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ס דר היום :
 . 1אישור התב " רים כמפורט להלן :
א  .הסבר  :בישיבת מליאת המועצה מס '  115/11בתאריך  10/6/2008אושר
תב " ר מס '  256ע " ס  ₪ 600,000עבור שיפוץ מועדון החלוץ .
מליאת המועצה מתבקשת לאשר הסבת התב " ר עבור רכישת מחשבים .
ב  .אישור תב " ר מס '  358עבור שיפוץ וב טיחות מוס " ח  ,ע " ס ₪ 600,000
במימון עירייה .
ג  .אישור תב " ר מס '  359עבור סימון כבישים והתקני בטיחות  ,ע " ס ₪ 41,858
ב מימון משרד התחבורה ו  ₪ 17,939 -במימון רשות החניה  ,סה " כ תקציב
. ₪ 59,797
ד  .אישור תב " ר מס '  360עבור תכנון כביש גישה לאזור תעשיה אפ ק  ,ע " ס
 ₪ 237,500במימון מינהל מקרקעי ישראל ו  ₪ 237,500 -במימון עירייה ,
סה " כ תקציב . ₪ 475,000
תוספת לסדר היום :
 . 2אישור התב " רים כמפורט להלן :
א  .אישור תב " ר מס '  361עבור מתקנ י חצר ובטיחות במוס " ח  ,ע " ס 3,000,000
 ₪במימון עירייה .
ב  .אישור הגדלת תב " ר מס '  74עבור הקמת מקווה נוה אפק  ,ע " ס ₪ 500,000
במימון עירייה ) סה " כ תקציב קודם  , ₪ 2,057,000סה " כ תקציב
.( ₪ 2,557,000
 . 3ע דכון תקציב
סעיף  - 1823000940מתקן השאלת ספרים אוטומטי  -מותנה
 מותנה ₪ 120,000סעיף  - 1111111499הכנסות ארנונה
הסבר  :המתקן אושר ע " י אגף הספריות שמממן  , ₪ 40,000העירייה תממן
 + ₪ 80,000מע " מ וכן התאמות תקשורת והכנת שטח .
המנויים למתקן ישלמו  ₪ 20לחודש .
 . 4הקטנת סעיף  - 1943760העברת קנסות חניה .
הגדלת סעיף  - 1943 - 110הגדלת תקן אחד עבור פקח רשות חניה

₪ 50,000

 . 5אישור סימון כחול לבן בתשלום ) בימי שישי בלבד ( באזור השוק
ב רחובות  :המרץ  ,יהושוע בן  -נון עד הרש " ש ) לא כולל (  ,שלום מנצורה עד
חזון איש  ,חזון א יש  ,השריון  ,חפץ חיים  ,חג ' בי  ,הגר " א  ,אבן עזרא  ,כנפי
נשר ים  ,מודיעין  ,שלום זכריה ורבי עקיבא .
התשלום לא יחול על תושבי רחובות אלו  ,עבורם תונפק מדבקת תושב .
 . 6אישור התקשרות בחוזי הסעות תלמידים ללא מכרז עפ " י סעיף  22ח '
לתקנות ה עיריות בענייני מכרזים במס לולים בהם לא נקבעה הצעה זוכה .
על מנת להבטיח קיום הסעות סדיר עם תחילת שנת הלימודים הקרובה
העומדת בפתח .
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 . 7הצגת הדגשי קשרי חוץ של העיר ותוכנית עבודה לשנת  2011במסגרת
זאת :
א  .כנס של שותפים  /ראשי ערים ברא ש העין במאי  ) 2011אודסה  ,בירמינגהם -
אלבאמה  ,ניו אורליאנס  ,פראג  ,בודפסט  ,סיחי ) סין ( ואנבס ) פריס  -צרפת (.
ב  .אישור ביקור משלחת עירונית ) ראש העיר וחבר מועצה נוסף ( באודסה
) אוקראינה ( בספטמבר  , 2010להזמנת ראש עיריית אודסה  ,אדוארד גרביץ
) הטיסות בלבד ע " ח ה תקציב העירוני (.
ג  .אישור והשתתפות בהוצאות ראש העיר בברלין ) כנס סדנת מנהיגות ישראל
– גרמניה  .בעלות כספית מוערכת של כ  .( ₪ 2500 -מרבית ההוצאות
) טיסות  +אירוח ע " ח המארגנים ( .ר ' העיר מתכוון להציג בכנס את נושא
המוסיקה כמנוף למנהיגות על בסיס ה ניסיו ן העירוני .
 . 8אישור הסכם בין העירייה לבין נעמ " ת  -תנועת נשים עובדות ומתנדבות
למתן זכות שימוש במבני העירייה במעון גולד  -רחוב השריון  57פינת
הגר " א ובמעון שבזי  -רחוב דב גרונר .
שונות
בהתאם להוראות סעיף  149ד ) ה ( לפקודת העיריות  ,מצורפות החלטות ועדת
הנחות לידיעת חברי מועצת העיר  ) .החלטות הועדה אינן טעונות אישור
המועצה אך יונחו על שולחנה (.
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משה סיני – ראש העיר  :אנחנו בראשית הישיבה .קודם כל חברים אנחנו קודם כל
משתתפים באבלו של חבר המועצה נתי אחרק על מות אביו .שולחים את תנחומינו לנתי לכל
המשפחה ,שלא ידעו עוד צער .חזרנו עכשיו מהלוויה .אז באמת מרקינים ראשנו לזכר אדם
יקר עם הרבה מאוד מניות חיוביות בעיר .איש מאוד צנוע .ישר דרך נעים הליכות .כולנו
משתתפים בכאב של המשפחה .מפה אנחנו עוברים לסדר היום הקבוע .אנחנו נתחיל
בתב"רים .בבקשה.
 . 1אישור התב " רים כמפורט להלן :
א  .הסבר  :בישיבת מליאת המועצה מס '  115/11בתאריך  10/6/2008אושר
תב " ר מס '  256ע " ס  ₪ 600,000עבור שיפוץ מועדון החלוץ .
מליאת המועצה מתבקשת לאשר הסבת התב " ר עבור רכישת מחשבים .
ב  .אישור תב " ר מס '  358עבור שיפוץ ובטיחות מוס " ח  ,ע " ס ₪ 600,000
במימון עירייה .
ג  .אישור תב " ר מס '  359עבור סימון כבישים והתקני בטיחות  ,ע " ס 41,858
 ₪במימון משרד התחבורה ו  ₪ 17,939 -במימון רשות החניה  ,סה " כ
תקציב . ₪ 59,797
ד  .אי שור תב " ר מס '  360עבור תכנון כביש גישה לאזור תעשיה אפק  ,ע " ס
 ₪ 237,500במימון מינהל מקרקעי ישראל ו  ₪ 237,500 -במימון עירייה ,
סה " כ תקציב ___________________________________ ₪ 475,000

אירית נתן-מנכ"לית העירייה :ב 10.6 -אושר תב"ר מספר  256על סך  600אלף שקל עבור
שיפוץ מועדון החלוץ אנחנו מבקשים להמיר אותו לתב"ר עבור רכישת מחשבים .תב"ר 358
עבור  600אלף שקל לבטיחות ושיפוץ מוסדות חנוך.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :זה היה אמור להיות כך.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה:לא .ממש לא .גם אתה היית במקום .וגם המנכ"ל של
החברה היה במקום .גם מנהלת בית ספר.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :ההלוואה הזאת אושרה בקדנציה שעברה.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אני אגיד לך למה היא אושרה לשיפוץ עבור נתיבות משה
עבור .אבל הוא לא רוצה את המקום.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :מה לא רוצה .אנחנו הגשנו תוכנית למשרד החינוך לבנות עכשיו.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה:לבנות אבל לא שיפוץ.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אז תסבירי לאן זה היה מיועד קודם כל.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אני חושבת שאנחנו מדברים אותו דבר.

"חבר" – למען הרישום הטוב

5

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  32/12מיום 2/8/2010

מיכאל מלמד-חבר מועצה :קצת שונה.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :לא .כי כתוב שיפוץ מועדון החלוץ .העבור זה היה בהסכמה.
אוקי .אישור תב"ר  359עבור סימון כבישים והתקני בטיחות על סך  41,858במימון משרד
התחבורה והעירייה נותנת מצ'ינג של  .17939אישרו תב"ר מספר  360עבור תכנון כביש גישה
לאזור התעשיה אפק על סך  237,500במימון המינהל .העירייה משתתפת באותו סכום
 237,500במימון העירייה .סך הכל  .457אלה ארבעת התב"רים בהמשך יש עוד תב"ר אבל
נגיע אליו לפי סדר היום.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :ראש העיר אתה יודע שהקפיאו את כל השיפוצים בחינוך
התורני?
משה סיני -ראש העיר :הקפיאו את כל השיפוצים לא שאני יודע מזה.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אתה יכול ,מוזמן לשאול את המנכ"לית.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :קודם כל צדקת וזה נגמר לפני שבועיים אתה לא מעודכן
פשוט .זה בהחלט עצרנו את זה .ואחרי יום שקיבלנו את הנתונים אז שוחרר מה שלא שוחרר
זה התקציב השוטף .לא השיפוצים .כי הם העבירו את הנתונים לשנה.
מיכאל מלמד :כמה שוחרר?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :כמה שהיה להם .אבל הכל ,כל מה שמגיע להם קיבלו .זאת
אומרת אין מצב שהם לא –
מיכאל מלמד-חבר מועצה :פותחים את שנת הלימודים רגיל?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :כן .בהחלט.
שרי סלע-חברת מועצה :עבור מי רוכשים מזגנים ב 600-אלף שקלים.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :מחשבים.
שרי סלע-חברת מועצה :מחשבים .לא מגגנים.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :גם עבור התורני .בתנאי שמעבירים תוכנית למחשבים .בית
ספר אחד העביר,יעבירו יקבלו .אין סיבה שלא.
משה סיני -ראש העיר :בואו נצביע על התב"רים האלה.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :מקודם שהוא טען זה .256,358,359,360
שרי סלע-חברת מועצה :עוד שאלה אחת.
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אירית נתן-מנכ"לית העירייה :בבקשה.
שרי סלע-חברת מועצה :סעיף ב .מתוך איזה תקציב?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :ה 600-אלף מתקציב המינהל .לדעתי השבחה .נכון רחבעם.
תב"ר  358זה מהמינהל נכון?
רחבעם חיים-גזבר העירייה :כן.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :כספי מינהל.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :קרן פיתוח.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :קרן פיתוח כן .בסדר אז אני יכולה להעלות להצבעה.סיני.
אבגני אינונו .אמיר.
כן.

אמיר פוריאן – חבר מועצה:

אירית נתן-מנכ"לית העירייה:מרגי?
מרגי עוזר – חברת מועצה :כן.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן -סגנית ראש העיר :כן.
אירית נתן  -מנכ"לית העירייה :שרי?
שרי סלע-חברת מועצה :כן.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אדמוני? מיכאל? עופר?
עופר בביוף-חבר מועצה :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :מתי?
מתי יצחק – חבר מועצה :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :ארנון.
ארנון בן עמרם  -חבר מועצה :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :נתי איננו אבינועם טובים.
אבינועם טובים – חבר מועצה :כן.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כולם בעד.
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החלטה מס' 1
סעיף  1שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט להלן:
א  .הסבר  :בישיבת מליאת המועצה מס '  115/11בתאריך  10/6/2008אושר
תב " ר מס '  256ע " ס  ₪ 600,000עבור שיפוץ מועדון החלוץ .
מליאת המועצה מאשרת הסבת התב " ר עבור רכישת מחשבים .
ב  .א ישור תב " ר מס '  358עבור שיפוץ ובטיחות מוס " ח  ,ע " ס ₪ 600,000
במ ימון עירייה .
ג  .אישור תב " ר מס '  359עבור סימון כבישים והתקני בטיחות  ,ע " ס 41,858
 ₪במימון משרד התחבורה ו  ₪ 17,939 -במימון רשות החניה  ,סה " כ תקציב
. ₪ 59,797
ד  .אישור תב " ר מס '  360עבור תכנון כביש גישה לאזור תעשיה אפק  ,ע " ס
 ₪ 237,500במימון מינהל מקרקעי ישראל ו  ₪ 237,500 -במימון עירייה ,
סה " כ תקציב . ₪ 475,000
בעד (11) :משה סיני ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,אבינועם טובים.
יצא (1) :יבגני מלמוד.
 . 2א  .אישור תב " ר מס '  361עבור מתקני חצר ובטיחות במוס " ח  ,ע " ס
 ₪ 3,000,000במימון עירייה ____________________________ .
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :רחבעם תחליף אותו מספר  .2אישור תב"ר .361
רחבעם חיים-גזבר העירייה :אישור תב"רים  361זה עבור מתקני חצר ובטיחות במוסדות
חינוך זה תב"ר רב שנתי .על סך שלושה מיליון שקלים במימון העירייה .ברגע שיהיו כספים
אז אנחנו נמשיך .התוכנית היא להוציא כל שנה כדי לשפץ את כל המתקנים והבטיחות
במוסדות חנוך .לאור הדוחות שקיבלנו שהם מחייבים החלפות .יש דוח של ממונה בטיחות
שלנו.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אבל אין כרגע את הכסף .זה שלושה מיליון.
משה סיני -ראש העיר :מה ההיקף של הדוח?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :של הדוח בסביבות שלושה מיליון שקל.
שרי סלע-חברת מועצה :רחבעם לאורך השנים שאני במועצה ,כבר זה לא פעם ראשונה
שאנחנו מאשרים סעיף כזה .ולא פעם ראשונה שאנחנו מציגים דוחות שיש בעיה במתקני
חצר ובגני משחקים .ואנחנו מאשרים שוב ושוב ,ושוב ,אתה מוכן להציג נתונים במצטבר
כמה אושר בחמש השנים האחרונות וכמה מומש מתוך זה.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :אין בעיה .נציג לא היום.
שרי סלע-חברת מועצה :זה הנושא לדיון עכשיו.
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רחבעם חיים-גזבר העירייה :זה לא נמצא אצלי בממורי.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :לפארקים לא לגני ילדים במוסדות חינוך.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :אישרנו בעבר רשימה ארוכה של תב"רים רב שנתיים.
והמליאה אישרה.
שרי סלע-חברת מועצה :זה לא השלושה מיליון הראשונים .העניין הוא שאנחנו חוזרים
ומאשרים סעיפים .והתחושה היא שהם לא מבוצעים אז מה הטעם בלאשר סעיף נוסף .יש
בזה מאוד נחמד לאשר סעיף כזה .מה ההגיון בזה.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :במידה וישנם תב"רים שאושרו בעבר ולא מומשו ,אנחנו לא
מביאים את זה שוב לאישור .כי אין טעם.
שרי סלע-חברת מועצה :אז אתה תציג לי מה מומש עכשיו בחמש השנים האחרונות.
בתב"ר ספציפי כזה של מתקני חצר.
משה סיני -ראש העיר :אלף אני ממליץ לאשר .בית למיטב זכרוני אולי אני טועה גם זה
יכול להיות .אני חושב שמה שאישרנו בעבר זה בגנים ציבוריים .זה לא בתור מוסדות חינוך.
אבל מה שאני מציע שאלה טובה.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :יכול להיות שאישרנו בעבר גם שיפוצים לבתי ספר .אבל זה
גם כן הסתיים.
משה סיני -ראש העיר :אבל ה דבר הזה הולך רק למוסדות חנוך.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :את תב"ר  361משה סיני?
משה סיני -ראש העיר :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :יבגני?
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר  :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אמיר?
אמיר פוריאן-חבר מועצה :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה:מרגי?
מרגי עוזר-חברת מועצה :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן -סגנית ראש העיר :בעד.
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אירית נתן-מנכ"לית העירייה :שרי?
שרי סלע-חברת מועצה :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני – חבר מועצה :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד-חבר מועצה :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :עופר?
עופר בביוף-חבר מועצה :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :מתי?
מתי יצחק – חבר מועצה :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :ארנון?
ארנון בן עמרם-חבר מועצה :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :בן טובים?
משה בן טובים-חבר מועצה :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אבינועם טובים? יצא.
החלטה מס' 2
סעיף  2א' שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  361עבור מתקני
חצר ובטיחות במוס"ח ,ע"ס  ₪ 3,000,000במימון העירייה.
בעד (12) :משה סיני ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב
אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים.
יצא (1) :אבינועם טובים.
 . 2ב  .אישור הגדלת תב " ר מס '  74עבור הקמת מקווה נוה אפק  ,ע " ס 500,000
 ₪במימון עירייה ) סה " כ תקציב קודם  , ₪ 2,057,000סה " כ תקציב
_ ________________________________________ .( ₪ 2,557,000

רחבעם חיים-גזבר העירייה :סעיף  2בעת אישור הגדלת תב"ר מספר  74עבור הקמת
מקווה בנווה אפק על סך  500אלף שקלים.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה:אני כבר אמרתי  74ו .361-אז אני כבר עשיתי כאילו הצבעה.
אבל תחזור .תן הסבר לפחות.
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רחבעם חיים-גזבר העירייה :מדובר במקווה שמומן ברובו על ידי משרד הדתות 125 .אלף
דולר על ידי תורם .משרד השיכון .ו 125-אלף דולר במימון תורם .ועבור הפיתוח על פי
התחשיב האחרון .ועל פי האומדן האחרון חסרים עוד  500אל שקלים .ככה שלצורך ביצוע
כל המקווה אנחנו זקוקים לעוד  500אלף שקלים .זה נמצא במכרז.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :כולם בעד שלא נקריא עוד פעם את השמות.
שרי סלע-חברת מועצה :לא .אני נמנעת .ואני מבקשת לציין שאני מבקשת לראות את
התקציב של המבנה ב 2.5-מיליון כולל פיתוח אפשר לבנות הרבה יותר ממקווה .ואת זה אני
אומרת מידע מקצועי.
משה סיני -ראש העיר :תלוי איזה גודל.
שרי סלע-חברת מועצה :נכון .אתה צודק.
בועז פרידמן – מנכ"ל החברה הכלכלית :זה מכרז שהעירייה הוציאה .אנחנו רק אני ככה
עברתי .זה סדר גודל של משהו כמו  250מטר עם איזה שהוא פיתוח בחוץ .עכשיו אין
תוצאות מכרז .זאת אומרת זה רק אומדן כללי.
שרי סלע-חברת מועצה :מה שטח הפיתוח.
בועז פרידמן – מנכ"ל החברה הכלכלית :אמרתי הבנוי זה משהו כמו  300מטר.
שרי סלע-חברת מועצה :אמרת  250מטר.
בועז פרידמן – מנכ"ל החברה הכלכלית :יש פיתוח לא זוכר בדיוק .זה גם מבנה עם גובה.
יש שם איזה תקרה במיוחדת .זה מבנה של  4.06נדמה לי גובה מבנה .מהמעט שאני
הסתכלתי עליו.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :יש חניה קיימת במבצע דני .ממש בסוף.
שרי סלע-חברת מועצה :זה לא תלוי בתוצאות הזה .זה תלוי מה האומדן.
משה סיני -ראש העיר :טוב חברה.
שרי סלע-חברת מועצה :אז לכן התקציב עכשיו צריך להיות נגזרת של האומדן .לא נגזרות
של תוצאות המכרז.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :הבנו 74 .כולם בעד .חוץ משרי שנמנעת.
שרי סלע-חברת מועצה :ואני מבקשת לקבל את התקציב.
משה סיני -ראש העיר :אין בעיה.
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החלטה מס' 3
סעיף  2ב' שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הגדלת תב"ר מס'  74עבור
הקמת מקווה נוה אפק ,ע"ס  ₪ 500,000במימון עירייה )סה"כ תקציב קודם ,₪ 2,057,000
סה"כ תקציב .(₪ 2,557,000
בעד (12) :משה סיני ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
נמנעת (1) :שרי סלע.
 . 3עדכון תקציב
סעיף  - 1823000940מתקן השאלת ספרים אוטומטי  -מותנה
 מותנה ₪ 120,000סעיף  - 1111111499הכנסות ארנונה
הסבר  :המתקן אושר ע " י אגף הספריות שמממן  , ₪ 40,000העירייה
תממן  + ₪ 80,000מע " מ וכן התאמות תקשורת והכנת שטח .
המנויים למתקן ישלמו  ₪ 20לחודש __________________________ .

רחבעם חיים-גזבר העירייה :מתקן השאלת ספרים אוטומטית לספריה העירונית .יש פה
איזה שהוא הסבר קצר .יש לנו יזם שבנה מתקן אוטומטי להשאלת ספרים .זאת אומרת
קיים איזה שהוא פרוטוקול ופגישה ביחד עם אגף הספריות שבחן את זה .המליץ מוכן אפילו
גם לממן  40אלף שקלים .העירייה אמורה לשלם  80אלף שקלים .אנחנו אמורים לגבות מכל
מנוי עשרים שקלים לחודש .כאשר ההסכם מדבר על כך שהתשלום יתבצע בחלקים על פי
התקדמות תקינות המתקן .היות ומדובר במתקן חדש .אנחנו עוד לא מודעים אם הוא תקין
או לא תקין .אם הוא יעבוד על פי התוכניות היו הערות של מספר חברי מועצה .אנחנו נטמיע
אותם גם כן .כדי שבאמת נוכל לקבל את התמורה .נקווה שזה יעבוד .הערות איך לגבי נושא
התפעול .מתי זה ייחשב כתפעול תקין .מתי זה לא יחשב כתפעול תקין מה המינימום של
מנויים כדי שאפשר יהיה – אפשר שאכן באמת הוא עובד.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :איך תושב שרוצה להיות מנוי במכונה הזאת צריך לבוא
לשלם .אתה חושב שאנשים יגיעו לספריה לשלם על המנוי .היום הם הולכים לספריה אוקי.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :היום הם עושים את זה תשמע ,אני הייתי שם לפני חודש.
זה מכונה שתכיל הרבה ספרים .וגם היתרון אתה יכול להזמין ספר .וזה יחכה לך במכונה.
ואתה יכול להגיע בכל שעות היום ,ולא רק בשעות הפתיחה של הספרייה .זה שדרוג מאוד
חשוב לספריה.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :המכונה לא מחייבת עצמה כלום?
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אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אתה משלם מנוי חודשי .ואתה מקבל כרטיס.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :כל אחד מקבל קוד .ומי שמעוניין להיות מנוי מקבל קוד.
והוא יכול להגיע בכל רגע נתון.
שרי סלע-חברת מועצה :איפה זה מתוכנן להיות?
רחבעם חיים-גזבר העירייה :בחוץ.
שרי סלע-חברת מועצה :זאת אומרת שצריכים גם להגן על זה.
משה סיני -ראש העיר :נכון.
שרי סלע-חברת מועצה :העלות הזאת כוללת גם מתקן הגנה.
משה סיני -ראש העיר :כן.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה:כולם בעד? במקום שאני אקריא.כולם בעד .אוקי .סעיף הבא.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :בהנחה שזה באמת יעבוד כמו שצריך.
החלטה מס' 4
סעיף  3שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון תקציב כמפורט להלן:
סעיף  - 1823000940מתקן השאלת ספרים אוטומטי  -מותנה
₪ 120,000
 מותנהסעיף  - 1111111499הכנסות ארנונה
הסבר  :המתקן אושר ע " י אגף הספריות שמממן  , ₪ 40,000העירייה תממן
 + ₪ 80,000מע " מ וכן התאמות תקשורת והכנת שטח .
המנויים למתקן ישלמו  ₪ 20לחודש .
בעד (14) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
שרי סלע ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן
טובים ,אבינועם טובים.
₪ 50,000
 . 4הקטנת סעיף  - 1943760העברת קנסות חניה .
הגדלת סעיף  - 1943 - 110הגדלת תקן אחד עבור פקח רשות חניה ___
רחבעם חיים-גזבר העירייה :הגדלת תקן עבור פקח רשות החניה .חלק מהפקחים .פקח
אחד ,שיש מחסור בפקחים .גם כתוצאה ממחלות וגם כתוצאה מהרחבת שטחי הפיקוח.
שטחי רשות החניה .אז אנחנו מבקשים לאשר עוד פקח.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אוקי סעיף  4אני מעלה להצבעה .סעיף  4כולם בעד?
שרי סלע-חברת מועצה :לא .אני נגד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :שרי נגד .אוקי .סעיף .4
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החלטה מס' 5
סעיף  4שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את עדכון התקציב כמפורט
להלן:
₪ 50,000
הקטנת סעיף  - 1943760העברת קנסות חניה .
הגדלת סעיף  - 1943-110הגדלת תקן אחד עבור פקח רשות חניה
בעד  ( 12 ) :משה סיני  ,יבגני מלמוד  ,אמיר פוריאן  ,מרגי עוזר  ,סיגל שיינמן ,
יעקב אדמוני  ,מיכאל מלמד  ,עופר בביוף  ,מת י יצחק  ,ארנון בן עמרם  ,משה
בן טובים  ,אבינועם טובים .
נגד  ( 1 ) :שרי סלע .
 . 5אישור סימון כחול לבן בתשלום ) בימי שישי בלבד ( באזור השוק
ברחובות  :המרץ  ,יהושוע בן  -נון עד הרש " ש ) לא כולל (  ,שלום מנצורה עד
חזון איש  ,חזון איש  ,השריון  ,חפץ חיים  ,חג ' בי  ,הגר " א  ,אבן עזרא  ,כנפי
נשרים  ,מודיעין  ,שלום זכריה ורבי עקיבא .
התשלום לא יחול על תושבי רחובות אלו  ,עבורם תונפק מדבקת תושב .
יעקב סעיד  -מנהל מח' תחבורה:מדובר על אישור סימון כחול לבן .רחוב השריון אבן עזרא,
משעה שבע עד שעה שתיים בלבד .רחובות צרים ואנחנו עושים שם חניה אבל לא באדום לבן
אלא בתמרור רק בימי שישי .כי כל השבוע יוכלו לחנות שם אנשים.
משה סיני -ראש העיר :בוא תצביע על הרחובות שאנחנו זה.
יעקב סעיד  -מנהל מח' תחבורה:זה יהושע בן נון מפינת הרש"ש בכיכר עד חזון איש .רק
בימי שישי בלבד.יש הרבה עובדים שבאים לאזור התעשיה ואין להם תשלום אז הם חונים
פה.
משתתף בדיון :רחוב  ...זה רחוב שבאים אליו להתפלל .יש שם בית כנסת בנינו .עיריית ראש
העין בנתה לתפארת בית כנסת .עכשיו מי שמתפלל צריך להסכים מה לקבל דוח שהוא יוצא
מהתפילה? רגע מה הפתרון שאתם נותנים אבל לאנשים האלה?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :הם מקבלים תוויות.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :עכשיו בן אדם רוצה לבוא לקנות ונכנס נניח לרחוב מנצורה
עכשיו .אין לו תו חניה .אין לו יהיו מדחנים?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :כן.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אז זה יתחיל לעבוד רק כשיהיו המדחנים או לפני שיהיו
המדחנים.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :כשיהיו להם אמצעים זה יש בדיוק דרך הפלאפון יהיה
מדחנים .אבל ל פני זה בוודאי שאי אפשר להתחיל.
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משתתף בדיון :מה שיעקב זה לא המדחנים זה התארגנות תווים לתושבים.
מדחנים אפשר עם טלפון לעזרא מ RS -תאמין לי  48שעות יש לך מדחן במקרה שלנו ,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :זה יופעל לאחר שאנחנו מסדרים את כל האופרציה
מסביב.יהיה .בוודאי .הערה נכונה ויהיה.
משה סיני -ראש העיר :תראו בואו נעשה קצת איזה שהוא כיוון .תראו כל המהלך הזה בואו
נשים את הדברים על השולחן .בהתחלה הייתה כאן חשיבה לעשות מהלך הרבה יותר רחב,
גם להגיע למרכז העיר למקומות נוספים .אבל עשינו איזה שהיא חשיבה והסתבר לנו שכרגע
לפחות בנסיבות האחרונות .עיקר המצוקה עם היא בימי שישי ובעיקר באזור השוק .היו כאן
הרבה מאוד תלונות של תושבים באזור שהם לא מצליחים לחנות .ובעיות של חניה .וגרירה.
וסכסוכי שכנים .זה הגיע גם לעימותים למכות .להזמנת משטרה סביב העניין הזה .באמת
מצב לא בריא .ובאנו ואמרנו שכדי להקל את מצוקת תושבי הרחוב אנחנו ניצור מצב שרק
ביום שישי .לא כל השבוע רק ביום שישי בשעות מסוימות שהם שעות העומס ואנחנו ניצור
מצב שרק תושבי הרחוב יוכלו לחנות במקום הזה .לספק להם תווים .זה הכל יהיה בצורה
מסודרת .לא נתחיל לפני שלכולם יהיה את התווים .ונודיע על זה גם בתקשורת .ונקבל גם
את ההכנסות של מרבית תושבי המדינה ,שמגיעים לאזור השוק בימי שישי לפחות ש יתנו
את כמה שקלים האלה לעיריית ראש העין .זה כל התכלית של המהלך הזה .אני חושב שזה
מהלך סביר ,מידי .פרופורציונאלי .לא נועד לפגוע בתושבי העיר .ההיפך .נועד להקל על
המצוקה שלהם .ואני מקווה גם שהוא יעבוד בסופו של דבר.
משתתף בדיון :מתי מסתיים המכרז של השוק?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :פברואר .2011
משתתף בדיון :ומתכוונים להזיז אותו?
משה סיני -ראש העיר :לא מתכוונים .מתכוונים לצאת במכרז חדש.אין כרגע לאן להעתיק
מיכאל מלמד-חבר מועצה :למה לא להזיז אותו?
משה סיני -ראש העיר :כי אין לנו יכולות להזיז אותו כרגע.
שרי סלע-חברת מועצה :אני מבקשת להתייחס לנושא .יש לי תחושה שיש כאן איזה שהוא
עירוב של מספר מטרות ובסוף לא נשיג שום דבר .אם המטרה היא לעשות רווח הצלחתם.
אם המטרה היא להקל על התושבים זאת לא התוכנית הנכונה .ואני מסכימה איתך נערכו לא
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דיון אחד ולא שניים בנושא .ולא סיור אחד ולא שניים .הפתרון הוא באמת לאסור כניסה
לרחובות האלה מלבד התושבים שגרים ברחובות האלה .זה הפתרון האחד והיחיד שהגענו
אליו עם אנשי מקצוע עוד בתקופה שאני הייתי שם .ובטח לא כחול לבן .זו לא המטרה .זו
המטרה כחול לבן .זה מטרה להעשיר את קופתה של העירייה .לשוק השוק הוא דבר אחד
מהאוצרות של התיירות של ראש העין אבל הוא דורש פתרון של חניה מוסדרת לא על חשבון
התושבים שגרים בסמיכות .גם ככה התושבים נפגעים בכל נושא התברואה שהם נשארים
איתו לכל אורך סוף השבוע .אז בואו נקל עליהם לפחות בנושא התנועה .לא יכול להיות
שתושב שעוזב את ביתו לסידורים חוזר אז עיריית ראש העין נהנית מהאורח שמחנה .אבל
אין לו מקום חניה ליד הבית.
יעקב אדמוני-חבר מועצה :כולם זה וילות עם חצרות הם לא חונים ברחוב.
שרי סלע-חברת מועצה :אתה יודע כמה פעמים הייתי שם באזור? פעמים רבות .זה לא
הפתרון הנכון לאזור .יש פתרונות אחרים זה לא הפתרון .זה נכון שצריך לתת מענה ופתרון.
זה לא הפתרון .זה הפתרון לקופתה של עיריית ראש העין.
יעקב אדמוני-חבר מועצה :יש גם כן בתי כנסיות ברחוב הרש"ש בית הגר"א שם מתפללים.
בשעות הבוקר המאוחרות .יש שם את רחוב י צחק הלוי שם ,גם שם אין את הבעיה הזאת.
אז לכן גם כן פה צריך לעשות מענה .לא יתכן שאנשים באים להתפלל יהיה שם ...כבר משעה
שבע.
משה סיני -ראש העיר :מאיפה באים האנשים .באים מהרחוב נכון? הם לא באים מתל
אביב .מאיפה הם באים להתפלל?
יעקב אדמוני-חבר מועצה :כאלה שבאים להתפלל עם הרכבים.
משה סיני -ראש העיר :אין בעיה .אבל איפה הם גרים .הם גרים בשכונה הם לא באים
מנווה אפק להתפלל שם.
יעקב אדמוני-חבר מועצה :בכל מקום בארץ בבתי כנסת אין דוחות לפני תשע .תבדוק את זה
עם פתח תקווה .לא עושים דוחות כבר בשעה  .7אנשים באים להתפלל שם .זה לא הגיוני
לעשות להם דוח.
משה סיני -ראש העיר :אנחנו רוצים להתחיל בהצבעה בבקשה.
ארנון בן עמרם-חבר מועצה :הערה האם שקלתם את ההיבט במובן של תושבי ראש העין
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מאזורים אחרים שיצטרכו לשלם כסף?
משה סיני -ראש העיר :כן.חברה זה פיילוט בואו ננסה חצי שנה.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :משה סיני בעד .רזי .רזי בעד .ייבגני בעד .אמיר בעד .מרגי
בעד .סיגל בעד .שרי נגד .אדמוני נמנע .מיכאל נגד .עופר בעד .מתי בעד .ארנון נמנע .בן
טובים בעד .ואבינועם טובים בעד.
רזיאל אחרק -סגן ראש העיר :בעד.
אבינועם טובים -חבר מועצה :אני רוצה לומר שני משפטים רק לפוריאן שעבד מאוד קשה.
וקיצצנו מאוד בכמה רחובות .אני חושב שראש העיר לא היית צריך לקצץ לו אף רחוב .כל
מה שהוא המליץ אני חושב שהיה בסדר .אבל מה,
משה סיני -ראש העיר :אנחנו נמשיך את זה קצת שיתרגלו על סדר .אני מצטרף לתודות
לאמיר וגם ליעקב סליחה חברים .וגם ליעקב סעיד על העבודה הברוכה.
החלטה מס' 6
סעיף  5שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות סימון כחול לבן בתשלום )בימי
שישי בלבד( באזור השוק ברחובות :המרץ  ,יהושוע בן  -נון עד הרש " ש ) לא כולל ( ,
שלום מנצורה עד חזון איש  ,חזון איש  ,השריון  ,חפץ חיים  ,חג ' בי  ,הגר " א ,
אבן עזרא  ,כנפי נשרים  ,מודיעין  ,שלום זכריה ורבי עקיבא .
התשלום לא יחול על תושבי רחובות אלו  ,עבורם תונפק מדבקת תושב .
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
עופר בביוף ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
נגד (2) :שרי סלע ,מיכאל מלמד
נמנע (2) :יעקב אדמוני ,ארנון בן עמרם.
 . 6אישור התקשרות בחוזי הסעות תלמידים ללא מכרז עפ " י סעיף  22ח '
לתקנות העיריות בענייני מכרזים במסלולים בהם לא נקבעה הצעה זוכה .
על מנת להבטיח קיום הסעות סדיר עם תחילת שנת הלימודים הקרובה
העומדת בפתח _________________________________________ .
בני חדד – מנהל מדור הסעות :היו לנו בעיות במכרז לגבי הפערים והאומדנים שהיו מאוד
משמעותיים .ובחמישים אחוז ומעלה .והיה צריך להביא את זה למשא ומתן ,לשימוע חלקם
לשימוע ,חלקם למשא ומתן .אז בואו ניתן סקירה קצרה על מה שקרה.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :בני רק תיתן לגבי אלה שלא אושרו בוועדה .מה שלא אושר.
בני חדד – מנהל מדור הסעות :אני בני מזל הסעות בעיריית ראש העין .מזה שלוש שנים
אנחנו נוהגים לצאת למכרז פומבי של הסעות היקף ההסעות בין  5.5ל 3.5-מיליון שקלים.
וזה כולל הסעות פלוס ליווי .זה כולל הסעות של חינוך מיוחד+חינוך רגיל שאנחנו הטבות
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לתלמידים שמאושרים מהחטיבות או בתיכון בגין .ויוצאים החוצה .יצאנו למכרז ומתוך 28
מסלולים הצלחנו לייצב  22מסלולים מתוך וועדת המכרזים .נשארו לנו בערך שישה מכרזים.
אמנם פה רשום מי פה יותר אבל רשומים פה יותר בגלל שאם יש מסלול שאני צריך נכים
ומונית אישרנו את המונית אבל לא אישרנו את הנכים .כי היה או מחיר מעל המכסימום
גבוה ,או ששום חברה לא הגישה הצעות .עכשיו אם אני אקריא רק את הקווים שאני רוצה
לניהול משא ומתן להקים צוות משא ומתן ,מסלול שלוש זה  ...אילנה .יש לנו אישור קיבלנו
זיכיון לגבי נכים.לגבי רכב רגיל לא קיבלנו המחיר מעל המכסימום .למה אנחנו ביקשנו פה
מאחר ויש הסעה מאוד קשה של ילדים מאוד קשים זה לא הסעה פשוטה של הסעה רגילה
שאנחנו נוסעים בתוך ראש העין .בגלל זה לא היה מסיע שהיה מוכן לתת את המחיר שיש לנו
את זה .ננהל משא ומתן ונראה מה יהיה .קו שני גני ילדים פתח תקווה .עד עכשיו לא היו לנו
גני ילדים פתח תקווה ,הסעת נכים .יש לנו לצערנו ,ואני לא מציין את שם המשפחה ,משפחה
אחת עם שלושה ילדים מפעילים בשבילה רכב עם מעלון חשמלי לשני גנים באזור פתח
תקווה .שלושה ילדים נכים .שניים בגן אק"ים .אחד בגן איליה .וזה הקו שם תהיה לנו בעיה.
אני רק מסבר לכם את האוזן .המשפחה הזאת הייתה רגילה לקחת את הילדים .כי יש להם
רכב מיוחד לנכים .יש לי ויכוח איתם ,משא ומתן .אני לא מאשר להם כלום .אני אומר להם
אני עובד מול מסיע ,שעם בטיחות עם הכל .זה יהיה ויכוח שיגיע אולי לרמות של מנכ"לית.
אבל מבחינתי אני הבהרתי להם חד וחלק במשרד אצלי אני לא מכיר אתכם .אני להסיע נכים
אני אסיע .נקודה .מה שאתם תעשו הלאה.
רזיאל אחרק-סגן ראש העיר :הם יכולים במחיר של ההצעה שנקבל .לעשות את ההסעה
בעצמם עם מלווה.
בני חדד – מנהל מדור הסעות :אסור להם .כל הרכב הזה שלהם הוא לא בשכר .אז אני
אמרתי אם יביאו קצין בטיחות ויכנסו דרך החממה של משרד נסיעות אין לי בעיה .אני לא –
לא מתערב .אבל מאחר והוא רכב פרטי בשלב הזה אנחנו נעמוד בפני פיצוץ לפני פתיחת
השנה זה שיהיה ברור .מסלול נוסף זה בית ספר באלעד .יש לנו הרבה תלמידים שם .יש לנו
בסביבות  21רק החינוך התורני שם משתתף .כל הגנים שלנו גן שפתי פה .עומדים עוד
תלמידים שאין להם ,אם לא יאשרו גן שפתי ,ינועו לכיוון אלעד .הסעה הזאת היא הסעה
כבדדה .המחירים שהמסיעים לא מוכנים לתת כמחירי משרד החינוך .ותהיה לנו בעיה בגלל
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זה הוא נפסל הקו .למרות שהציעו רק מסיע אחד הציע מחירים .אבל בכל אופן פסלנו אותו.
כי אנחנו נלך למשא ומתן נראה איך יתנהלו הדברים
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :מה זה במסגרת החינוך המיוחד?
בני חדד – מנהל מדור הסעות :חינוך מיוחד.כל מה שאני מדבר פה עד עכשיו זה חינוך
מיוחד .חינוך תורני יש שם גנים כל קרוואן שמו להם גן שם .זה משהו מדהים באלעד.
מסלול שבע זה שוהם .שוהם עד עכשיו לקחנו את הילדים של ההוסטל .בשני שלבים ילדים
של הוסטל .ההוסטל של הבנים נסגר בשלב הראשון .הוסטל של הבנות נסגר בשני ,שהיו
בשתי מקומות אחד יהודה הלוי .ואחד בדרך בגין .למעשה הכוונה זה היה צריך להיות
פתאום ברגע האחרון יש לנו ילד אחד בשוהם .צריכים להפעיל את הקו .הולכים למשא
ומתן .לפתוח את הקו הזה מחדש .למרות שאני פתחתי את הקו למשא ומתן כקו עתידי
כתבתי שאם יפתח הקו אז אני אוכל .אבל בכל אופן הסעה של אחד מסיע בשקל אחד.
...מסלול נוסף זה גבעתיים .גבעתיים גם חינוך מיוחד .במקרה הזה שום מסיע לא הביא
הצעת מחיר .להוציא איזה קבלן אחד שוב עם מעבר שלושים אחוז נדמה לי מעל
המכסימום .והוא חשב אולי לא יהיו מתחרים אבל פסלנו אותו .מסלול נוסף זה רמת
השרון .בית ספר ברון ,זה תלמידים בלקות למידה .גם שם הייתה לנו הצעה אמנם של מונית
גדולה .אבל פסלנו אותה .כי רצינו רכב יותר גדול .למרות שאני במונית גדולה בשלב הזה של
מספר התלמידים הקיים .יש לי  5תלמידים .אני יכול לקחת כי מונית גדולה .אבל רק במשא
ומתן במכרז זה לא הרשתה היועצת המשפטית .להיכנס איתו למשא ומתן בסמגרת המשא
ומתן .כי כבר לא יחולו עלינו אומדנים וכול הדברים האלה כי זה ראש מול ראש .קו נוסף זה
רמת גן .רמת גן למעשה הוא לא פעיל .ושוב פעם רמת גן בני ברק אלה שני ערים שתמיד יש
סיכוי שיכנסו ילדים שם .גן ספיבק .משהו .בינתיים אין לי .אבל אני משריין את העיר הזאת
להסעות .שפיים .שפיים יש לנו מרחק גדול של הסעה גדולה של ילדים ממרחק של 32
קילומטר .אני לא יודע איך ההסעות האלה .איך הילדים יכולים בהסעה הזאת להיות .אבל
בכל אופן בשפיים לא הייתה הצעה ריאלית של אוטובוס זעיר של מונית מונית אני לא צריך
שם מפני שיש לי כמות גדולה של ילדים .לכן אנחנו הולכים להצעות ,למשא ומתן .במסלול
נוסף שהוא נקרא מסלול  21חולון ,למעשה גם בחולון יש לנו רכב עם מעלון חשמלי שאושר
על ידי חברה חדשה ומונית שרציתי לשריין למקרה שיהיה לי ילד נוסף בחולון .ואני צריך
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להוציא אותו בחזרה ,שלא אשתעבד למעלון ,תהיה לי מונית קטנה להחזיר ילד שהוא לא
במעלון .השנה נכנסו שתי חברות חדשות  ...וטיולי אתרים .ואני מקווה ש ..הם נכנסו בשני
קווים יחסית גדולים .בני ברק ואזור פתח תקווה .אזור פתח תקווה זה  17בתי ספר34 .
תלמידים .בכיסוי רחב מאוד זה שמה סיפור מההפטרה .ואף פעם לא רצו להיכנס שם .היה
מסיע אחד שעשה את זה כל השנים .לפני שלוש שנים אף אחד לא רצה לקחת את הקו .כי
הוא קו מאוד ,מאוד מורכב .והשנה נכנסו שתיים.אחת נפסלה ואחת נכנסה .על זה אני רוצה.
עכשיו אה ,שנארו שני קווים של תלמידים .הסעה אחת של מחוננים לחטיבת  ....כמו
שאמרתי בפתיח .תלמידים מחוננים אנחנו מסיעים שלוש אוכלוסיות שיידעו פה ,אוכלוסיה
ראשונה זה עם גנים .ילדים מכיתה ג' עד כיתה ו' אנחנו נותנים להם הלוך חזור על חשבון
העירייה .חטיבות זה חטיבת תרשיש ילדים שעוברים מעיר גנים לחטיבה מקבלים רק בוקר.
אחר הצהריים השתתפות הורים .מהחטיבה שנודדים לבית ספר למחוננים באחד העם
מקבלים החזרי נסיעות .כלומר לקחנו בחשבון אלה ילדים גדולים הם יכולים לבוא בכוחות
עצמם .לכן החטיבה תרשיש שוב פעם נפלה הצעה נתן קבלן של המכרז הקודם .הפלנו את
ההצעה .ואנחנו הולכים למשא ומתן בקו הזה .הקו הזה הוא רק בוקר בלבד .קו נוסף זה בית
וינשטיין .אלה תלמידות שלא מתקבלות בדרך כלל באולפנה .בדרך כלל בלי שנהיה גזענים.
בדרך כלל אלה ילדות האתיופיות שבאות מהמלך דוד ומג'ון קנדי זה הסביבה בערך שנוסעות
לבית ווינשטיין בבני ברק .אנחנו התחייבנו לתת להם הסעת בוקר בלבד .אחרי הצהריים אני
מנסה תמיד אני אומר לחברות ההסעה בשעות שיש לכם פריסה .ויש מקום לעבור לבית
ווינשטיין לקחת למרות שאני לא מחויב .אני עושה את זה ככה מעבר למה שצריך .אז זה
אני רוצה לבקש למנות צוות משא ומתן .כי אין זמן אנחנו יוצאים ל חופש בחמישי לחודש.
ויש לי פה הרבה תלמידים במיוחד ברמת השרון בגבעתיים .ואם אני לא זה .ותוך שבועיים
אני צריך לחזור .צריכים להביא את הרשימות ולהודיע להורים .איפה המסיעים .לכן אני
מבקש מיידית כבר ממחר להתחיל משא ומתן.
ארנון בן עמרם-חבר מועצה :יש לי שאלה .במכרז של ההיסעים לא יכולנו להכניס את כל
ההסעות הבעייתיות כפול ,כחלק מהמחויבות של המסיע .כלומר שייתן תקציב שאם הוא
מרוויח ממקום אחד על חשבון ההסעות האלה .הסעות בעייתיות.
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בני חדד – מנהל מדור הסעות :זה לא ככה פשוט .יש הרבה זכיינים .על מי תכיל את זה.
אבל כמו שאני אמרתי לוועדת מכרזים ורזי לא הסכים .אני הבאתי לדוגמא ,בית ווינשטיין.
אני אבקש כמו שאתה אומר ,מהקבלן שזכה בקו של בני ברק ששם  18תלמידים ,מ 12-בתי
ספר מאד מורכבים שם בחינוך המיוחד ,של החינוך התורני .ואגיד לו אדוני אתה לא רוצה
את ההצעה .מאחר ואתה נתת הצעה זולה הוא נתן הצעה זולה לבני ברק.תקח גם את בית
ווינשטיין .אז רזי בצדק אומר לי תגיד לי מה אתה מחלק את הקווים זה שלך .הוא צודק.
אני יכולתי לבוא להגיד לו אדוני כך את הקו כי זה –
רזיאל אחרק-סגן ראש העיר :אני אגיד לך למה .כי איך אנחנו יכולים לסגור מצב שבו
אנשים לוקחים את העבודה שיש בה בשר והיא הנוחה .והיא הזולה .והיא הטובה להם.
ואנחנו נשארים.
עופר בביוף-חבר מועצה :אבל אתה יכול להגדיר שקו מסוים הוא שני קווים.
ארנון בן עמרם-חבר מועצה :חברה תקשיבו לי שנייה .אני דיברתי-
משה סיני -ראש העיר :בני .בני יש פה התייחסויות מה שאני שומע פה שאנשים אומרים
שאפשר לחבר קו רווחי לקו כאילו פחות רווחי .לחייב .בשלב המכרז.
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :לצערי אתה סוגיה הזאת אני מכיר גם ברמה האישית.
גם כי ל ...ומצד שני גם כי היא חשה כבר את זה .כמה שבע שנים מאשר את אותה בעיה
במכרזים שחוזרת כריטואל קבוע משנה לשנה .ויש פה שתי בעיות .אלף הנושא של
האמדנים .כל פעם אנחנו נתקלים באותה בעיה .אני לא יודע על פי איזה קריטריונים אני כל
שנה שואל את אותה השאלה .למה אף פעם אמדן לא מתקרב אפילו בשלושים או ארבעים
אחוז לאותם הצעות שאנחנו מקבלים מהקבלנים .זאת בעיה מובנית באותם אומדנים
שאנחנו מציעים לשוק .אבל צריך לתת לזה פתרון .כי זו הבעיה המרכזית.
בני חדד – מנהל מדור הסעות :על פי התמחור עם משרד החינוך .התמחור נעשה על ידי
משרד החינוך .קבענו מחירי מכסימום .על פי התעריפים שלהם .כי על סמך זה אנחנו
אמורים לקבל את ההחזרים .והאומדן היה מינוס –פלוס חמישה אחוזים משהו כזה .אבל
אנחנו הצמדנו .הכשל במשא ומתן זה בכלל לא בגלל האומדנים .והמחירי המכסימום .אנחנו
עשינו תרגיל  ...לא הכנסנו אותם הנה לאומדנים .אני כתבתי ,אני בנספח שלי שנייה.
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רזיאל אחרק-סגן ראש העיר :הוא צודק .הבעיה זה דרך ההתחלה .לדעתי המכרז לכשעצמו
נכשל .את היית צריכה להכין מכרז אחר.
בני חדד – מנהל מדור הסעות :רגע ,איפה היית מכיל את שפיים .באיזה קבלן?
משה סיני -ראש העיר :לא יודע צריך לעשות את זה –
בני חדד – מנהל מדור הסעות :רק במקרה שני –
משתתף בדיון :יוצא כאן מצב,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אנחנו אין מצב שאין הסעה .לא תהיה גבוה.
יבגני מלמוד -ס/מ"מ ראש העיר :יש עוד בעיה שאף אחד מאיתנו לא מתייחס אליה.
החלפת קווים .החלפת חברות החלפת נהגים .אצל ילדים בחינוך מיוחד משנה ראשונה זה
דבר קריטי בפני עצמו .ובני מכיר .ו אני לא מקנא בבני מה הוא עובר במהלך ספטמבר
ואוקטובר .כי אני בעצמי כמה פעמים הייתי צריך לטפל בבעיות אישיות שלהם .לכן אני
הייתי מציע .אני מכיר את זה מכל הכיוונים .אז לכן אני הייתי מצפה מעיריית ראש העין
שהייתה פועלת למציאת חברה רצינית שתלווה את העירייה לאורך שנים .ותתן פתרון כולל
לכל הנושא של הסעות.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :בני אלוף הארץ בהסעות .תאמין לי לוקחים אותו דוגמא בכל
עיר .אלוף הארץ.
שרי סלע-חברת מועצה :מי מנהל את המשא ומתן רק לא אמרתם .זה לפני ההצבעה תודיעי.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אני ממליצה שיהיה רוויטל בני ,שמתמצא או רחבעם או
חבר מועצה .רוויטל בני ו/או חבר מועצה אם רוצים.
משה סיני -ראש העיר :רזי ראש וועדת מכרזים.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :ממש אוקי .ממש אז – אז המשא ומתן זה רזי .רוויטל ובני.
מקובל עליכם? ואנחנו מאשרים התקשרות בחוזה הסעות תלמידים ללא מכרז על פי סעיף
 22ח לתקנון עיר בענייני מכרזים במסלולים בהם לא נקבעה הצעה זוכה .מסלול שלוש ארבע
שש שבע עשר שתיים עשרה ,שבע עשרה ,עשרים ,עשרים ואחד ,ובחינוך הרגיל מסלול אחד
ועשר .על פי הפירוט שבני נתן .סיני בעד?
משה סיני -ראש העיר :כן.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :רזי.
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רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :יבגני?
יבגני מלמוד –ס/מ"מ ראש העיר :גם.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אמיר?
אמיר פוריאן-חבר מועצה :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :מרגי?
מרגי עוזר-חברת מועצה :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן -סגנית ראש העיר :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :שרי.
שרי סלע-חברת מועצה :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני-חבר מועצה :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד-חבר מועצה :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :עופר? יצא .מתי? גם מתי יצא .ארנון?
ארנון בן עמרם-חבר מועצה :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :בן טובים?
משה בן טובים-חבר מועצה :בעד .אבינועם טובים?
אבינועם טובים -חבר מועצה :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :רגע צוות מו"מ רזי רוויטל ובני.
בני חדד – מנהל מדור הסעות :יש אולי שני מסיעים שאנחנו ,שהמסיע נתן מחיר מלווה .יש
ליווי בכמה קווים .ליווי חלק קטן מול שני מסיעים שנתנו מחיר מעל המקסימום ופסלנו
אותם .הם זכו בקו אבל לנהל את המשא ומתן לגבי המלווה.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אוקי .אז זה אתם נשארים בהצבעות שלכם גם לסעיף
החדש הזה.בני אתה יכול ללכת.
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החלטה מס' 7
סעיף  6שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד התקשרות בחוזי הסעות
תלמידים ללא מכרז עפ " י סעיף  22ח ' לתקנות העיריות בענייני מכרזים
במסלולים בהם לא נקבעה הצעה זוכה  ,וכן הרכב צוות לניהול המו " מ
כדלקמן :
 רזיאל אחרק  -סגן ראש העיר מנהל מדור הסעות בני חדד רויטל יהודה  -מנה לת מח ' תקציביםבעד  ( 12 ) :משה סיני  ,רזיאל אחרק  ,יבגני מלמוד  ,אמיר פוריאן  ,מרגי עוזר ,
סיגל שיינמן  ,שרי סלע  ,יעקב אדמוני  ,מיכאל מלמד  ,ארנון בן עמרם  ,משה
בן טובים  ,אבינועם טובים .
יצאו  ( 2 ) :עופר בביוף  ,מתי יצחק .

משה סיני -ראש העיר :טוב חברים .קשרי חוץ עד שהמסך יירד .ועד שיתארגנו תעלי
בינתיים את סעיף .8
 . 8אישור הסכם בין העירייה לבין נעמ " ת  -תנועת נשים עובדות ומתנדבות
למתן זכות שימוש במבני העירייה במעון גולד  -רחוב השריון  57פינת
______________________
הגר " א ובמעון שבזי  -רחוב דב גרונר .
אירית נתן-מנכ"לית העירייה:אני מעלה עד שסעיף  7יהיה מוכן .אישור לנעמ"ת הסכם בין
העירייה לנעמ"ת להפעיל את המעון שלהם לשנה נוספת עד אוגוסט .2011
משתתף בדיון :מה זה אומר בהמשך למכתב שכתבנו להם?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה:כן .אנחנו נותנים להם עוד שנה להתארגנות.
משתתף בדיון :הם הגיבו?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה:לא והם קיבלו את המכתבים בדיוק .הם ביקשו לחמש שנים.
הם אמרו שהם קיבלו את המכתב .וזהו.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :במקביל הם ביקשו הארכה לעוד שנה.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה:הם ביקשו לפני .הם ביקשו ליותר .אבל אנחנו אמרנו ניתן
לשנה .כדי שהם יתארגנו וכולי.אז אישור הסכם בין העירייה לבין נעמ"ת למשל שנה עד
אוגוסט  .2011סיני בעד .רזי בעד .איבגני בעד .אמיר בעד .מרגי בעד .סיגל בעד .שרי בעד.
אדמוני בעד .מיכאל נמנע .עופר?
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עופר בביוף-חבר מועצה :אני הייתי בחוץ .אני לא הקשבתי .אז אני לא רוצה להגיב.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה:נתי איננו .ארנון.
ארנון בן עמרם-חבר מועצה :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה:בעד .בן טובים? בעד .אבינועם טובים .בעד .אוקי .הסכם –
אוקי.
החלטה מס' 8
סעיף  8שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הסכם בין העירייה לבין נעמ"ת
– תנועת נשים עובדות ומתנדבות למתן זכות שימוש במבני העירייה במעון גולד  -רחוב
השיריון  57פינת הגר"א ובמעון שבזי  -רחוב דב גרונר.
בעד (11) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
שרי סלע ,יעקב אדמוני ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
נמנע (1) :מיכאל מלמד.
יצאו (2) :עופר בביוף ,מתי יצחק.
 . 7הצגת הדגשי קשרי חוץ של העיר ותוכנית עבודה לשנת  2011במסגרת
זאת :
א  .כנס של שותפים  /ראשי ערים בראש העין במאי  ) 2011אודסה ,
ב ירמינגהם  -אלבאמה  ,ניו אורליאנס  ,פראג  ,בודפסט  ,סיחי ) סין (
ואנבס ) פריס  -צרפת (.
ב  .אישור ביקור משלחת עירונית ) ראש העיר וחבר מועצה נוסף (
באודסה ) אוקראינה ( בספטמבר  , 2010להזמנת ראש עיריית אודסה ,
אדוארד גרביץ ) הטיסות בלבד ע " ח התקציב העיר וני (.
ג  .אישור והשתתפות בהוצאות ראש העיר בברלין ) כנס סדנת מנהיגות
ישראל  -גרמניה  .בעלות כספית מוערכת של כ  .( ₪ 2500 -מרבית
ההוצאות ) טיסות  +אירוח ע " ח המארגנים ( .ר ' העיר מתכוון להציג
בכנס את נושא המוסיקה כמנוף למנהיגות על בס יס הניסיו ן העירוני .

משה סיני -ראש העיר :טוב חברה הנושא הבא זה נושא של מצגת על קשרי החוץ של
העירייה .נעשה מצגת ממוקדת של חמש עד עשר דקות ,שאני אציג אותה .אם אפשר רק שרי
וארנון קצת תפתחו את המעגל ,גם תוכלו לראות את הדברים .ואחר כך יש לנו מספר
בקשות ,שאנחנו נבקש מכם לאשר אותם .טוב אנחנו בסך הכל יש פה מספר חברי מועצה
שהם מאוד מעורבים בנושא של קשרי חוץ .גם וועדת קשרי חוץ היא וועדה פעילה של
תושבים שקיימת כאן בעיר .הרקע הכללי הוא ככה שאנחנו ח ושבים שבאמת זה נושא שהוא
מהותי וחשוב ועוזר לדימוי של העיר ,להשגת משאבים .מעצים גם את הקהילה במעורבות
של אנשים שמעורבים לוקחים חלק באים לסייע מארחים תושבים .יש פה הרבה מאוד
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ערכים חיוביים .יש לנו הרבה מאוד פרויקטים כאן שקשורים לקשרי החוץ ,אם זה שותפות
אלפיים עם ברמינגהאם אלבמה וניו אורלינס .עם הקהילות היהודיות שמה שזה מחזק
אותם .אם זה פרויקט מרקם .עם קהילת סאן פרנסיסקו .הסכמים של ערים תאומות,
שממוקדים בתחום של חינוך ,תרבות ,מוסיקה אנשי עסקים .הייתה כאן משלחת גדולה
מברמיגהם אלבמה שהייתה פה לפני שלוש ארבע שנים חתמה פה גם על איזה שהוא הסכם
או שניים עם איזור התעשייה .לגבי ערים תאומות יש לנו ארבע ערים תאומות רשמיות ואלס
שזה עיר ליד פריז .ממש סמוכה ונושקת לפריז .אודסה באוקראינה .זה למעשה איבגני מכיר
את העיר הזאת .אם יהיו שאלות הוא בוודאי יוכל להרחיב .עיר מאוד חשובה היום במדינה
הזאת .פראג ,שיש קשרים מצוינים למרות ששמה מתחלפים כל הזמן ראשי ערים ,בסך הכל
אנחנו מצליחים ליצור קשר חיובי עם כל ראש עיר שמגיע לשם .ברמינגהאם אלבמה גם שם
היו מספר חילופים בשנים האחרונות יש שם ראש עיר חדש שהביע רצון לבקר ובנוסף יש לנו
מעבר לארבעת הערים התאומות יש קשרים ממוסדים שממש הגיעו לסיכומים בכתב .ומ...
עם סישי .שזה עיר של שני מיליון תושבים שנמצאת מהצד השני של מפרץ שנחאי .מאוד
חשובה מבחינה כלכלית ניו אורלינס עם הקהילה היהודית שהיא משמעותית שם .וגם סאן
פרנסיסקו שלמעשה הקהילה היהודית שם היא מגבה את פרויקט מרקם .אז דיברתי על זה
נחזור על זה עוד פעם במיקוד .יש כאן תחושת שייכות של תושבים .אחריות חברתית הנושא
של ערך ההתנדבות גם עולה בפרויקטים האלה .הקשר עם הקהילה היהודית .גם כישורים
חברתיים .עצם ההתחככות עם אנשים שבאים ממוקמות אחרים .יש כאן קשרים בין
אישיים גם הילדים משתמשים בשפה האנגלית ,באינטרנט .יש כאן פתיחות לעולם הרחב .זה
דברים שנותנים בערך מוסף פה לקהילה .כמה עדכונים שקשורים לדברים קונקרטיים.
הסכם הערים התאומות עם ואלס שזאת עיר שיש בה גם קהילה יהודית מאוד חזקה שראש
העיר שם ברנרנד גודשו קשור מאוד לקהילה היהודית .חתמו בספטמבר  2009על ברית ערים
תאומות בטקס חגיגי ,בואס .הייתה סגנית ראש העיר הייתה פה במאי .לפני חודשיים .ביקור
מאוד מרגש .בטריסטה שזאת להקת המתופפים של הקונסרבטוריום כבר הוזמנו להופיע
בפסטיבל בצרפת .וגם הקהילה היהודית כבר הודיע שהיא תתרום כספים לנזקקים בראש
העין .והם עומדים איתנו בקשר בעניין הזה .אני ומאיר ועופר היינו בפראג הצגנו את הנושא
של מוזיקה ומנהיגות נוער .נושא שזכה בהרבה מאוד עניין שם .דיברתי על זה שחתמנו ב-
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 2009על הסכם של שיתופי פעולה עם העיר סיחי .ולאחרונה הצטרפנו כעיר היחידה במדינת
ישראל לארגון העולמי שמסונף לואנסקו לשימור תרבויות ומורשות .הוא נקרא ICCN
קיבלנו גם תעודה של חבר  COR MEMBERשזה חבר במעמד מאוד משמעותי .ובאמצע
חודש ספטמבר שזה יוצא ממש ראש השנה אני הוזמנתי לבקר שם .אבל בגלל החג אני לא
אהיה שם .ואני מעומד להיות שם חבר בדירקטוריון הכולל בהנהלת הארגון .יש כנס היסוד
של – או הכנס השני של הארגון בנוכחות הרבה מאוד ראשי ערים ,באירוח ממשלת שבדיה.
הם ממשלת צ'כיה .וגורמי או"ם .לפחות נקבל דיווח מה קורה שם.
עוד כמה עדכונים ,שותפות אלפים מאוד פעילה .יש פה למעשה תושבים וועדה של תושבים
שמנהלת את השותפות .בשיתוף פעולה עם העירייה .הרבה מאוד ביקורים .הרבה מאוד
משלחות מגיעות לפארק .שותפות אלפיים שזה בז'בוטינסקי .נוטעים שם עצים .הרבה
אירועים מרגשים סביב הפארק הזה .הייתה לנו משלחת שפים שהתארחה במנגל ובניו
אורלינס .זכו להרבה מאוד כבוד .גם המטעמים שהכינו קיבלנו דיווחים חיוביים .דיברתי על
הוועדה שלושים תושבים .הם עובדים היום על סל פרויקטים ואנחנו אמורים להיפגש איתם
בתקופה הקרובה להצגה בפורום קצת יותר רחב .לאחרונה היו כאן גם  150צעירים מארצות
הברית ,במסגרת פרויקט תגלית .זה אני נפגשתי איתם .והייתה לנו גם תוכנית גוונים
למנהלים של משלחת שמנהלי בתי הספר נסעה לניו יורק וסאן פרנסיסקו לעשרה ימים
במסגרת הפרויקט של סאן פרנסיסקו ,שנקרא מרקם תרבות וזהות יהודית בבקשה.
מיקוד מאוד חשוב זה כל הנושא של המוזיקה .מיטב אנסמבל הקולי הופיע בארצות הברית
בגרמניה ,בטריסטה .בפסטיבל בניו אורלינס .הרכבי הג'רה של בגין בגרמניה .צעירי ראש
העין חזרו רק לפני כמה ימים מארצות הברית .תזמורת המנדולינות היא משוטטת ברחבי
העולם .יש פה גם גזיר של אחד העיתונים המרכזיים בגרמניה שנותן את התמונה של
התזמורת .כאשר אנחנו עם המבט קדימה אז אני חושב שזה נושא שצובר תאוצה פה אצלנו.
הוא מעצים את בני הנוער ,את הלהקות המקומיות ,הרכבים של בתי הספר .ויש לנו סידרה
של פרויקטים שאנחנו רוצים לקדם אותם בתקופה הקרובה .לפני שאני אבקש את האישור
של המועצה לכמה דברים ספציפיים .אז יש לנו גם איזה שהוא – אז יש לנו כאן כמה דברים
שאנחנו מתכוונים לעשות .אז הדבר הראשון אנחנו רוצים להזמין את כל הערים התאומות
לשותפות .והשותפות שלנו לכנס שיהיה אצלנו במאי  .2011הכנס תוכנן למעשה לשנת 2010
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אבל בגלל שהיו חילופים של ראשי ערים וגם בעיות בכמה ערים שאנחנו בשיתופי פעולה
איתם ,שראשי הערים לא יכלו להגיע .אז דחינו את זה לשנת  .2011אנחנו נארח אותם כאן.
עובדים על המודולים השונים של הוועידה הזאת .אנחנו נקווה גם ששגרירים שונים גם כן
יהיו נוכחים ויגיעו לפה .זה נושא שעומד על הפרק ,לעדכונכם .כי אני מניח שאם הנושא הזה
יתקיים אז תהיה כאן התרחשות מאוד אני חושב מבחינתנו ,גם היסטורית גם נחמדה וגם
מועילה .כאשר חמישה או שישה ראשי ערים יגיעו לפה לאירוע אחד של שלושה ימים .וזה
ייתן פה איזה שהיא מעטפת חיובית לעיר .אנחנו נבחן במהלך התקופה הקרובה מי אמור
להגיע ,אם יוכלו להגיע .ולפי זה גם להתקדם בהכנות של האירוע הזה ,ונצטרך גם את הסיוע
של חברי המועצה .כי עבודת המטה לארח שש משלחות או שבע משלחות כל אחת מעיר
אחרת ממדינה אחרת עם שפה אחרת .וכבר הודיעו לנו העיר התאומה שלנו ואלס שהם
אמורים להגיע גם עם משלחת של הקהילה היהודית .ובהזדמנות זאת עוד חמישים תושבים
מהעיר לא רק יהודים ,מגיעים לביקור בישראל .כאשר הם רוצים לבקר גם בראש העין .זה
גם כחלק לואנס יש מספר ערים תאומות וכל שנה יוצאים תיירים מואנס ככה באופן ממוקד
לאחת מהערים התאומות .אם זה לגרמניה .אם זה לאירלנד .אם זה למקומות אחרים .השנה
הם בחרו את ישראל .והם רוצים לתזמן את זה למאי לאותו אירוע של הוועידה כאן .אז זה
יחייב גם ציוותים של חברי מועצה למשלחות ויהיו לנו שלושה ימים מאוד אינטנסיביים פה
בעניין הזה .כן אנחנו נארח חלקם יהיו בתוך בתים .בבתים.
יש לנו את מיטב שהוזמנו להופיע בגרמניה .באירוע מאוד חשוב גם ברמה ההיסטורית זה
פסטיבל בנושא המלחמה בזה .לא צריך להיות פסטיבל .המילה פסטיבל לא כל כך טובה פה.
זה איזה שהוא אירוע לנושא המלחמה באנטישמיות .ואני הוזמנתי לביקור באודסה תיכף גם
ניתן לכם פירוט בעניין הזה .וגם בברמינגהם אלבמה .זה כרגע לא עולה פה לאישור .כי זה
עדין לא מתבשל .זה עדיין בתהליך של בישולים .לפגישה עם ראש העיר החדש .עם המושל
של אלבמה ובחירי הקהילה .אני לפני שאנחנו נגיע לזה .יש פה איזה שהוא לינק מאוד נחמד
להקמת צעירי ראש העין ,שחזרה עכשיו מסיור בארצות הברית זכתה לשבחים רבים מאוד.
הופיעה בהרבה מאוד מקומות .אם זה מתנסים אם זה אולמות גדושים מאוד .ואחד
האירועים המרגשים היה שהם הופיעו ברשת פוקס ,שהיא הרשת המרכזית של בירמינגהאם
אלבמה עם למעלה מ 500-אלף צופים שראו את התוכנית הזאת .הם התארחו אצל אחת
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ממגישות התוכניות הבחירה באלבמה .ואני חושב שזה נחמד לראות את הקטע הזה.
סרטון
משה סיני -ראש העיר :זה מעורר גאווה בילדים .טוב אז מעשית יש לנו דיברתי על הנושא
של האירוע ב .2011-יש לנו שני אירועים שאנחנו רוצים לבקש את אישור המועצה .האירוע
הראשון זה ביקור באוקראינה כתוב כאן ראש העיר עם עוד חבר מועצה .זה עם שני חברי
מועצה .ומי שמתוכננים לנסוע זה משה בן טובים וארנון בן עמרם .ואני .כן .הנושא הוא
למעשה ביקור באוקראינה .העיר אודסה מדי שנה שולחת לנו הזמנה אנחנו עד היום למעט
פעם אחת שנדמה לי אתה יצאת עם סמוסקי .אז אני לא .הם חתמו על ההסכם .אני לא
הייתי שם .והתחושה שלנו שכדי לחזק את הקשר יש צורך בביקור .אי אפשר חמש פעמים
להגיד להם לא .ועשינו כאן שיקול אני חושב שהקשרים עם אודסה אולי תרחיב קצת לגבי
העיר .אתה מכיר שם יותר ממני.
יבגני מלמוד –ס/מ"מ ראש העיר :העיר מאוד חשובה ומשמעותית בכל אגם הים השחור.
למעשה נמל כניסה מרכזי הימי לכל איזור הים השחור ,שהוא מטפל גם באיזורים גם של
רומניה גם של מולדובה גם של אוקראינה וחלק מרוסיה .עיר עם שורשים יהודיים עמוקים.
ל פני שנות ההגירה והעלייה הגדולות כמעט שלושים אחוז מתושבי העיר היו יהודים .עד
היום קהילה מאוד ,מאוד חזקה משמעותית ודומיננטית .אני יכול להוסיף רק שגם ראש
העיר הנוכחי הוא יהודי ,שלא מכחיש אלא מציג את זה כלפי כל העולם .במזרח אירופה
בגאווה ובאהבה .וקשרים מאוד חשובים.
משה סיני  -ראש העיר :טוב אז זה נושא אחד .ובואו נעלה את הנושא השני .הנושא השני
יש כנס בגרמניה איבגני יהיה ממילא באודסה אז הוא יצטרף אלינו ויעזור לנו שם בפיתוח
הקשרים .הנושא זה על חשבונו .הנושא השלישי יש כנס בברלין כנס מנהיגות ישראל גרמניה.
בכנס הזה יהיו סמינרים בנושא של מנהיגות קבלת החלטות חשיבה יצירתית .אני הוזמנתי
לשם .אני מבקש השתתפות בעלות של בסביבות  2500שקל .מרבית ההוצאות זה על חשבון
המארחים .ואני אמור להציג שם את הנושא של מוזיקה .מנהיגות להשתתף גם בדיונים.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אני מעלה את זה להצבעה .את סעיף  4אלף ובית.
משה סיני -ראש העיר :לא .אלף לא צריך אישור .אלף זה ברמה של עדכון.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :כל סעיף .7
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משה סיני -ראש העיר :אז בבקשה מי שרוצה להעיר אז אני בבקשה.
שרי סלע-חברת מועצה :אני מבקשת להפריד את ההצבעה.
משה סיני -ראש העיר :אין בעיה .בסדר גמור.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אז אני את סעיף ב אני מעלה .את אוקראינה של ארנון ובן
טובים וראש העיר .בסדר .סיני בעד .רזי בעד .איבגני בעד .אמיר בעד .מרגי בעד .סיגל בעד.
שרי?
שרי סלע-חברת מועצה :אני נמנעת.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :נמנעת .אדמוני בעד .מיכאל בעד .עופר בעד .ארנון בעד.בן
טובים בעד .אבינועם טובים בעד.

החלטה מס' 9
סעיף  7ב' שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות ביקור משלחת עירונית
בהשתתפות  :משה סיני  -ראש העיר  ,ארנון בן עמרם  -חבר מועצה ומשה בן
טובים  -חבר מועצה  ,באודסה ) אוקראינה ( בספטמבר  2010להזמנת ראש
עיריית אודסה  ,אדוארד גרביץ ) הטיסות בלבד ע " ח התקציב העירוני (.
בעד (12) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
נמנעת (1) :שרי סלע.
יצא (1) :מתי יצחק.
עכשיו סעיף ג .סיני בעד .רזי בעד .איבגני בעד .אמיר בעד .מרגי בעד .סיגל בעד .שרי?
שרי סלע-חברת מועצה :נגד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :נגד .אדמוני בעד .מיכאל בעד .עופר בעד .ארנון בעד .בן
טובים בעד .אבינועם טובים בעד.

החלטה מס' 10
סעיף  7ג' שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות השתתפות בהוצאות
ראש העיר בברלין ) כנס סדנת מנהיגות ישראל  -גרמניה  .בעלות כספית
מוערכת של כ  .( ₪ 2500 -מרבית ההוצאות ) טיסות  +אירוח ע " ח
המארגנים (.
בעד (12) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
נגד (1) :שרי סלע.
יצא (1) :מתי יצחק.
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משה סיני -ראש העיר :טוב תודה רבה .אנחנו סוגרים וועדת בקורת בסדר כמה דקות .לא
יש בקורת זה נדחה חברים .סוגרים ישיבה ופותחים ישיבה חדשה.
-סוף הישיבה-
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
סעיף  1שבסדר היום:
אישור התב " רים כמפורט להלן :
א  .הסבר  :בישיבת מליאת המועצה מס '  115/11בתאריך  10/6/2008אושר
תב " ר מס '  256ע " ס  ₪ 600,000עבור שיפוץ מועדון החלוץ .
מליאת המועצה מתבקשת לאשר הסבת התב " ר עבור רכישת מח שבים .
ב  .אישור תב " ר מס '  358עבור שיפוץ ובטיחות מוס " ח  ,ע " ס ₪ 600,000
במימון עירייה .
ג  .אישור תב " ר מס '  359עבור סימון כבישים והתקני בטיחות  ,ע " ס 41,858
 ₪במימון משרד התחבורה ו  ₪ 17,939 -במימון רשות החניה  ,סה " כ
תקציב . ₪ 59,797
ד  .אישור תב " ר מס '  360עבור תכנון כביש גישה לאזור תעשיה אפק  ,ע " ס
 ₪ 237,500במימון מינהל מקרקעי ישראל ו  ₪ 237,500 -במימון עירייה ,
סה " כ תקציב ₪ 475,000
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים המפורטים לעיל.
בעד (11) :משה סיני ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,אבינועם טובים.
יצא (1) :יבגני מלמוד.
החלטה מס' 2
סעיף  2א' שבסדר היום:
אישור תב"ר מס'  361עבור מתקני חצר ובטיחות במוס"ח ,ע"ס  ₪ 3,000,000במימון
העירייה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  361עבור מתקני חצר ובטיחות
במוס"ח ,ע"ס  ₪ 3,000,000במימון העירייה.
בעד (12) :משה סיני ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב
אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים.
יצא (1) :אבינועם טובים.
החלטה מס' 3
סעיף  2ב' שבסדר היום:
אישור הגדלת תב"ר מס'  74עבור הקמת מקווה נוה אפק ,ע"ס  ₪ 500,000במימון עירייה
)סה"כ תקציב קודם  ,₪ 2,057,000סה"כ תקציב .(₪ 2,557,000
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הגדלת תב"ר מס'  74עבור הקמת מקווה נוה
אפק ,ע"ס  ₪ 500,000במימון עירייה )סה"כ תקציב קודם  ,₪ 2,057,000סה"כ תקציב
.(₪ 2,557,000
בעד (12) :משה סיני ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני,
מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
נמנעת (1) :שרי סלע.
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החלטה מס' 4
סעיף  3שבסדר היום:
עדכון תקציב
סעיף  - 1823000940מתקן השאלת ספרים אוטומטי  -מותנה
 מותנה ₪ 120,000סעיף  - 1111111499הכנסות ארנונה
הסבר  :המתקן אושר ע " י אגף הספריות שמממן  , ₪ 40,000העירייה תממן
 + ₪ 80,000מע " מ וכן התאמות תקשורת והכנת שטח .
המנויים למתקן ישלמו  ₪ 20לחודש .
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את עדכון התקציב כמפורט לעיל.
בעד (14) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
שרי סלע ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן
טובים ,אבינועם טובים.
החלטה מס' 5
סעיף  4שבסדר היום:
₪ 50,000
הקטנת סעיף  - 1943760העברת קנסות חניה .
הגדלת סעיף  - 1943-110הגדלת תקן אחד עבור פקח רשות חניה
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת ברוב קו לות את עדכון התקציב כמפורט
לעיל .
בעד  ( 12 ) :משה סיני  ,יבגני מלמוד  ,אמיר פוריאן  ,מרגי עוזר  ,סיגל שיינמן ,
יעקב אדמוני  ,מיכאל מלמד  ,עופר בביוף  ,מתי יצחק  ,ארנון בן עמרם  ,משה
בן טובים  ,אבינועם טובים .
נגד  ( 1 ) :שרי סלע .
החלטה מס' 6
סעיף  5שבסדר היום:
אישור סימון כחול לבן בתשלום )בימי שישי בלבד( באזור השוק ברחובות :המרץ  ,יהושוע
בן  -נון עד הרש " ש ) לא כולל (  ,שלום מנצורה עד חזון איש  ,חזון איש  ,השריון ,
חפץ חיים  ,חג ' בי  ,הגר " א  ,אבן עזרא  ,כנפי נשרים  ,מודיעין  ,שלום זכריה ורבי
עקיבא .
התשלום לא יחול על תושבי רחובות אלו  ,עבורם תונפק מדבקת תושב .
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות סימון כחול לבן בתשלום )בימי שישי בלבד(
באזור השוק ברחובות :המרץ  ,יהושוע בן  -נון עד הרש " ש ) לא כולל (  ,שלום
מנצורה עד חזון איש  ,חזון איש  ,השריון  ,חפץ חיים  ,חג ' בי  ,הגר " א  ,אבן
עזרא  ,כנפי נשרים  ,מודיעין  ,שלום זכריה ורבי עקיבא .
התשלום לא יחול על תושבי רחובות אלו  ,עבורם תונפק מדבקת תושב .
בעד (10) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
עופר בביוף ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
נגד (2) :שרי סלע ,מיכאל מלמד
נמנע (2) :יעקב אדמוני ,ארנון בן עמרם.
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החלטה מס' 7
סעיף  6שבסדר היום:
אישור התקשרות בחוזי הסעות תלמידים ללא מכרז עפ " י סעיף  22ח '
לתקנות העיריות בענייני מכרזים במסלולים בהם לא נקבעה הצעה זוכה .
על מנת להבטיח קיום הסעות סדיר עם תחילת שנת הלימודים הקרובה
העומדת בפתח .
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד התקשרות בחוזי הסעות תלמידים ללא
מכרז עפ " י סעיף  22ח ' לתקנות העיריות בענייני מכרזים במסלולים בהם
לא נקבעה הצעה זוכה  ,וכן הרכב צוות לניהול המו " מ כדלקמן :
 רזיאל אחרק  -סגן ראש העיר מנהל מדור ה סעות בני חדד רויטל יהודה  -מנהלת מח ' תקציביםבעד  ( 12 ) :משה סיני  ,רזיאל אחרק  ,יבגני מלמוד  ,אמיר פוריאן  ,מרגי עוזר ,
סיגל שיינמן  ,שרי סלע  ,יעקב אדמוני  ,מיכאל מלמד  ,ארנון בן עמרם  ,משה
בן טובים  ,אבינועם טובים .
יצאו  ( 2 ) :עופר בביוף  ,מתי יצחק .
החלטה מס' 8
סעיף  8שבסדר היום:
אישור הסכם בין העירייה לבין נעמ"ת – תנועת נשים עובדות ומתנדבות למתן זכות שימוש
במבני העירייה במעון גולד  -רחוב השיריון  57פינת הגר"א ובמעון שבזי  -רחוב דב גרונר.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הסכם בין העירייה לבין נעמ"ת – תנועת
נשים עובדות ומתנדבות למתן זכות שימוש במבני העירייה במעון גולד  -רחוב השיריון 57
פינת הגר"א ובמעון שבזי  -רחוב דב גרונר.
בעד (11) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
שרי סלע ,יעקב אדמוני ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
נמנע (1) :מיכאל מלמד.
יצאו (2) :עופר בביוף ,מתי יצחק.
החלטה מס' 9
סעיף  7ב' שבסדר היום:
אישור ביקור משלחת עירונית ) ראש העיר וחבר מועצה נוסף ( באודסה
) אוקראינה ( בספטמבר  , 2010להזמנת ראש עיריית אודסה  ,אדוארד גרביץ
) הטיסות בלבד ע " ח תקציב העירוני (.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות ביקור משלחת עירונית בהשתתפות :
משה סיני  -ראש העיר  ,ארנון בן עמרם  -חבר מועצה ומשה בן טובים -
חבר מועצה  ,באודסה ) אוקראינה ( בספטמבר  2010להזמנת ראש עיריית
אודסה  ,אדוארד גרביץ ) הטיסות בלבד ע " ח התקציב העירוני (.
בעד (12) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
נמנעת (1) :שרי סלע.
יצא (1) :מתי יצחק.
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החלטה מס' 10
סעיף  7ג' שבסדר היום:
אישור ו השתתפות בהוצאות ראש העיר בברלין ) כנס סדנת מנהיגות ישראל –
גרמניה  .בעלות כספית מוערכת של כ  . ( ₪ 2500 -מרבית ההוצאות ) טיסות +
אירוח ע " ח המארגנים ( .ר ' העיר מתכוון להציג בכנס את נושא המוסיקה
כמנוף למנהיגות על בסיס הניסיו ן העירוני .
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות השתתפות ב הוצאות ראש העיר
בברלין ) כנס סדנת מנהיגות ישראל  -גרמניה  .בעלות כספית מוערכת של
כ  .( ₪ 2500 -מרבית ההוצאות ) טיסות  +אירוח ע " ח המארגנים (.
ר ' העיר מתכוון להציג בכנס את נושא המוסיקה כמנוף למנהיגות על בסיס
הניסיו ן העירוני .
בעד (12) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
נגד (1) :שרי סלע.
יצא (1) :מתי יצחק.

_______________
משה סיני
ראש העיר

_______________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה
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