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סדר יום:
 .1אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור הגדלת תב"ר מס'  1277עבור פיתוח מתחם  ,Eע"ס  ₪ 26,955,663במימון
משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם  ,₪ 133,516,243תקציב מעודכן 160,471,906
.)₪
ב .אישור תב"ר מס'  1613עבור אחזקה ,בטיחות ,שילוט וגינון בכיכרות במתחמים,
ע"ס  ₪ 1,991,369במימון משרד הבינוי והשיכון.
 .2אישור מתן תמיכות לשנת .2020
 .3אישור המשך גביית היטלי פיתוח המפורטים להלן עד לתאריך  31/12/2021או עד
למועד שיאשר משרד הפנים.
חוק עזר לראש העין (סלילת רחובות) ,התשס"ז 2006 -
חוק עזר לראש העין (תיעול) ,התשס"ז .2006 -
חוק עזר לראש העין (שטחים ציבוריים פתוחים) ,התשע"ב .2011 -
הסבר :בחוקי העזר דלעיל קיימת מגבלת גבייה על פיה החל מיום  1/1/2021הטלת
ההיטלים בשיעור המעודכן טעונה את אישורם של מליאת המועצה ושל שר הפנים או
מי מטעמו.
בחוק עזר לראש העין (סלילת רחובות) ,התשס"ז  2006 -וחוק עזר לראש העין (תיעול),
התשס"ז  2006 -קיימת מגבלת גבייה עד ליום .31/12/2020
בחוק עזר לראש העין (שטחים ציבוריים פתוחים) ,אשרה מועצת העירייה הארכת
המשך גבייה עד ליום  31/12/2020וניתן להארכה נוספת באישור מועצת העירייה
ומשרד הפנים.
בשל הקורונה לא הסתיימה הכנת התחשיב לעדכון תעריפי היטלי סלילה ותיעול,
משרד רו"ח עדכן כי לא יעמוד בלוחות הזמנים לסיום הכנת התחשיב.
אשר לחוק עזר לראש העין (שטחים ציבוריים פתוחים) ,התשע"ב  2011 -הוכן תחשיב
לתעריפי חוק העזר ע"י משרד רו"ח ,בבדיקה התברר כי התחשיב שהוכן אינו עונה על
הנדרש .אי לכך ,נדרש להכין תחשיב חדש ,הכנת התחשיב הועברה למשרד רו"ח אחר
אשר אתו התקשרה העירייה לצורך הכנת התחשיבים עבור חוקי העזר סלילת רחובות
ותיעול.
בנסיבות אלה ,ולאחר בירור מקדמי מול משרד הפנים ,ניתן יהיה בכפוף לאישור מועצת
העיר לקבל ארכה של כחצי שנה או שנה (בכפוף לאישור משרד הפנים) לצורך השלמת
מלאכת עדכון התעריפים.
אי לכך ,מתבקשת מועצת העיר לאשר ארכה ,עד  31/12/2021או עד למועד שיאשר
משרד הפנים.
 .4אישור מינוי אדר' משה לורברבום מהנדס העירייה כנציג עיריית ראש העין במליאת
רשות ניקוז ירקון.
 .5דיון בדו"ח כספי חצי שנתי סקור לתקופת ינואר – יוני .2020
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שלום בן משה ,ראש העיר :אני מבקש לשבת רוצים להתחיל .אני רוצה לעדכן אתכם בנושא
מסוים שקשור לעמדת השלטון המקומי ,אני רוצה לעדכן אתכם בקשר לעמדת השלטון
המקומי בנושא החזרת התלמידים למערכת החינוך .יצא לקראת הישיבה שהייתה אתמול
עם רא ש הממשלה ,אנחנו הוצאנו לראש הממשלה ולכל השרים חתומים על זה נציגים של
 15רשויות גדולות בראשם חולדאי והמועצות האזוריות ,וארגון כל הארגונים שנוגעים
לעניין יש לי פה את המכתב ,העמדה שלנו קובעת באופן חד משמעי שאנחנו דורשים
ולשמחתי כבר חלק מהדרישות התקיימו לחזור למצב שבו כיתות קטנות ילמדו לא
בקפסולות אלא כמו גני ילדים ,כדי למנוע את הצורך הזה בפיצולים למיניהם .כיתות ג' ד
למידה פיזית גם כן בחצאי כיתות במשך  5ימים בשבוע ,כיתות ה ו – ט למידה היברידית
מתוכם  3ימים בשבוע ה' עד ט .כיתות י-יב למידה היברידית במשמרות בחצאי כיתות עם
תמרור של בתי ספר .היברידית זה למידה מתוקשבת .מה שלומדים בזום מרחוק וכו'.
היברידי זה משולב ,היברדי זה משולב ,חלק מהזמן הוא בא לבית הספר .זה הכוונה זאת
הכוונה שתהיה ,הדרישה שהם ילמדו חלק בבית וחלק בזום ,משולב ,לכן היברדי .זהו כמובן
שומרים לעצמנו את הזה כתבנו לכל השרים לכל הנוגעים בדבר בינתיים נענינו בחיוב לגבי
נושא של כיתות ד ,ו – ה' ואני מאוד מקווה שגם הכיתות האחרות זה יהיה יש פה דרישה של
כולל לקחנו את מיטב אנשי המקצוע לחוות דעת ואגב אפשר להוכיח היום שהחששות שהיו
שהתלמידים ידביקו וכו' וכו' המספרים של הילדים המודבקים מש קטן בצורה משמעותית.
שאני אסיים המנכ"ל יתן לכם סקירה קצרה על המצב שלנו בעיר באמת מצב אני רוחצה
לשבח את כל העבודה שנעשית ,את התושבים שממושמעים אנחנו במצב של מספר חולים.
בני אנניה ,חבר מועצה :רז לשאלתך הרבה שואלים שאלות אני אגיד כמה דגשים קטנים
החג חגגנו אותו בגולות  2500שנה זה מהמקורות מעזרא ונחמיה שהם היו עולים להר
ומחדשים את הברית עם אלוהים ושהיינו באתיופיה היינו מחולקים לכפרים והיו כפרים של
יהודים והכייס שזה בעצם הרב הגדול היה אומר לכולם כל פעם  50יום אחרי יום כיפור
עושים בעצם כפרה קהילתית סליחה קהילתית כזאת וצמים לאורך כל היום נפגשים בהר
יום צמים לאורך כל היום ובערב חוגגים ומתפללים לעליה לירושלים בעצם הדור של
ההורים שלי ושל סבא וסבתא שלי תבינו אחרי  2500שנה מבחינתם הם חוו את הגאולה
והיום זה בלתי נתפס כי היום מחכים למשיח וכו' וההורים שלי הגישו את הגאולה ,תבינו
 2500שנה כיהדות מנותקת משאר התפוצות שקיימים ונשאלת השאלה ושאלו אותם שאלה
הגענו לארץ האם צריך להמשיך לחגוג את החג או לא ,הגענו לירושלים לנחלה כביכול וזה
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היי תה שאלה ממש שעוררה הרבה הדים ואחד הדברים הכי חשובים ולמה המשכנו לחגוג
את החג זה בגלל המסורת ,זה מסורת שעברה עלינו דורות על גבי דורות ואין ספק שלראות
אתמול בעיר את הילדים הקטנים את המבוגרים ובכלל את כל תושבי ראש העיר מתחברים
לחג הזה שהוא חג רשמי במדינית ישראל שסוף סוף הקהילה האתיופית מקבלת את ההכרה
הראויה לה בחברה הישראלית ואני מאמ ין שעם השנים זה יגדל ויצמח ותודה לך ראש
העיר .המילה זיכית זה מהמילה לזכות.
שלום בן משה ,ראש העיר :חוץ מזה הכ ייס שלכם הראשי נפטר השבוע .אז אנחנו
משתתפים.
עדי אביני ,חבר מועצה :אשתו נפטרה ביום שישי קברו אותה במוצאי שבת וביום ראשון
הוא נפטר.
בני אנניה ,חבר מועצה :במותם ובחייהם לא נפרדו.
שלום בן משה ,ראש העיר :משתתפים בצער הקהילה על מ ותו של הכייס שלכם הראשי
אדוני המנכ"ל אפשר לפתוח את הישיבה באופן פורמלי.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ערב טוב פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין תאריך
 ,40/14ותאריך  17/11בשעה  18:45משתתפים ראש העיר ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי
אביני ,שלום מעוז ,דורון אמסלם ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,יוכי פנחסי ,רז שגיא ,בני בנגה
פה .אתם מקבלים את הערכות מצב שאנחנו עושים כל יום ,אתם מקבלים את הערכות מצב
שאנחנו עושים פעמיים ביום כל יום בשעה  11וכל יום בשעה  5מצבנו בהחלט תקין זה דו"ח
של היום בבוקר ,אתמול ביצענו  325בדיקות למעלה משמאל ,יש לנו סך הכל  2חולים
נוספים 2 ,חולים מתוך  325זה  0.63אחוז זה אחד המספרים הכי חשובים בגרף הזה וכמו
שאתם רואים אנחנו בירוק בהחלט מכובד .יש לנו סך הכל בכל העיר  18חולים אתם זוכרים
שהיו לנו  500ו –  600אנחנו עכשיו סך הכל  18חולים ובסיכום היום יהיה פחות כי חלק
מהחולים יוצאים מהבידוד .יש לנו  12נפטרים בעיר ,בסך הכל מצבנו מצוין .מחר יש דרייב
אין אתם מוזמנים בשוק משעה  14:00עד שעה  19:00וגם ביום חמישי משעה  14:00עד שעה
 19:00ומי ום ראשון אנחנו מקבלים עמדה ניידת אנחנו מתחילים לעבור במוסדות חינוך,
במוסדות ציבור עם עמדות של בדיקות ,בסך הכל אנחנו מקבלים רוח גבית מאוד חיובית
ממשרד הבריאות .זה הדש בורד שאנחנו עובדים עליו כל היום כל יום יש לנו אתם רואים יש
לנו  14מאומתים זה לפני חצי שעה כל העיר  66אלף תושבים  14חולים ואתם רואים את
מספר התושבים שהחלימו ויש לנו מעקב יומי  24שעות אפשר לומר לגבי החולים .יש לנו
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סיירת ברק ,סיירת ברק זה משהו של פיקוד העורף שאנחנו שולחים בדיקות לאנשים
הביתה ,מי שמבודד ,מי שמבוגר ולא יכול להגיע אנחנו שולחים אותו אליו הביתה ועושים
כאלה עשרות לפי פיקוד העורף אנחנו אחת הערים המצטיינות בדבר הזה .אתם זוכרים את
המפות שלנו ,פעם זה היה הכל אדום ,עכשיו כמו שאתם רואים הרחובות אנחנו לפי רחוב,
רחוב הרקפות ,שכונת הרקפות  3חולים ,שכונת רמב"ם היינו עם  50עכשיו אנחנו עם  2בסך
הכל זה יפה ומחר זה יכול להתהפך ראיתם מה היה בכפר קאסם היו ירוקים וחתונה אחת
הפכה אותם לאדומים אנחנו עובדים .במתחם  Cאין אף חולה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני יכול לומר לך בנגה אתה תושב גבעת טל ,גבעת טל באופן
קבוע כל התקופה אין חולים בכלל.
 .1אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור הגדלת תב"ר מס'  1277עבור פיתוח מתחם  ,Eע"ס  ₪ 26,955,663במימון
משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם  ,₪ 133,516,243תקציב מעודכן 160,471,906
.)₪
ב .אישור תב"ר מס'  1613עבור אחזקה ,בטיחות ,שילוט וגינון בכיכרות במתחמים,
ע"ס  ₪ 1,991,369במימון משרד הבינוי והשיכון________________________
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ברשותכם נעבור לישיבה סעיף  1יש לנו פה  2תב"רים .אישור
הגדלת תב"ר מס'  1277עבור פיתוח מתחם  Eבסך  26,955,663במימון משרד הבינוי והשיכון
הכנו מצגת קטנה ,זה מותנה בהסכמה שלכם .לא היה  10י מים בין ההודעה.
שלום בן משה ,ראש העיר :הדיון על התב"ר.
עדי אביני ,חבר מועצה :מדברים על הגדלה של התב"ר על מה מדברים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הזימון למליאה היה פחות מ –  10ימים ונדרשת
הסכמה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ועדת כספים דנה בו .אנחנו מבקשים את הסכמתכם לדון בזה.
שלום מעוז ,חבר מועצה :זה לא  10ימים זה יצא ב – .10/11
שלום בן משה ,ראש העיר :יש מישהו שלא רוצה שנדון בזה נעלה את זה לאישור?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :תודה על הסכמתכם.
אייל עמרוסי ,מנהל מנהלת המתחמים :שלום לכולם ערב טוב .אנחנו מדברים על הרשאה
ראשונה ,הרשאה לביצוע שצ"פים ואחזקה בשכונה במתחם  .Eזה בעצם המתחם אתם
מכירים אותו אני לא מחדש לכם .מה שאתם רואים במפה הזאת זה בעצם את החלוקה של
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האזורים שבהם היו כבר אכלוסים ,אכלוסים מתוכננים ב –  21,22,23כרגע מאוכלסים סדר
גודל של  1000יחידות דיור .התב"ר בעצם מתחלק לשני חלקים חלק ראשון שלו מדבר על
ביצוע שצ"פ 4 ,שצ"פים אתם רואים את המיקומים שלהם שצ"פ התיאטרון ,שצ"פ הגבעה,
שמדרונות טיילת  1והכיכר המרכזית זה  4שצ"פים שיוצאים לביצוע .המיקומים דרך אגב
נבחרו בהתאם לאכלוסים כלומר כל האזורים האלה הם יותר כחולים גם האזור הזה כל מה
שאתם רואים זה כחול וגם שם למטה על מנת לאפשר לכל האזורים שהתאכלסו גינה
ציבורית ראויה .מה כוללות העובדות? העבודות כוללות פיתוח כללי ,ריצופים ,מערכות
השקיה ברזיות  ,ריהוט גן ,מעקות ,פרגולות מתקני משחק ומתקני כושר .אני אציג ככה
באופן כללי מה שאתם רואים פה זה תכנית פיתוח תנוחה של שצ"פ הגבעה ,בשצ"פ הגבעה
יש העתקה של ארכיאולוגיה שמגיעה משצ"פ סמוך .אלה הדמיות של המתקנים שאמורים
להיות מותקנים בשצ"פ לא בטוח שזה יהיה בדיוק המתקנים האלה אבל זה פחות או יותר
מה שאנחנו מבקשים .שצ"פ בתחנה המרכזית זה מה שתוכנן שמתקני משחק לפעוטות,
ספסלים ברזיות וכמובן טיפול נופי וגינון.
עדי אביני ,חבר מועצה :מה הגודל של השצ"פ זה  200מ"ר או  400מ"ר?
אייל עמרוסי ,מנהל מנהלת המתחמים :זה שצ"פים גדולים.
שלום מעוז ,חבר מועצה :שניים מהם בערך לא כמו תדהר אבל דומים בגודל.
שלום בן משה ,ראש העיר :יש במתחם הזה מתחם הנביאים הרבה יותר שטחים יותר
ירוקים מאשר נניח ב –  Bאו ב – . A
אייל עמרוסי ,מנהל מנהלת המתחמים :זה בעצם ה ..זה חלק ראשון של התב"ר חלק שני
של התב"ר עוסק בנושא אחזקה בשכונה ,סעיף ב' של התב"ר עוסק באחזקה כרגע כמוש
אמרתי בשכונה מאוכלסות כ – 1000י חידות דיור וצריך כמובן לתחזק גם את הרחובות גם
תשתיות תת קרקעיות ,מערכות מים ,ביוב וניקוז .כמובן טיפול במדרכות יש לנו לא מעט
תלונות של תושבים אנחנו רוצים לתת להם מענה.
רז שגיא ,חבר מועצה :בסעיף  4נגעת בזה כתוב תיקוני פגיעות ומערכות התת קרקעיות ,אני
רוצה לדעת מי אמור לשלם על הפגיעות האלה ומי גרם אותם?
אייל עמרוסי ,מנהל מנהלת המתחמים :אני אגיד חלק מהפגיעות במערכות התת קרקעיות
מבוצעות על ידי יזמים שבזמן במהלך הבניה קורה זה טבעי עושים נזקים למערכות תת
קרקעיות כבישים ומדרכות אנחנו מתחשבנים עם אותם יזמים והם בעצם משלמים לנו עבור
נזקים האלה.
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עדי אביני ,חבר מועצה :אגב יש תקלות שלא מוצאים מי עשה .ב – Aו –  Bזה היה מאוד
שכיח היום בשכונה הוותיקה זה יחסית מצומצם.
שלום בן משה ,ראש העיר :אחד הלקחים שלנו מהשיטה שהייתה ב –  Aו –  Bשבעצם
התחילו את הסלילה לא סליחה את העבודות שהיו ב 2012 ,2011 -ובעצם אחר כך נכנסו
הקבלנים הם נכנסו תוך כדי זה שינינו את השיטה באופן כזה שלמשל במתחם הנביאים שזה
מה שנקרא  Eובמתחם  Cלמעשה החברות המנהלות סיימו את כל התשתיות ,יש כבר
כבישים ,מדרכות ,וחשמל וביוב ומים וכו' וכו' ,דא עקא שזה כבר קיים יש פגיעות כאלה
ואחרות שנעשות חלקם תופסים אותם וחלקם לא ,אבל זה לא מצב שבו מתחילים לבנות
בתים ועוד לא גמור או משהו כזה ,זאת אומרת זה מצב שהקבלנים נכנסים יש להם את כל
התשתיות מוכנות.
אייל עמרוסי ,מנהל מנהלת המתחמים :לגבי השצ"פים סך עלות השצ"פים והאחזקה קרוב
ל –  20מיליון  ,₪כמובן שהתב"ר הוא הרבה יורת גבוה קרוב ל –  22מיליון  ₪הוא כולל
כמובן את המע"מ את התקורות ,את כל ההוצאות הנלוות ,וזה בעצם מה שאנחנו מבקשים
לאשר.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה  :יש את המתחם של המנזר הביזנטי מה שנקרא חירבת
תאנה ויש את המנזר של החווה הפרסית שיש שם  ..באיכות מאוד גבוהה במתחם  Eליד
קריית החינוך.
שלום מעוז ,חבר מועצה :החווה הפרסית ב – .B
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :יש  8חוות פרסיות.
שלום בן משה ,ראש העיר :יש גם וגם.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לגבי החווה הפרסית ב –  Eיש לה קירות בגובה המקורי,
ואז יש את כל הסימנים איך היה הקירוי ויש לזה ערך שאין בעולם .מה קורה מבחינת ארגון
השצ"פים האלה? מה קורה עם  2המתחמים האלה צריך לעשות להם משהו היו תכניות היו
זה מה קורה עם זה למה אני לא שומע שזה מטופל.
שלום בן משה ,ראש העיר :חירבת תאנה בשונה מאחד האתרים שפה יעתיקו אותו בגלל
שהמיקום שלו לא מתאים ,חירבת התאנה יש לו כבוד מאוד גדול הכנסייה הביזנטית אתה
יודע כולכם יודעים שכיסו אותה מחדש כדי שלא תפגע .וכאשר יאשרו את השינוי של התב"ע
של מה שנקרא הכניסה לעיר איפה שצריך להיות קריית החינוך לב השכונה ,כאשר תהיה
בניה של בית הספר ,של קריית החינוך והשינוי הזה אתה היית שותף לו והקרית החינוך זזה
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מהמקום שלה היא זזה גם מזרחה וגם דרומה ,ואז כל הפיתוח של המקום הזה יחד עם
חירבת תאנה תיכנס כמו שגבעת רננה נכנסה פחות או יותר לבית הספר היא תיכנס ותשתלב.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה  :רק אם יהיה גשר עילי אם לא יהיה גשר עילי היא לא
משתלבת.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא יודע יכול להיות.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה  :יש לה כביש שקוע ותוכן שיהיה גשר עילי שיחבר את חירבת
תאנה לחצר של קריית החינוך .אם זה לא יהיה זה לא יהיה השאלה איפה זה עומד33 .
מיליון  ₪ואני לא רואה .הודבר השני כנ"ל דרך אגב החווה הפרסית גם כן תוכננה להיות
חלק מהחצר של קריית החינוך שם לא צריך גשר לא צריך שום דבר זה כמעט באותו מישור.
שלום בן משה ,ראש העיר :השצ"פים שהוצגו היום לא כוללים את השצ"פ שאתה מדבר
על יו ,ולא את חירבת תאנה מדובר על שצ"פים שהם נמצאים בקרבת מקום לאכלוס שנמצא
והם כמובן יש להם תקציב בתוך הפיתוח וכשזה יהיה ונגיד בעוד שנה תוצג התכנית וזה
יהיה .אני זוכר שדובר על גשר ואני מקווה שזה יהיה כי אחרת באמת אי אפשר להגיע לשם.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני לא ראיתי שמישהו תכנן גשר שם.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני לא אמרתי ,אמרתי שכרגע אין תכנון של השצ"פ הזה .,אין
תכנון בכלל.
שלום מעוז ,חבר מועצה :עדיין לא אין תכנון בכלל עדיין לא התקדם שינוי תב"ע ורק אחר
כך.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :שאלה אחרונה מה קורה עם לב השכונה שזה משהו כמו לא
זוכר  500 ,400יחידות דיור בקריית החינוך ושטח מסחרי של  5000מ"ר בשלב הראשון ועוד
 5000בשלב השני למה זה לא יוצא לכיוון? מה קורה עם זה? אני שואל יותר על קריית
החינוך ,ועל השטחה מסחרי.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אתן לך תשובה מכיוון שוב שאתה היית שותף להגדלה של
שטחי המסחר שהיו שם כל השינוי הזה מחייב ,מחייב שינוי עכשיו היה דיון לפני שנה וחצי
אם אני לא טועה והיתה התנגדות בוו עדת משנה לתכנון ובניה ממש ערב הבחירות היה דיון
והיו התנגדויות של התושבים אלה שנמצאים ב –  Bאלה שנמצאים על בן גוריון ,הם
נמצאים עדיין שם אלה שגרים ב –  .Bהנחייה לועדת המשנה לתכנון ובניה להביא את הדיון
הזה פעם נוספת לועדה ,כדי לדון בהתנגדויות.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :כבר נגמר כל הדיון הזה.
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שלום בן משה ,ראש העיר :לא נגמר ,לא נגמר וברגע שהועדת המשנה לתכנון ובניה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :למה זה לא עולה שבוע הבא ,ולמה לא עלה אתמול.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא היה אתמול .ישי יודע שהוא צריך לעלות את זה הכי מוקדם
שאפשר ואני מקווה ,לא מקווה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה  :אם לא הייתי מעלה את זה עכשיו זה היה עולה בסוף
הקדנציה הבאה.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא ,לא ,לא קצת לפני ,בנגה קצת לפני .קצת לפני .הציניות
זה דבר חשוב במקרה הזה אתה צודק ישי יודע לא מגישים לשינוי תב"ע לפני שוועדת משנה
עירונית .מכיוון שועדת משנה לתכנון ובניה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אתה בטוח שזה נכון העובדות האלה אני בידיעה שהגישו
את זה לשינוי תב"ע.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא ,לא לא הציגו.
שלום מעוז ,חבר מועצה :הציגו את זה לשינוי תב"ע היו התנגדויות הוחלט לאפשר את
הגשת ההתנגדויות באיחור למרות שזה כבר היה בשלב של הדיון הוחלט לתת הארכה ולקבל
את ההתנגדויות ומאז זה לא עלה לדיון.
שלום בן משה ,ראש העיר :ישי יודע שעד סוף השנה הוא מביא את זה לועדת משנה .דרך
אגב רק בגלל עניין ציבורי לתת לתושבים בכל זאת לדון בהתנגדות .מבחינה פורמלית הזמן
של מועד הגשת התנגדות כבר פג ,זאת אומרת היה אפשר להתעלם מזה ולהביא את זה
לועדה ,והועדה צריכה לאשר את ההפקדה ומפה זה עובר למחוזית כדי להפקיד את זה
במחוזית .אנחנו חשבנו מכיוון שיש פה עניין ציבורי ויש הרבה אנשים שיש להם טענות מפה
ועד הונו לולו בכל זאת לקבל אפילו בדיעבד את הנושא של ההתנגדויות שלהם הוא צריך
לדון בזה עד סוף השנה הזאת ,בסוף השנה הועדה תאשר את ההפקדה בועדה המקומית וזה
יועבר למחוזית .אגב למחוזית זה כבר הוצג ,זה הוצג למחוזית בפרה רולינג פעמיים והם
אישרו באופן כללי גם את הכבישים שבזמנו נשארו בעינם וגם הגדלה של המסחר ובירכו על
כך .אוקיי בבקשה נושא הבא.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיף ב' אישור תב"ר מס'  1613עבור אחזקה ,בטיחות שילוט
וגינון וכיכרות במתחמים על סך  1.991.369מיליון במימון משרד הבינוי והשיכון ,הסעיף
הזה אומר שעיריית ראש העין מקבלת אחריות על כל פניות המוקד במתחמים דבר שעד
היום היה עובר מהמוקד למשרד השיכון ממשרד השיכון לקבלנים ולא היה קבלן ולא היו
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מטפלים .אחרי שנה של דיונים קיבלנו על זה אישור ,קיבלנו על זה גם תקציב סך התקציב
אתם רואים  ,1.9מיליון 813 ,אלף ש"ח בשנה לכל פניות המוקד ועשינו ממוצע כמה פניות
למוקד יש ובאיזה נושאים ו – 800 -לף  ₪אמור לכסות קיבלנו סוף סוף  1.050.000לטובת
שילוט למסד את השילוט ב –  Aב –  Bוב –  Eועוד כיכרות שעשינו על חשבון העירייה
שפתחנו את בית הספר מי שמכיר את הכיכרות מול חיים בורי זה היה מהעירייה ופה הוחזר
לנו הכסף אז אפשר לברך על הגומל.
שלום בן משה ,ראש העיר :עשינו את זה במימון העירייה וקיבלנו החזר על זה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בהחלט אמירה העירייה אומרת שמוקד  106העירוני לוקח
אחריות מלאה על כל פניות המוקד בכל המתחמים וזה באחריותנו באחריותי וזה מטופל.
שלום מעוז ,חבר מועצה :אני רק רוצה לומר משהו ,אני רוצה לומר הרבה תודה לאילן אני
באמת שנה וחצי ישבתי לו על הוריד כמו שלא ישבתי לאף אחד ,גם לראש העיר המון תודה
כי זה משהו שמהיום הראשון שאני זועק אותו ואומר אותו שהפניות ל –  106לא מטופלות
בפסגות .אילן מהיום הראשון לקח את זה חיבק את זה ואמר אני אפתור את הסוגיה וזה
אחד הדברים שהכי כייף לי לראות אות ם אחרי שנתיים לראות שתושב שפותח קריאה לא
יגידו לו משרד השיכון ביותר זה בעיני אחד ההישגים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אגב האמירה הזאת היא אמירה אומללה כי באופן מעשי
התושב לא מעניין אותו הוא לא יודע מי משרד השיכון הוא יודע עירייה הוא לא יודע
שהכסף לא הגיע ,בסוף את שתי הכיכרות עשינו על חשבוננו וקיבלנו את הכסף.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אוקיי תודה אז אנחנו מעלים להצבעה את סעיף  1א ו – ב'
ביחד .ראש העיר?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס /מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון? יצא .בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מעצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יוכי?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 1
סעיף  1בסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור הגדלת תב"ר מס'  1277עבור פיתוח מתחם  ,Eע"ס  ₪ 26,955,663במימון
משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם  ,₪ 133,516,243תקציב מעודכן .)₪ 160,471,906
ב .אישור תב"ר מס'  1613עבור אחזקה ,בטיחות ,שיל וט וגינון בכיכרות במתחמים ,ע"ס
 ₪ 1,991,369במימון משרד הבינוי והשיכון.
בעד )10( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,שלום מעוז ,בני אנניה,
יעקב אדמוני ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
יצא )1( :דורון אמסלם
 .2אישור מתן תמיכות לשנת .2020
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור מתן תמיכות לשנת  2020פרומה היועצת המשפטית
בבקשה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה  :טוב הפרוטוקול של ועדת תמיכות עם הטבלאות
מונחים בפניכם .למעשה מה שוועדת תמיכות עושה היא מיישמת את הקרטריונים שאושרו
על ידי מועצת הע ירייה ביחס לבקשות שהוגשו ,נעשית בדיקה שהבקשות עומדות בתנאי
הסף ,שצורפו אישור ניהול תקין ,דו"חות כספיים בנוסף מתבצעות ביקורות במקומות
הפעילות .השנה חלק מהמקומות לא היו פעילים וזה יהיה יותר קשה אבל בגדול מבצעים
ביקורת לוודא שהפעילות מתקיימת ,מבקשים גם דפי חשבון בנק לראות את השימוש
בכספים ,והועדה דנה .היו מספר בקשות שלא אושרו אני תיכף אפרט אותן זה גם מופיע
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בפרוטוקול .הייתה בקשה בתחום הרווחה של עמותה בשם להודיע לא היה לה אישור ניהול
תקין וההמלצה לאשר הי יתה מותנית בהמצאת אישור ניהול תקין בדקתי בגזברות ואין
להם א ישור ניהול תקין ולכן לא ניתן לאשר את הבקשה שלהם .עמותה נוספת בשם עמותת
קו החיים היא לא עומדת בסעיף  4לתנאי הסף לקבלת תמיכה ,אחד התנאים שנקבעו
בקריטר יונים שהגוף פועל בשיתוף עם האגף לשירותים חברתיים בעירייה ,נעשתה בדיקה
עם מנהלת אגף הרווחה שהודיעה שהעמותה אינה מוכרת לה ולכן היא לא עומדת
בקרטריונים והתמיכה לא אושרה לה .הוגשו  2בקשות בתחום הספורט העממי 2 ,הבקשות
גם כן נדחו כי הם לא עמדו בתנאי הסף ,תנאי הסף שהיו בקרטריונים הם שמספר
המשתתפים בפעילות לא יפחת מ –  100ומספר הקבוצות לא יפחת מ –  10אז התנאים
האלה לא התקיימו ,יש גם תנאי נוסף של פעילות קהילתית ,אם רק זה היה עומד רק על זה
אז השנה בגלל כל המגבלות יכול להיות שבכל זאת היינו אמורים לשקול אבל הם לא עמדו
ביתר תנאי הסף ,ולכן הבקשות לא אושרו ,וגם אחת העמותות הגישה את הבקשה באיחור.
יש טבלאות ,יש פירוט הועדה כמובן היא גוף ממליץ ,היא ממליצה למועצת העירייה לאשר
את הבקשות לתמיכה למעט הבקשות של עמותת קו החיים ,עמותת עילי ,עמותת אדם
וספורט עמותת להודיע כפי שפירטתי קודם.
עדי אביני ,חבר מועצה :מה קורה עם הכסף של העמותות האלה רחבעם?
שלום בן משה ,ראש העיר :תיכף נתייחס לזה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה  :שניה תיכף אסביר .בהתאם עוד תבחין אחד שיצטרך
להיבדק בהתאם לתבחינים זה קריטר יון שחל על כל הבקשות ששיעור התמיכה לא יעלה
 60%מהוצאות העמותה לשנת  ,2020בשל משבר הקורונה יתבקשו העמותות להעביר דו"ח
הוצאות לשנת  2020כדי לראות שהם עומדים בתנאי הזה .כפי שמפורט .עכשיו עדי אוקיי
לגבי העמותה של קו החיים ו –  2עמותות הספורט מלכתחילה הבקשות לא אושרו והם לא
נכנסו בתחשיבים מה שכן נכנס בתחשיבים כי לפחות ההתחייבות שלהם והמצג שיצרו כלפי
מי שבקש את הבקשות שבכל זאת יהיה להם אישור ניהול תקין וימציאו אותו זה רק
עמותת להודיע נדמה לי שמדובר צריך להסתכל משהו כמו  ₪ 6000ואני מציעה אם מקובל
עליכם לחלק את זה באופן יחסי לפי הקרטריונים בין העמותות אחרות בתחום הרווחה.
עדי אביני ,חבר מועצה :כן למה לא ,יש התמיכות לא גבוהות.
שלום בן משה ,ראש העיר :הם יחלקו את זה באופן יחסי לאחרים.
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אם זה מקובל עליכם אפשר להצביע בצורה הזאת.
רז שגיא ,חבר מועצה :אנחנו נמצאים באמצע נובמבר  2020ואני חושב שאני השקעתי כל כך
הרבה מילים בנושא הזה שאנחנו מאשרים תמיכות ומרימים ומצביעים ובסוף האיש שיושב
לימ ינך שהוא מנהל את כל הנושא .לא מעביר את הכסף אז בצופים מפטרים אנשים ובנוער
העובד מפטרים אנשים ובני עקיבא לא גורמים את החודש ואנחנו מצביעים ומתלהבים
מעצמנו ובסוף הכסף אנחנו בסוף השנה הם פנויים ואנחנו לא נותנים להם את הכסף אז מה
זה כל הקשקוש הזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אגב זה לא קשקוש בכלל לא .זה לא קשקוש ודבר שני אמרנו
בפעם קודמת ,אם היית ממתין הייתי אומר לך עכשיו שאנחנו החודש נשלם את כל
התמיכות.
עדי אביני ,חבר מועצה :אגב אנחנו מקדימים השנה בכל השנים עברו זה היה בסוף דצמבר.
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו השנה נשלם את התמיכות עד סוף חודש נובמבר ומה
שהבטחנו לצופים ולתנועות הנוער כנ"ל.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :תשובה לרז תקציב העירייה מנהלים אותה כל השנה
באחריות גם כן ,ב –  30/6או אמצע השנה אני יודע שיש מחסור של קרוב ל –  30מיליון ₪
בהכנסות ההנחיות אומרות שהדבר האחרון שאתה אמור להוציא זה תמיכות ,אז ההנחיה
הי יתה שמקפיאים בשלב זה עד שנדע שאכן מתן התמיכות לא יצור לנו גירעון .אין מה
לעשות.
רז שגיא ,חבר מועצה :תתייחס התייחסות קצרה אדוני הגזבר מספרים שבמלחמת העולם
השניה בחלק הראשון שלה שבריטניה הייתה תחת הפצצות רעב נורא את הילדים הוציאו
מלונדון והעבירו אותם למשפחות וחלקם מחוץ למשפחות בכפרים בא שר ההגנה הבריטי
ושר הביטחון באו לצ'רציל ואמרו לו תשמע אנחנו ממש קצרים בתקציב הביטחון ואנחנו
צריכים להגן על החופים של בריטניה והאמינו שהגרמנים הולכים אחרי שהם כבשו את
צרפת לפלוש לבריטניה ,אז אמרו אנחנו רוצים שתגדיל את תקציב הביטחון אמר צ'רציל
מאיפה אתם רוצים לקחת הם אמרו אנחנו ניקח מתקציב התרבות ,ענה לו צ'רציל אז לא
תהיה לנו סיבה להילחץ אז אני אומר לך שמדובר בסכומים כל כך ,התרבות אני אומר לך
רחבעם מכיוון שבסוף מדובר בסכומים פעוטים שהגופים האלה תנועות הנוער שאם לא
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נחזיק אותם לא יהיו לנו כאלה ,גאוותנו עליהם הילדים של כולם שם ,ולא משנה כרגע איזה
תנועת נוער ואם לא נתמוך בהם הם יתרסקו.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :על אף שהם לא פעלו במשך חצי שנה אתה יודע את זה.
רז שגיא ,חבר מועצה :מה זה לא פעלו הם עושים זום הם מתחזקים את המבנים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני כבר אמרתי שאנחנו משלמים להם עד סוף החודש הזה לכל
העמותות כולל תנועות הנוער.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :זה מצוין אני לא דיברתי על זה אני דיברתי א' תנועות הנוער
הם פעלו בזמן משבר הקורונה ,וכמו שאתה גם יודע ראש העיר הם התגייסו בזמן משבר
הקורונה הם התגיי סו ועזרו לקשישים ועזרו והיו חלק בלתי נפרד ממערך הטיפול בקורונה
של העיר ,זה אני חד משמעית מסכים .ראש העיר אני רוצה הערה נוספת אני חושב שבשנים
הבאות וכאן זה משהו שאני אומר גם לך רחבע ם בעיקר לך רחבעם אנחנו צריכים את
התמיכות להעביר כמה שיותר מוקדם מדוע ,כי תנועות הנוער פועלות לא על פי שנה
קלנדרית אלא על פי שנת לימודים ,הם פועלות על י תשפ"א ,תש"פ למעשה התחילה תשפ"א
והם לא קיבלו עדיין את התקציב .נכון שאנחנו מסתכלים על זה כרשות באופן קלנדרי זה
בסדר אבל אנחנו צריכים לגלות יחד עם זה רגישות יותר גבוהה ולהעביר את זה יותר
מוקדם.
שלום בן משה ,ראש העיר :המוקדם זה ספטמבר בתחילת שנה הלימודים אפשר לעשות
מאמץ כזה ,אפשר לעשות מאמץ אפשר לעשות מאמץ ונעמוד בזה להקדים את זה לספטמבר
וזה יהיה בשורה טובה .השנ ה נשלם את זה בנובמבר כמו שהבטחנו ,אני מציע שנעבור
להצבעה.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :עד לפני שנתיים כל התמיכות היו בסעיפים מותנים
העברנו אותם לסעיפים רגילים ,השנה בגלל המצב של הקורונה הקפאנו את זה עד עכשיו
אבל ככה היינו אמורים מזמן להוציא אותם.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :יכול להיות שאתה צריך לייצר איזה שהיא סוג של
רשימה שהיא רשימה קדימויות זאת אומרת איזה מהתמיכות עוסקות בחינוך או בפעילויות
או כל דבר אחר אתה בעצם יוצר קדימות ,וגם מייצר איזה שהוא כתב התחייבות לפחות
לתנועות נוער שאומר יגיע לכם  Xכסף ברמה מסוימת בזמן מסוים.
עדי אביני ,חבר מועצה :תמיכות זה תמיכות.
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שלום בן משה ,ראש העיר :אפשר לתת את זה בשתי פעימות פעימה ראשונה בתחילת שנה
והשניה בסוף שנה בהחלט שווה בחינה.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :אני מבקש להפריד לעמותת בבת עין ועמותת חסד ואמת דבר
שני אני הראש של התמיכות של הכוללים לא משנה באיזה כובע אני נמצא אני לא יכול
להצביע בעד על הכוללים מסיבה אחת שאני יודע את המצוקה שלהם שנה אחרי שנה אין
שום תוספת אין שום דבר ,אני שמח שתומכים בעמותות ועוזרים להם בחשמל ומים ואתם
יודעים מה אתם נותנים לעמותות אחרות של הנוער ואצלנו שום דבר בכולל בבית המדרש
שהכולל שפה  ...אנחנו יודעים שעם ישראל חי בקדושה כל הקיום של העם מאז ועד היום כל
אחד  ...כדורגל לא דברים אחרים ,החזיק אותנו התורה .עכשיו שאני רואה שנה אחרי שנה
אין שום דבר לא דבר בסיסי לתת תמיכה לאברכים שזה משפחות אני לא צריך להסביר לכם
את המצב הקורונה ,הם לומדים בחוץ וכל הדברים האלה וכל הקשים וכל זה ובכל אופן
שאין הגדלה של תמיכות הכוללים אני נמנע בכאב של המצוקה של הכוללים אני לא יכול
להיות בעד ,אני אמנע שאר הדברים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה תימנע בגלל שאין הגדלה לא בגלל שאין תמיכה .אתה יודע
שאם יש הגדלה,
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :אם היו מתחשבים עם העמותות אחרות של נוער תומכים
בחשמל ומים ורוב אחזקות אחרות היה בסדר היה משהו פיצוי אבל אין את זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מציע שלא להיכנס ,אני מקבל אני יודע שאתה עומד .אנחנו
נגי ש נעשה את זה בשתי הצבעות הצבעה אחת חסד ואמת כדי שאתה לא תוכל להשתתף כי
זה עמותה שאתה נמצא בה ,והשני זה לגבי של עמותה של בבת עין.
עדי אביני ,חבר מועצה :שלוש הצבעות .אני מבקש רשות דיבור מכיוון שאי אפשר לדבר
באמצע הצבעה ואנחנו ניגשים להצבעה זה ישיבה אקספרס אני מתגעגע לישיבות כאלה אולי
אפשר לבדוק את ההרכב של האנשים ולשמור על ההרכב הזה אני יודע שחנוך שומע אותנו
אני מרגיז אותו .אני רוצה לומר משהו על עמותת בבת עין ויש דמגוגיה מאוד גדולה רק לא
מזמן לפני שתי ישיבות אישרנו את בבת עין ואני טענתי שבבת עין זה לא בית כנסת זה מרכז
קהילתי וכולם התנפלו עליי והנה עכשיו אנחנו רואים את זה ותמיכה בנושא של תרבות
ומורשת ישראל בב ת עין נמצאת אגב אין שום בית כנסת שנמצא פה נמצאים שלושה גופים
בסך הכל בבת עין אחת מהן ,אין פה שום בית כנסת ואני אומר שבבת עין עושה פעולות
מעטות יחסית לבתי כ נסת אחרים ,הם לא נכנסים לפה הם לא נכנסים כי הם לא מרכז
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קהילתי הם בית כנסת ובבת עין לא מתנהגת כמו בית כנסת להוציא את זה שמתפללים שם
זה לא בית כנסת זה מרכז קהילתי ואי אפשר לרקוד על שתי החתונות שרוצים לקבל
הקצאה להגיד שזה בית כנסת ואז שרוצים לקבל תמיכות להגיד שזה מרכז קהילתי.
שלום מעוז ,חבר מועצה :אתה אומר מרכז קהילתי אנחנו אומרים בית כנסת.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :אפשר לשאול שאלת תם הגרעין התורני לא מעורב בהפעלות
בתי כנסת?
עדי אביני ,חבר מועצה :לא מעורב.
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר אתה מזכיר לי את ההשוואה שעושים בין המפגינים לבין
הישיבות אל תכנסו לזה זה לא רלבנטי כיוון שסיכמנו שזה עולה אם אתה רוצה לעלות את
זה בשנה הבאה אני לא מציע שתעלה את העניין הזה מכיוון שבית המשפט קבע בית המשפט
קבע שעמותת בבת עין היא בית כנסת ולכן חייב אותנו על כל הסאגה שעברנו על בית כנסת.
אם תרצה לעלות עכשיו זה לא רלבנטי.
עדי אביני ,חבר מועצה :אני שאלה משהו אחר רלבנטי שאלה לגזבר וליועצת המשפטית אם
בשנה הב אה תבוא עמותת יד חללי צה"ל לא משנה איזה שהיא עמותה שלא תהיה ,בסדר
ותגיש של בית כנסת ותגיש בקשה לעשות פעולות תרבות האם היא תקבל אישור כן או לא?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הסוגיה היא שהעמותה הזאת עמותת בבת עין היא גם
מתפללים וגם עושים פעילות קהילתית.
עדי אביני ,חבר מועצה :חברים הכל בסדר רק יש צדדים מותר הכל ,ויש צדדים שמכסחים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה לפני זה שאתה מתגעגע לדיונים כאלה הדיון הזה לא
רלבנטי אם אתה רוצה לעלות את זה לקראת שנה הבאה שנדון .עכשיו לא תקבל תשובה זה
שאלה תיאורטית .זה שאלה תיאורטית אני לא אתן לך תשובה כי זה שאלה תיאורטית
בשנה הבאה כשידונו איזה עמותות כן וכו' וכו' וידונו מחדש תוכל לעלות את הסוגיה ,לכן
הערה של אדמוני מקובלת אנחנו מצביעים.
עדי אביני ,חבר מועצה :אני קורא לחבריי ממרצ להתנגד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חברים אנחנו מצביעים על סעיף  2מתן תמיכות ללא חסד
ואמת וללא בבת עין ,ולא כוללים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :חסד ואמת הוא כולל.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :הוא אמר שהוא נמנע הכוללים ללא חסד ואמת.
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה יהיה אישור ללא כוללים וללא בבת עין.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו ברשותכם ראש העיר רושמים שבשנה הבאה אנחנו
נשתדל לפצל את התמיכות לפעמיים אחד בחציון אחד ,את חלוקת התמיכות בשתי פעימות.
אוקיי אז מתן תמיכות ללא כוללים וללא בבת עין .ראש העיר?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס /מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יוכי?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חברת מועצה :בעד.
החלטה מס' 2
סעיף  2בסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מתן תמיכות לשנת  2020עמותת
"בבת עין" והכוללים.
בעד )10( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,שלום מעוז ,בני אנניה,
יעקב אדמוני ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
יצא )1( :דורון אמסלם
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 .2אישור מתן תמיכות לשנת  2020לכוללים
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אותו סעיף רק הכוללים למעט חסד ואמת לאברהם .הצבעה
על סעיף  2רק על הכוללים ללא חסד ואברהם .ראש העיר?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :נמנע.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יוכי?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 3
סעיף  2בסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מתן תמיכות לשנת 2020
לכוללים ,למעט עמותת "חסד ואמת לאברהם".
בעד )9( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,שלום מעוז ,בני אנניה,
רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
נמנע )1( :יעקב אדמוני.
יצא )1( :דורון אמסלם
19

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  40/14מיום 17/11/2020

 .2אישור מתן תמיכות לשנת  2020לעמותת "בבת עין".

אילן הררי ,מנכ"ל העיריה :עכשיו אנחנו עושים בבת עין .ראש עיר?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העיריה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העיריה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העיריה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :נגד.
אילן הררי ,מנכ"ל העיריה :שלום?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העיריה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העיריה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :נגד.
אילן הררי ,מנכ"ל העיריה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העיריה :יוכי?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העיריה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 4
סעיף  2בסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מתן תמיכות לשנת 2020
לעמותת "בבת עין".
בעד )8( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,שלום מעוז ,בני אנניה ,רז שגיא,
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
נגד )2( :עדי אביני ,יעקב אדמוני.
יצא )1( :דורון אמלסם.
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(יעקב אדמוני יצא)

 .2אישור מתן תמיכות לשנת  2020לעמותת "חסד ואמת לאברהם"
אילן הררי ,מנכ"ל העיריה :תמיכות חסד לאברהם .מר אדמוני יצא .ראש העיר?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העיריה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העיריה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העיריה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העיריה :שלום?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העיריה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העיריה :אדמוני ,יצא .רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העיריה :יוכי?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העיריה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 5
סעיף  2בסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מתן תמיכות לשנת  2020לעמותת
"חסד ואמת לאברהם".
בעד )9( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,שלום מעוז ,בני אנניה,
רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
יצאו )2( :יעקב אדמוני ,דורון אמסלם.
(יעקב אדמוני חזר)
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 .3אישור המשך גביית היטלי פיתוח המפורטים להלן עד לתאריך  31/12/2021או עד
למועד שיאשר משרד הפנים.
חוק עזר לראש העין (סלילת רחובות) ,התשס"ז 2006 -
חוק עזר לראש העין (תיעול) ,התשס"ז .2006 -
חוק עזר לראש העין (שטחים ציבוריים פתוחים) ,התשע"ב .2011 -
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור המשך גביית היטלי פיתוח המפורטים להלן :עד
לתאריך  31/12/2021או עד למועד שיאשר משרד הפנים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אישור המשך גביית היטלי פיתוח המפורטים להלן
כמו שהמנכ"ל הקריא עד ל –  31/12/2021או עד למועד שיאשר משרד הפנים .חוק עזר
לראש העין סלילת רחובות ,חוק עזר בעניין תיעול וחוק עזר לראש העין שטחים ציבוריים
פתוחים .יש כאן הסבר .בחוקי העזר של התיעול וסלילת רחובות קיימת מגבלה לפיה החל מ
–  1/1/21הטלת היטלים בשיעור המעודכן טעונה את אישורה של מליאת מועצת העירייה או
של שר הפנים או מי מטעמו ,ולגבי חוק עזר שצ"פ שם אנחנו כבר קיבלנו הארכה שאושרה
על ידי מועצת העירייה וגם על ידי שר הפנים גם עד  31/12/2020ועל כן הגבייה לאחר מועד
זה טעונה אישור של המועצה ושר הפנים או מי מטעמו .העיכוב נגרם בנושא של סלילת
רחובות ותיעול בגלל משבר הקורונה ,לא סיימו את הכנת התחשיב ,והמשרד רו"ח ששירותיו
נשכרו כדי להכין את התחשיב עדכן שלא יעמוד בלוחות הזמנים .לגבי השצ"פ מה שקרה גם
הכל מופיע וכתוב לכם שהוכן תחשיב גם על ידי משרד רו"ח הוא הכין את התחשיב
והשתמש במפתחות ולא הכין איזה תחשיב שמתייחס גם לתב"עות שלנו הגזבר לא נראה לו
שהתחשיב הזה תקין לפי הנחיות ,נערכה בדיקה על ידי עו"ד עופר שפיר שהוא מלווה אותנו
בת חום היטלי פיתוח הוא מומחה בתחום הזה ואכן אמר שהתחשיב הזה אינו עונה על
הנדרש ,וצריך להכין תחשיב חדש .גם העבודה הזו הועברה למשרד רו"ח שמכין את
התחשיבים לחוקי העזר האחרים .מועצת העיר מתבקשת לאשר ארכה עד  31/12/21או עד
מועד שיאשר משרד הפנים לשלושת חוקי העזר הנזכרים על מנת שיהיה אפשר להמשיך
לגבות היטלי פיתוח.
עדי אביני ,חבר מועצה :אנחנו מדבירם על אותם תעריפים בדיוק אין שום שינוי בתעריפים?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אין שום שינוי בתערי פים למעשה מאריכים את
הקיים ,למעשה ההוראה של מגבלת הגבייה הקיימת כי אחת לכמה שנים צריך לעשות רה
תקשוב ולבדוק אם התעריפים מתאימים או צריך לעשות איזה שהוא שינוי ,אוקיי הארכה
היא  as isעל פי התעריף הקיים כמו שאמרת.
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בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אין הצמדות אין דברים כאלה?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :ישנה הצמדה על פי חוק העזר.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בכל חוקי העזר יש סעיף הצמדה.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :תמיד יש הצמדה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :נעשה הצבעה על סעיף  .3ראש עיר?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום.
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יוכי?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' 6
סעיף  3בסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המשך גביית היטלי פיתוח
המפורטים להלן עד לתאריך  31/12/2021או עד למועד שיאשר משרד הפנים.
חוק עזר לראש העין (סלילת רחובות) ,התשס"ז 2006 -
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חוק עזר לראש העין (תיעול) ,התשס"ז .2006 -
חוק עזר לראש העין (שטחים ציבוריים פתוחים) ,התשע"ב .2011 -
בעד )10( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,שלום מעוז ,בני אנניה,
יעקב אדמוני ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
יצא )1( :דורון אמסלם.
 .4אישור מינוי אדר' משה לורברבום מהנדס העירייה כנציג עיריית ראש העין במליאת
רשות ניקוז ירקון________________________________________________
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מבקשים לאשר את המינוי של המהנדס שלנו משה לורברבום
מהנדס העירייה כנציג עיריית ראש העין במליאת רשות ניקוז ירקון .אני מזכיר לכם ששאול
סטאחי סגן המהנדס הקודם הוא זה שביצע את התפקיד ,ולאחר שהוא סיים את תפקידו
ופרש אנחנו מבקשים למנות את המהנדס לנציג שלנו ברשות ניקוז ירקון .זה אמור זה צריך
לעלות להצבעה .ראש עיר?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :נמנע.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יוכי?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בעד.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 7
סעיף  4בסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי אדר' משה לורברבום
מהנדס העירייה כנציג עיריית ראש העין במליאת רשות ניקוז ירקון
בעד )9( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,שלום מעוז ,בני אנניה,
יעקב אדמוני ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
נמנע )1( :רז שגיא.
יצא )1( :דורון אמסלם.
 .5דיון בדו"ח כספי חצי שנתי סקור לתקופת ינואר – יוני 2020
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :הגזבר בקשה דיון בדו"ח כספי חצי שנתי סקור לתקופת ינואר -
יוני .2020
רז שגיא ,חבר מועצה :אני רוצה לעלות סוגיה על התקציב הסקור ,התקציב הסקור כולל,
חלק מהתקציבים של העירייה זה להחזיק עוזרים ועוזרות ומזכירות וטלפונים ופלאפונים
אתה יודע את זה נכון ,יש סעיף שנקרא  140א' לפי סעיף  140א' לפני שלושה חודשים פחות
שלושה ימים היית צריך לענות לי כי ככה הסמיך אותה ראש העיר על בקשה לגילוי
מסמכים ,לפני חודש וחצי פחות שלושה ימים היית צריך לענות לי על סעיף נוסף ,בפירוש לא
כתבתי אתה מכותב למכתב היום שאם עד היום עד שש וחצי בערב אני לא אקבל מענה .אני
מסביר אני שולח מכתבים כדי לקבל תשובה הם על פי חוק ולפי פקודת העיריות  140א'
והייתי צריך לקבל על זה תשובה לפני שלושה חודשים פחות שלושה ימים ולפני חודש וחצי
פחות שלושה ימים אז אם אתם לא עושים את תפקידכם אז אני לא יודע על מה אתם
מקבלים משכורת ,זה יפה מאוד שלקח שנה וחצי כדי לספר את הסיפור שמתקשרים ל –
 106ואפשר סוף סוף לענות על הסיפור של בעיות כבישים מדרכות וכיכרות ב –  Aו –  Bאבל
גם שחבר מועצה מבקש מידע על פי חוק ,את המחויב על פי חוק ואני אומר לכם אני לא
צוחק איתכם מכיוון שלא קיבלתי בשש וחצי את הדבר הזה דיברתי גם עם ראש העיר באופן
אישי תהיה תביעה אישית נגדך המנכ"ל ואישית נגדך ראש העיר אתם אלה שממונים ויש
לכם את כל הכלים מכוניות ,ונהגים ומזכירות והכל ואתם לא עונים לחברי המועצה על
הבקשות למידע צר לי זה לא חוקי זה לא תקין וזה לא יעבור לסדר היום אני אומר לכם,
אתם תבואו ותתייצבו בבתי משפט פעם אחר פעם אני לא אוותר לכם אני מבקש מידע אתם
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תשלחו לי אותו אני צריך אותו .. ,ציבור אם אני לא אקבל אותו לא יהיה לכם שקט ,אתם
תרוצו מבית משפט לבית משפט התביעה בדרך גם לך אילן הררי וגם לך ראש העיר בן משה.
שלום בן משה ,ראש העיר :דיברתי איתך לפני הדיון כשדיבתי על זה ,זה לא הגיע קודם כל
הבקשה שלך היא לגיטמית אתה צריך לקבל את המסמכים לא כעבור שלושה חודשים אלא
הרבה פחות .זה אחד .שתיים אני מציע מכיוון שאיומים הם לא זה זכותך כמובן לתבוע מה
שאתה רוצה.
רז שגיא ,חבר מועצה :זה לא איום זה הבטחה אני אומר לך ראש העיר כל הזמן אני עוזר
לך .אני לא מפריע לך .אם לא עונים לחבר מועצה שלושה חודשים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אמרתי לך זכותך להגיש תביעה נגד המנכ"ל ונגד ראש העיר,
ואנחנו נבוא לבית המשפט ונגיד מה שצ ריך להגיד אם אתה רוצה להגיד תגיש תביעה ,בלי
קשר אתה צריך לקבל תשובה אבל בסדר.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :בהתאם לפקודת העיריות אנחנו מציגים בפני מועצת
העיר דו"חות במהלך הנה ,דו"ח סקור זה עבור מחצית השנה ודו"ח מבוקר זה עבור דו"ח
שנתי .דו"ח סקור משמעותו ש הרו"ח מטעם משרד הפנים מקבל את הדו"ח סורק אותו
ובודק אותו באופן כללי הוא לא נכנס לעומק ,רק הוא מסתכל שאין חריגות מיוחדות .שתי
נקודות בעצם בדו"ח הזה מיוחדות לשנה בארנונה כללית יש חוסר של  16מיליון  ₪זה
במקביל בתקבולים ממשלתיים אחרים יש תוספת של  20מיליון בערך ,כלומר משרד
הממשלה החליטה שהיא נותנת פטור לרוב המסחר למשך שלושה חודשים ,חודשים מרץ,
אפריל ,מאי ובמקביל היא שיפתה אותנו בגובה של  92אחוז בערך לכן אתם רואים פה חוסר
בארנונה ,במקביל יש שיפוי שקיבלנו אותו .בסביבות  20מיליון קיבלנו .ההנחות היו
בסביבות  23 ,22אל תשכחו שהיו כמה ששילמו ,שילמו מראש ואז אחרי זה קיבלו החזר
בחודש שביעי ,שמיני ,וזה לא נכנס .ההנחות היום עבור כל העסקים הם שונים ,ורק עסקים
שצברו חוסר הכנסות מעל  60אחוז מהמחזור המכובד הם מגישים למרכז עסקים קטנים
שמאשרים אותם מאשרים את גובה ההנחה והעירייה אמורה לתת את ההנחה והשיפוי
סביר להניח שנקבל במהלך  2021את השיפוי שיגישו ויקבלו אישור .אין פה איזה ,היות
והעירייה היתה בחלק מהפעילות לא התבצעה ,אתם רואים בפעולות כלליות שיש חוסר
ביצוע קל ,יש חוסר ביצוע ,ובאופן כללי אנחנו סיימנו ב –  1.7מיליון  ₪עודף .במידה ויש
שאלות נענה.
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עדי אביני ,חבר מועצה :אני רוצה להעיר לא לשאול ,לנו בוועדת כספים בדו"ח אני רואה
שבסך הכל אנחנו נמצאים במצב אמוד משברי מצב הקורונה והיינו עלולים הספינה
היטלטלה מאוד והיינו עלולים להיכנס למשבר מאוד גדול בסך הכל הכללי יש פלוס של אחוז
שלכאורה מצ בנו טוב אבל עדיין צריך לזכור שלא סיימנו את הקורונה והשפעות של הקורונה
עדיין לא נסגרו עד הסוף הם יסגרו בדצמבר אחרי כל ההתחשבנויות הסופיות בסך הכל
הכללי אני חושב שעמדנו ,שאני אומר עמדנו זה ראש העיר ,מ נכ"ל ,גזבר ,עמדנו בכבוד
במשימה ואנחנו ממשיכים מה שנקרא גם לתת שירות וגם לא להתפרק.
רז שגיא ,חבר מועצה :לגבי לתת שירות האחוז הזה מבטא את הדברים שלא יצאו לפועל
את התקציבים זה מתבטא רק באחוז? אמרנו שבוטלו בגלל הקורונה.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :יש רשימה ארוכה של הכנסות שנפגעו כתוצאה מהמשבר
כל הנושא של הכנסה של השוק שבנינו על הכנסות של שילוט ,הכנסות של אגרות ,ארנונה
ירדה במספר אחוזים כיום אנחנו עומדים במסחר בסביבות  82אחוזים ,ובמגורים אנחנו
בסביבות  ,92לא לשכוח להשכיר לכם אנחנו בדרך כלל מגיעים ל –  94בממוצע לכן יש ירידה
בהכנסות מצד שני הירידה בהוצאות בגלל שלא בוצעו ,היא בעצם צמצמה את הבעיה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :היו תקציבים שבעצם הוספו לאגפים מסוימים?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כן אישרנו בסביבות  10מיליון  ₪לחינוך לפני חודשיים
בערך אישרנו אבל לא הכנסנו את זה ,מכניסים את זה דרך תב"ר עבור עוזרי הוראה ,עבור
הי גיינה ועבור מחשוב זה כבר בוצע ,במכוון הכנסנו בתב"ר ,במכוון כי זה תקציב דו שנתי
זאת אומרת אם הוא שוטף הוא מוגבל עד סוף שנה והוא צריך לבוא עוד פעם ואם זה תב"ר
הוא שוטף.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :נקודה קטנה עלה הנושא של אוהלים לבתי כנסת שהם לא
יכו לים להתפלל בבתי כנסת כי הם מעל  10אנשים אז גם אחרי הדיון שיצאתי פעם שעברה
פנו אליי יום למחרת ואמרו שביקשו גם מהמחלקה התורנית ,פנו  2אנשים של בתי כנסת
גדולים הייתי מציע להגדיל את התקציב אם צריך ,זה שהגדלנו ב –  30עדיין מנהל המחלקה
התורנית אומר שאין לא אוהלים ולא תקציב .בואו נשים גם זה קורונה.

רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כפי שאמרתי לך גם בשיחה עם ראש העיר וגם עם מיכאל
סוכם מיכאל וראש העיר סוכם סופית זה חייב להיות פתוח כלפי כולם מוציאים קול קורא
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כלפי כולם ואומרים שמי שהעירייה מוכנה להשתתף ברכישת אוהלים טווח של מחיר אוהל
הוא נע בין  4000ל –  ₪ 8000אז העירייה תשתתף באחוזים מסוימים בין  20ל –  50אחוז
תלוי במספר המבקשים .מוצאים את הקריאה עכשיו.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :אני לא חושב שלכל בית כנסת הוא יכול להשתתף.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :ההשתתפות בין  20ל –  50אחוז.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני לא מבין.
ישי אדוארד ,חבר מועצה :בוא נגדיר.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אי אפשר להגדיר.
שלום בן משה ,ראש העיר :ראשית הפניה תהיה לא לכל הציבור אלא לגזברים .הגזברים
של בית הכנסת לא לכל הציבור הרחב .דבר שני אנחנו בשנה שעברה ,בישיבה קודמת העמדנו
תקציב למיטב זכרוני של  30אלף  ₪יש כאלה שכבר קיבלנו ,שלא נעמוד בפני מצב שניתן
לחלק כן וחלק לא ,אנחנו פונים לגזברים אלא שצריכים לא כולם צריכים ואומרים מי
שרוצה צריך להשתתף ואני כבר אומר לך שחלק אמרו אנחנו מוכנים להשתתף .עוד שאלות
אנחנו צריכים לסיים .סיימנו את הנושא דיווח על סיקור.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :לפעמים טוב להגיד דברים בשם אמרם והראיה התקציב
הראשון של חלוקת האוהלים זה משרד הפנים נתן את זה ולא שמעתי בפעם שעברה משרד
הפנים אמרתם זה וזה לא קיבלתם אני מתחייב לתת ,לפעמים טוב לתת שמשרד הפנים נתן
לנו סכום מסוים לקנות אוהלים.
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל זה לא סודי ששר הפנים הוא מש"ס זה לא סודי
ואמרנו את זה ,ואמרנו עוד דבר אחד ,אמרנו ואמרנו ואמרנו שגם המועצה ,גם הממונה על
המועצה הדתית שתקציבו דרך אגב חלקו הגדול הוא מהרשות המקומית השתתפו בעניין זה
וזה היה הצלה גדולה מאוד באותה תקופה .אישרנו תקציב פנינו לגזברים חלק אמרו שהם
רוצים שיהיה להם לתמיד גם לחורף וגם לקיץ שיהיה להם לאירועים של בר מצווה וכדומה
והם מרוויחים מזה וזה טוב זה הכל .תודה רבה לכם.

 -תום הישיבה -
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
סעיף  1בסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור הגדלת תב"ר מס'  1277עבור פיתוח מתחם  ,Eע"ס  ₪ 26,955,663במימון משרד
הבינוי והשיכון (תקציב קודם  ,₪ 133,516,243תקציב מעודכן .)₪ 160,471,906
ב .אישור תב"ר מס'  1613עבור אחזקה ,בטיחות ,שילוט וגינון בכיכרות במתחמים ,ע"ס
 ₪ 1,991,369במימון משרד הבינוי והשיכון.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט לעיל.
בעד )10( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,שלום מעוז ,בני אנניה,
יעקב אדמוני ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
יצא )1( :דורון אמסלם
החלטה מס' 2
סעיף  2בסדר היום :אישור מתן תמיכות לשנת .2020
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מתן תמיכות לשנת  2020למעט עמותת
"בבת עין" והכוללים.
בעד )10( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,שלום מעוז ,בני אנניה,
יעקב אדמוני ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
יצא )1( :דורון אמסלם
החלטה מס' 3
סעיף  2בסדר היום :אישור מתן תמיכות לשנת  2020לכוללים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מתן תמיכות לשנת  2020לכוללים ,למעט
עמותת "חסד ואמת לאברהם".
בעד )9( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,שלום מעוז ,בני אנניה,
רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
נמנע )1( :יעקב אדמוני.
יצא )1( :דורון אמסלם
החלטה מס' 4
סעיף  2בסדר היום :אישור מתן תמיכות לשנת  2020לעמותת "בבת עין".
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מתן תמיכות לשנת  2020לעמותת
"בבת עין".
בעד )8( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,שלום מעוז ,בני אנניה ,רז שגיא,
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
נגד )2( :עדי אביני ,יעקב אדמוני.
יצא )1( :דורון אמלסם.
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החלטה מס' 5
סעיף  2בסדר היום :אישור מתן תמיכות לשנת  2020לעמותת "חסד אמת לאברהם".
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מתן תמיכות לשנת  2020לעמותת "חסד ואמת
לאברהם".
בעד )9( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,שלום מעוז ,בני אנניה,
רז שגיא ,ד"ר י וכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
יצאו )2( :יעקב אדמוני ,דורון אמסלם.
החלטה מס' 6
סעיף  3בסדר היום :אישור המשך גביית היטלי פיתוח המפורטים להלן עד לתאריך
 31/12/2021או עד למועד שיאשר משרד הפנים.
חוק עזר לראש העין (סלילת רחובות) ,התשס"ז 2006 -
חוק עזר לראש העין (תיעול) ,התשס"ז .2006 -
חוק עזר לראש העין (שטחים ציבוריים פתוחים) ,התשע"ב .2011 -
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המשך גביית היטלי פיתוח המפורטים להלן עד
לתאריך  31/12/2021או עד למועד שיאשר משרד הפנים.
חוק עזר לראש העין (סלילת רחובות) ,התשס"ז 2006 -
חוק עזר לראש העין (תיעול) ,התשס"ז .2006 -
חוק עזר לראש העין (שטחים ציבוריים פתוחים) ,התשע"ב .2011 -
בעד )10( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,שלום מעוז ,בני אנניה,
יעקב אדמוני ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
יצא )1( :דורון אמסלם.

החלטה מס' 7
סעיף  4בסדר היום :אישור מינוי אדר' משה לורברבום מהנדס העירייה כנציג עיריית ראש
העין במליאת רשות ניקוז ירקון.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי אדר' משה לורברבום מהנדס העירייה
כנציג עיריית ראש העין במליאת רשות ניקוז ירקון.
בעד )9( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,שלום מעוז ,בני אנניה,
יעקב אדמוני ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
נמנע )1( :רז שגיא.
יצא )1( :דורון אמסלם.

_______________________
שלום בן משה
ראש העיר

_____________________
אילן הררי
מנכ"ל העירייה

30

