשפה באזורי תעשייה וכל מיני
כאלה ,היה אי זשהו חישוב שאני לא כל כך הבנתי אותו ,וביקשתי להוריד את זה מסדר היום
וירד,
שלום בן משה ,ראש העיר :ירד בלי קשר למה שביקשת וכשביקשת אותו,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אה באמת למה כי זה פוליטיקה עכשיו? תגיד שזה אתה רק אתה
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא לא אני,
רזי אחרק ,חבר מועצה :רק אה,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא
רזי אחרק ,חבר מועצה :אתה מלך אתה העלית את זה והתחרטת,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא אני,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אז מי?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא אני,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אז מי?
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שלום בן משה ,ראש העיר :לא אני,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אז מי?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא אני,
רזי אחרק ,חבר מועצה :תגיד אז מי?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא אני,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אה אתה סתם הורדת?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא אני,
רזי אחרק ,חבר מועצה :בואנה אתה גאון,
שלום בן משה ,ראש העיר :ואמרתי אתה העלית ,הכול בסדר גמור ,שני עדכונים
רזי אחרק ,חבר מועצה :מה לפרגן זה לא עומד כאן בתוך ה(לא ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :חס וחלילה אני מפרגן לך מפה ועד להונלולו .דקה,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :הכול עובר,

 .1עדכוני ראש העיר.
שלום בן משה ,ראש העיר :שני עדכונים ואני מבקש בקיצור נמרץ ,עדכון ראשון שאני רוצה
לעדכן אתכם נוגע למסדרונות חשמל רוצה לתת לכם סטטוס קצר לגבי מסדרונות החשמל,
ממש בקיצור נמרץ מסדרון החשמל כפי שאתם זוכרים ,נדון
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אתה מדבר על קווי מתח עליון?
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון ,והוצגו  2חלופות ,אחת מהם חלופה מזרחית והשנייה
חלופה מערבית ,החלופה המזרחית הועברה לפני כשנה למנהל האזרחי המנהל האזרחי סיים
את כל הבדיקות שלו ,אישר את ההיתכנות של החלופה לשמחתנו עם התוואי שלה והעביר
אותה למשרד השיכון עם כל הגורמים שנוגעים לעניין ,וכמובן לחברת החשמל שהיא זאת
שבסוף צריכה לבצע את זה ,וחברת החשמל אישרה שוב את החלופה הזאת וקיבלה אישור
להיכנס לתכנון מפורט ,זאת התקדמות גדולה מאוד וחשובה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אפשר לקבל את זה בכתוב?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן הכול אפשר לקבל בכתוב,
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :רגע על איזה תוואי איזה חלופה? המזרחית,
שלום בן משה ,ראש העיר :חלופה מזרחית,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :חלופה מזרחית.
שלום בן משה ,ראש העיר :וודאי,
(מדברים יחד)
עומר שכטר ,חבר מועצה :מבחינת לוחות זמנים?
שלום בן משה ,ראש העיר :זה נמצא בתוך השטח מה שנקרא ירוק ובין הקו הירוק לבין
דרך המערכת,
איתן תם ,חבר מועצה :שלום מי נושא בעלות שמה של ה ...והטמנה,
שלום בן משה ,ראש העיר :מלא אנחנו
איתן תם ,חבר מועצה :מי זה?
שלום בן משה ,ראש העיר :הכול משרד השיכון ,הכול במימון של המדינה,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום יש גם יש לוחות זמנים?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זמנים,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה לא משהו של מחר בבוקר,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון וודאי שלא,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה חמש שש שנים,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון דקה דקה ,רגע רגע,
עומר שכטר ,חבר מועצה :זה יוצא עכשיו לתכנון?
שלום בן משה ,ראש העיר :הובא לתכנון מפורט,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר  :יפה,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום אם אפשר להכין בטענה
שלום בן משה ,ראש העיר :כן
עומר רצון ,חבר מועצה :שתי שאלות מ ...הרשאה תקציבית זה מאה ,מאה עשרים מיליון
שקל מי נושא בחבות הזו והאם יש הרשאה...
שלום בן משה ,ראש העיר :אז עניתי קודם כל זה יעלה בערך  150,000,000שקלים ,והמימון
של זה יהיה מניצול השטח עצמו שיפונה מה שנקרא מסדרון חשמל בעבר,
משה סיני ,חבר מועצה :אתם הולכים להעמיס עוד יחידות דיור בתוך השטח שיפנה?
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משתתף בדיון :כן,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא,
משה סיני ,חבר מועצה :כן או לא?
שלום בן משה ,ראש העיר :הייתי ,התכוונתי להגיד מה ששאלת עכשיו
משה סיני ,חבר מועצה :אוקי
שלום בן משה ,ראש העיר :הייתה מחשבה שיבנו שם כאלף יחידות (לא ברור) התנגדנו
לעניין הזה ובמקום זה יבנו שטחי מסחר תעסוקה ומשרדים על חלק מהקטע הזה ,והחלק
השני יישאר פער פתוח ,וזה הסכמה וזה סוכם ,והשלב הבא בסיום התכנון המפורט כמובן
זה ייקח
עומר רצון ,חבר מועצה :אז יהיה קדם ממול הפרויקט
שלום בן משה ,ראש העיר :לא יהיה קדם ,רגע רגע קודם כל מה שאני אומר לכם זה מדויק
אם אתם רוצים לקבל אני גם אעביר לכם את המכתב שבו המנהל אזרחי מציין את העובדה
שהוא מאשר את החלופה ושיש מכתב שאומר אפשר להיכנס לתכנון מפורט,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מה הלו"ז?
שלום בן משה ,ראש העיר :בגדול,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אני רק רוצה לחדד לך רגע,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן?
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :בהסכם הגג כתוב במפורש שדבר כזה ימומן על ידי של 1,000
יחידות דיור
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל הוא שאל סיני
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :לא הוא שאל ,נתת תשובה,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :ומה שאתם אומר שלמרות בהסכם הגג כתוב  1,000יחידות
דיור,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון
רזי אחרק ,חבר מועצה :איפה זה כתוב,
שלום בן משה ,ראש העיר :הסכם הגג
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :רק לדיין,
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שלום בן משה ,ראש העיר :נכון,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :לדייק,
רזי אחרק ,חבר מועצה :איפה זה כתוב ,אני ביקשתי ממך את כל מה שאמרת שיבטלו את
הקו שהתקציב שיש לוז והכול כדי שזה לא יראה כאמירת בחירות שאתה רוצה עכשיו
שכאילו א תה הוזזת אז אני מצפה שתוך שבוע תשלח לנו את הכול ,הכול כתוב ולוחות
זמנים את הכסף של  1,000יחידות דיור ,שאנחנו באמת נראה שאתה כשליחי ציבור עושה
את העבודה,
שלום בן משה ,ראש העיר :טוב קודם כל אני מודה לך שאתה דואג ל...
רזי אחרק ,חבר מועצה :לגמרי,
שלום בן משה ,ראש העיר :דואג לי.
רזי אחרק ,חבר מועצה :לגמרי ,כן דואג לי לא לך,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא
רזי אחרק ,חבר מועצה :שלא יהיה לי אלף יחידות דיור כמו בהסכם ,אני רוצה...
שלום בן משה ,ראש העיר :לא יהיה אלך יחידות דיור
רזי אחרק ,חבר מועצה :כן,
שלום בן משה ,ראש העיר :ותקבל מכתב,
רזי אחרק ,חבר מועצה :לקבל את זה?
שלום בן משה ,ראש העיר :תקבל את זה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :תוך שבוע? זה החלטה של הצבעה,
שלום בן משה ,ראש העיר :בישיבה הבאה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :לא לא אני רוצה עוד שבוע,
שלום בן משה ,ראש העיר :בישיבה הבאה
רזי אחרק ,חבר מועצה :אני רוצה להביא את זה להצבעה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה רוצה בישיבה הבאה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אני יכול לראות הצעה להצבעה מותר לי?
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה יכול לעשו מה שאתה רוצה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אהה?
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי רק לסיים,
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רזי אחרק ,חבר מועצה :אה מה למה לסיים?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :רזי,
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי לסיים מה אתה רוצה
רזי אחרק ,חבר מועצה :איזה עדכון הוא עושה...
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מעדכן עכשיו
רזי אחרק ,חבר מועצה :רגע שנייה
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה רוצה בכתב בישיבה הבאה תקבל,
רזי אחרק ,חבר מועצה :שלום אתה אומר שאתה בהסכם גג כתוב שזה בתמורה אלף
יחידות דיור
שלום בן משה ,ראש העיר :כתוב,
רזי אחרק ,חבר מועצה :מצד שני אתה אומר שיש לך מסמך שאומר שלא נצטרך לבנות אלף
יחידות דיור תמורת הקו החשמל ,יש לך מסמך כזה? שאלה זה שאלה פשוטה היא אפילו לא
מורכבת תראה,
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל,
רזי אחרק ,חבר מועצה :יש לך מסמך כזה?
שלום בן משה ,ראש העיר :השאלה היא פשוטה ואמרתי לך שבישיבה הבאה תקבל את
ההסכם,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אבל יש מסמך כזה
שלום בן משה ,ראש העיר :יש הסכם יש הסכמה ,של המנהל לא של מנהל של וועדת ההיגוי
ובכל ישיבות כבר לפני שנה שנה וחצי,
רזי אחרק ,חבר מועצה :טוב אחכה ישיבה הבאה
שלום בן משה ,ראש העיר :הבנה והסכמה שאומרת שאין יחידות דיור נקודה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :טוב,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :שלום על איזה לוז מדובר על  7שנים כמו שדובר קודם?
שלום בן משה ,ראש העיר :תראו היעד הוא כ 5-שנים זה גם מה שנאמר בישיבה של וועדת
הכלכלה של כל הגורמים ואני אומר לכם עכשיו שבכל קנה מידה אם תוך  5שנים,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה יהיה מהר מאוד אם זה תוך  5שנים,

13

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  97/13מיום 9/7/2018

שלום בן משה ,ראש העיר :אם תוך  5שנים יתחילו לעבוד לפינוי הקו זה יהיה השג מאוד
גדול,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :נכון,
שלום בן משה ,ראש העיר :לכל התושבים ,באמת אני אומר לכם עכשיו זה לא פוליטיקה
ולא כלום זה הישג גדול מאוד לתושבים שלנו ,העדכון השני אתם יודעים שהעיר שלנו
הולכת וגדלה ולשמחתי הצלחנו אחרי שנתיים של עבודה שקטה להבטיח שיהיה לנו בית
קברות שנמצא מצפון לכביש מספר  ,5הוועדה המועצה ארצית לתכנון ובנייה לפני כ3-
חודשים אישרה את זה .זה עבר לוועדה המחוזי לפני כחודש ימים הוועדה המחוזית אישרה
את זה בעצם שיהיה בית עלמין אזורי שיכלול את ראש העיר ופתח תקווה והוד השרון יהיו
בו עשרות אלפים של מקומות קבורה,
עומר רצון ,חבר מועצה :איפה זה בברקת שמה?
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה?
עומר רצון ,חבר מועצה :איפה בברקת?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,רצו בהתחלה שיהיה בברקת
עומר רצון ,חבר מועצה :רצו נכון?
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא ברקת אנחנו מדברים כרגע על האזור הזה שנמצא מצפון
לכביש  5בנינו לכפר קאסם זה שטח שבזמנו תוכנן,
משתתף בדיון :פה פה זה פה
שלום בן משה ,ראש העיר :במפה כן ,בזמנו תוכנן עוד בתקופה של משה ,דקה עוד
בתקופה של משה המקום הזה סומן כבית עלמין מכיוון שלא קיבלנו שום שטח אחר
התעקשנו על כך שיאשרו את זה ,אישרו את זה,
משתתף בדיון :כמו בתקופה של פעם,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן כן,
עומר רצון ,חבר מועצה :הוא אומר שזה בתקופה של ...
שלום בן משה ,ראש העיר :אישרו את זה המנהל בסוף הוציא מכרז לעניין הזה מכיוון שבתי
עלמין בונות רק חברות קדישא ...והכול יהיה על חשבונם,
משתתף בדיון :שלום זה אותו פגישה שדיברנו בנושא הזה,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום זה גם בית עלמין אזרחי או ...
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שלום בן משה ,ראש העיר :לפי החוק ,מה שמחוקק בחוק ,אני רק רוצה לומר לכם שאנחנו
דרשנו,
עדי אביני ,חבר מועצה :זה לא אמור להיות בית עלמין של השומרון,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא שלנו ,זה נקרא ראש העין ,דקה דקה ,רק עוד דבר אחד,
הייתה ישיבה לפני שנה וחצי עם משרד הדתות גם אדמוני השתתף בישיבה הזאת ,משרד
הדתות תומך בזה ,ויש שם בית ע למין כמו שכתוב לפי החוק כזה וכזה כזה רק דבר אחד
ביקשנו ,ביקשנו שלא יהיה בית עלמין סנהדרין כלומר לא יהיה קבורה בקומות ,כמו
שבירקון ,אלה קבורה רגילה וקבורת מכפלה כמו שאצלנו ,ובהחלט זה הישג יפה מאוד,
עדי אביני ,חבר מועצה :שלום נבחנו שם עתודות אחרות לבית הקברות או?
שלום בן משה ,ראש העיר :מה מה?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעתודות הקרקע אלה שמה זה עם הרחבה (לא ברור) יכולה
להיות?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא לא זה כרגע מאז ומעולם מסומן כבית עלמין רצו כרגע
לשנות את זה עשינו פעילות מול משרד הפנים ,היה גם אדמוני בישיבה הזו .וערבנו את
הוועדה לתכנון ובנייה ברשות אביגדור יצחקי ,הם אישרו את זה העבירו למועצה הארצית
הם ביקשו שיאשרו את זה ,הוועדה המחוזית אישרה את זה ואנחנו יכולים להגיד שכרגע
ל 50 40 -שנה הבאות יש לנו בית עלמין לשמחתי,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני רוצה רק להזכיר לך
שלום בן משה ,ראש העיר :כן?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :ש 15אחוז אם אני לא טועה זה המספר מהשטח צריך
להפריש למ ...הנכונה,
שלום בן משה ,ראש העיר :יש אגב חוק ש
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :שזה החוק בדיוק,
שלום בן משה ,ראש העיר :כמו שכתוב בחוק,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בדיוק,
שלום בן משה ,ראש העיר :ודבר אחרון לגבי תחנת כוח ,שני עדכונים רציתי לומר לכם
קודם כל שביוזמה משותפת של המתמודדים ששנים מהם נמצאים כאן סוכם שאנחנו
מחריגים את העניין הזה מהפוליטיקה,
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בן ציון בית אור ,חבר מועצה :שלושה נמצאים פה,
שלום בן משה ,ראש העיר :איפה שלושה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :יש פה אינפלציה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :רז
רזי אחרק ,חבר מועצה :לא לא אני,
שלום בן משה ,ראש העיר :אמרתי שתיים,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אתה לא מתמודד,
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אפשר לקבל את זה בכתב? אני כמו רזי אתה יכול לתת לי
את זה בכתב?
רזי אחרק ,חבר מועצה :הבנת ,זה אתה יודע מה זה אומר זה אומר אין אמון ,אם כולם
מבקשים ממך הכול כתוב זה אומר שלא מאמינים לך בכלום ,ה' יעזור,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מציע שבענייני אמונה ו...
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה לא יפה רזי,
רזי אחרק ,חבר מועצה :לא למה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה לא יפה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :זה בשביל ההומור
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי נמשיך בהומור ,תחנת הכוח אהה
רזי אחרק ,חבר מועצה :מה זה הביתה הבית שלי נמצא איפה  30שנה,
שלום בן משה ,ראש העיר :רזי רזי רזי רזי,
עדי אביני ,חבר מועצה :אז מה סיכמתם לא הבנתי,
שלום בן משה ,ראש העיר :סיכמנו שלשם שינוי שהנושא הזה לא יכנס במסגרת המאבקים
הפוליטיים והבחירות הקרובות וכדומה אלה שכל המתמודדים,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :ראש אחד,
שלום בן משה ,ראש העיר :הולכים ראש אחד ,העניין הזה נפגשנו בישיבה הראשונה יש גם
אני אומר לכם קבוצה של אזרחים מאוד מאוד
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :פעילה,
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שלום בן משה ,ראש העיר :פעילים ,יוזמים ,ויש פעילות נרחבת של העניין הזה בשבוע הבא
יש ישיבה בירושלים ישיבה ראשונה של הוות"ל ,ישיבה בכלל ראשונה כדי להציג מי נגד מי
וכולה וכולה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :קונגרס,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום סליחה שאני קוטע אותך,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
עומר רצון ,חבר מועצה :מרתק אותי מה היוזמה פה ,לא הבנתי למה זה בחריגות מה גם
שכאילו אני צריך להצהיר לרשות העיר בשביל שאני אהיה ביוזמה לא ה...
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :נכון נכון
עומר רצון ,חבר מועצה :רגע ,לא הבנתי אתה יודע  ...מרתק עכשיו כאילו יוזמה מה זה שונה
מקו החשמל סתם שאלה באמת עכשיו אנחנו גם בעד ,מה זה שונה מהטיסות נתיב הטיסות,
למה פה הצלחתם להגיע להבנות והיינו אולי בכלל צריכים למצוא איזה מתווה או מסלול
אחר ובאת שהפוליטיקאים שיגיעו להסכמות מי מהמועמד המוסכם שהם רוצים לתמוך בו,
זה פשוט ,לא הצלחתי להבין ,איתן אתה באופוזיציה ,מה אנחנו נגד ,אנחנו לא נגד אנחנו גם
בעד,
איתן תם ,חבר מועצה :כל מילה שהוא אמר אני נצמד אליה,
עומר רצון ,חבר מועצה :רוצים לקבל העתקים בכתב,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה בהחלט,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אתה רצית לסיים את הישיבה מתי ב?8
שלום בן משה ,ראש העיר :בזה סיימתי ,בקשה ,בקשה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא נתחיל רק בשמונה וחצי,
שלום בן משה ,ראש העיר :טוב רבותי ב 20:30 -אנחנו מסיימים .טוב רבותי,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו מתחילים עם שאילתות
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
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מענה לשאילתה של חבר המועצה עו"ד איתן תם בנושא אי תחילת עבודה קבלן גינון בגנים
ובבתי הספר_______________________________________________________
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שאילתה ראשונה של חבר מועצה איתן תם בנושא התחלת
עבודה קבלת גינון בגנים ובבתי הספר ,יש לכם את התשובות של השאילתה?
(מדברים יחד)
רזי אחרק ,חבר מועצה :שיטת יהיה בסדר או הם ישכחו,
משתתף בדיון :מה יהיה?
רזי אחרק ,חבר מועצה :אצל שלום זה עובד ככה יהיה בסדר או הם ישכחו,
עומר רצון ,חבר מועצה :תאמין לי רזי שלום זוכר טוב,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב חברים אני מתנצל שאין לכם את זה מול העיניים,
מאחר וזה קצר ,תכף יחלקו לכם,
עומר רצון ,חבר מועצה :אפשר לצלם,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי רזי,
שלום בן משה ,ראש העיר :תכבד תכבד,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אני מכבד את...
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב אני מקריא רגע,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מה...
רזי אחרק ,חבר מועצה :סיגל שיינמן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני מקריא את התשובה ,עם זכייתו במכרז וטרם חתימה על
החוזה לנוכח כמות השטחים ...התעוררה מחלוקת עם הקבלן על כמות הדונמים להחזקה,
עקב כך הקבלן לא התחיל בעבודתו עד סיום ההבהרות ופתרון המחלוקת עם הקבלן
הוכנסו למו סדות החינוך ציוותי גינון של הקבלים שזכו באזורים אחרים ,נראה כי בימים
הקרובים נגיע לסיכום עם הקבלן ונוציא לו צו תחילת עבודה,
איתן תם ,חבר מועצה :עכשיו אני רוצה להבין למה התעוררה מחלוקת המכרז לא מספיק
מפורט? הקבלן לא יודע על מה מגיש הצעה? אני מנסה להבין פה והבנתי שרחבעם גם היה
מעורב שמה .על מה הייתה המחלוקת? אני יודע שמכרזים פה מאוד מפורטים קבלן שהוא
מגיש הצעה יודע בדיוק את גודל הדונם שהוא אמור לטפל בהם במסגרת המכרז ,אז על מה
הייתה פה המחלוקת?
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רחבעם חיים ,גזבר העירייה :בתוך המסגרת שם ,נאמר בתוך המכרז צוין צוינה שם ,132
 135דונם בערך ולא צוין האם באמת חלק מזה זה רק ניקיון או חלק מזה זה רק זה עבור
תחזוקה של גנים ,על פניו זה נשמע כאילו שהכול זה תחזוקה של גנים ,זה לא נכון ,לכן רצינו
להבהיר כדי שלא ייווצר מצב של מידע ...ועוד כמה מטרים של ניקיון אז הוא יבקש...
(מדברים יחד)
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :לכן אנחנו עושים חלוקה ,הודענו לו על כמות הדונמים
הספציפיים שהיא באמת תחזוקה אמתית של גנים וכמות השטחים שהם נועדו לניסיון
איתן תם ,חבר מועצה :הוא הסכים?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הודענו לו קודם,
איתן תם ,חבר מועצה :לא הוא לא הסכים
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הודענו לו אבל במקביל שוב כמו שאמר שלמה כמו שאמר
המנכל במקביל אנחנו שלחנו צוותים לעבוד זה לא פוגע בתחזוקה זה לא פוגע בהכנה
לקראת שנת הלימודים במידה ואם יתברר שהקבלן יסכים להבהרות שהם מאוד ברורות אז
נעבוד איתו אם הוא לא יסכים אז אין אפשרות לעבוד,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :ואז מה?
שלום בן משה ,ראש העיר :יוצאים למכרז חדש,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :יוצאים למכרז חדש.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :עד מתי
איתן תם ,חבר מועצה :הקבלן הזה כבר זכה במכרז
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן כן כן
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הוא לא זכה לא עוד לא זכה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :למה לא? הוא כן זכה
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הוא עבר וועדת מכרזים עוד לא הודענו לו על זכייה,
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא עוד לא קיבל הודעה,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אגב אני יכול לומר לכם שהוא,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הוא נבחר בוועדת מכרזים,
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רחבעם חיים ,גזבר העירייה :סליחה רגע ,אז אני ישבתי עם הקבלן הבהרתי לו את הפערים
במספר דונם הוא הסכים שלח לי הודעה במייל שהוא מסכים לכל הרעיון הזה ולכן הוא
קיבל הודע ה שבהתאם לדיון בהתאם לחלוקה החדשה שנעשה אנחנו מאשרים לו את
העבודה ,אחרי שהוא קיבל את ההודעה לאחר שהוא הסכים חזר בו ,לכן עכשיו מתחיל שוב
בדיון החדש אבל הוא הסכים,
איתן תם ,חבר מועצה :אנחנו עומדים פה באמצע עוד מעט חודש יולי,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אבל ...אין לנו בעיה איתם,
איתן תם ,חבר מועצה :הצוותים,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הצוותים עובדים
איתן תם ,חבר מועצה :הצוותים שאתה טוען ש ...צוות מזערי מאוד,
רחבעם חיים ,גזבר העיריה :לא לא אלה צוותים הם יעבדו מלא,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הבעיה היא יותר מורכבת,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הם יעבדו באופן מלא,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אולי אני אעזור לך?
איתן תם ,חבר מועצה :בקשה בשמחה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הבעיה היא יותר מורכבת ,אני רוצה לציין שסוף ...באמת
לטובה פעם ראשונה יצא מכרז לקבלן שהוא יהיה מיועד רק למערכת החינוך ,פעם ראשונה
וזה הייתה בשורה מאד מאוד טובה מכיוון שבכל השנים שהקבלן גינון היה קבלן העירוני,
שלום בן משה ,ראש העיר :גם וגם,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מערכת החינוך סבלה נואשות הם לא קיבלו את הטיפול
שהיו צריכים לקבל על פי הסיכומים ,עכשיו מה קרה,
שלום בן משה ,ראש העיר :גם בחרנו  4קבלנים ולא ,3
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :יפה אבל מה שקרה עכשיו אני מבינה ,אין לי ויכוח
רחבעם על הדונמים ,כי הוא עשה את הבדיקה יש ויכוח בין מחלקת גינון באמת מה השטח,
זה באמת אני לא רוצה להתווכח ,כי אני מאמינה שרחבעם בודק את הדברים ובסופו של דבר
הוא רוצה לחסוך את התקציב לרשות אני מבינה את זה ,אבל לא יכול לקרות מצב שאנחנו
נמשיך להתנהל ככה ונפתח שנת לימודים כי בדרך הזאת שלקחנו צוותים אנחנו נמשיך
הלאה באותה שיטה שהקבלן העירוני ייתן את השירות למחלקת החינוך וזה לא ,לאגף
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החינוך ,וזה לא יכול להיות .ולכן אני מאוד מבקשת שתשימו תאריך יעד שעד הזמן הזה
שזה יהיה לפני פתיחת שנת הלימודים שעד אז או שמגיעים לסיכום או שיוצאים למכרז
חדש,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :שבוע הבא זה ייסגר,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :שבוע הבא זה ייסגר? ואם לא מצליחים לסגור עם הקבלן
יוצאים למכרז חדש?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כן,
שלום בן משה ,ראש העיר :יהיה יהיה
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אוקי,
שלום בן משה ,ראש העיר :תודה על ההבהרה בסדר גמור,
מענה לשאילתה של חברי המועצה עו"ד איתן תם ומשה סיני בנושאים:
 ליווי או הפעלת אתר בחירות בפייסבוק. הפרת הבטחות ואי מענה לציבור הממ"ד במסגרות החינוך והממ"דשלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הלאה אנחנו עוברים לשאילתה הבאה ,חברי המועצה עורך
דין איתן תם ומשה סיני ,שני נושאים ליווי או הפעלת אתר הבחירות בפייסבוק ,התשובה
לשאילתה הזאת יובהר כי יועץ התקשרת של העירייה אינו עוסק בשום דבר ועניין הקשור
לקמפיין הבחירות של ראש העיר ,אני עובר לשאילתה הבאה הפרת הבטחות והיא מענה
לציבור הממד במסגרות החינוך והממלכתי דתי ,רק להבהיר זה מתייחס לפתיחה של בית
ספר ממלכתי דתי שאנחנו למעשה פותחים ב  1לספטמבר במתחמים החדשים ,הבית ספר
הזה הולך להיפתח עם כיתה א' בלבד ,ההורים,
שלום בן משה ,ראש העיר :לזה התכוונת?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן,
איתן תם ,חבר מועצה :בוודאי,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ההורים ביקשו לפתוח גם ב' ג' והתשובה שהם קיבלו שלא
ניתן לפתוח ב' וג' ועל זה הייתה השאילתה,
איתן תם ,חבר מועצה :נכון,
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :התשובה אני מקריא אותה ,בהמשך לשאילתה על הפרת
הבטחות והיא מענה לציבור הממלכתי דתי במסגרות החינוך ולשיחת הבירור הטלפוני עם
עו"ד א יתן תם ,הובהר כי השאילתה עוסק בפתיחת בית ספר ממלכתי דתי צומח או להלן
התגובה ,פתיחת בית ספר הינה החלטה של משרד החינוך ,והבהרה היא כזו בשנת תשע"ט
יפתח כיתה א' בלבד במתח פסגות אפק ,נכון להיום נרשמו  23תלמידים לכיתה א' ,הכיתה
תהיה בהפרדה של בנים ובנות ,כפי שקיים בבית ספר רמב"ם ב(מצורים) .משרד החינוך
יתמוך בתוספת תקן שעות על מנת לאפשר למידה בהפרדה ,המשמעות היא ששתי הכיתות
האלה הם חריגות הם קטנות וגם כך זה חסר תקדים שמשרד החינוך מאשר
איתן תם ,חבר מועצה :מה זה קטנות?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זה  12תלמידים בכיתה,
שלום בן משה ,ראש העיר 12 :תלמידים
איתן תם ,חבר מועצה :לפי מה שאני קיבלתי ב' ג' ביחד  23זה,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא הוא מדבר עכשיו על א',
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני מדבר על א',
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע,
איתן תם ,חבר מועצה :אני מדבר על ב' ג'
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע
איתן תם ,חבר מועצה :טוב,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עכשיו בקשת ההורים לפתוח כיתה דו גילאית לגילאי ב' וג'
התקבלו באגף החינוך והובאו בפני גורמי הפיקוח במשרד החינוך שהתנגדו באופן נחרץ
לפתיחת כיתה משולבת ב' ג' ,אני יכול להוסיף שראש העיר דיבר על בדבר הזה גם עם
מפקחים גם עם מנכל משרד החינוך וגם עם שר החינוך,
שלום בן משה ,ראש העיר :וגם עם השר,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :העירייה מחויבת לנהוג על פי הנחיות משרד החינוך לכן לא
תיפתח בשנת הלימודים תשע"ט כיתות ב' ג' ,אני רוצה עוד להרחיב לומר מה שההורי
ביקשו זה להעביר ילדים מצורים
איתן תם ,חבר מועצה :חלק מהילדים
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חלק מהילדים לשם ,המשמעות של הדבר הזה הייתה
שהיית פותח  4כיתות לא תקניות2,4 ,
איתן תם ,חבר מועצה :לא (לא ברור) תקני שלמה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא עדיין לא היה תיקני ,היית פותח  2כיתות לא תקניות
בבית ספר החדש ,ועוד שתי כיתות לא תקניות בבית ספר הישן ,משרד החינוך התנגד באופן
נחרצות ,חברים זה לא החלטה שלנו זה החלטה של משרד החינוך .יודגש כי אזור הרישום
של בית ספר הוא לשכונות פסגות אפק ,יחד עם זה יערך תהליך בחינה לאזורי הרישום לגבי
שנת הלימודים ,תשפ בחינוך הממד,
איתן תם ,חבר מועצה :משהו קטן להוסיף
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן?
איתן תם ,חבר מועצה :אין לי בעיה עם התשובה הזאת לתשובה הזאת כמו שעומדת בתקנים
בהוראות של משרד החינוך אני לא אתווכח איתה .אני לי מפריע איך שמתנהלים פה לוקחים
אותם עד הדקה ה 90ונותנים להם רשימות של משימות תמלאו את זה תמלאו את זה
רשימה של  ...כבר ראיתם את המכתב המפורט שכתבו לך ראש העיר ,מילוי כל המשימות
במשך  5 ,4חודשים הם עובדים על זה קשה ונותנים להם להגיע לדקה ה 90לאזור תחילת
(לא ברור) בלי מענה ,עם הבטחות כאלה ואחרים שיפתח בית ספר ,ויהיה ...מערים אחרים
לפה( ,לא ברור) דקה ה 90כדי להגיד להם של ...ועל זה בעיני ,ההליך הזה שבו הורים (לא
ברור) לשכה שלך שבוע שעבר לפני ש ...שבוע וחצי שבו יתבשרו שבוע וחצי שבו התבשרו
שהם לא יקבלו את זה ,ההליך (לא ברור) הוא לא תיקני,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני חייב להגיב רגע ,רק ברשותך ראש העיר ,אני ממש לא
שותף לתחושה שלך האוכלוסייה הזו טופלה נקודתית ובכפפות של משי מהיום הראשון שבו
הוחלטה החלטה אגב חסרת תקדים לפתוח בית ספר כשהיה ברור שאין מספיק ילדם לפתוח
בית ספר ,הפיקוח של משרד החינוך התגייס לעניין הזה ,זה הייתה יוזמה שלהם להגיד בואו
נפתח כי בסופו של דבר הם גם אומרים הבית ספר גם מביא תלמידים ולכן האירוע של
הפתיחה הייתה לו משמעות מאוד חשובה אנחנו זרמנו עם הדבר הזה למרות הקושי שאין
לנו מקום לפתוח את הבית ספר ,בהתחלה חשבנו שהוא יתארך בבי ספר שסמוך לקו החשמל
ורק אחרי החלטה הזאת הוחלט שאת הבית ספר הזה למעשה אנחנו לא פותחים השנה
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כבית ספר ,זה יעשה לנו קושי לוגיסטי לא פשוט ,הם נפגשו עם הרגע שהיה להם וועד הורים,
הם נפגשו עם ראש העיר ,הם נפגשו עם מחזיק תיק ממלכתי דתי ,מספר פעמים שטיפל בהם
גם כן בכפפות של משי ,הם קיבלו טיפול מאוד מאוד קרוב וחם ומחבק מכל הגורמים בעיקר
ולכן אני לא ממש שותף להרגשה שלך,
איתן תם ,חבר מועצה :אני לא חושב שצריך כפפות של משי צריך פשוט להגיד להורים
להציב להם כן או לא ,המשפט שדווקא זרקת פה הוא בדיוק התאים למשפט שאמרתי (לא
ברור) עניין של כיתות ילדים והורים שרוצים לעבור לבצע הליך קריטי של מעבר מעיר לעיר,
זה לא מצריך טיפול בכפפות של משי זה מצריך להקים נקודות להגיד הורים עם משפחה,
אפשר או אי אפשר ,אין דבר כזה זרמנו עם הדבר הזה ,האם זה אפשרי או לא,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא אומר שזרמנו,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן בקשה
עדי אביני ,חבר מועצה :צריך להבין אין רישום עובד ,ברמת העיקרון אנחנו הנחנו גם אנחנו
אגף החינוך ועיריית ראש העין וגם משרד החינוך הנחנו שיהיו יותר תלמידים מתלמידים
שהיו בפועל ,והנחת הייסוד הזו כשאומרים שתיפתח כיתה ויפתח בית ספר צומח זה תלוי
במספר התלמידים בפועל לא היו מספיק תלמידים ובפועל התשובה שהמשרד נתן התשובה
הייתה שלילית היה תשובה שהמשרד נתן פניה של ההורים לראש העיר ואלי ולאגף גרמה לנו
לנסות
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עוד פעם לנסות
עדי אביני ,חבר מועצה :לנסות לבדוק עוד פעם ועוד פעם כולל אם השר כולל עם המנכ"ל
כולל עם מנהלת המחוז ,אגב כל הדרגים המקצועיים התנגדו לדבר הזה ,למרות חרף הלחץ
שניסינו להשקיע הם לא מוכנים לפתוח את הבית הספר ורק לפני שבועיים כשכל הניסיונות
לא עבדו הודענו להורים ,תקשיבו זה לא עובד וכל ניסיונות ההנעה הם לא מתקדמים ובואו
נהיה מרוכזים בזה שלא נצטרך רק ב' וג' ונרכז מאמץ לכיתה א' זו החלטה ,ההורים
מיודעים לעניין הזה והם חלק מהפתרון ,היינו שמחים שיפתח ב' וג' אבל זה לא צלח בידינו
אגב אני אומר ברמת וודאות ברורה בשנה הבאה יהיו  6יהיו  6כיתות ואפילו יותר ברמת
וודאות,
שלום בן משה ,ראש העיר :אוקי הלאה,
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי בקשה לנושא הבא,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברים השאילתה הבאה של חבר המועצה בן ציון בתור בנגה
עלויות של הופעות בראש העין והופעת עומר אדם ,שאילתת המשך ,יש פה מסמך אחד שזה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אני הגעתי אני הגשתי  3שאילתות בנושא לא אחת,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :והיה פה איזשהו דיון אני לא קיבלתי תשובה כתובה אף פעם
לא קיבלתי תשובה כתובה והתשובות שלו הם לא תשובות של הנהלת העיר הם תשובות של
חבר מועצה .זה לא התשובה הפורמאלית ,אז לכם פורמאלית לא היו תשובות ,לכן לא היו
תשובות,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בפעם אחרונה בנגה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אני מתכנן את השאילתה הבאה בנושא לישיבה הבאה,
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה,
(מדברים יחד)
רזי אחרק ,חבר מועצה :אני חושב כמועמד לרשות העיר תציב שאילתה וגם תציב את
החלופה גם ,מה אתה מציע במקום?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :לא לעשות כלום?
רזי אחרק ,חבר מועצה :לא כשאתה..
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אתה עכשיו מלמד אותי? לא הבנתי
רזי אחרק ,חבר מועצה :לא חס וחלילה אני מציע מה
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מישהו הסמיך אותך ללמד אותי
רזי אחרק ,חבר מועצה :אל תיפגע אני אומר את זה בנגה
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אתה לא תנהל את השיחה פה אני אנהל
רזי אחרק ,חבר מועצה :שתהיה בריא,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אז ההערות שלך מיותרות
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב חברים
רזי אחרק ,חבר מועצה :פגעת אהה?
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :עצם זה שפתחת ואתה מועמד לרשות העיר כבר היה בזה
קנטור ,אז זהו תירגע,
רזי אחרק ,חבר מועצה :קנטור?
עומר רצון ,חבר מועצה :רזי זכותו,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אתה צריך להיות גאה בזה שאתה מתמודד לרשות העיר למה
קנטור?
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :תירגע
רזי אחרק ,חבר מועצה :אם אתה תגיד שאני מועמד למועצה אז אני אראה בזה קנטור
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אז אוקי מאה אחוז,
רזי אחרק ,חבר מועצה :לא רגע שנייה,
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :ההערות של רזי הם בסדר יום עכשיו?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בדיוק מה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אז בבקשה אז תפסיק,
שלום בן משה ,ראש העיר :אוקי ,טוב,
מענה לשאילתה של חבר המועצה בן ציון בית אור בנושאים:
 עלויות של הופעות בידור בראש העין. הופעת עומר אדם  -שאילתת המשך_______________.שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברים מענה לשאילתה היא מונחת לפניכם בצורה של טבלה
סעיף א' זה מפרטת את ההוצאות להופעה של עומר אדם .האומן העלות האומן היה
 250,000שקל ,הלוגיסטיקה שזה הגברה תאורה ציוד במה מחסומים גידור מסכים וכל מה
שכתוב פה זה  164,000שקל ,עמלה של מקום בלב  28,000שקל ,סך הכול זה  442,000שקל
מע"מ  77כך שההופעה הזאת עלתה  520,000ש"ח .האבטחה מופרט בסעיף הבא ,ביקש בנגה
גם לראות שנציג את כל האירועים את כל המופעים שהיו במהלך השנה ,אז יש פה רשימה
כל אירוע כמה הוא עלה ,פורים  228,000שקל ,שבועות  250,000פסטיבל הג'ז 136,000
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לעירייה ו  60,000ממשרד הקליטה .פותחים את הקיץ  520,000שזה עומר אדם ,ליל אהבה
טו באב גלי עטרי זה  115,000שקל ,ההפנינג קיץ זה  155,000יום ירושלים  157,000אירועי
עצמאות  1,250,000ותימנה .1,500,000
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :רגע,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סעיף ג',
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :סליחה סליחה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סעיף ג' זה פתיחת אירועים כל השנה זה  613,000שקל .אני
מזכיר לכם בתוך התקציב יש לנו סעיף נפרד לאבטחה של אירועים המונים ,אז זה מה ש,
למעשה עלות של אבטחה,
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן עכשיו בקשה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :האבטחה של עומר אדם היא גם כן פה בתוך האירועים של
כל השנה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בתוך ה 613
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :של כל השנה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אז מה הנתח מל ...אם אני מצרף את זה לעומר אדם אני
מגיע ל748,000
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אבל רשום פה אבטחה ומתנדבי משמר האזרחי בתוך המ...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה סליחה רק שנייה ,קודם כל זה סוד גלוי שאבטחה
לעומר אדם הייתה אבטחה חסרת תקדים לא הייתה במשך כל השנים שאני נמצא כאן ואני
בטוח גם שבתקופה של (לא ברור) זה לא היה .אבטחה חסר תקדים במעגל ראשון מעגל שני
ומעגל ,לא עזר לנו כל הניסיון שלנו כרגע ,הם רצו עוד שוטרים ועוד מאבטחים,
עדי אביני ,חבר מועצה :הם רצו ..לראות את ההופעה,
שלום בן משה ,ראש העיר :וכן ,זה חסר תקדים וזה היה תנאי בכלל לקיום האירוע זאת
אומרת,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :שלום ציין גם את ההליקופטר ואת הסוסים תציין הכול
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שלום בן משה ,ראש העיר :כן היה שם פרשים וכולה ,כלומר האבטחה,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא הוא אומר שהיו אטרקציות
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה ,אבטחה היא חסרת תקדים זה פי שלוש
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :גם סוסים וגם מסוקים
שלום בן משה ,ראש העיר :אגב זה פי שלוש מאשר אבטחה רגילה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אז כמה עלתה אבטחה לעומר אדם?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מעל  200,000שקל
שלום בן משה ,ראש העיר :כמעט מ...
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זאת אומרת האירוע עלה לא  520,000אלה  720,000שקל,
שלום בן משה ,ראש העיר :עם אבטחה ,וודאי וודאי
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבל אבטחה תמיד בנפרד,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :בקיצור אם לא הייתה פה הופעה של עומר אדם היו חוסכים
 720,000שקל
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :למה לחסוך?
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,סליחה רק רגע,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה רבותי ,כל אחד שנמצא כאן יודע וגם בנגה שהיה במשך
תקופה לא מועטה אז גם ממלא מקום ,כל האירועים שהיו כאן בלי יוצא מן הכלל
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :איזה הידרדרות מאז ,נו?
שלום בן משה ,ראש העיר :בלי יוצא מן הכלל ,כל האירועים,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום איזה הדרדרות לא הבנתי?
משתתף בדיון :עזוב אני,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רק רגע ,כל האירועים מחולקים יש כמה עולה אמן ויש כמה
עולה הלוגיסטיקה מסביב בלי הגברה ובלי תאורה זה אי אשפר כרגע
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא לא זאת השאלה,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע,
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה ברור,
שלום בן משה ,ראש העיר :יש גם אבטחה ,הכול מתחבר ביחד בכל האירועים אותו דבר,
באירוע הזה,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אלכס השאלה שלי אם ביטלו אירועים אחרים,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :התשובה היא כן,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן ,זאת אומרת שנייה ,הוא אומר שלא ביטלו כלום,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :רגע רגע בנגה  ,שנייה בנגה בבקשה ,תקשיבו אני בכלל לא
מדברת על עומר אדם זה בכלל לא הנושא ,העניין הוא כשנשאלה השאלה מאיפה הגיע
התקציב אז אתה נאמר שזה על חשבון אירועים אחרים .אלכס אומר שזה לא על חשבון
אירועים אחרים
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :ממש לא נכון איפה אמרתי את זה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אנחנו...
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :האירוע הבא של לילות אהבה הוא ירד  200,000שקל הנה
ההפרש,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :שמה?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :שנה שעברה
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :היה את האירוע של לילות אהבה עם שלומי שבת או ריטה
לא זוכר כמעט ב 400,000שקל השנה הוא..
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :רגע עוד שאלה אחת היה גם מתוכנן אירוע של סגירת הקיץ
נכון? זאת אומרת היה אירוע שאין אירוע סגירת קיץ?
(מדברים יחד)
משה סיני ,חבר מועצה :סיגל ,אני מבקש לחדד נושא אחד גם כיושב ראש הוועדת הביקורת
לא נכנס כרגע לאירוע של עומר אדם אני נכנס רק לנושא של התקציב ,עכשיו בשאילתות
הקודמות ששאל בנגה הוא שאל אם הנושא עוד מתקציב אירועי הקיץ כי אתם הגדרתם את
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זה כאירוע קיץ ,היועצת המשפטית לעירייה באה והגיבה והתשובה הזאת עברה לגורמים
נוספים ,שאין בזה שום דבר חריג זה עומד בסעיף אירוע הקיץ ,פתחתי את סעיף אירועי
הקיץ של עיריית ראש העין ,סעיף אירועי קיץ עומד על  330,000שקל ,תסבירו לי איך
החריגה,
משתתף בדיון :בספר התקציב
משה סיני ,חבר המועצה :בספר התקציב .תסבירו לי איך החריגה איך  520,000שקל עומד
ב 330
(מדברים יחד)
משה סיני ,חבר מועצה :ברגע שחרגתם בצורה של  100אחוז מסעיף תקציבי אתם לא
יכולים לעשות את זה על דעת עצמכם ,במיוחד לא בנקודה כל כך( ...מדברים יחד) ובתי
משפט,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :יש סעיף נוסף,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :איזה?
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :חברים ,שלום אני חושב שהשאלות הם שאלות לעניין ויש בהם גם
הרבה טעם,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :תודה רבה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני גם בניגוד לאחרים אומר בקול רם,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אומר בקול רם ,אם הגעת ל 740,000שקל עלה האירוע אם
אתה רוצה לשמוע את התשובה הזו כל דרישות המשטרה ונדרשנו עוד תקציב ועוד תקציב
ועמדנו בזה ,אני גם רוצה להגיד לך שאני חושב שהדבר הזה הוא בהחלט דבר חיובי ,דבר
נכון ,והציבור נהנה ומגיע לציבור את הכי טוב ,הלוואי ואני אוכל לממן אירועים שלמיליון
שקל גם,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אני חושב שזה שערורייה
עומר רצון ,חבר מועצה :רגע רגע,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :שערורייה
עומר רצון ,חבר מועצה :בנגה לא הפרעתי לך
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בן ציון בית אור ,חבר מועצה :ברמה של שערורייה,
עומר רצון ,חבר מועצה :רגע,
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :הופעה של שעה שלושת רבע מיליון שקל שערורייה,
שלום בן משה ,ראש העיר :בנגה בנגה,
עומר רצון ,חבר מועצה :תן לי לסיים אבל ,זו דעתם,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :כן וודא
עומר רצון ,חבר מועצה :אם הייתי יכול גם להשקיע ביותר תכנים ואירועים אני חושב
במקומות שיש רשויות אפילו יותר חזקות מראש העין כלכלית ,חוששות לקיים אירוע לא
בגלל תקציב ,אלה בגלל יכולת לעמוד בדרישות מקצועיות ,ואבטחה אני אומר לך בגאווה,
העיר ראש העין ומקום בלב עמדו ומי שהגיע וראה את הסדר המופתי שהיה שם גם כמובן
אותו כמשטרת ישראל על הפלייטיס היה למופת .עכשיו זה באמת דיון מעניין לגבי תקציב
אני רוצה להגיד לכל אלה שמ ...על תקציב ,רחבעם נמצא פה מספרים הוא יודע לעשות ,אני
אשמח לדעת כה תקציב על תרבות בנגה וכל אחד אחר ,אמור להיות מתוך התקציב הכולל
כמה הוא באחוזים ,ולטובת מה נשקיע זה כבר ויכוח אחר ,אני אשמח רחבעם שתגיד לנו
כמה תקציב התרבות ביחס לאותם הרי שאנחנו מכוונים אותם רשויות שמדהימות בעניינו
והציבור חושק להיות במקומות האלו ,כמה אחוז מסך התקציב העירוני הוא לטובת אגף
התרבות .ודבר אחרון אני מסיים כמה מנגנון גם יש לאיזה אגף תרבות או איזה אגף...
(מדברים יחד) אני יכול לעשות את החישובים אתה יכול לבדוק אותי...
שלום בן משה ,ראש העיר :נבדוק גם
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אני יכול לענות לך זה  1,4אחוז
עומר רצון ,חבר מועצה :ואני אומר לך גם אין אגף תרבות .בכל הרשויות האחרות אנחנו
עש ינו בדיקה אני לא רוצה לקחת את הבדיקה אני רוצה שגזבר העירייה ראש העיר ינחה
אותו ,אני חושב שבנגה צודק בכל השאלות פה נכונות שיעשה בדיקה ברשויות אחרות ,אתם
יודעים לעשות בדיקה ברשויות אחרות בגזברות יש לו יועצים שיבדוק בכל הרשויות מסביב
רשות שאנחנו שואבים כמה יש לכוח אדם כמה משקיעים כסף בכל המנגנון של אגף תרבות
וכמה בתוכן,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,אני רוצה הערב ובזה נסיים ,תקשיבו,
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(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מחלקת תרבות שאין פה זה נכות
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה אני רוצה הערה אחת לגבי זה .אני חושב שאנחנו לא
צריכים להתנצל על מה שהיה בשום פנים ואופן אני חושב שתושבי העיר וזה לא12,000 ...
נכנסנו  15,000תושבי העיר
בן ציון בית אור חבר מועצה :מה פתאום בחייך
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אתה ספרת
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :כן,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אתה ספרת?
רזי אחרק ,חבר מועצה :כמה היו?
בן ציון בית אור ,חבר מועצה12,000 :
שלום בן משה ,ראש העיר :בנגה חילקנו  14,000כרטיסים,
משתתף בדיון :גם  12,000זה בסדר,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה 14,000 :לא 15,000
שלום בן משה ,ראש העיר :חילקנו 14,000
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :ובאו עוד  1,000בהתנדבות?
שלום בן משה ,ראש העיר :נכנסו עוד  1,000אחרי שפתחנו ועוד  1,000ולכן אם אתה מחלק
עכשיו כרגע כמה עלה כל כרטיס אז זה אולי,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה₪ 58 :
שלום בן משה ,ראש העיר :לא נכון,
רזי אחרק ,חבר מועצה 13 :שקלים,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה,58 :
שלום בן משה ,ראש העיר :לא,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :שלום מה הוויכוח פה שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :מגיע לתושבי ראש העין טוב
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע
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אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אלה הנורמות החדשות שאנחנו מקדמים
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אני רוצה להיות פה בעיר מתוקנת לא בגלל שמשהו לא טוב
אני לא יהיה
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :מה לא בסדר?
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה 740,000 :הופעה זה שערורייה
שלום בן משה ,ראש העיר :אתם יכולים לתת לי לסיים את המשפט
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני רוצה רגע לומר משהו,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה תנו לי לסיים משפט,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :בקשה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אמרתי אין לנו סיבה להתנצל אני אומר לך שהחלופה של זה
הייתה שהיו (לא ברור) פה מהעיר מאות ואלפי משפחות מהעיר שלהם והולכים לקנות
כרטיסים
(מדברים יחד)
עומר שכטר ,חבר מועצה :א' אני מסכים אני חושב שאין מחלוקת על החשיבות של תרבות
בעיר ועל חשיבות שתהיה עם מחלקת תרבות מסודרת ואני חושב שזה נכון שזה תהיה אחת
שמוסדרת עם אנשי מקצוע כמו שצריך להיות בעירייה מתוקנת ,אני חייב להגיד שלי מוזר
המסמך שהוגש פה שהמספרים פה שונים ממה שאנחנו אישרנו כחברי מועצה והתקציב
שלנו יש פה פסטיבל ג'ז שלפי התקציב עומד על  12,000שקל פה זה  136,000ליל אהבה עומד
פה על  115,000אירוע למרות שבתקציב זה  108אירועי עצמאות עומדים פה על 1,450,000
למרות שבתקציב הם  990,000שקל
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אתה מסתכל בתקציב המתוקן?
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני מסתכל על תקציב של 2018
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :המתוקן אבל,
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עומר שכטר ,חבר מועצה :הסופי ,כמו שפורסם באתר העירייה ,עכשיו אני רוצה לדעת
רחבעם האם נעשו,
(מדברים יחד)
עומר שכטר ,חבר מועצה :השאלה שלי האם היו חריגות תקציביות?
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי סליחה,
עומר שכטר ,חבר מועצה :רחבעם אני אשמח לדעת בגלל שהסעיפים האלו לא דומים לספר
התקציב האם היו פה חריגות?
(מדברים יחד)
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :מלבד תימנה ויום העצמאות שזה סעיפים באמת
אינדיבידואלים יתר הסעיפים נכון שהם מפורטים אבל מעולם לא הקפדנו על כל הוצאה
וערבבנו בין סעיפים העיקר שכולם יצאו בנושא של תרבות ,כלומר מעולם לא הקפדנו על
סעיף שנקרא על לילות אהבה  150אז יכולנו לקחת מסעיף אחר של תרבות ולהשלים אותו
או להחסיר אותו לכן הבדיקה של האם יש פה פער של עשרה או עשרת אלפים שקל אינה
רלוונטית.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני לא מבין מה זה ערבבנו בין הסעיפים אנחנו מאשרים משהו
אחד ואז,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :רגע אני מסביר לך,
שלום בן משה ,ראש העיר :בתרבות הוא אומר,
(מדברים יחד)
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אני מסתכל על כל סעיפי התרבות כאל מקשה אחת
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא חרג
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אבל,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אין חריגות מהסעיף?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :מלבד אני אומר,
עומר שכטר ,חבר מועצה :רק בתרבות או בחינוך ומקומות נוספים?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :התרבות,
(מדברים יחד)
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בחינוך אין כזה דבר הסעיף חייב להיות לסעיף הזה,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :וגם אגב ,גם לבדיקות ו...
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אתה יודע מה זה רעיון נהדר כי יש לי כל כך עודף תקציבי
בכוח אדם אני יכולה לקחת אותו לפעולות חימוש
משתתף בדיון :אפשר לערבב סיגל
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אהה אי אפשר
שלום בן משה ,ראש העיר :אי אפשר בין פעולות של כוח אדם
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :למה אי אפשר זה תקציב עירייה זה לא תב"ר זה תקציב
עירייה אפשר,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אתה יכול לעשות עדכון תקציב
שלום בן משה ,ראש העיר :לא,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אתה יכול לעשות עדכון תקציב מה זה לא תב"ר,
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא אמר שלא,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הוא אמר כי נוח לו להגיד.
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי ,מישהו עוד רוצה להעיר?
רזי אחרק ,חבר מועצה :אני,
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :תראו קודם כל שום דבר פה לא אישי ואף אחד פה לא נגד להביא
את עומר אדם את ציון גולן או את אייל גולן ,אבל אין ספק ש 750,000שקל לזמר אחד זה
המון כסף עכשיו למה אני אומר את זה? תראו אני הלכתי וקראתי ,יש לי חבר באשדוד יש
להם אירועי קיץ באוגוסט ה ...תזכרו שתמיד אצלנו זה מוגבל ל 15,000כרטיסים ועמדנו
אנשים שיקבלו כרטיסים כמו מקבצי נדבות .באשדוד האירוע פתוח לכל העולם ואשתו,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :כמו בנתניה
רזי אחרק ,חבר מועצה :אלכס תן לי,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :גם בנתניה פתוח לכל העולם ואשתו והם ביטלו
רזי אחרק ,חבר מועצה :אלכס תן לי,
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אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אשדוד זה  200,000תושבים ל 15,000מקומות אז תעשה
אתה את ה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :תן לי רגע,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אם היה פה קורה...
רזי אחרק ,חבר מועצה :אבל תן לי רגע ,עכשיו שמה מופיעים,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא הוא לא דיבר על עומר אדם
רזי אחרק ,חבר מועצה :עכשיו הלכתי וקראתי מי האומנים שמופיעים שם וכמה הם
מקבלים ,ביקשתי ,אז ככה (מדברים יחד) עדי אתה מפריע לי
עדי אביני ,חבר מועצה :סליחה אדוני
רזי אחרק ,חבר מועצה :קודם כל אבטחה ליומיים יומיים כל העולם ואשתו מאות אלפים
יכולים להגיע ,כולל הגברה כולל הכול כמעט כמו בראש העין ליומיים ,שמה שילמו
 1,800,000אבטחה כולל הכול כולל הכול על איל גולן על עומר אדם על עדן בן זקן ,על
סטטיק ובנאל ,על סטפן על שרית חדד ועל נועה קירל עכשיו תקשיבו אם אני מחלק כל
תושב
משתתף בדיון :הם פראיירים,
רזי אחרק ,חבר מועצה :כל אחד שהגיע שילם אולי  80אגורות בראש העין שילם כול תושב
 50שקל מהכיס שלו בשביל  15זה אומר  35,000איש שילמו
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אם כולם ב ...עומר אדם?
רזי אחרק ,חבר מועצה :רגע שנייה אלכס ,אני לא נגד אני בעד שיבוא עומר אדם ויבוא...
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אבל רזי אתה מקודם אמרת ש...
רזי אחרק ,חבר מועצה :רגע אני מדבר על ניהול עכשיו אתה אוהב את זה לא אוהב את זה
זה לא קשור,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :איזה ניהול?
רזי אחרק ,חבר מועצה :תקשיב,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :איך אתה יכול להביא  200,000איש באותו ...עומר אדם
רזי אחרק ,חבר מועצה :תן לי שנייה תן לי רגע,
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל אתה לא מבין מה הכוונה שהוא רוצה להגיד,
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רזי אחרק ,חבר מועצה :מה שאני אומר אני אומר שזו הייתה טעות להביא רק את עומר
אדם ,בזבזנו כסף פה,
משתתף בדיון :אבל למה?
רזי אחרק ,חבר מועצה :ככה הסברתי לך פה לפני שנייה
משתתף בדיון :לא הסברת לי,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אם עומר אדם לקח  240,000שקל שם ,והוא לא מגביל באנשים,
עומר רצון ,חבר מועצה :עבודה של זמרים שאמרת שנותנים  4, 3שירים
רזי אחרק ,חבר מועצה :שנייה
עומר רצון ,חבר מועצה :זה נותן הופעה מלאה
רזי אחרק ,חבר מועצה :שנייה בסדר ,יפה
עומר רצון ,חבר מועצה :זה חלק מהבנה
רזי אחרק ,חבר מועצה :תקשיב לי רגע,
עומר רצון  ,חבר מועצה :אז מה נעשה ב...
רזי אחרק ,חבר מועצה :פה אה מקבל יומיים ,לא יום אחד ,רגע אתה מקבל יומיים עם
זמרים שכולם מהשורה הראשונה של מדינת ישראל וכולם יכולים להגיע,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :לא נכון
רזי אחרק ,חבר מועצה :וזה פתוח לקהל
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :זה לא נכון,
רזי אחרק ,חבר מועצה :תקשיבו אתם יכולים להגיד לא נכון עד מחר
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :לא נכון,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אבל עובדתית תראה אלכס
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :תיכנס בכלל רוצים עומר אדם..
רזי אחרק ,חבר מועצה :אלכס אבל אף אחד לא...
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אתה משווה ראש העין לנתניה
רזי אחרק ,חבר מועצה :אני במקומך עונה משהו אחר רציתי להביא עוד אומנים לא הביאו
לי כסף ,אז תעזוב אותי עכשיו אתה לא מתווכח איתי,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :מה?
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רזי אחרק ,חבר מועצה :אין פה ויכוח
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה אומר לו מה לענות?
רזי אחרק ,חבר מועצה :להביא את עומר אדם לשלם  750,000שקל על זמר לא
שילמת לו  250,00שילמת לו  750,000לא  250אם היית מביא  2זמרים אז כל אחד היה עולה
לך  350,000כי הגברה היא אותה הגברה ,ואבטחה זה אותה אבטחה
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אני לא חושב ככה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :תראה מה קרה באשדוד וראש העין,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אף אחד לא מודע לכל הסעיפים בהסכם,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אלכס אז לא..
(מדברים יחד)
רזי אחרק ,חבר מועצה :אלכס ,אשדוד זה לא..
שלום בן משה ,ראש העיר :אלכס אלכס שנייה
רזי אחרק ,חבר מועצה :עכשיו אתם אומרים רגע ,חברה תקשיבו ,אני לא נגד עומר אדם,
תנו לי רגע ,דבר שני ,היה פה מישהו ,אמר ש 200,000הורדנו מלילות אהבה נכון?
משתתף בדיון :כן,
רזי אחרק ,חבר מועצה :ביחס לשנה שעברה על מה ויתרנו שהורדנו  ?200,000מה עולה לי
פעם שילמנו  400עכשיו 200
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :היה לך אומן ש ...בעלות של  160,000השנה זה במפעל זה
עולה לנו
עומר רצון ,חבר מועצה :בגלל מפעל הפיס
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :ואתם עושים את זה בבית הקשת?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :כן,
עומר רצון ,חבר מועצה :כן,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :ידענו את זה מראש בגלל זה גם לקחנו את זה כאילו
בחשבון,
שלום בן משה ,ראש העיר :טוב,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אבל אני אומר בפעם הבאה סוף מעשה במחשבה תחילה זה הכול,
שלום בן משה ,ראש העיר :סיגל בקשה,
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני רוצה להגיד משהו עקרוני ככה לי זה נראה ,שוב אני
אומרת שמגיע לראש העין הופעה של עומר אדם ושל אייל גולן וכל מי שיכול להיות,
משתתף בדיון :גם שלמה ארצי ,אפשר,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :גם שלמה ארצי כולם ,מגיע לתושבי ראש העין ,אבל אני
רגע מסתכל על ...וזה ממש לא משהו נגד מישהו כאן סביב השולחן .אני כרגע מסתכלת על
המצב של ראש העין ,כשאני מסתכלת על המצב של ראש העין שכל הזמן באים ואומרים לנו
שאין כסף ולא (לא ברור) נותנים ,ומקצצים ולא פותחים לנו סמלי מוסד ולא עושים מיליון
ואחד דברים ואני בטוחה שבכל אגף מקצצים לא משנה כל מה שיש אז אני אומרת אני
(מדברים יחד) אלכס אלכס
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :התקציב של תרבות  1.4את מדברת עכשיו על (מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אלכס תנסה
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אלכס יקירי תוותר על ,אלכס החבר שלך שנמצא
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אוקי
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :שנמצא באגף לשירותים חברים
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בסדר
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :שלא עבר אפילו מכרז
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :מה את אומרת,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא עבר ,במשך מספר שנים והוא העוזר שלך אז תוותר
עליו,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :הוא העוזר שלי? אני מבקש שתוותרי על העוזרת שלך על
מנת לתת מענה למצלמות בגנים.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר( :מדברים יחד) תוכנית עבודה ולא ראינו תוכנית עבודה אז
תעשה לי טובה,
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :עכשיו התגלה פה משהו חמור זה לא יכול לעבור לסדר היום,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :שנייה שנייה תן לי רגע לסיים
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אפשר לדבר על זה?
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא אחר כך אני אסביר לך ,תציג שאילתה ,עכשיו מה שאני
באה ואומרת (מדברים יחד) שנייה שנייה ,אני באה ואומרת שיש מצב (מדברים יחד) כשיש
מצב תקציבי של הרשות שהוא מצב לא טוב אוקי ,אז אני חושבת בשביל הנראות לא יכול
להיות שמצד אחד אומרים אין תחסכו ומצד שני מתנהגים כאילו אתה עשיר ,זה לא הגיוני
זה משהו ש,
רזי אחרק ,חבר מועצה :זה תרבות ישראלית,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :יש ניגוד,
משתתף בדיון :גם הוא לא הבין,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה משהו לא הגיוני ,עכשיו בכסף הזה תחשבו כמה היו
מביאים אומן רציני לפתיחת השנה ,והיו לוקחים את שארית הכסף שיש וכל כך הרבה
אירועי קיץ היו יכולים לעשות ,שיישאר בתרבות אבל תושבים...
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :את בדצמבר ידעת ש...
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :ויהיה כל כך הרבה אירוע קיץ ,כל כך הרבה ,אז אני
אומרת יש משהו שהוא ראוי ראוי ובעיני במצב קשה גם כשאנחנו באים בבית ואומרים
שהמצב קשה בבית ,אז מקצצים ,לא יכול להיות שילכו ויקנו  ...זה הכול
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,רבותי
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום רק מענה קטן,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עומר רצון ,חבר מועצה :רק מענה קטן ,יכול להיות שזה לא נאמר נגיד את זה בקול רם,
התכנון של האירוע במקור שלו בדצמבר חד משמעית היה באומדנים ובעלויות אחרות חד
משמעית ,ההיסטריה שבנאדם תפס בעולם הריאליטי היום ,יש אלמוני שנכנס לאח הגדול
אחרי חודש את צריכה לעבור מסלול של...
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן עומר אבל לא עושים
עומר רצון ,חבר מועצה :שנייה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :תפעיל שיקול דעת,

40

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  97/13מיום 9/7/2018

עומר רצון ,חבר מועצה :שנייה רגע אני אסביר משהו ,והייתה סוג של אמירה והתחייבות
שכן מביאים וכן עושים אז לא חששנו והלכנו לקראת המהלך וזה נשאר באותו משק סדיר,
עכשיו את שואלת אות י על הרבה נושאים אני יכול להגיד לך אני לא חושב שיש בעיה כספית
 ....בניגוד אליך לא חושב,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן?
עומר רצון ,חבר מועצה :כן.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :באמת?
עומר רצון ,חבר מועצה :כן ,לא חושב.
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי סליחה,
עומר רצון ,חבר מועצה :שיפתחו לך את המספרים אני אראה לך,
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה :אין בעיה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אז אני אשמח,
עומר רצון ,חבר מועצה :אין בעיה,
שלום בן משה ,ראש העיר :סיגל,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני אשמח מבחינת תקציבית וחינוך מותנה
שלום בן משה ,ראש העיר :סיגל סיגל,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני ממש אשמח,
שלום בן משה ,ראש העיר :כדי להיות הוגן לעניין הערכה הזאת לא הייתה והסכום ה...
בסוף תקראי שהנושא של הנצחה הוא  ...אי אפשר היה לקיים בלי זה כי זה היה התנאי,
הלאה ,נושא הבא ,בבקשה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברים אנחנו עוברים לסעיף  2בסדר היום,
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי סעיף  2בסדר היום,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יש לנו שורה ארוכה של תב"רים אז ככה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מזכיר לכולם שאני מבקש לסיים ב 20:30אם אפשר לפני
זה עוד יותר טוב,
איתן תם ,חבר מועצה :רגע רגע אנחנו לא בסעיף  ?3בסעיף של ה ...מצלמות,

41

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  97/13מיום 9/7/2018

שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו בסעיף  2עכשיו ,סעיף  2תברים א' עד ט' עברו ועדת
כספים ואושרו ,סעיף י' התבקש הגזבר להציג את זה למליאה המהנדס ,הוועדה ביקשה
שהמהנדס יציג את זה למליאה אז המהנדס נמצא פה כדי להציג את זה ,סעיף יא' יב' יג'
אנחנו נציג את בתי הספר האלה יש פה  3בתי ספר במסגרת קריות חינוך נמצא פה גם
המהנדס גם חיים פלג לענות על שאלות תברים כי גם פה וועדת הכספים (מדברים יחד) נו די,
כי גם פה וועדת הכספים ביקשה הבהרות ,אז בואו נתחיל א' עד ט' ,גזבר תקריא אותם
בקשה,
עומר רצון ,חבר מועצה :רגע רגע שלום יש לי בקשה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :א' עד ט' כן,
עומר רצון ,חבר מועצה :גיא פה ממתין לנו הוא צריך ללכת משהו אישי אם אפשר להקדים
את הנושא של הטיסה לסין בשביל שהוא ייתן רקע ואז נשחרר אותו לפחת ,מה הבעיה
להגדיל את זה יש למישהו התנגדות להגדיל את זה?
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אני בעד לדחות את הנסיעה לסין בשנה הבאה,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה בסדר זה העמדה שלך זה בסדר,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה( :לא ברור) מישהו מתנגד
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי יש בקשה של עומר מישהו מכם מתנגד שנקדים לדון
בסוגיה הזו לעלות אותו? אין אף אחד ,בקשה
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זה סעיף  6בסדר היום,
 .6אישור נסיעת חבר המועצה עומר רצון לשנגחאי כיו"ר המשלחת הישראלית במסגרת
אליפות העולם בקטרגל  ,F5WCבספטמבר .2018
(עלות הנסיעה והאירוח כלולה בהסכם לקיום אליפות הליגה בראש העין).
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אני בעד שעומר ייסע לשנגחאי בתנאי שיחזור רק,
שלום בן משה ,ראש העיר :אוקי,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני בסעיף  6לסדר היום אישור חבר המועצה עומר רצון
לשנג חאי ,שש כיושב ראש המשלחת הישראלית( ,מדברים יחד) נו די,
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העיר :מקווה שתקבל שם איזה בעיה ותישאר שם,
עומר רצון ,חבר מועצה :גם הוא רוצה שאני אשאר שם,
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה ,אמרתי מקווים לא אני חלילה,
(מדברים יחד)
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :סעיף ,6
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן כן אישור נסיעה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אישור נסיעה חבר המועצה עומר רצון לשנגחאי כיושב ראש
המשלחת הישראלית במסגרת אליפות העולם בקט רגל  F5WCבספטמבר  18עלות הנסיעה
והאירוח כלולה בהסכם קיום אליפות הליגה בראש העין  ...יש לכם את החומר ,אז גיא אם
תוכל כמה מילים לספר,
עומר רצון ,חבר מועצה :גיא תגיד כמה מילים,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :גיא
שלום בן משה ,ראש העיר :גיא בבקשה כמה מילים קדימה,
גיא עגיב ,סגן מנהל מח' ספורט :כן ,ערב טוב לכולם,
עומר רצון ,חבר מועצה :על ארגון עולמי כן,
גיא עגיב ,סגן מנהל מח' ספורט :כן ,נבחר ישראל בקט רגל זה הארגון העולמי בו
משתתפים  40מדינות ויותר  41מדינות אנחנו ה 41מדינות בשנחאי בסין הייתה אליפות
בארץ באולמות שנערכה בראש העין במגרש הסינטטי בבית ספר (ארבל)
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :מי ייצג אותנו פה?
גיא עגיב ,סגן מנהל מח' ספורט :קבוצה של אדמוני קבוצה חרדים עלו לגמר,
(מדברים יחד)
גיא עגיב ,סגן מנהל מח' ספורט :הנבחרת מונה כ 7שחקנים חבר מועצה שזה עומר ואני
והמנכל של החברה של הלוא ,אם יש שאלות אני מוכן לענות
עדי אביני ,חבר מועצה :מה עלות של הנסיעה? לא ראיתי את הניירות,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :מה שהיה פה זה נקרא מפעל של  5על  5זה מפעל עולמי עם כדורגל
חובבני אז כמו שאמרנו אנחנו מדינה  41שנכנסנו לטורניר הזה ,חלק מהטורניר הזה זה
הזוכה היא בעצם וכרזת באלופת ישראל והיא מייצגת את ישראל בטורניר העולמי זה כל
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הפסיליטיס
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אז מי זו הקבוצה שנוסעת לסין עכשיו?
עומר רצון ,חבר מועצה :נחלת יצחק זו הקבוצה שזכתה עכשיו
עדי אביני ,חבר מועצה :נחלת יצחק?
עומר רצון ,חבר מועצה :כן,
עדי אביני ,חבר מועצה :זה שם של כולל לא של קבוצת כדורגל,
שלום בן משה ,ראש העיר :יש גם כולל,
עומר רצון ,חבר מועצה :אם הייתם רואים את השחקנים היה שם כולל שלם עם כיפות ועם
ציצות והיו כאלה גם שהרימו את הכיפה באמצע הריצה ובאמצע הבעיטה הטורניר הזה אני
חושב היה הצלחה הוא חיבר באמת בין כל הקהילות היו פה 11 ,קבוצות מראש העין
וקבוצה אחת רק מחוץ לראש העין ,אותה קבוצה לצערנו היא זכתה ,אז זה בדיוק מה שהיה,
וחלק מזה זה קבוצה שזכתה גם בראש העין ,נחלת יצחק
(מדברים יחד)
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :שנייה אחת אני רק רוצה לעדכן על ההנחיות לפי
חוזה מנכל  4/2017שכר ותנאי שירות לנבחרי ציבור ברשויות מקומיות ,אישור נסיעה לחו"ל
חל על נבחר בשכר ,יצא תיקון לחוזר הזה בחוזר  2/18שהכיל את אותו הסדר נסיעות לחו"ל
שחל על נבחרים בשכר ,גם על הנבחרים שאינם בשכר ,ועל פי החוזר הזה שמדובר במימון
עלות נסיעה בשכר לחו"ל אז יש צורך ...הנסיעה לחו"ל היא במסגרת תפקידו של הנבחר
ברשות המקומית ,סעיף  )1(16וסעיף  )2(16הנסיעה אושרה על ידי מליאת מועצת הרשות
המקומית וזאת לאחר שהוצגו בפניה במסגרת ההזמנה למליאה אישור מנכ"ל /מזכיר
הרשות המקומית שלפיו הנסיעה היא במסגרת תפקידו לצורכי תפקידו של הנבחר לצורכי
הרשות המקומית ,תוך פירוט מטרות הנסיעה וכן אישור של גזבר הרשות המקומית לכך
שקיים תקציב לצורך מטרות אלה במסגרת תקציבה המאושר של רשות מקומית וכי
הרשות מסוגלת לעמוד בהוצאות אלה כל פירוט של עלויות הנסיעה.
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :המימון הוא מהעירייה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כן,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :לא הבנתי את זה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :ברור אחרת היה צריך להצביע,
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בן ציון בית אור ,חבר מועצה :רגע תן לשמוע,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :המימון הוא במסגרת ההסכם שנעשה עם החברה שארגנה את
כל הקטרגל
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא לא בנב ...הוא חלק מההסכם,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :חלק מההסכם שבו נאמר שהקבוצה מנצחת שהיא החברה
נושאת בעלויות של הקבוצה שמנצחת פלוס שתי נציגים
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :איזה חברה לא הבנתי?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אז החברה ממנת את זה
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מי ממן?
רזי אחרק ,חבר מועצה :הפיקה שעושה את ההפקה
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :שילמנו בגין כל הפעילות הזאת חברה שילמנו 110,000
שקלים עבור כל הפעילות הזאת
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :שבסכום הזה כלול גם
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הנסיעות,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :פלוס שתים נציגים מהעירייה
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :סליחה רגע ,שאלת הבהרה יש פה איזה תאגיד או איזשהו
עמותה? מה איך העסק הזה מאורגן?
רזי אחרק ,חבר מועצה :אני לא מבין איפה הבעיה?
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :יש פה חברה בע"מ? שמנהלת את זה
(מדברים יחד)
רזי אחרק ,חבר מועצה :רגע אגב גם אתה יכול לצאת
(מדברים יחד)
רזי אחרק ,חבר מועצה :עדי אתה רוצה לצאת? אתה רוצה להצטרף אליו? עדי רוצה
להצטרף אליו שלום,
(מדברים יחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :אנחנו שילמנו  110,000שקלים הכול כלול מה שנקרא
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שלום בן משה ,ראש העיר :כן
עדי אביני ,חבר מועצה :ממילא הנסיעה שלהם כלולה גם אם אנחנו לא נאשר להם את
הנסיעה את ה 110,000שקלים שילמנו,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון נכון,
עדי אביני ,חבר מועצה :אז מה יש בכלל להתלבט ,בואו נצביע ,ונלך הביתה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :הזכיין הזה זה חברה זה עמותה מה זה?
שלום בן משה ,ראש העיר :חברה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :יאללה בואו נעשה הצבעה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי בבקשה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב אני מעלה את סעיף  6להצבעה מי בעד? שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :כן בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי?
רזי אחרק ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיני?
משתתף בדיון :יצא,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :נפקד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איתן תם?
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איתן תם ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס?
שלום בן משה ,ראש העיר :אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אני מתלבט? בעד בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :בעד שייצג אותנו בכבוד וגם ייהנה קצת,
החלטה מס' 2
סעיף  6שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד נסיעת חבר המועצה
עומר רצון לשנגחאי כיו"ר המשלחת הישראלית במסגרת אליפות העולם בקט-רגל ,F5WC
בספטמבר .2018
(עלות הנסיעה והאירוח כלולה בהסכם לקיום אליפות הליגה בראש העין)
בעד ) 10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,עומר רצון ,איתן תם ,אלכס קפלונוביץ ,בן ציון בית אור.
יצא )1( :משה סיני.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב אנחנו חוזרים לסעיף התב"רים חברים,
שלום בן משה ,ראש העיר :תודה ,רבה לך כל טוב לך,
גיא עגיב ,סגן מנהל מח' ספורט :תודה,
 .2אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1722עבור מערכת אקטיבית לטיפול בקרינה בבית הספר מגרש
 ,808ע"ס  ₪ 682,110במימון משרד הבינוי והשיכון.
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1523עבור  6כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,809ע"ס 1,700,000
 ₪במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס( ,תקציב קודם
 ,₪ 3,800,000תקציב מעודכן .)₪ 5,500,000
ג .אישור הגדלת תב"ר מס'  1488עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,905ע"ס 335,000
 ₪במימון משרד החינוך (תקציב קודם  ,₪ 3,510,000תקציב מעודכן )₪ 3,845,000
ד .אישור הגדלת תב"ר מס'  1502עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,)906( 200ע"ס
 ₪ 584,000במימון משרד החינוך (תקציב קודם  ,₪ 3,500,000תקציב מעודכן
.)₪ 4,084,000
ה .אישור תב"ר מס'  1536עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממ"ד אוהל שרה ,ע"ס
 30,000ש"ח במימון משרד החינוך.
ו .אישור תב"ר מס'  1537עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה תיכון בגין ,ע"ס 30,000
 ₪במימון משרד החינוך.
ז .אישור תב"ר מס'  1538עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממלכתי טל ,ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
ח .אישור תב"ר מס'  1539עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממ"ד רמב"ם ,ע"ס
 30,000ש"ח במימון משרד החינוך.
ט .אישור תב"ר מס'  1540עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממ"ד צורים ,ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך____________________________________.
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רחבעם חיים ,גזבר העירייה :תב"ר  2א' זה במימון משרד הבינוי והשיכון זה מערכת
אקטיבית בקרינה בבית ספר במגרש  808על סך ₪ 682,110
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :לא שומעים שום דבר אני מצטער יש פה רעש לא שומעים,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :סעיף  2א' זה תב"ר  1722עבור מערכת אקטיבית לטיפול
בקרינה בבית ספר למגרש  808על סך  682,110שקלים במימון משרד הבינוי והשיכון יתר
תב"רים מ 2ב',
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אני מבין שיש שמה וואקום חזק אבל אני לא ...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סעיף השני הלאה,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אישור הגדלת תב"ר  1523עבור  6כיתות גן מתחם  Aמגרש
 809על סך  1,700,000זה הגדלה .ג' אישור הגדלת תב"ר מספר  488עבור  4כיתות גן מתחם
 Bמגרש  905על סך  ₪ 335,000במימון משרד החינוך זה עבור השתתפויות בתשתיות
היקפיות .ד' אישור הגדלת תב"ר  502עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש ( 200מדברים יחד) על
סך  ₪ 584,000במימון משרד החינוך גם כן עבור הגדלת ,זה עבור השתתפות בתשתיות
היקפיות ,סעיף  2ה' אישור תב"ר  1536הנגשת כיתה ליקוי שמיעה ממד או אוהל שרה על
סך  30,000שקלים במימון משרד החינוך .ו' אישור תב"ר  1537הנגשת כיתה לליקוי שמיעה
כתיכון בגין על סך  30,000שקלים ,אישור תב"ר  358עבור הנגשת כיתה (לא ברור) 30,000
שקלים הכול במימון משרד החינוך,
רזי אחרק ,חבר מועצה :הכול במימון משרד החינוך,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אישור תב"ר  1539הנגשת כיתה ליקוי שמיעה ממד רמב"ם
 30,000שקלים במימון משרד החינוך 1540 .תב"ר הנגשת כיתה לפי שמיעה מעצורים עלס ך
 30,000שקלים ו,
רזי אחרק ,חבר מועצה :זהו,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :יש עוד תב"ר (לא ברור) פרטנית של (לא ברור) שרה שהוספנו
אותו על סדר היום ,הנה
רזי אחרק ,חבר מועצה1544 :
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רחבעם חיים ,גזבר העירייה :תב"ר  1544נגישות פיזית פרטנית ממד או עשרה על סך
 ₪ 210,167אוקי אלה תב"רים ממשרד ,כל התב"רים הללו
שלום בן משה ,ראש העיר :להצבעה,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אני מבין שזה להצבעה,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע,
עומר רצון ,חבר מועצה :יש את הקרינה של בית ספר מגרש 808
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
עומר רצון ,חבר מועצה ...682 :משמעות של הדבר הזה ברגע ששמים את הניגון אז
מתחילים כולם ללמוד שמה והבית ספר מ ...או שמה?
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה שאלה מאוד מעניינית לא בשביל הקצאת עכשיו,
שלום בן משה ,ראש העיר :השאלה,
עומר רצון ,חבר מועצה :וב' למה זה לא נעשה קודם?
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל זה לא נעשה קודם מכיוון שהיה צריך לבחור חברה,
וכולה וכולה ,הם לא רצו בהתחלה ההורים בהתחלה לא רצו את זה ,מישהו אמר להם סיפר
להם איזה סיפור אמרו לא רוצים ,עכשיו הולכים לעשות את זה תוך,
רזי אחרק ,חבר מועצה :לקח גם זמן עד שמשרד השיכון יאשרו את התב"ר הזה,
שלום בן משה ,ראש העיר :וזה נכון ,תוך תקווה שהפסיכולוגיה תהיה קצת יותר ידידותית
וכשההורים כשיראו את זה ,יראו שעל פני שנתיים עושים כבר מדידות קבועות ואין שום
עליות יסכימו ,נראה ,אבל זה חשוב לעשות את זה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב חברים סעיף  2אני מעלה תב"רים א' עד ט'
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :פלוס תב"ר  1544שהקריא אותו עכשיו הגזבר .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד,
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מיכאל? אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבטליון איננו ,סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי?
רזי אחרק ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיני? איננו,
משתתף בדיון :לא נמצא,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איתן?
איתן תם ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 3
סעיף  2א'-ט' שבסדר היום ותב"ר מס'  1544שהועלה מחוץ לסדר היום :מליאת המועצה
מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט להלן:
סעיף  2א'-ט' שבסדר היום:
א .אישור תב"ר מס'  1722עבור מערכת אקטיבית לטיפול בקרינה בבית הספר מגרש ,808
ע"ס  ₪ 682,110במימון משרד הבינוי והשיכון.
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1523עבור  6כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,809ע"ס ₪ 1,700,000
במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס( ,תקציב קודם
 ,₪ 3,800,000תקציב מעודכן .)₪ 5,500,000
ג .אישור הגדלת תב"ר מס'  1488עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,905ע"ס ₪ 335,000
במימון משרד החינוך (תקציב קודם  ,₪ 3,510,000תקציב מעודכן )₪ 3,845,000
ד .אישור הגדלת תב"ר מס'  1502עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,)906( 200ע"ס
 ₪ 584,000במימון משרד החינוך (תקציב קודם  ,₪ 3,500,000תקציב מעודכן
.)₪ 4,084,000
ה .אישור תב"ר מס'  1536עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממ"ד אוהל שרה ,ע"ס
 30,000ש"ח במימון משרד החינוך.
ו .אישור תב"ר מס'  1537עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה תיכון בגין ,ע"ס ₪ 30,000
במימון משרד החינוך.
ז .אישור תב"ר מס'  1538עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממלכתי טל ,ע"ס 30,000
 ₪במימון משרד החינוך.
ח .אישור תב"ר מס'  1539עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממ"ד רמב"ם ,ע"ס 30,000
ש"ח במימון משרד החינוך.
ט .אישור תב"ר מס'  1540עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממ"ד צורים ,ע"ס 30,000
 ₪במימון משרד החינוך.
תב"ר שהועלה מחוץ לסדר היום:
אישור תב"ר מס'  1544עבור נגישות פיזית פרטנית ממ"ד אוהל שרה ,ע"ס ₪ 210,167
במימון משרד החינוך.
בעד )10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני
עומר רצון ,איתן תם ,אלכס קפלונוביץ ,בן ציון בית אור.
יצא )1( :משה סיני.
 .2י .אישור הגדלת תב"ר מס'  369עבור תכנון תב"ע חותמי המגילה ,ע"ס ₪ 350,000
במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 250,000תקציב מעודכן _________)₪ 600,000
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אוקי עכשיו אנחנו נעבור רגע לתב"ר י' ,תבר י' כבר עלה
פעם אחת אבל מאחר וועדת כספים המהנדס לא היה נוכח אז הוועדה ביקשה שהמהנדס
יציג את זה במליאה ,אז המהנדס בקשה תב"ר י' אישר הגדלת תב"ר מספר  369עבור תכנון
תב"ע חותמי המגילה על סך  350,000שקל במימון עירייה ,התקציב הקודם היה 250
והתקציב המעודכן הוא  600זה לתכנון,
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :כן מדובר בהגדלת היקף התב"ע  ...רחוב (מדברים יחד)
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בן ציון בית אור ,חבר מועצה :לא לא לא אי אפשר שמה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תתקרב תתקרב,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מצידי שיעמוד על השולחן אפילו,
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :הוספת מסחר לרחוב חותמי המגילה כך שתהיה קצת
פעילות מסחרית מול הנחל מקום נחמד
רזי אחרק ,חבר מועצה :איפה איפה יש (לא ברור) איפה?
שלום בן משה ,ראש העיר :חותמי המגילה
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :אתה יודע יש שם שצ"פ
עדי אביני ,חבר מועצה :מאיפה עד איפה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :נכון יש הגדלה בעצם מאריכים בעצם את הקטע...
עומר רצון ,חבר מועצה :מה שאתה אומר בעצם אריה ,תקן אותי אם אני טועה זה אושר
התב"ר הזה חותמי המגילה,
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא קיים
(מדברים יחד)
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :להרחיב את היקף התוכנית שגם תכנון אפשרות להיכנס
בקטע הצפוני של חותמי המגילה לתוך המגרשים
עדי אביני ,חבר מועצה :מהכיכר
(מדברים יחד)
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :בדיוק ,אז רוצים להכיל גם את וולפסון שיש שמה כמה
עסקים שהם בשימוש חורג לעשות את זה ב...
עומר רצון ,חבר מועצה :את כל חותמי המגילה,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :הולך להיות עסקי לצורך העניין?
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :לא כולם,
רזי אחרק ,חבר מועצה :לא כולם מי שירצה,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה תכנון ,תכנון,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני סתם שואל אני מכיר את התוכנית העירונית לפחות הראשונה,
ואנחנו מדברים...
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רזי אחרק ,חבר מועצה :אני העליתי את זה,
עומר רצון ,חבר מועצה :המדרחוב יש שם מדרחוב בקטע נקודה מוולפסון דובר ,עד אותה
לאותה כיכר של (לא ברור) או שזה לא נוגעים ב?..
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :תראה התכנון עוד לא התחיל הוא יכול להיות מושפע מכל
מיני דברים אבל,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי סליחה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אפשר לשאול שאלות את המהנדס?
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא זה שאילתה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מה שאילתה?
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :נושא בסדר היום בקשה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אנחנו ביקשנו לא שהוא יציג את התוכנית ,לא שיציג תוכנית
אלה שיציג את הפרוגרמה שמנחה את המתכננים ,זה מה שביקשנו אחד ,כי לא יכול להיות
שאומרים למתכננים קחו את רחוב חותמי המגילה ותתכננו אותו ,אתה צריך להגיד להם
מה אתה רוצה בדיוק ,כמו שאחד מזמין מאדריכל שלו (לא ברור) הוא אומר אני רוצה בית
 4חדרים  2קומות וכולה ,וגינה ,אז מה הוא הנחה מה הנחתם את המתכננים לאיזה תוכנית
להכין ,מאיפה עד איפה ,ברור
רזי אחרק ,חבר מועצה :הוא אמר את זה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :הוא אמר את זה אי אפשר היה לשמוע את זה וזה לא היה
ברצף וגם הוא לא עשה מצגת ,עכשיו מה שאמר ראש העיר שזה נותן זכויות בנייה זה לא
מחייב אף אחד לבנות זה אבל מקנה זכויות בנייה זה נכון? זה אמירה נכונה ,אוקי הבנתי
ככה ,הלאה ,כמה שטח מסחרי מצטבר יהיה לכל אורך התוכנית?
רזי אחרק ,חבר מועצה :זה בתכנון
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :וועדת תכנון
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :לא אבל אתה יודע שאם אתה מייצר
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא אבל למה היה...
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בן ציון בית אור ,חבר מועצה :רגע סליחה אתם נכנסים לדברי ,בבקשה ,אם אתה מייצר
זכויות אתה יודע לעשות את הערכה כמה שטחי מסחר יהיה שמה במטר מרובע אחד ,שתים
במידה ובאמת ,אני בעד אני לא נגד שתבינו ,עכשיו דבר שני אם יש שמה באמת קומת רחוב
מסחר בחזית הרחוב איפה חונים איך הגישה של הלקוחות? מה איך אתם פותרים את
הבעיה של החניה התאורה וכל הדברים האלה מה איזה הנחיות נתנם למתכננים?
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :עוד לא נתנו אין להם חוזה
רזי אחרק ,חבר מועצה :זה לא התקציב,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אבל אתה צריך להכין להם הנחיות ,מה זאת אומרת אין
חוזה אני לא שאלתי על חוזה
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :תן לי לענות לך
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :בבקשה,
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :כן יש כוונה
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אתה צריך לאפיין את הרחוב,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע,
(מדברים יחד)
רזי אחרק ,חבר מועצה :בנגה כשאתה לוקח אדריכל והוא אומר לך עשרים אלף שקל יכין
לך את הבית את ה אומר לו טוב אחד שתים שלוש הוא אומר לך עשרים אלף שקל...
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :לא אני אומר לו כמה חדרים אני רוצה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אבל זה אחרי שהוא סוגר איתך...
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אני אומר לו  160מטר מרובע את זה אני רוצה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :קודם אתה אומר לו כמה תקציב,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :את זה אני רוצה לשמוע ממנו אני לא אומר לו את עובי הקיר
ואני לא אומר לו את גובה התקרה ואני אומר לו כמה חדרים אני רוצה,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע בנגה תן למהנדס לענות כן,
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :מדובר בתכנון עירוני
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :כל אחד אומר (לא ברור) אחד מהשני
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :מדובר ב ...הרחוב הזה יכול להכיל אלמנטים מסחריים
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ובעיקר שהוא גובל בנחל שהוא נוצר תמיד מנער וזה אטרקציה
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אוקי עד כאן בסדר,
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :אדריכלים שהיו אתנו קודם כל עשו סקר על קיים לראות
איפה יש מגרשים ריקים איפה יש בתים שאי אפשר (לא ברור) תב"ע תתייחס למצב
המגמ ה ,הרי יש שמה (לא ברור) יש שמה טיילת הכוונה ליצור טיילת שלאורכה יהיו
אטרקציות מסחריות כאלו אחרות שגם בעצם יגדילו את ההכנות אליה אבל זה לא העיקר,
העיקר זה לעשות את המקום היפה הזה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אגב ה (מדברים יחד) הוא השטח
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :באותה הזדמנות אנחנו נסדיר (לא ברור) נחל יש שם כביש...
נהפוך אותו לדרך מוסדרת חוקית עם כניסות לבתים עם כיכר גם צורך כזה ואנחנו צריכים
לענות לו,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :איפה יחנו?
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :יחנו זה חלק מהפתרונות
רזי אחרק ,חבר מועצה :כל אורך הרחוב מה זה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :האם הנחתם את האדריכלים
שלום בן משה ,ראש העיר :עוד אין אדריכלים
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :עוד אין אדריכלים
רזי אחרק ,חבר מועצה :ה' יעזור לו,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :האם הכנתם הנחיות לאדריכלים שיהיו?
שלום בן משה ,ראש העיר :יכינו להם,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :בסדר ,הכנתם הנחיות?
שלום בן משה ,ראש העיר :יכינו להם,
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :יכינו
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :הכנתם?
שלום בן משה ,ראש העיר :יכינו
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אבל זה מה שרצינו לראות את ההנחיות פה,
שלום בן משה ,ראש העיר :יכינו להם
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :לא אין הנחיות ,אתה תשב איתי ונעשה את ההנחיות
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שלום בן משה ,ראש העיר :אוקי,
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אז על מה אני מאשר? על מה אני מאשר את הכסף אני לא
יודע על מה
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :על שיאפשר את ההנחיות את התכנון ואת האטרקציות
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מה להכין הנחיות לאדריכלים צריך לאשר תב"ר
(מדברים יחד)
רזי אחרק ,חבר מועצה :תגיד אתה מתווכח עם המהנדס מהנדס מכיר את העבודה אני
בהנדסה מכיר
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מה אתה אומר ,מה אתה אומר
רזי אחרק ,חבר מועצה :אתה מאשר תקציב,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :תגיד לי אתה מכיר את פרויקט נחל רבה?
רזי אחרק ,חבר מועצה :כן,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :שמעת עליו?
רזי אחרק ,חבר מועצה :כן,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אתה רוצה עוד כמה דוגמאות?
רזי אחרק ,חבר מועצה :כן,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אז הגיע הזמן שזה יפסק פה בעירייה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :על מה אתה...
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אני רוצה שיהיה פה הנחיות ברורות למתכננים,
רזי אחרק ,חבר מועצה :בנגה
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :ושלא יהיה פה הפקרות
רזי אחרק ,חבר מועצה :בנגה זה שאתה דופק
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מה אתה מדבר
רזי אחרק ,חבר מועצה :בנגה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :לך תראה את הבית כנסת שבנו
רזי אחרק ,חבר מועצה :בנגה
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :נסעת בטח
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רזי אחרק ,חבר מועצה :בנגה אתה לא שומע את עצמך אל תצעק,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אז את זה צריך להפסיק,
רזי אחרק ,חבר מועצה :זה שאתה דופק על השולחן
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :הדבר הזה ,מתכננים צריכים לקבל הנחיות אדוני לא
אומרים להם תתכננו אומרים להם אנחנו רוצים את זה ואת זה ואת זה ותתייחסו
לתחבורה ולחניות ולתאורה ,מאפיינים להם את התוכנית לא אומרים להם תתכננו ואחרי
כן נראה מה תכננתם,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אבל בשביל לשכר אדריכלים צריך לאשר כסף אדוני
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אבל צריך להכין להם הנחיות קודם
רזי אחרק ,חבר מועצה :אבל עוד אין מה אתה
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אבל אין הנחיות
רזי אחרק ,חבר מועצה :אבל אין לך כסף,,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :סליחה הנחיות זה המהנדס הזה והצוות שלו
רזי אחרק ,חבר מועצה :אבל אין לך כסף
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :לא צריך כסף
רזי אחרק ,חבר מועצה :זה שאתה דופק על השולחן,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :זה המשכורות שלו,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אתה רוצה להיות ראש עיר? מה אתה דופק על השולחן?
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :עוד פעם אתה מתחיל איתי?
רזי אחרק ,חבר מועצה :תפסיק,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :עוד פעם אתה מתחיל
רזי אחרק ,חבר מועצה :זה שאתה צועק זה לא הופך אותך חכם
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :עוד פעם אתה מתחיל?
רזי אחרק ,חבר מועצה :תפסיק לצעוק כאילו גילית את אמריקה
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :תפסיק לדבר שטויות,
רזי אחרק ,חבר מועצה :הרסת את השולחן תפסיק עם זה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :בכל תוכנית צריך להיות מאפיינים,
רזי אחרק ,חבר מועצה :תגיד לי זה אמיתי
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בן ציון בית אור ,חבר מועצה :וצריך להגדיר מה רוצים לעשות פה זה הכול
רזי אחרק ,חבר מועצה :אין וויכוח
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :בשביל זה לא צריך כסף,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אבל אין וויכוח
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :זה ראש העיר יגיד לו בוא תציג לו מה אתה רוצה לכנן שם,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה כבר איומים,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :זהו,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אין ויכוח כשיהיה אדריכל תנחה אותו אין לך
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מה זה אין לי?
רזי אחרק ,חבר מועצה :אין לך עוד אדריכל אין לך כסף,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אז למה אני צריך לאשר תכנון? כשהמתכנן עוד לא יודע מה
צריך לעשות?
עומר רצון ,חבר מועצה :בנגה אבל אתה אמיתי אישרנו תב"רים אחרים גם,
רזי אחרק ,חבר מועצה :בואנה אתה היית ממלא מקום ראש העיר?
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :סליחה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :תגיד לי לא ראיתי שעצרת הרבה שעות למעלה ב...
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מה אתה אומר,
רזי אחרק ,חבר מועצה :עזוב אותך די,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מה אתה אומר ,אדוני  4השתלמויות עשיתי ולא באת לאף
אחד ,באחת היית רבע שעה והלכת אז על מה אתה מדבר?
רזי אחרק ,חבר מועצה :ההבדל בינינו שאתה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :היות ולא באת לאף השתלמות אז אתה באמת בור ולא מבין
מה קורה במתחמים,
רזי אחרק ,חבר מועצה :ההבדל בינינו
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :זה מה שאתה אומר ככה זה נשמע,
רזי אחרק ,חבר מועצה :ההבדל בנינו שאתה השתלמת אני הייתי שם
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אתה היית רבע שעה והלכת,
רזי אחרק ,חבר מועצה :איזה אני הייתי,
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בן ציון בית אור ,חבר מועצה ... :מצד ימין,
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :לא אתה לא באת להשתלמויות של המתחמים,
שלום בן משה ,ראש העיר :בנגה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :באת פעם אחת כשעשינו (לא ברור) ישבת מצד ימין ,תיזהר
מהזיכרון שלי,
רזי אחרק ,חבר מועצה :בנגה יושב ראש אגף הנדסה אני לא השלמתי אני הייתי ,אני הייתי
אתה שוכח,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אז אתה אחראי על המתחמים Aו Bזה אתה אחראי אוקי
הבנתי
רזי אחרק ,חבר מועצה :די די
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה אפשר להמשיך?
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי,
רזי אחרק ,חבר מועצה :הצלחתי להוציא אותו מדעתו ,טוב,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני זוכר אז רזי היה סגן ראש העיר ו....
רזי אחרק ,חבר מועצה :שיהיה בריא,
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סעיף  2י' עולה להצבעה
שלום בן משה ,ראש העיר :בנגה אני מבקש כרגע אתה אל תכנה פה מישהו שהוא בור או
לא בור זה לא מכובד,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סעיף  2י' עולה להצבעה ,שלום?
רזי אחרק ,חבר מועצה :אנחנו אוהבים את בנגה כל מה שהוא אומר הוא אומר בגלל
שהסלולה נגמרה
שלום בן משה ,ראש העיר :די די
רזי אחרק ,חבר מועצה :הכול בסדר,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא מספיק מספיק,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סעיף  2י' עולה להצבעה ,שלום?
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(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סעיף  2י' עולה להצבעה .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :אני סומך על המהנדס שיש לנו פה בעיר,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זה אומר בעד?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :כן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי?
רזי אחרק ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיני? איננו .עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איתן?
איתן תם ,חבר מועצה :אני נמנע.
רזי אחרק ,חבר מועצה :מה זה גם אני נמנע מה זה
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד
עומר רצון ,חבר מועצה :רגע רגע פרומה
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :נגד,
(מדברים יחד)
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כרגע זה רק תקציב לתכנון,
שלום בן משה ,ראש העיר :רק תקציב לתכנון
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איתן אתה משנה לבעד? אוקי איתן בעד.
החלטה מס' 4
סעיף  2י' שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הגדלת תב"ר מס'  369עבור
תכנון תב"ע חותמי המגילה ,ע"ס  ₪ 350,000במימון עירייה (תקציב קודם ,₪ 250,000
תקציב מעודכן .)₪ 600,000
בעד )9( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני,
עומר רצון ,איתן תם ,אלכס קפלונוביץ.
נגד )1( :בן ציון בית אור.
יצא )1( :משה סיני.

 .2יא .אישור תב"ר מס'  1541עבור בי"ס יסודי מתחם  Aמגרש  ,815ע"ס ₪ 24,000,000
במימון משרד החינוך /משרד הבינוי והשיכון /עירייה /מפעל הפיס.
יב .אישור תב"ר מס'  1542עבור בי"ס יסודי מתחם  Cמגרש  ,110ע"ס ₪ 24,000,000
במימון משרד החינוך /משרד הבינוי והשיכון /עירייה /מפעל הפיס.
יג .אישור תב"ר מס'  1543עבור בי"ס יסודי מתחם  Eמגרש  ,509ע"ס ₪ 24,000,000
במימון משרד החינוך /משרד הבינוי והשיכון /עירייה /מפעל הפיס___________.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו עוברים לסעיף יא ,יב' ,יג' מדובר פה בבתי ספר
שאנחנו בונים במתחמים החדשים ,למעשה  2מהם בתוך קריות חינוך השלישית בתוך
מתחם  Eאני אציג רק לשנייה  ...למעשה קריית חינוך שהתחלנו כבר לבנות אותה היא
נמצאת כאן ,הקריה הזו אמורה להכיל בית ספר יסודי  24כיתות 2 ,חטיבות בינים כל אחת
 15כיתות ,ותיכון  30כיתות,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה 16 :כיתות מה הורדת כיתה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה,15 :
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מה?
בן ציון בית אור ,חבר מועצה 16 :כיתות
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה 15 :היה ונשאר .בקיצור  30חטיבות  30תיכון ,בסדר .בנוסף
יהיה שם מתחם די גדול של ספורט יהיה פה מגרש חניה מאוד גדול אחד ל...
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :רגע מה זה מתחם ספורט צריך להיות שם אולם ספורט
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :יהיה גם אולם,
שלום בן משה ,ראש העיר :גם,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :גם אולמות וגם מגרשים
עומר רצון ,חבר מועצה :גן וגם יהיה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תכף חיים ינהל את הפרויקט הזה בניהול פיקוח ויגיד עליו
כמה מילים אבל את הבית ספר הזה היינו צריכים כבר לקבל...
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :סליחה רגע אתה יכול לחזור איזה בתי ספר יהיו שמה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני תכף אגיד ,אנחנו צריכים את הבית ספר יסודי הזה כבר
לספטמבר  19כלומר הובא בזמן (לא ברור) ולכן מאוד חשוב לאשר את הבית ספר הזה,
הקריה הבאה היא קריית חינוך  110מה שיהיה בקריית חינוך עד  10זה בית ספר יסודי 24
כיתות חטיבה  24כיתות ותיכון  24כיתות
שלום בן משה ,ראש העיר :מול תדהר
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :המתחם הזה נמצא מול תדהר וכשיש מעבר תת קרקעי
מתדהר לכיוון קריית החינוך הזה ,והבית ספר השלישי שאנחנו מבקשים את האישור שלו
זה בית ספר  509אני אגיד כמה מילים על  Eמתחם  Eהוא מתחם שעושה עכשיו שינוי
תב"ע ,זה על טאבה לב השכונה ,כל האזור הזה בגלל עתיקות מתוכנן עכשיו התב"ע שו...
מתוכננת מחדש אבל כל המעטפת שלו שזה סדר גודל של  1600יחידות דיור
שלום בן משה ,ראש העיר :כן כן
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :פחות או יותר ,המתחם הזה כבר שווק יש פה קבלנים
שכבר עובדים בשטח (מדברים יחד) למעשה כבר חופרים את המרתפים שלהם ויש הערכה
שיכול להיות שחלק מהבתים כבר יינתנו או ימסרו בקיץ 19
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא לא בקיץ לא יוצא ,זה ב ...לא יהיה בקיץ  19לא,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו מקווים שזה לא יהיה
שלום בן משה ,ראש העיר :לא יהיה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבל הם אומרים ,מה שאנחנו רוצים זה להניע את הבית
ספר הזה מה שאנחנו רוצים כאל לעשות בתוך המתחם הזה ,מתחם יחסית גדול בית ספר 24
כיתות ולעשות פה גם גן ילדים וגם ...
רזי אחרק ,חבר מועצה :שאלה קטנה
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן?
רזי אחרק ,חבר מועצה :הולכים להעביר את מסדרון החשמל לפה לא?
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מסדרון החשמל שנמצא פה עכשיו עומד מעבר לקו הירוק
במרחק של
שלום בן משה ,ראש העיר :של  500מטר,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הוא עושה וואי כזה ומתחבר דרך (מדברים יחד) להמשך של
הקו,
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי בקשה,
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חיים בוא תגיד כמה מילים על הזה?
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי,
חיים פלג ,מהנדס :הוא ביקש כמה מילים על מגרש  815שמי חיים פלג שלום לכולם אני
הבעלים של קריית חינוך במגרש  815שמנכ"ל הזכיר קודם ,קריית החינוך הזאת עברה
תהליך סגור וממושך של תכנון מלא כפי שאתם רואים אותו על המסך ,שכולל  2חטיבות
בינים .חטיבה אחת ועוד חטיבה שנייה כל אחד עם  15כיתות ובצד ימים זה בית ספר תיכון
של  30כיתות זה היה התכנון המקור כאשר באמצע זה אזור ציבורי מעברים אודיטוריום
ספריה שטח מן הפי כזה פתוח ולמטה אולמות ספורט סגורים ,כל הדבר הזה ,ומצד ימין
זה זה אזור של חניה מאוד מאוד גדולה שקו החשמל עובר פה ,זה התכנון שהיה בעבר,
והתכנון הזה בנגה הזכיר מקודם פרוגרמות ותהליך סדורה זה נעשה פה תהליך מאוד
סי דורי מאוד ממושך עד רמת האיך באיזה פינה המזגן של השומר ,אנחנו בעקבות הצורך
בכמות יותר גדולה של ילדים נאלצנו לתכנן עוד בית ספר יסודי בתוך המתחם הזה ,ולכן
שינו את הפרישה ולכן בפועל מי שעכשיו ייסע ברחוב ויצמן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :וגם התרחקות מקו החשמל,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כי התקנים של המשרד של הגנת הסביבה השתנו ,ה 55מטר
הפך ל...
עומר רצון ,חבר מועצה :שלמה זה הנקודה המרכזית שחשוב לציין אותה
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חיים פלג ,מהנדס :יש פה  2נקודות כפי שאמרתי האחד זה ,רק שנייה אחד זה הנושא של
הצורך
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :הלאה,
חיים פלג ,מהנדס :אני הצגתי ברשותכם את התוכנית המקורית היו  2סיבות של ה...
(מדברים יחד) אחד הצורך של כמות גדולה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :רגע איתן איתן ,רוצים לשמוע את חיים,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :נו מה יהיה?
איתן תם ,חבר מועצה :סליחה,
חיים פלג ,מהנדס :בכמות גדולה של ילדים שמאלצת אותנו לעשות בית ספר יסודי נוסף
בתוך המתחם הזה והצורך השני זה התרחקות מקו החשמל ולכן אנחנו שינינו את הפריסה
של כל המתחם חטיבה אחת בגלל הצורך והלחץ והמהירות בעצם כבר התחילה מתהליך של
בנייה ,מי שיסע לאורך רחוב ויצמן כלפי בניה שם שמתקדמת חלק מהמבנים של חלק
מהמבנים של חטיבת בינים הראשונה שזה נעשה על פי אותה תוכנית מקורית בשאר
המתחם אנחנו משנים על ידי זה ש...
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :חטיבת בינים הזו ממוקדמת בדיוק כמו ש,
חיים פלג ,מהנדס :כמו שהייתה כן כן על פי גם אותם עקרונות חלק מאותם עקרונות
שהצגתי מכמה מילים משמרים זאת אומרת מסדרון משותף של אזור משותף שישמש את
הקהילה אחרי הצהרים עם חיבור לאמפי וחיבור לאולמות ספורט חטיבת הבינים אחד
בבנייה אחת נוספת תזוז לפה ופה בחלק הדרומי יותר אנחנו מצופפים עוד בית ספר יסודי
הציפוף הזה לכאורה ציפוף אנחנו מקטינים את הציפוף על ידי זה שאנחנו מרימים את כל
המבנים לשלוש קומות במקום שתי קומות שהייתה בכניסה הקודמת מכך אנחנו מעריכים
עוד שטחים פתוחים וירוקים ושטחי מעבר וכן הלאה על פי עקרונות יש פה איזשהו מצפן
מחוברת שנקרא מצפן שעשו על פי הקרנות שדיברת בהתחלה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מצפן החינוכי
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חיים פלג ,מהנדס :מצפן חינוכי שבעכבותיו האדריכלים מקבלים את כל ההנחיות
המפורטות איך לעשות הדבר הזה בעצם בתהליך תכנון מתקדם ואנחנו מבקשים כרגע
לאשר את הבית ספר יסודי שעליו דיבר בתב"ר לגבי תוספת של התיכון יש פה עוד חטיבת
בינים ותיכון שנייה אחת,
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :רגע לא שומעים סליחה,
חיים פלג ,מהנדס :חטיבת בינים אחת אמרתי בבנייה ,התיכון וחטיבת בינים השנייה
תהיה  15כיתות ועוד התיכון ,יעברו לנושא הזה כאשר כפי שאמרתי הם מתרוממים ל3
קומות ומצופפים זאת אומרת מתרחקים מערבה,
שלום בן משה ,ראש העיר :מתרחקים
חיים פלג ,מהנדס :כמה שיותר מערבה
שלום בן משה ,ראש העיר :בדיוק,
חיים פלג ,מהנדס :על מנת להתרחק למרחקים של מאה מטר מקו החשמל,
עומר רצון ,חבר מועצה :קצת מטעה שאתה מראה את זה ואז אומר מתרחקים,
התוכנית השנייה היא עשתה יותר שכל שהראו את הריחוק התוכנית השנייה מראה
שהתרחקו מקו החשמל
חיים פלג ,מהנדס :לא התוכנית המקורית הייתה,
(מדברים יחד)
חיים פלג ,מהנדס :סליחה רגע ,זאת התוכנית הראשונה שבה יש קירבה יחסית של קו
חשמל של  70מטר
שלום בן משה ,ראש העיר :יש קירבה עכשיו,
חיים פלג ,מהנדס :זה נראה כאילו רחוק אבל יש פה קרבה היא עומדת בגבולות הקודמים,
אנחנו עכשיו בתוכנית החדשה ,פה אתם רואים כתמים זה לא ממש המבנים אתם רואים
הכתם של האזור ,אבל אנחנו הזזנו גם על האזור הזה הירוק הוזז קצת מערבה יותר ממה
שרואים בתוכנית הקודמת ,זה לא תוכניות מפורטות זה פשוט סימוס סכמתי של העבודה
של המבנים כפי שביקשתי להציג אני עשיתי בשיא התמציתיות אנחנו כרגע מבקשים את
האישור להקמת הבית ספר הזה כיוון שיש צורך להקים אותו כמה שיותר מהר והוא פחות
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בן ציון בית אור ,חבר מועצה :רגע ,לאודיטוריום
חיים פלג ,מהנדס :לא משתנה אודיטוריום ספרייה וכן הלאה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :רגע אודיטוריום הספרייה אולמות הספורט מגרש הספורט
חיים פלג ,מהנדס :הכול יהיה
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :גישה לציבור?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן בוודאי
חיים פלג ,מהנדס :גישה לציבור אותם עקרונות שהיו קודם,
רזי אחרק ,חבר מועצה :תעשו בדיקה
חיים פלג ,מהנדס :כולל אולמות ספורט אולם גדול וכן הלאה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :הספרייה ש,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הכול,
(מדברים יחד)
איתן תם ,חבר מועצה :מבנה של תנועת נוער צריך להיות שמה מתחת לאולם?
חיים פלג ,מהנדס :הכול יהיה
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברה בכל קריית חינוך,
חיים פלג ,מהנדס :לא השתנה
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :קודם כל קריית חינוך משמשת בבקרים את בתי הספר את
מוסדות החינוך ואחרי צהרים וערב את הקהילה זה התפיסה בכל הקריות חינוך,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :יש ל...
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנוסף יש שם מבנה קהילתי והמבנה הקהילתי הזה ישמש
את הקהילה הזו מה שאנחנו מכירים כמתנ"ס יהיה בכל קריה כזאת סוג של מתנ"ס כזה
שכל החוגים וזה,
משתתף בדיון :מקום בלב,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מקום בלב יעשה שם את כל הפעילויות שלו ,כל קריית חינוך
תאמץ תנועת נוער ותנועת נוער הזאת תהיה בפנים כך שבסופו של דבר הפעילות הקהילתית
תהיה משולבת בתוך קריות החינוך,
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שלום בן משה ,ראש העיר :יפה הלאה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :יש לנו חוברת של פרוגרמה למוסדות חינוך גם רעיונית גם
פדגוגית שכל מתכנן מקבל את זה ...ועל פי זה הוא מתכנן,
חיים פלג ,מהנדס :תודה רבה לכם ,רק לשאלתך עומר מתוכנן פה ממש  1,300מטר מתחת
לאולם ספורט שתוכלו ליצור את הפרוגרפיה וזה 9...
רזי אחרק ,חבר מועצה :חברים בואו נעלה להצבעה אם אתם רוצים לסיים לפני שמונה
וחצי,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שנייה ,בית ספר ב 509הוא לא קריית חינוך הוא בית ספר
עצמאי ובודד ויש שמה בית ספר ב...
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה 18 :כיתות
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר,24 :
בן ציון בית אור ,חבר מועצה,24 :
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב אני מעלה את ה...
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני מעלה בסעיף  2את התברים יא' יב' יג' להצבעה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :רגע מה זה התב"רים האלה?
רזי אחרק ,חבר מועצה :מה שדיברנו עד עכשיו,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מה שדיברנו עכשיו ,תב"ר יא' אישור תב"ר מספר 1541
עבור בית ספר יסודי מתחם  Aמגרש  815על סך  ₪ 24,000,000במימון משרד החינוך /
משרד הבינוי והשיכון /העירייה /מפעל הפיס
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :הלאה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סעיף יב' אישור תב"ר מספר  1542עבור בית ספר יסודי
מתחם  Cמגרש  110על סך  24,000,000שקל במימון משרד החינוך /משרד השיכון /עירייה/
מפעל הפיס,
שלום בן משה ,ראש העיר :כתוב הכול
רזי אחרק ,חבר מועצה :לא משנה,
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בסעיף יג' אישור תב"ר מספר  1543עבור בית ספר יסודי
מתחם  Eמגרש  509על סך  24,000,000במימון משרד החינוך /בינוי שיכון /עירייה /מפעל
הפיס,
רזי אחרק ,חבר מועצה :יאללה הצבעה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :לא מבין מתחם  Cדילגת?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא הוא הסביר עכשיו,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אמרנו  110יש שמה בית ספר,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אבל מתחם ?C
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא אמר
רזי אחרק ,חבר מועצה :הוא אמר,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מתחם  110 Cיש שם בית ספר יסודי
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :והוא הציג?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הוא הציג פה
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :את מתחם ?C
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן הרגע ,פה פה
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מה הוא הציג,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שנייה מתחם  Cלא מפורט כמו מתחם ...
שלום בן משה ,ראש העיר :לא מפורט,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :ואני שואל במתחם  Cסליחה שזה תוכננה שם קריי חינוך של
בית ספר יסודי במקום,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :נכון,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מה אתה עכשיו הולך לבנות שם
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בית ספר יסודי  24כיתות
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :ו?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חטיבה  24כיתות
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :גם חטיבה?
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שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ותיכון  24כיתות,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :וגם תיכון ,מתחם ? C
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הכול
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :תכנון מהמם
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :רגע התיכון הזה מה? הוא במקום איזה תיכון?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זה לא במקום
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :כן נו?
שלום בן משה ,ראש העיר :צריך עוד תיכון,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מה זה תיכון רביעי במתחמים?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :הופה ,חדש
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :תקשיב מספר כיתות הוא ב 60אחוז יותר...
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :ובמקום  3תיכונים יהיו  4זה מה שאתה אומר?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
רזי אחרק ,חבר מועצה :מה הבעיה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בכל ה...
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כל קריית חינוך
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :לא כי אני צריך לדעת את זה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בסדר,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כל קריית חינוך מא' עד יב'
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אני שומע את זה פה בפעם ראשונה ,כי הוא אומר פה תיכון
אבל הוא לא אומר מאיפה מעביר אותו עכשיו אני שומע תיכון חדש,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מאיפה אני יכול לדעת את זה אם לא אומרים את זה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כל קריית חינוך היא מא' עד יב'
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :רגע בסדר גם את זה לא שמענו,
רזי אחרק ,חבר מועצה :טוב אפשר לעלות להצבעה?
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מה זה לא שמעתם?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עכשיו גם בקריית חינוך
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :איפה שמענו מישהו פה  ...במועצת העיר אף פעם לא,
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה מבקש משהו נקודתי בוא (לא ברור)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מה זה נקודתי
עומר רצון ,חבר מועצה :מי דיבר אליך כרגע ,מה אתה קופץ דיברתי עם שלמה מה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :ה' ישמור אותי,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :לא דיברת אלי?
עומר רצון ,חבר מועצה :לא לא תתפלא ,יש פעמים ש...
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :כשאתה מדבר עם שלמה תסתכל עליו,
עומר רצון ,חבר מועצה :הסתכלתי עליו,
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני רוצה רגע משהו עקרוני קריית חינוך הזה תהיה על
אותם עקרונות
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :רגע רגע סליחה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שנייה
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אבל במתחם  Cבקריה הזו ,איפה חיים? ,היו מתוכננים שם
כמה מוסדות ציבור,
חיים פלג ,מהנדס 2 :בתי ספר יסודיים תוכננו
בן ציון בית אור ,חבר מועצה 2 :בתי ספר יסודי והיו שם גם גני ילדים,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :מה זה קשור עכשיו לתב"ר הזה לא הבנתי עכשיו מה זה קשור,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אני צריך לאשר את זה,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא את התב"ר הוא מדבר איתך ספציפית על הבית ספר
שאתה צריך לאשר,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אני לא מאשר אם אני לא יודע מה קורה במתחם הזה מה
זאת אומרת
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בנגה אני רוצה,
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(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני רוצה להגיד משהו עקרוני הדבר הראשון התוכנית
העקרונית שאתה מכיר אותה השתנתה
עומר רצון ,חבר מועצה :הוא לא מקבל את זה ,הם שינו
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :שנייה רגע עומר .מכיוון שמספר הילדים אנחנו ראינו את
אז שמספר הילדים גדל,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא צפית את זה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :שנייה ,ולכן התכנון השתנה
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :את זה אני יודע לפניך
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אנחנו ...די נו מה זה משנה
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אני רוצה להבין מה שתוכנן במתחם C

סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :ותוכנן,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :ואני בעד שינויים והתאמת
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אני רוצה לדעת המוסדות ציבור שתוכננו במתחם  Cבקריה
הזו
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :ועכשיו שינו,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן?
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מה קורה עם אלה שתוכננו ועכשיו בוטלו העבירו אותם
למקום אחר,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא לא ,בנגה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :זה מה שאני רוצה לדעת זה הכול,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :התכנון השתנה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אבל שינו את המוסדות,

71

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  97/13מיום 9/7/2018

שלום בן משה ,ראש העיר :סיגל תני לו להסביר לו נו,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אני שואל מה עשו עם המוסדות
שלום בן משה ,ראש העיר :תקבל תשובה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :שתי גני ילדים אשכולות מעון יום בוטלו
שלום בן משה ,ראש העיר :תקבל תשובה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :יש יש הכול,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אז אני רוצה לדעת איפה,
עומר רצון ,חבר מועצה :מה בוטלו לא בוטלו,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מה זה יש הכול את יודעת
רזי אחרק ,חבר מועצה :אל תרגיזי אותו נו די,
שלום בן משה ,ראש העיר :תקבל תשובה
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה תקשיב התוכנית שאתה מכיר התבססה על תמהיל
הממוצע הארצי היה בה  105כיתות גן עכשיו יש  165כיתות גן ,ה 65כיתות גן נוספות יש לנו
תוכנית שפרשנו אותה כבר על פני כל המתחמים יש לנו תוכנית שאני אשמח להראות לך
אותה ,שמראה איזה מתחמים של מוסדות חינוך הולכים להיות באיזה שטחים,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אני רוצה להבין מה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שנייה שנייה
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :המוסדות ציבור שתוכננו בקריית חינוך הזו לאן הם עברו?
הם עברו לאיזה מקום?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הם עברו למקום אחר,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :או שאתה אומר זה בית ספר ואחרי כן נראה מה יהיה הלאה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא לא
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא מה פתאום,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אז אני רוצה לשמוע את זה זה הכול,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מה שאני אומר,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אבל אמרנו את זה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :תנו לו לענות,
(מדברים יחד)
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רזי אחרק ,חבר מועצה :תנו לשלמה לענות,
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כל ה  165גנים יש לנו תוכנית איפה אנחנו הולכים למקם
אותם אני אשמח להראות לך אותם,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אוקי,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זה אחד .שתיים אנחנו הגדלנו גם את כמות בית ספר
היסודיים וגם את כמות הכיתות לתיכון ,יש לנו תוכנית שמראה וכל אחד מקריות החינוך
וגם במקומות שלא נכנס קריות החינוך איפה הולכים לקום בתי הספר וגם איפה הולכים
לקום החטיבות והתיכונים אוקי
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :וגני ילדים כן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בתוך הקריות חינוך אנחנו נשים גם את ה ,מוסדות
הקהילתיים כלומר מעבר למוסדות הקהילתיים ,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מה שהסברת קודם
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו בונים גם את התנועות הנוער וגם את המרכזים
הקהילתיים בתוך ה
שלום בן משה ,ראש העיר :המתחם הזה
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :נהדר בסדר גמור
רזי אחרק ,חבר מועצה :יאללה עבר הצבעה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :הלאה שאלה אחרונה ברשותך אדון
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן?
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אדוני ראש העיר ,אם תתקבל החלטה שראש העין עוברת
למערכות חינוך של שתי חטיבות אחת יסודית ואחת עליונה והם מתבטלות חטיבות הבינים
מה קורה במערך הזה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני אסביר הדיונים על השש שנתי
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :המעבר ל 6שנתי זה דיונים שהועלו ברשות ראש העיר מעל
מלפני שנתיים בערך אנחנו מנהלים את הדיונים האלה ביחד עם הפיקוח וביחד עם הזה ,לא
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הגענו למסקנה ברורה האם אנחנו רוצים לעבור לשש שנתי
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא נכון אנחנו הגענו,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רגע נו באמת סיגל
שלום בן משה ,ראש העיר :תני לו להשלים רגע
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ולכן מה שעשינו אנחנו בעקרונות המתכננים אנחנו אומרים
שאנחנו רוצים לבנות את העל יסודי במצב שהמעבר לשש שנתי יהיה מעבר קל,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :של השינוי,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ולכן יהיו צמודים אחד לשני במצב במתכונת כזאת שבקלות
אפשר לעבור לשש שנתי
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :טוב,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הצגתי את זה גם במשרד החינוך
רזי אחרק ,חבר מועצה :יאללה הצבעה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :טוב שאלה אחרונה ודי,
רזי אחרק ,חבר מועצה :אמרת קודם שאלה אחרונה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עוד אחד כן,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מתוך אחרונה נולדה עוד שאלה,
שלום בן משה ,ראש העיר :עוד שאלה כן?
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אנחנו מדברים כרגע על בתי ספר תיכון יופי אני לא רוצה
לחבר את זה לבגין זה היה פה בוועדת חינוך שישבנו לא רוצה לחבר את זה לבגין כרגע
בשביל לא לסבך את הדיון ,אבל אם התיכונים האלה ,זה מופנה אליך ,אם לתיכונים האלה
יהיו תהיה ייחודיות כמו אחד מהם מדעית טכנולוגי השני...
שלום בן משה ,ראש העיר :התשובה היא כן,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :איך זה בה לידי ביטוי בתכנון עכשיו של התיכונים?
שלום בן משה ,ראש העיר :התשובה היא שכל אחד מהמתחמים האלה יהיה אחד יהיה ל...
ייחודיות לאומנויות הש ...השני יהיה לתחום הטכנולוגיה השלישי יהיה
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :זה החלטה?
שלום בן משה ,ראש העיר :החלטה
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אלה הנחיות שניתנו?
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שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :למתכננים?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן כן כן,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :טוב,
רזי אחרק ,חבר מועצה :הצבעה נו,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אוקי בשעה טובה התב"רים בסעיף ,2
משתתף בדיון :מה בשעה טובה זה  72,000,000שקל
שלום בן משה ,ראש העיר :כן בקשה,
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :להצבעה ,שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד ,בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי?
רזי אחרק ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איתן?
איתן תם ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס?
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אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מאשר,
החלטה מס' 5
סעיף  2יא'-יג' שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט
להלן:
יא .אישור תב"ר מס'  1541עבור בי"ס יסודי מתחם  Aמגרש  ,815ע"ס ₪ 24,000,000
במימון
משרד החינוך /משרד הבינוי והשיכון /עירייה /מפעל הפיס.
יב .אישור תב"ר מס'  1542עבור בי"ס יסודי מתחם  Cמגרש  ,110ע"ס ₪ 24,000,000
במימון משרד החינוך /משרד הבינוי והשיכון /עירייה /מפעל הפיס.
יג .אישור תב"ר מס'  1543עבור בי"ס יסודי מתחם  Eמגרש  ,509ע"ס ₪ 24,000,000
במימון משרד החינוך /משרד הבינוי והשיכון /עירייה /מפעל הפיס.
בעד ) 10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,עומר רצון ,איתן תם ,אלכס קפלונוביץ ,בן ציון בית אור.
יצא )1( :משה סיני.

שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברים תודה רבה ,אנחנו עוברים לסעיף,
רזי אחרק ,חבר מועצה :הוא לא בעד הוא רק מאשר.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע,
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל יש לנו עוד נושאים יש לנו פה אנשים שבאו,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע דקה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :ברשותכם הנושא שהעלה איתן בפעם הקודמת על המצלמות
במעונות ידון בישיבה הבאה
רזי אחרק ,חבר מועצה :אוקי,
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל אפשר להגיד שאנחנו בעד לא נגד בעד,
שלום בן משה ,ראש העיר :אמרתי שאנחנו בעד,
סעיף  3שבתוספת לסדר היום :דיון עפ"י בקשת  5חברי מועצה בנושא" :התקנת מצלמות
אבטחה בכל מוסדות החינוך לרבות גנים ובתי ספר"  -נדחה לישיבת מליאת מועצה הבאה.
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(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו נעלה נושא אחד עכשיו קצר ונסנן אותו מכיוון שיש לנו
פה,
עומר רצון ,חבר מועצה :איזה נושא אבל?
שלום בן משה ,ראש העיר :הנושא של חניון,
עומר רצון ,חבר מועצה :איזה חניון?
רזי אחרק ,חבר מועצה :אהה נכון יש לנו הקצאות זה בדיוק דקה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הם קצרים חבל,
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה,
עומר רצון ,חבר מועצה :איזה נושאים,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :סעיף  4ו5 -
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני רק אומרת לכם שש  5 4ו 6-זה מאוד קצר,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון ,בבקשה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אין פה משהו בעייתי ,אני רק אציג את זה ב...
שלום בן משה ,ראש העיר 4 :ו 5ו 6אין שום בעיה,
(מדברים יחד)
 4.אישור המלצת ועדת הקצאות להגדלת שטח הקצאה בכ 84 -מ"ר לעמותת "העמותה
למען הקשיש" ,ע"ר מס'  580119535בנוגע למקרקעין הידועים כגוש  4272ח"ח  138ו-
 188מגרש ד' ברחוב שבזי  77ראש העין בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב כנספח א'.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב סעיף  4בסדר היום ,אישור ,פרומה בואי תקראי
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אישור ועדת הקצאות להגדלת שטח הקצאה בכ84-
מטר רבוע לעמותה למען הקשיש עמותה רשומה מספר  580119535בנוגע למקרקעין הידועים
כגוש  4272חלק מחלקה  138ו 188-מגרש ד' ברחוב שבזי  77ראש העין ,בהתאם להקצאה.
אני רק מזכירה לכם שאנחנו אישרנו בקדנציה קודמת הקצאה לעמותה למען הקשיש
שלום בן משה ,ראש העיר :זה מרכז יום לקשיש
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :וכרגע מבוקש להגדיל את זה להוסיף קרקע בשטח
כמו שהקראתי של  84מטר לשתי מטרות,
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שלום בן משה ,ראש העיר :בתוך המתחם שלהם,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לשתי מטרות ,אחת מבנה להצבת מבנה בגודל 24
מטר אשר ישמש במשרד היחידה לטיפולי בית וכן שטח נוסף בגודל של  60מטר למטרת
הקמת גינה טיפולית על פי המפורט בבקשת ההקצאה זה ישמש שטח הגדלה לפעילות
שתינתן לאוכלוסיית הקשישים בעיר,
שלום בן משה ,ראש העיר :גינה טיפולית,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :תקופת הקצאה מתאחדת עם אותו חוזה שאישרנו
שהכול יהיה יישור קו מה שנקרא אני לא רואה בזה שום...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :זה מרכז יום לקשיש
רזי אחרק ,חבר מועצה :איתן זה מרכז יום לקשיש
(מדברים יחד)
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :איתן אני לא בדקתי באופן אישי אבל מנהלת מחלקת
נכסים עו"ד ענת קנר לא מביאה לדיון אם אין אישור ניהול תקין,
שלום בן משה ,ראש העיר :וודאי,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני לא בדקתי באופן אישי,
רזי אחרק ,חבר מועצה :הלאה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני מעלה את סעיף  4להצבעה .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני ,מנכ"ל העירייה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שכטר?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הוא לא פה.
עומר רצון ,חבר מועצה :יצא,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יצא .רזי?
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רזי אחרק ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איתן תם?
איתן תם ,חבר מועצה :אני בעד אבל אני הייתי רוצה לדעת במה מצביעים,
שלום בן משה ,ראש העיר :אמרתי,
איתן תם ,חבר מועצה :לא יודע,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו נותנים הקצאה למרכז יום לקשיש מגדילים להם את
השטח
שלום בן משה ,ראש העיר :בתוך השטח שלהם,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הם שמים שם איזשהו מבנה של  24מטר מרובע
איתן תם ,חבר מועצה :בעד,
שלום בן משה ,ראש העיר :למרכז יום לקשיש כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' 6
סעיף  4שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצת ועדת הקצאות
להגדלת שטח הקצאה בכ 84 -מ"ר לעמותת "העמותה למען הקשיש" ,ע"ר מס'
 580119535בנוגע למקרקעין הידועים כגוש  4272ח"ח  138ו 188 -מגרש ד' ברחוב
שבזי  77ראש העין בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב כנספח א'.
בעד )9( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון,
איתן תם ,אלכס קפלונוביץ ,בן ציון בית אור.
יצאו )2( :משה סיני ,עומר שכטר.
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 .5אישור גריעת שטח מחוזה החכירה שבין העירייה לרמ"י  -חטיבת קרקע בשטח 50
מ"ר גוש  7284ח"ח  26על מנת לאפשר התקשרות ישירה בין חח"י לרמ"י להקמת חדר
_____________________________________
טרפו בשכונת חורשים.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו עוברים ל ,5-פרומה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אוקי אישור גריעת שטח מחוזה חכירה שבין
העירייה לרמי חטיבת קרקע בשטח  50מטר רבוע גוש  4284חלק מחלקה  26על מנת לאפשר
התקשרות ישירה בין חברת החשמל ישראל לרמ"י להקמת חדר טרפו בשכונת חורשים פה
מדובר רק להזכיר התב"ע של רנ9/א' לא מאפשרת הפקעה של המקרקעין ,ולכן על
המגרשים הציבוריים פה במועצה אנחנו אישרנו הסכם חכירה מול רמ"י כרגע עומד על
הפרק מתוך השטחים האלה שאנחנו אישרנו את חוזה החכירה לגרוע  50מטר כדי שחברת
החשמל תוכל להתקשר באופן ישיר עם רמ"י להקמת חדר טרפו שאמור לשרת בית ספר
שהעירייה בונה במתחם הזה לטובת התושבים,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מעלה להצבעה נושא  5לסדר היום ,שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הוא לא פה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי?
רזי אחרק ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :מה מה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הקצאה של חדר טרפו?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד .בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איתן תם?
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איתן תם ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' 7
סעיף  5שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד גריעת שטח מחוזה
החכירה שבין העירייה לרמ"י – חטיבת קרקע בשטח  50מ"ר גוש  7284ח"ח  26על מנת
לאפשר התקשרות ישירה בין חח"י לרמ"י להקמת חדר טרפו בשכונת חורשים.
בעד )9( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון,
איתן תם ,אלכס קפלונוביץ ,בן ציון בית אור.
יצאו )2( :משה סיני ,עומר שכטר.

 .7אישור הגשת תכנית  418-0633131חניה פארק אפק רנ 20021/א.1/
רקע :בהתאם להנחיות חדשות של יועמ"ש הוועדה המחוזית ובהתאם למכתב של
ממונה וועדות ,גב' רונית חג'ג' מיום  ,29/5/2017על התכנית המוגשת על ידי רשות
מקומית להיות מלווה בהחלטה שהתקבלה במליאת מועצת הרשות ,על עצם הגשת
התכנית מטעמה ,זאת בנוסף לאישורה בוועדה /וועדת המשנה לתכנון ובניה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סעיף  7לסדר היום.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אישור הגשת תוכנית  4180633131חניה פארק אפק
2001א' 1בהתאם להנחיות חדשות יועמ"ש וועדה מחוזית ובהתאם למכתב ...זה צורף
לכם בחומר של ממונה וועדות גברת רונית חגג' מיום  29/5/17על תוכנית ,זה הנחיות חדשות
בכל הרשויות אני בדקתי ,כל תוכנית שמוגשת על ידי רשות מקומית ,זאת אומרת שהעירייה
היוזמת שלה ,חייבת להיות מלווה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :מה יזמנו שם?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כתוב לך חניה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :מה חניה שהיא  ...עליה כסף,
(מדברים יחד)
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :תכנון ובנייה....
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רזי אחרק ,חבר מועצה :בואו נלמד את זה זה חניה בכסף,
(מדברים יחד)
רזי אחרק ,חבר מועצה :למה לשנות את הסטטוס של החניה שמה אני לא חייבת לשנות
אותה,
שלום בן משה ,ראש העיר :איזה סטטוס של החניה?
רזי אחרק ,חבר מועצה :אז שיישאר ככה שימשיכו להחנות,
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברים סעיף  7עולה להצבעה .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שכטר? איננו .רזי?
רזי אחרק ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :מאשר,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איתן?
איתן תם ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :בעד,
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החלטה מס' 8
סעיף  7שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגשת תכנית
 418-0633131חניה פארק אפק רנ 20021/א.1/
בעד )9( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון,
איתן תם ,אלכס קפלונוביץ ,בן ציון בית אור.
יצאו )2( :משה סיני ,עומר שכטר.

 .8בקשה להוספת נושא לסדר היום של חבר המועצה רזיאל אחרק בנושא :דיון על תכנון
או כוונת תכנון להפוך את השצ"פ בכניסה לעיר בפינת רחובות אצ"ל שד' שלמה המלך
לחניון_____________________________________________________ ___.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אוקי אנחנו עוברים לסעיף  8בסדר היום .מאחר וזה בקשה
של רזי אז רזי יציג אותה.
רזי אחרק ,חבר מועצה :תראו אני אעשה את זה קצר בכניסה לעיר היה שצ"פ בצד ימין
רחוב האצל פינת שבזי לא חרונה כבר ,אתה יודע מרגילים את האנשים שהדשא הפך להיות
חניה שם והייתה תוכנית כזו חשיבה לתכנן ,אריה איפה אתה?
(מדברים יחד)
רזי אחרק ,חבר מועצה :בכניסה לרחוב האצל
עומר רצון ,חבר מועצה :מול הקפה קפה
(מדברים יחד)
רזי אחרק ,חבר מועצה :רוצים שמה (לא ברור) אני רוצה קודם אריה תגיד אם זה נכון או
לא נכון שמתכננים שם חניון?
אריה גלברג ,מהנדס העירייה :אני אגיד לך התב"ע סימנה את זה כחניון,
רזי אחרק ,חבר מועצה :התב"ע סימנה את זה כשצ"פ
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :תב"ע זה חניה,
(מדברים יחד)
רזי אחרק ,חבר מועצה :פרומה מה הנוהל...
(מדברים יחד)
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :שינוי תב"ע,
רזי אחרק ,חבר מועצה :שינוי תב"ע
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :שנייה בקשה,
משתתף בדיון :ראש העיר נבחר בהקמתם של ראות ירוקות ושימורם,
שלום בן משה ,ראש העיר :גם,
משתתף בדיון :להפוך בכניסה לראש העין
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :זה אבסורדי ובלתי נתפס מה שמבקשים ממך ,אל תיכנע ללחצם של ...
עסקים ולשמור על ראייה ירוקה לטובת התושבים .תודה.
רזי אחרק ,חבר מועצה :אגב יש מקום איפה שמגרש הכדורגל זה שטח ציבורי להפוך את זה
לחניה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה שאלת שאלה
רזי אחרק ,חבר מועצה :כן
שלום בן משה ,ראש העיר :קיבלת תשובה שבתב"ע יש חניה
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל למה להפוך כל דבר לפופוליסטי כרגע,
רזי אחרק ,חבר מועצה :כן כן
עומר רצון ,חבר מועצה :מי שינה לא שינינו כלום,
רזי אחרק ,חבר מועצה :נכון,
עומר רצון ,חבר מועצה :מה אתה לא נגעת בכלום,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא וודאי שלא
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה בשלב זה (מדברים יחד) רבותי סליחה,
רזי אחרק ,חבר מועצה :שנייה רגע,
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו בשלב זה הקפאנו את התכנון הזה נקודה תודה רבה
לכם.

 -תום הישיבה –
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
תב"ר שהועלה מחוץ לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד להעלות מחוץ לסדר
היום את תב"ר מס'  1544עבור נגישות פיזית פרטנית ממ"ד אוהל שרה ,ע"ס ₪ 210,167
במימון משרד החינוך.
החלטה מס' 2
סעיף  6שבתוספת לסדר היום :אישור נסיעת חבר המועצה עומר רצון לשנגחאי כיו"ר
המשלחת הישראלית במסגרת אליפות העולם בקט-רגל  ,F5WCבספטמבר .2018
(עלות הנסיעה והאירוח כלולה בהסכם לקיום אליפות הליגה בראש העין)
החלטה :מ ליאת המועצה מאשרת פה אחד נסיעת חבר המועצה עומר רצון לשנגחאי כיו"ר
המשלחת הישראלית במסגרת אליפות העולם בקט-רגל  ,F5WCבספטמבר .2018
(עלות הנסיעה והאירוח כלולה בהסכם לקיום אליפות הליגה בראש העין)
בעד )10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,עומר רצון ,איתן תם ,אלכס קפלונוביץ ,בן ציון בית אור.
יצא )1( :משה סיני.
החלטה מס' 3
סעיף  2א'-ט' שבסדר היום ותב"ר מס'  1544שהועלה מחוץ לסדר היום:
סעיף  2א'-ט' שבסדר היום:
א .אישור תב"ר מס'  1722עבור מערכת אקטיבית לטיפול בקרינה בבית הספר מגרש ,808
ע"ס  ₪ 682,110במימון משרד הבינוי והשיכון.
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1523עבור  6כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,809ע"ס ₪ 1,700,000
במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס( ,תקציב קודם
 ,₪ 3,800,000תקציב מעודכן .)₪ 5,500,000
ג .אישור הגדלת תב"ר מס'  1488עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,905ע"ס ₪ 335,000
במימון משרד החינוך (תקציב קודם  ,₪ 3,510,000תקציב מעודכן )₪ 3,845,000
ד .אישור הגדלת תב"ר מס'  1502עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,)906( 200ע"ס 584,000
 ₪במימון משרד החינוך (תקציב קודם  ,₪ 3,500,000תקציב מעודכן .)₪ 4,084,000
ה .אישור תב"ר מס'  1536עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממ"ד אוהל שרה ,ע"ס
 30,000ש"ח במימון משרד החינוך.
ו .אישור תב"ר מס'  1537עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה תיכון בגין ,ע"ס ₪ 30,000
במימון משרד החינוך.
ז .אישור תב"ר מס'  1538עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממלכתי טל ,ע"ס ₪ 30,000
במימון משרד החינוך.
ח .אישור תב"ר מס'  1539עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממ"ד רמב"ם ,ע"ס 30,000
ש"ח במימון משרד החינוך.
ט .אישור תב"ר מס'  1540עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממ"ד צורים ,ע"ס ₪ 30,000
במימון משרד החינוך.
תב"ר שהועלה מחוץ לסדר היום:
אישור תב"ר מס'  1544עבור נגישות פיזית פרטנית ממ"ד אוהל שרה ,ע"ס ₪ 210,167
במימון משרד החינוך.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט לעיל.
בעד )10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני
עומר רצון ,איתן תם ,אלכס קפלונוביץ ,בן ציון בית אור.
יצא )1( :משה סיני.
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החלטה מס' 4
סעיף  2י' שבסדר היום :אישור הגדלת תב"ר מס'  369עבור תכנון תב"ע חותמי המגילה,
ע"ס  ₪ 350,000במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 250,000תקציב מעודכן .)₪ 600,000
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הגדלת תב"ר מס'  369עבור
תכנון תב"ע חותמי המגילה ,ע"ס  ₪ 350,000במימון עירייה (תקציב קודם ,₪ 250,000
תקציב מעודכן .)₪ 600,000
בעד )9( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני,
עומר רצון ,איתן תם ,אלכס קפלונוביץ.
נגד )1( :בן ציון בית אור.
יצא )1( :משה סיני.

החלטה מס' 5
סעיף  2יא'-יג' שבסדר היום:
יא .אישור תב"ר מס'  1541עבור בי"ס יסודי מתחם  Aמגרש  ,815ע"ס  ₪ 24,000,000במימון
משרד החינוך /משרד הבינוי והשיכון /עירייה /מפעל הפיס.
יב .אישור תב"ר מס'  1542עבור בי"ס יסודי מתחם  Cמגרש  ,110ע"ס  ₪ 24,000,000במימון
משרד החינוך /משרד הבינוי והשיכון /עירייה /מפעל הפיס.
יג .אישור תב"ר מס'  1543עבור בי"ס יסודי מתחם  Eמגרש  ,509ע"ס  ₪ 24,000,000במימון
משרד החינוך /משרד הבינוי והשיכון /עירייה /מפעל הפיס.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט לעיל.
בעד ) 10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,עומר רצון ,איתן תם ,אלכס קפלונוביץ ,בן ציון בית אור.
יצא )1( :משה סיני.
סעיף  3שבתוספת לסדר היום :דיון עפ"י בקשת  5חברי מועצה בנושא" :התקנת מצלמות
אבטחה בכל מוסדות החינוך לרבות גנים ובתי ספר"  -נדחה לישיבת מליאת מועצה הבאה.
החלטה מס' 6
סעיף  4שבתוספת לסדר היום :אישור המלצת ועדת הקצאות להגדלת שטח הקצאה
בכ 84 -מ"ר לעמותת "העמותה למען הקשיש" ,ע"ר מס'  580119535בנוגע למקרקעין
הידועים כגוש  4272ח"ח  138ו 188 -מגרש ד' ברחוב שבזי  77ראש העין בהתאם להסכם
הקצאה המצ"ב כנספח א'.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצת ועדת הקצאות להגדלת שטח הקצאה
בכ 84 -מ"ר לעמותת "העמותה למען הקשיש" ,ע"ר מס'  580119535בנוגע למקרקעין
הידועים כגוש  4272ח"ח  138ו 188 -מגרש ד' ברחוב שבזי  77ראש העין בהתאם להסכם
הקצאה המצ"ב כנספח א'.
בעד )9( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון,
איתן תם ,אלכס קפלונוביץ ,בן ציון בית אור.
יצאו )2( :משה סיני ,עומר שכטר.
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החלטה מס' 7
סעיף  5שבתוספת לסדר היום :אישור גריעת שטח מחוזה החכירה שבין העירייה לרמ"י –
חטיבת קרקע בשטח  50מ"ר גוש  7284ח"ח  26על מנת לאפשר התקשרות ישירה בין חח"י
לרמ"י להקמת חדר טרפו בשכונת חורשים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד גריעת שטח מחוזה החכירה שבין העירייה
לרמ"י – חטיבת קרקע בשטח  50מ"ר גוש  7284ח"ח  26על מנת לאפשר התקשרות ישירה
בין חח"י לרמ"י להקמת חדר טרפו בשכונת חורשים.
בעד )9( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון,
איתן תם ,אלכס קפלונוביץ ,בן ציון בית אור.
יצאו )2( :משה סיני ,עומר שכטר.

החלטה מס' 8
סעיף  7שבתוספת לסדר היום :אישור הגשת תכנית  418-0633131חניה פארק אפק
רנ 20021/א.1/
רקע  :בהתאם להנחיות חדשות של יועמ"ש הוועדה המחוזית ובהתאם למכתב של ממונה
וועדות ,גב' רונית חג'ג' מיום  ,29/5/2017על התכנית המוגשת על ידי רשות מקומית להיות
מלווה בהחלטה שהתקבלה במליאת מועצת הרשות ,על עצם הגשת התכנית מטעמה ,זאת
בנוסף לאישורה בוועדה /וועדת המשנה לתכנון ובניה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגשת תכנית  418-0633131חניה פארק אפק
רנ 20021/א.1/
בעד )9( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון,
איתן תם ,אלכס קפלונוביץ ,בן ציון בית אור.
יצאו )2( :משה סיני ,עומר שכטר.

___________________
שלום בן משה
ראש העיר

____________________
שלמה שילה
מנכ"ל העירייה
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