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השתתפו :
 .1שלום בן משה

-

ראש העיר

 .2ישי אדוארד

-

ס/מ"מ ראש העיר (הגיע בשעה )19:20

 .3מיכאל מלמד

-

סגן ראש העיר

 .4עומר שכטר

-

סגן ראש העיר

 .5עדי אביני

-

חבר מועצה

 .6מיכל סופרין דיסנטיק

-

חברת מועצה

 .7מעוז שלום

-

חבר מועצה (הגיע בשעה )18:50

 .8דורון אמסלם

-

חבר מועצה

 .9עופר גבאי

-

חבר מועצה (הגיע בשעה  18:55ויצא בשעה )19:40

 .10בני אנניה

-

חבר מועצה

 .11יעקב אדמוני

-

חבר מועצה

 .12רז שגיא

-

חבר מועצה (יצא אחרי סעיף )12

 .13חנוך עוז

-

חבר מועצה

 .14בני בנגה בית אור

-

חבר מועצה

חסרים:
 .1עומר רצון

-

חבר מועצה

 .2ד"ר יוכבד פנחסי אדיב

-

חברת מועצה

 .3משה בן טובים

-

חבר מועצה

נוכחים:
 .1אילן הררי

-

מנכ"ל העירייה

 .2רו"ח רחבעם חיים

-

גזבר העירייה

 .3עו"ד פרומה פורת

-

יועמ"ש העירייה

 .4ניר אבנון

-

מבקר העירייה

 .5עו"ד משה כהן

-

יועמ"ש הוועדה לתו"ב
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סדר היום:
 . 1אישור הגדלת תב"ר מס'  1524עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  , 206ע"ס
 ₪ 500,000במימון משרד החינוך/מפעל הפיס (תקציב קודם 3,800,000
 ,₪תקציב מעודכן .)₪ 4 ,300,000
 . 2אישור הגדלת תב"ר מס'  1509עבור  5כיתות גן מתחם  Aמגרש  , 803ע"ס
 ₪ 20,000במימון משרד החינוך/מפעל הפיס (תקציב קודם ,₪ 4,700,000
תקציב מעודכן .)₪ 4,720,000
 . 3אישור הגדלת תב"ר מס'  1523עבור  6כיתות גן מתחם  Aמגרש  , 809ע"ס
 ₪ 320,000במימון משרד החינוך (תקציב קודם  ,₪ 5,500,000תקציב
מעודכן .)₪ 5,820,000
 4 .אישור תב"ר מס'  1583עבור שיפוץ הצטיידות ובטיחות מוס"ח ,ע"ס
 ₪ 12,000,000במימון עירייה.
 5 .אישור תב"ר מס'  1584עבור שדרוג הצטיידות ובטיחות מוסדות חינוך
תורניים ,ע"ס  ₪ 2,400,000במימון עירייה.
 . 6אישור תב"ר מס'  1337עבור השתתפות בהוצאות תכנון ופיקוח עליון
עבור כביש  , 5ע"ס  ₪ 439,702במימון נתיבי ישראל החברה הלאומית
לתשתיות תחבורה בע"מ.
 . 7אישור הגדלת תב"ר מס'  1033עבור מעון יום מתחם  Aמגרש  , 803ע"ס
 ₪ 3,248,000במימון משרד העבודה ,הרווחה והשירותים ה חברתיים
(תקציב קודם  ,₪ 3,212,875תקציב מעודכן .)₪ 6,460,875
הסבר לתבר"ם הבאים המפורטים מטה :
נהגנו עד היום לתקצב הכנסות לא קבועות ממשרדי ממשלה בסעיפי
התקציב השוטף הן בהכנסות והן בהוצאות תחת המונח "משוער"
שמשמעו ,כל תקציב שנקבל מהמשרד הממשלתי יתבצע בסכום המתקבל.
לאחר התייעצות עם רו"ח מטעם משרד הפנים התקבלה ההחלטה להעביר
את הסעיפים "המשוערים" המתוקצבים על ידי משרדי ממשלה לתקציב
תברי"ם ,גם נכון מבחינת מעקב אחר כל תב"ר.
לאור זאת ,מועצת העיר מתבקשת לאשר את כל התב"רים המובאים להלן
שסכומם נגזר מהסכ ומים שהתקבלו בשנת  2019עבור שנים . 2019-2021
במידה ויתקבלו סכומים גבוהים יותר ,יעודכן התב"ר הרלוונטי.
 . 8אישור תב"ר מס'  1585עבור עיר ללא אלימות ,ע"ס  ₪ 1,500,000במימון
המשרד לביטחון פנים.
 . 9אישור תב"רים תלת שנת יים לשנים 2021 , 2020 , 2019 :במימון משרד
החינוך עפ"י הטבלה המצורפת (עמ' :) 3
אישור תב"ר מס'  1586עבור הצטיידות ופעילות חינוך קולות קוראים,
ע"ס .₪ 3,600,000
אישור תב"ר מס'  1587עבור הצטיידות תורני ,ע"ס .₪ 165,000
אישור תב"ר מס'  1588עבור הצטיידות חינוך ,ע"ס .₪ 900,000
אישור תב"ר מס'  1589עבור חינוך מיוחד והעשרה ,ע"ס .₪ 180,000
אישור תב"ר מס'  1590עבור סייעת שניה העשרה ,ע"ס .₪ 711,000
אישור תב"ר מס'  1591עבור מועדוניות ,ע"ס  120,000ש,ח.
אישור תב"ר מס'  1592עבור יוזמות חינוך ,ע"ס .₪ 450,000
אישור תב"ר מס'  1593עבור השאלת ספרים ,ע"ס .₪ 900,000
אישור תב"ר מס'  1594עבור תכנית "ניצנים" ,ע"ס .₪ 4,140,000
אישור תב"ר מס'  1595עבור פעולות העשרה ,ע"ס .₪ 600,000
א ישור תב"ר מס'  1596עבור יוזמות מתיא ,ע"ס .₪ 600,000
אישור תב"ר מס'  1597עבור מרכז פסגה ,ע"ס .₪ 450,000
אישור תב"ר מס'  1598עבור יוזמות עבור חטיבות ביניים ,ע"ס 600,000
.₪
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אישור תב"ר מס'  1599עבור דמי שתיה – תיכון בגין ,ע"ס .₪ 39,000
אישור תב"ר מס'  1600עבור רבנים ושעות תפ ילה  -אולפנת זבולון ,ע"ס
.₪ 582,000
אישור תב"ר מס'  1601עבור הדרכה שפ"י ,ע"ס .₪ 369,000
אישור תב"ר מס'  1602עבור רווחה חינוכית ושיקום שכונות ,ע"ס
.₪ 168,000
אישור תב"ר מס'  1603עבור מניעת נשירה  -חונכויות ,ע"ס .₪ 105,000
אי שור תב"ר מס'  1604עבור קונסרבטוריון ,ע"ס .₪ 300,000
אישור תב"ר מס'  1605עבור פעילות "נוער במרכז העניינים" ,ע"ס
.₪ 450,000
אישור תב"ר מס'  1606עבור עיר הילדים והנוער ,ע"ס ₪ 330,000
אישור תב"ר מס'  1607עבור תרבות מורשת ישראל ,ע "ס .₪ 1,650,000
תוספת לסדר היום:
 . 10אישור הארכת גביית היטל השמירה עד למועד  , 31/12/2021בהתאם לחוק
עזר לראש העין (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) ,התשע"ז . 2016 -
 . 11אישור פרוטוקול וועדת הנחות מארנונה מס'  13/2019מיום . 11/11/2019
 . 12אישור התקשרות בחוזה ללא מכרז עבור ביצוע תכנון שימור והעתקות
עתיקות בהתאם לסעיף ( 22ח) לתקנות העיירות (מכרזים) ,התשמ"ח .
 . 13אישור בקשה להעסקה בעבודה נוספת לעובדת העירייה מאירה כהן מדר
מאגף הרווחה .
 . 14אישור מינוי ליאור פינקל  -פרל כדירקטור ית מקרב נציגי ציבור החברה
הכלכלית לראש העין בע"מ ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של
דירקטורים בתאגידים עירוניים .
. 15בישיבה זו יינתן מענה לשאילתות של חברה המועצה רז שגיא בנושאים:
א .מבצע "סיכול ממוקד" התרבות בעיר .
ב .קליטת תושבים חדשים .
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שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו מתחילים את הישיבה בבקשה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ערב טוב פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין ,יום שלישי
 . 24/14נוכחים :ראש העיר ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל,
ש לום מעוז ,דורון ,עופר גבאי ,עומר רצון ,בני נמצא ,יעקב אדמוני ,יוכי ,רז שגיא ,משה ,חנוך
עוז ,בני בנגה .תודה
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :עצור רגע ברכה מברכים את מנכ"ל העירייה ליום הולדתו,
שמחים שאתה איתנו אני חושב זה בשם חברי מועצת העיר אני חושב ששכחת כבר שהיית
פעם מבקר צה"ל ,ומפקד אוגדה וכל מיני תפקידים וכאילו שאתה פה בר איזה לא יודע כמה
שנים טובות ,נכנסת יפה מאוד לתפקיד אני מקווה שתעשה חיל תמשיך בכיוון הזה הרבה
נחת מהעירייה והרבה נחת ממשפחתך.
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל אני מעריך מאוד את היוזמה בנגה נחשב כאן סגן הסגל
ולכן הברכה שלו היא ברכה חשובה מאוד .לפני שנתחיל אני רוצה לעדכן אתכם בכמה דברים
חשובים שנמצאים על סדר היום שלנו .ממש עדכון קצר בנושא של מסדרון החשמל תחנת
הכוח תוואי למטוסים ,אני עושה לעצמי לעדכן אתכם כל חודש איפה זה נמצא ,יש חודש
שי היה בשורות טובות יש חודש שיהיה בשורות פחות טובות ,או בשורות בכלל לא בשורות.
נושא הראשון פינוי מסדרון החשמל ,התוואי שחברת החשמל אימצה והעבירה אותו לועדה,
נתקל קצת בקשיים בות"ל בגלל התנגדות של רת"ג ,מכיוון שהחלק מהתוואי הזה נמצא
לכאורה או לא לכאורה על מסדרון הטיסה של הציפורים ,נדידת הציפורים .הטענה שזה
מפריע לציפורים יכול להיות שהיא נכונה אנחנו ערערנו על כך וזה לא סוף פסוק אנחנו
בודקים איך פותרים את העניין אבל החוות דעת של הצפרים אומרת שהציפורים טסות
בגובה הרבה יותר מהחוטים של עמודי החשמל אבל הירוקים גם קק"ל וגם רת"ג שאנחנו
בדרך כלל הולכים איתם יד ביד בשמירה שלהם על איכות הסביבה ,הטבע והציפורים לפי
דעתי עכשיו קצת הגזימו אבל.
עדי אביני ,חבר מועצה :הציפורים לא יכולים לטוס למטה ,למעלה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל אני מעדכן אתכם כרגע הועדה החליטה לקיים דיון פעם
נוספת ,לקבל חוות דעת נוספת לעניין הזה ,ואני מאוד מקווה שהדבר הזה לא ידרוש עכשיו
כרגע שינוי של הנתיב אני מאמין שלא אבל זה עדכון שחשוב לדעת אותו.
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רז שגיא ,חבר מועצה :אני לא מומחה גדול לטבע אבל אני מוצא פה אנומליה לא טבעית
הציפורים מצד אחד לא מפריעות לנתיב המטוסים ,וכן מפריעות להעתקה של קווי החשמל,
האקוויפר לא מפריע לתחנת הכוח אבל מפריע למטרו אני חייב להבין באמת מבחינה טבעית
זה על טבעי.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני חייב להגיד לך שאני שותף לחוסר נחת ועל טבעי שלך אבל
כיוון שהות"ל בדיונים.
רז שגיא ,חבר מועצה :זה אותו ות"ל שמחליט על זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון בות"ל הזה יש כל מיני יועצים למיניהם ,כל מיני כאלה
שבאים להשפיע .גם העניין של פרוזדור שאני אגיד עליו  2דברים זה דבר מאוד ,מאוד מעניין
במילים אחרות בות"ל שיש אנשים שרוצים לקדם איזה עניין ברצותם הם מביאים מומחים
שאומרים כך לא ברצותם מביאים מומחים שאומרים דברים אחרים אבל גם לנו יש ..
רז שגיא ,חבר מועצה :לא אלמן ישראל אתה אומר.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :שאלה נוספת מה המרחק האם בדקתם מה מרחק התוואי
מהקו הירוק או מהקו של מתחם ?E
רז שגיא ,חבר מועצה :כן  550מטר.
שלום בן משה ,ראש העיר :בערך  600 ,500מטר מזרחה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :זה לא פחות מ –  600מטר?
רז שגיא ,חבר מועצה :זה פחות מ –  600מטר זה .550
שלום בן משה ,ראש העיר :כן אבל זה לא משנה גם  400מטר זה בסדר 300 ,מטר בסדר,
אבל לא ,לא ,לא .אנחנו מדברים היום על תוואי שנמצא במרחק של  80מטר מקבוצת הבתים
החדשה שהולכת להתאכלס.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :היום יש גם כאלה שהם  50מטר מהחשמל.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא  50מטר אין ,אין.
בנגה בני בית אור ,חבר מועצה :הבית ספר הוא  55מטר.
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שלום בן משה ,ראש העיר :דיברתי על הבתים אבל מדובר כרגע הבתים של גבעת טל חלק
מהבתים המזרחיים של גבעת טל נמצאים למשל הגגות שלהם קרובים אבל מהבחינה הזאת
המרחק הוא לפחות בין  550ל –  600מטר.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אין ספק שזה יותר טוב מהמצב הנוכחי אחרת לא היינו
מעבירים את זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בחלקו דרך אגב בכלל לא נראה אפילו.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אנחנו בזמנו ביקשנו שזה יהיה  750מטר.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא יודע זה התוואי שנבחר .חברת החשמל בדקה את התוואי
הזה ו כשהיא תבוא עכשיו לבדוק איפה להציב את העמודים היא תעשה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :הייתי איתם שגיבשו את התוואי וזה הלך גם על איך
אומרים על התנאים הטופוגרפיים וכו' וכו ,אבל אז ראיתי שהם הולכים קרוב מידי בגלל זה
אני מוטרד.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה המרחק הלוואי שזה יעבור ,זה יהיה התקדמות עצומה מאוד
כי אז חברת חשמל תקבל אישור לעשות תכנון מפורט ואז נמצא את עצמנו מתקדמים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :איך אנחנו עומדים מבחינת לוחות זמנים?
שלום בן משה ,ראש העיר :תראה הטבע של דיונים בות"ל לשינוי תמ"א כזאת נמשך בין
שנתיים לשלוש שנים ,וככל שזה יתקצר יהיה מצוין ,כשזה יאושר בות"ל זה עובר לועדה
המחוזית ושם יוצג התכנון המפורט עם כל המתנגדים למיניהם ,בינתיים מה שחשוב
שהמתנגדים בות"ל הם גם אלה שיתנגדו בועדה המחוזית או יתמכו כי זה לא אותם אנשים
אבל זה אותם גופים שמייצגים גופים אחרים .אם כבר הוזכר העניין הזה של הנושא הזה אז
לגבי הפרוזדור אני אשלים גם את העדכון הזה .אנחנו ישבנו אצל שר השיכון לפני חודש
ושבוע בערך ,סליחה שר התחבורה ישיבה טובה אני מאוד מקווה ששר התחבורה הנוכחי
לפחות כמו שהוא נראה וכמו שהוא מקדם עניינים אני מקווה שהוא ימשיך בתפקידו אבל אי
א פשר לדעת תלוי איזה ממשלה תהיה וכו' וכו' ,בכל מקרה הנושא הזה של ,הנושא הזה של
המטרו עלה ,ובכלל כל הנושא של התחבורה הציבורית והעניין של הרכבות .המנהל למשרד
התחבורה יש מנהל תכנון ,מנהל תכנון שהכין ובדק את תוואי המטרו לא רק אצלנו אלא
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בכלל באזור מרכז הציג נתונים שעל פי הנתונים שלו יש בעיה של מטרו לראש העין משתי
סיבות .אנחנו אגב לא קיבלנו את העמדה שלנו ואנחנו אמורים בדיון נוסף להציג את
הטיעונים שלנו .טיעון אחד שהתוואי של המטרו שעסקו בו המתכננים מספר המשתמשים
שישתמשו בו לפי התיאורים שלהם בעיקר לקראת הסוף הוא קטן יותר מאשר המפתח שהם
קובעים ,אבל אמרתי להם לקראת הסוף תמיד יש סוף כי הרי בסוף זה אצלנו באיזה שהוא
מקום .הדבר השני זה שכל אלה שעוסקים בנושא מה שאמר שגיא עכשיו ,מה שאמר רז שגיא
מה שאמר כל אלה שעוסקים בנושא הפריפר וקידוחים ומים והקרבה שלהם וכדומה טוענים
שתהיה בעיה בעתיד שהמטרו יהיה משהו בעוד  15שנה בערך תהיה בעיה מהסיבות האלה
שעכשיו הם לא כל כך מנמקים ולא כל כך נלחמים על תחנת הכוח ,אז כמובן אמרנו מה
שאמרנו ,השר.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :המטרו הוא עילי או תת קרקעי?
שלום בן משה ,ראש העיר :המטרו ככלל הוא מתחת לקרקע בעומקים שונים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :גם בשלוחה שמגיעה לראש העין?
שלום בן משה ,ראש העיר :גם אצלנו יכול להיות חלקו למעלה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא אמרתי שחייב.
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל הם בדרך כלל המטרו הוא תת קרקעי אבל יש מקומות
מסוימים בנסיבות מסוימות וכדומה שהוא יכול להיות גם חלקו עילי.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :גם בניו יורק חלקו תת קרקעי אבל הוא יוצא לברוקלין
ולבורנקס הוא על שטח פתוח.
שלום בן משה ,ראש העיר :אז אמרתי לך זה נכון ,ככלל המטרו הוא תת קרקעי אבל יש
מקומות ש בהם הוא נמצא מעל הקרקע ,בשלב זה עוד אין תכנון מפורט זה תכנון רעיוני של
התוואי של העניין אנחנו לא קיבלנו את העמדה שלהם וביקשנו לקיים דיון ויתקיים דיון
פעם נוספת כדי שנציג להם את הקהל המשתמשים את הריכוזים שלהם והנקודות שהם
נאספים והנקודות שהם אמורים להגיע אליהם וגם העניין הזה של הטענות שלהם לגבי
המים אמרתי להם שזה מופרך מיסודו כל העניין הזה ואם יש בעיה אפשר ללכת ימינה
שמאלה התוואי עוד יכול להשתנות.
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בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :או שהוא יהיה עילי.
שלום בן משה ,ראש העיר :חלקו בטח יהיה עילי .אוקיי.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :זה פותר את כל הבעיה של האפריפר אין לו שום השפעה.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לגבי הנושא של הפרוזדור ,לגבי הנושא של המטרו ,בכל
מקרה השר נתן הנחיה למנהל של התכנון אמרתי להם תראו מטרו בעוד  15שנה בסדר גמור
צריך לתכנן גם  15ו –  20וגם  200שנה אלא שבינתיים צריך לתכנן בטווח הזמן המיידי,
והבינוני וצריך למצוא וביקשתי מהשר לעשות לנו חליפה מתאימה לעיר שכוללת רכבות
וכוללת אוטובו סים כאלה ואחרים ,מנהל התכנון גם בישיבה של הות"ל הציג את העניין הזה
שהוא קיבל הנחיה מהשר להכין חליפה מתאימה לראש העיר בנסיבות המיוחדות שלה ואני
מעריך כשהנושא הזה יוצג הוא לא יסתיים בישיבה הזאת יהיו עוד הרבה ישיבות בעניין
הזה ,זה כולל גם את הרכבת של הדרומית וזה כולל את הנושא של הרחבה של מסילת
הברזל ,המסילה המזרחית יש הרבה התניות עד שזה יתקיים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :האם אנחנו פנינו לחברת אמאב לדוגמא שהיא יודעת לעשות
סימולציות על אכלוס מלא מה המצב מבחינת השימוש?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן הם אלה שישתתפו בדיון הם גם יועצים שלנו ,הם מכינים
את.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :הם הציגו שם נתונים או שעכשיו הם יכינו?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא אנחנו קיבלנו את הנתון לגבי הישיבה אולי  24שעות לפני
הישיבה ,אבל הם עכשיו מכיוון שהם היועצים שלנו הם מכינים עכשיו את ההסתייגויות
שלהם ואת הטענות שלהם.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :צריך לעשות סימולציה כמו שעשו בפסגות על כל פסגות עשו
סימולציה של תחבורה שמציגה את זה בצורה חזותית מאוד יפה ,ומאוד מסודרת.
שלום בן משה ,ראש העיר :הם מכינים את זה .לגבי הנושא השלישי זה נושא של תחנת
הכוח .תראו תחנת הכוח אנחנו נמצאים היום כפי שאנחנו יודעים הקידוחים הסתיימו
והתוצאות שלהם בטח נמצאות במעבדה או שכבר יצאו מהמעבדה הם עוד לא הגיעו לרשות
המים ,אנחנו כתבנו מכתב לרשות המים בשבוע שעבר על ידי היועצת המשפטית שלנו ,מכתב
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חד משמעי והעתקים גם לביילסקי ולכל הנוגעים בעניין שאנחנו דורשים מהם שבטרם יגבשו
את העמדה שלהם המקצועית ובטרם יעבירו אותה ,בטרם יעבירו אותה לות"ל אנחנו
דורשים לקבל ,להסתכל ולהביע את העמדה שלנו לגבי העניין הזה של הממצאים .נכון להיום
לפי מיטב ידיעתנו החומר עוד לא הגיע לרשות המים .אני לא יודע למה הוא מתמהמה יכול
להיות שעוד לא הסתיימו ,עוד לא קיבלו את התוצאות במעבדה המסוימת הזאת ,אבל אנחנו
כתבנו על ידי עו"ד גם אמירה שבמידה ולא נקבל את ההזדמנות הזאת להביא את הממצאים
שלנו לועדה ,והם יעבירו או ירצו להעביר לפני זה אנחנו נגיש נגדם עתירה מנהלית מכיוון
שיש לנו קייס זה מבחינת השוויון בפני החוק הם צריכים לתת לנו הזדמנות לעשות את זה.
הגשנו גם בקש ה גם לקידוח לא קיבלנו תשובה מהם אז זה כרגע המצב אחד .מצב שני.
רז שגיא ,חבר מועצה :קיבלנו תשובה על המכתב הזה?
שלום בן משה ,ראש העיר :על איזה מכתב?
רז שגיא ,חבר מועצה :שהיועצת המשפטית הוציאה.
שלום בן משה ,ראש העיר :עוד לא.
רז שגיא ,חבר מועצה :האם מישהו אישר שהוא קיבל ויפעל על פיו ,או שזה נשאר באוויר
כתבנו מכתב?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא זה לא באוויר זה על הקרקע.
חנוך עוז ,חבר מועצה :הוא אמר שהם אומרים שהם לא קיבלו את החומר בכלל.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא ,לא משהו אחר .אנחנו כתבנו להם שאנחנו מצפים
לתשובה תוך  7ימים נדמה לי ש –  7ימים זה היום או מחר ,אם הם לא יתנו את התשובה
תוך  7ימים אנחנו נגיש אנחנו נשקול לא רצינו עכשיו כרגע להתחיל לירות בכל התותחים
אנחנו נשקול לנקוט בצעדים כנגד רשות המים אם היא לא תיתן להם תשובה שהיא מקבלת
את הדרישה שלנו ,הדרישה שלנו היא חד משמעית ,ברורה לגמרי שאנחנו מבקשים שהם לא
יעשו את המהלכים לפני מה שאני אמרתי לכם .דבר שני.
רז שגיא ,חבר מועצה :אז אם מחר לא נקבל ,אני רוצה להבין מחר יעברו  7ימים ,מחרתיים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אם מחר לא נקבל את התשובה שלהם אנחנו נשקול היועצת
המשפטית ,אנחנו עושים את זה בהתייעצות עם הייעוץ המשפטי ,הייעוץ .המשפטי הוא
חשוב מאוד יש לנו משרד חשוב ביותר וצריך לשמוע להם גם ,ובהתאם לזה נתקדם ,אם
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המסקנה שלהם תהיה שאנחנו מגישים נגדם עתירה מנהלית כדי לעצור את כל העניין זה מה
שיקרה.
רז שגיא ,חבר מועצה :אז נגיש או לא נגיש עתירה מנהלית?
שלום בן משה ,ראש העיר :אמרתי ,שאנחנו ,אמרתי שאנחנו ,אנחנו אם לא נקבל תשובה
נתייעץ עם היועצת המשפטית שכתבה את המכתב הזה ונשקול אם היא תמליץ ותגיע
למסקנה שבנסיבות האלה כבר עכשיו צריך להגיש עתירה מנהלית נעשה את זה.
רז שגיא ,חבר מועצה :יש לנו משרד מאוד רציני כמו שאתה אומר ,אי אפשר להרים להם
עכשיו טלפון ולשאול אותם מה הם ממליצים אם אנחנו לא מקבלים תשובה .מחר בשמונה
בבוקר אפשר להרים להם טלפון ולהגיד להם לא קיבלנו תשובה האם מגישים עתירה
מנהלית ,תקשיבו אנחנו עובדים מול קלוגורמנט מישהו שהשקיע  4.5מיליון  ₪רק לקדם
תכנון ,זה פרויקט שאמור להניב רבע מליון  ₪רווח ביום ,אתה מבין מול מי אנחנו עומדים?
שלום בן משה ,ראש העיר :א' אני מבין גם אם אני לא מקבל.
רז שגיא ,חבר מועצה :אז אם אנחנו משחקים בלשקול ובמחכה והמשרד זה לא יקרה בסוף
הרכבת ה זאת נעה ,אנחנו לא יכולים להמשיך את המדיניות הזאת של לשקול אנחנו צריכים
לפעול כי אחרת תקום לנו פה תחנה ואנחנו נהייה עדיין בשקילות ושיקולים.
שלום בן משה ,ראש העיר :יש לי הצעה בשבילך תפסיק כרגע עם האמירות האלה .אני
מציע לך שתוריד את הטון .קודם כל אנחנו מטפלים בזה בצורה רצינית ,בצורה שקולה ,אני
יודע מי עומד מולנו ,אנחנו מטפלים בזה גם בצורה חכמה כדי להבטיח שלא תהיה ,אני גם
מציע לכל מי שנמצא כן דווקא מהסיבה הזאת שאתה מתאר מי שנמצא צריך גם לעשות את
זה חכם וגם לא לדבר שלא לעניין מתי שהוא ולהדליף כל מיני דברים כאלה ,אני אומר
שמישהו מדליף כרגע ,תקשיבו למה שאני אומר מכיוון שאני כבר בדקתי פעם אחת,
שהעברנו איזה שהוא כזה עשינו בלון ניסוי שהעברנו איזה שהיא ידיעה שהיא לא אמיתית
וקיבלנו מיד כרגע ריקושט שמתחילים להתארגן כך או אחרת הם עובדים חזק מאוד ,גם
אנחנו עובדים חזק מאוד ,מבלי להשקיע מיליארדים ,יש לנו אחריות ציבורית כלפי
התושבים שלנו זה הכל.
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רז שגיא ,חבר מועצה :אתה צודק מאה אחוז על העניין הזה אני רוצה להגיד לך לפני 2
ישיבות העיר פה סגן ראש העיר וממלא מקומך עו"ד ישי אדוארד משפט מאוד רציני אמר
אנחנו לא חושפים את כל המהלכים והוזמנו לישיבה שאני לא הייתי חשוף אליה שלדעתי
אירגן אותה סגן אחר של ראש העיר שהוא מיכאל מלמד אצל מי שהיה אז סגן הבריאות
והיום הוא שר הבריאות ,ליצמן ישיבה מאוד חשובה וחשאית ,שבאמת הצליחו לשמור עליה
בסוד ידעתי עליה ולא כתבתי עליה ,ושני הטרמפיסטים מה שנקרא הצטרפו למכונית רגע
לפני הפגישה קפצו ופרסמו את זה בפייסבוק כדי שהיזם מיד יפעל באופניו כן אדון עומר
מאוד חשוב להיות מיד להוציא פוסט שהיינו אצל שר הביראות למרות שהיית שם
טרמפיסט ,כמו ישי ,ורצו לפרסם את זה בפייסבוק וזה מזיק לנו ,אז כשאתה מעיר על
חשיפה ,שאתה מעיר על חשיפה תעיר.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :לא ,לא רז אתה התבלבלת קודם כל לך ותבדוק אם עומר
שכטר פרסם פוסט ,לך תבדוק .לך תבדוק.
רז שגיא ,חבר מועצה :אתה פרסמת.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :אדוני היקר לך תבדוק טול קורה ולך תבדוק כי אתה טועה זה
דבר ראשון .עכשיו תבדוק כי אתה טועה עכשיו דבר ראשון .דבר שני אם אתה חושב שליזם
שהיה בעבר מנכ"ל משרד אין קשרים במשרדי ממשלה היום אז אתה תמים אנחנו יודעים
טוב מאוד שגם בלי פוסטים המידע הזה מגיע אליו ,ותקשיב הערוצים.
רז שגיא ,חבר מועצה :אז בגלל זה מותר לחשוף הכל.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :לא מותר לחשוף הכל ,לא מותר לחשוף הכל אבל עם כל הכבוד
אתה בא למצוא פה אשמים ,האשמים הם לא פה .פה נמצא מי שעושה לא מי שעושה רעש
מי שהולך למשרדי ממשלה ,בסדר לא מי שעושה רעש.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אתם צריכים להבין חברה שהאשמים הם מפה ,לא באשמתם לא
בכוונה רעה .היום קיבלתי טלפון הם קוראים את כל הפרוטוקולים הם שומעים מה הוא
אומר ,מה הוא אומר ,מה הוא אומר ,מה הוא אומר ,קיבלתי טלפון שמעתי שאתה אמרת על
זה שאמרתי שצריך לעשות מקום חלופי זה ששלום אומר לכם פחות לדבר ,פחות לדבר שבו
א יתו לבד לא בהקלטות הם רואים הכל ,היום קיבלתי טלפון .שיראו שיהיה לזה סוף אין מה

12

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  24/14מיום 7/1/2020

לעשות צריך לעשות את זה בצורה אחרת גם בלי הקלטות.
שלום מעוז ,חבר מועצה :רז אתה יכול להרגיע קצת את הפופוליסטיות ובהתאם להתחיל
לבדוק דברים באמת ,ובמיוחד את תחנת הכוח.
רז שגיא ,חבר מועצה :אתה המגן של עומר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :תראה לי את הפוסט ,רז תראה לי את הפוסט.
שלום מעוז ,חבר מועצה :אתה מדבר לא פעם ולא פעמיים דברים שהם לא לעניין .הנה
הפוסט בעמוד עיריית ראש העין.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :שקרן.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני מציע לך לשמור על הפה שלך גם אם אני טעיתי ,גם אם טעיתי,
גם אם טעיתי אני לא שקרן.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :אתה תתנצל אתה מעלה דברים שאני לא עשיתי ,ואתה אומר
שאני עשיתי אותם ורז זה שקר ,זה שקר אז אתה שקרן כן ,אתה שקרן תראה לי שאני
פרסמתי.
רז שגיא ,חבר מועצה :ואתה אידיוט.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אבל למה שלא תגיד לו שהוא טועה למה אתה אומר שהוא
שקרן.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :כי הוא אומר דברים שהוא לא בודק אותם כמו הרבה פעמים
אחרות ,הוא אומר דברים לא מבוססים ,הוא זורק פה דברים לאוויר ולא צריך עובדות אתה
יודע הכל פייק ניוז אצל רז שגיא הכל פייק ניוז.
רז שגיא ,חבר מועצה :וזה לא פופוליזם אה ,זה לא פופוליזם.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :לא ,להאשים אותי במשהו שאני לא עשיתי זה בסדר.
רז שגיא ,חבר מועצה :להאשים אותך וזה מה שאתה עושה כל הזמן רץ להפגנה מצטלם
ונעלם פופוליזם.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :רז אנחנו שמענו שבאים אנשים לסקר את ההפגנה אתה ישר
ושואל איפה אני שם תעשה טובה שמעתי את הכתבים שמעתי את הכל ,עזוב נו באמת ,אני
יודע אני שומע את הכל.
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בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :עכשיו אתה טועה ,לא שקרן טועה .תשתמשו במילה טועה
לא בשקרנים וזה.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :שיבדוק לפני שהוא מה שאומר ואז אני יגיד שהוא טועה,
שיבדוק לפני מה שהוא אומר.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אפילו ראש העיר מסכים לא ראוי להשתמש במילה שקרן.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני בכלל מציע דרך אגב שעל השולחן הזה המכובד שיש בו
נבחרי ציבור כדאי דרך אגב לא להתלהם ולא להרים את הקול ולא להשתמש במילים בוטות
אני כבר אמרתי לכם יותר מפעם אחת אני משתדל לתת לכם דוגמא אישית לא תמיד אני
מצליח אבל אני מצליח בדרך כלל ,לתת דוגמא אישית אתם נבחרי ציבור ,אתם מייצגים
ציבור תדבר ו לעניין גם שהנושא חשוב לא מוכרחים להרים את הקול ולדבר בהתלהמות
כזאת וחוץ מזה לבחור את המילים הנכונות ולא להגיד דברים שלא נכונים בטח ,כל אחד
יכול להגיד מה שהוא רוצה פה אבל חכמים דברי חכמים בנחת נשמעים ולא בצעקות ובטח
לא להגיד דברים לא נכונים ,עד כאן נתחיל בישיבה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :טוב חברים אני מציין ששלום מעוז הצטרף אלינו ב – 18:50
ועופר גבאי ב –  .18:55סדר יום.
.1
.2
.3
4.
.5
6.
.7

אישור הגדלת תב"ר מס'  1524עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  , 206ע"ס
 ₪ 500,000במימון משרד החינוך/מפעל הפיס (תקציב קודם 3,800,000
 ,₪תקצ יב מעודכן .)₪ 4,300,000
אישור הגדלת תב"ר מס'  1509עבור  5כיתות גן מתחם  Aמגרש , 803
ע"ס  ₪ 20,000במימון משרד החינוך/מפעל הפיס (תקציב קודם
 ,₪ 4,700,000תקציב מעודכן .)₪ 4,720,000
אישור הגדלת תב"ר מס'  1523עבור  6כיתות גן מתחם  Aמגרש , 809
ע"ס  ₪ 320,000במימון משרד החינוך (תקציב קודם ,₪ 5,500,000
תקציב מעודכן .)₪ 5,820,000
אישור תב"ר מס'  1583עבור שיפוץ הצטיידות ובטיחות מוס"ח ,ע"ס
 ₪ 12,000,000במימון עירייה.
אישור תב"ר מס'  1584עבור שדרוג הצטיידות ובטיחות מוסדות חינוך
תורניים ,ע"ס  ₪ 2,400,000במימון עירייה.
אישור תב"ר מס'  1337עבור השתתפות בהוצאות תכנון ופיקוח עליון
עבור כביש  , 5ע"ס  ₪ 439,702במימון נתיבי ישראל החברה הלאומית
לתשתיות תחבורה בע"מ.
אישור הגדלת תב"ר מס'  1033עבור מעון יום מתחם  Aמגרש  , 803ע"ס
 ₪ 3,248,000במימון משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
(תקציב קודם  ,₪ 3,212,875תקציב מעודכן __________ .)₪ 6,460,875
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :תב"רים בבקשה הגזבר.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כן נתחיל עם התב"רים  1,2,3זה השלמות תקציב על ידי
משרד החינוך בהתאם לבקשות של העירייה ,שזה עבור תשתיות היקפיות ,שיפועים
והיקפיות צפויות .תב"ר  1524עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  206על סך  500אלף ₪
במימון משרד החינוך או מפעל הפיס.
הגדלת תב"ר  1509עבור  5כיתות גן מתחם  Aמגרש  803על סך  20אלף  ₪במימון משרד
החינוך או מפעל הפיס.
סעיף  - 3אישור להגדלת תב"ר מס'  1523עבור  6כיתות גן מתחם  Aמגרש  809על סך 320
אלף  ₪במימון משרד החינוך .זה סעיף .1,2,3
סעיף  4ו 5 -זה תב"ר עבור שיפוץ הצטיידות בטיחות לשנתיים ,התב"ר הראשון  1583זה
עבור החינוך הרגיל ,בסך  12מיליון  ₪לשנתיים .תב"ר מס'  ,1584זה  2.4מיליון  ₪זה עבור
הצטיידות בטיחות מוסדות חינוך תורניים .התב"ר צפוי לשנתיים.
סעיף  6תב"ר  1337השתתפות בהוצאות תכנון ופיקוח עליון עבור כביש  5על סך 439,702
במימון נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ .זה תקציב שאנחנו
מקבלים מנתיבי ישראל ,עבור תכנון ופיקוח שכבר נעשה כבר בוצע ,על ידי ירושלמי שכרו
את שירותיו של ירושלמי גם הם ,זה היה בשיתוף עם העירייה לפני שנתיים בשנת ,2016
והיום הם פנו אלינו והעבירו לנו את הכספים כדי שנשלם לו.
סעיף  - 7אישור הגדלת תב"ר עבור מספר  1033עבור מעון יום מתחם  Aמגרש  803על סך
 3.248מילי ון במימון משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים ותוספת תקציב של
משרד השיכון שהיה  3.212,875ובזה אנחנו בונים מעון יום  3כיתות .אלה התב"רים
הראשונים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני רוצה להתייחס זה היה בועדת כספים .יש תב"רים פה
שזה אושר בועדת כספים פה אחד ויש תב"רים שזה היה בהתנגדות האופוזיציה ואני מניח
שהיא תתנגד גם פה .התב"רים שקשורים בבניית בנייני ציבור במתחמים לפסגות ,אנחנו נגד
לאשר אותם לא נאשר אותם נצביע נגד כי העירייה לא עומדת בהתחייבות שלה להציג תכנית
כוללת למבנה ציבור במתחמים .זה היה צריך להיות כבר באוקטובר ,לא עמדו באוקטובר,
הובטח באוקטובר שזה יהיה עד סוף דצמבר ,לא עמדו בדצמבר לא הוצג עד היום תכנית
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כוללת לכל מבנה הציבור במתחמים עד היום ואין תכנית כזו בעירייה בשום מקום .יש
שאלות של תכניות קודמות.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :כל האופוזיציה חושבת ככה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :תשאל את כל האופוזיציה .אמרתי זה מה שאמרתי בועדת
כספים שהיתה זהו ,זאת העמדה לפחות עמדה שלי אולי גם של רז אולי גם חנוך אני לא
יודע.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני חושב שזה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :כספים לעכב זה בעיה זה לא בריא.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :עיכוב של תכנון בעיה יותר גדולה ,וזה מתעכב כבר יותר
משנתיים אם לא שלוש .מי כמוני יודע.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :מי כמוך יודע שהיית מנהל המנהלת שיש שינויים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא הייתי מנהל המנהלת הייתי יו"ר.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :שהיית יו"ר המנהלת ויש אילוצים ויש זמן.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אין אילוצים ואין זמן אני לא מקבל מי כמוך כיו"ר אגף
הנדסה שבקיא בכל התכניות יודע שתכנית צריך לעשות עם כל הכבוד.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :ויש שינויים ,ויש שינויים והמציאות מכתיבה לנו דברים
אחרים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני לא אמרתי שאין שינויים על אחת כמה וכמה שיש
שינויים צריך לעדכן את התכנית .אתה בתור יו"ר אגף הנדסה עם פז"ם גדול של  6שנים יודע
ובקיא שצריך לעשות תכניות בלי תכניות שום דבר לא יהיה או שיהיה בלגן ,לדעתנו זה
מחדל מתמשך ארוך.
רז שגיא ,חבר מועצה :לא רק לדעתנו אגב גם מיכל ...הצביעה כנגד בועדה הקודמת היא
דרשה את אותה דרישה הגיונית שתוצג תכנית מסודרת ,לכל המתחמים.
עדי אביני ,חבר מועצה :היא פה ואתה לא אמור להיות הדובר שלה.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני לא הדובר שלה אבל אני מתסדר דיברתי על מה שהיה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום אנשים הוא צודק בנגה שהם ביקשו כמה פעמים ולא עשו וחייב
לעשות את זה ,צריך שאתה תיתן דד ליין עכשיו מתי עושים את הסקירה של המקיף אי
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אפשר לעכב את זה.
רז שגיא ,חבר מועצה :אבל זה שלוש פעמים דד ליין.
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא משנה ,לא משנה ,לא משנה .נגיד שעכשיו אנחנו הולכים ,נגיד
שעכשיו אנחנו הולכים בכיוון של לעכב עד שלא יעשו לנו את המצגת מה המשמעות של זה?
לעכב אחר כך את האכלוס לאנשים זה לא שיטה ,אי אפשר לעשות את זה ,צריך לדרוש
שלום פשוט לעשות כוחות וזה כבדו את מה שהוא ביקש בנגה ,תקבעו עכשיו שבשבוע הבא,
עוד שבועיים תעשו את זה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :זה נקבע כבר כמה פעמים.
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל לא חמש פעמים,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :הגזמתי לא  3 ,5פעמים זה נקבע.
שלום בן משה ,ראש העיר :בנגה הערה הזאת נכונה היא לא מצדיקה לא להצביע נקודה
ולכן אני עכשיו לחשתי למנכ"ל שבישיבה הבאה אנחנו מתחילים בהצגה של התב"רים,
האלה של התכנית הבניה של מה שביקשתם ב –  Aו – .B
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא בתב"רים אלא בהעמדה הכוללת של המוסדות ציבור.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בהעמדה של מוסדות החינוך במתחמים השונים.
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה יעלה על סדר היום סעיף ראשון.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא רק מוסדות חינוך ,כולל הכל ,מקוואות ,מועדונים,
תנועות נוער.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :זה לא תורה מסיני יכול להיות שיהיו שינויים.
רז שגיא ,חבר מועצה :אנחנו לא אמרנו שלא יהיו שינויים .אבל כשיש תכנית משנים
בהתאם לתכנית.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בהתאם למציאות.
חנוך עוז ,חבר מועצה :כמו שבנגה אומרת בתי כנסת וכל הדברים האלה.
שלום בן משה ,ראש העיר :התכנית קיימת .התכנית קיימת.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני רוצה להציע משהו.
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא צריך שלום כבר סגר את זה אילן הוא סגר הוא אמר שהוא מעלה
את זה בסעיף הראשון.
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שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל יש תכנית כזאת ,יש ,יש.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני רוצה להציע משהו כדי שזה יתקדם אחד אתה צודק אני
הייתי בועדת הכספים הזו תקלה שלנו ,תקלה שלי .אני מציע ראש העיר.
חנוך עוז ,חבר מועצה :לפני זה מחילה היתה פרוגרמה בנגה הכין אותה ש ...סטו ממנה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מה זה סטו היא כבר לא תקפה .עשו הרבה שינויים שם,
אפשר לעשות שינויים אני לא אומר שלא.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :טוב חברים ברשותכם לעשות הצבעה על סעיף  1עד .7
חנוך עוז ,חבר מועצה :ראש העיר הודיע עכשיו בדיון הבא מתחילים בסעיף הזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :מתחילים בהצגה של התכנית של מוסדות הציבור.
רז שגיא ,חבר מועצה :על סדר היום.
חנוך עוז ,חבר מועצה :כל מוסדות הציבור כולל דת.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום בן משה?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה ,לא נמצא .יוכי לא נמצאת .חנוך עוז?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 1
סעיפים  1-7בסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד סעיפים  1-7בסדר היום
כמפורט להלן:
 . 1אישור הגדלת תב"ר מס'  1524עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  , 206ע"ס
 ₪ 500,000במימון משרד החינוך/מפעל הפיס (תקציב קודם 3,800,000
 ,₪תקציב מעודכן .)₪ 4,300,000
 . 2אישור הגדלת תב"ר מס'  1509עבור  5כיתות גן מתחם  Aמגרש , 803
ע"ס  ₪ 20,000במימון משרד החינוך/מפעל הפיס (תקציב קודם
 ,₪ 4,700,000תקצ יב מעודכן .)₪ 4,720,000
 . 3אישור הגדלת תב"ר מס'  1523עבור  6כיתות גן מתחם  Aמגרש , 809
ע"ס  ₪ 320,000במימון משרד החינוך (תקציב קודם ,₪ 5,500,000
תקציב מעודכן .)₪ 5,820,000
 . 4אישור תב"ר מס'  1583עבור שיפוץ הצטיידות ובטיחות מוס"ח ,ע"ס
 ₪ 12,000,000במימון עיר ייה.
 5.אישור תב"ר מס'  1584עבור שדרוג הצטיידות ובטיחות מוסדות חינוך
תורניים ,ע"ס  ₪ 2,400,000במימון עירייה.
 6.אישור תב"ר מס'  1337עבור השתתפות בהוצאות תכנון ופיקוח עליון
עבור כביש  , 5ע"ס  ₪ 439,702במימון נתיבי ישראל החברה הלאומית
לתשתיות תחבורה בע"מ.
 . 7אישור הגדלת תב"ר מס'  1033עבור מעון יום מתחם  Aמגרש  , 803ע"ס
 ₪ 3,248,000במימון משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
(תקציב קודם  ,₪ 3,212,875תקציב מעודכן .)₪ 6,460,875
בעד )13( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק,
מעוז שלום ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,חנוך עוז ,בני
בנגה בית אור.
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 . 8אישור תב"ר מס'  1585עבור עיר ללא אלימות ,ע"ס ₪ 1,500,000
במימון המשרד לביטחון פנים.
 . 9אישור תב"רים תלת שנתיים לשנים 2021 , 2020 , 2019 :במימון משרד
החינוך עפ"י הטבלה המצורפת (עמ' :) 3
אישור תב"ר מס'  1586עבור הצטיידות ופעילות חינוך קולות קוראים,
ע"ס .₪ 3,600,000
אישור תב"ר מס'  1587עבור הצטיידות תורני ,ע"ס .₪ 165,000
אישור תב"ר מס'  1588עבור הצטיידות חינוך ,ע"ס .₪ 900,000
אישור תב"ר מס'  1589עבור חינוך מיוחד והעשרה ,ע"ס .₪ 180,000
אישור תב"ר מס'  1590עבור סייעת שניה העשרה ,ע"ס .₪ 711,000
אישור תב"ר מס'  1591עבור מועדוניות ,ע"ס  120,000ש,ח.
אישור תב"ר מס'  1592עבור יוזמות חינוך ,ע"ס .₪ 450,000
אישור תב"ר מס'  1593ע בור השאלת ספרים ,ע"ס .₪ 900,000
אישור תב"ר מס'  1594עבור תכנית "ניצנים" ,ע"ס .₪ 4,140,000
אישור תב"ר מס'  1595עבור פעולות העשרה ,ע"ס .₪ 600,000
אישור תב"ר מס'  1596עבור יוזמות מתיא ,ע"ס .₪ 600,000
אישור תב"ר מס'  1597עבור מרכז פסגה ,ע"ס .₪ 450,000
אישור תב"ר מס'  1598עבור יוזמות עבור חטיבות ביניים ,ע"ס 600,000
.₪
אישור תב"ר מס'  1599עבור דמי שתיה – תיכון בגין ,ע"ס .₪ 39,000
אישור תב"ר מס'  1600עבור רבנים ושעות תפילה  -אולפנת זבולון ,ע"ס
.₪ 582,000
אישור תב"ר מס'  1601עבור הדרכה שפ"י ,ע"ס .₪ 369,000
אישור תב"ר מס'  1602עבור רווחה חינוכית ושיקום שכונות ,ע"ס
.₪ 168,000
אישור תב"ר מס'  1603עבור מניעת נשירה  -חונכויות ,ע"ס .₪ 105,000
אישור תב"ר מס'  1604עבור קונסרבטוריון ,ע"ס .₪ 300,000
אישור תב"ר מס'  1605עבור פעילות "נוער במרכז העניינים" ,ע"ס
.₪ 450,000
אישור תב"ר מס'  1606עבור עיר הילדים והנוער ,ע"ס .₪ 330,000
אישור תב"ר מס'  1607עבור תרבות מורשת ישראל ,ע"ס .₪ 1,650,000

רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :סעיף  8ו – .9
חנוך עוז ,חבר מועצה :סליחה רחבעם יש לי שאלה אל יו"ר הועדה איפה שלא כתוב מתחם
 Aאו  Bאו  Cאו  Dאו  Eזה כתוב שאתה שם כסף בעצם להצטיידות אז אתה רשאי להעביר
משם לשם או שזה.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אתה מתכוון לסעיף  4ו –  ?5זה כלל ,זה כלל מוסדות
החינוך ,זה כלל מוסדות החינוך.
שלום בן משה ,ראש העיר :יש מקרים מסוימים שבהם מצביעים על משהו מסוים שאסור
זה לא המקרה.
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רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :סעיף  8ו –  9יש פה איזה שהוא הסבר קצר אני אתן פה
כמה מילים נהגנו עד היום לתקצב את כל הסעיפים הללו הבאים האלה והסעיפים הללו
בתקציב שוטף תחת המונח שנקרא משוער והמתנו לכניסת כספים ממשרדי ממשלה וברגע
שהגיעו הכספים הוצאנו אותם בהתאם לסכום שהתקבל .על השיטה הזאת היא לא בדיוק
מדויקת.
חנוך עוז ,חבר מועצה :למה אתה קושר את  8ו –  8 ,9אפשר לאשר אותו בלי שום קשר.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :לא זה אותו דבר .שניהם אותו דבר אותו רעיון.
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה לא אותו דבר ב –  9יש כמה תב"רים ופה יש תב"ר אחד עיר ללא
אלימות.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :זה אותו רעיון .המונח ,המונח כי גם סעיף  8היה מאז
ומתמיד תמיד בתוך התקציב השוטף ,אולם לעיתים והם לא רחוקות אלא די קרובות
התקציבים של משרדי ממשלה מגיעים בחודש אוקטובר ,בחודש דצמבר ואתה לא יכול
להש תמש בהם ואז יש לך בעיה אתה צריך לעשות הרבה מניפולציות אז עדיף שהכל יעבוד על
תב"רים וברגע שיש תב"ר הוא חופשי ולא מוגבל בזמן .בנוסף גם כן יש לך מעקב קבוע אם
יש לך תב"ר אתה עוקב אחריו יש לך תב"ר יש לך את המספר שלו ואתה עוקב אחרי סכום
וסכום .לכן ביקשנו להעביר אותם מהתקציב השוטף מ –  2019עד  2021לשלוש שנים כאשר
אנחנו מתחילים מסעיף  8למשל יש לנו את כל הפרויקט של עיר ללא אלימות יש פה תיקון
זה לא  1.5מיליון ל –  3שנים אלא  3מיליון  ₪ל –  3שנים כאשר את המיצ'ינג של השוטף
אנחנו לוקחים את זה מתוך התקציב השוטף .סעיף  9כל התב"רים כל רשימת התב"רים
שרשומים פה כל אלה זה כספים שמגיעים ממשרד החינוך בנקודת זמן כזו או אחרת ,ואנחנו
רוצים להמיר אותם לתב"רים במקום שיהיו בתוך התקציב השוטף.
שלום בן משה ,ראש העיר :זאת הצעה של משרד הפנים.
חנוך עוז ,חבר מועצה :יש לי הערה לגבי הסעיף הקודם מה שהצבענו והתחייבנו פה אנחנו
עכשיו אילן קיבלנו תוך כדי דיונים פה שיש הישיבה הבאה זה סעיף תקציבי זה על התקציב
אז אתה צריך לזמן לפני זה ישיבה אתה לא יכול להכניס את זה בתוך התקציב זה לא ידחה
עוד חודש.
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שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא .בישיבה הבאה מן המניין זה יוצג .אתה יודע שבישיבת
התקציב אי אפשר לעשות את זה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני אומר אם אפשר לעשות ישיבה לפני זה.
עופר גבאי ,חבר מועצה :לא אתה לא תספיק לעשות עוד ישיבה אחת החודש.
שלום בן משה ,ראש העיר :בישיבה מן המניין נעשה את זה.
מיכאל מלמד ,חבר מועצה :שיהיה לי זמן גם ללמוד מה שבנגה אמר ,שיו"ר אגף ההנדסה
והפז"ם שלי.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :זומנת?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :גם אתה זומנת .
עדי אביני ,חבר מועצה :גם אתה זומנת ,זומנת פה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אתה לא יכול להכניס את הסעיף הזה בתוך זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בישיבה של התקציב אי אפשר לעשות ,זה ישיבה מיוחדת.
בישיבה מן המניין הבאה הראשונה שתהיה.
עדי אביני ,חבר מועצה :רק הבהרה קטנה השינוי הוא שינוי פנימי שלנו במשרדי ממשלה
צריך להגיש דו"חות ביצוע כל הדברים שצריך לעשות עושים כרגיל זה לא משנה להם שום
דבר זה פשוט ברישומים שלנו שלא יקרה לנו מצב שאנחנו מסתבכים.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני לא מצליח להבין שלחם כרגע הודעה על ישיבת תקציב?
עדי אביני ,חבר מועצה :כן.
רז שגיא ,חבר מועצה :אבל עוד לא הייתה ישיבה בועדת כספים.
שלום בן משה ,ראש העיר :תהיה .תהיה.
רז שגיא ,חבר מועצה :כי את ספר התקציב עוד לא קיבלנו.
שלום בן משה ,ראש העיר :תקבלו .תקבלו היום.
רז שגיא ,חבר מועצה :כל זה יקרה .כי חשבתי שהולכים להפתיע אותנו תקציב פאווו.
עדי אביני ,חבר מועצה :אני מניח שיהיה לך הערות על התקציב תהיה לך הזדמנות.
חנוך עוז ,חבר מועצה :רחבעם אתה אומר בעצם הסעיף הזה זה העברה מתקציב תב"רים
מה זה אומר שאנחנו מצביעים על התקציב  3שנים קדימה?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :תב"רים ,כן.
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שלום מעוז ,חבר מועצה :זה היה בשוטף הוציאו אותו.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה הצעה של משרד הפנים היא הצעה חכמה ו נכונה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו רוצים להביא להצבעה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :תביא לנו להצבעה רק את סעיף .8
שלום מעוז ,חבר מועצה :למה?
חנוך עוז ,חבר מועצה :על  9אנחנו רוצים לדבר קצת.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :יש שאלות על הסעיפים הללו?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חברים אני מעלה להצבעה את סעיף .8
דורון אמסלם ,חבר מועצה :זה לא אמור להיות במסגרת תרבות יהודית הסעיף האחרון
בסעיף  9זה לא אמור להיות מיועד ספציפית למורשת ישראל ,אנחנו בעד מורשת ישראל
אנחנו בעד גם מורשת לכולם זה אמור להיות מצוין אגף שנקרא ,האגף הזה נקרא תרבות
יהודית.
שלום בן משה ,ראש העיר :תורנית לא יהודית.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :חברה זה לא יכול להיות רשום מורשת ישראל כי אם אתה
קורא את זה מורשת ישראל זה מיועד שניה עומר אתה קורא לזה מורשת ישראל זה מיועד
למורשת ישראל.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :לא .ראש העיר רשאי להחליט.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :אז ראש העיר החליט.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :ראש העיר מורשת ישראל זה כל ישראל ,כל עם ישראל.
(מדברים ביחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :חברים תתקדמו ,תתקדמו.
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה זה אבל עבור הבנים בשעות הפנאי...
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אנחנו רוצים להתקדם שיהיה לכולם טוב הציבור פה זה
ציבור ,הציבור פה בעיר חשוב גם הציבור הדתי לאומי ,החרדי וגם החילוני כולם חשו
בים אם חשוב לך חשוב לי.
עדי אביני ,חבר מועצה :חברים אני מציע.
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מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אתה לא בעד שהציבור התורני יקבל גם זכויות זה לא פוליטי
זה אמיתי .חברי לקואליציה פה אני מעריך אותו מאוד אבל הוא צריך לדאוג לכל הציבור
הדתי פה.
עדי אביני ,חבר מועצה :אני מבקש את רשות הדיבור פה אם מעלים את זה פה אני גם רוצה
לעלות דברים .חברים לא יכול להיות שמיכאל ישלח את שולחו פה לדבר שטויות ,שלוחך כן,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אתה מדבר שטויות תגיע להנהלה ,תגיע להנהלה קודם כל
תגיע לישיבה זה לא מ כובד שאתה נגד הציבור התורני ,אתה נגד הציבור התורני בעיר הזאת,
אתה מייצג ציבור דתי? החרדים לא דתיים? זה זוועה אתה מדבר בצורה לא יפה אני גם
אדבר בצורה לא יפה כי זה מה שמשתמע מהדיבור שלך אדוני.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :שיגיע לישיבת הנהלה ויגיד מה שיש לו להגיד .אתה לא יכול
לבוא ולהעביר פה  1.650מיליון זה לא עובד ככה אדוני הציבור התורני הוא לא בשבילך דתי
חרדי? לא בשבי לך דתי גם הם דרך אגב גם הם הצביעו חלק לך .תירגע .מספר  3שלך חרדי
הרב הוא רב בישראל.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני הבנתי שבני לא עושה אבחנה בין נוער דתי לנוער חרדי.
עדי אביני ,חבר מועצה :אני מבקש לדבר ,אני מבקש לדבר .לא שמעת אותי .
שלום בן משה ,ראש העיר :שמעתי שאתה רוצה לדבר אני רק מציע שלא תגיד לחברך
שיושב משמאלך שהוא מדבר שטויות ,גם כשאתה מסכים איתו הוא כרגע.
עדי אביני ,חבר מועצה :אתה לא אפוטרופוס של אף אחד.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :מה זה הוא משתלח בכולנו פה.
עדי אביני ,חבר מועצה :אני מבקש לדבר.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רק מציע לך ,אני מציע לך שמה שאתה רוצה להגיד כבר
נאמר ולא יהיה פה שום דבר מיוחד במינו ,לכן בישיבת הנהלה אני יודע שהיתה במקום אחר
לכן אני מבקש ממך לא לדבר .אתה לא חייב לקבל את הבקשה שלי אני מבקש אין טעם
כרגע לעשות פה מהומה על לא מהומה.
עדי אביני ,חבר מועצה :ובכל זאת אני רוצה לומר משהו ,אני אומר לפחות חלק ממה שאני
צריך להגיד כי פטור בלא כלום אי אפשר .יש פה דאגה מאוד ,מאוד מהלב ,דורון מדבר ממר
ליבו ממש וליבי נשבר ,שוויון ,שוויון ,חברים אם אתם רוצים ,אל תפריע לי.
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דורון אמסלם ,חבר מועצה :תדבר מילים שאתה רוצה לדבר לא על אחרים.
שלום בן משה ,ראש העיר :גם תגיד שאתה מתנצל על המילה שאמרת שהוא מדבר שטויות
הוא תמיד חכם הוא אקדמאי.
עדי אביני ,חבר מועצה :הוא חכם הוא אקדמאי הוא מוכשר ,בנדומי הכל .אני מבקש
בבקשה לומר שני עניינים קודם כל התקציב הזה שפתאום עכשיו מרימים פה גבה אנחנו
עבדנו מאוד ,מאוד קשה להביא את התקציב הזה בקולות קוראים ,אגב יש פה קולות
קוראים שהולכים לזבל אף אחד לא מרים אותם.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :דיברת על זה בהנהלה .אתה חוזר על מה שדיברנו.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אמרת לך ראש העיר אל תדבר תשמע לו תקשיב.
עדי אביני ,חבר מועצה :אבל אני רוצה לדבר ,ואם כל כך רוצים שאני לא אדבר אז אני רוצה
לדבר .יש כל כך הרבה קולות קוראים שדיברתם עליהם בהנהלה שלא הייתי בה אני מתנצל,
במקום להתרכז בכסף שאחרים מביאים ולהפריע כי להפריע זה הכי קל ,והתוצאה של
ההפרעה יכולה להביא למצב שאולי הכסף הזה לא יגיע במקום זה יש מספיק כסף במקומות
אחרים במשרדי ממשלה לכו והביאו כסף יש מספיק קולות קוראים.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :מה זה יביאו כסף סליחה אגף תרבות יהודית אתה מדבר על
כספי ציבור.
שלום בן משה ,ראש העיר :דורון הוא מדבר כללי.
עדי אביני ,חבר מועצה :זה נקודה ראשונה .נקודה שניה אני אשמח לשיוויון אני הראשון
שאשמח לשוויון אני לא אומר את זה פה אבל יש לי דברים להגיד אנחנו נדבר עליהם אנחנו
נבדוק את השוויון.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :גם באגף החינוך שוויון כן ,גם באגף החינוך נגיע לשיוויון אם
אתה מתחיל לפתוח דברים אנחנו גם נפתח דברים.
עדי אביני ,חבר מועצה :תפתח מה שאתה רוצה מה אתה מאיים עליי .אני מנסה לדבר אני
לא מצליח.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני חושב שהטבת לתאר את העניין .אני רוצה לצרף מה שאמרת
דבר אחד קולות קוראים שמגיעים ממשרדי ממשלה מי שלא מנצל אותם עושה טעות גדולה
מאוד .נכון שאנחנו עד ש ...לפני הקביעה עכשיו אני אומר לכולם לפני הקביעה שאנחנו עלינו
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לדירוג  7שאנחנו מתהדרים בזה מבחינה סוציו אקונומי אנחנו מפסידים הרבה כסף שהיינו 6
קיבלנו יותר כסף לכן המאמץ צריך להיות יותר גדול .כל מי שנמצא כאן ויש קולות קוראים
במגזר כזה או במגזר אחר ,אני מבקש מכם לעשות מאמצים למלא .עכשיו הכסף שמגיע
מהממשלה ובזה קולות קוראים או מגוף ציבורי הוא לא בא מתחת לשולחן ,והוא לא בא
בהסתר ולכן הוא כתוב ,וכתוב למה הוא הולך וזה לא סודי אם זה מגיע כאן לעירייה כל מי
שמכם יכול לפעול כדי לקבל קולות קוראים ולהביא תקציב נוסף תבוא עליו הברכה .זה
הכל .תודה לך.
חנוך עוז ,חבר מועצה :יש לי שאלה רחבעם בקולות קוראים שיוצאים העירייה משתתפת?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :חלק כן.
חנוך עוז ,חבר מועצה :יפה עכשיו בקולות קוראים האלה העירייה השתתפה?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :היא תשתתף.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אתה מבין מה הטענה שלו הוא צודק .אם העירייה משתתפת כיד
לקיים אתה קול קורא הזה ,אם אני צריך להשתתף כדי לקבל את המליון.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :זה חלק מהתקציב שלו.
חנוך עוז ,חבר מועצה :בסדר ,לא משנה אבל זה מכספי ציבור.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :לא נניח שיש לו  200אלף  ₪לפעילות מתוך זה הוא
מפריש  20אלף .₪
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני יבהיר את מה שאני אומר לדוגמא כתוב כאן אם אני רואה טוב
עבור הבנים בשעות תפילה אולפנת זבולון .582
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :זה ייעודי ,ייעודי.
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה ייעודי.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :זה ייעודי כן ,זה עבור שעות תפילה של בתי ספר דתיים.
חנוך עוז ,חבר מועצה :יש לנו ייעודי כזה גם עבור בתי ספר תורניים?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :לא ,כי זה הולך לרשתות כנראה .פה אין.
חנוך עוז ,חבר מועצה :וכמה אנחנו משלמים פה?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כלום אין מצ'ינג.
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חנוך עוז ,חבר מועצה :עכשיו בעבור תרבות  ,1.650עבור תרבות מורשת ישראל ,יש תרבות
תורנית.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :המונח מורשת ישראל זה לא שם של אגף בעיריית ראש
העין.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אין מניעה להוציא את זה על תרבות תורנית גם?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :זה מונח כל אחד יכול להתשמש בו.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה האגף ,האגף הזה במשרד החינוך נקרא אגף תרבות.
עדי אביני ,חבר מועצה :יהודית.
שלום בן משה ,ראש העיר :תרבות יהודית נכון סליחה .הקול קורא נקרא מורשת ישראל
לכן שכיוצא מורשת ישראל ...ומגיע לכאן.
חנוך עוז ,חבר מועצה :כאן השתתפנו במורשת ישראל?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :חלק כן ,חלק אתה משלם אבל זה מתוך התקציב השוטף
של אותו מחלקה או אגף.
חנוך עוז ,חבר מועצה :לכן אני שואל שאלה ברורה אין מניעה להוציא מפה כסף מתרבות
מורשת ישראל מה שכתוב פה איך שזה מוגדר פה לתרבות תורנית?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כל עוד זה תואם להגדרה של הקול קורא.
שלום מעוז ,חבר מועצה :יש קריטריונים על הקול קורא אתה אמור לעבוד לפיהם.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בקול קורא מי שלא מכין ערב שבת לא יאכל בשבת ,לצערנו כך
ז ה יוצא .אני אולי אספור אולי פעם אחת אולי פיספסתי איפה  ..מגישים ולא קול קורא זה
הכל לתורני ,יש גם כן לציבור הציוני זה נטו שלהם ,ויש גם כן הציבור החרדי קול קורא
שלהם נטו שעדי לא יכול לקחת משם לשם אי אפשר להעביר אחד לשני ,אז לכן לא מבין מה
המלחמה.
שלום בן משה ,ראש העיר :תלוי בהגדרה אתה צודק תלוי בהגדרה של הקול קורא.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חברים אנחנו מצביעים על סעיף  8ו –  .9שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
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ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד עם הבטחתו של ראש העיר בזמנו הכל יטופל כמו
שצריך.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד .אני מבקש שבאמת ההחלטה של כל הקולות קוראים
שרלבנטיים לחבר מועצה יגיעו אליהם כמו שדיברנו בישיבת הנהלה ושזה יקרה וככה לא
נפספס.
שלום בן משה ,ראש העיר :נשמח דרך אגב שבאמת יהיה מאמץ לעניין הזה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו באמצע הצבעה .אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 2
סעיף  8ו 9 -בסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד סעיפים  8ו 9 -כמפורט להלן:
 . 8אישור תב"ר מס'  1585עבור עיר ללא אלימות ,ע"ס ₪ 1,500,000
במימון המשרד לביטחון פנים.
 . 9אישור תב"רים תלת שנתיים לשנים 2021 , 2020 , 2019 :במימון משרד
החינוך עפ"י הטבלה המצורפת (עמ' :) 3
אישור תב"ר מס'  1586עבור הצט יידות ופעילות חינוך קולות קוראים,
ע"ס .₪ 3,600,000
אישור תב"ר מס'  1587עבור הצטיידות תורני ,ע"ס .₪ 165,000
אישור תב"ר מס'  1588עבור הצטיידות חינוך ,ע"ס .₪ 900,000
אישור תב"ר מס'  1589עבור חינוך מיוחד והעשרה ,ע"ס .₪ 180,000
אישור תב"ר מ ס'  1590עבור סייעת שניה העשרה ,ע"ס .₪ 711,000
אישור תב"ר מס'  1591עבור מועדוניות ,ע"ס  120,000ש,ח.
אישור תב"ר מס'  1592עבור יוזמות חינוך ,ע"ס .₪ 450,000
אישור תב"ר מס'  1593עבור השאלת ספרים ,ע"ס .₪ 900,000
אישור תב"ר מס'  1594עבור תכנית "ני צנים" ,ע"ס .₪ 4,140,000
אישור תב"ר מס'  1595עבור פעולות העשרה ,ע"ס .₪ 600,000
אישור תב"ר מס'  1596עבור יוזמות מתיא ,ע"ס .₪ 600,000
אישור תב"ר מס'  1597עבור מרכז פסגה ,ע"ס .₪ 450,000
אישור תב"ר מס'  1598עבור יוזמות עבור חטיבות ביניים ,ע"ס 600,000
.₪
אישור תב"ר מס'  1599עבור דמי שתיה – תיכון בגין ,ע"ס .₪ 39,000
אישור תב"ר מס'  1600עבור רבנים ושעות תפילה  -אולפנת זבולון ,ע"ס
.₪ 582,000
אישור תב"ר מס'  1601עבור הדרכה שפ"י ,ע"ס .₪ 369,000
אישור תב"ר מס'  1602עבור רווחה חינוכית ושיקום שכונות ,ע"ס
.₪ 168,000
אישור תב"ר מס'  1603עבור מניעת נשירה  -חונכויות ,ע"ס .₪ 105,000
אישור תב"ר מס'  1604עבור קונסרבטוריון ,ע"ס .₪ 300,000
אישור תב"ר מס'  1605עבור פעילות "נוער במרכז העניינים" ,ע"ס
.₪ 450,000
אישור תב"ר מס'  1606עבור עיר הילדים והנוער ,ע"ס .₪ 330,000
אישור תב"ר מס'  1607עבור תרבות מורשת ישראל ,ע"ס .₪ 1,650,000
בעד ) 14( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל סופרין
דיסטניק ,מעוז שלום ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,חנוך
עוז ,בני בנגה בית אור.

(עופר גבאי יצא)
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 .10אישור הארכת גביית היטל השמירה עד למועד  31/12/2021בהתאם לחוק עוזר לראש
העין (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) ,התשע"ז – ______________________2016

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו עוברים לתוספת לסדר היום סעיף  10אישור הארכת
גביית היטל השמירה עד למועד  31/12בהתאם לחוק עזר לראש העין ,שמירה אבטחה וסדר
ציבורי בבקשה יש פה חוות דעת .רחבעם אתה רוצה לפרט.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אני אומר כמה מילות הקדמה .בעיר קיימת פעילות של
זכות היטל שמירה בסביבות  6מיליון  ₪מכספי העירייה ועוד מצ'יניג שאנחנו עושים ביחד
עם משטרת ישראל בשווי של  2מיליון  ₪סך הכל היקף כל הפעילות הוא בסביבות  8מיליון
.₪ב שנה שעברה בשנת  2019רצינו להמיר לבטל את אגרת השמירה ולהמיר את זה בתוספת
ארנונה ככה שבתמורה ככה שיהיה לנו היקף כספי של תוספת של  6מיליון  ₪בארנונה והיא
תבטל את אגרת השמירה .הגשנו את הבקשה למשרד הפנים זה היה בתוספת  2.8אחוזים
לכל תושבי העיר כולל עסקים ומשרד הפנים לא אישר .נכון לעכשיו היות ואין לנו תוספת
ארנונה אנחנו בעצם רוצים להמשיך עם המשך גביית האגרה ,המשך גביית האגרה .גביית
האגרה היות ההצעה שבאה לפה כאשר מאשרים את אגרת השמירה מאשרים אותה על פי
התעריף שנקבע אז שאושר לנו על ידי משרד לביטחון פנים או משרד הפנים אני לא זוכר.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :משרד הפנים לדעתי.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :משרד לביטחון פנים או אז עושים תחשיבים והמליאה
אמורה לאשר את התעריף שהיה גם כן שהיה מאז ומתמיד .משרד הפנים ,ואז אנחנו יכולים
בעצם להמשיך ולפעול כפי שנהגנו עד היום.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רוצה להוסיף רק עוד נקודה אחת אתם זוכרים שלפני אני
חושב שזה היה ב –  2016שבו ועדת הביטחון אני חושב שברשותך עסקה בנושא של שינוי
תפיסת הביטחון במקום ש"ג שהיו לנו שם המונומנים שם ובשתיים בלילה אם תיכנס עשינו
שינוי מאוד משמעותי קיבלנו גם ממשרד לביטחון פנים את הנושא של השוטרים שזה 12
שוטרים עם כל מה שקשור בזה והקמנו בעצם את השוטרים ואת השיטור העירוני עם כל מה
שקשור בזה ויש לזה בהחלט מהבחינה הזאת חשיבות גדולה מאוד .בעצם אגרת הביטחון
מחזיקה את כל זה ,כתוצאה מזה שאנחנו עשינו את הנושא של השיטור העירוני גם קיבלנו
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שוטרים ואני מאוד מקווה שלקראת מכיוון שאנחנו גדלים במספר התושבים ,אנחנו נפנה
בקשה לשר לביטחון פנים הבא ויש לנו קייס כמובן לבקש הגדלה של מספר השוטרים שיהיו
כאן ,כך לפחות נאמר לנו בזמנו שמספר התושבים יגדל נוכל להגיש בקשה להגדיל את מספר
השוטרים ,זה כמובן יש לזה תרומה גדולה מאוד מהבחינה הזאת לביטחון שלנו .אז אנחנו
עכשיו חוזרים חזרה כמו שהיה בעבר כדי לאשר את אגרת השמירה ,אגרת השמירה חייבת
להיות מאושרת בדיוק על פי התעריף שהיה בעבר אנחנו לא יכולים לסטות לא להוסיף ולא
להקטין אותה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :שניה אני רק רוצה להתייחס בעצם להסביר למה זה
מגיע לשולחן המועצה .בעיקרון החוק המסמיך לגבי הגבייה של היום יותר קוראים לזה
היטל שמירה אבל לא משנה אגרת שמירה זה פקודת העיריות ,והכנסת למעשה איפשרה את
גביית ההיטל בחקיקה עד סוף שנת  2019לכן לכל הרשויות לא רק לראש העין משרד הפנים
אישר את חוקי העזר בכפוף למגבלת הגבייה כי הוא לא יכול לאשר יותר ממה שהחקיקה
הראשית מאפשרת ,כי בדרך כלל חוקי העזר הם תחשיבים בדרך כלל מאשרים אותם ל – 5
שנים ולא צריך לבוא למועצה כל תקופה קצרה .מה שקרה כאן בגלל שאנחנו כרגע בפני
מערכת בחירות למעשה שלישית הייתה הצעת חוק להאריך את הוראת השעה לעוד שנתיים
והיא לא קודמה ובעצם ההארכה פה אנחנו גם צירפנו את זה לחומר היא מכוח סעיף 38
לחוק יסוד הכנסת שבמצב כזה שיש לנו בחירות ובעצם אין לנו כנסת שתאשר את הארכה אז
יש הארכה באופן אוטומטי לעוד  3חודשים מתחילת כהונתה של הכנסת הבאה בתקווה
שבפעם הבאה הכל יהיה בסדר ותהיה ממשלה ,בכל מקרה יהיה צריך גם משרד הפנים יאשר
את זה רק עד  ..בגלל הוראת החוק הזאת ויהיה צריך לבוא עוד פעם לפי החקיקה הראשית
שתאושר ולפי התקופה שהוראת השעה תאושר ,אוקיי ,התעריפים אושרו שאישרנו את חוק
העזר ואלמלא המגבלות בחקיקה הראשית היו מאשרים לנו את זה ל –  5שנים.
רז שגיא ,חבר מועצה :תושבי העיר משלמים ארנונה ,זה לא ספקולציה ולא פופוליזם
השמירה כמו שאר הדברים צריכים להיות כלולים בתוכם בלי להעלות ארנונה ובלי לגבות
את אגרת השמירה .השיטור העירוני והביטחון העירוני זה לא הסעיף פה משום מה לא
מזמנים אותי לישיבות של ועדת הביטחון אני לא כל כך מבין למה ,עד כמה שאני זוכר
השולחן הזה אישר שאני יהיה חבר בה ,אבל זה נדון בוועדת הביטחון ,הביטחון בראש העין
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צריך להשתפר זה משהו אחד ואת האגרה הזאת לא צריך ,אני שמח שמשרד הפנים לא אישר
את העלאת הארנונה ואני חושב שזאת ההזדמנות לבטל ולהעיף מפה את אגרת השמירה יש
לא מעט רשויות שלא גובות אותם יש שם אבטחה לא רעה בכלל כן מחסומים לא מחסומים
זה נדון במקום אחר ,אני מתנגד להחזיר את האגרה .אני מתנגד להחזיר את האגרה זאת
דעתי.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה מבין את המשמעות של מה שאתה אומר?
רז שגיא ,חבר מועצה :מבין מצוין.
שלום בן משה ,ראש העיר :אוקיי יפה מאוד.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה  :אני רוצה להעיר הערה ,כשהאגרה הועברה להיות חלק
מהארנונה אז כל ההתייקרויות השנתיות ,ההצמדות ,בניווט אוטמטי כזה תפס גם את
האגרה זאת אומר ת זה עשה עוול לתושבים ,ככה משלמים אגרה תעריף מסוים שהוא כבר
השתנה ורחבעם עשה אותו לפי שטח ולא לפי בית אב.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה מה שנוהל משרד הפנים החליט.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :דרך אגב ברגע שעשית את זה כחלק מהארנונה אז זה תופס
את כל ההתייקרויות של הארנונה בכל שנה שזה לא הוגן .ההיפך כשהוא חוזר מזה והוא
חוזר להיות אגרת שמירה או היטל כמו שאת אומרת זה יורד מההצמדה ,חוזרים אחורה אין
הצמדה ,זה הערה זה לא דרישה זה הבהרה.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה נוהל של משרד הפנים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :יש כן הצמדה.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :יש כן הצמדה למדד.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לאיזה מנגנון הצמדה?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :בשונה מארנונה שיש לנו מנגנון אוטמטי האגרה לא
עולה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אה מה היא דלק של ניידות לפי איזה הצמדה?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :האגרה עולה היא צמודה למדד אבל היא לא עולה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אם המדד שלילי אתה מוריד לנו את האגרה.
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עומר רצון ,חבר מועצה :לא מורידים רק מעלים.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :לפני שנתיים היא הייתה  2.8היום היא  2.1ו – 0.2
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בנגה אני מקריאה לך מחוק העזר זה חוק העזר לראש
העין שמירה אבטחה וסדר ציבורי זה חוק עזר שלנו משנת  .2016סעיף  9הסכומים הקבועים
בתוספת יעודכנו ב –  1בינואר של כל שנה ,לפי שיעורי העדכון של הסכום המירבי לפי תקנון
סכום מירבי זה לא מדד .זה לפי סכום מירבי יש תקנות של סכום מירבי שם נדמה לי זה
הצמדה למדד אבל אני צריכה לבדוק את זה אוקיי כי אני לא רוצה שיהיה פה מידע לא
מדויק.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא הבנתי מה שאמרת מה זה סכום מירבי?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש תקנות בהמשך החקיקה הראשית שמאפשרת את
גביית ההיטל יש תקנות ובתקנות האלה נקבע סכום מירבי שניתן לגבות אגרה זה לא משהו
בלתי מוגבל.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אה הבנתי זאת אומרת יש גג כאילו.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כמו שהסכומים אני חושבת שזה מדד אם תרצה אני
יבדוק אבל זה בוודאי זה לא כמו מנגנון של ארנונה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :זה לא סותר את מה שרחבעם אמר.
שלום בן משה ,ראש העיר :בעצם אני לפני שנעלה להצבעה שתי הערות ,הערה שקודם כל
כתוצאה מזה שחזרנו לאגרה אין העלאה של הארנונה בכלל להזכיר לכולם שאנחנו הורדנו
את הארנונה לפני שנה לשטחים משותפים באופן די משמעותי לטובת כלל התושבים שגרים
בבתים משותפים.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :קיבלנו אישור על יהושע בן נון ממשרד הפנים על הורדה.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון גם יהושע בן נון .דבר שני ,דבר שני אתם צריכים להבין
אגרת השמירה או היטל השמירה הוא עלות שהיא כמעט  6מיליון  ₪קצת מעל זה ואני לא
מעלה על דעתי שמישהו פה על השולחן מבין עכשיו כרגע להגיד אני נגד העלאה הזאת צריך
אגרת שמירה זה נעשה בכל הערים.
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רז שגיא ,חבר מועצה :לא נעשה בכל הערים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אל תפריע לי שניה ,ערים שיש להם ,ערים שהם עשירות במיוחד
יכולות להרשות לעצמם אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו עכשיו בטח לא בשנה הזאת ולא
בשנה הבאה שאנחנו מתמודדים עם גידול משמעותי של התושבים כדי להמשיך את השירות
שלהם את החינוך וכדומה.
רז שגיא ,חבר מועצה :אתה אשם בגידול ואתה מפיל את זה על התושבים תעצור את
הגידול ,תעצור את הבניה ,תעצור את האכלוס ונפסיק להתמודד ,אתה יוצר את הבעיה
ועכשיו אומר לתושבים אני יצרתי בעיה בואו תפתרו את זה מהכיס שלכם.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מציע לך ,אני מציע לך .אני מציע לך אל תצהיר הצהרות כל
ההצהרות שלך האלה הם כל כך לא מדויקות א' מ כיוון שכל הבניה שנעשתה עד עכשיו
הייתה על בסיס חתימה שנעשתה עוד טרם שהגעתי.
רז שגיא ,חבר מועצה :לא נכון זה מהסכם גג של  .2014אתה יודע את זה אתה רוצה
להתווכח על הסכם הגג?
שלום בן משה ,ראש העיר :אל תתווכח .תקשיב לי עכשיו .תקשיב לי ואל תצהיר הצהרות
שאין להם שום יסוד .דבר שני שתדע לך אנחנו כבר מזה שנתיים כבר הכרת.
רז שגיא ,חבר מועצה :אתה שש וחצי שנים ראש עיר ,הגיע זמן שתבוא ותגיד די סיני לא
אשם יותר מותר לך לעצור את הכל .תגיד לי אתה יודע מה קורה מחוץ למשרד.
ישי אדוארד ,חבר מועצה :בוא אני אסביר לך כי אני נמצא בתוך זה ,אני נמצא בתוך זה ,זה
בסדר.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני אסביר שלום תקשיב אל תיתן להם להגן עליך הם לא מגנים
עליך ,אתה מפריע לי ישי.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :כולם מספיק חזקים בשביל להגן על עצמם וזה בסדר.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני מציע לך הצעה ידידותית באמת אני מציע לך הצעה ידידותית
כדי לעזור לך אני רוצה לעזור לך ,תקשיב תצא רגע מההגנה של כל אלה שמגנים עליך תצא
ולמד מה כותבים עליך .תקשיב אתה לא יודע מה מצבך בסוף אתה ראש העיר של כולנו אז
אתה מבין שאנחנו מאבדים את הלגיטימציה בגלל ,אתה מבין אתה יוצר בעיה ,ואחר כך
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כולנו מתמודדים איתה ,בוא נעצור את האכלוס.
שלום בן משה ,ראש העיר :עצרתי אותו שנתיים כבר.
שלום מעוז ,חבר מועצה :רז אני חייב לשאול לעצור את האכלוס מה זה אומר עכשיו?
רז שגיא ,חבר מועצה :זה אומר שיהיו משפחות שלא יפלו.
שלום מעוז ,חבר מועצה :שמה שישלמו את תשומות מדד הבניה בגלל שהבתים שלהם נבנו
אתה לא יודע על מה אתה מדבר ,המבנים נבנו זה עובדה בוא נעצום עיניים כמו שלושת
הקופים ,אתה רואה את  Cהתחיל להיבנות? אתה רואה את  Dהתחיל להיבנות? לא נכון ב –
 Eו –  Bוב –  Aמה שאתה רואה זה דברים ישנים.
רז שגיא ,חבר מועצה :זה לא ישנים את  Eהתחילו לבנות לפני שנתיים.
שלום מעוז ,חבר מועצה :מה זה משנה התחילו לבנות לפני שנתיים בסדר ,התחילו לבנות
לפני שנתיים אני מסכים איתך ,התחילו לבנות ,אני עונה לך.
רז שגיא ,חבר מועצה :כמו הסיפור של הבניה בדיוק כמו הסיפור של הבניה מבטיחים לנו
תכנית באוקטובר אחר כך בדצמבר עכשיו בחודש הבא ככה זה.
שלום מעוז ,חבר מועצה :אני רוצה להגיד התחילו לבנות לפני שנתיים הבניינים האלה עוד
שניה מתאכלסים ,האלפים שאנחנו מדברים עליהם אני מדבר על  Eועל  Aשם עם בן גוריון
לצורך העניין וזה ,אלה האלפים שהולכים להתאכלס לך ,אני יענה לך אני בדקתי את זהC ,
לא התחילו לבנות אותו C ,יש לך קבלנים זוכים ראש העיר אמר לי בעצמו לפני שבוע אני
פניתי אליו מאותה דאגה שאתה מדבר עליה ,מאותה דאגה וקיבלתי את התשובה הבאה ב –
 Cלא יתחיל המנוף הראשון לעלות לפני שיתחילו את  Cדרום מסחר תודה .המשמעות היא
שראש העיר כרגע לא מאשר עוד בניה של בניינים נוספים אבל וזה אבל גדול במצב של
הבניינים הקיימים לבוא ולהגיד שאתה מוריד מהכנסות העירייה  6מיליון  ₪למרות שאני
הייתי שמח והנה רחבעם פה וראש העיר פה מה עשיתי להם על היומיים האחרונים עם הדבר
הזה על הארנונה בסדר למרות שהייתי רוצה מאוד לראות את אגרת השמירה הזאת יורדת,
מאוד הייתי רוצה אני לא עוצם את העיניים שלי למציאות שבה אני אומר שלהוריד  6מיליון
מהכנסות העירייה בשלב הזה זה פשוט לא אחראי ,זה לא אחראי בעוד שנה וחצי ושנתיים
נתמודד.
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שלום בן משה ,ראש העיר :ראשית ,אנחנו כבר עצרנו את השיווקיים מזה שנתיים,
השיווקים האחרונים היו ב –  2016אחד.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :השיווקים של מה?
שלום בן משה ,ראש העיר :בכלל .של מגורים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :איזה מתחמים נעצר.
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי להשלים לך רגע .דבר שני אני מקווה רז שאתה לא טעית
במונחים יש אכלוס יש היתרים יש שיווקיים שאתה אומר לעצור אכלוסים אני מקווה
שאתה לא מתכוון לזה כי אחרת המשמעות היא ל –  1000זוגות צעירים תושבי העיר ואחרים
לעצור את האכלוסים שלהם זה הרי דבר חמור מאין כמוהו בעיקר אתה ששילמו את כספם
בהגרלה ,וחלקם כבר בעזרת השם במרץ ,אפריל הבא יתאכלסו לכן אין דבר כזה אני רוצה
אכלוסים באופן טקטי מידי פעם ופעם כדי ללחוץ על משרד השיכון לגמור את השצ"פ ,לגמור
את המדרכות ,כדי שהתושבים יכנסו במקום יותר נורמלי .שיווק הודעתי הודעתי בצורה חד
משמעית שלא יהיה שיווק של  ,Dולא יהיה היתרים ל –  Cלא יהיו היתרי בניה ל – .C
רז שגיא ,חבר מועצה :אבל זה בניגוד להסכם גג שחתמת שתוך  90יום מרגע הגשת ההיתר
כדין אתה חייב להגיש היתר.
שלום בן משה ,ראש העיר :תחליט מה אתה רוצה .לא לתת אני לא נותן.
רז שגיא ,חבר מועצה :בניגוד להסכם הגג שאתה חתמת.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :מה איכפת לך הוא מסתדר עם הסכם הגג.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :עצירה אפשרית היא רק בשווקים.
ישי אדוארד ,חבר מועצה :יש לנו את הפריצות כדי לא לחתום עכשיו.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אתה תמיד יכול לעכב קצת.
שלום בן משה ,ראש העיר :גם בהיתרים לעכב הרבה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אתה לא יכול לעצור .אתה יכול לעכב אתה יכול ליצור לחץ..
אני שואל אם  Cשווק?
שלום בן משה ,ראש העיר C :שווק היתרים לא ינתנו כי יש לנו מספיק התניות חוקיות
לעצור את זה וכבר עצרנו.

36

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  24/14מיום 7/1/2020

רז שגיא ,חבר מועצה :אם לא עצרת את השווקים תראה מה קורה ראש העיר .אני ושלום
מעוז עוד פעם נריב כי ברגע שיצאו שווקים ואושרו ונמכרו לקבלנים הם יגישו היתרים לפי
הסכם הגג ,תוך  90יום אתה חייב לתת להם היתר ואז הקבלנים יתחילו הם ימכרו את
הבתים ואז עוד פעם נעצור שאנחנו מסתכלים למשפחות הצעירות בעיניים ,ובעוד שנתיים
יסבירו לנו למה עוד פעם למה אנחנו לא יכולים לעצור את ההיתרים.
שלום בן משה ,ראש העיר :שם לב שאתה מתפרץ עוד פעם.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני מתפרץ כי העיר הזאת הולכת מדחי לדחי.
שלום בן משה ,ראש העיר :העיר הזאת לא הולכת מדחי אל דחי ,הסיסמאות שלך האלה,
הסיסמאות ,תקשיב רגע שניה.
רז שגיא ,חבר מועצה :הם לא סיסמאות הלוואי ,הלוואי.
שלום בן משה ,ראש העיר :תפסיק לעשות פוליטיקה כל הזמן.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני עושה פוליטיקה אני פוליטיקאי גם אתה אם לא שמת לב.
שלום בן משה ,ראש העיר :תפסיק לעשות אתה משתמש בזה בצורה מאוד ,מאוד פוגעת
בעיר כל מה שאתה .אני אגיד לך למה כל הפוסל במומו פוסל כשאתה אומר שהעיר הזאת
הולכת מדחי אל דחי אתה גורם נזק לעיר הזאת ולתושביה תשקול את הדברים שלך זה
חוסר אחריות מה שאתה אומר ,יש יסוד אין למה שאתה אומר.
רז שגיא ,חבר מועצה :יש יסוד מוצק מאוד למה שאני אומר .תזמין אותי פעם לפגישה ואני
אסביר לך איך אתה מוריד את שביתה של העיר הזאת ביגון שאולה אתה והסגן שלך הממלא
מקום.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה צריך לשקול את המילים שלך.
רז שגיא ,חבר מועצה :בבחירות הוא צעק מה צריך ועכשיו הוא תומך בראש הזה מכל
הכיוונים.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :אחי עם ראש כזה עדיף להמשיך ..
רז שגיא ,חבר מועצה :אין ספק.
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שלום בן משה ,ראש העיר :אני מצטער על ההתנהלות הזאת ואני מציע לך בפעם ה – 17
שאתה מדבר ואתה מטיל דופי ,שאתה מטיל דופי בראש העיר שלך ובעיר שלך ובתושביה.
רז שגיא ,חבר מועצה :בתושביה לא הטלתי דופי.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה פוגע שאתה אומר ,כשאתה אומר אתה מפריע לי.
רז שגיא ,חבר מועצה :אתה אומר דבר שלא אמרתי לא הטלתי דופי בתושבים .את
התושבים אני לא צריך להחליף.
שלום בן משה ,ראש העיר :תפסיק עם זה כבר תכבד את עצמך.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :יש לי הצעה בוא נוריד את המצלמות ,נוריד את המצלמות
הישיבות יהיו יותר רגועות.
שלום מעוז ,חבר מועצה :מה אתה מדבר לפני המצלמות באנו בלבן לפה הדלקנו נרות היה
פה שנטי בנטי.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מזכיר לכם את המשפט המפורסם כל הפוסל במומו פוסל
תזכור את זה רז.
רז שגיא ,חבר מועצה :אגב לא נאמר שם כל ,כתוב הפוסל במומו פוסל לא כל יש יוצאים מן
הכלל.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :ארץ ישראל באים לישיבת מועצה שומעים דברי תורה כל
הזמן.
רז שגיא ,חבר מועצה :מאוד אהבתי את זה כי הצעיר החצוף הזה שלא עבר חינוך בבית
קרא לי שקרן אז כל הפוסל אמרת במומו פוסל מצוין.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני רוצה לעלות להצבעה.
רז שגיא ,חבר מועצה :תגיד לאבא שלך שהוא כשל בחינוך שלו שילד בגיל של הבן שלי.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :אתה רוצה להתקשר אליי .שונא נשים זה בא לחנך אותי חצוף,
אתה אומר את זה לא אני ,חצוף בא ללמד אותי .אני מהצעירות שלי מה שאני למדתי אני
יכול ללמד אותך הרבה יותר חצוף.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני מבקש לעלות סעיף  10אישור הארכת גביית היטל השמירה
עד למועד  31/12בהתאם לחוק עזר לראש העין.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מציע לך הצעה אחת.
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רז שגיא ,חבר מועצה :אני לא רוצה את ההצעות שלך תודה ,לא רוצה אני לא רוצה להיות
במצב של העיר ,אני לא רוצה את העצות שלך אנחנו בהצבעה מנכ"ל.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני מבקשת רק לתקן הארכה היא הסברתי לכם
קודם לפי סעיף  38לחוק יסוד הכנסת עד  16.6.20בהתאם להתפתחויות בחקיקה יהיה צריך
לחזור שוב להצביע ,כי כרגע בגלל זה מה שהחקיקה הראשית מאפשרת להאריך.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה חלק מהתוצאות שאין ממשלה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אוקיי הצבעה .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר יצא .בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :נגד.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :נגד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חנוך יצא .בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 3
סעיף  10בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הארכת גביית היטל
השמירה עד למועד  ,16/6/2020בהתאם לחוק עזר לראש העין (שמירה ,אבטחה וסדר
ציבורי) ,התשע"ז.2016-
בעד )10( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל סופרין
דיסטניק ,שלום מעוז ,דורון אמסלם ,בני אנניה ,בני בנגה בית אור.
נגד )2( :יעקב אדמוני ,רז שגיא.
יצאו )2( :עופר גבאי ,חנוך עוז.

 .11אישור פרוטוקול ועדת הנחות מארנונה מס'  13/2019מיום 11/11/2019
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור פרוטוקול ועדת הנחות מארנונה מספר  13/2019מיום
 11/11/2019יש פה מצב של נוהל משרד הפנים אצלכם.
בני אנניה ,חבר מועצה :אני אקצר ופרומה תוסיף את מה שצריך יש נוהל חדש שנכנס
ממשרד הפנים עד עכשיו הועדה הייתה יושבת על זה מעבירה למשרד הפנים והוא היה
מאשר ,מהשנה יש נוהל שמצורף אליכם של אישורים שצריך לעמוד ,חוזר מנכ"ל 5/19
שצריך לעמוד ב –  13קרטריונים כדי לקבל את ההנחה של הארנונה .ניגשו  6גופים .הנחה
למוסדות ציבור.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הנחה למוסד מתנדב.
בניה אנניה ,חבר מועצה :למוסד מתנדב ואישרנו רק  2שעמדו בקרטריונים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני אסביר זה פעם ראשונה שהנושא הזה עולה
לאישור מועצה ,היות והיה תיקון בחקיקה באמת כמו שבני הסביר המקור הוא תיקון
בחקיקה ,כמו שבני הסביר ,עד לתיקון בחקיקה ועדת ההנחות הייתה דנה הייתה ממליצה
לאשר וזה היה הולך למשרד הפנים זאת אומרת לממונה על המחוז ושם היה מתאשר או
שלא מתאשר ,היה תיקון לפקודת הפיטורין ,זה נקרא פקודת מיסי עירייה ומיסי ממשלה
(פיטורים) ולמעשה הסמכות הועברה למועצת העירייה .מה זה הפטור הזה למוסד מתנדב זה
לא פטור מלא אלא פטור חלקי מארנונה בשיעור  .2/3צירפנו לכם את החוזר אני מניחה
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שקראתם הוא מאוד מפורט .משרד הפנים בעקבות התיקון לחוק הוציא את החוזר הזה
ובעצם שם הוא קבע את הקרטריונים את אמות המידה שעל פיהם אנחנו יכולים לאשר או
שלא לאשר .נערכה בדיקה על ידי הכלכלנית של הגזברות לגבי עמידה בקריטריונים ולאחר
מכן קיימנו דיון ,הפרוטוקול של הדיון עם חוות הדעת וההמלצה גם צורפו לכם ואם אתם
רוצים שאני אפרט אחד אחד בבקשה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :ההנחה היא ביטול לגמרי של הארנונה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא זה מה שאמרתי  .2/3זאת אומרת יצטרכו לשלם.
אם אתם מאשרים לאלה שהמלצנו לפי הקרטריונים ישלמו  .1/3הפטור הוא פטור חלקי
.66%
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אפשר להמשיך?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :איזה עמותות כי פה יש רק אחת שמאושרת ,רק
אוהל שרה ,רק אחת אוהל שרה כל השאר לא מאושרות.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש שניים מאושרים .אוהל שרה הומלץ לאשר זה
אחד .יכול להיות שלא צורף הכל.
רז שגיא ,חבר מועצה :מה שקיבלנו הביתה היו שניים ומה שקיבלנו פה יש רק אחד.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כנראה שהשמיטו עמוד אחד.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתם קיבלתם הביתה את שניים אז יש שניים.
רז שגיא ,חבר מועצה :בבית היו שניים שאושרו ותשעה שלא אושרו.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :יש פה ארבעה יש לנו פה.
(מדברים ביחד)
משתתף בדיון :עדי מה זה קרן התחדשות מה זה?
עדי אביני ,חבר מועצה :גרעין תורני .הם יושבים  ...מעל המיני מרקט.
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :תגידו שם שנדע.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אנחנו לא יודעים .קודם כל לאשר את מה שיש ומה
שחסר נביא לפעם הבאה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מציע לאשר את מה שיש ואז נוסיף.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :נעלה רק את אוהל שרה להצבעה.
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עדי אביני ,חבר מועצה :אוהל שרה ובאר מרים ,אוהל שרה זה בית ספר .אוהל שרה ובאר
מרים זה עמותה .זה השם של העמותה אוהל שרה ובאר מרים.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אוקיי אז אנחנו את סעיף  11נעלה להצבעה ברשותכם .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :רק שניה אני רק רוצה להבין העמותה היחידה שאושרה זה אוהל
שרה ובאר מרים וכל השאר נדחה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :כן וכל השאר פעם הבאה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא ,לא אושרו ,לא אושרו ואחד כנראה חסר זה
שנשמט נביא פעם הבאה.
(מדברים ביחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 4
סעיף  11שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הנחה מארנונה
לעמותת "אוהל שרה ובאר מרים" בהתאם לפרוטוקול מס'  13/2019מיום .11/11/2019
בעד )13( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל סופרין
דיסטניק ,שלום מעוז ,דורון אמסלם ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,חנוך עוז,
בני בנגה בית אור.
יצא )1( :עופר גבאי

עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מה שנשמט נביא לישיבה הבאה.
עדי אביני ,חבר מועצה :אגב פרומה ,פרומה ,יש לי שאלה העמותות שנדחו אנחנו עדכנו
אותם היה להם אפשרות לענות על זה איך זה עולה.
רז שגיא ,חבר מועצה :יש סעיפים שפשוט עוברים סעיף ,סעיף אם יש להם או אין להם .הם
לא עמדו בקרטריונים.
משתתף בדיון :הם יודעים אבל ברגע שאתה ממלא ולא עומד בקריטריונים אתה יודע.
עדי אביני ,חבר מועצה :השאלה אם עדכנו אותם אולי יש להם משהו לומר .סליחה ,סליחה
אני רוצה לתקן משהו אנחנו מצביעים בישיבת מועצה רק על מי שמאושר ,מי שלא מאושר
אנחנו לא מצביעים עליו ,ולכן אני חושב שמן הראוי שמי שהגיש להגיד לו תקשיב אתה לא
עומד בקריטר יון מסיבה א,ב,ג ויכול להיות שיש לו מה לומר ,אולי יש לו מה לומר .אולי
עמותת עלומה שהיא עמותה של שירות לאומי של בנות שירות לאומי שאמורות לקבל פטור
מארנונה יכול להיות שהם לא עומדים בקרטריונים ויכול להיות שאם אתה תשאל .סליחה
תנו לי להשלים.
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דורון אמסלם ,חבר מועצה :הוא לא היה בהנהלה.
עדי אביני ,חבר מועצה :יכול להיות שעלומה ברגע שאתם אומרים להם דבר כזה הם יגידו
לכם שיש להם הסדר שהם עשו בירור מול משרד הפנים שבמקומות א,ב,ג,ד,ה,ו הם כן
מקבלים תנו להם הזדמנות.
בני אנניה ,חבר מועצה :לעלומה ספציפית פנו והם אמרו גם שהם יערערו על זה ,דרך אגב עד
עכשיו משרד הפנים אישר להם אני בטוח שהיה שם טעות.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :קראת את ההמלצה שלנו?
עדי אביני ,חבר מועצה :קראתי בגלל שהם מגורים.
בני אנניה ,חבר מועצה :דרך אגב דיברתי עכשיו עם אילנית ,היא אמרה לי שאישרנו רק
אחת ועלומה היי תה השניה שרצינו לעלות את זה למעוצה בגלל שגם בכפר סבא שבדקנו איך
שהוא אישרו אותם ,אז יש אפשרות.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אז אין עוד אחת שניה לגבי עלומה.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :אבל אמרתם שאי אפשר לתת למקבלי השירות.
שלום מעוז ,חבר מועצה :לנותני השירות אי אפשר לתת.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לגבי עלומה היות והוא העלה את זה ,זה כתוב בחומר
בגדול כשמבוקש פטור והוא מתייחס לנכס למגורים אז התנאי שקבע בהקשר הזה משרד
הפנים באותו חוזר מנכ"ל שהזכרנו קודם הוא שהמבנה מגורים ישמש את מקבלי השירות
ולא את נותני השירות .ולכן לפחות בקרטריונים כפי שהם מנוסחים לא ניתן היה לאשר .לנו
וזה גם כתוב בפרוטוקול נראה שאולי יש איזה שהיא תקלה בניסוח כי אנחנו גם ציינו את זה
היות ובעבר כשמשרד הפנים היה מאשר הוא היה מאשר את הפטור הזה ,וכתבנו שמידה
יהיה תיקון או הבהרה לקרטריונים אנחנו נבוא ונאשר את זה ,נבוא ונאשר את זה גם רטרו
אבל כרגע כפי שזה מנוסח זה מאוד ברור.
עדי אביני ,חבר מועצה :אני רק רוצה להעיר משהו אחד קטן ,צריך להבין במקרה הזה של
עלומה יש לנו עניין שתהיינה כאן כמה שיותר בנות שירות לאומי ,ככל שאנחנו נקשה על
העניין הזה ,וככל שהעמותות של השירות הלאומי .אני יודע שאתם בעד כולם בעד .כולם בעד
אבל בכל זאת זה נסתר.
(מדברים ביחד)
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שלום בן משה ,ראש העיר  :בסופו של דבר .בסופו של דבר ובזה נסיים הסברנו בסופו של
דבר מה שקובע את הנוהל של משרד הפנים שהוא קובע את זה ,אם הוא ישנה את זה בקשה
אנחנו אמוד ,מאוד מעריכים את העבודה של הבנות של שירות לאומי באמת עבודה טובה
מאוד.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אז לא נשמט מסתבר בבדיקה.
 . 12אישור התקשרות בחוזה ללא מכרז עבור ביצוע תכנון שימור והעתקות עתיקות בהתאם
לסעיף (22ח) לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח_________________________

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור התקשרות בחוזה ללא מכרז עבור ביצוע תכנון שימור
ועתיקות בהתאם לסעיף  22ח' לתקנות העיריות.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :במתחם  Eהתגלו עתיקות ,כדי לשמר אותם לפחות
כפי שהוסבר לי כדי לשמר אותם במקומם היה צריך לבנות לא מעט קירות תמך ,היה רעיון
להעביר את העתיקות למיקום אחר יותר מתאים ,נעשתה בדיקה מול רשות העתיקות ורשות
העתיקות אמרה שהיא מאשרת את זה ואף נתנה הצעה לבצע את זה.
רז שגיא ,חבר מועצה :רשות העתיקות מבצעת את זה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה הגיע אליי אמרתי שאי אפשר לתת לרשות
העתיקות לבצע את זה אלא אם כן יש סעיף פטור בתקנות היות ומדובר בסכומים שמחייבים
מכרז ,נעשתה בדיקה על ידי אם יש סעיף פטור גם מול הייעוץ המשפטי של רשות העתיקות,
ו גם התייעצתי עם הסגן יועץ המשפטי של משרד הפנים ולא נמצא סעיף פטור ו לאור העובדה
שלא נמצא סעיף פטור פרסמנו מכרז .מה שקרה במכרז כבר ראינו את זה בסיור קבלנים כי
ההשתתפות הייתה חובה ואף אחד לא הגיע ,ולמעשה לא הוגשה הצעה על המכרז והמכרז
נכשל ולכן אנחנו באים למועצה לפי סעיף  22ח' לתקנות העיריות מכרזים אני אצטט לכם
אותו" .רשאית העירייה להתקשר בחוזה ללא מכרז לאחר שמועצת העירייה החליטה על כך
ברוב חבריה ולאחר שנוכחה שבנסיבות העניין עריכת מכרז לא תביא תועלת" זה במקרה
שלא הוגשה אף הצעה או שהוגשה הצעה אחת ולא המליצו עליה ומכרז שנכשל .לגבי
התועלת יש פסיקה ,יש פסיקה נשאלת השאלה מה זה עריכת המכרז לא תביא תועלת אז יש
עתירה מנהלית שדנה בזה ,עתירה מנהלית שמואל לוי ואחרים נגד ישראל סדן ראש עיריית
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חדרה ,זה עתירה מנהלית  ,1401/2003ו –  ,1386/2003בקשות שונות  20170/04לעניין
השאלה מהי התועלת עליה מדברת התקנה  22ח' יש להפנות על דרך ההשוואה לבג"צ מסוים
 410/73שם נקבע כי התועלת יכול שתהיה כספית ויכול שתהיה גם תועלת מנהלית ובלבד
שתביא תועלת לציבור .יש ההחלטה צריכה להתקבל ברוב חברים ,בדרך כלל שאין המלצה
על הצעה וכאן זה שיקולים  ...זאת אומרת אף אחד לא הגיש הצעה אז בית משפט לא יתערב
בהחלטה ,והתיקון הזה זה תיקון מסוים לתקנות העיריות מכרזים.
רז שגיא ,חבר מועצה :זה רץ מהר מידי לפלפולים המשפטיים לפני אם בכלל אנחנו רוצים
להעביר את זה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא מובן פה משהו בסיסי מה מעבירים ,מי אישר להעביר
מפה עתיקות בכלל ,למה אנחנו מעבירים את העתיקות.
מיכאל מלמד ,חבר מועצה :רוצים לשמר אותם ההיפך.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מדובר על העתקת עתיקות לאן מעתיקים אותם.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :זה כל מיני כדים ,זה לא מחצבים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :יש  10אתרי עתיקות במתחמים החדשים שסוכם עם רשות
העתיקות שלא נוגעים בהם ,אתם מדברים על אחד מ –  10האלה?
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי לתת לך תשובה אני רוצה לדבר בלשון בן אדם בלי
תקדימים וזה ,וזה ,צריך לעשות עבודה ,באזור של העתיקות ,ודה .עבודת בניה עבודה של
העתקה ממקום למקום.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מה העתקה אני מצטער אני דיברתי עם רשות העתיקות
הרבה ואני הצלתי אתה יודע שהצלתי אתר אחד של  ...האלטרנטיבה הייתה ,האלטרנטיבה
הייתה להעתיק מספררים כל אבן מעבירים לאיזה אתר בגליל פור אבר .לעולם .על מה
מדובר פה אתם לא מסבירים ,חיכיתי חיכיתי .לפני זה מה מעבירים?
שלום בן משה ,ראש העיר :לפני שתסבירי שאפשר תקדימים משפטיים ,סדן נגד זה קודם
כל תגידי במה מדובר
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מה שהסברתי קודם זה היבטים משפטיים שאתם
יכולי ם לאשר .עכשיו אני מקריאה לכם פה מהמכתב של רשות העתיקות כפי שאתם רוצים
לדעת מה ,שניה ,אוקיי מדובר ככה ,בית חווה להעתקה רובעי ,אני מקריאה לכם ממסמך
רשמי אתם יכולים לראות אותו של רשות העתיקות.
רז שגיא ,חבר מועצה :למה לא שלחתם לנו את המכתב .לפני שאני מצביע פה על ההסכמה
הזאת אני רוצה להסכים על מה הולכים להעביר ,תשלחו לי תרשים עם המסמך ,לא קיבלנו
מסמך כדי ללמוד אותו .היועצת המשפטית יודעת יפה שהחומר הזה היה צריך להיות על
שולחננו לפני שנקבל החלטה לאשר בלי מכרז על מה הולכים להעתיק ,לאן הולכים להעתיק
את הדברים האלה לא קיבלנו.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מה זה בית חווה איפה זה? באיזה מגרש?
רז שגיא ,חבר מועצה :לא שלחתם לנו את המסמך אז אנחנו מאשרים את המכרז להעתקה
לפני שאנחנו יודעים מה אנחנו מעתיקים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה מתפרץ כל הזמן.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :הנושא הוא התקשרות בלי מכרז.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אתה לא פה לבד די עם ההתנהגות הזאת יש פה אנשים
נוספים סביב השולחן הזה אופוזיציה ,קואליציה של בני אדם שרוצים גם לשמוע ,תסכים או
לא תסכים זה בסדר אבל תנו לבן אדם לדבר.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אתה יודע מה מעבירים?
משתתף בדיון :אני רוצה לשמוע .אם תשאל את השאלה הזאת עוד עשרים פעם ולא ניתן לה
לדבר כנראה כולנו לא נדע.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה מכיוון שאני הסתובבתי איתך ברגל ,מהסוף להתחלה
צריך לעשות עבודה מסוימת ,העבודה הזאת עוסקת בנושא עתיקות .חשבנו ואנחנו חושבים
שמי שמוסמך לעשות את זה ,זה רשות העתיקות ,למה? רגע רשות העתיקות בעצמה,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :רשות העתיקות כבר ויתרה על שני אתרים לפחות ושוכנעו
לא לוותר ,והעיר מרוויחה מזה אז אל תסמוך עליהם כל כך.
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שלום בן משה ,ראש העיר :אני מדבר על העבודה המקצועית.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :העתקה זאת עבודה מקצועית.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,את העבודה הזאת חשבנו ואני חושב גם היום שרשות
העתיקות היא זו שאחראית ויש לה סמכות ויש לה סמכות על נושא העתיקות וזה נכון שהיא
תעשה את זה ולא קבלן רגיל ,אבל החוק אומר אדוני סליחה אתה חייב.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :לא ,יצאנו למכרז ואף אחד לא ניגש.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה חייב להוציא מכרז.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :המכרז לא מעניין אותי ,מעניין אותי העתקה לא המכרז.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :הוא הסביר לך את השתלשלות של העניין.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני עוד לא הבנתי מה מעבירים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אז תקשיב ,אומר החוק ,החקיקה אומרת אתה לא יכול להעביר
את העבודה הזאת המקצועית לרשות העתיקות כי היא רשות העתיקות אתה צריך לתת
הזדמנות לאחרים .אני מצטער כי כל עבודה לפני שנראה מה מעתיקים אני סומך על רשות
העתיקות מאשר קבלן רגיל שיעשה את זה כי זה לא מעניין אותו ולא איכפת לו .מה לעשות
שבמכרז שהיה אף אחד לא השתתף .עכשיו צריך לעשות מכרז מחדש.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני לא שם ,אני שואל מה מעבירים ,אתם מדברים איתי
משפטית אני שואל מה מעבירים ,אבל הוא מסביר לי שאין מכרז ולא היו מועמדים וכו' זה
לא מעניין אותי כרגע ,אני שומע פה פעם ראשונה שמעבירים אתרים ארכיאולוגיים אני רוצה
לדעת מה מעבירים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש לי שני מסמכים פה מרשות העתיקות אני אקריא
לך את הראשון כרונולוגית ואת השני ,קודם כל העתקת מבנה חווה בראש העין לטובת גן
ארכיאולוגי עירוני ,בית חווה נחל שילו ,נמצא על מדרון שלוחה כמה מאות מטרים ממזרח
לחוות תאנה האתר תיפקד כחווה חקלאית בתקופת הברזל שתיים ובתקופה הפרסית ,גודלו
 21כפול  21מטר זהו בית חווה קטן יחסית כ –  400מטר מצפון נמצא בית החווה גדול יותר,
הבניה נעשתה מאבנים מקומיות ומאופיינית כבניה גסה ,בנוסף זוהו שרידים של פעילות
חקלאית מהתקופה הביזנטית .בשל עבודות הפיתוח הסובבות אותו והמורכבות שעלתה
בשימורו באתרו הוחלט להעתיק את אבני האתר לשטח שצ"פ סמוך ולשלבו בגן ארכיאולוגי
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יהודי המתייחס לבתי החווה הרבים שנמצאו בסביבה ,פיתוח הגן הארכיאולוגי ישען על
ערכי בית החווה המקורי ויעשה בתאום עם אדריכלי הנוף של השצ"פ ,זה מסמך מ – ,1/18
רשות העתיקות חתום.
רז שגיא ,חבר מועצה :אתה מבין מה רוצים לפנות מקום למבנים.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא מקום למבנים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש מסמך נוסף.
רז שגיא ,חבר מועצה :מה זה שעת סיפור תשלחו לנו את החומר ונקרא אותו.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני מכיר אותו הוא מראש תוכנן לפינוי ,הוא לא בעשרת
האתרים שאמרתי .הוא תוכנן מראש ,עליו לא נלחמנו.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הם חוזרים על זה בעוד מסמך והרעיון הוא לשמר
את זה להעתיק את זה למקום אחר אצלנו בראש העין לא בשום מקום אחר.
עדי אביני ,חבר מועצה :אני חושב שאנחנו בשלים להצביע.
אילן הררי ,חבר מועצה :גם אני חושב.
שלום בן משה ,ראש העיר :עכשיו אחרי שהבנת אנחנו חושבים שמי שאמור לעשות את זה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :פרומה יש לך תשריט של המיקום?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה לא.
רז שגיא ,חבר מועצה :אז איך אפשר להצביע? החומר צריך להיות מונח על שולחננו.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :הוא בערך  100מטר דרומית למנזר הביזנטי.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני רוצה לראות את החומר בבית ולראות את התשריט.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתם לא רוצים נדחה את העניין לא קרה שום דבר .בנגה תקשיב
כל העניין שלנו להבטיח שהעברה הזאת תהיה העברה מקצועית שמי שיעשה אותה יעשה
אותה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :ומעבירים אותה לאתר עתיקות אחר.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון ,נכון בראש העין באותו מקום קרוב ליד זה ,אותו מקום
שאתה מכיר.

49

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  24/14מיום 7/1/2020

עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש לי תשריט מישהו רוצה לראות.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני רוצה לראות אותו בבית כמו שמקובל בישיבות  48שעות לפני
הישיבה על פי הנוהל ,את מקפידה על הנוהל צריך להיות נוהל כזה זה צריך להיות אצלנו 48
שעות לפני הישיבה ,עכשיו אנחנו כבר בישיבה .אי אפשר להצביע על זה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ההצבעה היא להתקשר בחוזה ללא מכרז.
רז שגיא ,חבר מועצה :ההחלטה להתקשר ללא מכרז קשורה למכרז שלא עברה דרך ועדת
מכרזים שלא עבר דרכנו החומר לא הגיע לידינו ואנחנו עכשיו מקבלים שעת סיפור .לא
מצביעים על הדבר הזה לא חוקי ,לא מצביעים על זה.
עדי אביני ,חבר מועצה :סליחה אתה יכול להצביע נגד ,אתה דוחה את ההצבעה אתה לא
יכול.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני לא יכול להצביע על דבר שלא קיבלנו את החומר.
עדי אביני ,חבר מועצה :יש פה מבקר הוא יכול להוציא צו על תנאי.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :עם מי הולכים לעשות התקשרות?
שלום בן משה ,ראש העיר :בצד המשפטי כיוון שהמכרז שיצא לא היו מועמדים ,עכשיו יש
שתי אפשרויות או להוציא עוד פעם מכרז לעכב את העניין או לתת פטור ,או להצביע כדי
לתת פטור לאגף עצמו ,לאגף העתיקות שהוא יעשה את העבודה ,רשות העתיקות.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :זאת אומרת הולכים לעשות פה התקשרות עם רשות
העתיקות?
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :גם הוא מפעיל קבלן אתה יודע הוא לא עובד לבד.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון אבל באופן מקצועי.
רז שגיא ,חבר מועצה :אי אפשר להצביע לא קיבלנו את החומר על איזה אתר .אי אפשר
להצביע.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו נצביע על סעיף .12
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רז שגיא ,חבר מועצה :היועצת המשפטית אפשר להצביע על יציאה למכרז של משהו שלא
קיבלנו עליו מידע ואנחנו עכשיו רק נחשפנו אליו ,אם המידע היה חשוב היינו צריכים לקבל
אותו הביתה  48שעות לפני הישיבה.
שלום בן משה ,ראש העיר :קיבלת מידע ,קיבלת מידע.
רז שגיא ,חבר מועצה :שתענה היועצת המשפטית אתה לא מוכשר ,היועצת המשפטית אני
מבקש את תשובתך האם ניתן להצביע על משהו שלא קיבלנו את החומר  48שעות לפני
הישיבה? היועצת המשפטית אני מבקש את תשובתך .האם ניתן להצביע?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מה שהמועצה מצביעה פה זה לאשר התקשרות בחוזה
ללא מכרז של מכרז מסוים שפורסם ,אחרי שראש העירייה החליט שיש מקום לעשות את
הדבר הזה .ההחלטה ושיקול הדעת הם של ראש העירייה ,הפרטים כרגע שרצית לדעת לגבי
מהות המכרז שאפשר היה לבקש והייתם מקבלים גם את המכרז עצמו ,המכרז עצמו גם
באתר האינטרנט של העירייה ,כי במכרז כתוב ,הכל כתוב במכרז ,זה לא מכרז שנעשה
במחשכים.
רז שגיא ,חבר מועצה :את חושבת שמה שאני עושה כל היום זה עובר על המכרזים של
העירייה לראות איזה מכרז יצא.
שלום בן משה ,ראש העיר :אפשר להצביע.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :נמסרו הפרטים.
רז שגיא ,חבר מועצה :איזה פרטים נמסרו שלחתם לנו את זה כחומר לעיון.
שלום בן משה ,ראש העיר :כל מה שצריך שאלת אותה והיא אמרה שאפשר להצביע.
רז שגיא ,חבר מועצה :בקיצור מה שאתם עושים זה פותחים ...אפשר י היה להעביר מה
שאתם רוצים כי עשינו חוזה ללא התקשרות ועכשיו.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ממש לא ,כשאתה מאשר פה להתקשר בחוזה ללא
מכרז אז אתה כפוף למה שהיה במכרז.
(רז שגיא יצא)
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חנוך עוז ,חבר מועצה :פרומה עשו בדיקה קודם כל מי יממן את זה? את העבודה העירייה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לפי מה שהבנתי חבל שאריה לא נמצא פה או מישהו
מהמנהלת כי הם אמורים להסביר את זה ,אני יכולה להגיד מה שהוסבר לי מה שהוסבר לי
שקירות תמך שצריך לבנות העלות שלהם אולי אפילו יותר גבוהה מהעלות של העתקה ,זאת
אומר ת שבטוטאל שמסתכלים על ההוצאה זה נכון לעשות את זה גם מבחינת המיקום ,שאני
מבינה שהוא יהיה יותר נכון זה מה שנאמר אני אומרת ממה שבזמנו הציגו לי וגם בהיבט של
העלויות.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני שאלתי מי מממן.
שלום בן משה ,ראש העיר :תקציב פיתוח משרד השיכון.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה חלק מהמימון של עבודות הפיתוח זה חלק
מעבודות הפיתוח.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו נעלה להצבעה את סעיף  .12שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
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דורון אמסלם ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מפריע לי שקורים דברים במתחמים שחברי המועצה לא
יודעים עליהם בכלל וזה עולה באורח מקרי בגלל שצריך להחליט על התקשרות ללא מכרז,
אם זה לא הייתה את הבעיה המשפטית הזאת לא היינו יודעים בכלל ולא היינו יכולים לפקח
שלא לוקחים אתר עתיקות ומחסלים אותו .באופן אישי אני מכיר את בית החווה ויודע
עכשיו מה הם הולכים לעשות אז אני מצביע בעד ,אבל אני מסתייג מהשיתוף של חברי
המועצה במידע הזה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני רק מוסיפה כי הראיתי פה את המפה לחנוך עוז
זה מהשצ"פ המרכזי של שכונת  Eוהמקום החלופי זה השצ"פ הגבעה הדרומית שנמצא בין
המתנ"ס לבריכת המים.
החלטה מס' 5
סעיף  12בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד התקשרות בחוזה ללא
מכרז עבור ביצוע תכנון שימור והעתקות עתיקות בהתאם לסעיף (22ח) לתקנות העיריות
(מכרזים) ,התשמ"ח.
בעד ) 12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל סופרין
דיסטניק ,שלום מעוז ,דורון אמסלם ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,חנוך עוז ,בני בנגה בית אור.
יצאו )2( :עופר גבאי ,רז שגיא.
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 .13אישור בקשה להעסקה בעבודה נוספת לעובדת העירייה מאירה כהן מדר מאגף הרווחה

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור בקשה להעסקה בעבודה נוספת לעובדת העירייה
מאירה כהן מדר ,מאגף הרווחה .יש את הפרטים בתוך החומרים אנחנו נצביע עליו .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מה זה העבודה הזאת מה היא חונכת מישהו זה בשעות
העבודה? אחרי שעות העבודה?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :זה אחרי שעות העבודה .כהן מדר עובדת סוציאלית הדרכת
סטודנטים מכללת אשקלון היא חונכת סטודנטית שנה ג' אחרי שעות העבודה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :קודם כל ההתנדבות נעשית בראש העין אז כבר זה
תורם לראש העין ,זה תורם למדריכה ,זה תורם למי שמתנדבת ,מדובר בשעות ספורות ,וגם
השכר הוא לא.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :כתוב בסעיף  13בחומר .זה בין שעה וחצי לשעתיים בשבוע.
עומר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי ,יצא .מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
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בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 6
סעיף  13בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד בקשה להעסקה בעבודה
נוספת לעובדת העירייה מאירה כהן מדר מאגף הרווחה.
בעד )11( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,מיכל סופרין דיסטניק,
שלום מעוז ,דורון אמסלם ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,חנוך עוז ,בני בנגה בית אור.
יצאו )3( :עדי אביני ,עופר גבאי ,רז שגיא.
 .14אישור מינוי ליאור פינקל-פרל כדירקטור מקרב נציגי ציבור החברה הכלכלית לראש
העין בע"מ ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים בתאגידים
עירוניים______________________________________________________

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור מינוי ליאור פינקל פרל כדירקטורית בקרב נציגי ציבור
לחברה הכלכלית לראש העין בכפוף לאישור הועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים,
בתאגידים יש את החומר אצלכם .יש את הקורות חיים היא עומדת בכל הקרטריונים ויש פה
את כל.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש חוות דעת שחולקה לכם עכשיו על ייצוג הולם לשני
המינים ,כיום יש בדירקטוריון נציגים מקרב עובדי העירייה  3גברים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מה שחולק היום מי קרא את זה? אני לא ראיתי את זה.
שלום מעוז ,חבר מועצה :אילן באמת היו חומרים חסרים ,היו פה חומרים חסרים שלא
הגיעו מראש.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :זה לא חולק.

55

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  24/14מיום 7/1/2020

עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אפשר להציג את זה ,זה קצר.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :זה גם לא חולק היום אין פה כלום.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :למעומדת יש תואר  MAבמדיניות ציבורית
באוניברסיטת תל אביב BA ,במנהל עסקים ,היא בוגרת קורס גישור ,קורס דירקטורים,
הניסיון התעסוקתי שלה מאפריל  2015היא מנכ"לית מנהיגות אזרחית ארגון הגג של ארגוני
החברה האזרחית והמגזר השלישי בישראל בהיקף תקציבי של  2.5מיליון  ₪ומנהלת חלל
עבודה שיתופי בית העמותות בתל אביב במנהיגות אזרחית חברים מאות ארגונים .התפקיד
כולל ניהול הארגון לרבות צוות העובדים ומתנדבים ,פיתוח משאבים ,בניית תכניות עבודה
וניהול תקציב ,הובלת הליכי הערכה ומדידה ,תכנון וקידום .לפני כן היא היתה מנכ"לית
פורום ארגוני השלום בהיקף תקציבי של  .1.300.000מנכ"לית של פורום ארגוני השלום.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :מה זה פורום ארגוני השלום?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני לא יודעת .קודם כל היא עומדת בתנאי הכשירות
שקבועים בתקנות זה קודם כל.
(מדברים ביחד)
דורון אמסלם ,חבר מועצה :מה זה פורום ארגוני השלום מה היא מייצגת היא הולכת לייצג
בחברה הכלכלית של העיר זה משמעותי.
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :למה החברה הכלכלית זה ארגון פוליטי מה קשור
הדעה הפוליטית שלה בכלל.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מילאה שאלון ניגוד עניינים ,לפי התשובות לשאלון
לא נמצא חשש לקיום ניגוד עניינים ,עומדת בקרטריונים ,הנושא השלישי שצריך להתייחס
אליו שיש ייצוג הולם לשני המינים ,כרגע מה שיש לנו בחברה הכלכלית מקרב עובדי העירייה
מכהנים  3גברים ,כנציגות מקרב הציבור מכהנות  2נשים המעומדת שמנויה מובא לאישור
תהיה השלישית והאמור עונה על דרישה לקיום ייצוג הולם לשני המינים.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :ראש העיר בשביל לא לפגוע במרצ כי אני מבין שזה מעומדת
שלך לא?
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שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא קשור.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אני מבחינתי אם אין בעיה בכל השותפויות שלה והיא חברה
בכל מיני ארגוני שלום אני מבקש לדחות לצורך בדיקה ,אם אתם רוצים שאני אצביע.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :הבדיקה של היועצת המשפטית לא מספיקה? אני לא מוכן
לזה.
שלום מעוז ,חבר מועצה :היא עומדת בתנאי סף ,היא עומדת בתנאי סף.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :לכן אני אומר אני מבחינה אישית מצפונית רוצה לראות
שהיא לא חברה בכל מיני פורומים כאלה שהם נגד מדינת ישראל ,מבחינתי בראייתי.
חנוך עוז ,חבר מועצה :איך אנשים מגיעים היה קול קורא ,איך הגיעה האישה הזאת?
שלום בן משה ,ראש העיר :אין קול קורא ,אין קול קורא.
חנוך עוז ,חבר מועצה :איך היא הגיעה?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :מי הביא אותה לאישור זאת השאלה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מביא כל דבר לאישורכם ,אמסלם אנחנו לא עוסקים עכשיו.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :חבל בישיבת הנהלה לא העליתם את זה.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :זה עלה בישיבת הנהלה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :עלה השם לא עלה כל הכישורים ולא הקראתם את כל
הדברים.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :כל הקשרים והכישורים לא הועלו .ביקשנו.
שלום בן משה ,ראש העיר :במישור העקרוני יש כללים שבהם צריך לבדוק מועמד האם
הוא מתאים ,על פי כל הכללים היא מתאימה ועומדת ,אני לא נכנס כרגע ולא בודק למי היא
מצביעה.
(מדברים ביחד)
דורון אמסלם ,חבר מועצה :תקשיבו בתנאי סף היא עומדת ואין בעיה ,תסכימו איתי שנציג
ציבור בחברה כלכלית בראש העין יש לו השפעה מסוימת אני רוצה לבדוק מי הגברת הזאת,
יש לי פה ציבור תורני שאני מייצג אותו אני רוצה לדעת שנציג ציבור שמכהן שם הוא מתאים
לרוח הציבור של ראש העין זה הכל .הקורות חיים האלה מעניינים גדולים מאוד.
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מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :אז לפי השיטה תבקש עכשיו מכל אחד לרשום מה
הדעות הפוליטיות שלו.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :מה זה נציג ציבור אני שואל שאלה ,מה זה נציג ציבור אתה נציג
ציבור מה אתה מייצג?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :דורון אני מעריך אותך ואני מעריך את הציבור .דורון אני
מעריך אותך תקשיב גם מיכאל אני מעריך אותך ,ואני מעריך.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :היא מנכ"לית של פורום נשים מסוים מה זה הפורום הזה?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :אני מעריך את הציבור התורני ואם אתה ,ואם אתה ואם
יעלה פה ,דורון אם יעלה פה ,אם יעלה פה נציג.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :יש דברים מהותיים .יש דברים מהותיים שאי אפשר לעבור
לסדר היום.
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום זה כבר עלה פעם שעברה הנושא הזה של דירקטורים למה לא
מביאים למצב שעושים מאגר ,כי פה בעליל מוכח שיש זיקה פוליטית בעליל זה מוכח שיש
זיקה פוליטית ,היום זיקה פוליטית לא מתמנים לשום תפקיד בארץ.
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו לא בודקים ,אנחנו לא בודקים.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :היה שאלון ,היה שאלון היא אומרת והיה בדיקה פוליטית והיא
טענה שאין.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני לא מכיר אותה אני לא אומר שהיא לא ראויה אבל אני אומר לך
איך שזה נראה יש זיקה פוליטית.
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :לכן יש יועצת משפטית שזה העבודה שלה והיא עושה
בדיקות אם יש ניגודי אינטרסים והיא קבעה שלא.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אתה לא רוצה להיכנס למקום הזה תאמין לי.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :תכבד את הבקשה שלנו,
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :אתה לא רוצה להיכנס למקום שאתה נכנס אליו ,מיכאל
תאמין לי שאתה לא רוצה.
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שלום בן משה ,ראש העיר :אמסלם תרשה לי שניה ,תקשיב,
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :להתחיל לבדוק דעות פוליטיות וזה ,אתה רוצה לבדוק למה
איזה רף הציונות שלה איזה רף הזה אתה רוצה שאני אתחיל לבדוק דירקטורים שעולים שם
תורנים אני לא יעשה את זה בחיים .מה קרה לך מה אני בודק אנשים לפי הדעות הפוליטיות
שלהם תגיד לי מה אתה השתגעת.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אני רוצה לדעת שהיא לא נמצאת בארגוני שמאל שמסכנים
את מבחינתי וראייתי במדינה.
שלום מעוז ,חבר מועצה :אבל זה לא קריטריון שהמחוקק אמר לך להחליט לגביו מי יהיה
חבר דירקטוריון .וזה לא שיח כמו שלא הייתי אומר שחרדי שלא שירת בצבא אסור לו לשבת
בדירקטוריון.
(מדברים ביחד)
שלום מעוז ,חבר מועצה :אתה מייצג משהו שסותר דמוקרטיה וזה מוציא אותי מדעתי,
סתירה מוחלטת לדמוקרטיה ולזכויות ולשוויון וזה מה שקורה פה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אנחנו מכבדים אתכם.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :תקשיבו קודם כל ,קודם כל אנחנו בודקים מועמדים לתפקידים
על פי קרטריונים יועצת משפטית אמרה שאין שום בעיה מכל סוג שהוא ואין ניגוד עניינים,
אני מדבר על פרטים אם מחר יסתבר שהיא לא .סליחה תנו לי להשלים דקה .דבר שני אנחנו
לא בודקים ,אנחנו לא בודקים כרגע מי דתי ומי לא דתי בראש העין יש ציבור דתי וחרדי,
הוא אמר כרגע שהציבור שאני מייצג ,הציבור הדתי שאתה מייצג יש גם ציבורים אחרים
אבל החברה הכלכלית לא עוסקת בכלל בפוליטיקה ,ואני לא עוסק בפוליטיקה ולכן אם מחר
יתברר שהגברת הנכבדה הזאת מה שלא נראה לי עכישו כרגע,
דורון אמסלם ,חבר מועצה :מה זה נציג ציבור אתה אומר היא לא עוסקת בציבור ,מה זה
נציג ציבור כשמו כן הוא מה זה נציג ציבור ,למה הוא מאושר כדי להציג את עמדת הציבור.
שלום בן משה ,ראש העיר :איזה ציבור?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :הציבור תושבי ראש העין.
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שלום מעוז ,חבר מועצה :מי אמר שהיא לא תייצג את תושבי ראש העין.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :איך זה רלבנטי הדעות הפוליטיות שלה לחברה הכלכלית?
איך זה רלבנטי?
שלום מעוז ,חבר מועצה :איך הבנת שהיא לא תייצג את תושבי ראש העין.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :אני אכפת לי אם בן אדם בדירקטור מצביע ש"ס או מצביע
הבית היהודי מה זה משנה לי.
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעיה לביטחון המדינה שב"כ ארגמן גר פה לך אליו.
בני אנניה ,חבר מועצה :אני לא זוכר שהיה שאלה שרצו למנות מישהו והיה דבר כזה.
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :לא היה התייחסות לשירות צבאי או כל דבר אחר של
זה ,אז מספיק
שלום בן משה ,ראש העיר :אני לא מקבל בכלל את הגישה הזאת ,יש אמירה חד משמעית
יש קרטריונים מי שעומד בזה הוא יכול לעלות להצבעה מי שלא רוצה להצביע שלא יצביע
היועצת המשפטית אמרה שמבחינה זאת היא כשרה למהדרין ,בהשכלה שלה ,בתפקידים
שלה אין ניגוד עניינים לפחות למה שהיא בדקה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :יש לי שאלה מבחינת החוק ,אם יש לארגון הזה זיקה למרצ
יש בעיה? לארגון השלום הפורום הזה שאני עכשיו לא מכיר סתם הסתכלתי עכשיו בגוגל יש
בעיה?
שלום בן משה ,ראש העיר :הזיקה הפוליטית שצריך לבחון הם נבחרי ציבור פה בראש העין.
הזיקה הפוליטית שאנחנו שואלים והשאלון מכוון לזה לנבחרי ציבור בראש העין.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אם היא מצביעה מרצ לכנסת אז היא מצביעה מרצ ...
חנוך עוז ,חבר מועצה :אם זאת הזיקה הפוליטית ש ...אז הם הוכיחו שהיא שייכת למרצ.
(מדברים ביחד)
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :יש דירקטורית אחת איריס נדיב היא תמניה גם מהאמא
וגם מהאבא ,היא תמניה מטבריה .יש דירקטורית שניה הבת שלה עירקית של ברוך לוי,
ואחת תהיה אשכנזייה מה קרה.
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חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום אתה צריך לשמוע מה שפרומה אמרה ,פרומה אמרה עזוב את
האישה בפני עצמה ,האישה בפני עצמה יש לה רקורד רציני ,אבל פרומה אמרה שצריך
לבדוק את הזיקה הפוליטית בינה לבין חברי המועצה.
שלום מעוז ,חבר מועצה :היא אמרה שהיא בדקה אלוהים אין ,אין .יש פה משפטים
שנאמרים פה על ידי נציגי ציבור במדינת ישראל שהיא מדינה דמוקרטית.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :זה מאוד טבעי שחלק מחברי המועצה יתמכו בבחירה הזאת
וחלק יתנגדו.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיף  14אני מעלה להצבעה .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :נגד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :סירבו לבדיקה לצערי אני נמנע.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :לא משתתף.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,חבר מועצה :היות והרזומה הרשים אותי ויש לי כבוד למפלגת מרצ אני מצביע
בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לאור הסדקים הקשים שאני רואה בקואליציה אני בעד.
החלטה מס' 7
סעיף  14בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי ליאור פינקל-
פרל כדירקטורית מקרב נציגי ציבור החברה הכלכלית לראש העין בע"מ ,בכפוף לאישור
הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים בתאגידים עירוניים.
בעד ) 8( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,מיכל סופרין דיסטניק ,שלום מעוז,
בני אנניה ,חנוך עוז ,בני בנגה בית אור.
נגד )1( :מיכאל מלמד.
נמנע )1( :דורון אמסלם.
לא משתתף בהצבעה )1( :יעקב אדמוני.
יצאו )3( :עדי אביני ,עופר גבאי ,רז שגיא.
. 15א .מענה לשאילתה של חבר המועצה רז שגיא בנושא מבצע "סיכול ממוקד"
התרבות בעיר__________________________________________
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יש פה מבצע צבאי אחד ,מבצע סיכול ממוקד לתרבות בעיר.
קליטת תושבים חדשים יש פה תשובות ,שלחנו תשובות התרבות בעיר ,פינוי התרבות בעיר
מתנהלת הן ישירות על ידי הגופים .פעילות התרבות בעיר מתנהלת הן ישירות על ידי אגפים
ומחלקות שונות בעירייה ,והן באמצעות התאגיד העירוני מקום בלב ,לא חלו בשנים
האחרונות שינויים מהותיים בהיקף התקציב .תכנית חדשה ומופעים לשנת  2020תפורסם
בקרוב על ידי מקום בלב .העירייה ממשיכה לתמוך בפעילות זו .פסטיבל הגז' שודרה כבר ב –
 , 2019לפסטיבל הגז' והבירה ובכך מושך קהל גדול ומגוון יותר .ייעודו של פרויקט בתי ספר
מנגנים הפועל בעיר מזה שנים רבות הינו חשיפת עולם המוסיקה והנגינה לתלמידי העיר.
הפרויק ט פועל בהתאם למתווה משרד החינוך ובפיקוח המפקחת על החינוך המוסיקלי
במשרד החינוך .המתווה החדש ב – תש"פ ,חשיפה לבתי ספר נוספים בשנה אחת במקום
שנתיים גובש בשיתוף המפקחת ובא לתת מענה לגידול של בתי ספר ותלמידים.
הקונסרבטוריון העירוני נתמך על ידי משרד החינוך וחלק מתמיכה זו מופנית לתכנית בתי
הספר המנגנים .בימים אלה מגובש מכרז להפעלת היכל התרבות ,על החתום בכבוד רב ראש
העיר שלום בן משה.
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בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני רוצה להתייחס אני חושב שזה טעות גסה במבנה
הארגוני של העירייה שאין ריכוז של פעילות התרבות בעיר כמחלקה ,אני לא מכיר כמעט
עירייה שאין לה מחלקת תרבות ,כפר סבא ,והרצליה וחולון וראשון ,תל אביב וודאי אין דבר
כזה אני חושב שזה טעות גסה שאין פה מחלקת תרבות רצינית ,אני לא יודע למי היא צריכה
להיות כפופה ,אגף החינוך ישירות למנכ"ל לראש העיר.
שלום מעוז ,חבר מועצה :מקום בלב הוא התאגיד שהוא מבצע את הפעילות.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מקום בלב הוא קבלן ביצוע ,הוא לא מקבל הכל ,דרך אגב
אין פה חיי תרבות אלא רק מה שמקום בלב עושה .אף אחד לא מנחה אותו מי מנחה אותו?
לכן אין אגודת אמנים עדיין היא רק מתעבה אחרי מליון שנה.
.15ב .מענה לשאילתה של חבר המועצה רז שגיא בנושא קליטת תושבים חדשים.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שאילתה מספר  2ייעוד קליטת תושבים חדשים – העירייה
פועלת לייעול תהליכים הפיכת שירותים מקוונים ככל הניתן לאור זאת הותקנה מערכת
טפסים מקוונת ,אשר עליה מצטרפים שירותים רבים .מחלקת הגבייה כבר מחוברת למערכת
זו ולכן תושבים חדשים יכולים לבצע רישום ללא צורך להגיע למשרדי המחלקה .באתר
העירייה ישנו קישור לתפריט טפסים ממנו ניתן להגיע למערכת ,כך גם קליטה בתאגיד המים
עין אפק בתפריט שירות במידע לתושב .תושבים חדשים יכולים לבצע הליך רישום אינטרנטי
באתר התאגיד דרך טפסים מקוונים .לגבי חתימה על שעון מים בבניינים מד המים הוא זומן
ונרכש על ידי הקבלן ,בעידן בו המגמה היא לאפשר כמה שיותר שירותים מקוונים וכאשר
השירות נגיש וזמין באמצעות האינטרנט אין סיבה להטריח תושבים למשרדים שונים
לביצוע פעולות פשוטות .באגף החינוך מתבצע רישום מוסדר בתקופת הרישום עם זמני
קבלת קהל מוגברים .נבדקת כעת אפשרות לביצוע רישום מקוון ,על מנת להקל על
אוכלוסיית הנרשמים .קיים מענה רציף לפניות תושבים חדשים בתיבת הדואר ,המייל,... ,
ונבחן חידוש משרה למנהלת המתחמים כבוד רב ראש העיר .תודה רבה.

תום הישיבה.

63

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  24/14מיום 7/1/2020

דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
סעיפים  1-7בסדר היום:
 . 1אישור הגדלת תב"ר מס'  1524עבור  4כיתות גן מתחם  Bמגרש  , 206ע"ס
 ₪ 500,000במימון משרד החינוך/מפעל הפיס (תקציב קודם 3,800,000
 ,₪תקציב מעודכן .)₪ 4,300,000
 . 2אישור הגדלת תב"ר מס'  1509עבור  5כיתות גן מתחם  Aמגרש , 803
ע"ס  ₪ 20,000במימון משרד החינוך/מפעל הפיס (תקציב קודם
 ,₪ 4,700,000תקציב מעודכן .)₪ 4,720,000
 . 3אישור הגדלת תב"ר מס'  1523עבור  6כיתות גן מתחם  Aמגרש , 809
ע"ס  ₪ 320,000במימון משרד החינוך (תקציב קודם ,₪ 5,500,000
תקציב מעודכן .)₪ 5,820,000
 4.אישור תב"ר מס'  1583עבור שיפוץ הצטיידות ובטיחות מוס"ח ,ע"ס
 ₪ 12,000,000במימון עירייה.
 . 5אישור תב"ר מס'  1584עבור שדרוג הצטיידות ובטיחות מוסדות חינ וך
תורניים ,ע"ס  ₪ 2,400,000במימון עירייה.
 6.אישור תב"ר מס'  1337עבור השתתפות בהוצאות תכנון ופיקוח עליון
עבור כביש  , 5ע"ס  ₪ 439,702במימון נתיבי ישראל החברה הלאומית
לתשתיות תחבורה בע"מ.
 . 7אישור הגדלת תב"ר מס'  1033עבור מעון יום מתחם  Aמגרש  , 803ע"ס
 ₪ 3,248,000במימון משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
(תקציב קודם  ,₪ 3,212,875תקציב מעודכן .)₪ 6,460,875
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד סעיפים  1-7בסדר היום כמפורט לעיל.
בעד )13( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק,
מעוז שלום ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,חנוך עוז ,בני
בנגה בית אור.
החלטה מס' 2
סעיף  8ו 9 -בסדר היום:
 . 8אישור תב"ר מס'  1585עבור עיר ללא אלימות ,ע"ס ₪ 1,500,000
במימון המשרד לביטחון פנים.
 . 9אישור תב"רים תלת שנתיים לשנים 2021 , 2020 , 2019 :במימון משרד
החינוך עפ"י הטבלה המצורפת (עמ' :) 3
אישור תב"ר מס'  1586עבור הצטיידות ופעילות חינוך קולות קוראים,
ע"ס .₪ 3,600,000
אישור תב"ר מס'  1587עבור הצטיידות תורני ,ע"ס .₪ 165,000
אישור תב"ר מס'  1588עבור הצטיידות חי נוך ,ע"ס .₪ 900,000
אישור תב"ר מס'  1589עבור חינוך מיוחד והעשרה ,ע"ס .₪ 180,000
אישור תב"ר מס'  1590עבור סייעת שניה העשרה ,ע"ס .₪ 711,000
אישור תב"ר מס'  1591עבור מועדוניות ,ע"ס  120,000ש,ח.
אישור תב"ר מס'  1592עבור יוזמות חינוך ,ע"ס .₪ 450,000
אישור תב"ר מס'  1593עבור השאלת ספרים ,ע"ס .₪ 900,000
אישור תב"ר מס'  1594עבור תכנית "ניצנים" ,ע"ס .₪ 4,140,000
אישור תב"ר מס'  1595עבור פעולות העשרה ,ע"ס .₪ 600,000
אישור תב"ר מס'  1596עבור יוזמות מתיא ,ע"ס .₪ 600,000
אישור תב"ר מס '  1597עבור מרכז פסגה ,ע"ס .₪ 450,000
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אישור תב"ר מס'  1598עבור יוזמות עבור חטיבות ביניים ,ע"ס 600,000
.₪
אישור תב"ר מס'  1599עבור דמי שתיה – תיכון בגין ,ע"ס .₪ 39,000
אישור תב"ר מס'  1600עבור רבנים ושעות תפילה  -אולפנת זבולון ,ע"ס
.₪ 582,000
אישור תב"ר מס'  1601עבור הדרכה שפ"י ,ע"ס .₪ 369,000
אישור תב"ר מס'  1602עבור רווחה חינוכית ושיקום שכונות ,ע"ס
.₪ 168,000
אישור תב"ר מס'  1603עבור מניעת נשירה  -חונכויות ,ע"ס .₪ 105,000
אישור תב"ר מס'  1604עבור קונסרבטו ריון ,ע"ס .₪ 300,000
אישור תב"ר מס'  1605עבור פעילות "נוער במרכז העניינים" ,ע"ס
.₪ 450,000
אישור תב"ר מס'  1606עבור עיר הילדים והנוער ,ע"ס .₪ 330,000
אישור תב"ר מס'  1607עבור תרבות מורשת ישראל ,ע"ס .₪ 1,650,000
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד סעיפים  8ו 9 -כמפורט לעיל.
בעד ) 14( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל סופרין
דיסטניק ,מעוז שלום ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,חנוך
עוז ,בני בנגה בית אור.
החלטה מס' 3
סעיף  10בתוספת לסדר היום :אישור הארכת גביית היטל השמירה עד למועד ,16/6/2020
בהתאם לחוק עזר לראש העין (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) ,התשע"ז.2016-
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הארכת גביית היטל השמירה עד למועד
 ,16/6/2020בהתאם לחוק עזר לראש העין (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) ,התשע"ז.2016-
בעד )10( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל סופרין
דיסטניק ,שלום מעוז ,דורון אמסלם ,בני אנניה ,בני בנגה בית אור.
נגד )2( :יעקב אדמוני ,רז שגיא.
יצאו )2( :עופר גבאי ,חנוך עוז.
החלטה מס' 4
סעיף  11שבתוספת לסדר היום :אישור פרוטוקול וועדת הנחות מארנונה מס' 13/2019
מיום .11/11/2019
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הנחה מארנונה לעמותת "אוהל שרה ובאר
מרים" בהתאם לפרוטוקול מס'  13/2019מיום .11/11/2019
בעד )13( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל סופרין
דיסטניק ,שלום מעוז ,דורון אמסלם ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,חנוך עוז,
בני בנגה בית אור.
יצא )1( :עופר גבאי

החלטה מס' 5
סעיף  12בתוספת לסדר היום :אישור התקשרות בחוזה ללא מכרז עבור ביצוע תכנון
שימור והעתקות עתיקות בהתאם לסעיף (22ח) לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד התקשרות בחוזה ללא מכרז עבור ביצוע תכנון
שימור והעתקות עתיקות בהתאם לסעיף (22ח) לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח.
בעד ) 12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל סופרין
דיסטניק ,שלום מעוז ,דורון אמסלם ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,חנוך עוז ,בני בנגה בית אור.
יצאו )2( :עופר גבאי ,רז שגיא.
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החלטה מס' 6
סעיף  13בתוספת לסדר היום :אישור בקשה להעסקה בעבודה נוספת לעובדת העירייה
מאירה כהן מדר מאגף הרווחה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד בקשה להעסקה בעבודה נוספת לעובדת
העירייה מאירה כהן מדר מאגף הרווחה.
בעד ) 11( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,מיכל סופרין דיסטניק,
שלום מעוז ,דורון אמסלם ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,חנוך עוז ,בני בנגה בית אור.
יצאו )3( :עדי אביני ,עופר גבאי ,רז שגיא.
החלטה מס' 7
סעיף  14בתוספת לסדר היום :אישור מינוי ליאור פינקל-פרל כדירקטורית מקרב נציגי
ציבור החברה הכלכלית לראש העין בע"מ ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של
דירקטורים בתאגידים עירוניים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי ליאור פינקל-פרל כדירקטורית מקרב
נציגי ציבור החברה הכלכלית לראש העין בע"מ ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים
של דירקטורים בתאגידים עירוניים.
בעד ) 8( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,מיכל סופרין דיסטניק ,שלום מעוז,
בני אנניה ,חנוך עוז ,בני בנגה בית אור.
נגד )1( :מיכאל מלמד.
נמנע )1( :דורון אמסלם.
לא משתתף בהצבעה )1( :יעקב אדמוני.
יצאו )3( :עדי אביני ,עופר גבאי ,רז שגיא.

____________________
שלום בן משה
ראש העיר

_____________________
אילן הררי
מנכ"ל העירייה
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