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סדר היום:
 .1אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1338עבור תכנון שיפורי בטיחות דרך מנחם בגין ,ע"ס ₪ 54,000
במימון עירייה ו ₪ 126,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב ₪ 180,000
ב .אישור תב"ר מס'  1339עבור תכנון שיפורי בטיחות רח' שגיא בקטע ברקן-אדיר,
ע"ס  ₪ 36,000במימון עירייה ו ₪ 84,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב
.₪ 120,000
ג .אישור הגדלת תב"ר מס'  1871עבור אולם ספורט -מרפק בי"ס יסודי  ,C110ע"ס
 ₪ 2,820,220במימון משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם  ,₪ 5,875,000תקציב
מעודכן ).₪ 8,695,220
ד .אישור תב"ר מס'  1340עבור השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים חלק א' –
 ,2020ע"ס  ₪ 15,334במימון עירייה ו ₪ 23,000 -במימון משרד התחבורה -
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,סה"כ תקציב .₪ 38,334
ה .אישור תב"ר מס'  1061עבור הקמה ,שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים
תשתיתיים ,ע"ס  ₪ 177,686במימון המשרד לשוויון חברתי ו ₪ 76,972 -במימון
עירייה ,סה"כ תקציב .₪ 254,658
ו .אישור הגדלת תב"ר מס'  1726עבור חינוך בנושא סביבה לשנים תש"פ ,תשפ"א,
תשפ"ב ,ע"ס  13,000ש"ח במימון משרד החינוך ו ₪ 3,249 -במימון עירייה ,סה"כ
תקציב .₪ 288,974
תוספת לסדר היום:
 .2בתחילת ישיבה זו יינתן מענה לשאילתות של חבר המועצה רז שגיא בנושאים:
א .מנהלת המתחמים
ב .השלמת  3דירקטורים בתאגיד המים והביוב עין אפק בע"מ.
 .3אישור פתיחת שני חשבונות בבנק מזרחי סניף  543ראש העין עבור בית ספר צומח
במתחם E
סמל מוסד  482547כמפורט להלן:
א .חשבון עבור ניהול עצמי של ביה"ס מורשי החתימה :ראש העיר/מנכ"ל וגזבר
העירייה (מורשי חתימה עפ"י דין על פי החלטות מועצה)
לאחר השלמת הליכי חקיקה שמוביל משרד החינוך ,מורשי החתימה יהיו:
מנהל/ת ביה"ס והמזכירה ,ככל שלא יחול שינוי במורשי החתימה על פי הצעת
החוק לכשתתאשר.
ב .חשבון בו יופקדו תשלומי הורים חובה ורשות .מורשי החתימה :מנהל ביה"ס
חתימת חובה וחתימת נציג ועד הורים או מזכירת ביה"ס.
הסבר  :בהתאם לתקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים) ,תשס"ה 2004-מורשי
החתימה בחשבון תשלומי הורי ם הינם :מנהל המוסד החינוכי ,מזכירת בית הספר
ונציג ועד ההורים שייקבע ע"י ועד ההורים של בית הספר ,כל משיכת כספים
מחשבון הבנק תחויב בחתימת שני מורשי חתימה ובלבד שאחד מהם יהיה מנהל
מוסד החינוך.
החשבונות יפתחו בהתאם לתנאים המקובלים בבנק.
 .4אישור מקדמי/הצהרתי לקיום הליך הקצאת המקרקעין לבי"כ עמותת "בבת עין"
במיקום החלופי.
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 .5עדכון גזבר העירייה בנושא בחינת תביעת עיריית כפר קאסם לחלוקת הכנסות בין
ראש העין לכפר קאסם.
 .6דיון בדו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת .2019
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום:
 .7אישור מינוי מ"מ למיכאל מלמד בועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים סעיף 169ב
לפקודת העיריות.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :טוב חברים ,ערב טוב .אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת
המועצה מן המניין מספר  .33/14ראש העיר?
שלום בן משה ,ראש העיר:

כן.

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי? עומר שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :כאן ,נמצא.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין -דיסטניק ,חברת מועצה :כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום מעוז?
שלום מעוז ,חבר מועצה :כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון אמסלם?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :כאן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר?
עופר גבאי ,חבר מועצה :פה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :כאן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני אנניה?
בני אנניה ,חבר מועצה :כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יוכי? רז שגיא?
רז שגיא ,חבר מועצה :כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה בן טובים? חנוך עוז?
חנוך עוז ,חבר מועצה :כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :נוכח.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני רוצה להתחיל עם בקשה להוספת נושא לאישור מליאת
המועצה מחוץ לסדר היום .אישור מינוי ממלא מקום למיכאל מלמד בוועדת מכרזים
בבחירת עובדים בכירים ,סעיף  169ב' לפקודת העיריות .אנחנו רוצים למנות את מר ישי
אדוארד במקום ,ממלא מקום למיכאל מלמד למכרז כוח אדם בבחירת מהנדס העיר.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :לא הבנתי.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר:

כלומר יהיה בוועדה .בוועדה הזאת צריך להיות שלושה

בבחיר בכירים :ר אש העיר ,אחד מהאופוזיציה שבמקרה הזה הוא חבר גם ככה ,זה בנגה,
ובמקום מיכאל יהיה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ממלא מקום ,ממלא מקום.
שלום בן משה ,ראש העיר :ממלא מקום בוועדת מכרזים.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בנגה לא חבר מכרזים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :שנייה ,ועדת מכרזים למינוי עובדים בכירים ,או קיי?
היא מונתה בתחילת הקדנציה .אנחנו מבקשים למלא ,למנות ממלא מקום לסגן ראש
העירייה מיכאל מלמד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :או קיי .אז זאת הבקשה .אני מעלה את זה להצבעה .ראש
העיר?
שלום בן משה ,יו"ר ,ראש העיר :בעד.
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד להעלות או בעד לאשר?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אם אתם רוצים גם להוסיף ולאשר בבת אחת,
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :גם להוסיף וגם לאשר.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אם אתם מסכימים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מציע שאנחנו נצביע,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש לעירייה :קודם כל שיסכימו.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אם תסכימו שנעלה את זה ,ואחרי זה נצביע.
רז שגיא ,חבר מועצה :אתם מעלים את זה לדיון או אנחנו מעלים את זה לעדכון?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :להסכמה להוספה לסדר היום.
רז שגיא ,חבר מועצה :זה דיון.
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :להוסיף ,כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני עכשיו מעלה להצבעה להוסיף נושא לסדר היום.
(מדברים יחד)
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור מינוי ,אישור מינוי ,אני מסביר חברים,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :להכניס לסדר יום.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו מעלים לסדר היום סעיף נוסף לדיון ,מכיוון שאנחנו
עומדים טרם ועדת מכרזים למינוי מהנדס ,ואנחנו צריכים לבחור ועדה ,ובתחילת הקדנציה
אישרנו את מר מיכאל מלמד כחבר בוועדה ,אז אנחנו רוצים עכשיו להוסיף נושא – ממלא
מקום למר מיכאל מלמד .אז אני קודם כל,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :רק לוועדה הזו?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רק לוועדה הזאת.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא לוועדת מכרזים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :רק לוועדה הזאת.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :המטרה כרגע היא להוסיף את זה לסדר היום.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לוועדת בכירים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בדיוק.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אחרי זה נדון בנושא .ראש העיר?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום מעוז?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון אמסלם?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.

7

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  33/14מים 14/7/2020

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני אנניה?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז שגיא?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חנוך עוז?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס'  :1מליאת המועצה מאשרת פה אחד להעלות מחוץ לסדר היום אישור מינוי
מ"מ למיכאל מלמד בועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים סעיף 169ב לפקודת העיריות.
בעד )11( :שלום בן משה ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,שלום מעוז,
דורון אמסלם ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,חנוך עוז ,בני בנגה בית אור.
 .7נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :אישור מינוי מ"מ למיכאל מלמד בועדת מכרזים
לבחירת עובדים בכירים סעיף 169ב לפקודת העיריות.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :או קיי .עכשיו ברשותכם אנחנו עושים על זה הצבעה על
הנושא הזה .אנחנו מצביעים ומי שרוצה לומר משהו לפני זה,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מי המועמד?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מר ישי אדוארד.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מישהו רוצה לומר משהו?
רז שגיא ,חבר מועצה :אני רוצה לשאול.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
רז שגיא ,חבר מועצה :ישי אדוארד הוא יושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה ואתה דיברת
עכשיו על מינוי המהנדס .זה האיש היחיד שבחרתם למלא את מקומו של מלמד?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :לא.
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בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :למה ,מה ,יש פה ניגוד אינטרסים?
רז שגיא ,חבר מועצה :לא יודע .זה שני אגפים והוא אחראי עכשיו על  ..ועכשיו הוא יהיה
אחראי גם על ,...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא לא יהיה אחראי על האגף השני.
רז שגיא ,חבר מועצה :הוא לא  ..את ההנדסה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא ,לא ,לא.
(מדברים יחד)
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הוא ממלא מקום ועדה,
רז שגיא ,חבר מועצה :הבנתי ,בסדר גמור.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :למינוי עובדים בכירים ,זה הכול.
שלום בן משה ,ראש העיר :הלאה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ראש העיר?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום מעוז?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון אמסלם?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני אנניה?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז שגיא?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה בן טובים?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא נמצא.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא נמצא.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :לא נמצא .יוכי לא נמצאת .חנוך עוז?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 2
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי מ"מ למיכאל
מלמד בועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים סעיף 169ב לפקודת העיריות.
בעד )11( :שלום בן משה ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,שלום מעוז,
דורון אמסלם ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,חנוך עוז ,בני בנגה בית אור
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :או קיי.
רז שגיא ,חבר מועצה :פה אחד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :תודה .עכשיו אני מבקש את אישורכם לשנות את סדר היום,
מכיוון שהגברת מיכל סופרין צריכה לצאת.
שלום בן משה ,ראש העיר :יש לה  ...הבת שלה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :הבת שלה שתהייה בריאה ...
(מדברים יחד)
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ואנחנו רוצים ,ואני ברשותכם,
(מדברים יחד)
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 .4אישור מקדמי/הצהרתי לקיום הליך הקצאת המקרקעין לבית הכנסת עמותת
"בבת עין" במיקום החלופי___________________________________
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ואני ברשותכם רוצה לעבור לסעיף  4בסדר היום – אישור
מקדמי/הצהרתי לקיום הליך הקצאת המקרקעין לבית הכנסת עמותת "בבת עין" במיקום
החלופי .אני מבקש מהיועצת המשפטית לתת הסבר .הוא מצורף אצלכם בחומרים .בבקשה.
בני אנניה ,חבר מועצה :שלום ,אם אפשר להתייחס למה שקורה בחוץ לפני שנתחיל את
הסדר יום.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,כשנגמור את זה ,אנחנו נעשה ,כן .אני אתייחס ,בוודאי.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :טוב ,צורפה לכם חוות דעת שלי .כפי שידוע על פי
הנוהל של משרד הפנים ועל פי פקודת העיריות ,הקצאות במקרקעין יש לאשר במועצה ברוב
חברים .עיריות שלא איתנות נדרשות גם לאישור משרד הפנים .עיריות איתנות לא נדרשות
לאישור משרד הפנים ורק הם צריכים לפרסם את דבר ההקצאה באתר האינטרנט .במסגרת
פסק דין שניתן על ידי בית משפט מחוזי ,בעתירה מינהלית שהגישה עמותת "בבת עין" ,היו
הסכמות בין העירייה לבין העמותה שעל פיה ניתן פסק דין ,להקצות לעמותה בית כנסת
לשימושה .במסגרת ,בהתאם לפסק הדין ,העירייה פרסמה הליך הקצאה של מגרש ששטחו
 510מטר רבוע ,מגרש  908בגוש  ,5480חלקה  ,6על פי תוכנית רנ/50/א ברחוב יגאל אלון,
בשכונות החדשות .או קיי? ההתחייבות הייתה שהעירייה תבנה  150מטר ,שזה תואם את
מה שהע ירייה בונה במסגרת הסכם הגג לבתי כנסת אחרת ,מתוך התקציב של הסכם הגג
והגוף שמקבל את ההקצאה יוכל להגדיל את השטח עד  250מטר ,עיקרי ושירות .ובנוסף
הבטחנו את האפשרות לעשות שימוש נוסף על ידי זה שהעירייה תבנה בקומת הקרקע
מדרגות ופיר מעלית באופן שאפשר יהיה לבנות קומה נוספת לשימוש ציבורי לצורכי
העירייה .ההליך הזה התבצע ,אני אסיים ,אחר כך שאלות ,בסדר?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :או קיי.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ההליך הזה התבצע .בוצע פרסום ראשון להגשת
בקשות .לא הוגשו בקשות חלופיות .בוצע פרסום שני להגשת התנגדויות .לא הוגשו
התנגדויות .ועדת ההקצאות קיימה ישיבה והמליצה לאשר הקצאה לתקופה של  15שנים.
לאחר החלטה זאת ,הייתה בקשה של העירייה לשנות את המיקום של המגרש .במקום שזה
יהיה מגרש  ,908 ,909סליחה ,מגרש  909זה מגרש שנמצא לא רחוק משם .הוא נמצא ברחוב
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הרב גורן ,ממש לא רחוק מהמיקום המקורי .ברגע שמשנים את המיקום של המגרש ,יש
צורך למעשה לבצע את הליך ההקצאה מחדש .לגבי המגרש הזה אז הקרקע שם הופקעה
כדין וגם שם מדובר שהעירייה תבנה ,שטח המגרש כ 530-מטר ,העירייה תבנה  150מטר
תואם את מה שבונים בשכונות החדשות במסגרת הסכם הגג ,עיקרי ועוד  25מטר ,זה מה
שאנחנו עושים היום ,שזה קצת השתנה ממה שהיה כשניתן פסק הדין והגוף שיקבל את
ההקצאה יוכל להגדיל את השטח הבנוי עד  250מטר עיקרי ושירות והעירייה תבנה בקומת
הקרקע ,שוב ,מדרגות ופיר מעלית באופן שניתן יהיה,
שלום בן משה ,ראש העיר :הקומה השנייה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש לעירייה :לא .היא תבנה בקרקע את הפיר,
מר שלום בן משה ,יו"ר ,ראש העיר :כן ,וקומה שנייה לשימוש העירייה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כדי שאפשר יהיה לעלות לקומה שנייה שהיא תהייה
נגישה כפי שזה נדרש היום .אפשר לבנות בדיוק כמו שאמרתי,
שלום בן משה ,ראש העיר :לשימוש העירייה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בעצם באותה מתכונת שהיה בהקצאה המקורית .מה
שמשתנה בעיקר זה המיקום של המגרש.
שלום בן משה ,ראש העיר :אם אתה כבר יוצא ,תגיד בבקשה לרז שייכנס .אנחנו צריכים
אותו פה.
עדי אביני ,חבר מועצה :חבל שזה לא יעבור .תגיד לו שייכנס.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :או קיי ,בשים לב לכלל הנסיבות כפי שפורטו לעיל,
הזמן שחלף הליך ההקצאה שקוים ,ההליכים שהיו בבית משפט ועובדה שההחלפה של
המיקום של המגרש זה יוזמה של העירייה ,ומובא נושא ההקצאה לדיון במועצה פה לקבל
אישור מקדמי/הצהרתי לקיום ההליך במיקום החילופי ,או קיי? וגם מובהר שהאישור
המקדמי/ההצהרתי הזה הוא לא תחליף להליך שצריך לעשות אותו לפי הנהלים ולפי החוק,
וככל שהמועצה תאשר עכשיו לצאת לדרך עם ההליך במיקום החילופי ,אנחנו נבצע
פרסומים בהתאם לנוהל ,בהתאם להוראות הדין ובסוף ההליך זה יבוא לאישור מועצה כפי
שזה צריך להיות בהליך של הקצאה.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :אני ,אני יש לי שאלה .במילים פשוטות ,שאלתי פה כמה ,האמת
לא נברתי בו כל כך אבל מה פסק הדין אומר במילים פשוטות של הבית משפט?
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :פסק הדין אומר שהעירייה תפרסם הליך הקצאה
לבית הכנסת בדיוק כמו שהקראתי ,גם באופן קונקרטי כל הדברים האלה הוצגו בפני בית
משפט.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :אז בשביל מה צריך את ההצבעה שלנו?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אנחנו משנים את המגרש ולמעשה צריכים לעשות את
כל ההליך מחדש.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :ההצבעה על מה ,שינוי מגרש? אני רוצה לדעת.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כן ,ההצבעה היא ,שני דברים :אחד – עמותה היא לא
נמצאת ,היא נמצאת במצב שבוועדת הקצאות בעצם הסתיים ההליך וזה אמור להגיע
לאישור ,ולמעשה בעצם זה שהעירייה ביקשה להחליף מגרש ,אנחנו חוזרים בעצם לתחילת
הדרך ועושים את כל ההליך מחדש .היא ביקשה לדעת שיש אישור עקרוני להליך הזה מטעם
המועצה לפני שהיא מסכימה ,מסכימה בעצם להליך הזה.
(מדברים יחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :זה נושא חשוב.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,דקה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :קודם כל,
שלום בן משה ,ראש העיר:

תרשי לי ,תרשי לי ,דקה .אני רוצה לעדכן אתכם בלשון

רגילה .למעשה ,למעשה העמותה על פי הנחיה של בית המשפט ,יש את פסק דין בית המשפט
שאמר שצריך להקצות להם קרקע .ההליך הזה נעשה והוקצה להם קרקע .הם עשו את כל
ההליך בוועדת ההקצאות .סיימו אותו ,פרסמו אותו ,אף אחד לא התנגד .מהרגע שעבר הזמן
שאף אחד לא התנגד ,אז ההקצאה תקפה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא ,לא,
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :היה צריך להביא את זה לאישור.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,שנייה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום ,זה לא מדויק מה שאתה אומר.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע,
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אחרי ההמלצה של ועדת ההקצאות ,היה צריך להביא
את זה לאישור מועצה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בוודאי ,בוודאי ,בוודאי .דקה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה עוד לא בא לפה.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא בא לפה ,כן.
חנוך עוז ,חבר מועצה :צריך להוסיף שלום ,זה לא הנחיה של בית משפט .כתוב פה במפורש
על בסיס הסכמה .פסק הדין זה היה אישור של הסכמה.
(מדברים יחד)
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :טוב ,אז אני ,שנייה ,שנייה.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע ,דקה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע ,תקשיב שנייה .בכלל לא מעורפל .דקה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא מעורפל.
שלום בן משה ,ראש העיר :בכלל לא מעורפל .דקה .מה שאמרתי קודם ,תתעלמו רגע אחד
מהבקשה עכשיו להקצות קרקע אחרת .בהנחה ,בהנחה ,לא בהנחה ,הם סיימו את כל ההליך
החוקי מבחינת ההקצאה ,אבל השלב האחרון צריך לבוא להנה למועצה ,והמועצה צריכה
לאשר את זה .אם המועצה לא תאשר את זה ,אז בעצם זה לא אושר ,ואז מה יש להם
לעשות ,יש להניח שילכו לבית המשפט ,יגידו לבית המשפט,
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בית המשפט יאשר.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,רגע ,רגע,
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :כל דבר שיש קדושה הם מאשרים.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,אדמוני רק שנייה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,אדמוני ,אדמוני ,אדמוני רק שנייה אחת .אני לא אומר לכם
אם לאשר או לא לאשר .אני אומר את הפוזיציה של העניין .ההליך החוקי של ההקצאה
בוצע .הוא צריך להסתיים בזה שיביאו את זה למועצה והמועצה צריכה להצביע .אם
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המועצה תאשר את ההקצאה ,ההקצאה למעשה אושרה סופית ואפשר ללכת בהליך לבנות
בית כנסת כזה .אם הוא לא אושר,
בני אנניה ,חבר מועצה :אבל בית משפט ...
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,תן לי לסיים ,נו .אם המועצה לא תאשר את זה ,אז בעצם
ההקצ אה לא אושרה סופית ואז הם צריכים לעשות ,להחליט אם הם מוותרים  /לא
מוותרים ,הולכים לבית המשפט וכולי.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,אדמוני רק שנייה ,רגע ,אדמוני רק שנייה .עכשיו תקשיבו,
כיוון שהמקום שהוקצה להם,
חנוך עוז ,חבר מועצה :עוד לא היקצו להם בכלל.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע,
חנוך עוז ,חבר מועצה :היקצה להם מי? מי זה שהקצה להם?
שלום בן משה ,ראש העיר :ועדת ההקצאות אישרה.
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה צריך לבוא בפני המועצה.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,סיימה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה מוזר לי שאתה מביא לפה לאשר את המיקום החילופי .עוד לא
סיימת עם המיקום הראשוני.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אם אתה מתייחס לזה שהקצנו ,זה בא בסוף? אז יכול להיות שבכלל
אישרנו את הקריטריונים ...
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא ,לא,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אז מה?
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שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי שנייה .אני אסביר לך .אני אסביר לך למה .תקשיב ,אני
אסביר לך למה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :למה  ...בית כנסת כמו הגני ילדים?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אתה אומר  ..בית כנסת.
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך ,חנוך ,חנוך ,אתה שואל שאלה אז תמתין שנייה אחת.
תראה ,העמותה על פי החלטה של בית המשפט,
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה לא על פי החלטה של בית המשפט שלום .זה תוקף של פסק דין
להסכמה.
שלום בן משה ,ראש העיר :שמה ,שמה?
חנוך עוז ,חבר מועצה :להסכמה ...
שלום בן משה ,ראש העיר :אז תמתין בבקשה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :תמתין שנייה אחת בבקשה .תמתין ,רגע ,רגע,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כתו ב על בסיס ההסכמות .קודם כל לא ניתן פסק דין
כמו שאתה חושב שנתן תוקף פסק דין להסכם פשרה .היה הליך בבית משפט ,הוגשה עתירה,
הועלו טענות נגד העירייה לא פשוטות ,או קיי? על התמשכות של ההליך שנים רבות ,על זה
שהעירייה נתנה ללא הליך לבתי כנסת אחרים בשכונות החדשות להיכנס בעוד שעמותה
שעושה תהליכים כפי שצריך ולפי הספר ,לא מקבלת הקצאה ודוחים אותה .בית משפט לא
רמז ,גם אמר את עמדתו ,הביע ,בואו נאמר ככה ,אני אגיד את זה בעדינות ,לא התלהב
מההתנהלות של העירייה ובעצם הבהיר שצריך לתת מענה גם לזרם הזה ,כפי שנותנים
לזרמים האחרים ו זה בסדר ,ולמעשה התקיימו מספר ישיבות שבהן גם ,באחת מהן גם
הוזמן ראש העירייה ובעצם העירייה הייתה ,התבקשה לבוא ולהציע מיקום וכמובן כפוף
לקיום הליך ,מכיוון שגם בית משפט לא יכול לעקוף את ההליך .גם ההחלטה הזאת ,כמו
שכתוב בחוות הדעת ,לא עוקפת את ההליך ואחרי כל אלה ,בית משפט כתב פסק דין על
בסיס הדברים שנאמרו לעניין המיקום והמגרש וההסכמה של העירייה לפרסם הליך,
שבסופו של יום ,מה שייצא בסופו של ההליך ייצא בסופו של ההליך .או קיי?
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חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל בית המשפט לא מחליף את מועצת העיר.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כן.
חנוך עוז ,חבר מועצה :נכון?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו מדברים עכשיו על השלב של ההקצאה בלבד ,וההקצאה
הזאת היא צריכה לבוא ,אתם יודעים מה ... ,להחליף את המקום .אנחנו עכשיו במידה ואין
כרגע החלפה של המקום ,חייבים להביא למועצת העיר את ההחלטה של ועדת ההקצאות
ולאשר אותה עכשיו.
חנוך עוז ,חבר מועצה :את .908
שלום בן משה ,ראש העיר :מה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :נכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון ,נכון.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :ואז אם המועצה לא תאשר ,אז העמותה תצטרך להחליט מה
היא עושה .היא יכולה להגיד,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :היא תעתור.
שלום בן משה ,ראש העיר :או שהיא תעתור לבית המשפט ובית המשפט יצטרך לקבל
החלטה כמו שאמר אדמוני .עד כאן ברור? עכשיו ,למה זה עולה? למה זה עולה? מכיוון
שהמקום שהוצע להם,
חנוך עוז ,חבר מועצה.908 :
שלום בן משה ,ראש העיר :כן .סמוך במרחק של  30מטר מבית כנסת קונסרבטיבי שנמצא
היום בבנייה .אגב ,מתפללים בו עכשיו ,הוא בבנייה עכשיו ,ולכן חשבנו לעצמנו שאם יאשרו
דבר כזה ,אני לא מעלה על דעתי ,זה היה מלחמת עולם ,מכיוון שכשיבואו הרפורמיים בראש
השנה או בכיפור או בחגים ,הם יחנו שם ליד בית הכנסת הקונסרבטיבי ,במגרש החנייה
איפה שגני הילדים,
(מדברים יחד)

17

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  33/14מים 14/7/2020

שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,ואז אנחנו מזמינים ,רגע ,ואז אנחנו מזמינים לעצמנו ,כן,
כן,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :קונסרבטיבי?
עדי אביני ,חבר מועצה :לא ,אורתודוקסי.
שלום בן משה ,ראש העיר :אורתודוקסי ,סליחה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,לא ,לא ,אורתודוקסי ,סליחה .אורתודוקסי .ולכן
אמרתי ,ולכן אמרנו במקום ,אני אומר לך חנוך ,יש סיכוי תי אורטי שבית המשפט יאשר את
המיקום שכבר ועדת הקצאות אישרה אותו ויגיד רבותיי ,אני מאשר אותו ואז יחייב אותנו
לבנות שם .אם נבנה שם ,אנחנו פותחים עכשיו מאבק ומלחמה מול בית כנסת אורתודוקסי
שנמצא שם במרחק של  50מטר ,ואז אמרנו בואו נהייה חכמים ,נקדים תרופה למכה .נזיז
אותם למקום אחר ,במרחק  300מטר משם ואם בית המשפט,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אבל מי קבע שבית הכנסת הסמוך הוא אורתודוקסי? זה גם
עבר הקצאה פה?
עדי אביני ,חבר מועצה :במקרה הבתי כנסת ...
שלום בן משה ,ראש העיר :הם אורתודוקסיים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מי נתן להם את זה? הייתה פה הקצאה?
שלום בן משה ,ראש העיר :העירייה נתנה להם והתאריך של ההקצאה ...
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :זה עבר הקצאה של המועצה?
שלום בן משה ,ראש העיר :אמרתי ,כמו המקומות האחרים .אני אתן לך תשובה ,שאלת.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :המקומות האחרים עברו ועדת הקצאות?
שלום בן משה ,ראש העיר :כל בתי הכנסת נמצאים עכשיו במצב למעלה בגלל שאין עדיין
עמותה רשומה ,אנחנו לא יכולים,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אז כולם בלי הקצאה.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אף אחד אין לו הקצאה.
שלום בן משה ,ראש העיר :חכה שנייה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אז בכלל ...
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שלום בן משה ,ראש העיר :תמתין שנייה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אף אחד אין לו הקצאה.
שלום בן משה ,ראש העיר :תמתין שנייה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,תמתין שנייה .מכיוון,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בנגה ,בנגה ,בנגה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בנגה ,בנגה ,בנגה סליחה,
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :מה זה ,יש להם בית כנסת?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :למי?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :לרפורמים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :איפה?
(מדברים יחד)
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אתה לא אישרת את הכסף ,...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה לא קשור.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אתה לא אישרת  300אלף שקל ...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא ,דקה ,דקה ,סליחה,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :הגענו לפה  ..בגללך.
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :כי אתה לא אישרת את ה 300-אלף שקל.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר:

חנוך דקה ,תן לי לסיים עכשיו כרגע.

בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :הזהיר אותך עדי אביני שנגיע למשהו ...
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי לדבר ,סליחה ,סליחה.
(מדברים יחד)
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אבל אתה לא זוכר.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני זוכר.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בנגה ,מספיק.
משתתף בדיון :שעשרות בתי כנסת שקיימים שמה בלי הקצאה ...
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך ,חנוך ,אתה יודע למה אין הקצאה ,אני אסביר לך למה .כי
אפשר לתת הקצאה לעמותה רשומה .אז יכולנו להגיד בית הכנסת ...
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בתנאי שיש את האישור של ניהול תקין.
שלום בן משה ,יו"ר ,ראש העיר :אפשר ,אני יודע ,אפשר לתת לעמותה שרשומה שנתיים
ויש לה ,יש לה הליך,
עדי אביני ,חבר מועצה :אישור תקין.
שלום בן משה ,ראש העיר :אישור תקין ,ואז מה רצית ,שלא ניתן להם להתפלל? אז אנחנו
החלטנו החלטת ביניים .חנוך ,תהייה ,תקשיב לי .אמרנו אי אפשר לתת הקצאה ,אבל יש
מתפללים שצריכים להתפלל .לכן עשינו הסדר שכל בית כנסת כזה יחתום על הסכם איתנו,
עם העירייה .בהסכם הזה יכסה אותו עד ההקצאה והם מכינים את עצמם להקצאה .זהו.
לכן אתה צריך לברך על זה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הפוך.
עדי אביני ,חבר מועצה :ברשותכם ,אני רוצה בבקשה להתייחס ,אם אפשר .קודם כל ,אני
מתנצל שלא הייתי בישיבת הנהלה ,קואליציה ,אני לא יודע איך קוראים לזה ... ,אני אנסה
להשלים אותו .אני רוצה לברך שהחיינו כי מבחינתי פעם ראשונה מזה  7השנים שאני חבר
מועצה ,שיש אישור מקדמי/הצהרתי.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :נכון.
עדי אביני ,חבר מועצה :לא היה עד עכשיו.

20

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  33/14מים 14/7/2020

עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :נכון.
עדי אביני ,חבר מועצה :לא היה .אנחנו עשינו הרבה הקצאות בלי זה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :נכון.
עדי אביני ,חבר מועצה :למה צריך לעשות פה? לא יודע.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני הסברתי ואני אחזור תיכף.
(מדברים יחד)
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :עדי ,אתה צודק.
עדי אביני ,חבר מועצה :אני בשלב השאלות.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :הוא צודק,
עדי אביני ,חבר מועצה :חכה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :הוא צודק.
עדי אביני ,חבר מועצה :חכה .חברים ,אני אומר דבר כזה .יש פה משהו מאוד מאוד יפה,
קוראים לזה דמגוגיה .אנחנו מציגים דברים בצורה מאוד מאוד יפה ,עוטפים את זה במילים
של בית מרקחת והופכים את היוצרות .עכשיו בואו נעשה טיפה סדר .לא היה ,עד עצם היום
הזה לא היה ,למיטב ידיעתי גם לפניי ,לא התעניינתי כשלא הייתי חבר מועצה ,ואני מניח לא
בגלל שיש לי רוח הקודש ,שגם להבא לא יהיה ,כי באות עמותות שרוצות לקבל הקצאות
וזורקים אותם מכל המדרגות.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר .. :כניסה למבנה בלי הקצאה .זה גם ...
עדי אביני ,חבר מועצה :הם לא יקבלו ,הם לא יקבלו,
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :הן לא עמותות.
עדי אביני ,חבר מועצה :הם לא יקבלו .חברים ,בואו נעשה סדר .בואו נעשה סדר .בוא נעשה
סדר.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :אתה בטוח ש...
עדי אביני ,חבר מועצה :בוא נעשה סדר.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :כל בתי הכנסת בפסגות ,אין אף עמותה.
עדי אביני ,חבר מועצה :אני אשיב לכם.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :אין אף עמותה.
עדי אביני ,חבר מועצה :אני אשיב.
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(מדברים יחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :אני אשיב לכם .אני אשיב לכם .יש פה ,יש פה מלכוד  ,22למה? אגב,
עיריית תל אביב כבר שלחה שאילתא לפני איזה  7שנים או משהו כזה וקיבלה אישור ...
שהיה אז ,עבד בשירות המדינה ,קיבלה אישור לתת הקצאות ,הקצאות זמניות גם לעמותות
שלא קיבלו ניהול תקין .אנחנו לא יכולים להקים ,לבוא עם עמותת מדף כי זה משהו שהוא
לא תקין ,לא יעלה על הדעת ,ואם אנחנו מקימים עמותה עכשיו ,והנה עכשיו מתארגנים
דיירים ,מקימים עמותה .הם צריכים  ..שנתיים ,הם לא יכולים להיכנס ,אז זה אתם רוצים
בבתי הכנסת .אני אומר לא ,הם יישארו בפאוזה עוד שנה  -שנתיים עד שיקבלו את הניהול
תקין .אגב ,להקים עמותה לוקח בין חודשיים לחצי שנה ,עד שמתארגנים עם כל
הטופסולוגיה ,אז בואו נגיד להם עכשיו שנתיים ...
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה .. :לרשום עמותה.
עדי אביני ,חבר מועצה :תאמין לי שלא.
(מדברים יחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :שנייה ,שנייה,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :שבוע לרשום עמותה.
עדי אביני ,חבר מועצה :לא נכון .מה שעושים ,מה שעושים ,אני לא מבין הרבה דברים
בעמותות האלה ,מה שעושים זה מצב שבו העירייה נותנת זכות שימוש ולא הקצאה ,נות נת
זכות שימוש לאנשים שנמצאים ,הם באים והם חותמים על החוזה ,חוזה מימוש ,וזה תהליך
אגב שמחליף את תהליך ההקצאה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא ,זה לא ,שום דבר לא  ,....ממה שאמרת כלום.
עדי אביני ,חבר מועצה :תתקני אותי אחר כך.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כן ,אני אדייק.
(מדברים יחד)
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כי הסיטואציה הפוכה ממה שאתם מתארים.
עדי אביני ,חבר מועצה :אין בעיה .אין בעיה .אחר כך תתקני אותי.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :זה לא כל כך משנה העובדות .זה משנה ,זה משנה איך רוצים
עדי אביני ,חבר מועצה :ברור ,ברור שהעובדות לא משנות.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :עמותה לא מקבלת שימוש באף מבנה,
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עדי אביני ,חבר מועצה :ברור שהעובדות ,עומר ,עומר ,ברור שהעובדות לא משנות.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :גם בית הכנסת בגבעת טל,
(מדברים יחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :ברור שהעובדות לא משנות .ברור ,חברים ,שהעובדות לא משנות.
נכון ,אתה צודק ועל זה אמור חז"ל כל הפוסל במומו פוסל .ברור שהעובדות לא משנות .אבל
ברשותך תן לי להתקדם ,כי אנחנו רוצים לשחרר את מיכל .קודם כל ,אני אומר דבר כזה.
תבדקו אותי .יש פה עמותות שהן נמצאות ,הקצאות שמתעכבות פה שנים על גבי שנים8 ,
שנים 5 ,שנים ו 8-שנים וזה הליך מקובל ועמותות פה מה שנקרא מכדררים אותם הלוך
וחזור .אגב ... ,ומשום מה ,ובעמותה הזאתי יש לנו קיצור תורים .יש לנו כל מיני הליכים
שלא היו ואנחנו מקצרים .הם כבר שנתיים רוצים לקבל הקצאה .הם בכלל היו בהליך אחר
לגמרי .חברים ,עד לפני שנתיים הם היו בכלל בהליך אחר .פה צריכים לקבל כסף ולהיות ...
כדי להיות במקום שבו הם נמצאים .זאת אומרת הם לא על המסלול בקושי שנתיים .ואיפה
העמותות של  8שנים שמכדררים אותם ואני לא יודע מה ,מתי יהיה ה ,מתי יהיה להם אור
בקצה המנהרה .פה יש לנו,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :הם  7שנים מנסים,
עדי אביני ,חבר מועצה :הם לא  7שנים .הם לא  7שנים.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני לא יודע .אתה מכיר אותם?
עדי אביני ,חבר מועצה :הם שנתיים.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אתה מכיר אותם?
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר:

סליחה ,עדי סליחה ,אין שום עמותה של בית כנסת שממתינה

שנים כמו שאתה אומר .כל עמותות בית הכנסת שחלקם עמותות וחלקן כמעט עמותות,
מתפללים בבתי הכנסת .כל בתי הכנסת שנבנו למעלה במתחמים החדשים ,כולם מאוכלסים
על ידי עמותות ,רגע ,שרק עמותה אחת עברה כבר את ה ,...כל האחרות ,כדי שאפשר יהיה
להתפלל ,נתנו להן פיתרון ביניים כדי שיהיה הסדר זמני עד שהעמותה תסיים והם חתמו על
הסכם .הם יכולים להתפלל.
עדי אביני ,חבר מועצה :אדוני צודק במאה אחוז .אני לא דיברתי על בתי כנסת .דיברתי על
עמותות.
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שלום בן משה ,ראש העיר :אני מדבר על בתי כנסת עכשיו.
עדי אביני ,חבר מועצה :אין בעיה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עדי אביני ,חבר מועצה :אני רק רוצה לומר פה עוד כמה דברים לפני שייגמר לי הזמן .קודם
כל ,זה לא בית כנסת .זה מרכז קהילתי ולא בית כנסת .זה שונה לגמרי .קוראים לזה בית
כנסת.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע,
(מדברים יחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :אני אומר את מה שאני חושב.
(מדברים יחד)
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :שלא תפסול פה בטעות ה,
עדי אביני ,חבר מועצה :אני לא פסלתי .אני דייקתי .אני לא פסלתי .אגב ,נכנסתי לתיק,
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :רק חשוב לי שתיצמד,
עדי אביני ,חבר מועצה :נכנסתי לתיק,
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :חשוב לי שתיצמד ל...
עדי אביני ,חבר מועצה :לשיטתך ,לשיטתך מרכז קהילתי הוא לא פחות חשוב מבית כנסת.
אל תיפגע.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,בבקשה.
עדי אביני ,חבר מועצה :עכשיו אני רוצה לומר לגבי הנושא של פסגות .לא ברור לי איך הגענו
לפסגות ומה קרה .זה שהיה פה הליך של בית משפט ,זה משהו שיצא פה מ ,...אגב ,זה
לשיטתו של בנגה .בנגה ידידי היקר ,אני מכבד אותך מאוד ,לא בגלל שהוא מבוגר ממני
בשנים אלא גם  ,...בנגה לשיטתו צריך  30בתי כנסת .נכון בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לפחות.
עדי אביני ,חבר מועצה :לפחות  30בתי כנסת .אנחנו נמצאים במצב שבו אין לנו מקומות
לאנשים להתפלל .אנחנו נמצאים במצב,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :וזה יחמיר.
עדי אביני ,חבר מועצה :וזה יחמיר .אני מסכים איתך.
שלום בן משה ,ראש העיר :מה אתה רוצה להגיד בזה?
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עדי אביני ,חבר מועצה :מה?
שלום בן משה ,ראש העיר :מה אתה רוצה להגיד בזה?
עדי אביני ,חבר מועצה :אני רוצה להגיד בזה שיש פה את כבשת הרש ,יש פה מעט מאוד
מקומות ,אני לא מדבר בכלל על  ...יש פה מעט מאוד מקומות של אופציה לבנות בהם .יש
לנו מקום בנווה אפק שהוא מקום פנוי .במקום להיות בנווה אפק ,באים לפסגות וצפוף
מאוד ואין מקום .אני יודע שכל בית כנסת ,להגיד לך מה ההבדל בין בית כנסת למרכז
קהילתי ,כי כל בית כנסת עד היום שהיה בפסגות ,התפללו בחניון ,התפללו בתוך ואן,
התפללו בתוך גן ,התפללו בתוך איזה וריאציה שלא תרצה,
שלום בן משה ,ראש העיר :מה אתה רוצה להגיד בזה?
עדי אביני ,חבר מועצה :אני רוצה לומר שאין דבר כזה ,אין כזה  ..ואין כזה דבר .לא קרה,
לא נתקלנו בזה .זה לא נמצא .זה לא קיים .יש לנו פה מצוקה .במקום לייבא ,במקום לייבא
אנשים מנווה אפק ,להעביר אותם לתוך הפסגות ,בוא נשים אותם איפה שהם נמצאים .ה...
הזאת לא נמצאת,
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי שנייה ,סליחה ,סליחה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,דקה ,דקה ,סליחה ,תן לי להתייחס .יכול להיות
שאני אייתר את הדיון .תקשיבו ,צריך להגיד קודם כל את תחילת העובדות.
עדי אביני ,חבר מועצה :יש לי עוד להוסיף.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא צריך להוסיף כאן.
עדי אביני ,חבר מועצה :לא,
שלום בן משה ,ראש העיר :ל הזכירכם ,להזכירכם דרך אגב ,להזכירכם דרך אגב ,סליחה,
לפני מספר שנים הע מותה הזאת של בית הכנסת האורתודוקסי או מרכז קהילתי ,איך שזה
נקרא ,הם בכלל לא רצו שום בית כנסת אחר בפסגות .לא רצו בכלל.
עדי אביני ,חבר מועצה :נכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :הם באו ואמרו אנחנו מבקשים שתתנו לנו להגדיל את המרכז
בית הכנסת הזה .הם ביקשו ,במקום שהם נמצאים כבר  20שנה .יש שם גן ילדים ,מעון יום
וכדומה .ואמרנו להם באופן עקרוני רבותיי ,אתם רוצים ,בבקשה ,לבנות קחו את הגן ,אתם
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יש לכם לבנות כסף ,אמרו יש לנו תורמים .הכול בסדר גמור .או קיי ,והתחיל להתגלגל
העניין .דע עקא ,שכשנה אחרי זה,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :הם קיבלו ממשרד הדתות תקציב של  300אלף שקל.
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי רגע .זה מה שרציתי להגיד כאן .חנוך תקשיב,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :משרד הדתות,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני יודע.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :נתן להם  300אלף שקל.
שלום בן משה ,ראש העיר :משרד הדתות ,כמו שהוא נותן סיוע כזה או אחר ,שלח אלינו
הודעה שבית הכנסת הזה שנקרא ,המושג שלהם שם בית כנסת חריג כזה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :חריג ,חריג.
שלום בן משה ,ראש העיר:

חריג ,זה המושג ,יש להם ,הקצנו להם  300אלף שקלים כדי

שייבנו ,י רחיבו את בית הכנסת וכל היתר על חשבונם .זאת אומרת הם צריכים לגייס לפחות
עוד מיליון שקל שאמרו שיש להם .אבל צריך את הכסף הזה להעביר אליהם .הכסף הזה
עלה במועצה יותר מפעם אחת ,כולל ועדת הכספים ,ולא הצליחו לקבל רוב להעביר את
הכסף הזה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל אני חייב להגיד לך משהו בנקודה הזאת .הוא לא עלה לוועדת
הכספים .הוא עלה חמש פעמים לוועדת הכספים.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן .נכון.
חנוך עוז ,חבר מועצה :ויש חמישה פרוטוקולים.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
חנוך עוז ,חבר מועצה :ועד היום לא נתנו את האינפורמציה ומה שביקשנו בפרוטוקולים.
שלום בן משה ,ראש העיר :איזה אינפורמציה?
חנוך עוז ,חבר מועצה :אף אחד פה לא יודע,
שלום בן משה ,ראש העיר :איזה אינפורמציה?
חנוך עוז ,חבר מועצה :מי שנמצא פה בחדר,
משתתף בדיון :כמה מונה הקהילה הזאת?
חנוך עוז ,חבר מועצה :אם היא קיימת בכלל.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה,
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משתתף בדיון :ביקשנו רשימה ,עד היום לא קיבלנו את זה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :הוא חיפש כל פעם תירוץ .אין  ...לזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע,
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :אתה יכול להגיד היום מי נמצא בקהילה? מי נמצא בקהילה?
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע,
משתתף בדיון :שנייה ראש העיר,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע ,אני לא אומר עכשיו למה ,אני לא אומר למה
ועדת הכספים לא הצליחה להעביר את זה .היו כל מיני שא לות .אני לא כל כך זוכר את זה.
בין היתר הייתה שאלה כזאת .הרי שתדע ,ברבות הימים ,כשהיה דיון בבית המשפט ,בעת
של בית המשפט ,הם נדרשו להעביר רשימה של מתפללים שהם גרים בפסגות .העבירו
רשימה של כמעט  157משפחות ,כאשר בערך  10משפחות במתכוון או לא במתכוון ,היו
כפולות  .הם גרים חלקם בגבעת טל ואחרים .כן ,כן .אבל קרוב ל 150-משפחות שגרות ,עם
כתובות שלהם .היו צריכים להביא את זה לבית המשפט .אני חוזר רגע אחד לעניין,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :היו צריכים או העבירו?
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע,
משתתף בדיון :העבירו.
שלום בן משה ,ראש העיר :העבירו .העבירו .אבל כש ,רגע ,רגע,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אתה רוצה שביום שישי שאני אלך לבית כנסת ,אני אראה שמה 150
מתפללים?
שלום בן משה ,ראש העיר :אני לא יודע.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,סליחה ,רגע,
חנוך עוז ,חבר מועצה :כמה מתפללים באו לבית כנסת?
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך ,זה לא ,חנוך זה לא ...
(מדברים יחד)
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בני בנגה בית אור ,חבר מועצה ... :ותראה כמה מתפללים.
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך ,חנוך,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,סליחה ,חנוך ,חנוך,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה רגע ,סליחה ,סליחה רגע ,סליחה,
עדי אביני ,חבר מועצה :אם בנגה אומר ,בנגה אומר שמתפללים שמה ... 20 ,10 ,5
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בגבעת טל.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בגבעת טל.
עדי אביני ,חבר מועצה :אה ,בגבעת טל.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה .. :שלך.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בית הכנסת ..
שלום בן משה ,ראש העיר :בנגה,
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :הרי הם קיבלו את זה ...
(מדברים יחד)
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :הם קיבלו את זה ...
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,סליחה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בנגה ,בנגה אני רוצה לסיים ,מספיק ,סליחה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אביני סליחה .אביני,
עדי אביני ,חבר מועצה :סליחה.
שלום בן משה ,ראש העיר :לשיטתך ,למה ועדת הכספים לא הצליחה ,שלוש פעמים ,חמש
פעמים מסיבות שונות ,לא הצליחה .בסופו של דבר זה גם לא עלה למועצה ואז הם החליטו
ללכת לבית המשפט .הלכו לבית המשפט ותיארו את העניין ובית המשפט החליט כפי שנאמר
כאן .אמרה לנו רבותיי ,תקצו להם שטח.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :שהיה להם חוזים משום מה.
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שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :עתירה מינהלית תמיד במחוזי.
שלום בן משה ,ראש העיר :הקצו להם שטח .וועדת ה ,הוועדה של ,ועדת ההקצאות ישבה
והקצתה להם שטח והם עברו את כל ההליך .אף אחד לא ,אף אחד מכל אלה שנמצאים כאן
ולא שלא נמצאים ,אף אחד לא הגיש שום התנגדויות.
חנוך עוז ,חבר מועצה :מאיפה אנחנו יודעים?
שלום בן משה ,ראש העיר :זה פורסם.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :זה פורסם.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :לא זה העניין .לא זה העניין .לא זה העניין.
חנוך עוז ,חבר מועצה :פרומה ,אני מבקש את חוות דעתך.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :תנו לי לסיים רגע.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה לא קריטריונים .סליחה ,זה לא שינוי קריטריונים.
זה רק פרסום כדין.
חנוך עוז ,חבר מועצה :צריך חבר מועצה  ...רק אחרי ההתנגדויות,
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך ,חנוך ,יש כללים בעניין הזה .יש חוק שאומר,
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום ,אני אומר לך שאנחנו לא ראינו.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אומר ,אני רק אומר ש...
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני צריך להתנגד דרך העיתונות? אני צריך לקרוא כל שבת עיתונים
או מה?
שלום בן משה ,ראש העיר :תקשיב ,תקשיב,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני לא מבין את זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :תקשיב ,כל הקצאה ,יש כללים להקצאה .לא חשוב של מה.
וכתוב שם בהקצאה הזאת ,אתה מכיר את זה מצוין .אני מדבר על העובדות ,לא היו
התנגדויות .אני רוצה לקצר את העניין .לא ,נמשיך עכשיו,
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום ואדרבא,
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שלום בן משה ,ראש העיר :רגע,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע,
חנוך עוז ,חבר מועצה :בוא נראה כמה מהם הולכים להתפלל.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך אתה מפריע ,סליחה .תן לי לסיים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה .. :מתפוצץ .אין להם מקום בשבתות.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מלא.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רוצה לגמור,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי ,סליחה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אתה לא יכול להצביע .אתה בניגוד עניינים בנגה.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,חנוך אם אתה רוצה כרגע,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :רגע ... ,ראש העין ,אתה בניגוד עניינים?
חנוך עוז ,חבר מועצה :אם אני משתמש,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :סימן שאתה בניגוד עניינים?
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :יש לי זיכרון מצוין.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אתה לא זוכר בכלל ,...
(מדברים יחד)
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה ... :זה נכון .אני לא יכולתי ,...
חנוך עוז ,חבר מועצה :בטח.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אם אתה לא יכול ,...
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא קשור .אם היית שמה כמה פעמים ,אתה לא יכול להצביע.
(מדברים יחד)
שלום מעוז ,חבר מועצה :רגע ,שנייה,
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שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
שלום מעוז ,חבר מועצה :אני רוצה להגיד משהו .אתם מפספסים פה את העיקר.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
שלום מעוז ,חבר מועצה :העיקר הוא פשוט .כמו שבפעם הקודמת לא אישרו את ה300-
אלף שקל וזה בסוף הגיע לבית המשפט והחליט את ההחלטה שהוא החליט,
בני אנניה ,חבר מועצה :מה הוא החליט?
שלום מעוז ,חבר מועצה :רגע ,הסבירו לך שבע מאות פעם .אני אקריא לך את ההחלטה.
בני אנניה ,חבר מועצה :לא,
שלום מעוז ,חבר מועצה :תן לי לסיים.
(מדברים יחד)
שלום מעוז ,חבר מועצה :אתם פשוט לא מבינים .אתה לא מקצה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כתוב.
שלום מעוז ,חבר מועצה :תקשיבו עד הסוף .אתה לא מקצה .אתה מתחיל תהליך שבו ,כדי
שיתחיל תהליך ההקצאות ,אתה תגיד שזה  909ולא  .908למה אתה עושה את זה? כדי שאם
תגיע לשלב ההקצאות וזה לא יאושר פה במועצת העיר והם ילכו אחר כך לבית משפט ,אז
בית המשפט יכריח אותך לתת את  909ולא את .908
(מדברים יחד)
שלום מעוז ,חבר מועצה :רגע ,שנייה אחת .אם לא תעשה את זה עכשיו ,אם לא תעשה את
זה עכשיו ,מה שיקרה זה שכשהם יגיעו לבית משפט ,מדובר פה בהקצאה והם יגיעו לבית
משפט ואז יכריחו אותך לשים את זה במגרש שאתה לא רוצה שזה יהיה.
שלום בן משה ,ראש העיר:

תודה .סליחה ,אני מבקש,

בני אנניה ,חבר מועצה :שאלה,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע,
שלום מעוז ,חבר מועצה :אל תגיד ,...
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אדמוני ,אדמוני ,אדמוני ,אדמוני ,שלום ,די ,די .סליחה ,אני
רוצה ,אני מבקש לא להפריע לי עכשיו .שלוש דקות ואחרי זה ניגש להצבעה .תקשיבו,
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בני אנניה ,חבר מועצה :אני רוצה גם להגיד משהו.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :דיברנו על הנושא,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,תנו לי ,אל תפריעו לי בבקשה כרגע.
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני חוזר כי אתם לא מקשיבים .תקשיבו ,ועדת ההקצאות
סיימה את ההליך שלה .עכשיו ,אם לא היינו מביאים את הנושא הזה ,מביאים את הנושא
הזה עכשיו כאן ,היינו מביאים את זה אליכם ,ואתם צריכים להצביע .אם הייתם מאשרים
את ההקצאה ,יצאו לדרך .אם לא הייתם מאשרים את ההקצאה ,הם הולכים לבית המשפט.
בית המשפט רואה שהליך ההקצאה היה על פי הכללים ,אומר לעיריית ראש העין ,כיוון
שהליך ההקצאה היה תקין ,אומנם המועצה לא אישרה ,אני כופה עליכם עכשיו,
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה לא נכון .באמת .זה לא נכון .זה לא נכון .אתה מצייר מצב כאילו
אנחנו חותמת גומי.
שלום בן משה ,ראש העיר :מה ,מה?
חנוך עוז ,חבר מועצה :אתה מצייר מצב כאילו ההצבעה שלנו לא רלוונטית.
שלום בן משה ,ראש העיר :מה ,מה ,מה?
חנוך עוז ,חבר מועצה :כאילו שההצבעה שלנו היא לא רלוונטית.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא אמרתי את זה .אתה לא מקשיב.
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני מקשיב אליך יפה מאוד .אתה אומר ככה ,שאם לא נאשר יבואו
לבית המשפט ,יגידו היה פה הליך הקצאה כדין והמועצה לא אישרה ובית המשפט יכפה
עלינו .זה לא נכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :מה אתה חושב שיקרא?
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא ,לא ,תלוי בנימוקים.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,דקה ,דקה ,לכן,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אחרת ,אחרת בשביל מה אתה מביא את זה למועצה?
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,לא,
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חנוך עוז ,חבר מועצה :בשביל מה אתה מביא את זה למועצה?  ..בבית המשפט?  ..בית
משפט ... ,מה אתה רוצה ממני?
שלום בן משה ,ראש העיר :מה אמרת?
חנוך עוז ,חבר מועצה :אם אתה חושב שזה מוצג בבית המשפט ,שילכו.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,אבל זה עוד לא ,זה עוד לא הגיע לשם.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :זה עוד לא הגיע לשלב הזה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל שלום ,גם את  908צריך לעבור פה.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה מה שאמרתי .אלוהים אדירים ,זה מה שאני אומר .אבל
מכיוון שאני רוצה לצפות את העתיד ,ואני אומר ,רגע ,יכול להיות שבית המשפט ,תדע ,יכול
להיות שבית המשפט יגיד רבותיי ,אני כופה עליכם לבנות .יכול להיות שלא ,ואז הוא יגיד
 .908אם הוא יגיד  ,908אנחנו ניאלץ לבנות,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל עוד לא אישרנו את .908
שלום בן משה ,ראש העיר :אני ,תקשיב ,אני יוצא מנקודת הנחה שלא תאשרו אותו ,בסדר?
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא ,לא היה צריך להביא את זה .היה צריך להביא את .908
שלום בן משה ,ראש העיר :אני יוצא מנקודת הנחה שלא מאשרים אותו .אתם במועצה לא
תאשרו אותו .זו הנחה .ואז הם ילכו לבית המשפט ויגידו לבית המשפט עשינו תהליך על פי
הכללים והמועצה לא אישרה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :כל מי שעושה את התהליך לפי הכללים ,אז הוא מקבל את האדמה?
לא.
שלום בן משה ,ראש העיר :מה ,מה?
חנוך עוז ,חבר מועצה :כל מי שעושה את התהליך לפי הכללים ,מקבל את האדמה? מקבל
את ההקצאה?
שלום בן משה ,ראש העיר :אם מישהו עבר,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אז מה אם הם עשו את הפרסום.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע ,חנוך,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אחרת המועצה הזו מיותרת,
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך,
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(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל ,אבל אם המועצה לא תאשר את זה והם לא ילכו לבית
המשפט,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אם המועצה לא תאשר את זה ,זה סתם ,את הטועה.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,תן לי.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אם למועצה יש נימוקים ,זה משהו אחר.
שלום בן משה ,ראש העיר :אלוהים אדירים ,אתה ,אנחנו מדברים אותו הדבר .תקשיב ,אם
המועצה לא תאשר והם לא ילכו כלום ויגידו בסדר גמור ,נגמר העניין .מוסכם עליך? זה
הכול .כי המועצה היא סוברנית .אם המועצה לא תאשר ,אין בית כנסת ,נקודה .עד כאן
בסדר?
חנוך עוז ,חבר מועצה :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל אם הם ילכו לבית המשפט ,ובית המשפט יכריע ויגיד לנו
רבותיי ,אתם חייבים לעשות את זה ,מה יקרה? אנחנו נהייה חייבים לבנות ב .908-למה זה
בא להנה? כי אם המצב התיאורטי הזה יקרה ונבנה ב ,908-וליד זה יש בית כנסת
אורתודוקסי שעכשיו נבנה ,אנחנו מביאים עכשיו עלינו מלחמת עולם כי יש פה רפורמים
ופה,
בני אנניה ,חבר מועצה :לא ,למה? שבית המשפט יחליט.
חנוך עוז ,חבר מועצה :בית המשפט ישבור את הראש ,לא אני.
שלום בן משה ,ראש העיר :כלומר מה?
חנוך עוז ,חבר מועצה :אם הוא יאשר ,908
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
חנוך עוז ,חבר מועצה :יש  ..של בית המשפט .מה אתה רוצה ממני?
שלום בן משה ,ראש העיר :מה זה ישבור את הראש?
חנוך עוז ,חבר מועצה :אם הוא יחליט ,908
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
חנוך עוז ,חבר מועצה :שיחליט ,אז הוא החליט.
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שלום בן משה ,ראש העיר :אז אתה חושב עכשיו כרגע ,רגע ,רגע ,רגע ,מכיוון שאנחנו בסוף
אחראים על התושבים כאן ,אנחנו צופים את העתיד ,רואים מה קורה .אם זה לא היה ,אם
לא היה בית כנסת אורתודוקס ב ,908-כל הדיון הזה לא היה מתקיים ,בסדר? והולכים לבית
המשפט ,שיחליט בית המשפט .כיוון,
חנוך עוז ,חבר מועצה :למה? אם לא היה שמה בית כנסת אורתודוקסי ,לא היית צריך פה
את האישור של המועצה?
שלום בן משה ,ראש העיר :צריך אני אומר .צריך .אבל צריך בכל מקרה ,אני אומר לך ,אני
מסתכל קדימה ,שהמועצה לא אישרה ,הולכים לבית המשפט ,בית המשפט עלול להכריע
ולהגיד כאן יהיה ואז נבנה כאן .מה אמרנו כהצעת ביניים? לפני שנלך להקצאה ,לפני שנלך
לבית המשפט ,ניקח את בית הכנסת הזה העתידי שאם ייבנה בכלל ... ,אותו ,שאם בית
המשפט יחליט ,לפחות שלא יהיה לנו תקלה שיש בית כנסת אחד על יד השני.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :שלום ,מה זה אחד ליד השני?
שלום בן משה ,ראש העיר 50 :מטר.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :אה 50 ,מטר?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן .השני ,השני זה  300מטר .זאת הסיבה שהבאתי בפניכם את
העניין .אם אתם לא רוצים,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,אם אתם לא רוצים לדון בזה עכשיו ,סליחה ,אם
אתם לא רוצים לדון ,נעלה להצבעה וגמרנו .העסק הזה ירד מהפרק והם נשארים בהקצאה
של  . 908יבוא למועצה בעוד חודש ,בעוד חודשיים ,המועצה תגיד רבותיי ,לא מוכנים לאשר
ואז או שהם יגידו תודה רבה וילכו הביתה או שילכו לבית המשפט.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :ילכו לבית משפט ,בטוח.
שלום בן משה ,ראש העיר :ברור.
(מדברים יחד)
שלום מעוז ,חבר מועצה :ילכו לבית משפט ויכריחו אותנו וזה מה שיקרה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אם אני ברור ,אם אני ברור,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אף אחד לא יכול להכריח אותך כלום.
(מדברים יחד)
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חנוך עוז ,חבר מועצה :אתה שמעת פה את בנגה שהוא אמר שהם בכלל לא רצו את הבית
כנסת ,הם רצו רק את ה 300-אלף שקל שאנחנו אז לא אישרנו להם .אז מראש הם לא ,לא
היה להם את הצורך בבית כנסת .אתה בעצמך אמרת שהם לא רוצים את הבית הכנסת ,אז
אני רוצה להבין .זה פרינציפ הבקשה של בית משפט?
שלום בן משה ,ראש העיר :שמה?
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה פרינציפ שהם עושים שהם מגישים לבית משפט או שזה בעצם
בית כנסת?
שלום בן משה ,ראש העיר :תקשיב ,אני לא ,אני לא,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,דקה,
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :השופט הוא שופט שהוא שופט אורתודוקסי ,בסדר?
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה לא קשור.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :לא ,הוא לא קשור.
חנוך עוז ,חבר מועצה .. :בית המשפט.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :שנייה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני יודע דבר אחד ,שיש לנו עד היום ,אני קדנציה שנייה עם בנגה
בנושא הזה ,עד היום ,אם לא שלום עכשיו אומר לי שהגישו לבית משפט  ,140עד היום ,חמש
פעמים ביקשתי מוועדת הכספים ,זה כתוב ,זה כתוב ,לא קיבלתי מה גודל הקהילה.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :אבל זה לא ,...
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא קיבלתי כלום.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :התמיכות שאנחנו נותנים כל שנה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :רגע,
(מדברים יחד)
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :אני הייתי פעמיים בבית הכנסת שלהם... ,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אם אתה מתכוון לעשות  500מטר שהבית כנסת יהיה שמה .זה לא
?...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל זה לא  500מטר .זה  150מטר.
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חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום ,חשוב לי לדבר לפרוטוקול .זה מה שהוא אומר עכשיו ,שאני
הבאתי את זה על עצמי ... ,את הבית כנסת.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :לא ,אתה היית צריך,
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה מה שאתה אומר ,שאת כל הנושא הזה ...
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :אתה נתת לזה מעמד ...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך ,סליחה ,סליחה ,סליחה ,סליחה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :יש,
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,חנוך סליחה ,כל מה שאתה אומר עכשיו כרגע,
חנוך עוז ,חבר מועצה :נו,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה מאוחר מאוד ,מכיוון שבית המשפט לפני שנתיים כבר דן בזה
ואמר מה שאמר.
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא ,לא ,זה לא מאוחר ,כי עד היום עוד לא הצבענו.
שלום בן משה ,ראש העיר :חכה רגע.
חנוך עוז ,חבר מועצה :עד היום  ...צורך אמיתי.
שלום בן משה ,ראש העיר :חכה רגע,
חנוך עוז ,חבר מועצה .. :בית המשפט,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,דקה ,דקה ,בית המשפט,
חנוך עוז ,חבר מועצה :צריך להוריד את זה מסדר היום לגמרי ... .על פרינציפ .אני לא שומע
עוד צרכים.
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך ,חנוך,
חנוך עוז ,חבר מועצה :יש  15אלף בתי אב,
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך,
חנוך עוז ,חבר מועצה :בפסגות,
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך,
חנוך עוז ,חבר מועצה ... :עשרה בתי כנסת?
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך ,זה לא רלוונטי.
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך ,זה לא רלוונטי.
חנוך עוז ,חבר מועצה .. :במקרה הזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא רלוונטי .בית המשפט כבר הסבירו לו את ה...
חנוך עוז ,חבר מועצה .. :בית המשפט.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבית המשפט המחוזי הסבירו את כל מה שאתה אומר והסברנו
ואמרנו רבותיי ,אנחנו קולטים אלפי משפחות ובנינו עד עכשיו רק עשרה בתי כנסת וצריך
יותר .אמר בית המשפט,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הכול נכתב ונאמר.
שלום בן משה ,ראש העיר :אמר בית המשפט ,הכול נאמר ,מי שרוצה שיקרא .בית המשפט
אמר או קיי ,אבל זה זרם מיוחד ,שונה ,והוא צריך לקבל בית כנסת משל עצמו .אפשר
לאהוב את זה ,אפשר ל ,זה מה שהוא אמר .אתם חייבים להביא להקצאה .לא לבנות.
להביא להקצאה.
עדי אביני ,חבר מועצה :למה לא לעשות בית כנסת ?...
שלום בן משה ,ראש העיר :עזוב בית כנסת אחד .באמת.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :מה אתה משווה?
עדי אביני ,חבר מועצה .. :בפסגות.
שלום בן משה ,ראש העיר :מה אתה משווה? סליחה.
עדי אביני ,חבר מועצה :סתם אין קשר.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל בתי הכנסת בפסגות ,הם לא נבנו כבתי כנסת בפני עצמם .שלום,
בתי הכנסת בפסגות לא נבנו כבתי כנסת בפני עצמם .הם נבנו בתוך קומפלקס.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה לא רלוונטי בכלל.
חנוך עוז ,חבר מועצה :נכון .כל בתי הכנסת .אין עוד בתי כנסת בודדים.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :יש ,יש שם.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אין.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :יש שם.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אתה אומר שאתה עושה בתי כנסת נוספים?
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שלום בן משה ,ראש העיר :יש ,יש ,נו ,אבל מה זה רלוונטי בכלל? עשה לי טוב ,באמת ,נו.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אתה יודע למה,
שלום בן משה ,ראש העיר :עזוב ,הם מקבלים בסך הכול ה שטח הוא חצי דונם .הם
מקבלים  150מטר כמו כל האחרים ועל הגב שלהם בונים מבנה ציבור לטובת העירייה .או
קיי ,עכשיו תקשיבו ,אני ,סליחה ,אני רוצה לסיים את ההצגה הזאת .תקשיבו,
עדי אביני ,חבר מועצה :אדוני ראש העיר ,אני מבקש רק,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רוצה לסיים.
עדי אביני ,חבר מועצה :אני רוצה להעלות נקודה מאוד חשובה .היא קצרה ממש .הנושא
הכספי ,חשוב מאוד להגיד .אנחנו קיבלנו על פי הסכם הגג ,יש לנו  2,000מטר .אנחנו כבר
עכשיו לא נעמוד ב 2,000-מטר האלה ,לא רק בגלל הצרכים ,בגלל שאין ברירה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :זה לא יספיק?
עדי אביני ,חבר מועצה :לא ,לא יספיק.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :נעמוד וזה לא מספיק.
עדי אביני ,חבר מועצה :במסגרת ה ...צודק .יש לנו היו כבר בתי כנסת שהולכים לקבל
הקצאות .בית כנסת אחד היה ,בית כנסת ספרדי ב A-בפסגות ,שהיה בוועדת ה,
מ שלום בן משה ,ראש העיר :מה אתה רוצה להגיד בזה?
עדי אביני ,חבר מועצה :לא ,אני רוצה לומר,
שלום בן משה ,ראש העיר :מה ,מה אתה רוצה?
עדי אביני ,חבר מועצה :אני רוצה להגיד רק,
שלום בן משה ,ראש העיר :מה אתה אומר? תגיד מה אתה רוצה עכשיו.
עדי אביני ,חבר מועצה :אני מסביר בדיוק מה אני אומר .הכסף נגמר ,ועכשיו צריך להתחיל
לחשוב האם אנחנו בונים בתי כנסת קומפלט כמו שבנינו עד עכשיו או מקיימים שיתופי
פעולה עם עמותות קיימות ועושים איתם סוג של מצ'ינג ,כי במסגרת הכסף לא יישאר לנו
כסף לבניית בתי כנסת ב C-וב .E-יש לנו כל כך הרבה ...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא ,דקה ,דקה,
עדי אביני ,חבר מועצה :להגיד מעכשיו מאיפה הכסף הזה.
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שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו לא במקום הזה עכשיו כרגע .חברים ,אנחנו לא במקום
הזה .אנחנו לא במקום הזה .סליחה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו לא במקום הזה.
שלום מעוז ,חבר מועצה :משפט אחד .אני רוצה להגיד ,אני לא מחליט בעניין ,כי באמת
לדעתי יש פה עמותה ,יש פה ארגון של ... 15
(מדברים יחד)
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :אני רק בנימה אישית ,אני מאוכזב היום מהאנשים ,חברי
מועצה ,חברי אופוזיציה ,שהיום חשפו  ...את עצמם  ...אני לא רוא ה פה את חבר המועצה רז
שגיא,
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :שברח.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :שפשוט ...
שלום בן משה ,ראש העיר :יש לו סיבות אישיות.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :זה פשוט ביזיון .שום סיבות אישיות לא מצדיקות את מה ש...
(מדברים יחד)
יעקב אדמוני ,חבר מועצה .. :קואליציה שלא נמצאים.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :זה פשוט ביזיון שמי שמנסים להציג את עצמם כגורליסטיים
ותומכים בכל הקהילות וכל המגוון של  ..בראש העין ,בסופו של דבר פשוט לא טורחים
להגיע להצבעה כל כך חשובה ,לעתיד הפלורליסטי של ראש העין .זה פשוט אות קין וזה חשף
את פרצופה האמיתי של האופוזיציה היום.
שלום ,אני רוצה להגיד משהו.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה,
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :שנייה,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,רבותיי סליחה ,אנחנו אין לנו פורום עכשיו כרגע,
לכן אי אפשר להביע את זה להצבעה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אין ,אין ,כמה יש פה?
(מדברים יחד)
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שלום מעוז ,חבר מועצה :כמה צריך פרומה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה .5 :קוורום לפתיחת ישיבה  9בהמשך .5
שלום מעוז ,חבר מועצה :כמה יש?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה.9 :
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום,
שלום בן משה ,ראש העיר :אם אנחנו לא ,אם אנחנו ,תקשיבו ,אני עכשיו רוצה להסכם את
העניין ואני מבקש ,חנוך תהייה איתי ,תהייה איתי דקה אחת ,תהייה איתי ,תהייה איתי.
כשאני אומר ילכו לבית המשפט ,אני יודע שהם ילכו לבית המשפט .מה יחליט בית המשפט,
אני לא יו דע .הוא יכול להחליט כפי שהוא מתכוון להחליט ויכול להיות שלא .אם הוא יחליט
וייאלץ אותנו שההקצאה שעברה ,שההקצאה שכבר בוצעה והיא תבוא אל המועצה
והמועצה לא תאשר אותה ,הם ילכו לבית המשפט .בית המשפט יגיד או קיי 908 ,עבר את
תהליך ההקצאה החוקי .המועצה לא אישרה את זה לכן אין הקצאה ולכן אני מחליט לבית
משפט להתערב .אם הוא יתערב ,יגיד כיוון שהליך ההקצאה שהיה בוצע ,אף שהמועצה לא
אישרה אותו ,אתם צריכים לבנות שם .ואז אם הם יבנו שם ,יהיה מה שאמרתי לכם ,לכן
מה שאני מציע לכם ,כדי למנוע את האפשרות הזאת,
חנוך עוז ,חבר מועצה :בשביל זה אני אומר ,תוריד את זה מסדר היום.
שלום בן משה ,ראש העיר :כדי למנוע,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אין לך מספיק אינפורמציה.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,כדי למנוע את זה ,כדי למנוע שזה יקרה ,הרי ממילא
זה צריך לחזור חזרה לכאן .ההצבעה שנעשית היום אין לה שום משמעות מהבחינה הזאת
שהיא רק משנה את המקום .היא לא מאשרת את בית הכנסת ולא מאשרת הקצאה .מה
שיקרה עכשיו ,אני אגלה לכם סוד קטן שתדעו .אם אנחנו עכשיו,
עדי אביני ,חבר מועצה :יש פרוטוקול.
שלום בן משה ,ראש העיר:

דקה ,דקה ,דקה ,זה סוד גלוי .אנחנו הצענו להעביר את

ההקצאה ,את הבקשה למקום אחר .במקום האחר הזה ,אם עכשיו בית המשפט ,במקום
האחר יצטרכו לעבור מחדש את כל הויה-דה-לרוזה עכשיו ואז יכול להיות שיהיה התנגדויות
וזה יימשך וכולי וכולי וכולי ויכול להיות שבסוף זה יגיע לבית המשפט בעוד שנה ,שנתיים,
ובית המשפט יכריע ,ואם הוא יכריע לפחות זה יהיה במקום שהוא לא ליד בית הכנסת
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האורתודוקסי וזה תכלית ה ,תכלית העניין .עכשיו ,לכן מה שתכריעו עכשיו ,אם אתם עכשיו
לא תכריעו בזה ,זה ילך לבית המשפט ויבוא למועצה .המועצה ,אם תאשר – תאשר ,אם לא
תאשר – ילך לבית המשפט ואז יכול להיות שייבנה בית כנסת ב ,908-בית כנסת
אורתודוקסי.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אפשר להעלות גם אפשרות להצבעה שהמועצה תחליט שהם
יישארו ב ?908-אפשר לעלות את זה להצבעה?
שלום בן משה ,ראש העיר :שמה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :שהם יישארו ב.908-
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל זה אישור הקצאה.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,אי אפשר כי זה אישור הקצאה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מה?
שלום בן משה ,ראש העיר :זה צריך לבוא למועצה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני לא שומע את התשובה שלך.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה צריך לבוא למועצה בנפרד כי  908זה כבר,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אם אתה לא תאשר עכשיו ,אז מה שיבוא לאישור זה
.908
שלום בן משה ,ראש העיר :זה מה שנאמר.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני רוצה שנצביע שהם יישארו ב.908-
שלום בן משה ,ראש העיר :לא .לא צריך את זה .אם לא נאשר עכשיו את המקום החליפי,
אז זה יבוא לכאן בעוד שבוע ,בעוד חודש – חודשיים כדי לאשר את ההקצאה של ה,...
עכשיו ,המועצה יכולה לאשר או לא לאשר.
שלום מעוז ,חבר מועצה :אז בסדר .אם הם רוצים לשלם,
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום ,אני מציע ,אני מציע שאנחנו נסיים את הדיון הזה כי אין פה
מספיק אינפורמציה .כל מה שמבחינתי ,אני חנוך עוז ,כל הוויכוח שלי פה היה ,היה על
המסגרת של הדיון ואיפה אנחנו נמצאים .אנחנו עוד לא התחלנו בכלל את הדיון על העניין
של בית הכנסת הזה ואם צריך אותו שם או לא צריך אותו שם וכמה בתי כנסת צריך ובנגה
אומר שחסר עוד איזה  .30אין לנו פה מספיק אינפורמציה ... .בית כנסת הופך להיות חלק
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מקומפלקס ,אני לא יודע מה העירייה מתכננת לבנות מעליו ,אם היא מתכננת לבנות
מתחתיו .אין פה מספיק חומר להחליט בכלל.
שלום בן משה ,ראש העיר :אז מה אתה רוצה?
חנוך עוז ,חבר מועצה :שנדחה את זה ,נביא לפעם הבאה ,להביא לנו :אחד – מה רוצים
לבנות שמה ב 908-ומה ה ...החלופי הזה ,מה ,איך הם ישתלבו .יכול להיות שמחר בית
המשפט יגיד לך למה שמת לי בית כנסת אורתודוקסי שם לידי ,רפורמי.
שלום בן משה ,ראש העיר :אז מה אתה רוצה?
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,מה אתה מבקש?
חנוך עוז ,חבר מועצה :אין פה,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,אתה מבקש שאנחנו ,את הסוגיה הזאת ,נדחה למליאה
הבאה או אחריה?
חנוך עוז ,חבר מועצה :נכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה מה שאתה מבקש?
חנוך עוז ,חבר מועצה :נכון ,כן .ואז גם ,זה גם מת חבר למה שבנגה ביקש ,את המבני ציבור
באזור ,עוד לא קיבלנו ,אז תביאו כמה בתי כנסת יש ,כמה זה יש ,מה חסר ,נראה מה יהיה
אפשר לשלב שם.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :את המבני ציבור כבר ...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,דקה,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בישיבת מועצה,
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :הצענו את כל מבני הציבור בעיר.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,סליחה ,סליחה ,סליחה ,סליחה,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :עכשיו הזיכרון שלי .הוא הציג את כל התוכנית של ה...
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון ,בקשה ,בקשה לגיטימית של חבר מועצה שהוא מבקש
בהיעדר מידע או אינפורמציה וכולי וכולי,
חנוך עוז ,חבר מועצה :גם איפה,
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שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,אל תעזור לי עכשיו.
חנוך עוז ,חבר מועצה :טוב.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,אז הוא מבקש שהסוגיה הזאת של הדיון לגבי החלפת
השטח לזה וזה תתקיים במועד אחר .זאת בקשה לגיטימית.
חנוך עוז ,חבר מועצה .. :אינפורמציה.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :תוכנית בינוי.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה.
עדי אביני ,חבר מועצה :גם בני מסכים עם זה אגב.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע.
עדי אביני ,חבר מועצה :זה הגיוני לגמרי.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא ,לא ,בישיבה הבאה שיהיה  ...אינפורמציה ...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,דקה ,סליחה ,סליחה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל אני חושב ,סליחה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא ,לא בטוח.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני חושב שהדיון הזה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא בטוח.
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא ... .להצביע נגד,
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך ,חנוך,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך ,חנוך ,צריך להגיד לזכותך שאתה אומנם ,אתה אדם דתי
ואתה באת לדיון הזה ומכל האחרים שלא באו ,ואתה אומר מה שאתה אומר .אני מצר על
כך שפה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני הסברתי ....
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שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,שבישיבה ,מה שאומר ,מה שאומר ה ,מה שאומר  ..לגבי
ההתנהלות פה ,שאנשים שהיו כאן יצאו מכאן כדי לא להתמודד עם הצורך להצביע,
חנוך עוז ,חבר מועצה :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה בעיניי לא לעניין .גם מי שלא הגיע לכאן היום כי הוא ראה
שיש ישיבה והיא במחלוקת והוא חשב שדרך זה הוא  ...בעניין הזה ,גם כן לא מקובל עליי.
ז ה עניין ,זה עניין מוסרי שצריך להתמודד איתי וכל אחד יצביע לפי הבנתו.
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום ,אין חולק שמגיע להם .אני לא מתווכח.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,לכן אני מציע ,אנחנו נוריד את הנושא הזה וזה יעלה
במליאה הבאה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :שייתנו לנו אינפורמציה.
שלום בן משה ,ראש העיר :במליאה הבאה תקבלו את כל האינפורמציה .עכשיו תקשיבו,
תקבלו את כל האינפורמציה .אתם לא יכולים להתעלם מזה .אתם הולכים בסוף להצביע.
חנוך עוז ,חבר מועצה :נכון ,אין בעיה.
שלום בן משה ,ראש העיר :תודה רבה לכם .מיכל סליחה ,תלכי לבית שלך.
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :תודה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אפשר משפט רגע?
שלום בן משה ,ראש העיר:

כן.

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :הנושא הזה,
(מדברים יחד)
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני מאוד מקווה שבישיבה הבאה הוא יגיד את זה עוד
הפעם שאין לו מידע  ,...חמש פעמיים הוא אמר אין לי מידע.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך ,חנוך,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,סליחה ,יש שתי אפשרויות.
שלום מעוז ,חבר מועצה :אתה לא הצבעת אמסלם.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,שולם ,שולם ,שולם,
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העיר :עומר ,אתה צודק .אנחנו ,אנחנו מעלים את ההצבעה .אנחנו
מעלים להצבעה להוריד את הנושא מסדר היום ולהביא אותו במועד אחר.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :צריך להצביע ,...
רז שגיא ,חבר מועצה :בישיבה הקודמת כבוד ראש העיר ,אני ביקשתי להצביע והיועצת
המשפטית תיקנה אותי בדיוק  ...בשביל להוריד סעיף מסדר היום לא צריך להצביע.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :מה אתה רוצה להצביע עכשיו?
רז שגיא ,חבר מועצה :לא יודע.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :היה בית כנסת  ..או לא? אתה לא היית פה כש...
רז שגיא ,חבר מועצה :עומר ,אני רוצה להסביר.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :סליחה ,סליחה ,נושא ש ,ככה,
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :נעלם ,זהו.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בתחילת ישיבה ראש העירייה שהוא קובע את סדר
היום ,יכול להוריד מסדר היום והוא לא צריך הסכמה Ones .התחיל דיון ורוצים לדחות
להמשך דיון בישיבה הבאה ולא לקבל החלטה ,אז צריך להצביע על זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי ,אז זה ,זה התשובה .לכן אני מציע ,מכיוון שחנוך אמר,
הוא הציע,
עדי אביני ,חבר מועצה :חנוך אמר דברי טעם.
שלום בן משה ,ראש העיר :מכיוון ,ע זוב ,אל תחלק לו ציונים ,לא צריך .כן ,אל תחלק
ציונים .מכיוון שחנוך הציע להוריד את הנושא מסדר היום ,מכיוון שהוא מבקש בישיבה
הבאה יהיה יותר מידע עם העניין הזה ,אז אנחנו נדאג בישיבה הבאה ,במליאה הבאה ,לא
בעוד כך וכך ,נביא את הנושא הזה עם כל המידע .מה שאני מבקש ממך שכל מידע שאתה
צריך לישיבה ,תעביר בבקשה למנכ"ל,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אין בעיה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מבקש לקבל את זה ואת זה ואת זה ואז ...
(מדברים יחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :קדימה.
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שלום בן משה ,ראש העיר :מעלים להצבעה לדחות את המועד למועד אחר.
עדי אביני ,חבר מועצה :קדימה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו נעלה את זה להצבעה ,אבל אם ברשותכם אפשר עוד
שלוש ,שלוש מילים ,שבפעם הבאה אם לא יאושר הנושא הזה של העברה ,אז נצביע על בית
הכנסת ב.908-
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :כי יש אנשים שמחכים .אנחנו על בן אדם אחד הופכים את
העולם.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בקשה לגיטימית.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אז בואו ברשותכם ,בפעם הבאה נציג את הכול ,נציג את כל
בתי הכנסת בעיר וכולי .תידחה ההזזה ,בואו נצביע על  ,908יש פה אנשים בלחץ .תושבי ראש
העין.
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה יש להם להיות בלחץ.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי ,בבקשה .כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :או קיי ,אז אני מעלה להצבעה לדחיית סעיף מספר  4לדיון
הבא וברשותכם בדיון הבא נצביע על הנושא הזה והיה והוא יידחה ,נצביע על בית הכנסת
"בבת עין" ב.908-
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ראש העיר?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :נגד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :נגד ,או קיי.
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי ,סליחה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
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מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :נגד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום מעוז?
שלום מעוז ,חבר מועצה :נגד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון אמסלם?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד הדחייה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני אנניה?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :לא משתתף.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :לא הבנתי.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :לא בעד ולא שום דבר.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז שגיא?
רז שגיא ,חבר מועצה :נמנע.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חנוך עוז?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :נגד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :או קיי.
מר בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :תוצאות.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה 5 :בעד,
שלום מעוז ,חבר מועצה 5 :בעד זה נדחה ,בסדר.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה 4 :נגד 2 ,נמנעו.
החלטה מס' 3
סעיף  4בתוספת לסדר היום :אישור מקדמי/הצהרתי לקיום הליך הקצאת המקרקעין
לבי"כ עמותת "בבת עין" במיקום החלופי – נדחה ברוב קולות לישיבת מליאת המועצה
הבאה.
בעד )5( :שלום בן משה ,עדי אביני ,דורון אמסלם ,בני אנניה ,חנוך עוז.
נגד )4( :עומר שכטר ,מיכל סופרין דיסטניק ,שלום מעוז ,בני בנגה בית אור.
נמנע )1( :רז שגיא
לא משתתף בהצבעה )1( :יעקב אדמוני
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שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי .בבקשה ,הסעיף הבא.
חנוך עוז ,חבר מועצה :הרבה פעמים שלום מבקש להוסיף דברים ואנחנו מוסיפים או
מורידים .אז מה קרה? ביקשו לדחות?
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,כן.
שלום מעוז ,חבר מועצה :ההתנגדות שלך לגיטימית חנוך.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :טוב חברים ,אני חוזר לתחילת הדיון בסדר היום .סעיף – 1
תב"רים .בבקשה הגזבר.
 .1אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1338עבור תכנון שיפורי בטיחות דרך מנחם בגין ,ע"ס ₪ 54,000
במימון עירייה ו ₪ 126,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב ₪ 180,000
ב .אישור תב"ר מס'  1339עבור תכנון שיפורי בטיחות רח' שגיא בקטע ברקן-אדיר,
ע"ס  ₪ 36,000במימון עירייה ו ₪ 84,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב
.₪ 120,000
ג .אישור הגדלת תב"ר מס'  1871עבור אולם ספורט -מרפק בי"ס יסודי  ,C110ע"ס
 ₪ 2,820,220במימון משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם  ,₪ 5,875,000תקציב
מעודכן ).₪ 8,695,220
ד .אישור תב"ר מס'  1340עבור השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים חלק א' –
 ,2020ע"ס  ₪ 15,334במימון עירייה ו ₪ 23,000 -במימון משרד התחבורה -
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,סה"כ תקציב .₪ 38,334
ה .אישור תב"ר מס'  1061עבור הקמה ,שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים
תשתיתיים ,ע"ס  ₪ 177,686במימון המשרד לשוויון חברתי ו ₪ 76,972 -במימון
עירייה ,סה"כ תקציב .₪ 254,658
ו .אישור הגדלת תב"ר מס'  1726עבור חינוך בנושא סביבה לשנים תש"פ ,תשפ"א,
תשפ"ב ,ע"ס  13,000ש"ח במימון משרד החינוך ו ₪ 3,249 -במימון עירייה ,סה"כ
תקציב .₪ 288,974
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :התב"רים כבר עברו דרך ועדת כספים ,אושרו ללא
הסתייגות.
רז שגיא ,חבר מועצה :לא מתחילים עם ה,
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חזרנו לסדר הרגיל.
רז שגיא ,חבר מועצה :לשאילתות?
שלום בן משה ,ראש העיר :לפי סדר היום.

49

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  33/14מים 14/7/2020

רז שגיא ,חבר מועצה :סדר יום שאילתות עכשיו.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיף .1
רז שגיא ,חבר מועצה :סעיף  1זה זה.
(מדברים יחד)
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אישור תב"ר מספר  1338עבור תכנון שיפורי בטיחות
דרך מנחם בגין ,על סך  ₪ 54,000במימון עירייה ₪ 126,000 ,במימון משרד התחבורה .סך
הכול תקציב  .₪ 180,000אישור תב"ר מספר  – 1339גם כן תכנון שיפורי בטיחות רח' שגיא
בקטע ברקן-אדיר ₪ 36,000 ,במימון עירייה ,ו ₪ 84,000-במימון משרד התחבורה .סך הכול
תקציב  .₪ 120,000הגדלת תב"ר מספר  1871עבור אולם ספורט – מרפק בית ספר יסודי
 C110על סך  ₪ 2,820,220במימון משרד הבינוי והשיכון .זה הגדלה לתקציב הקודם .סך
הכול תקציב מעודכן  .₪ 8,695,220תב"ר מספר  – 1340גם כן להשתתפות במימון פעולות
לבטיחות בדרכים חלק א' –  ,2020על סך  ₪ 15,334במימון עירייה ו ₪ 23,000-במימון
משרד התחבורה – הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים .סך הכול תקציב  .₪ 38,334תב"ר
מספר  - 1061הקמה ,שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים ,על סך ₪ 17,686
במימון המשרד לשוויון חברתי ו ₪ 76,972-במימון עירייה .סך הכול תקציב .₪ 254,658
והאחרון ,תב"ר מספר  1726חינוך בנושא סביבה לשנים תש"פ ,תשפ"א ,תשפ"ב ,על סך
 ₪ 13,000במימון משרד החינוך ו ₪ 3,249-במימון עירייה .סך הכול התקציב ,הגדלה ,זה
הגדלה .₪ 288,974 ,אלה כל התב"רים.
חנוך עוז ,חבר מועצה :שעבר ועדת כספים?
(מדברים יחד)
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :או קיי ,אני מעלה להצבעה את כולם ,את כל סעיף  1מ-א' ועד
ו' .ראש העיר?
שלום בן משה ,יו"ר ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עדי אביני ,חבר מועצה :לא נמצא.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל? יצאה .שלום מעוז?
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שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני לא נמצא .יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
עדי אביני ,חבר מועצה :זה נושא רגיש .עומר יצא ,הוא לא רוצה להצביע בעד?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז שגיא?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חנוך עוז?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
חנוך עוז ,חבר מועצה :יצא בנגה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :או קיי ,תודה.
החלטה מס' 4
סעיף  1בסדר היום  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט להלן:
 .1א .אישור תב"ר מס'  1338עבור תכנון שיפורי בטיחות דרך מנחם בגין ,ע"ס ₪ 54,000
במימון עירייה ו ₪ 126,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב ₪ 180,000
ב .אישור תב"ר מס'  1339עבור תכנון שיפורי בטיחות רח' שגיא בקטע ברקן-אדיר,
ע"ס  ₪ 36,000במימון עירייה ו ₪ 84,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב
.₪ 120,000
ג .אישור הגדלת תב"ר מס'  1871עבור אולם ספורט -מרפק בי"ס יסודי  ,C110ע"ס
 ₪ 2,820,220במימון משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם  ,₪ 5,875,000תקציב
מעודכן ).₪ 8,695,220
ד .אישור תב"ר מס'  1340עבור השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים חלק א' –
 ,2020ע"ס  ₪ 15,334במימון עירייה ו ₪ 23,000 -במימון משרד התחבורה -
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,סה"כ תקציב .₪ 38,334
ה .אישור תב"ר מס'  1061עבור הקמה ,שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים
תשתיתיים ,ע"ס  ₪ 177,686במימון המשרד לשוויון חברתי ו ₪ 76,972 -במימון
עירייה ,סה"כ תקציב .₪ 254,658
ו .אישור הגדלת תב"ר מס'  1726עבור חינוך בנושא סביבה לשנים תש"פ ,תשפ"א,
תשפ"ב ,ע"ס  13,000ש"ח במימון משרד החינוך ו ₪ 3,249 -במימון עירייה ,סה"כ
תקציב .₪ 288,974
בעד )6( :שלום בן משה ,עדי אביני ,שלום מעוז ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,חנוך עוז.
יצאו )5( :עומר שכטר ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם ,בני אנניה ,בני בנגה בית אור.
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 .6דיון בדו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2019
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו עוברים לנושא הבא ברשותכם .המבקר צריך לצאת ,אז
אני מבקש להציג את סעיף  – 6דיון בדו"ח הממונה על תלונות הציבור .לבקשתו ,הוא מבקש
לצאת טיפה מוקדם .ניר בבקשה.
ניר אבנון ,מבקר העירייה :אפשר את המצגת בבקשה? אז ככה ,כידוע לכם מהיכרותי גם
כממונה על פניות הציבור ועל פי חוק ,אני מגיש את הדו"ח השנתי עד ה 1-במאי ,הדו"ח
בעצם זה פונקציה של תלונות ציבור .אני מקבל תלונות ,למעשה כל אדם יכול להגיש תלונה
כנגד גורם בעירייה על איזושהי פעולה או אי פעולה שפגעה בו בצורה כזאת או אחרת ,פעולה
שנעשתה או בניגוד לחוק או בניגוד למינהל תקין ,תוך רגישות יתרה וכדומה .תפקידי בעצם
לברר את התלונות מול הגורמים העירוניים הנוגעים בדבר ובעצם להגיע למסקנה אם
התלונה מוצדקת  /לא מוצדקת או מוצדקת חלקית .בדרך כלל גם כאשר תלונה מוצדקת
וישנם כתוצאה מכך ליקויים כאלה ואחרים שזיהיתי ,אז אני גם מעביר המלצות בהתאם
לגורמים הנוגעים בדבר בעירייה .אז הדו"ח לפניכם .בסך הכול ,אפשר להעביר שקף? במהלך
השנה התקבלו  62תלונות ,מתוכם יש גם כאלה שלא עומדות בתנאי הפורום  ...לכן הועברו
לגורמים אחרים .סך הכול נבדקו על ידי  46תלונות שבעצם טופלו במהלך השנה .בדקתי ...
איזושהי סטטיסטיקה שהפילוח של התלונות האלה מבחינת התחומים שנגעו בהם ,האגפים
בעירייה שאליהם הם התייחסו ,וגם הגרף התחתון שמדבר על תלונות מוצדקות או לא
מוצדקות וכאלה שהם מוצדקות חלקית .לגבי זה אני אוכל לציין שישנה ירידה מסוימת
בתלונות המוצדקות .השיעור להם הוא  39אחוז ,זה הירוק בשקף התחתון ,כאשר שנה
שעברה דובר על  50אחוז .סך הכול זה מספרים לא גדולים אז,
עדי אביני ,חבר מועצה :אתה זוכר את מספר התלונות שהיו בשנה שעברה?
ניר אבנון ,מבקר העירייה :שנה שעברה הייתה שנה של חצי ,חצי שנה הייתי בתפקיד והיו
סדר גודל של  20תלונות .בערך אותה הפרופורציה של .46
שלום מעוז ,חבר מועצה :מבחינת אחוזים  ...השתנתה או שזה בערך אותו דבר?
ניר אבנון ,מבקר העירייה :אז אני אומר ,היו ,המוצדקות היו  50אחוז ,זה ירד ל 39-אחוז
השנה .טוב ,אפשר להעביר לעוד שקף .הבאתי פה פשוט שלוש דוגמאות של תלונות שטיפלתי
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בהם ,רק כדי לסבר את העין .כמובן שהדו"ח לפניכם .אם יש שאלות לגבי תלונה כזו או
אחרת או אופן הטיפול ,אני אשמח לענות אבל זה דוגמה לתלונה על נושא של  ...בבתי ספר.
המתלונן טען שאין מכ שירים כאלה לבתי הספר .עוד פעם ,זה דוגמה .אני כמובן הולך
ומפרט פה על מה החוק דורש וההנחיה הרלוונטית .יש חובה להתקנת מכשירים כאלה ...
שיש בהם מעל  500איש וסך הכול לפי מה שמצאתי ,העירייה כן רכשה וסיפקה לבתי הספר
אבל היה שיהוי מסוים .כלומר במועד התלונה זה היה בתהליך רכישה ולכן בעצם התלונה
מוצדקת .כי זה היה אמור להיות קצת קודם ובית ספר מסוים גם עדיין לא סופק ,אז לכן
התלונה היא מוצדקת .זה דוגמה .אפשר לעבור עוד שקף .דוגמה אחרת שלגבי בחור שבנה,
הוא אסיר משוחרר ,והלין על כך שאין בעירייה ,אין בעיר,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אין מספיק אסירים?
ניר אבנון ,מבקר העירייה :לא ,מרכז לשיקום האסיר.
עדי אביני ,חבר מועצה :צודק ,אם יהיה לנו מספיק אסירים יהיה לנו תקן.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אנחנו עובדים על זה .אל תדאג.
ניר אבנון ,מבקר העירייה :אז בכל אופן על פי החוק ,וזה גם בירור שעשיתי ברשות
לשיקום האסיר ,אין חובה שיהיה מרכז כזה בכל מקום .זה דווקא אסיר משוחרר כמוהו,
הוא אמור לקבל את השירותים בכלל מאגף הרווחה .לכן וידאתי שהוא מקבל את
השירותים אז לכן התלונה במקרה הזה היא לא מוצדקת .דוגמה אחרונה,
(מדברים יחד)
ניר אבנון ,מבקר העירייה :זה תלונה משכונת פסגות לגבי רכב אשפה שנכנס לתוך מתחם
המגורים ,גורם רעש וגורם לכלוך ובבירור עם אגף ה ,סליחה ,מחלקת התברואה ,אגף שפ"ע,
אז הסתבר שאפשר היה להימנע מכניסה למתחם הזה ובאמת בוצעה פעולה שהוצאת
הפחים תהייה מחוץ למתחם המגורים תיעשה בסופו של דבר היו פה ,שוב ,לאור זה גם יש
תלונות חוזרו ונשנות בעניין וזה טופל רק אחרי ההתערבות שלי אז הגדרתי שהייתה תלונה
שהיא מוצדקת באופן חלקי .כלומר בסופו של דבר זה יטופל באיזשהו שינוי מסוים .זהו .זה
רק לסבר את העין .יש פה ,שוב ,בכל ה 46-תלונות שנבדקו וטופלו .אם יש שאלות בעניין.
עדי אביני ,חבר מועצה :כן ,אני רוצה להעיר משהו .אני עברתי על כל התלונות .לא יודע איך
הצלחתי ,אבל שרדתי את כולן .אני רוצה להגיד שניכר שעשית עבודה יסודית וגם פעלת
ברגישות .מצד שני לא בעצבנות יתר .זאת אומרת  ...אתה לא מבקר את המבקר מה שנקרא,
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אבל יש פה בהחלט איזון .מצד אחד להקשיב לתושב ,מצד שני גם מה שנקרא לא ייקוב הדין
את ההר  ...בשום שכל וגם אם לפעמים אנחנו לא טובים בזה ,גם להגיד לפעמים מילה
טובה.
ניר אבנון ,מבקר העירייה :תודה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני רוצה להתייחס גם כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני גם קראתי את כל ה ,את כל החוברת.
שלום מעוז ,חבר מועצה :עשיתם ערב קריאה ביחד?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא.
שלום מעוז ,חבר מועצה :או משולש.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בגלל הקורונה לא עשינו ערב קריאה .עכשיו ,יש פה שתי
תלונות ,אני רוצה ,לא התייחסת להכול .יש פה שתי תלונות שאני רוצה להתייחס אליהן.
אחת זה מכרז למנהל מחלקת תיעוד היסטורי ,שבחורה שהייתה מועמדת ולא קיבלה את
התפקיד ,כשנאמר לה תורידי את המועמדות שלך,
ניר אבנון ,מבקר העירייה :לטענתה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מה?
שלום מעוז ,חבר מועצה :לטענתה.
ניר אבנון ,מבקר העירייה :לטענתה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לטענתה ,כמובן ,כן .אבל אני אומר שאמרו לה את זה ו,
עדי אביני ,חבר מועצה :לטענתה ,מה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני לא אומר לטענתה.
עדי אביני ,חבר מועצה :כתוב לטענתה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אבל אני אומר שאמרו לה .ולדעתי ,אני ,הטיפול של התלונה
הוא נראה לי לא מספיק מעמיק ואני לא יודע מי בסוף קיבל את התפקיד .אותו אחד שקשור
לאיזשהו גורם בכיר בעירייה או לא .מה בסוף? מי קיבל את התפקיד? מישהו שהוא מקורב?
(מדברים יחד)
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני לא פתטי וגם לא תמים .אז זה לדעתי היה צריך
להעמיק פה את הבדיקה קצת יותר לעומק ,בגלל שיש לנו כל הזמן בעיות בתחום הזה
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בעירייה .יש הרבה מאוד בעלי תפקידים שקיבלו את התפקיד כי תפרו להם ,לצערי הרב.
ובד יוק מבקר העירייה ,זה בדיוק האיש ,כולל ראש העיר שיכולים ,וגם המנכ"ל ,שיכולים
למנוע את הדברים האלה אבל זה לא נמנע ויש את זה .אני לא רוצה להביא דוגמאות אבל יש
לי אותן .זה דבר אחד .הדבר השני זה עובד ,עובד עירייה שהיה בא מחתים כרטיס והולך
לעשות קניות וסידורים עם הילדים .כתוב שאשתו הייתה חולה .מישהו בדק אם אשתו
חולה? אם היא במצב שהוא חייב באמת זה ,ושהמנהל שלו אישר לו את זה וזה מוצדק? זאת
אומרת אני לא רואה פה בבירור,
ניר אבנון ,מבקר העירייה :בבירור כן כתוב שהמנהל הסכים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :המנהל הסכים ,א בל מישהו בדק אם אשתו חולה? סליחה,
מישהו בדק אם אשתו חולה? אם יש אישור מהרופא שהוא צריך להיות כל הזמן בבית? לא.
יכול להיות שאשתו לא חולה .זה לא פגם .זה בעיה בעירייה .זה לא ,זה האיש שהתלוננו עליו
ויש עוד כאלה שלא התלוננו עליהם והם ישנם .לכן שתי הדוגמאות האלה הן דוגמאות
עקרוניות שמשרות על מה קורה בהתנהלות של העירייה ,ולכן הייתי מצפה שתיעשה פה
בדיקה יותר מעמיקה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה שתי דוגמאות מ 1,000-עובדים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מה?
חנוך עוז ,חבר מועצה :שתי דוגמאות מקרינות על כל מה שקורה בעירייה של  1,000עובדים?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא ,אני יש לי  32דוגמאות ,בסדר? מה ,אתה רוצה לראות
הרשימה שלי? כמו של קהילת  ...שאני אתן לך?
חנוך עוז ,חבר מועצה :למה לא.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :כשתלחץ עליי ...
(מדברים יחד)
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני לא יכול להצביע בניגוד עניינים כי אני ,כי אשתי לא
חולה ואני הולך הביתה כל הזמן .או קיי ,בסדר.
ניר אבנון ,מבקר העירייה :סיימת בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :סיימתי ,כן.
ניר אבנון ,מבקר העירייה :יש עוד מישהו?
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רז שגיא ,חבר מועצה :אני אבקש לומר שלושה דברים .אחד – הדו"ח בעיקר חושף,
כשמסתכלים עליו מלמעלה ולא עוברים תלונה – תלונה ,זה שהבעיה שאין נהלים ואין אמנת
שירות ,מקשה על המבקר להגיע להחלטה ,אגב ,זה נאמר פה בתוך הדו"ח באופן יותר
ממרומז ,כמו הנהלים של השכרת בתי האולמות בבתי הספר וראה נסיעות לתלמידים.
ההורים לא צריכים לנחש ולא צריכים ל ,אנחנו צריכים לפנות אליהם.
חנוך עוז ,חבר מועצה :נכון.
רז שגיא ,חבר מועצה :אז אנחנו צריכים להסדיר את זה ,גם ליידע את הציבור וגם שיהיו
לנו נהלים קבועים ואז יש מפתח ואז פחות שואלים שאלות .אני חושב שהסוגיה הכי כואב
פה ,למרות ש יש לה רק שתי דוגמאות ,אבל רק בשבוע וחצי האחרון קיבלנו כולנו מיילים על
שלוש דוגמאות נוספות וזה הסיפור של אי אכיפה כנגד עבירות בנייה .עכשיו תראו ,אני לא
מצפה עכשיו שהמבקר יהיה עכשיו ,ילך להיות מפקח בנייה ,אבל כשתושב כבר פונה ולא
מתבייש בשמו ופונה על עבירות בנייה ,כמו המקרה מעמוד  44של הדו"ח ,אבל כמו המקרה
מרחוב הבנים  22ששם התושב ראה שער וקיבלנו על זה מספר מיילים ואף אחד לא טורח
להשיב לתושב ,לתושבת ,והסיפור של המייל שהגיע השבוע על המסגרייה ברחוב גלוסקא .30
התופעות האלה שאנשים לוקחים ,עושים דין לעצמם ,עושים עבירות בנייה שפוגעות
בתושבים אחרים ,אלו דברים שצריכים לתת עליהם את הדעת ולפעול ביתר נחישות.
הסוגיה האחרונה באמת היא בעמוד  .40אם תפתחו בעמוד  40תראו שהמבקר ,אני בעניין
הזה מעיר ,בדרך כלל אני מספיק לקרוא את הדו"חות מוקדם יותר ואז אני מעדיף לעשות
את התיקונים ובעניין הזה חטאתי ,אני מתנצל .בעמוד  40נמצא תלונה שאינה צודקת של
תושבת מפסגות שמלינה על כך שאין בפסגות מקווה .ובתשובת המבקר הוא כותב שקיים
בשכונה מקווה פעיל ברחוב יוסי בנאי ,מקווה נוסף בתהליכי בנייה ומקווה שלישי בהליכי
תכנון .אז במקרה הזה ,הנתונים לא מדויקי ם .אני אומר את זה בזהירות רבה .המקווה
ברחוב יוסי בנאי הוא בבנייה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :הוא לא עובד בכלל.
רז שגיא ,חבר מועצה :הוא לא עובד ואין שום מקווה נוסף שנבנה בתכנון .אי אפשר לרחוץ
בבור ,ככה נקראים המקומות שטובלים ,שנמצא בתכנון ,ולכן אני חושב שהתלונה הזאת
וצריך להגיד לתושבת ,אני לא יודע מי זאת כי לא כתוב פה שמות אבל צריך לבקש את
סליחתה .התלונה שלה צודקת ,ככה ,זו דעתי.
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בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :גם הנתונים לא נכונים.
רז שגיא ,חבר מועצה :הנתונים שהועברו כנראה מההנדסה הם נתונים שגויים ואכן תושבות
דתיות ומסורתיות בפסגות ,בכל השכונה הענקית הזאת שאכלסה אלפי ,אלפי אנשים
ומשפחות ,לא יכולות לטבול בפסגות אלא צריכות לנסוע למקום אחר והבעיה זועקת גם
בימי שישי שאז או שאת מחללת שבת או שאת לא נטבלת וזאת בעיה .חובשי הכיפות פה
בוודאי יודעים טוב ממני את המשמעויות .סיימתי .תודה.
עדי אביני ,חבר מועצה :רק לדייק.
חנוך עוז ,חבר מועצה :תגיד לי ,איפה הייתם לפני הבחירות? למה לא עשיתם את הסוויץ'
הזה לפני הבחירות שתקפו אותנו על המקווה?
עדי אביני ,חבר מועצה :רק ...
חנוך עוז ,חבר מועצה :למה לא  ..אותם?
רז שגיא ,חבר מועצה :את מי זה אותם?
חנוך עוז ,חבר מועצה :את כל אלה שעשו בפייסבוק ,שעשו שמות על זה שאישרנו את
המקווה.
(מדברים יחד)
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :למה הוא לא גמור? למה הוא לא גמור?
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא משנה.
(מדברים יחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :אני רק רוצה להרגיע את רז.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני רגוע.
עדי אביני ,חבר מועצה :לא ,לא ,אני רוצה להרגיע אותך בנושא המקווה .אז קודם כל ,אתה
צודק .המקווה ב B-עדיין לא בנוי והוא נמצא בשלבים מתקדמים יחסית.
רז שגיא ,חבר מועצה :אתה רוצה תמונה מהבוקר?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :הוא תקוע.
עדי אביני ,חבר מועצה :הוא לא תקוע.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :הוא תקוע.
עדי אביני ,חבר מועצה :הייתי שם ,הייתי שם ביום חמישי ,עבדו שמה  8 – 10פועלים.
רז שגיא ,חבר מועצה :ואללה?
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עדי אביני ,חבר מועצה :כן.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני גם הייתי שם וראיתי שהוא שומם.
(מדברים יחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :ב' יש תכנון,
רז שגיא ,חבר מועצה :יש תכנון.
עדי אביני ,חבר מועצה :רגע ,יש תכנון ,יש כסף ,הם מתארגנים ויש תכנון ויש כסף והם
מתארגנים לביצוע .הרי זה טוב שאנחנו מתאחדים כולנו להעיף את הדבר הזה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :המבקר ,בבקשה ,המבקר.
ניר אבנון ,מבקר העירייה :כן ,התייחסות קצרה על שלוש הערות ,התלונות שעליהן דובר.
אז קודם כל לגבי המכרז של מנהלת מחלקת תיעוד היסטורי .אני אציין שהטענה שלה בעצם
הייתה שהיא לא התקבלה לתפקיד מטעמים לא עניי ניים והיא הזכירה מילים שאמר כביכול
אותו מנהל משאבי אנוש .אז ראשית ,לפי בדיקת תהליכי המכרז ,היה ברור שהיא לא
התקבלה משום שהיא לא עמדה בתנאי הסף .היה שם תנאי סף ברור שנדרש ניסיון
מוניציפלי .בדקתי את קורות החיים שלה ,ולא היה לה את זה .הטענה שכביכול אמר מה
שאמר מנהל משאבי אנוש ,הוכחש על ידו והיא לא הביאה שום ראיה אחרת,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :היא אמרה שהוא יודה? לא הבנתי .הוא צריך להודות שהוא
אמר לה את זה?
ניר אבנון ,מבקר העירייה :הרי חובת ההוכחה היא עליה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :המבקר בבקשה.
ניר אבנון ,מבקר העירייה :בעניין התלונה של אותו עובד ש ,...שוב ,שוחחתי גם אתו ,גם
עם המנהלת שלו וגם עם מנהל אגף או סגן מנהלת האגף הרלוונטית ,נושא מחלת אשתו היה
נושא שידוע .לא קיבלתי אישורי מחלה אבל זה נושא שהיה ברור לכולם .לא היה על זה שום
ספק .לפחות ממה שהיה ידוע באותה תקופה שהוא עבד .ודבר אחרון בעניין ה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :מקווה.
ניר אבנון ,מבקר העירייה :המקווה .אז ככה ,עיקר התלונה של אותה גברת היה נושא בתי
הכנסת .היא הכניסה שם גם את נושא המקווה וטענה שהרשות ,בפיתוח של השכונה ,לא

58

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  33/14מים 14/7/2020

דואגת לא לבתי כנסת ולא למקווה .עכשיו ,לגבי בתי הכנסת זה עובדה שקיימים בטווח
מרחק סביר ובמובן הזה אין ספק שהתלונה הייתה לא מוצדקת .בעניין המקווה ,אכן ישנה
טעות בעניין של הוא פעיל  /לא פעיל והוא אמור להיות פעיל תוך חודשיים בערך ,כפי
שנאמר לי ,אבל ...
רז שגיא ,חבר מועצה :איך אתה לוקח על עצמך התחייבויות?
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה,
ניר אבנון ,מבקר העירייה :בוא נאמר ש ...גם שבתי הכנסת יש  ...הם דואגים שיהיה
מקווה ,אז זה ייקח עוד קצת זמן.
רז שגיא ,חבר מועצה :בחנוכה אמרת?
ניר אבנון ,מבקר העירייה :כן.
רז שגיא ,חבר מועצה :חנוכה זה לא חודשיים.
חנוך עוז ,חבר מועצה :חבר'ה ,הוא מציג לנו ,...
שלום בן משה ,ראש העיר:

סליחה .המקווה הזה נמצא בבנייה .אני מקווה שבעוד

חודשיים ,בעוד חודשיים זה לא יקרה ,אם זה יקרה בעוד חצי שנה זה יהיה הישג גדול מאוד,
ניר אבנון ,מבקר העירייה :זה להערכת מנהל אגף ההנדסה.
שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי ,זהו .מנהל אגף ההנדסה קיבל את ההערכה שלו.
עדי אביני ,חבר מועצה :הוא אופטימי ,הוא אופטימי.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,ההערכה לא הייתה נמוכה .אנחנו רואים שהייתה הפסקה
של הבנייה מסיבות שונות ואחר כך הקורונ ה .עכשיו ,נכון לעכשיו בשבועיים האחרונים הם
עובדים שם בקצב גדול מאוד .אני לא יודע על בעיה של תקציב שבגלל זה לא מתקדמים .אני
מאוד מקווה שהמקווה הזה יסתיים מה שיותר מהר .זה מקווה שיכול לשרת הרבה מאוד
תושבים והמקווה שב A-מתוכנן .יש הקצאה .יש משבצת קרקע והוא בשלב של תכנון .או
קיי? עוד שאלות? תודה רבה.
רז שגיא ,חבר מועצה :התלונה לגבי המקווה צודקת.
ניר אבנון ,מבקר העירייה .. :לגבי בתי הכנסת .ההתייחסות לנושא המקוואות ...
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :איפה יש בית כנסת? יש לה בית כנסת?
ניר אבנון ,מבקר העירייה :למרות שאותו מקווה ספציפית,
(מדברים יחד)
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בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :איפה יש לה בית כנסת?
 .2מענה לשאילתה של חבר המועצה רז שגיא בנושא מינהלת המתחמים
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו עוברים לשאילתות .שאילתה ראשונה בנושא המינהלת.
חבר המועצה רז שגיא שאל לגבי המינהלת ,מה בכוונת לעשות אדוני ובעיקר מתי כדי לשנות
את המצב החמור המתואר לעיל .לאן הולכים  500אלף  ₪בחודש  ...על ידי משרד הבינוי
והשיכון המוקצים לטובת המינהלת ואני מבקש פירוט.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אילן ,אנחנו לא שומעים טוב .אולי כדאי למיקרופון.
שלום בן משה ,ראש העיר :תקרא את התשובה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :או קיי,
רז שגיא ,חבר מועצה :אנחנו לא מקבלים נייר עם התשובה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :צריך לחלק.
שלום בן משה ,ראש העיר :יש לך.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אין לך נייר? אז אני אתן לך את הנייר שלי מייד.
רז שגיא ,חבר מועצה :כתוב לי השאילתא שאני כתבתי אותה ,יש לי אותה ,ויש לי עוד
שאילתא .איפה התשובות?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :תקבל תשובה .מינהלת המתחמים פועלת באופן רציף ומבצעת
את עבודתה .אכן חלו חילופי כוח אדם בשנה האחרונה אולם לשמחתי הסתיים לאחרונה
בהצלחה מכרז למנהל מינהלת חדש ,וימלא במהרה את תפקידו .בנוסף בוצע לאחרונה
טיפול ומענה לתושבים  /רוכשים .ישנם אתגרים לא מעטים בהקמת השכונות החדשות
והעירייה פועלת ללא ליאות ובממשק צמוד עם משרד הבינוי והשיכון לקדם את נושא
התשתיות והפיתוח .מתבצעת אכיפה .יובהר כי לא מעט מהתושבים חונים ברחובות על אף
שיש בבעלותם חניות תת קרקעיות בבנייני המגורים ,דבר שמעמיס על הרחובות .להלן
תוכנית הוצאות המינהלת העומדת על כ 425-אלף  ₪לפני מע"מ וכוללת יועצים בתחומים
שונים .מובהר כי מדובר במסגרת תקציבית אשר ממומשת על פי ביצוע ויש פה  29סעיפים
ממנהל המינהלת ,תחשיבים וחוזים ,בודק היתרים ,בעיקר לתוכניות הבינוי ,דפי מידע
ובדיקת תוכניות ,מעקב וקידום תב"עות ,יועץ אשפה ,יבוא ואישור עסקים ,נוף ,תשתיות,
גינון ,ניקוז ,מצלמות ,בטיחות בתנועה ,תנועה ,רכב פיקוח ,מפקחי מינהלת ,יועץ לו"ז,
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יועמ" ש ,חשבות ,מזכירה ,שמירה ,שכירות ,מערכת ניהול פרויקטים וכולי .יש פה סך הכול
 29שורות שמכילות את הסכום של  925אלף .₪
(מדברים יחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :אמרת יועץ לו"ז ,מה?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :כן ,כן .יש פה,
שלום בן משה ,ראש העיר :יש מישהו שעוקב,
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
שלום מעוז ,חבר מועצה :אילן ,את התשובה המפורטת הזאת ,לא שלחתם את הזה ,אז
תשלח בבקשה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני אשלח את התשובה הזאת לכולם.
שלום מעוז ,חבר מועצה :בבקשה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני רוצה פה ל ,... ,לא ביקורת ,לא כלום .אני הוזמנתי
בשבוע שעבר במקרה ,כאילו לא זכרתי שיש שאילתא כזאת ,לעיריית פתח תקווה לדבר
איתם על הסכם הגג שהם עומדים לחתום .הם עוד לא חתמו ועל הקמת מינהלת .הם ביקשו
שאני אבוא .ישבתי שם בערך ארבע שעות עם צוות על הסכם הגג ועל הקמת המינהלת.
עכשיו ,ביקשתי מהם שהם יסבירו לי מה הם עושים ומה זה .הלוואי עלינו מה שהם עושים.
בדרך החשיבה ,כל המינהלת ,הכול הכול הכול ,הטיפול ב 22-אלף יחידות דיור 22 .אלף
יחידות דיור ,הכול בחברה הכלכלית .הכול .עכשיו ,המשא ומתן על ההסכם גג ,זה העירייה
אבל מנכ"ל החברה הכלכלית ,החברה לפיתוח פתח תקווה הוא דמות מרכזית במשא ומתן.
כמובן היועץ המשפטי ,היועצת המשפטית גם להם יש והגזברית גם,
שלום בן משה ,ראש העיר :חשב ,חשב.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :הגזברית שלהם.
שלום בן משה ,ראש העיר :הגזברית שלהם.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :שמה היא נקראת גזברית והיועצת המשפטית וראש העיר
מאוד דומיננטי ומהנדס העיר והמנכ"ל של החברה הכלכלית שהוא עושה עוברם את כל
עבודתם המטה .מדהים פשוט .וכל הסמכויות והכול הולך לקום בתוך החברה הכלכלית.
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כולל המכרזים וכל ה ,והניהול הכספי ,הכול הולך בשותפות של גזברית העיר ,אבל הכול
הולך עם חשבונות שלהם בתוך החברה הכלכלית.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הם היו אצלי,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא שומע.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הם היו אצלי כולם לפני שנה וחצי כדי ללמוד גם.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אז לימדת אותם טוב.
עדי אביני ,חבר מועצה :אולי  ...אדוני ראש העיר ,לבנגה ,לבוא ולהושיט יד ,להצטרף
לקואליציה ובוא ,תעשה דברים טובים .תהייה ב,
רז שגיא ,חבר מועצה :אני חושב שיותר פשוט ,סליחה שאני קוטע אותך עדי,
(מדברים יחד)
רז שגיא ,חבר מועצה :רגע,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני ישבתי בתפקיד של סגן ראש העיר,
עדי אביני ,חבר מועצה ... :פוליטיקה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,בבקשה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני יודע שהם מחפשים אנשים .יש לי ,אני עומד בתנאי
הסף.
רז שגיא ,חבר מועצה :אגב ,אני תומך ברעיון .אם הוא הולך להיות זה ,אבל יותר פשוט
לבקש מעיריית פתח תקווה פשוט לכלול אותנו בתחומה ולהיות פרבר עד הבחירות הבאות
ואז הם יטפלו גם במינהלת וגם בחברה הכלכלית.
עדי אביני ,חבר מועצה .. :את המצב בבחירות הבאות?
רז שגיא ,חבר מועצה :אני  ...את המצב?
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מציע לך ,אני מציע לכם ,אני מציע לכם,
עדי אביני ,חבר מועצה :לא ,אם כבר בוא נעשה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מציע לכם ,דקה ,דקה,
עדי אביני ,חבר מועצה :אגב ,משה סיני חשב שצריך לתת להם ...
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מציע לכם לחשוב קצת בכל הרצינות הראויה .אנחנו חתמנו
על הסכם הגג ב.2014-
רז שגיא ,חבר מועצה :כן.
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בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא שומעים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו חתמנו על הסכם הגג ב.2014-
רז שגיא ,חבר מועצה :הגרוע מהסכמי הגג שנחתם אי פעם.
שלום בן משה ,ראש העיר :הסכם הגג שלנו הביא לעירייה ,לעיר שלנו הזאת מאות אלפי,
מאות מיליונים של שקלים .פתח תקווה עוד לא התחילה בכלל .עכשיו לעניין של החברה
הכלכלית .אתה זוכר בזמנו שהיה ,הייתה אופציה כזאת החברה הכלכלית .באותו זמן זה
לא ,זה לא היה בכלל על הפרק והמינהלת התנהלה במשך הרבה שנים והמינהלת מתנהלת
והעיר הזאת בנתה אלפי של יחידות דיור.
חנוך עוז ,חבר מועצה :נכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :ובנתה גני ילדים במספרים עצומים ,ובתי ספר ועמדה בכל
הכללים ,בכל התנאים ,והמאבק עם משרד השיכון הוא לא פשוט מכיוון שמשרד השיכון
הוא זה שהוציא את ה מכרזים ,הוא זה שמממן את הכסף .אנחנו במינהלת משותפת אבל
בסוף הכסף הזה יוצא במכרזים של משרד השיכון .כל מכרז קטן כגדול ויש קשיים לא
מעטים .להזכירכם שלפני כשנתיים הייתה ,גילו איזה שחיתות שהייתה במשרד השיכון ,זה
לא סודי .כתוצאה מזה שנה שלמה משרד השיכון עצר את כל ההליכים ,בחן מחדש את כל
התהליכים והדבר הזה משפיע .אנחנו בהתמודדות כל שבוע ,כל חודש ... ,את העניין הזה ,כי
בסופו של דבר אנחנו תלויים במכרזים של משרד השיכון ובתקצוב שלו  ...תל אביב
וירושלים .האמינו לי לא פשוט .זאת הסיבה דרך אגב שעד היום לא הסכמנו לקבל את רוב
החובות .לא הסכמנו לקבל ,עד שמשרד השיכון יסיים את כל הבדיקות ויסיים את כל
התשלומים כדי שזה לא יושת עלינו .יש לנו עכשיו מנהל חדש שנבחר .אני מאוד מקווה
שהוא יצליח בתפקידו ואנחנו מהדקים כרגע את החגורה מול משרד השיכון .אני אומר לכם
זה לא פשוט .ברמה התיאורטית שאתה ראית שעשו ככה וככה ,להזכירך שהלכנו ביחד,
ביחד הלכנו  ...בקריית גת והציעו לנו משהו שם ואחרי זה ,אחרי חצי שנה כל העסק קרס
לגמרי.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אדוני ,כשהיינו בקריית גת ,אתה ,אני ומי עוד היה שמה?
שלום בן משה ,ראש העיר :אמרנו ,אמרנו.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אמרנו שמנהלים את זה חרא.
שלום בן משה ,ראש העיר :אמרנו .וכתוצאה מזה,
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בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :והם קרסו.
שלום בן משה ,ראש העיר :והם קרסו והגיעו לגירעון של  60מיליון .אנחנו לא קרסנו בשום
גירעון ,בשום גירעון והבאנו להנה כמעט  900מיליון שקל בהסכם הגג.
חנוך עוז ,חבר מועצה :מעבר לכיס הפרטי של ה 900-בני משתכן.
שלום בן משה ,ראש העיר :והבאנו למחיר המשתכן ילדים .יש כ 1,000-זוגות צעירים
תושבי העיר שכל אחד מהם ,אגב ,תושבי העיר ,ממשפחות יש כאלה של שניים ,וזה כמובן
מכרז של משרד השיכון לגמרי ,והדבר הזה הביא חצי מיליארד שקל.
חנוך עוז ,חבר מועצה :לכיס שלנו.
שלום בן משה ,ראש העיר :לכיס שלנו .חצי מיליארד שקל.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :תודה רבה לך .סיימנו?
 .3אישור פתיחת שני חשבונות בבנק מזרחי סניף  543ראש העין עבור בית ספר צומח
במתחם  Eסמל מוסד  482547כמפורט להלן:
א .חשבון עבור ניהול עצמי של ביה"ס מורשי החתימה :ראש העיר/מנכ"ל וגזבר
העירייה (מורשי חתימה עפ"י דין על פי החלטות מועצה)
לאחר השלמת הליכי חקיקה שמוביל משרד החינוך ,מורשי החתימה יהיו:
מנהל/ת ביה"ס והמזכירה ,ככל שלא יחול שינוי במורשי החתימה על פי הצעת
החוק לכשתתאשר.
ב .חשבון בו יופקדו תשלומי הורים חובה ורשות .מורשי החתימה :מנהל ביה"ס
חתימת חובה וחתימת נציג ועד הורים או מזכירת ביה"ס__________________.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :לא .חברים ,עוד נושאים קצרים .אישור פתיחת חשבונות
בבנק מזרחי סניף  543ראשה עין עבור בית הספר צומח במתחם  .Eבבקשה הגזבר.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :מכירים את זה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא ,צריכים להצביע.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה,
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רגע ,אני מעלה את זה להצבעה .חברים 5 ,דקות בבקשה
ברשותכם.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עדי אביני ,חבר מועצה :אז ביחד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ראש העיר?
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שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום מעוז?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני אנניה?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז שגיא?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חנוך עוז?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' 5
סעיף  3בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פתיחת שני חשבונות בבנק
מזרחי סניף  543ראש העין עבור בית ספר צומח במתחם  Eסמל מוסד  482547כמפורט
להלן:
א .חשבון עבור ניהול עצמי של ביה"ס מורשי החתימה :ראש העיר/מנכ"ל וגזבר העירייה
(מורשי חתימה עפ"י דין על פי החלטות מועצה)
לאחר השלמת הליכי חקיקה שמוביל משרד החינוך ,מורשי החתימה יהיו :מנהל/ת
ביה"ס והמזכירה ,ככל שלא יחול שינוי במורשי החתימה על פי הצעת החוק
לכשתתאשר.
ב .חשבון בו יופקדו תשלומי הורים חובה ורשות .מורשי החתימה :מנהל ביה"ס חתימת
חובה וחתימת נציג ועד הורים או מזכירת ביה"ס.
החשבונות יפתחו בהתאם לתנאים המקובלים בבנק.
בעד )9( :שלום בן משה ,עומר שכטר ,עדי אביני ,שלום מעוז ,בני אנניה ,יעקב אדמוני,
רז שגיא ,חנוך עוז ,בני בנגה בית אור.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :תודה.

 .5עדכון גזבר העירייה בנושא בחינת תביעת עיריית כפר קאסם לחלוקת הכנסות בין
ראש העין לכפר קאסם_________________________________________
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיף  ,5בבקשה הגזבר ,עדכון גזבר העירייה בנושא בחינת
תביעת עיריית כפר קאסם לחלוקת הכנסות בין ראש העיר לכפר קאסם .הגזבר בבקשה.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה ... :בפני מועצת העיר מאחר וזומנו ב 21-לחודש ,ב21.7-
 ..תשובה של  ...הוועדה ,האם מקימים ועדות גבולות,
(מדברים יחד)
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא שומעים אותך ברור רחבעם.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :טוב ,ועדת הגבולות כפר קאסם  ...שבו רשויות חדשות
 ...עיקר ההכנסות  ...להקים ועדה ושראש העין תפריש לה כל חודש ,כל שנה  17מיליון
שקלים מהכנסות  ,...הם טענו שהם חדשים  ,2016 ...הם טענו  ...בעזרת  ..מוניציפלי.
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :הם רוצים חלוקה בהכנסות.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אנחנו העשירים.
שלום מעוז ,חבר מועצה :כמו שצריך לחלק ...
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הם טענו ,א' הם טענו שלכפר קאסם יש פחות ממחצית
משטחי הארנונה  ...ביחס אלינו .הם טענו שלנו שיש יותר מסחר לנפש מאשר להם ,לכן
אנחנו ...
עדי אביני ,חבר מועצה :היה דיון איתם ,משהו?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :ואז התברר שיש להם ,אחרי שעשו את הבדיקות,
התברר שיש להם  22מטר פר נפש ולנו יש בסך הכול  10מטר.
עדי אביני ,חבר מועצה :תביעה נגדית.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :שטחי תעסוקה.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כן.
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(מדברים יחד)
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה 22 :מטר מרובע יש להם?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :לנפש .לנו יש .10
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לנו פעם היה .14
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עוד מעט זה ישנה .עוד כמה חודשים.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הם טוענים ,הטענה השנייה  ...מס חרי בכפר קאסם
הוא שייך מוניציפלית אלינו אבל הזיקה הגיאוגרפית היא יותר אליהם ,אבל מצד שני אפשר
לומר את זה גם כן על ראש העין.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בוודאי.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הוא נמצא אצלנו אז זה טענה שאפשר ...
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :תן לו להסביר .תנו לו לאפשר רגע.
עדי אביני ,חבר מועצה ... :זה הפיצוי.
חנוך עוז ,חבר מועצה :תן לו להסביר.
שלום בן משה ,ראש העיר:

בבקשה.

רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הם טוענים שפארק אפק  ...בדיוק ,אבל כפר קאסם,
מר שלום מעוז ,חבר מועצה :זה השפעה שלילית.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הם טענו  ...העלויות החיצוניות  ...אז הטענה העיקרית,
אין פה פירוט ... ,אז אנחנו נפגעים מהמסחר.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :צריך להראות  ...מפארק אפק ל ...שלהם לצד המערבי של
כפר קאסם .העיר ה...
(מדברים יחד)
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הם מבקשים מאיתנו כל שנה  17מיליון שקלים שזה
ישפיע  ...תקציב .אנחנו הגענו ואמרנו  ...לשתי חלופות .א' –  ...ראש העין אינה יכולה לתת.
ב .מדוע כפר קאסם לא זכאית בכלל לבקש .הסיבה הראשונה ,הגענו לבית המשפט העליון,
לבג"ץ ,ואז הייתה שם סוגיה ע ל אזור התעשייה .הם הגישו בג"ץ ,הם טענו ש ...אזור
תעשייה אפק שייך להם  ...והגענו שם להסכמות ואז  ...עשו שם את החלוקה ומאז
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ההסכמות הללו ,אתם לא יכולים עכשיו  ...מחדש .אם הגענו להסכמות שהפארק הזה שייך
לנו ולא  ..שייך לכם ,אז מדוע עכשיו אתם פותחים מחדש ומבקשים בצורה עקיפה ?...

(מדברים יחד)
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא ,לא .זה מתקופת סיני.
שלום בן משה ,ראש העיר:

זה  20שנה כמעט.

עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש לעירייה :לא ,פחות.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :עברנו על הדו"חות הכספיים שלהם,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מה רמת הגבייה שלהם?
(מדברים יחד)
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אמרנו אתם ,אתם מבקשים כספים מראש העין ,בואו
נראה קודם כל את ה ,..את ה ..שלכם  ...ראש העין .במידה ותעריפי הארנונה שלכם נמוכים,
אז קודם כל  ...שיהיו תואמים לראש העין ,אם שיעורי הגבייה שלכם נמוכים ,תגדילו אותם
קודם שיהיו כמו של ראש העין ואז,
חנוך עוז ,חבר מועצה :תחשבן.
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה תשובה יפה .אתה נותן תשובה יפה.
בני אנניה ,חבר מועצה :כן.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :ככה ,שימו לב ארנונה שהעסקים שלהם ממוצע 73
שקלים ,ביחס ל ₪ 147 -בראש העין ,אם אתם משווים את התעריפים כמו שיש לנו ,יש לכם
פה תוספת של  26מיליון שקלים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :רגע ,רגע ,זה תעריפים ,זה תעריפים של שטחי תעסוקה.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כן.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש לעירייה :כן.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :במידה ואתם מגדילים את אחוזי הגבייה שלכם כמונו,
שאנחנו מגיעים ל 95-אחוזים ,יש לכם פה תוספת של  25מיליון .₪
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :באיזה גובה הם?
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רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אחוזי הגבייה הנמוכים בסביבות ה .60-הם טוענים
שהם כבר הגיעו ל ,85-אבל זה פיקציה .אנחנו טוענים שאם יגיעו כמונו ל 95 -אחוז אחרי
ההנחות ,יקבלו תוספת של עוד  25מיליון שקלים .השקף הבא .שכר – שימו לב כמה ...
השכר שלהם  ,...הם  48אחוזים ,אנחנו  39אחוזים ,כאשר האחוז הנורמטיבי זה  .40לכן
אמרנו או קיי ,אז קודם כל תצמצמו את הוצאות השכר שלכם ,תחסכו  16מיליון שקלים.
חנוך עוז ,חבר מועצה :הם לא יודעים איזה גזבר יש לנו.
(מדברים יחד)
בני אנניה ,חבר מועצה :זה תקדים מטורף.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אם  ...אני מגיע רק להתייעלות  ...תוספת של  40מיליון
שקלים  ,פשוט מאוד .טוענת כפר קאסם כי היא ביצעה התייעלות והביאה את אחוז הגבייה
שלה  ...בואו נראה האומנם .הם עד שנת  ,2014עד שנת  2014אחוז הגבייה שלהם היה ,52
 .53 ,56משנת  2015זה קפץ ל 85-בבת אחת .תוך שנה זה גדל ב 20-אחוז .מה קרה? ואז
הסתכלתי בדו"חות ,התברר שהם בתוך התקציב השוטף ,ב ...השוטף הם כבר מפרישים
לחובות אבודים .זאת אומרת אפילו עוד לא עבר חודש מאז שהם נוצר החוב ,הם כבר קבעו
שהוא חוב אבוד ואז הם יצרו אותו  ...הפחיתו את החיוב והגדילו את ...
בני אנניה ,חבר מועצה :יפה ,כל הכבוד להם.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :זה מוקלט.
(מדברים יחד)
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :פשוט מאוד .ואז אני אומר או קיי ,אז  ... 80לחלוטין.
שימו לב ,אני עכשיו מראה בדו"ח את ההבדל בין שנינו .תמשיך .שימו לב שאצלם ...
שלום מעוז ,חבר מועצה :בבקשה תיקחו את ה ... ,לפני שאתה לוקח.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הדו"חות הכספיים של כפר קאסם שימו לב ,הפרשה
לחובות פה ,זה חובות ישנים ואז אין מה לעשות ,יש חובות ,אבל בשוטף מעולם לא ראיתי
שעושים הפרשה לחובות מסופקים .תעשה אכיפה ,תגבה .ממתי עושים ,אז עשו הפרשה,
צמצמו את החיובים בשוטף ואז זה קפץ מ 63-ל.85-
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :רגע רחבעם ,שנייה,
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :נמשיך עכשיו לדו"חות ...
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני סתם בשביל ההבנה שלי.
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רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הדו"חות של עיריית ראש העין ,אנחנו מפרישים פה כי
זה חובות ישנים אבל פה בשוטף אין כלום.

עומר שכטר ,סגן ראש העיר :מה זה אומר העברה לחובות מסופקים?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :זה אומר שאתה מוחק ,שאתה מוחק את החוב .אתה
מוחק את החיוב.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :איך אתה יכול למחוק חיוב?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :האמת אצלם ...
(מדברים יחד)
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :בחובות ישנים אתה קובע שהחוב אבוד ,אין סיכוי
לגבות אותו.
(מדברים יחד)
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :הבנתי.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אבל בשנת החיוב ,אפשר למחוק חובות? אין .נדיר
בעיניי ... .כפר קאסם ,עוד  ,...שימו לב מה קורה .תקשיבו ,שימו לב ,בדקתי את כל הממוצע
של השטחים ,ממוצע שטח של בית שלהם ,אני מדבר על צמודי קרקע בלבד.
חנוך עוז ,חבר מועצה :כן.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :בראש העין זה סביב ה ,150-אצלם בכפר קאסם כל
הצמודי קרקע  93מטר .דמיינו לעצמכם ,בית צמוד קרקע בשטח של  93מטר... .
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה זה ,יש פה חוסר גבייה .יש פה חוסר גבייה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,הלאה.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :פער כזה זה אומר שיש להם אלפי מאות ,שיש להם
אלפי מאות מטרים,
חנוך עוז ,חבר מועצה :שהם לא גובים בכלל.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :שהם לא גובים .במידה והם  ...יש להם עוד  15מיליון
שקל .זה עד עכשיו מדוע הם לא  ...אנחנו חושבים שהם לא זכאים לדרוש,
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חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל אתה יותר מדי אצלם .בסוף ייקחו אותך לשמה .אנחנו צריכים
אותך פה.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :גם פה ראש העין לא יכולה לתת .כי אנחנו היום ...
אנחנו יודעים שכל יחידת דיור מצריכה מאיתנו  4אלפים שקל לשנה ,עבור  15אלף זה  ,75זה
אומר שאנחנו צריכים כל שנה תוספת של  10מיליון שקלים ...
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה 4 :אלפים כפול  15אלף שקל זה  60מיליון.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה 60 :מיליון ,כן .זה טעות.
(מדברים יחד)
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה 15 :מיליון הרווחת ככה מהצד.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :יש פה טעות.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :כן.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :הלאה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :תיזהר ,אני פה.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אגב ,בסוף  ...הם התקשרו אליי והסברתי להם את כל
זה  ...המלצה .משרד הפנים אומר שבינתיים אין צורך בכלל להקמת ועדה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :כל הכבוד.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :שימו לב  ...את הפערים כפי שתיארתי אותם... .
תמשיך ,תמשיך עוד.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל מתי ,מתי כתבנו את זה למשרד הפנים? מתי כתבנו את זה
למשרד הפנים? לא מזמן ,נכון?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :פעמיים .ב 2016-או .. 17
חנוך עוז ,חבר מועצה :כן.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :הוא שואל מתי הפעם האחרונה.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה ... :אני מקווה מאוד ...
שלום מעוז ,חבר מועצה :זה גם יהיה כבר תקדים .יהיה לך את כפר סבא שגם שם יש לך
ישובים צמודים לאזורי התעשייה ואז גם שם י בואו והם יגידו שהם רוצים מכפר סבא וזה
כדור שלג .אני לא רואה את זה ככה.
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שלום בן משה ,ראש העיר :כן .בבקשה.
(מדברים יחד)
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הם טענו עוד טענות ,עוד ,עוד ,הם הוסיפו עוד טענות.
הם טענו שאוכלוסיית העיר גדלה ...
שלום מעוז ,חבר מועצה :גם אנחנו.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה ... :בהכנסות .. .תנועה ,טענו שלמעשה היום כאשר
השקענו כספים גם בכניסה ,בסך הכול מדובר פה על  ...של ה,
שלום מעוז ,חבר מועצה .. :המחלף החדש.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :וגם ...
שלום מעוז ,חבר מועצה :זה המחלף החדש .אם אני רואה את זה ,הוא גם פונה אליהם גם,
נכון?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כן .העירייה השקיעה בסביבות  50אלף שקלים להקמת
כביש עורפי ולכן  ...שטח כפר קאסם  ...זה לא רלוונטי .והם טוענים  ...בשכונותיה
הדרומיים של העיר נמצאים חומרים מסוכנים ... .התוכנית של העיר,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא היה ולא נברא.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :וכל הבתים האלה שצמודים לפארק ,הם בתים שנבנו
בפלישה.
שלום מעוז ,חבר מועצה :ואיפה הם מתכוונים חומרים מסוכנים? בתוך פארק אפק? כי
בתוך פארק אפק יש.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :מה?
שלום מעוז ,חבר מועצה :הם מתכוונים שהמפעל עם החומרים המסוכנים הוא בתוך פארק
אפק?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :בתוך פארק אפק.
שלום מעוז ,חבר מועצה :יש חומרים מסוכנים בתוך פארק אפק מול פרטנר .הצמיגים.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא.
שלום מעוז ,חבר מועצה :במזרח פארק אפק ,יש שם חומרים מסוכנים.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :הם מדברים על היצמדות לבתים שלהם.
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שלום מעוז ,חבר מועצה :בחלק העליון.
חנוך עוז ,חבר מועצה :כן ,כן.
שלום מעוז ,חבר מועצה :איפה ש , ...יש שם מפעל אחד שהוא זה .תיקחו את זה בחשבון.
רז שגיא ,חבר מועצה :אפשר להעיר רחבעם שלוש הערות ברשותך?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :בבקשה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
רז שגיא ,חבר מועצה :ההערה הראשונה – מי שבא לבקש מאיתנו כספים על פארק אפק,
אחרי שהיה פסק דין ,תתקן אותי היועצת המשפטית ,אין חיה כזאת .זה לא המשחק הזה
שהיינו קטנים שהיינו תוקעים את הסכין וכל מה שאתה תוקע ,אתה לוקח עוד חתיכה .אם
רוצים לחזור אחורה ,מקובל .אז מחזירים את זה לבית המשפט לערעור .תחזירו קודם כל ...
כמו שהוא ואת הגבול ,כביש  ,5שהוא הרי צפונית לכביש  5ובואו נדון מחדש .זה אחד.
שתיים – כפר קאסם לא השקיע שקל אחד בפיתוח של פארק אפק .היה שם הר זבל .בואו
נקרא לזה הר זבל ,נקרא לזה באמת .שם הייתה המזבל'ה של כפר קאסם .כלבים ,חזירים,
וטינופת וסירחון .מי שפינה את ההר זבל הזה ,זה עיריית ראש העין .אני ולא אתה .עיריית
ראש העין שילמה על זה .אני טו ען שזה לא נגמר פה .חייבת להיות לך שקופית נוספת ,ככה,
זו דעתי ,אני ממליץ ,שהיא דרישה הפוכה .אחרי שסיימת רק את זה ובתוספת ההערות
שבוודאי יאמרו פה אנשים אחרים ,צריך לדרוש מכפר קאסם ,באמת לדרוש איזון וכל
הכספים שהם הרוויחו מגבייה וכולי וכולי ,ותיכף נדבר על הסוגיה האחרונה ,שאליה
נחשפתי רק כשגרתי במאהל ,וזה סיפור אזור התעשייה שלא הופיע אצלהם בכלל
ברישומים .כל השטחים החקלאיים ,איפה שהולכת לקום תחנת הכוח ,ועד אזור התעשייה
הישן של כפר קאסם ,כולל השוק ,כולל השטח הזה ,הוא שטח חקלאי וכל השטחים האלה
של האנגרים עצומים,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :קריית האנגר.
רז שגיא ,חבר מועצה :קריית האנגר שברחה מהמושבים מסביב כי שם אסרו .ארנונה הם
גובים והיא לא ,היא לא מדווחת ולא מדווח כשטח ה ,כשטח למסחר ותעסוקה או זה .זה
מדווח כשטח כללי ואז בעצם יש פה מיליונים שבכלל לא מופיעים אצלהם בדו"חות .אז יש
שם מינהלת .הם מחזיקים חברה כלכלית .אני אומר לך כי המנכ"ל היה אצלי בביקורים... ,
קפה ,יש להם שיטור רק לפארק הזה .הוא ענק .זה שטח עצום שבכלל לא נכלל בחישובים כי
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הוא לא ,אתה לא יכול לגלות אותו כי הוא לא נחשף בתוך התוכנית שלהם .בקיצור ,אם כפר
קאס ם רוצה ,כל עוד אנחנו משתפים פעולה ,אנחנו שמחים לעשות איתם כל דבר כמעט,
כסף אין שום בעיה ,בואו נעשה את החישוב מההתחלה .אני מבטיח לך שהשקף הבא צריך
להיות כמה כפר קאסם ,זה לא יהיה  17מיליון ,זה יהיה בסביבות  24לפי החישובים שלך,
שיעבירו לנו כל חודש .דווקא יהיה לנו ,יש לנו מה לעשות .תודה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רציתי לומר לכם ,דקה ,רציתי לומר לכם איך הדבר הזה
נולד .בעצם אין נכון להיום שום דוגמה שרשות מקומית ,עירייה מול עירייה ,מתעסקת בדבר
הזה .איפה כן ,איפה כן ,במקומות שבהם יש ערים ויש מועצות אזוריות שיש להן אוכלוסייה
קטנה מאוד .יש להם הכנסות גדולות מאוד .הדוגמה הכי בולטת וצועקת זה מועצה אזורי
תמר .שיש לה ,שיש לה גם בתי מלון שאצלה ,ויש לה גם את מפעלי ים המלח אצלה והיא
מקבלת מיליונים ,עשרות מיליונים כל שנה .עכשיו ,כשאתה מחלק את זה פר כמה תושבים
יש למועצה האזורית תמר ,אתה מגיע למסקנה שהיא מדהימה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :יש  1,500תושבים.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון .מועצה אזורית .עכשיו ,למשל דימונה ,לפני מספר שנים,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :כולל עין גדי.
שלום בן משה ,ראש העיר :למשל ,למשל דימונה ,דימונה שיש לידה את דימונה,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :את קמ"ג.
שלום בן משה ,ראש העיר :את קמ"ג ,לא הייתה מקבלת שקל אחד .מי היה מקבל?
המועצה האזורית שלידה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון .הם עשו מלחמה גדולה מאוד והם מקבלים עכשיו כל שנה
 25מיליון שק לים ,שזה כבר מתחלק .זאת אומרת יש לי כמה דוגמאות מהמועצה האזורית
אשר .במועצות האזוריות שיש בהן מפעלים גדולים מאוד ,טענה שלישובים הקטנים שלידה
שאין להם הכנסה מוצדקת וזה עובד .במקרה הזה מה שאמר ,מה שאמר רז ,הוא צודק
בהחלט .אין להם שום סיכוי .אני אגיד לכם ,הם קיבלו עצה ,קיבלו עצה לפני  6או  7שנים.
מינו מי שהיה בזמנו ראש אגף תקציבים או מנכ"ל משרד האוצר ,הוא יעץ להם עצה ,קיבל
מהם בוחטה של כסף והלך ,וכל מה שהוא הציע אין לו שום אחיזה במציאות .ולכן כל מה
שנאמר כאן ידוע .אגב ,מערכת היחסים שלנו היא טובה מאוד .אמרתי לבדיר ,אדון בדיר,
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אולי תמשוך את הבקשה שלך כי אתה  ..את עצמך ,כי בסוף תקבל תשובות ,מה שהגזבר
עשה עבודה יסודית ,בסוף יגידו לו אדוני תתייעל ותעשה ,הוא לא יקבל כסף .לכן לפי דעתי
אין שום סיכוי לעניין הזה ,ואם איזה ועדה תעז להעמיס כספים ,מה שהדבר הזה  ...מסכים
אתו לחלוטין ,נפתח מחדש את הכול .האזור תעשייה שהוא מדבר עליו שזה המערב הפרוע,
שם לא משלמים ארנונה ולא מנקים ,משלמים על המים כאילו שזה מים של שטח חקלאי כי
זה שטח חקלאי ,לכן יותר טוב ,יותר טוב להם בעניין הזה,
בני אנניה ,חבר מועצה :אין שם שירותים.
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום,
בני אנניה ,חבר מועצה :אוסרים להקים תאי שירותים.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
רז שגיא ,חבר מועצה :בגלל ה ,בגלל ה...
שלום בן משה ,ראש העיר :והביוב ,והביוב זורם.
רז שגיא ,חבר מועצה :זורם ,ברור.
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום,
(מדברים יחד)
רז שגיא ,חבר מועצה .. :בעבודה הזאת מאוד יסודית.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
שלום מעוז ,חבר מועצה :אני רוצה להגיד.
רז שגיא ,חבר מועצה :יפה מאוד הגזבר.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני רוצה להגיד יישר כוח לרחבעם ולפרומה .אני קראתי את כל
הישיבו ת שהם ישבו שמה כבר כמה חודשים ,את הישיבות האלה של כל הדיונים שלהם
במשך השנתיים האחרונים .הם עשו עבודה מצוינת .לגבי ה ,בינתיים במקביל הוועדה
המחוזית גם אישרה להם את ,אישרה להם תוספות של זכויות בנייה כמו בהאנגרים שמה
וכל זה .צריך לראות אם זה מעודכן לך מה שעשית רחבעם .ה ,470-נכון למתי זה? אתה
מבין? הוועדה המחוזית אישרה להם תוספות זכויות בנייה גם בצד הזה וגם בצד ההוא.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :יותר מ 22-כנראה.
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חנוך עוז ,חבר מועצה :אז זהו ,אז כבר תגיע יותר מזה .תסתכל ,כי גם השבוע אישרו עוד
תוכנית שמה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל אישרו להם ,אישרו להם ,אישרו להם בנייה בחלק ה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אנחנו בסך הכול,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,אישרו להם בנייה בחלק הצפון – מזרחי שלהם כי 2,500
יחידות דיור נוספות שהם ממש מגיעות לגבול של אורנית שם .אישרו להם לבנייה .שלושה
עדכונים ברשותכם ובזה נסיים .אחד – הייתה פה הפגנה של הנוער העובד.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :של תנועות הנוער.
שלום בן משה ,ראש העיר :של תנועות הנוער ,סליחה .כן .השלטון המקומי העביר מסמך,
אני העברתי את המסמך הזה לראש הממשלה

ולשר החינוך שאנחנו מבקשים שכל

התקציבים שמגיעים לתנועות הנוער ישולמו להם במלואם .במידה ולא ,אני קודם טעיתי
כשאמרתי שמשביתים את מערכת החינוך ,זה לא .במידה ולא ,השלטון המקומי ישבית את
כל הפעילות של כל הנוער ,של כל הנוער במדינת ישראל ,ויש הסכמה של כל הרשויות לעשות
את המהלך הזה .להערכתי תנועות הנוער,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :כרגע מדובר בהשבתה .כרגע מה שאמרתי אני טעיתי במה
שאמרתי .מה שאמר,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,דקה ,זה משהו אחר .שר החינוך והשלטון המקומי
הודיע שבמידה ,אנחנו הודענו לשר החינוך שבמידה ולא יקבלו את כל התקציבים של הנוער,
יבוטלו כל פעילויות הנוער בכל הארץ .אני מאוד מקווה ש,
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :הם לא יקבלו את הכסף גם ככה ...
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא קשור לקורונה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כל הכסף שמגיע לתנועות הנוער,
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום ביקש לאשר להם .אנחנו כבר כמה שנים נותנים להם אבל הם
לא מקבלים באמת מגורמי חוץ ,נכון?
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה,
בני אנניה ,חבר מועצה :הוא אומר שנעשה הפגנה והשבתה של כל הפעילויות נוער .עכשיו כל
הפעילויות נוער מושבתות.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא מושבתות.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אומר כרגע ,אם האיום הזה לא יצלח ,אם האיום הזה לא
יצלח ,אז אנחנו מהסיבות שאתם מדברים עליהם ,אנחנו נציע להשבית את מערכת החינוך,
אומנם לא את כולה .כל איום על השבתת מערכת החינוך היא פגיעה קודם כל במשפחות
ובכלכלה ,לכן אני אומר לכם מה האסטרטגיה ,שהיא מדברת כרגע שבתי הספר היסודיים
לא נוגעים בהם ולא גני הילדים ,כי שמה משפחות חייבות ,אם זה לא יקרה אז המשפחות
לא ילכו לעבודה .אבל בתי הספר ,הילדים הגדולים בבתי הספר התיכוניים ובחטיבות
הביניים ,כב ר אתם יודעים שם שיש מגמה של השנה הבאה ,שר החינוך אמר את זה
במפורש להתחיל להרגיל את המערכת שידעו שמדובר בזה .דבר אחרון,
בני אנניה ,חבר מועצה :רגע ,רגע,
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
בני אנניה ,חבר מועצה .. :לדעתי שיהיה לנו אמירה כעיר ,כי אם אנחנו דורשים מהממשלה
שלא יקצצו ,אני בעד שנעלה פה הצעה שנקדים את התמיכות.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה,
בני אנניה ,חבר מועצה :להקדים את התמיכות.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה,
בני אנניה ,חבר מועצה :זה יהיה הכי קשה בתולדות כל ...
שלום בן משה ,ראש העיר :זה המשפט הבא ש רציתי להגיד .זה המשפט הבא שרציתי
להגיד .אנחנו נפנה עכשיו לכל העמותות ,אגב ,זה לא לתנועות .אם אנחנו עכשיו מקדימים
את התשלום לתנועות הנוער ,צריך להקדים את התשלום לכל העמותות .לכן ,לכן סיכמתי
עם הגזבר תהיה פנייה עכשיו ,בעוד שבוע – שבועיים ,לכל העמותות שיגישו בקשה  ...עכשיו
לגבי הנושא של כמה כסף .כל העמותות.
שלום מעוז ,חבר מועצה :כל העמותות ,הרי התמיכות זה לא רק תנועות נ וער.
שלום בן משה ,ראש העיר :כל העמותות.
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שלום מעוז ,חבר מועצה :זה גם העמותות החברתיות.
שלום בן משה ,ראש העיר :כל העמותות.
שלום מעוז ,חבר מועצה :שיש בעיר.
שלום בן משה ,ראש העיר :מתוך מגמה אמיתית ,מתוך מגמה אמיתית ,אני מקווה
שהתמונה של ,אני מקווה שהתמונה של התקציב שלנו תתבהר .כרגע הוא בהקפאה .בעוד
שבוע לכל המאוחר ,אני מקווה שהתקציב ,שהגזבר יוכל לקבל תמונה מה קרה עם המשטר
של התשלומים לארנונה .אנ חנו כבר עכשיו יודעים,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אתה מדבר על תקציב ?2020
שלום בן משה ,ראש העיר :כן .2020 ,כבר עכשיו אנחנו יודעים שיש ירידה בתשלומי
הארנונה .כלומר יש כבר גופים שהודיעו שהם דוחים או לא משלמים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בהכנסות.
שלום בן משה ,ראש העיר :בהכנסות .אנחנו נדע בעוד שבוע ימים מה המשמעות של אותם
גופים ,אני מדבר בעיקר ,מדבר בעיקר על המסחר ,כי במגורים יש בקשות ,אין כאלה
שאומרים לא נשלם .יש בקשות להנחות .כשהתמונה תתבהר ,נדע עכשיו מה מסגרת
התקציב שאנחנו אמורים לקצץ .אני יכול לומר אבל שכשנקבל את הבקשות לעמותות,
אנחנו הפעם נקדים לפחות ב 50-אחוז את התשלום לעמותות ולא נחכה כרגע לנובמבר –
דצמבר שבדרך כלל אנחנו מעבירים את זה.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני רוצה רגע ברצינות.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,בבקשה.
רז שגיא ,חבר מועצה :בלי פוליטיקה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
רז שגיא ,חבר מועצה :אפשר להפסיק את ההקלטה?
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא ,שלום רגע,
רז שגיא ,חבר מועצה :כשהוא אומר לך להקדים את התשלום לעמותות זה על תקציב .2020
שלום בן משה ,ראש העיר :אני יודע.2020 ,
רז שגיא ,חבר מועצה :תקציב  2019עוד לא העברנו להם.
(מדברים יחד)
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רז שגיא ,חבר מועצה :שנייה  .2019 ...קודם אמרתי כמה מילים טובות ועכשיו אני אגיד
כמה מילים קשות לרחבעם.
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא ,לא.
רז שגיא ,חבר מועצה :אל תפריע לי .אל תפריע לי.
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :גם אני יודע לצעוק .גם אני יודע לצעוק.
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה אתה מנסה להציג ? ...
רז שגיא ,חבר מועצה :לא.
חנוך עוז ,חבר מועצה :לעשות פה דרמות?
רז שגיא ,חבר מועצה :כן .בדיוק.
חנוך עוז ,חבר מועצה .. :מקבלים כסף ...
רז שגיא ,חבר מועצה :הגזבר ,...
חנוך עוז ,חבר מועצה :הצופים מקבלים רק ממך ,עושים לך הפגנת ,...
(מדברים יחד)
רז שגיא ,חבר מועצה :אני יכול לסיים?
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא ,אתה רוצה להגיד שהצופים ? ...
רז שגיא ,חבר מועצה :הייתה פה הפגנה.
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :אתה צריך אינפורמציה ... .רק בראש העין?
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :כן ,כן.
בני אנניה ,חבר מועצה :כן ,כן ,כן.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :הצופים ,הצופים הרי מקבלים,
בני אנניה ,חבר מועצה :הצופים לא מקבלים אגורה ממשרד החינוך .אגורה לא מקבלים.
שלום בן משה ,ראש העיר :הצופים ,הצופים,
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העיר :הצופים מקבלים ממדינת ישראל הקצבה לתנועת הצופים.
רז שגיא ,חבר מועצה :אבל היא לא מגיעה ,היא לא ...
שלום בן משה ,ראש העיר 7 :שנים לא מגיעה .התמיכה היחידה מגיעה מהעירייה.
רז שגיא ,חבר מועצה :או קיי.
(מדברים יחד)
רז שגיא ,חבר מועצה :יכול להיות שיחליט הפורום פה  ..שאנחנו עוצרים או שאנחנו
מתגברים את הצופים ,אני בכלל לא מדבר על ה ,..אבל כשהתחייבנו ,התחייבנו לתת למישהו
כסף ב , 2019-לכל העמותות ,הרי העמותות האלה מתקיימות ממשהו .עכשיו ,אני לא בא
בטענות לכמה נותנ ים .לא שמעת אותי אומר שהתקציב נמוך ,שעיריית ראש העין לא בסדר.
מה שלא בסדר זה שאנחנו ,שאנחנו מתחייבים לגוף שמנוהל כלכלית גם כן כמו השבטים של
הצופים שלנו ,אנחנו צריכים להעביר את הכסף במסגרת שנת התקציב .הגזבר ,סליחה,
(מדברים יחד)
רז שגיא ,חבר מועצה :אין חיה כזאת ספטמבר עד ספטמבר .אתה יודע ,זה דו"ח שנתי.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הם קיבלו.
רז שגיא ,חבר מועצה :על  2019לא קיבלו.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הם קיבלו.
שלום בן משה ,ראש העיר :קיבלו ,קיבלו .רז ,קיבלו.
(מדברים יחד)
רז שגיא ,חבר מועצה :הם לא קיבלו.
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי ,רבותיי ,תודה לכם.

** סוף הישיבה **
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' :1
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד להעלות מחוץ לסדר
היום אישור מינוי מ"מ למיכאל מלמד בועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים סעיף 169ב
לפקודת העיריות.
בעד )11( :שלום בן משה ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,שלום מעוז,
דורון אמסלם ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,חנוך עוז ,בני בנגה בית אור.
החלטה מס' 2
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :אישור מינוי מ"מ למיכאל מלמד בועדת מכרזים לבחירת
עובדים בכירים סעיף 169ב לפקודת העיריות.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי מ"מ למיכאל מלמד בועדת מכרזים
לבחירת עובדים בכירים סעיף 169ב לפקודת העיריות.
בעד )11( :שלום בן משה ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,שלום מעוז,
דורון אמסלם ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,חנוך עוז ,בני בנגה בית אור
החלטה מס' 3
סעיף  4בתוספת לסדר היום :אישור מקדמי/הצהרתי לקיום הליך הקצאת המקרקעין
לבי"כ עמותת "בבת עין" במיקום החלופי – נדחה ברוב קולות לישיבת מליאת המועצה
הבאה.
בעד )5( :שלום בן משה ,עדי אביני ,דורון אמסלם ,בני אנניה ,חנוך עוז.
נגד )4( :עומר שכטר ,מיכל סופרין דיסטניק ,שלום מעוז ,בני בנגה בית אור.
נמנע )1( :רז שגיא
לא משתתף בהצבעה )1( :יעקב אדמוני
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החלטה מס' 4
סעיף  1בסדר היום :אישור התב"רים כמפורט להלן:
 .1א .אישור תב"ר מס'  1338עבור תכנון שיפורי בטיחות דרך מנחם בגין ,ע"ס ₪ 54,000
במימון עירייה ו ₪ 126,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב ₪ 180,000
ב .אישור תב"ר מס'  1339עבור תכנון שיפורי בטיחות רח' שגיא בקטע ברקן-אדיר ,ע"ס
 ₪ 36,000במימון עירייה ו ₪ 84,000 -במימון משרד התחבורה ,סה"כ תקציב
.₪ 120,000
ג .אישור הגדלת תב"ר מס'  1871עבור אולם ספורט -מרפק בי"ס יסודי  ,C110ע"ס
 ₪ 2,820,220במימון משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם  ,₪ 5,875,000תקציב
מעודכן ).₪ 8,695,220
ד .אישור תב"ר מס'  1340עבור השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים חלק א' –
 ,2020ע"ס  ₪ 15,334במימון עירייה ו ₪ 23,000 -במימון משרד התחבורה -
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,סה"כ תקציב .₪ 38,334
ה .אישור תב"ר מס'  1061עבור הקמה ,שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים
תשתיתיים ,ע"ס  ₪ 177,686במימון המשרד לשוויון חברתי ו ₪ 76,972 -במימון
עירייה ,סה"כ תקציב .₪ 254,658
ו .אישור הגדלת תב"ר מס'  1726עבור חינוך בנושא סביבה לשנים תש"פ ,תשפ"א,
תשפ"ב ,ע"ס  13,000ש"ח במימון משרד החינוך ו ₪ 3,249 -במימון עירייה ,סה"כ
תקציב .₪ 288,974
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט לעיל.
בעד )6( :שלום בן משה ,עדי אביני ,שלום מעוז ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,חנוך עוז.
יצאו )5( :עומר שכטר ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם ,בני אנניה ,בני בנגה בית אור.
החלטה מס' 5
סעיף  3בתוספת לסדר היום :אישור פתיחת שני חשבונות בבנק מזרחי סניף  543ראש העין
עבור בית ספר צומח במתחם  Eסמל מוסד  482547כמפורט להלן:
א .חשבון עבור ניהול עצמי של ביה"ס מורשי החתימה :ראש העיר/מנכ"ל וגזבר העירייה
(מורשי חתימה עפ"י דין על פי החלטות מועצה)
לאחר השלמת הליכי חקיקה שמוביל משרד החינוך ,מורשי החתימה יהיו :מנהל/ת
ביה"ס והמזכירה ,ככל שלא יחול שינוי במורשי החתימה על פי הצעת החוק
לכשתתאשר.
ב .חשבון בו יופקדו תשלומי הורים חובה ורשות .מורשי החתימה :מנהל ביה"ס חתימת
חובה וחתימת נציג ועד הורים או מזכירת ביה"ס.
החשבונות יפתחו בהתאם לתנאים המקובלים בבנק.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פתיחת שני חשבונות בבנק מזרחי סניף 543
ראש העין עבור בית ספר צומח במתחם  Eסמל מוסד  482547כמפורט לעיל.
בעד )9( :שלום בן משה ,עומר שכטר ,עדי אביני ,שלום מעוז ,בני אנניה ,יעקב אדמוני,
רז שגיא ,חנוך עוז ,בני בנגה בית אור.
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_____________________
שלום בן משה
ראש העיר

_____________________
אילן הררי
מנכ"ל העירייה
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