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סדר היום:
 .1אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1707עבור מספור בתים ושילוט ,ע"ס  ₪ 500,000במימון עירייה.
ב .אישור תב"ר מס'  1866עבור גדרות למגרשי ספורט ומתקני ספורט ,ע"ס 1,200,000
 ₪במימון העירייה.
ג .אישור תב"ר מס'  1867עבור הצללת מגרשי ספורט במוסדות חינוך ,ע"ס 2,500,000
 ₪במימון עירייה.
ד .אישור הגדלת תב"ר מס'  1428עבור תכנון וביצוע מעון יום מתחם  Aמגרש ,801
ע"ס  ₪ 1,000,000השתתפות בהקצאה (תקציב קודם  ,₪ 2,543,749תקציב מעודכן
.)₪ 3,543,749
ה .אישור תב"ר מס'  1291עבור השתתפות רשות הניקוז בעבודות ניקוז ,ע"ס 102,168
 ₪במימון רשות הניקוז.

תוספת לסדר היום:
 .2אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1292עבור פינוי גאופיטים ופיקוח מתחם  ,Dע"ס ₪ 341,564
במימון משרד הבינוי והשיכון.
ב .אישור תב"ר מס'  1293עבור פינוי גאופיטים ופיקוח מתחם  ,Fע"ס ₪ 185,295
במימון משרד הבינוי והשיכון.
ג .אישור תב"ר מס'  1040עבור הקמת מוסדות ציבור ,ע"ס  ₪ 271,574במימון רשות
מקרקעי ישראל.
 .3אישור מינוי עורקבי יזהר כפקח/מפקח עפ"י חוקי עזר של עירית ראש העין.
בישיבה זו יינתן מענה לשאילתה של חברת המועצה אביבה שקד בנושא:
"הסכם התאגיד החדש מקום בלב עם יזם חיצוני להפעלת הבריכה העירונית".
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :נתחיל בהרמת כוסית .יש לנו כרגע  ...חג שמח ובהזדמנות
נאחל למשה סיני על קבלת הפרס.
משה סיני ,חבר מועצה :תודה רבה.
שלום בן משה ,ראש העיר :במכללה ,כן .תספר קצת על זה.
משה סיני ,חבר מועצה :יש פרס של קרן פרלמן וקרן ג'נסיס שמעניקים אותו לפרויקטים
שתורמים לחברה ולקהילה ,ואתמול היה יום  ...אז היה אירוע די גדול ...
משתתף בדיון :לא שמעתי ,דבר בקול.
(מדברים ביחד)
משה סיני ,חבר מועצה :זוכה פרס  ...להקמת מקהלות לנוער על הרצף האוטיסטי ... .מאוד
מאוד מרגש ו ...שינוי ...
שלום בן משה ,ראש העיר :יש גם פרס כספי?
משה סיני ,חבר מועצה :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :אגב ,הקימו באגף הרווחה לפני שנתיים בערך .עד לפני
שנתיים לא היה גוף כזה שעסק ב ...לילד המפגר .אז יש אגף מיוחד שעוסק ,שמטפל בנושא
של האוטיזם מכיוון שהסתבר שהמספרים של הילדים בארץ ,לצערי הרב ,שסובלים מזה... ,
אז לחיים .חג שמח.
משתתף בדיון :שעוזי יברך.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :ברוך אתה אדוני ,אלוהינו מלך העולם ,בורא פרי הגפן.
(מדברים ביחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו פותחים את פרוטוקול הישיבה מספר  ,73/13ישיבה
מן המניין מתאריך  3.4.17בשעה  .18:45משתתפים ,שלום בן משה ,בנגה לא נמצא,
שלום בן משה ,ראש העיר :בנגה נמצא בחוץ לארץ.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מלמד ,אדמוני,
(מדברים ביחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבטליון ,סיגל ,עומר שכטר לא נמצא ,רזי,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :נמצא.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי אביני,
עדי אביני ,חבר מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיני?
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משה סיני ,חבר מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון ,אביבה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך לא נמצא ,עוזי .נוכחים שלמה שילה מנכ"ל העירייה,
פרומה היועצת המשפטית ומשה כהן מבקר העירייה .אנחנו מתחילים עם הזימון לסדר יום
שיש בו  5תב"רים.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בזימון לסדר יום אנחנו לא רואים את התשובות לגבי נושא
של  ...שבועיים והובטח לנו את זה לפני כחודש ימים .אני רוצה את זה גם להביא להצבעה,
אם מישהו מתנגד שאנחנו סוף סוף נקבל  ...אני רוצה לשמוע ,כל מה שאני שאלתי ...
מתעקש,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,אפשר גם להוסיף שהנתון הזה לפחות מסתובב ב ,לדעתי,
בכל הדרג הבכיר בעירייה לפחות איזה חודשיים שלושה ,אם אני לא טועה .אם לא יותר
אפילו .ומשום מה ,כאילו ,אתה יודע ,אנחנו מורחים ומורחים ואני לא מבין על מה.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :לא משום מה,
עומר רצון ,חבר מועצה :למה לא לתת תשובות ולמה  ...תשובות בכתב .נראה לי קצת תמוה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אתן לכם תשובה קצרה לזה .נעשתה כבר בדיקה על ידי
פרומה .יש לה ממצאים ראשונים .אני אמרתי לכם ,מכיוון שבסוף מי שצריך לעשות את כל
העני ין מכיוון שזה שייך לאגף החינוך היא סיגל אז אני אמרתי .היא חזרה מחוץ לארץ
אתמול,
(מדברים ביחד)
משתתף בדיון :היא לא לוקחת אחריות על זה .זה לא היא.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה .קודם כל היא  ...החינוך .רק שנייה.
משתתף בדיון :ממלכתי.
שלום בן משה ,ראש העיר :ממלכתי .וכיוון שהנושא הזה נמצא שם אז אנחנו ,תתנו לה
להתייחס לזה .סליחה ,רק שנייה.
משתתף בדיון :כמה זמן עד שהיא תיתן תשובה בכתב?
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שלום בן משה ,ראש העיר :היא התחילה להתייחס לזה .מכיוון שזה מדובר מ 2010-היא
ביקשה לבחון כמה דברים.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :שייתן לנו תשובה,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רק שנייה .רק שנייה ,סליחה .קודם כל ,רק שנייה .תן לי .אני
עדכנתי,
(מדברים ביחד)
משתתף בדיון :יש לך התייחסות בדו"ח המבקר ב 2012-שמתעלמים .יש דו"ח-.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה ... :אתה מתייחס ל"מקום בלב" ,בואו נתייחס  ...מחלקת
החינוך .הגיע הזמן לקבל את התשובות.
משתתף בדיון :זה לא תפקידנו להנחות את המבקר ,אני מבקש,
משתתף בדיון :ועדת ביקורת ,יושבת ראש ועדת ביקורת לא רוצה לדון בסוגיות האלה.
עומר רצון ,חבר מועצה :יש סיבה ,כנראה ,כל אחד עם הטיול גמלים שלו .ראש העיר,
אביבה שקד ,חברת מועצה :מספיק עם הרמה הזאת,
עומר רצון ,חבר מועצה :זו הרמה שלך,
אביבה שקד ,חברת מועצה :די עם הרמה הזאת .גמלים,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא גמלים .די כבר.
עומר רצון ,חבר מועצה :זו דעתי .זו דעתי.
אביבה שקד ,חברת מועצה :מספיק עם הרמה הנמוכה הזאת .תעלה קצת ,אוויר
פסגות.
עומר רצון ,חבר מועצה :זו דעתי.
(מדברים ביחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :את לא יושבת בוועדת ביקורת על נושאים שאת לא רוצה .זה
הצביעות שקיימת.
(מדברים ביחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :תקשיב רגע .הם ממציאים דברים ואחר כך אנחנו צריכים
לעבוד,
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עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,אני רוצה עכשיו להתייחס ... ,איך שאני רואה את הדברים
סביב השולחן .ועדת ביקורת אני,
אביבה שקד ,חברת מועצה :מה עכשיו ועדת ביקורת? אתה רוצה לעלות את הנושא
הזה ,תעלה.
עומר רצון ,חבר מועצה :את רוצה להשתיק אותי? תגידי את דעתך .תעלי,
אביבה שקד ,חברת מועצה :תעלה את הנושא,
עומר רצון ,חבר מועצה :למה ועדת הביקורת,
אביבה שקד ,חברת מועצה :תעלה את הנושא ,עומר ,אתה אמיץ .אתה המושיע
הלאומי של העיר הזאת.
עומר רצון ,חבר מועצה :סיימת?
אביבה שקד ,חברת מועצה :אז תעלה את זה.
עומר רצון ,חבר מועצה :סיימת?
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא .אני מציעה שתעלה את הנושא הזה .אם אתה חושב
שהוא קריטי וראש העיר מסכים להעלות את זה לסדר היום ,תעלה ונצביע איתך .שיתנו
תשובות .אני איתך.
משתתף בדיון :כן ,אני רוצה לראות.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני לא מבינה בשביל מה אתה מלהג סתם.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :כבר  4חודשים,
משתתף בדיון :להעלות להצבעה,
משתתף בדיון :מה ,מה להעלות להצבעה? שמה? בשביל זה צריך הצבעה?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מה? מה אתה רוצה?
אלכס קפלונוביץ' ,חבר מועצה :תעני על התשובות שלך,
(מדברים ביחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :יכולתי לענות לך .בישיבת הנהלה ,לא ישבתם לדבר.
עומר רצון ,חבר מועצה :אם "מקום בלב"  ...לשלם על מתקנים ,אביבה לא רוצה ,היא
מתעלמת מהסוגיה הזאת.
(מדברים ביחד)
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שלום בן משה ,ראש העיר :אני ביקשתי מפרומה להכין ,לבדוק את החומר .פרומה ,את
יכולה להציג מה המצב ,מה  ...של ההחלטה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש לי חוות דעת כתובה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :עברתי על כל החומר .אנחנו עדיין מקיימים דיונים
פנימיים פה ,יותר בהקשר של  ...איך יכול להתנהל .כמובן ...
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :עד עכשיו התנהלו נכון?
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,אלכס ,אלכס ,אבל היא מדברת עכשיו .באמת.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מה אמרתי לא בסדר? לא ,אני רוצה לשמוע.
שלום בן משה ,ראש העיר :פרומה ,פרומה.
עומר רצון ,חבר מועצה :הוא שאל אם משהו ,הוא לא אמר שאת אמרת  ...הוא שאל מה
קרה עד עכשיו.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא ,הוא אמר אתה שומע איך היא מדברת? מה
אמרתי? סליחה.
שלום בן משה ,ראש העיר :פרומה.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לא ,הוא התכוון בגלל שאמרת לדעתי ... ,צופה פני עתיד,
(מדברים ביחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא מעניין אותך מה יהיה? מעניין אותך מה היה לפני 6
שנים? זה מה שמעניין?
עומר רצון ,חבר מועצה :השנה.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אה ,השנה אני יכולה להגיד לך מה היה השנה .נורא קל
להגיד מה היה השנה.
שלום בן משה ,ראש העיר :תנו לה לדבר .בבקשה ,כן.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :רציתם שבועיים ,זה היה מוכן תוך שבועיים .פה
אנשים בחופשות ,קצת קשה לעשות את כל הדיונים ולהתקדם .זה יקח עוד קצת זמן .אתם
רוצים שאני אלך ואני אביא את הטיוטה ואני אציג אותה ,אין בעיה .זה במשרד .אני חושבת
שיותר נכון לסיים את הדיונים הפנימיים ואז לפחות של הדרג המקצועי ואז לבוא ולהציג
את זה בהנהלה ,כפי שדובר ,ואחרי זה במועצה .אבל מה שתגידו.
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :פרומה ,תראי .קודם כל  ...דעת .חוות דעת זה בסדר ,בטח לא
דיברו על פני העתיד .הייתה פה איזושהי סוגיה של התנהלות שהייתה ,לכאורה ,לא תקינה
בנושא של תלם .המועצה ביקשה ,חברי המועצה ביקשו ואני ביניהם ,ביקשו ,ואני ביניהם
הראשון אמרתי ,לבקשתם גם אני אמרתי שאנחנו רוצים את החומר .לא ביקשנו את הניתוח
של החומר .הניתוח של החומר את יכולה לעשות עם ניתוח מה שאת רוצה ,לכתוב את
החוות דעת שלך.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :את החומר אני לא אכתוב.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שנייה .אבל את החומר ,תביאי את כל החומר ... ,לבקש את
החומר מאבר הם ,מיוסי ,מחיים .חברי המועצה ביקשו את החומר .צריך להביא להם את זה
תוך שלושה ימים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש מה שקיבלתי מאגף החינוך.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :החוק קובע תוך  3ימים חבר מועצה צריך לקבל את החומר
שהוא מבקש .אם יש קושי ,אמר ראש העיר שבוע ,אמרת שבועיים ,אמרת את עמוסה.
אלכס ,אתה מפריע לי.
שלום בן משה ,ראש העיר :אלכס.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עבר חודש וחצי.
אלכס קפלונוביץ' ,חבר מועצה :איזה חודש וחצי?
משתתף בדיון :יותר,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :חודשיים .מהפעם האחרונה שהיא אמרה שבוע ,שבועיים עבר
חודש וחצי ,יכול להיות שאני טועה .גם זה מספיק .עכשיו ,לא יתכן ,חברי המועצה והמועצה
כאן מבקשים דברים ,זה פרוטוקולים ,זה חומרים ש ...פרוטוקולים .אני מבקש מרחבעם
שינחה את מרגלית שיביאו לי את הפירוט של התב"רים ,של הכספים שנמצאים בהשקעות.
עד היום לא קיבלתי.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :מה סוכם?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :לא סוכם ,כן סוכם ,אתה צריך להביא.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :יום שלישי.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אף אחד לא סיכם איתי ,בשום מקום לא כתוב יום שלישי .אתה
עכשיו סיכמת עם עצמך.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :לא נכון.
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בוא תראה לי איפה זה כתוב.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :סיכמתי איתך שבוע שעבר.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בוא תראה לי איפה זה כתוב.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :יחד היינו פה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :איפה זה כתוב?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אתה גם שוכח אני רואה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :לא ,אני לא זוכר .וחוץ מזה ,חוץ מזה אני גם לא מבין ,חוץ מזה,
חוץ מזה ,חודש שלם אני צריך לחכות בשביל לקבל דבר שאני צריך לקבל תוך  3ימים על פי
חוק ,וחוץ מזה זה לא נמצא במרתפים ולא נמצא בארכיב .זה נמצא פה על השולחן ,איפה
הכסף מושקע ולאן הוא הולך .בשביל לקבל איפה הכסף מושקע לקח לי חודש וחצי .בשביל
לדעת למה הכסף צבוע ,רחבעם,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :תמשיך להגזים.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :רגע ,סליחה .אני אראה לך את התאריכים ,בבקשה .אני אראה
לך את התאריכים .לא ,לא .סליחה ,סליחה .אני אגיד לך מה אני מדבר ... ,סיגל מה אני
מדבר .אני רוצה להגיד לך מה אני מדבר .מי שרוצה שיתנהל ככה .אנחנו נבחרי ציבור.
קיבלנו מנדט מהציבור לבקר את הפעילות של המועצה .זה חלק מהתפקידים והחוק קבע
שפקיד ,ככל שיהיה בכיר ,תוך שלושה ימים צריך להמציא לנו כל דבר שאנחנו מבקשים
שאין בו חיסיון .לא על בטחון המדינה ,שאין בו בטחון ,תקשיב,
(מדברים ביחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :לא ביקשתי דו"חות אקסלים .אם אתה לוקח לך חודש למצוא
איפה הכסף או למצוא איפה הוא ,למה הוא צבוע ,אז תשמע ,אני לא יודע איך אתה מתארגן
באגף שלך .אם אתה לא יודע איפה הכסף נמצא ואתה לא יודע למה הוא צבוע ,תשמע .אין,
אני שם את המפתחות והולך הביתה .ככה לא מתנהלים .אצלי בחברה אם הייתי אומר
לרואה חשבון שלי תגיד לי איפה הכסף שלי נמצא והוא אומר לך חודש ,הוא היה הולך
הב יתה מזמן .ולהזכירך אמרתי לך כבר משהו .אנחנו הבעלים של החברה .אתם עובדים
בחברה הזאת ואתם כנראה מתבלבלים כל הזמן .וזה כואב ,כי אנחנו כולנו פה מכירים את
כולנו .מה שאני אומר אני אומר לך מהלב .היחס שלכם לחברי המועצה ,אולי ראש העיר
נותן לכם את המנדט להתנהג ככה ,אבל זה לא ימשך הרבה זמן .לא יכול להיות שחברי
מועצה מבקשים מסמכים ואתם לא מביאים להם .אולי הציבור צריך לדעת מזה .אנחנו
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בזמננו הפרטי מבקשים את זה .שלום ,לי אין מזכירה שתזכיר לי לעזור לרחבעם שיביא לי
מסמכים לעוזי אין מזכירה שתזכיר לו ,שיתקשר למשה אלתרמן שיעביר לו את המסמכים.
ובטח לעומר ואלכס אין מזכירה ,לא ,אני אומר את זה כי שלום ,זה פעם עשירית שאנחנו
אומרים את זה כאן .מה ,אתה רוצה ,נעשה הצבעה שכל פקיד שלא מביא תוך שלושה ימים
חומר יעלה לשימוע? אין בעיה .מועצה מותר לה לעשות את זה .מותר לה .אל תעשה לי ככה.
מותר לה .מה ,אני לא עושה לך שום טובה .בינתיים אני פה בזכות עצמי .נבחרתי על ידי
הציבור .אני אזכיר לך עוד פעם ,וכל פעם מחדש ,אותי אתה לא מנהל .אתה יכול לנהל
אותם ,אבל אם אני מבקש משהו ,שלום ,אתה צריך להגיד להם אם תוך שלושה ימים אתם
לא מביאים אתם עולי ם לשימוע .היית עושה את זה לעובד זוטר אם הוא היה מבקש ממך
והיית מבקש ממנו משהו הוא לא יעביר לך? שאלתי אותך שאלה,
שלום בן משה ,ראש העיר :תעשה לי טובה ,הם לא עובדים שלך.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :סליחה? אמרתי לך פעם עשירית שהם עובדים אצלנו,
שלום בן משה ,ראש העיר :הם לא עובדים אצלך.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז תקשיב ,תקשיב ,שלום .למען הסדר הטוב .היד שנותנת היא
יד שלוקחת .בשביל למנות אותם צריך  75אחוז מהמועצה ,בשביל לשלוח אותם צריך 75
אחוז מהמועצה.
שלום בן משה ,ראש העיר ... :שלך ,לשלוח אותם,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שלום,
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה שולח,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שלום,
שלום בן משה ,ראש העיר :לשלוח אותם ,מה אתה שולח ,מפטר את כולם פה .כשתהיה
ראש העיר תפטר את מי שאתה רוצה .מספיק.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שלום ,למה אתה נלחץ?
שלום בן משה ,ראש העיר :מספיק עם השפה הזאת.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :זו השפה.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא שפה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :זה שפה שמזלזלים בי,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא שפה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שאני מבקש משהו ואני לא מקבל .מה אתה עושה בשביל זה?
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שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה רגע,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מה אתה עשית בשביל זה?
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה רגע.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אתה יכול להגיד לי מה עשית בשביל זה? אתה מגן עליהם ,למה?
שהם חושבים ש 11-אצבעות פה  ...בשביל לפטר אותם? לא שלום ,אתה לא יכול להגן עליהם
עד הסוף .יש גבול .תקשיב .אני יושב פה בזמן הזה ,לא מקבל משכורת .תראה מה השעה.
שבע .כולם פה יושבים בהתנדבות.
שלום בן משה ,ראש העיר :עשית מרצון.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :תודה רבה ,אבל החוק נותן לי כלים.
שלום בן משה ,ראש העיר :בסדר.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :ואתה צריך ליישם אותם.
שלום בן משה ,ראש העיר :טוב ,או קיי.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :כשאני מבקש משהו מעובד עירייה ,ולא חשוב ככל שיהיה בכיר,
הוא צריך לתת לי את זה.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :עובדי עירייה לא עונים לטלפונים אז,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :ואני ,אתה יודע מה? זה לא אישי .זה כבר הפך להיות שיטה .זה
הפך להיות שיטה ,ואתה רואה את זה פעם אחר פעם .שלום ,זה לא אישי .לא איתך ,לא נגד
פרומה ולא נגד רחבעם .אבל אני ,תקשיב .יושב שמה מישהו למעלה ,בחלון זכוכית ,ואני
צריך לבקש ממנו .מה ,אני מזכירה של רחבעם או של פרומה?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אני לא מתייחס רגע ליושבים בחדר .באמת שלא.
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,עוזי,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :יש פה באמת איזה רעה חולה.
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,תן לי שנייה .תרשה לי .אני מבקש שתסיימי את החלק
שלך.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני רוצה שנייה רק להגיד בהקשר שבכל אופן,
בהקשר שלי כשהם ביקשו ממני אני תמיד נותנת ,הגם שהסעיף מדבר על מסמכים קיימים,
או קיי ? אני לא זוכרת אי פעם ,רזי ,שלא שלחתי לך משהו שביקשת .אני מבקשת לא לדבר
בהכללות .אני מדברת רק בשם עצמי .זה דבר ראשון .בהקשר של ,היו שאלות ,אין מסמכים.
אגב ,יש פרוצדורה ,יש סעיף ,נכון ,איך לבקש אבל במקרה הזה אני,
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :פרומה ,אין מסמכים? אז מה ,הם עבדו בלי שום חוזר? לא
הבנתי .מה ,אין לך מסמכים?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אין מסמכי עירייה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז מה ,הם עבדו בלי,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :תקשיב רגע,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שנייה ,סיגל .לא שאלתי אותך.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה מה שקורה פה ,אתה מבין.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :רגע עומר ,לא ,אל תפריע לי .עומר ,אני התחלתי ,התחלתי
לשאול שאלה.
(מדברים ביחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :רזי ,אני איתך בזה רק יצרתי ציניות .יש שחקן אחד שמשחק פה
את המשחק.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אני הייתי רוצה לראות,
עומר רצון ,חבר מועצה :כולם צריכים לעמוד דום .זה ההבדל .זה לא תפקידנו.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :כש ...עובד אצלי החוזה שלו צריך להישאר ...
(מדברים ביחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,הנקודה המרכזית שעלתה ועולה כל פעם ,אגף החינוך
מייצר ,פרומה ,פרומה ברשותך .העניין הוא שכל זה גם עולה משיח של "מקום בלב" .אגב
החינוך או לא יודע ,מי שעומד בראש ,כן בראש ,אני לא הבנתי מה קורה פה וחבר מועצה
יכול הוא לבד להחליט דברים עם עצמו ,אצלי לפחות זה לא קורה .דרך אגב רזי ,אני
בספורט עד היום מבקש מסמכים ,אין לי שום מסמכים עם פירוטים לפעילות 2015-16
למרות תיעודים ,מיילים למנכ"ל ,מיילים לכולם .אין לי בכלל  ....רגע ,אין .אין .שתדע .ואני
 4 ...פעמים ביקשתי את זה .אבל מה אני רוצה להגיד ,שלום? "מקום בלב"" ,מקום בלב",
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :העברתי לך ,עומר.
עומר רצון ,חבר מועצה :העברת לי ,אתה יודע מה?
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :העברתי לך את ,2016
עומר רצון ,חבר מועצה :אורי ,מצוין .אני אביא למועצה מה העברת לי 160 ,150 .הכנסה,
אין פירוט אין כלום .לא הבאת לי פירוט .ואני גם אוכיח לך שלא הבאת לי פירוט .פירוט לא
נתת לי ,אורי .שלום ,שלום .שלום ,אני רוצה לסיים ,שלום .שלום ,אני ,שלום ,פרומה כן.
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פרומה נותנ ת מה שצריך .אני לא מתווכח עם פרומה .שלום ,אני רוצה לסיים במשפט.
בשביל לחדד לפחות את המסר שלי ושל,
שלום בן משה ,ראש העיר:

כן.

עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,לחדד את המסר שלי ושל אלכס .יש היום חברה בעצם
עירונית שהיא הפכה להיות חברה עירונית ,היא כבר לא סוכנותית ,היא עירונית .היא
משלמת ארנונה ,משלמת על מבנים .אם זה אולמות ,כיתות ,כל מיני דברים .משלמת .בא
גורם פרטי ,תחת איזה פעילות? מי נתן לו את המבנה? מה ,לי ,אני יכול לקחת להכניס,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :ועד ההורים.
עומר רצון ,חבר מועצה :אבטליון יכול לקחת מישהו להכניס אותו לתוך מבנה ציבור ,מים,
חשמל ,הכול עם כל התזות של אגף הגזברות שאני מאוד מעריך ופתאום אין לנו נתונים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מציע ,דקה ,סליחה .סליחה.
עומר רצון ,חבר מועצה :ואין ביקורת.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני חושב ש ,דקה.
עומר רצון ,חבר מועצה ... :גורם פרטי נכנס,
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,סליחה.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי ,דקה .סליחה רגע ,סליחה .הנושא של תלם עלה כבר
מזמן ונדחה מכל מיני סיבות כאלה ואחרות .אני נתתי הנחייה שהחומר שנמצא ,שאמור
להימצא באגף החינוך מכיוון שאגף החינוך הוא שניהל את העניין הזה ,יעבו לפרומה כדי
שהיא תראה במה מדובר .עוזי ,עוזי.
משתתף בדיון :פרומה ,מעבירים לך ...
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :העברתי את הכול ,את מה שיש לי.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,סליחה ,סליחה רגע,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מבקש מכם תפסיקו עכשיו כרגע כולם .ביקשתי להעביר את
כל החומר שנמצא אליך,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הועבר לי.
שלום בן משה ,ראש העיר :תעייני בחומר הזה ,תוציאי מזה את המסקנות העיקריות .צופה
פנה עתיד זה בסדר אבל אנשים פה שואלים מה קרה מ .2010-תחקיר.
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה מה שאמרתי גם בישיבה קודמת .זה לא מתפקידי,
 ...כבר עשיתי את זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :הבנתי גם ממך שיש אצל המבקר הערה בעניין הזה ,אז תעביר
לה גם כן,
(מדברים ביחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :אדוני המבקר ,אתה,
עומר רצון ,חבר מועצה :מה קורה לגבי הספרייה?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :רגע ,רגע .עומר .אתה שומע פה נושא ש ...מועצת העיר,
דברים שאתה לא שומע אתה בודק .אז מן הראוי שאתה שומע את הדברים שלי ...
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :המבקר עובד עד היום האחרון ,זה בכלל לא קשור ...
עדי אביני ,חבר מועצה :לא ,זה היה ברוח טובה ,שלום.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,בסדר.
משתתף בדיון :אתה יכול להגיד,
משה כהן ,מבקר העירייה :אני מוכן להסביר לך את זה ... .יושב ראש ועדת ביקורת ...
מכין את תכנית הביקורת .לא  ...איזשהו ויכוח אקראי כזה ואחיר ,יהיה הנושא הכי חשוב
שבעולם .מן הסתם גם  ...אולי הוא יתחבר בדו"ח אחר ,זאת אומרת הדברים זה לא מיידי,
אני עכשיו עוצר ,סטופ ועושים .זה לא עובד ככה .אגב ,בהקשר לנושא הזה שאני עדיין לא
בקיא בפרטים שלו ,אם מישהו יעיין בדו"חות קודמים יש חלק מהתשובות .זאת אומרת
הדברים כבר נאמרו פעם ,איך צריך להתנהג וזה ישנו.
(מדברים ביחד)
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :יכול להיות .אני יודע ,סליחה אדוני המבקר,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אני יודע שגם כשתושב כותב לך מכתב בצורה אנונימית ...
נושאים כאלה שבדקת אותם ,קל וחומר משה כשמועצת העיר יושבים פה ,יושבת היועצת
המשפטית ואומרת שהדברים לא נראו לה שנעשו בצורה שצריכים לעשות .אני חושב שאתה
צריך להירתם למבקר העירייה ותן לבדוק את זה .אתה לא יכול לעשות ככה ולהגיד בגלל
שהדרך ...
(מדברים ביחד)
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משה כהן ,מבקר העירייה :אתם רוצים משהו מיידי אבל  ...יותר ארוך.
שלום בן משה ,ראש העיר :טוב ,רבותי .עכשיו יש שתי אפשרויות .אחת שתתנו לפרומה
שתתייחס התייחסות ראשונית לממצאי הדברים .מה שיהיה בעתיד זה יהיה בעתיד .ואחר
כך בהתאם לזה אני אחליט איך ממשיכים עם זה .בכל מקרה צריך לזכור שהפעולה הזאת
שנעשתה  , 2012 ,2010מתי ש ,גם בימים אלה בלפחות בית ספר אחד הפעולה הזאת נעשתה
במסגרת החינוך ,כלומר באחריות אגף החינוך .אני לא אומר עכשיו כרגע באחריות מי באופן
ספציפי ,אבל בעולם התוכן של החינוך ,ולכן מן הסתם מי שאמור לטפל בזה ולתת תשובה
למועצה .לא תשובה מקצועית של יועץ משפטי אלא תשובה כללית ,זה הגברת סיגל .אני
חשבתי שמכיוון שהיא חזרה לפני יומיים מחוץ לארץ לתת לה עוד שבוע ימים .היא תשב עם
היועץ המשפטי ,והם יביאו פה בדיון מסודר את כל החומר באופן מלא .מה שאני מבקש,
פרומה ,עכשיו כרגע הגילוי שאני מודה שלא ידעתי את זה ,מה שאמר עומר .אם יש ועכשיו
אמר המבקר ,אם הנושא הזה או דומה לו נבדק על ידיו ,אמר ,בשנים עברו,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני לפחות,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני  ...מה הוא אומר ,סליחה שנייה,
(מדברים ביחד)
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בדקתי את זה .גם צביאלי היה אצלי בישיבה ושטח
את טענותיו וגם חבר המועצה עומר רצון שלח לי מייל .ישבתי וקראתי שוב את הדו"ח.
הדו"ח לא עוסק בנושא הזה .הוא דו"ח חשוב ,בוודאי ,ובמה שכתבתי התייחסתי לעניין
הזה .אבל הוא בעיקר עוסק בנושא של ניהול כספי הורים.
שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי .יש לזה זיקה כזו או אחרת.
משתתף בדיון :יש גם חוזים ,פרומה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא בנושאים האלה.
שלום בן משה ,ראש העיר :טוב.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אדוני ראש העיר.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עדי אביני ,חבר מועצה :אני חושב שאם אנחנו כבר מקיימים דיון חצי שעה אז אולי
פרומה תביא את הניירות ,בוא כל עשר דקות נסיים את זה ,אחר כך מתחיל עכשיו עוד דיון
נוסף עוד שעתיים על זה.
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שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי ,רבותי .אז אנחנו רושמים לפנינו שבישיבה הבאה נהיה
אחרי חג ,הנושא הזה ידון .את תציגי את הדברים שלך,
אלכס קפלונוביץ' ,חבר מועצה :את מינואר אומרת,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אדוני ,אני לא יכולה לתת לכם מה שאין לי .אלכס ,אתה
מבקש דברים ,אבל אני,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אם אין לך אז אין לך.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני יכולה,
(מדברים ביחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :תקשיב ,אלכס ,אלכס ,אלכס,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :לא  ....כלום.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אלכס,
(מדברים ביחד)
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :תגידי לי אם זה תקין או לא תקין" .מקום בלב" ידעת להגיד
אם זה תקין .זה תקין? אם זה תקין תגידו.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,רבותי ,אני רוצה להמשיך.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אם פרומה אומרת ...
(מדברים ביחד)
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לא מקובל שחברי העירייה משיבים או מגיבים כי הם לא בצד
המקצועי צריך להביא הוראה למנהל אגף החינוך ,בכל בעיה ,מנהל אגף ,והוא אמור ...
מקצועות ,כאיש פוליטי ואיש ציבור שלא נמצא  ...תשובות .הוא גם לא  ...מקצועי ,זה גם
לא.
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל היא אומרת שאין לה תשובות.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :יש לי תשובות,
(מדברים ביחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה שאנחנו לא נעצור אנחנו לא נעצור .אנחנו נעשה,
יש הבדל ,אנחנו,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אה .עכשיו את רוצה לתקן את זה.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא ,סליחה ,כשאנחנו עשינו את מה שעשינו,
(מדברים ביחד)
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אגף החינוך.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מי זה אגף חינוך? מי זה? מי זה?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מי זה נתן את הזה? מנהל אגף החינוך ,מנהל אגף החינוך
הוא אחראי על הזה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :זאת אומרת בעצם אבי קמינסקי נתן לו לקיים ,לעשות מה שהוא
רוצה.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מה זה חופשי? סליחה .אבי קמינסקי ,סליחה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה ... :שאבי עשה על דעתו.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מה זאת אומרת? הוא מנהל אגף חינוך אבל הוא עשה את
זה מתוך,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בוודאי.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :זה בתום לב .בתום לב ,שלום .זה בתום לב.
(מדברים ביחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מה זאת אומרת? זו הייתה החלטה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אתם מפילים עליו תיק שהוא עשה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני לא מפילה עליו תיק.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה ... :על דעתו בגלל שהוא לא פה.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא ,סליחה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אבי קמינסקי,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זאת החלטה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אף אחד לא יודע .אני אשאל את אבי קמינסקי,
עומר רצון ,חבר מועצה :כן ,נביא את אבי.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני רוצה לשאול את אבי .אם אבי יודע אם הוא עושה דברים
באופן ,אבי לא עושה דברים כאלה .אבי הוא אדם הגון וישר.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :סליחה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :הוא לא מכניס אנשים בלי,
עומר רצון ,חבר מועצה :רזי ,רזי .רזי .רזי ,תהיה איתי רגע .רזי .רזי,
שלום בן משה ,ראש העיר :משפט אחרון.
עומר רצון ,חבר מועצה :משפט אחרון .רזי,
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שלום בן משה ,ראש העיר :פרומה ורחבעם ,משפט אחרון.
עומר רצון ,חבר מועצה :רזי ,רזי ,פרומה ורחבעם ,אני אומר אם משהו לא תקין אני לא
מבין למה מפסיקים או שיכול להיות שמישהו נתן מילה גם .תגידו לנו גם .בוא נראה ,נוריד
את זה מסדר יום .עוד שלושה חודשים ויגידו לנו אותם חבר'ה ,יכול להיות שעוד שלושה
חודשים זהו ,מסיימים ,רוצים להגיע איתם לפשרה לסיים איתם .כי נראה לי ,אנחנו מערכת
ציבורית .זה לא עסק פרטי של אף אחד .זה או תקין או לא תקין .אם לא תקין ,קאט.
מורידים חומה ,סיימנו את הפעילות .אם זה תקין ,כל הסחבת הזאת ,כל הסחבת הזאת
מינואר יוצרת לפחות אצלי איזה משהו שרוצים להמשיך את הלא פורמלי לפורמלי או
למציאות.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :הציבור צריך לדעת,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה הזוי והציבור צריך לדעת.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מה זאת אומרת? זה מציאות.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :גם איך אפשר להסתמך על ניסיון של קבלן שהוא רכש את
הניסיון הזה באופן לא חוקי.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מה זאת אומרת?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אתם עשיתם קריטריון למכרז הנוכחי וביקשתם בקשות
מסוימות.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה לא מכרז ,זה הצעות.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :הצעות,
עומר רצון ,חבר מועצה :שמי הציע?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :הסתמכתם על ניסיון של בן אדם שהוא רכש אותו באופן לא
חוקי.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :תקשיב ,הבן הזה עובד בבתי ספר בארץ ,מצליח,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי ,סליחה ,סליחה ,סליחה .עומר ,עומר ,סליחה ,עומר
מיצינו את העניין .תקשיבו .אני יש לי תחושה שבגלל שאני מתייחס ביתר דרך ארץ לחלק
מהאנשים בסוף אני מוצא את עצמי במצב מגוחך .אני נתתי מנדט ליושב ראש הוועדה,
למחזיק התיק ,שיעשה את כל הבדיקות שהוא רוצה לעשות כמה שהוא יכול .נתתי ליועצת
המשפטית שתכין את החומר ,אני דחיתי את העניין כדי שתוכלי להביא נקודת מבט ,תדברי
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עם זה ועם זה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :עשינו את זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע,
(מדברים ביחד)
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :תן לה עוד שבוע ,אחרי פסח ,מתי שהיא רוצה.
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי רגע.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :מתי שרוצה .אני  ...את כל היום,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בכיף.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אין בעיה.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אלכס ,בשמחה.
(מדברים ביחד)
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :את התשובה  ...שזה קומבינה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :סליחה ,אני מציעה שתיזהר כי לקומבינה ,סליחה,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :זה לא תקין,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :סליחה ,קומבינה של מי אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :לא יודע .תגידי את,
(מדברים ביחד)
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :תגידי ,את יכולה להגיד ...
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :איך?
עומר רצון ,חבר מועצה :את יכולה להגיד שאם מישהו מוכר פלאפל את יכולה להפגיש אותו
עם אבי ,שאני  ...פלאפל? זה בדיוק מה שנראה.
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר,
עומר רצון ,חבר מועצה :הפגישו את היזם הפרטי עם ההורים,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה לא נכון .זה לא נכון.
עומר רצון ,חבר מועצה :אז אני רוצה למכור פלאפל .יש לי מוכר פלאפל ,שלום .נביא אותו.
אולי ועד ההורים יטעמו .אם טעים יעשו דיל עם ההורים ,יגבו כספים ויעבירו בין כולם,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר עומר,
עומר רצון ,חבר מועצה :ויגידו,
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אתה עושה מזה משהו שהוא לא קיים .עם כל הכבוד ,אני
לא שיניתי ,אני ,סליחה עומר .עומר ,אני לא משנה ,אני מאוד עקבית .אני מאוד עקבית .את
החומר שהיה לי אני נתתי לפרומה ,צריכים לחלק את זה לשתי תקופות .את  2010שזה
השנה הראשונה .אחרי זה מה שהיה .תקבלו את ההסבר ,הכול .אני ניסיתי לתת לך את
ההסבר כבר בישיבת הנהלה .חוץ מאשר להשמיע ולשמוע את עצמך לא היית מוכן לשמוע
את מה שי שלי,
עומר רצון ,חבר מועצה ... :תשובות.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא.
עומר רצון ,חבר מועצה :העדפת,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :היה לי הרבה מאוד תשובות.
(מדברים ביחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אולי יכולת ההבנה שלך היא כל כך נמוכה,
משתתף בדיון :עומר ,הוויכוח שלו לא איתה בכלל.
עומר רצון ,חבר מועצה :יכולת ההבנה שלי,
(מדברים ביחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :רזי ,אתה היית בדיון .רזי ,היית בדיון .היא לא שינתה גרסאות?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא שיניתי.
עומר רצון ,חבר מועצה :כל חברי המועצה שמעו את זה.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא שיניתי.
עומר רצון ,חבר מועצה :יש הקלטות ,תשמעי את ההקלטות שלך.
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר.
עומר רצון ,חבר מועצה :פעם זה היה מנהלת אגף חינוך ,פעם זה היה ...
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אבל זה נכון,
(מדברים ביחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :סליחה ,היוהמ"ש  ...אני עכשיו רוצה לומר משהו ,מה
שאני אומרת עכשיו אני,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה המנהלת פעם ,אחרי זה אמרו לא המנהלת ,הרכזת .אחר כך לא
הרכזת,
(מדברים ביחד)
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :עומר ,יכולת ההבנה שלך היא לא גבוהה ,עם כל הכבוד.
עומר רצון ,חבר מועצה :מצוין.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אז אם תיתן לי ,בישיבה הבאה תיתן לי,
עומר רצון ,חבר מועצה :מינואר ...
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא .כשאני מנסה לומר ,מה שאתה עושה ,אתה רק מקשיב
לעצמך,
עומר רצון ,חבר מועצה :כי זה לא תקין.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :סליחה .אין לי בעיה עם מה שפרומה אומרת .אני מקבלת
את מה שפרומה אומרת.
עומר רצון ,חבר מועצה :אז אם זה לא תקין למה לא עוצרים?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אין לי בעיה ,סליחה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אם זה לא תקין למה לא עוצרים?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אז אני אענה לך.
עומר רצון ,חבר מועצה :אה ,אם לא תקין,
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,היא אומרת לא תקין אז למה לא עוצרים?
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אלכס ,אלכס,
עומר רצון ,חבר מועצה :אנחנו דנו  ...יחב"ל  .433לואי חיפש בתיקים ,שלמה ירד .אוי ואבוי,
שומו שמים מה היה שם .פה אומרים לא תקין ,אומרים בוא נחכה.
שלום בן משה ,ראש העיר :שקט ,סליחה .לפי דעתי מיצינו באופן חלקי את העניין תוך כדי
הצעקות גם דברים נכונים שנאמרים כאן .אני מבקש להשיב  ....אנחנו מקצים בישיבה
הזאת דיון מיוחד .בדיון הזה תעבירי בבקשה את כל הממצאים שיש לך ,תעבירי את כל
החומר אליה ואת תתנסחי תשובה כוללת של כל המכלול.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לא ,שלום,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,תן לי שנייה .סליחה .תן לי שנייה ,עוזי .עוזי,
(מדברים ביחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אז אזמין את אריאלה איטקיס ואריאלה איטקיס
שאחראית  ...תסביר בדיוק משום שהיא הובילה את זה מול בתי הספר .אין שום בעיה.
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שלום בן משה ,ראש העיר :ברשותך .עוזי ,עוזי .עוזי ,אני שמעתי את ההערה שלך .באופן
עקרוני אתה צודק אבל בפועל בשולחן הזה יושבים נבחרים .היא יכולה להביא את מי שהיא
רוצה.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני אביא את אריאלה,
שלום בן משה ,ראש העיר :את אריאלה ואת נגיסט ותביאי את אבי קמינסקי ותביאי את
כל מי שאת רוצה לכאן ותביאו לנו תמונה שלמה.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,סליחה .או קיי ,נושא הבא .דקה.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :שלום ,כולל תעודת יושר.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :באמת ,בסדר.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :לי אמרו ...
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני שאלתי את החברה ואמרו שיש תעודת יושר.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בסדר.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :חד משמעית.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אם את אומרת את זה לפרוטוקול אני רגוע.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן ,כן .אני אומרת את זה כי אני ביררתי.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :לי אמרו שיש שמה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אז אני ביררתי .ביררתי ואמרו שלכולם יש תעודות יושר.
סליחה ,אישור העדר תביעות ,עבירות מין .פעלתי וקיבלתי תשובה שלכולם יש.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אז אני ...
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אז תבדוק.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :כולל שם.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בסדר .אז תבדוק ,כן ,תן לי.
שלום בן משה ,ראש העיר :סיגל ,סיגל.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בדקת? וכולם בסדר?
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר ,אלכס,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אני אשמח,
שלום בן משה ,ראש העיר :אלכס ,שמענו ,בסדר ,בזה הסתיים,
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משה סיני ,חבר מועצה :רק סליחה ,הערה קצרה .עומר ,עומר .מאחר ואנחנו כבר  50דקות
מעלים על נושא ומדברים על נושא שלא בסדר היום ,אנחנו ביקשנו הצעה לסדר של  8חברי
מועצה בנושא עצירת השיווקים .אפשר לדעת איפה זה עומד?
משתתף בדיון :שלחנו במוצאי שבת.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתם שלחתם במוצאי שבת?
משה סיני ,חבר מועצה :שמרנו על כבוד השבת ,לא רצינו ...
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אמרתי שאנחנו ,בישיבה הבאה נדון בזה ,נפתח בזה בשני
הנושאים האלה .הנושא של,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :כן ,כן .אנחנו ביקשנו גם כן ,חברי ההנהלה ,ביקשנו לדון בזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :לדון בזה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :ישבנו בהנהלה ו ...הבטיח שהוא ידון בזה בישיבה הבאה.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :שזה יעלה להחלטה ,כן?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :ברור ,ברור.
שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי  ,עכשיו אני חייב ,אני חייב עוד איזה תשובה בקשר
לשאילתה שאת העברת אלינו בנושא הבריכה .אז יש תשובה ,אני אתן לכם תשובה קצרה
ולעניין .יש תשובה גם בכתב.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רק רגע .אתם מוכנים להקשיב? תקשיבו .או קיי .זה מחוץ ל...
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :בסוף זה מופיע .יש לך את זה בסעיף האחרון .בתוך הסדר
יום.
(מדברים ביחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברים ,הנושא הראשון שבסדר היום זה אישור של
התב"רים .יש פה  5תב"רים ,אחרי זה יש עוד בתוספת לסדר היום עוד  3תב"רים אבל נדון
היום בחמישה האלה .ועדת כספים כבר עברה על התב"רים האלה ואישרה אותם.
משתתף בדיון :והשלושה הנוספים?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :גם.
שלום בן משה ,ראש העיר :גם.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עדי ,אנחנו צריכים לקבל את האישור שלך.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אז מה שאני מציע ,רחבעם ,תציג את התב"רים בבקשה.
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 .1אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1707עבור מספור בתים ושילוט ,ע"ס  ₪ 500,000במימון עירייה.
ב .אישור תב"ר מס'  1866עבור גדרות למגרשי ספורט ומתקני ספורט ,ע"ס 1,200,000
 ₪במימון העירייה.
ג .אישור תב"ר מס'  1867עבור הצללת מגרשי ספורט במוסדות חינוך ,ע"ס 2,500,000
 ₪במימון עירייה.
ד .אישור הגדלת תב"ר מס'  1428עבור תכנון וביצוע מעון יום מתחם  Aמגרש ,801
ע"ס  ₪ 1,000,000השתתפות בהקצאה (תקציב קודם  ,₪ 2,543,749תקציב מעודכן
.)₪ 3,543,749
ה .אישור תב"ר מס'  1291עבור השתתפות רשות הניקוז בעבודות ניקוז ,ע"ס 102,168
 ₪במימון רשות הניקוז__________________________________________ .
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :או קיי .יש לנו תב"ר ,יש לנו תב"רים רובם במימון הרשות.
תב"ר  1707עבור מספור בתים ושילוט ,ע"ס  ₪ 500,000במימון העירייה .התב"ר הזה עבור
כל השונות .אישור תב"ר ,1866
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :רגע ,סליחה .על איזה שכונות אתה מדבר?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :מה זה כל העיר?
עדי אביני ,חבר מועצה :לא ,לא .זה בכל העיר ,להוציא השכונות החדשות .מבנים החדשים.
זה כל השכונות הקיימות.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :בשכונות הקיימות כבר עשו,
עדי אביני ,חבר מועצה :עושים כל הזמן.
(מדברים ביחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יש שלטים שדהו ,שצריכים להחליף אותם .זה תב"ר,
משה סיני ,חבר מועצה :אני לא הבנתי ... .בתים ומספרי הבתים?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :והשמות רחובות.
שלום בן משה ,ראש העיר :השמות ומספרים ,שלטים שכבר דהו וכדומה.
משה סיני ,חבר מועצה :זה לא כולל את השכונות החדשות?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא.
משה סיני ,חבר מועצה :מה קורה בשכונות החדשות?
שלום בן משה ,ראש העיר :יש שם תקציב ,זה כבר מתוקצב במשרד השיכון.
משה סיני ,חבר מועצה :זה על אותה מתכונת שהייתה קודם? אותם מספרים? אותו סמל?
אותו צבע? איך זה עובד?
(מדברים ביחד)
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :עם אותו סמל של מספר בית,
משתתף בדיון :אין שינוי.
שלום בן משה ,ראש העיר :למעלה  ...זה מתקציב משרד השיכון .כל הבתים החדשים
משרד השיכון ,כן.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :זו הייתה סמדר שזכתה,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,כן .תמשיך בבקשה.
(מדברים ביחד)
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לפני מספר שנים  ...במספר רחובות .ביניהם זה ברחוב שלי.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :עכשיו ,נוצרה בעיה ,אגב ,ישבתי גם עם תאגיד המים ואמרתי
להם ,זה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :איתי לא ישבת.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אבל אצלי תיקנו  ...לא תוקן.
שלום בן משה ,ראש העיר :מה לא תוקן?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :שינו את המספרים בבתים,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה ... :לצורך העניין אני הייתי בשעתו  ,14היום אני .20
שלום בן משה ,ראש העיר :מתי זה היה?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לא ,לא חשוב.
שלום בן משה ,ראש העיר :מתי זה היה?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לפני כמה שנים.
שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :עד היום ,עד היום בתאגיד ,בעירייה ,לא שינו שום דבר .זאת
אומרת אותו הפה שאסר הוא הפה שהתיר .זאת אומרת ,אותו,
משתתף בדיון :במה זה מתבטא? בחשבונות?
שלום בן משה ,ראש העיר :במה זה מתבטא?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :זה מתבטא שאנשים שגרים ב 20-מגיע להם מכתבים אלי .כן.
ועד היום ,אגב ,יש להם על הבית  .20עכשיו ,מה שאני ,אני עובר את זה פשוט המון אצלי
בבית,
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משתתף בדיון :עדיין המספר הישן קיים?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה ... :אותו דבר ,הבעיה אחרת ,גם אם הוא לא  ...על הבית שלו,
אצלי שונה ,העירייה באה ושונתה .הבעיה במוסדות ,פה .אני כבר לא מדבר במשרד הפנים.
נגיד שהעירייה לא עושה ,בסדר? אבל חבר'ה ,קצת שכל ,לפחות באגף הגבייה .ובתאגיד
המים ,כי מה קורה? אנשים לא מקבלים את המכתבים בזמן כי לא מגיע אליהם .אני
קיבלתי המון תלונות כאלה ,שלמה לכולם האמנתי?
שלום בן משה ,ראש העיר:

כן.

עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :כי זה קרה גם לי .המון מכתבים לא הגיעו אליהם.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עוזי ,הלכת לתאגיד שישנה את הכתובת?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אני דיברתי כבר לפני שנה .אצלי זה טופל .אבל אגב ,גם לא
מיידית .הוא אמר שצריך לכתוב ,צריך זה ,כי בעירייה באגף הגבייה ,המון ,עד היום,
שתבינו .כשבאו אלי תושבים ואמרו לי למה אני הבנתי ש ,כי זה קורה אצלי עד היום ,אגב.
עד היום זה קורה אצלי .לכן אני מבין שיש פה איזה תקלה .זה לא טופל בגבייה ותאגיד
המים טוען שאת הכתובות המדויקות הוא הולך על בסיס,
שלום בן משה ,ראש העיר:

עוזי ,עוזי ,עוזי .השאלה האם אפשר ,איך אפשר להתחקות

אחרי הטעות הזאת ואם מישהו לא ,דקה .אם מישהו לא מתלונן על זה אי אפשר לדעת
עכשיו ,קשה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל אם הרשות,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה .עשו פעולה כזאת לפני מספר שנים והחליפו את כל
המספרים והיו מספר טעויות .עכשיו השאלה היא האם הטעויות האלה הן טעויות
ספורדיות או שזה משהו סוחף כי מה שאתה עכשיו אומר ,המשמעות של העניין זה עכשיו
לבדוק את כל המספרים ולשנות את כל המספרים .השאלה היא מה גודל התופעה הזאת
וקשה להתחקות אחריה .אתה היית מודע לזה ודיווחת על זה.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לא ,אבל אני מניח שמישהו פה עבד עם שכל מי שקיבל את
העבודה ,סליחה דקה ,דקה דקה ,רזי .מי שלקח את העבודה בזמנו זה  ...נותן איזה דו"ח.
ברחוב כך וכך לא שונה .לדוגמה ,בצד שלי לא שונה .אני מניח שיש עוד כאלה .אני מניח
שהוא נתן את זה פה למישהו ,לא  ...ואמר או קיי ,עשיתי ואף אחד לא עבר עליו .הוא נתן
איזה דו"ח שהוא עבד על אמת ,ואז לפי זה רואים .הולכים לגבייה רואים .מדובר באגף ...
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עם אותו בן אדם.
משתתף בדיון :אבל אפשר לעשות סיור במסגרת התב"ר.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אם אותו בן אדם עבד לפני כן,
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,עוזי ,ננסה לראות עכשיו אם אפשר כרגע ,אם בכלל יש
קצה של מידע לגבי זה .אם יש ,אם יש מידע ,מה שאתה אמרת ,אם יש מידע שאומר
שברחוב ,נניח ,צה"ל מתוך  100מספרים שונו  3מספרים אז אפשר לקחת את השלושה
מספרים האלה ,לבדוק ולאמת אותם אם השתנו בכל המערכות בעירייה .אני מבקש,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אגב,
שלום בן משה ,ראש העיר :מי עסק בזה בזמנו?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אגב ,עברת דירה בלי להרגיש ,אה? מ 14-ל?20-
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :עד היום ,אגב ,בתאגיד שולחים עד היום התראות .כבר נשבר
לי ,האמת ,אני שולח את הילדים .עד היום שולחים לו עם מספר  ,20מסכן.
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,אתה צריך ... ,מודיעין.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אני מודיעין .בואנה ,שולחים עד היום לאותו בחור במספר 20
התראות ,התראות .לא משלם בזמן ,הוא לא יודע.
שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי ,עוזי .בסדר ,הלאה.
משתתף בדיון :אגב ,זה תירוץ טוב.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
משתתף בדיון :למה שלא תשלם?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא של עוזי ,הוא ביקש,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :טוב ,בבקשה.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :תב"ר רב שנתי מספר  1866 ,1867עבור גדרות למגרשי ספורט
ומתקני ספורט על סך  1.2מיליון גם במימון העירייה.
אישור תב"ר מספר  ,1867גם כן רב שנתי ,עבור הצללת מגרשי ספורט במוסדות חינוך2.5 ,
מיליון שקל במימון העירייה .בטח אתם שואלים מה זה כל המקורות הללו .כל המקורות
האלו זה מקרן ההשבחה של ...
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :כן ,לא .עזוב .לא שאלתי את זה,
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שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,הצללה ,הצללה ,עוזי ,הצללה במגרש יכולה לעלות בין 150
ל 300-אלף שקל .זה לא משהו קטן ,זה לא שאתה שם עכשיו איזה,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :כמה כאלה יש?
שלום בן משה ,ראש העיר :יש תכנית ,יש תכנית,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עוזי ,עוזי ,הגיע הזמן שמתקני הספורט,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,עוזי ,עוזי ,סליחה.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה צורך של מערכת החינוך.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה .רבותי ,סליחה .עוזי ,תקשיב .תקשיב .אמרתי לכם
בפעם הקודמת כשאתם אישרתם תב"ר בגני הילדים ,שנוגע לנושא של מתקני משחקים
חדשים ו ...אמרתי לכם שמגרשי המשחקים ומתקני הספורט בגני הילדים ובבתי הספר,
ברובעים החדשים לשמחתי ,מכיוון שזה חדש ,ברמה שונה לגמרי .בוותיקה .וגבוהה.
ב וותיקה יש לנו גני ילדים ,מתקני משחקים שנמצאים עשרות שנים והמחשבה היא פשוט
לשים אותם בסטנדרט אחר .גם בטיחותי ,לתקן אותו,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :כתוב גם,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :הצללה,
שלום בן משה ,ראש העיר :בישיבה הקודמת אישרנו תב"ר לגני ילדים ,אישרנו ,אישרנו.
אישרנו,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא ,זה לא,
שלום בן משה ,ראש העיר :אישרנו גני ילדים ואישרנו ,זה בתי הספר.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה הצללה ,לבתי ספר.
שלום בן משה ,ראש העיר :מגרשי משחקים,
משתתף בדיון ... :מערכת החינוך וזה טוב.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,כן .זה בית ספר טל וזה בית ספר,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה כל בתי הספר.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה .הלאה .כן.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הגדלת תב"ר מספר  1428עבור תכנון וביצוע מעון יום
במתחם  ,Aמגרש  ,801על סך מיליון שקלים .זה במימון עמותת ,אנחנו גובים את זה
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מעמותת  ...חירות ישראל שקיבלו את ההקצאה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מה זה ,חירות ישראל? מה זה?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :עמותה ש,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :במה היא עוסקת?
עומר רצון ,חבר מועצה :כמו שיש ויצ"ו ונעמ"ת יש את נשות חירות.
(מדברים ביחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :אפשר שיוך פוליטי? כל עמותה ,זרם ,יש לו בסוף שיוך פוליטי.
משתתף בדיון :ליכוד ,ליכוד.
עומר רצון ,חבר מועצה :מה לעשות ,מדינת ישראל .יש הרבה מפלגות .יש שיוך פוליטי.
(מדברים ביחד)
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :סליחה דקה .רחבעם ,התקציב הזה הוא רק,
עומר רצון ,חבר מועצה :יש ארבעה זרמים .תחלק אותי אם זה חיים כץ ,ישראל כץ ,ביבי
או...
(מדברים ביחד)
רחבעם חיים ,גזבר העירייה 75 :אחוז זה במימון משרד,
שלום בן משה ,ראש העיר :התמ"ת,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הכלכלה ,ו,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :הלאה ,נושא הבא.
עדי אביאני ,חבר מועצה :רגע ,רק להגיד על זה משפט .נשות חירות ,רזי ,רזי ,גם נשות
חירות וגם אמונה יש להם לכאורה שיוך פוליטי אבל הם עצמאים לגמרי ומתנהלים בצורה
עצמאית לגמרי ומתנהלים ,זה כמו שתגיד שההסתדרות זה מפלגת העבודה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עדי ,עדי ... .על פי השקפת עולם.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לחנך ילד בן  4חודשים,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :הלאה .שאלתם ,קיבלתם תשובה .אנחנו ,אגב ,פנינו לכל
העמותות .כל מי שרצה נכנס ,הלאה.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אישור תב"ר  ...כי נשארנו,
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עדי אביני ,חבר מועצה :דרך אגב ,כנראה שבמימון  ...לא יהיו הרבה עמותות שתרצנה
להיכנס.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,כן .רחבעם.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אישור מגרש ,אישור תב"ר מספר  1291עבור השתתפות רשות
הניקוז ו ...ניקוז .אנחנו מקבלים כל שנה איזשהו סכום מסוים מרשות הניקוז והוא מיועד
עבור עבודות הניקוז ברחבי העיר.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מה ,פתיחה של הניקוזים?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כן.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :ותחזוקה שוטפת ,כאילו?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר:

כן.

רחבעם חיים ,גזבר העירייה :יש עוד תב"רים בהמשך.
שלום בן משה ,יו"ר ,ראש העיר :כן .שתיים.

 .2א .אישור תב"ר מספר  1292עבור פינוי גאופיטים ופיקוח מתחם  ,Dע"ס ₪ 341,564
במימון משרד הבינוי והשיכון
ב .אישור תב"ר מס'  1293עבור פינוי גאופיטים ופיקוח מתחם  ,Fע"ס ₪ 185,295
במימון משרד הבינוי והשיכון.
ג .אישור תב"ר מס'  1040עבור הקמת מוסדות ציבור ,ע"ס  ₪ 271,574במימון רשות
מקרקעי ישראל______________________________________________ .
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אישור תב"ר  1292עבור פינוי,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תעברו למסמך של תוספת לסדר היום,
משה סיני ,חבר מועצה :תוספת לסדר היום אנחנו מתנגדים להעלאת ה ...מחוץ לסדר היום.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :למה?
משה סיני ,חבר מועצה :זה קשור לשיווקים הבאים .ביקשנו לעצור את השיווקים ,סליחה.
אי אפשר מצד אחד לבקש לעצור שיווקים ומצד שני לאשר כל מיני דבר ש,
משתתף בדיון :חבל על הפרחים.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,סליחה .אין לזה שום,
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עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :בואו נתחיל מהתחלה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מה שהוא אומר ,אם אני לא מכשיר את הקרקע ,שלום ,אם זה,
המדובר ב ,D-אני חושב שהוא צודק כי ב D-אם אתה אומר אני עוצר את השיווקים אתה גם
צריך לעצור את ההכנה לשיווקים.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע .סליחה .סליחה .סליחה .סליחה .רגע ,תקשיבו לי.
סיני ,תקשיב .מכיוון שאתה הרי ...
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :מקורב לטבע.
שלום בן משה ,ראש העיר :שנייה .אין לזה שום קשר לשיווקים .הפעולה הזאת שנעשית
כבר עכשיו של הכנת השטח מבחינת הפיקוח אין לה קשר שיווקי.
משה סיני ,חבר מועצה :למה לא?
שלום בן משה ,ראש העיר :רק רגע ,רק רגע .יש ,כבר קבלן זכה בפיתוח .זה לא שיווקים של
הבתים .שיווק הבתים ייעשה ב ...יותר מאוחרות .בינתיים  ...המקוריים .מדובר בהוצאת
גאופיטים שחבל,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :מה זה גאופיטים? תסביר.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה ה ,אני אסביר לך,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה הפקעות של ה,
שלום בן משה ,ראש העיר :כל הפקעות של הפרחים.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הפרחים,
שלום בן משה ,ראש העיר :כדי להציל אותם שלא יתייבשו .לוקחים אותם ,מעתיקים
אותם וטומנים ,שותלים אותם בקרקע,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :שומרים עליהם בקירור,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :תן לי שנייה .לא ,מה שהוא אומר ,מה שהוא אומר,
(מדברים ביחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אבל שלום ,אני חושב ,שלום ,כי אני דווקא בהזדמנות זו אני
מסכים ,אני אגיד לכם למה.
שלום בן משה ,ראש העיר :הקבלן של הפיתוח כבר זכה .לא רוצים קבלן שזכה .הוא עובד,
עכשיו כרגע.
משה סיני ,חבר מועצה :אז בשביל מה אנחנו עושים דיון עוד חודש?
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שלום בן משה ,ראש העיר :תרשה לי שנייה .אתה מדבר על שיווקים .סיני ,תעשה לי טובה.
שיווקים ,סיני ,סיני ,תעשה לי טובה .הרי אני עוסק עכשיו כרגע שנתיים בתיקון עיוותים של
 Aו B-ואתה תגיד לי אל תלך אחורה .עד עכשיו אנחנו עוסקים ב A-ו B-ששווקו מזמן.
משה סיני ,חבר מועצה :יש לך מזל שמשרד הבינוי והשיכון עושה את זה ולא אתה .אני כבר
אומר לך.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה חושב.
משה סיני ,חבר מועצה :אני בטוח .אלף אחוז.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה יודע מה ,אתה יודע מה,
משה סיני ,חבר מועצה :לא רוצה להתווכח איתך,
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה יודע מה ,אז אל תגיד משפט סתמי .אין לך מושג,
משה סיני ,חבר מועצה :אני אומר משפט שאני עומד מאחוריו .אם לא היה לך משרד ...
היית אבוד היום .היית אבוד.
שלום בן משה ,ראש העיר :אין לך מושג כמה אתה טועה.
משה סיני ,חבר מועצה :או קיי.
שלום בן משה ,ראש העיר :אין לך מושג מה קורה ב A-ו .B-תשאל אותו ,הוא יכול להגיד
לך.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני יכול להגיד לך ,סיני,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,כן.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :לפחות ב A-ו ,B-שהתאגיד,
שלום בן משה ,ראש העיר :כל מה שעושים זה ! ו,B-
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עשה את העבודה ,אנחנו הרווחנו וחסכנו לעיר לפחות איזה ,15
 20מיליון שקל.
משה סיני ,חבר מועצה :לא צריך להתעצבן.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :לא ,תראה .יש דברים ש ,אני לא יודע מה יקרה בסוף .בסך הכול
הפיתוח שהעירייה עשתה את החלק שלה אבל אני לא יכול להגיד לך ,בקטע של התאגיד ,זה
שהתאגיד מבצע את  Aו B-הוא חסך לקופת העירייה לפחות בין  15ל 20-מיליון שקל .לא,
מה יקרה עם הכבישים אני לא יודע .אני יודע מה אצלנו.
משתתף בדיון :אתה יודע ,אפילו  ...את התאגיד .אני שמח שעצרת את זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,סליחה.
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני  ...מה שהוא אמר רגע.
שלום בן משה ,ראש העיר :גאופיטים ,באמת זה לא קשור בכלל .אבל זה לא קשור לפיתוח.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני אגיד לך למה זה כן קשור D .אמור להיות משווק ,בסדר?
עכשיו ,אם אני לא מכין ,עכשיו דמיין לעצמך שיש לך חצי דונם ויש בו הרבה ג'נקאות,
בסדר? אם אתה לא מפנה אתה בהכרח עוצר את השיווקים .והוא אומר ,ובצדק ,אם אני לא
מפנה את הגאופיטים ,את כל הבצלים ואת כל הפקעות אז זה מחכה ,אולי בעוד שנה ,אני
מעכב את השיווקים שם כי אני לא מכין את הקרקע לשיווק .עכשיו ,מי שרוצה ללכת ולא
לעכב שיוציא מכיסו ויוציא את הגאופיטים .אני לא יכול להיות שותף להכנת הקרקע
לשיווקים.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :תקשיב ,להם לא אכפת .הם יפתחו ו,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני לא מסכים איתך.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :ויוציאו את הגאופיטים.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני לא מסכים איתך .על פי חוק הם חייבים לעשות את זה .אין
לא אכפת,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה לא יעצור את השיווקים .הגאופיטים לא יעצרו את
הפיתוח.
משה סיני ,חבר מועצה :מבחינתי כל דבר ש,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :כל דבר שיעצור ,כל דבר שיכול לעצור ,אני רואה את ה,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא קשור לעניין.
משה סיני ,חבר מועצה :אתה אומר שזה לא קשור לעניין.
שלום בן משה ,ראש העיר :תקשיב.
משה סיני ,חבר מועצה :אני הקשבתי.
שלום בן משה ,ראש העיר :יש קבלן שכבר זכה בפיתוח.
משה סיני ,חבר מועצה :או קיי.
שלום בן משה ,ראש העיר :אף אחד לא יכול לעצור אותו .הוא עובד ,הוא כבר קיבל כסף.
רק שנייה,
עומר רצון ,חבר מועצה :הוא חתום עם העירייה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז ש ...ישלם לו .שמשרד השיכון ישלם לו .מה אתה רוצה,
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אין כסף לפני העבודה?
משה סיני ,חבר מועצה :לפני שאישרנו את התב"ר הוא אישר כסף? זה מה שאתה אומר?
שלום בן משה ,ראש העיר :פיתוח ,פיתוח .יש הבדל,
משה סיני ,חבר מועצה :מי משלם לו?
(מדברים ביחד)
משה סיני ,חבר מועצה :רגע ,שלום .אני רוצה להבין .אני רוצה להבין .יש פה חברי מועצה,
שמונה חברי מועצה ,חלקם ,אני ואביבה לא אישרנו אותו ,חלקם אישרו את הסכם הגג .הם
באים ,אותם חברי מועצה .יש  8חברי מועצה ואומרים רגע ,יש כל מיני התפתחויות ,רוצים
לעצור .אז מה זה קשור אם אישרנו או לא אישרנו? כרגע יש התפתחות חדשה ,אמר ראש
העיר .וקיבלנו את הדברים שלו.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אתה מתנגד להעלות את זה לסדר יום?
משה סיני ,חבר מועצה :אני ,א' זה מחוץ לסדר היום.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב ,חברים .בואו נעשה את זה בצורה מסודרת .בואו נצביע
רגע על התב"רים בסעיף  ,1אחרי זה נעלה להצבעה ,או קיי?
(מדברים ביחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חבר'ה ,נושא  1לסדר היום ,תב"רים א' עד ה'.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :א' עד ה'.
משתתף בדיון :מאושר פה אחד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בעד .בנגה איננו .מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני איננו ,אבטליון?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שכטר איננו ,רזי?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי?

35

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  73/13מיום 3/4/2017

עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיני?
משה סיני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אביבה?
אביבה שקד ,חברת מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך איננו .עוזי?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' 1
סעיף  1א-ה שבסדר היום  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1707עבור מספור בתים ושילוט ,ע"ס  ₪ 500,000במימון עירייה.
ב .אישור תב"ר מס'  1866עבור גדרות למגרשי ספורט ומתקני ספורט ,ע"ס ₪ 1,200,000
במימון העירייה.
ג .אישור תב"ר מס'  1867עבור הצללת מגרשי ספורט במוסדות חינוך ,ע"ס ₪ 2,500,000
במימון עירייה.
ד .אישור הגדלת תב"ר מס'  1428עבור תכנון וביצוע מעון יום מתחם  Aמגרש  ,801ע"ס
 ₪ 1,000,000השתתפות בהקצאה (תקציב קודם  ,₪ 2,543,749תקציב מעודכן 3,543,749
.)₪
ה .אישור תב"ר מס'  1291עבור השתתפות רשות הניקוז בעבודות ניקוז ,ע"ס ₪ 102,168
במימון רשות הניקוז.
בעד ) 11( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :משפט אחרון ,שלום ,משפט אחרון .ישר כוח התב"רים האלה
עושים צדק בשכונות הוותיקות ששמה אין מתקנים ראויים ,לא סככות ,לא,
משתתף בדיון :לא בטוח שיהיה כסף אם תמשיכו,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא .בוא ,יש לך  132מיליון שקל ש,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא ,רגע .רזי,
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו יכולים לשחרר אותם.
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(מדברים ביחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :רגע ,רגע .אנחנו פה ועדת כספים,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עומר רצון ,חבר מועצה ... :שגם המליאה פה,
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי ,סליחה .סליחה.
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,לפני שאנחנו הורסים את המסיבות של כולם.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עומר רצון ,חבר מועצה :ואנחנו יודעים לעשות את זה .אני אומר דבר מאוד פשוט .בהחלט
זה נדרש ונאמר פה גם על ידך מספר פעמים ,אם זה היה דרישה שלי ,של רזי ,של כל
החברים האחרים .אתה יכול לאשר גם מיליארד שקל תב"רים או מסגרות כאלה או אחרות
לכל מיני תכניות כלכליות יפות ומרשימות .בסופו של דבר צריך לדעת באמת אמיתי מה אני
משקיע באמת ב ,2017-מה אני משקיע בכספים שיש .אם יש לי שקל ,אם יש לי  ,100אם יש
לי מיליון .וזה לא בא .אז,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עומר ,זה יהיה ב 2017-אנחנו נדאג שזה יקרה .אתה תקבל,
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה  ....עם עצמך?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עומר,
עומר רצון ,חבר מועצה ... :דרש פשוט .שיבוא לפה ונכריע את זה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עומר ,שנייה .אני ביקשתי,
עומר רצון ,חבר מועצה :אחרת הכול יהיה סיסמאות.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עומר ,שנייה .אנחנו ,שנייה .אנחנו ,יש  132מיליון שקל,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני לא יודע .אולי עכשיו יש ?133
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :לא ,לא .קיבלתי את הנתון .שנייה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עכשיו ,הכסף הזה לכאורה הוא טוען שהוא צבוע ,2011 ,2010 ...
עשרות מיליונים .עכשיו ,המועצה יכולה לבוא ולשנות את היעוד של הכסף .אז אם אין כסף
עכשיו בתב"רים אנחנו נמלא אותם מהכסף שנמצא שמה.
עומר רצון ,חבר מועצה :מתי צריכים לעשות את זה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אמרתי לך .ב 2017-המועצה... ,
שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי.
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :הוא אמר עד יום שלישי יביא את הכסף ,נדון,
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה .כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברים ,כשהצגנו את התקציב הצגנו  120מיליון שקל
בתב"רים .חברים ,לסעיף ,2
(מדברים ביחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :די ,נו .סעיף  2עולה מחוץ לסדר היום .אני רוצה להעלות
להצבעה,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע .עוזי ,פרומה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני יכולה להגיד משפט?
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :או קיי .הזמנה לתב"ר צריך להוציא  10ימי עבודה
לפני מועד הישיבה וכפי שאנחנו נוהגים הייתי אומרת מזה הרבה מאוד שנים ,כשאין לנו את
אותם  10ימים אנחנו מכניסים את זה לסדר היום כתוב שזה מותנה בהסכמת חברי מועצת
העיר .אם חבר אחד מתנגד ,אי אפשר להעלות את זה.
(מדברים ביחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אבל פרומה לא צריך לעשות הצבעה מי מתנגד?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא.
(מדברים ביחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :רגע ,דקה .שיהיה יותר קל .מה שאנחנו מתנגדים מחוץ לסדר יום
זה תב"ר  .1293 ,1292אישור תב"ר  1040מוסדות ציבור ,אם זה לא ,אם המדובר בקיימים,
אז אין לי בעיה .כל מה שמדובר כרגע בחדשים אנחנו רוצים,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :לא ,השאלה איפה A .ו B-או ב ?C-בתב"ר מספר  ,1040 ,3היעוד
של הכסף,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :האם הבנת את החידוד של ראש העיר שאומר שהתוספת
הזאת לפינוי הגאופיטים או למכרז שכבר יש לו זכיין שהתחיל לעבוד והוא חתום מול
העירייה? הוא כבר עושה את העבודה הזאת,
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משה סיני ,חבר מועצה :רגע ,דקה .אני הבנתי כל מילה ,אני יודע את העניין הזה אבל מה
שאני בא ואומר ,מאחר שיש התנגדות במועצת העיר לכל השיפוצים באותם שכונות ,הרי
אתה ,הרי אין לזה סוף .אתה יכול להגיד אם כבר ,אתה יודע ,אם היינו בשיווק אז אין מה
לעשות .הרי בשביל מה לעשות דיון שבוע הבא ,בעוד חודש? בשביל מה לעשות דיון? הדיון
הוא מאוד קריטי ,מאוד עקרוני.
שלום בן משה ,ראש העיר :אין לזה קשר לשיווק.
משה סיני ,חבר מועצה :יש קשר ,אני אסביר לך ,זה גם עוזר לך .אתה תיקח את זה ,אנחנו
גם באים לעזור לך לחזק את יכולת המיקוח שלך מול משרדי הממשלה .אתה תציג שמועצת
העיר דורשת ממך לעשות עוד כמה מהלכים כדי שהשיווק הזה יהיה בעתיד .זה אחד
המהלכים וזה צנוע ,זה לא בלמנו כאן מי יודע מה .בלמנו כמה גאופיטים שאני אומר לך ,זה
רק יכול לעזור לך.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :לעזור לנו.
משה סיני ,חבר מועצה :לעזור לנו.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עכשיו ,לגבי סעיף  .1040 .1040 ,3המבני ציבור האלה הם ב A-ו-
 ?Bהמאצ'ינג הזה ,התב"ר הזה?
שלום בן משה ,ראש העיר :איפה המבנים?
(מדברים ביחד)
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כאשר המינהל היום משווק ליזמים אז חלק מהשיווק זה
שהם מעבירים לו תשלום במקום היטל מבני ציבור מעבירים לו תשלום בגין  ...פסגת טל,
(מדברים ביחד)
משתתף בדיון :אין לי בעיה 1040 .מאושר ,אין לי בעיה.
שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי ,אפשר להעלות להצבעה ,בבקשה.
משתתף בדיון :רק את .3
שלום בן משה ,ראש העיר.1040 :
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :זה על בסיס אמירתו של הגזבר.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :לא ,לא .אז אני מבקש עוד משהו .אני מבקש ,אני בעד ,לא רוצה
לעכב אבל מה ,אני רוצה לקבל פירוט לאיזה מבני ציבור ואיפה  1040הולך ,בסדר?
שלום בן משה ,ראש העיר :בסדר גמור.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בסדר? שבוע?  1040עבור איזה מבני ציבור ואיזה מתחמים.
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שלום בן משה ,ראש העיר :איזה מבני ציבור? או קיי.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בכתוב אני רוצה .אם זה בית ספר ,מתנ"ס .מה זה.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :קיבלנו אותו מהמינהל ואנחנו לא  ...אותו עכשיו.
(מדברים ביחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אתה  ...עם הכסף הזה ל D-מחר?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :לא ,אני לא נוגע בזה עבור  D .Dזה משרד השיכון .זה עבור
העיר הקיימת.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :לא ,אבל אם זה המבנים החדשים?
משתתף בדיון :לא,
שלום בן משה ,ראש העיר :אמרנו לך לא.
משתתף בדיון :זה כסף שמגיע לך מהמינהל.
שלום בן משה ,ראש העיר :ברחבי העיר ,לא קשור,
משתתף בדיון :מתנה ,מתנה.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מבני ציבור ברחבי העיר.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא קשור לרובעים החדשים .זה הכול.
עומר רצון ,חבר מועצה :מצוין .למה אנחנו הולכים להשקיע את זה?
שלום בן משה ,ראש העיר :כשיהיה משהו נשקיע.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מגרש כדורגל.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :עומר ,מגרש דשא סינטטי .יאללה ,בוא נלך על זה.
(מדברים ביחד)
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :שנייה ,דקה .אני רוצה לשאול שאלה .מתחילת הקדנציה,
(מדברים ביחד)
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :מתחילת הקדנציה אף אחד,
עומר רצון ,חבר מועצה ... :רוצים להעלות את זה על סדר היום.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :מתחילת הקדנציה,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא משפיע ,זה יכול להיות ...
(מדברים ביחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :עוזי מדבר .אם לא נגמור אנחנו לא נלך מפה היום.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
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עומר רצון ,חבר מועצה :איזה קומפלימנטים ,שלום ,מה קרה? שלום ,איזה קומפלימנטים.
תבטל ביקורת.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :סליחה רגע .מתחילת הקדנציה אני לראשונה נתקל פה
במימון רשות מקרקעי ישראל ,שני תב"רים .כאילו ,מה הקטע? שיסבירו לנו .לא משרד
השיכון ,איפה יתקעו לנו פה רמ"י?
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,אנחנו בעד או נגד?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לא קשור לבעד או נגד ,אתה פה חושב מה שזה ,בעד או נגד.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,אני שואל שאלה.
משתתף בדיון :אני אסביר.
שלום בן משה ,ראש העיר :תסבירו.
(מדברים ביחד)
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :זה כפוף לאיזה הסכם שאנחנו לא יודעים עליו?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני אומר לך עוזי ,את ההרמת כוס תה לא צריכים  ...בסוף,
היין כנראה עשה פה קצת בלגן.
שלום בן משה ,ראש העיר :הגזבר פה מאשר.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כאשר המינהל  ...קרקע היזם מחויב לשלם גם יותר שצ"פ זה
נקרא ,זה לא בדיוק אתם ,זה עבור שצ"פ ועבור מבני ציבור יש תמחור .יש מפתח לכל ,למשל
אנחנו פונים ל ...שראינו שהכספים נכנסו למינהל ,על פי הנתונים שאנחנו רואים באתר
שלהם ,והכספים לא הגיעו אלינו .גם שצ"פ וגם מבני ציבור .מבני ציבור העבירו לנו ,שצ"פ
לא העבירו לנו .עכשיו ,כאשר הם בונים שצ"פ העירייה מנועה מ ...כל זה מדובר על כל מיני
שיפוצים שנעשה.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לא ,אבל זה פעם ראשונה אנחנו רואים ,מתחילת הקדנציה
לא נתקלתי,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :עד היום ,עוד דבר למשל .אנחנו מקבלים ,היום ,על כל ,עבור
השכונות החדשות ,על כל יחידת דיור עבור מבנה ציבור בסביבות ה 8,000-שקלים ,אבל זה
עובר דרך משרד השיכון .דרך תקציב משרד השיכון .המינהל גובה ,מעביר את זה למשרד
השיכון כי ההסכם שלנו הוא מול משרד השיכון וזה עובר אלינו .במקרה דנן כל השיווקים
הפנימיים שנעשו פה השיווקים נעשו ישירות על ידי רמ"י.
שלום בן משה ,ראש העיר :טוב .בבקשה .תעלה את זה להצבעה בבקשה.
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני אסביר לו .השיווקים במסגרת הסכם הגג,
הכספים הולכים למשרד הבינוי והשיכון ,ולכן התב"רים המימון הוא של משרד הבינוי
והשיכון .שיווקים שלא נעשו במסגרת הסכם הגג ,בתוך העיר עוד כל מיני מקומות שנשארו,
השיווקים נעשו ישירות על ידי רמ"י ורמ"י גבתה ,מכוח החלטות מועצת מקרקעי ישראל
למשל אגרת מבני ציבור ,והיא גובה את זה ויכולה להעביר לנו.
שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי.
מר עומר רצון ,חבר מועצה :שלמה ,1040 ,שלמה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב .נעלה להצבעה את תב"ר  140סעיף  2ג' .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בעד .בנגה איננו .מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני איננו .אבטליון?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שכטר איננו .רזי?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיני?
משה סיני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אביבה?
אביבה שקד ,חברת מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך איננו .עוזי?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 2
סעיף .2א שבתוספת לסדר היום :אישור תב"ר מס'  1292עבור פינוי גאופיטים ופיקוח
מתחם  ,Dע"ס  ₪ 341,564במימון משרד הבינוי והשיכון  -ירד מסדר היום.
סעיף .2ב שבתוספת לסדר היום :אישור תב"ר מספר  1293עבור פינוי גאופיטים ופיקוח
מתחם  ,Fע"ס  ₪ 185,295במימון משרד הבינוי והשיכון  -ירד מסדר היום.
סעיף .2ג שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  1040עבור
הקמת מוסדות ציבור ,ע"ס  ₪ 271,574במימון רשות מקרקעי ישראל.
בעד )11( :של ום בן משה ,מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.

 .3אישור מינוי עורקבי יזהר כפקח/מפקח עפ"י חוקי עזר של עיריית ראש העין.

שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב .סעיף  3לסדר היום ,גייסנו פקח חדש לשיטור העירוני.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אז כמה פקחים יש עד מינויו?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הוא התשיעי.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הוא התשיעי וחסר לנו עוד אחד.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :מתחילת הקדנציה הוא התשיעי?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יחד איתו יש כיום תשעה.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :תשעה פקחים?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן .בשיטור העירוני.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :בשיטור העירוני או,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בשיטור העירוני.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :ויש תשעה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :צריכים להיות עשרה ,הוא התשיעי.
משתתף בדיון :צריכים להיות  12יחד עם  ...בפועל יש כרגע  ,10אחד כרגע גייסנו במכרז.
אנשים פורשים .נפלטים.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :דקה ,כמה אישרנו במסגרת הקדנציה? יש לנו מספר?
(מדברים ביחד)
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אני רוצה לדעת על מה אתם מבקשים ממני אישור .זה אתם
מביאים הכול שצריכים לעשות את זה פה,
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אבל הוא אומר לך שיש עשרה .עוזי.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עוזי שאל שאלה .עוזי שאל ,עוזי ,עוזי שאל שאלה פשוטה .הוא
אומר ,עוזי שאל,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אז תנו לו לשאול וכל אחד שואל על ,די.
משתתף בדיון :הוא כבר שאל .נניח שזה  ...יש רק עשרה.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה רגע .שאלת? תן לו בבקשה תשובה.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :כמה  ...קדנציה ועד עתה?
משתתף בדיון :תקן,
משתתף בדיון :אנשים לא רוצים להיכנס,
(מדברים ביחד)
משתתף בדיון :תקן כוח אדם בשיטור העירוני  11פקחים עם מנהל .נקלטו בהתחלה 11
פקחים ומנהל ,חלק מהעובדים פרשו ,עבדו ,מכל מיני סיבות.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :כמה חלק?
משתתף בדיון :ואנחנו מגייסים,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :כמה זה ,דני ,כמה זה חלק?
משתתף בדיון :שלושה.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :שלושה פרשו .אני רוצה לדעת את הסיבות ,סתם ,אם
מותר לשאול.
משתתף בדיון :אחד התגייס למג"ב ,אחד עבר ,לא התאים אז עבר לפיקוח העירוני הרגיל,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :או קיי.
משתתף בדיון :והשלישי זה ,אני לא זוכר כרגע אבל,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אבל לא בעיות שכר או משהו.
משתתף בדיון :לא ,לא .אה ,סליחה .היה אחד מנתניה שנקלט פה ואז עשה עבירת תנועה
וכתוצאה מזה המשטרה פסלה אותו .זה היה השלישי.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אז  12היה כוללים ,ה 12-של התקן זה כולל ,אתה אמרת
נקלט לפיקוח העירוני הרגיל.
משתתף בדיון :כן.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :ומה זה ,לא עירוני רגיל? יש פה מפקח,
שלום בן משה ,ראש העיר :השיטור הקהילתי.
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עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :שיטור ,זה שיטור ,וכמה לעירוני הרגיל?
משתתף בדיון :הפיקוח העירוני יש  9פקחים ומנהל.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :גם ,פה  12כולל מנהל ופה סך הכול,
משתתף בדיון :עשרה .עוזי ,השיטור העירוני עוסק עוזי,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :רגע ... ,רשות החנייה,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא קשור.
משתתף בדיון :החוק,
(מדברים ביחד)
משתתף בדיון :וכמה יש ב,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :דני ,כמה חסר,
(מדברים ביחד)
משתתף בדיון :חוץ ממנו עוד אחד.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :כמה ...
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אני מציע שנצביע,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע ,רק שנייה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שלום ,אני ,הם הוציאו מכרז עכשיו .אני מציע שיאשרו
שלושה לפי דרג  3 ,2 ,1שאם מישהו יפלט לא יווצר מצב שחסר כל פעם אחד .יאשרו 3
ראשונים .אם אחד נפלט לוקחים את השני בלי מכרז תוך חצי שנה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הייתה שאילתה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :כי מה שקורה עכשיו ,מה שאתה עושה ,אתה כל הזמן נשאר
בחוסר תקן של שוטר קהילתי .אז אני מציע ,פרומה ,פרומה,
(מדברים ביחד)
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :דקה ,דקה .פה יוצא שאנחנו מממנים אותם ואת הכספים
רשות החנייה  ...הם גובים.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :יש תקנים ,פה ארבעה ,פה שלושה .או קיי ,הלאה.
הלאה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברים,
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משתתף בדיון :טוב ,יאללה .תעלה להצבעה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סעיף  ... ,3עורקבי יזהר פקח לשיטור העירוני .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה איננו .מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני איננו .אבטליון?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שכטר איננו .רזי?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיני?
משה סיני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אביבה?
אביבה שקד ,חברת מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך איננו .עוזי?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 3
סעיף  3שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי עורקבי יזהר
כפקח/מפקח עפ"י חוקי עזר של עיריית ראש העין.
בעד )11( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
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מענה לשאילתה של חברת המועצה אביבה שקד בנושא :הסכם התאגיד החדש "מקום
בלב" עם יזם חיצוני להפעלת הבריכה העירונית
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ועכשיו אנחנו עוברים לשאילתה בנושא,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :זה סעיף אחרון ,אגב ,שלמה?
שלום בן משה ,ראש העיר :זה הסוף ,זה הסוף.
משה סיני ,חבר מועצה :אנחנו חותרים לסיום.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא חותרים ,אנחנו כבר בישורת האחרונה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שלום ,אפשר לקבל את השאילתה?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,בבקשה.
(מדברים ביחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני שמח לפחות שמדפיסים את זה בפונט  14אז נוכל לקרוא.
בלי משקפים.
שלום בן משה ,ראש העיר :עכשיו אני מבקש שתקשיבו .תקשיבו בבקשה ,תקשיבו רגע.
תקשיבו .הייתה פעם ברחוב הרצל בריכת שחייה שהרסו אותה והיא הפכה להיות עיי
חורבות .העיר הזאת צריכה בריכת שחייה .ב 2013-יצא מכרז ,ב 2015-יצא מכרז .המכרזים
האלה לא צלחו .לא עלו יפה מכל מיני סיבות .כאלה ואחרות ,זה לא משנה עכשיו .על פי
הכללים ,זה כבר עדכנתי אתכם בפעם הקודמת ,על פי הכללים ברגע שאתה לא מצליח
להוציא איזשהו נושא למכרז ,אתה יכול לנהל סוג של משא ומתן עם זכיינים .עם ,לא
זכיינים ,עם יזמים" .מקום בלב" מכיוון שזה באחריותו ,מכיוון שהקרקע הזאת היא קרקע
שבעצם שייכת לסוכנות היהודית ,והסוכנות היהודית הסכימה להעביר ,הסוכנות היהודית
הסכימה להעביר את הקרקע הזאת ל"מקום בלב" אבל אך ורק למטרה של בריכת שחייה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :כמה זמן החוזה התקשרות אמור להיות שם?
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה .קודם כל ,בוא ,כל השיחה הזאת מתייתרת לנו כי
היזם כבר ,היזם הרים ידיים .עזב .דקה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עזב?
שלום בן משה ,ראש העיר :עזב ,עזב .דקה,
(מדברים ביחד)
אביבה שקד ,חברת מועצה :גם אם הוא עזב התהליך של איך זה קרה.
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שלום בן משה ,ראש העיר :התהליך חשוב ,רגע .היזם,
משתתף בדיון :אבל זה כתוב ,שלום.
שלום בן משה ,ראש העיר :בסדר .יש לכם שם את הכתוב.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מתי יוצא מכרז חדש ,שלום? יותר מהר .שלום ,מתי אתה
יכול לבשר לנו שהוא  ...יוצא? שלום ,שלום ,אתה יכול ,שלום ,שלום ,מתי יוצא מכרז ,אתה
יכול להסביר לנו?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא.
(מדברים ביחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :יאללה ,סגור את הישיבה .יאללה.
שלום בן משה ,ראש העיר :יש שאלות?
אביבה שקד ,חברת מועצה :סליחה רגע ,יש שאילתה של האופוזיציה אי אפשר תמיד
להשאיר את זה לסוף .אני רוצה לבקש מהמנכ"ל פעם הבאה להתחיל עם זה .מגיעים בסוף
לסוף ,אין סבלנות ,רוצים ללכת.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא ,זה לא זה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אז שנייה רגע ,שיחכו כולם.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא ,סליחה .לא ,אנחנו רגועים לגמרי .קיבלתם ,קיבלתם,
קיבלתם ,יש שאלה ,יש עוד משהו? אני מוכן להמשיך להסביר.
אביבה שקד ,חברת מועצה :קודם כל ,יש סדרת שאלות ששאלנו סביב השאילתה שלא
קיבלנו עליהם תשובות.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :ואם השאילתה מונחת בפניך אני אשמח לקבל עליה תשובה.
שלום בן משה ,ראש העיר :התשובה נותנת ,התשובה  ...שאלה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,אין פה תשובה.
שלום בן משה ,ראש העיר:

התשובה היא,

אביבה שקד ,חברת מועצה :לכל השאלות.
שלום בן משה ,ראש העיר :אם יש שאלה ,בבקשה .אני מוכן לענות .מה השאלה?
משה סיני ,חבר מועצה :קודם כל על פי החוק ,על פי הנוהל התקין צריך לקרוא את
השאילתה בפומבי ו,
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שלום בן משה ,ראש העיר :שאני אקריא לך? אתה רוצה שאני אקריא לך? אתה רוצה שאני
אקריא לך את זה?
משה סיני ,חבר מועצה :אני לא רוצה שתקריא לי .אני רק אומר שיש פה הערה ,אתה אומר
לאיזה תשובות ,לאיזה שאלות .אם היית מקריא את השאלות היית מבין שאין כמעט קשר
בין התשובה שלך לבין השאלות .אתה רוצה לקבל דוגמאות ,אני אתן לך אותם .שאלנו כמה
שאלות שמה קריטיות .אחד ,איך יכול להיות שנחתמים חוזים כאלה בלי שהדירקטוריון
יודע? היה דירקטוריון חדש.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אתן לך תשובה .קודם כל ,לא נחתם הסכם.
משה סיני ,חבר מועצה :זה מה שפורסם,
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל ,לא נחתם הסכם .סליחה רגע .שאלת אותי ,לא חתם
הסכם.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אז מה נחתם? מה הייתה התמונה שאורי דורון ואבינועם ...
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :זאת הייתה שאילתה של הסכם .לא נחתם .עכשיו ,אני אומר
לכם,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אבל איך חותמים על טיוטה גם לפני שהדירקטוריון,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא חתמו על טיוטה .באמת.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אלא אם כן זה סתם תמונה מפוברקת ואז אתה,
(מדברים ביחד)
אביבה שקד ,חברת מועצה :למה שיחתום על הסכם ,טיוטה ,אם הדירקטוריון עוד לא שמע
על העניין הזה בכלל?
עומר רצון ,חבר מועצה :ואיפה אישור הדירקטוריון?
שלום בן משה ,ראש העיר :אביבה ,אביבה ,בכל מקרה מכיוון ש ,מכיוון שהנושא נפל
בעיתוי שבעצם הדירקטורים סיימו ויש ...
אביבה שקד ,חברת מועצה :אז היו צריכים לחכות.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע .חכי שנייה .בכל מקרה היה ,אם היה ,אם היינו מגיעים
עכשיו לידי טיוטה שכבר מגובשת ,מביאים את זה ואני אמרתי ,מביאים לדירקטוריון,
מציבים בפניו את העניין ,מזמינים את היזם שיציג להם כרגע את הפרויקט ואחרי זה
הדירקטוריון דן בזה ומאשר ,כן או לא ,כי בין היתר ,בין היתר מכיוון שעדיין לא הגיע מכתב
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של הסוכנות ,כתוב ,שבו הם מעבירים את  ...על אף שהם אמרו בעל פה ,היו ,יש כמה
התניות ש אי אפשר היה להמשיך  ...אבל לצערי הרב ,לצערי הרב ,היזם שהמתין ,לא קיבל
תשובה ,מכיוון שהיה פה דיליי בין ההחלפה של הדירקטורים אמר רבותי ,תודה רבה לכם
וכל טוב ,וחבל ,כי יכולנו לקבל בריכה בסכום של כמעט  ...שקלים שהעירייה בכלל לא
משקיעה כסף .מקבלים בריכה לטובת התושבים וחבל .זה המצב.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אבל מי זה היועץ המשפטי ,כתוב פה ובעצה עם היועץ
המשפטי.
(מדברים ביחד)
משה סיני ,חבר מועצה :אני רק רוצה להעיר הערה אחת .אנחנו שאלנו את השאילתה הזאת
כדי להציף את זה לרמה של שולחן מועצת העיר .עם כל הכבוד לדירקטוריון ,שאתה עומד
בראשו ,יש פה סוגיות עקרוניות ש ,סליחה ,זה מפריע ,שמועצת עיר צריכה להידרש אליהם
ואנחנו עלינו על זה דרך הטיפול הלא נכון שהיה בזה .כל הנושא של מתי הפתיחה ,הבריכה
הזאת אמורה להיות בריכה .בשישי ,שבת ,כן ,לא .סוגיות ש,
(מדברים ביחד)
משה סיני ,חבר מועצה :מיקי ,אני יכול להשלים את המשפט? אז קודם כל העניין של,
סליחה ,הפתיחה של השבתות וחגים זה נושא שמועצת העיר צריכה להידרש אליו.
אביבה שקד ,חברת מועצה :לפני הסכם.
משתתף בדיון :לא פותחים בשבת .לפני הסכם,
(מדברים ביחד)
משה סיני ,חבר מועצה :דקה ,למה אתה מפריע?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :כרוסים אנחנו בדיוק אותם מיעוטים כמו תימנים.
משתתף בדיון :אנחנו לא פותחים בשבת ,לא.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :חזרתי עכשיו מ ...נפתח בשבת.
משה סיני ,חבר מועצה :סליחה ,זה סוגיה אחת שאני רוצה לשים את זה פה על השולחן
שזה סוגיה אחת ,לפני שיוצאים במכרז חדש צריך לדון בה במועצת העיר .כן ,לא ,באיזה
תנאים.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :למה זה קשור למועצת העיר? מה העמדה,
משה סיני ,חבר מועצה :הדבר השני ,הדבר השני,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,תרשה לי שנייה .תקשיב .תפסיק עם הפוליטיקה עכשיו .אני
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אסביר לך מדוע,
משה סיני ,חבר מועצה :אתה תפסיק עם הפוליטיקה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אסביר לך.
אביבה שקד ,חברת מועצה :סליחה .זה פוליטיקה פה .זה פוליטיקה פה.
(מדברים ביחד)
משה סיני ,חבר מועצה :שעה שלמה אני יושב ושומע פוליטיקות,
שלום בן משה ,ראש העיר :סיני ,סיני,
משה סיני ,חבר מועצה :ואני אומר שלושה משפטים ועוצרים אותי .מה זה הדבר הזה?
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סיני ,סיני ,סיני ,סיני ,אני לא אומר ,סיני ,סיני,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סיני ,אני לא אומר ,סיני ,סיני ,אני לא אומר,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :יכול להיות שלא היה בכלל מכרז,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני לא אומר,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :לא היה זכיין,
(מדברים ביחד)
משה סיני ,חבר מועצה ... :נושאים פוליטיים ,חותמים על הסכמים שלא היו עושים פה ,אני
בא להגיד שלושה משפטים ואומרים עושה פוליטיקה.
שלום בן משה ,ראש העיר :סיני ,סיני,
משה סיני ,חבר מועצה :באמת.
שלום בן משה ,ראש העיר :סיני ,סיני.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אין שום מסמך שמאשר שהיה דבר כזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :סיני.
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :אולי זה היה יחצ"נות? לא שמים פוליטיקאים,
משה סיני ,חבר מועצה :זה הכול פוליטיקה ,באמת,
שלום בן משה ,ראש העיר :סיני ,א' אני לא אומר על מה שאתה אומר שטויות.
משה סיני ,חבר מועצה :מה פוליטיקה?
שלום בן משה ,ראש העיר :סיני ,סיני,
משה סיני ,חבר מועצה :איזו פוליטיקה אני עושה פה? אני לא אומר את דעתי בכלל.
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שלום בן משה ,ראש העיר :סיני ,אני לא אומר על מה שאתה אומר שטויות אף פעם .ופעם
אחת שאמרתי משהו על משהו אז התנצלתי .אל תגיד לי ירדתם מהשכל .השכל שלנו לפחות
כמו שלך .לא ירדנו משום שכל אז אני מבקש ממך שתחזור מהמשפט האומלל הזה ,אחד.
עכשיו אני אומר,
משתתף בדיון :אמרת ירדנו מהפסים.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,אז שאמרתי מהפסים התנצלתי בפניכם .תחזור בך .לא ירדנו
מהשכל .יש לכולם שכל לפחות כמו שלך .עכשיו תקשיב .אני אמרתי לכם ,הדירקטור של
"מקום בלב" הוא סוברני להחליט כל מה שהוא רוצה.
משתתף בדיון :הוא גם ביקש תשובות.
שלום בן משה ,ראש העיר :בוודאי .ולכן מועצת העיר היא לא כופה עלינו ,אם עכשיו
הדירקטוריון של "מקום בלב" יקבל החלטה שהיא שונה ,שהיא עניין של מדיניות שמי
שקובע אותה זה העירייה ,אתה צודק ,כלומר השאלה,
משה סיני ,חבר מועצה :אני שאלתי ספציפית ,שלום ,תרשה לי .שאלתי ספציפית מה
עמדתך כראש עיר ,שאלתי ,מה עמדתך כראש עיר במספר נושאים בעניין הזה ,למשל האם
אתה מוכן שיהיה שמה אולם אירועים .בגלל זה שאלתי ,כתוב את זה בשאילתה .ענית על
זה?
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אתן לך תשובה.
משה סיני ,חבר מועצה :אז תן לי תשובה על מה ששאלתי ,לא שאלתי,
(מדברים ביחד)
משה סיני ,חבר מועצה :אתה רוצה שיהיה ברחוב  ...אולם אירועים ,כן או לא.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :סיני ,המקום שייך ל"מקום בלב"" .מקום בלב" יש להם צוות
עבודה .תקשיב,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :תקשיב ,תקשיב .כשזה היה אני עדיין לא הייתי יושב ראש
הדירקטוריון .כשזה היה לא היה דירקטוריון ולא אני יושב ראש.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אבל החתימה הייתה אחרי הקמת הדירקטוריון.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אחרי שכבר הייתה ישיבה,
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שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע.
(מדברים ביחד)
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :שיובילו מהלך ויעקפו את  ...תפקיד.
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,שלום ,אפשר במשפט ,יש צדק ,שלום.
(מדברים ביחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :משפט אחד .יש בדרישה ,שלום ,יש בדרישה ,המנכ"ל שם מפריע.
שלום,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני רוצה אחריו משהו,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עומר רצון ,חבר מועצה :יש ,סיני .יש באמירה שזה אולי אפשר לשים את זה על השולחן ...
גם לי היה לי שיחות בנושא הזה .לא יתכן שפתאום צצה תמונה ומייצרים איזה פסטיבל
ומייצרים איזה אמירה שאף אחד ,גם  ...ואני אומר פוליטיקה ,אני נבחרתי מפן פוליטי
ציבורי ,שאני נעמד כמו איזה טיפש ולא מבין מה פשר התמונה ,לא מבין .אני חלק ממנגנון
שאושר בדצמבר  ,2016באמצע ינואר חותמים על הסכם אתה לא יודע על מה מדובר בכלל.
ומספרים את כל הסיפורים בעולם שאחר כך כשישבתי איתך הבנתי ש 90-אחוז מהם זה
בולשיט ואמרת ,ואני גם בטוח שאף אחד לא רוצה להיכנס,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אחרי הכול,
עומר רצון ,חבר מועצה :או ללכת למחוזות או לחקירות במקומות מסוימים ,אנחנו לא שמה
אבל את צודקת ,אביבה ,ואולי הביקורת פה שונה .תכבדו קצת ,ואני מתחבר גם לרזי .צריך
לכבד פה גם את הדרג הפוליטי ,לא רק בתלם שייתן תשובות אלא בכלל בכל הליך .לא יתכן
בכלל שדבר כזה יקרה בלי שיעבור את ראש העיר ,את ממלא מקום יושב ראש הדירקטוריון,
את מורשה החתימה שלו,
(מדברים ביחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :רגע ,רגע .אז נצטרך לייצר עוגן כלכלי מה שכולנו מפחדים .אם
צריך לייצר עוגן כלכלי אף יזם לא בא לפה ,תקשיבו ,שנים .אני מכיר את הסוגייה הזאת פה.
אף אחד לא פילנתרופ .העירייה רוצה והיא חושבת שיש לה חוסן כלכלי ,דרך אגב ,אני חושב
בכלל ,אם כבר כמו שהעליתם והיה שיח וגם שלום מודע לזה ,עצירת השיווקים שהגיע הזמן
שישקיעו בעיר הקיימת ,משרד השיכון ,לא יודע מי ,ישים איזה  15 10מיליון ,נבנה את
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הבריכה וניתן אותה למפעיל שיפעיל אותה .יכול להיות קו חשיבה .או החברה הכלכלית .או,
אם אתה רוצה ליזם תן לו עוגן כלכלי .למה מה נראה לך? שמישהו יבוא ויעשה לך בריכה?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :גם החברה הכלכלית לא תעשה בריכה אם היא לא כלכלית.
עומר רצון ,חבר מועצה :בדיוק.
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי .רבותי.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אבל לא ,הבשורה שצריכה לצאת מפה ,שלום ,עזוב את כל
השאילתות .הבשורה שצריכה לצאת מפה ,עומר ,עומר ,ברגע שיש מכרז ,רגע .תוך חודש יש
לנו מכרז ,שלום.
(מדברים ביחד)
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני רוצה רגע להתייחס ,אני רוצה להתייחס לתופעה
שהאירוע של הבריכה מציף ,מה שנקרא יחסי רשות מקומית ו"מקום בלב".
משתתף בדיון :חברה עירונית.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן .חברה עירונית ו"מקום בלב" .אני רוצה להזכיר שדו"ח
הביקורת הציע שיהיה חוזה ,הסכם כתוב ,בין התאגיד לבין העירייה .לא ברור למשל בתוקף
מה "מקום בלב" עושה עבור העירייה .איפה אפשר לראות אם עשיתם,
שלום בן משה ,ראש העיר :את מה? את מה?
אביבה שקד ,חברת מועצה :את מה שנקרא הסכם או חוזה בין הגוף שנקרא ,הישות
שנקראת עירייה לבין הישות שנקראת ...
רזיאל אחרק ,חבר מועצה ... :החברה הכלכלית גם? עם החברה הכלכלית יש הסכם?
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני לא יודעת על החברה הכלכלית אם יש הסכם,
משתתף בדיון :לא ,לא" .מקום בלב" זה בסימפוניה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני שואלת ,אמר בדו"ח הביקורת ,ואתה קיבלת את ההמלצות
של דו"ח הביקורת ,נאמר שצריך שיהיה הסכם שיסדיר את ה ,אז האם יש הסכם?
עומר רצון ,חבר מועצה :עם כל הגופים ,כל הגופים.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אז עוד יותר.
עומר רצון ,חבר מועצה :אין לך בכל הגופים ,אביבה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אז שיהיה בכל הגופים.
(מדברים ביחד)
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני הכנתי הסכמים כבר לפני,
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עומר רצון ,חבר מועצה :אז הנה .רגע ,רגע ,פרומה .רגע ,רזי .מי מונע את זה ,פרומה? הדרג
הפוליטי או הדרג המקצועי הבכיר? ואני הייתי בכל הפגישות בזמני החופשי ,וגם אחרים,
אביבה שקד ,חברת מועצה:

אפשר לבקש שיוצג ההסכם,

עומר רצון ,חבר מועצה :רזי ,הפוליטיקאים נותנים את החלק שלהם ,חוטפים ביקורת.
הדרג הבכיר מחליט בקצב שלו מתי יקרו הדברים.
(מדברים ביחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,לא .לא .זה סימפטום יותר חמור .הדרג המקצועי הוא
מחליט ...
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :הדרג המקצועי מקבל הנחיות .הוא לא אשם בכלום.
שלום בן משה ,ראש העיר :פרומה ,פרומה .ההסכם שאת מדברת עליו שאמור להיות בין
הרשות המקומית לבין הדירקטוריון .יש הבדל בין ה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :תאגיד" .מקום בלב".
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :האם יש מניעה,
עומר רצון ,חבר מועצה :הנה המבקר פה יגיד לך,
שלום בן משה ,ראש העיר :מספיק כבר ,עומר.
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,תקשיב .הפוליטיקה והסיסמאות והכותרות שהיו בדו"ח
מבקר העירייה שיושב פה ,אכלנו את זה עד הסוף למרות שנתן לך את כל הפידבק על חברי
המועצה .אז נהנו ביקורת לעשות פוליטיקה ,זה ברור ,כי יצאנו מבית פוליטי ,אז אני מבין
את כל השיח הזה אבל בוא ,כאן ,מספיק לזלזול באינטליגנציה .לא רק "מקום בלב" ,כל
הגופים ,אין להם מענה .שימו את זה כבר על השולחן .אתה יודע ,גם ועדת הביקורת ...
בסימפוניה לא כלום ,כי  ...יושבים שם.
(מדברים ביחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :אז די עם הבולשיט הזה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :מתי יהיה ,מתי נראה הסכם ,מתי נראה את ההסכם,
(מדברים ביחד)
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני שואלת מתי נראה הסכם עם התאגיד החדש?
משתתף בדיון :תגישי שאילתה ,אביבה .תגישי שאילתה.
עומר רצון ,חבר מועצה :יהיה מעניין.
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שלום בן משה ,ראש העיר :אני שאלתי  ...פרומה .יש מניעה ,האם יש מניעה חוקית להעביר
את ההסכם בטרם הוא ייחתם בין העירייה לבין החברה הכלכלית לבין כל התאגידים ,לא
רק "מקום בלב" .יש מניעה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ודאי שאין מניעה .בואו ,קודם כל ,אני לא ,שנייה.
תנו לי לתת תשובה .אני התבקשתי להכין הסכמים ,ישבתי על זה הרבה מאוד .העברתי את
זה ,אגב ,במקרה של המרכז העברתי את זה גם ליועצים המשפטיים של המתנ"ס.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה מחויב ,כן.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ודרכי עבודה רגילות .זה אמור לידון בדרגים ,נקרא
לזה ,המקצועיים ,ולבוא לאישור .זה לא תלוי בי .אני את השלב שלי עשיתי.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני שואל האם הפוליטיקאים מונעים את זה או מחזיקי התיקים
או איך שאתם מרכזים את ה,
(מדברים ביחד)
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה לא תפקידי .יש ראש עיר ויש מנכ"ל ,חברים .אני
הכנתי את שלי.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אז אפשר להעביר את זה,
עומר רצון ,חבר מועצה :הכתובת זה ,לא ,שנדע.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה צריך לעבור התייחסות ועיון של היועץ המשפטי של הגוף.
לכל גוף יש יועץ משפטי.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אה ,של הגוף ,או קיי.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע .עוד לא ,רגע.
עומר רצון ,חבר מועצה :היא אומרת שלפני כמה חודשים היא העבירה את זה ליועץ
המשפטי.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע .רגע .זה נכון לגבי כל הגופים.
עומר רצון ,חבר מועצה :מה עם עמותת הספורט ,דרך אגב?
משתתף בדיון :גם לגבי עמותת ספורט.
אביבה שקד ,חברת מועצה :בחברה למתנ"סים,
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :היה הסכם בהתחלה .ההסכם הזה יש ,חוזה ,ההסכם
הסוכנותי בין המתנ"ס עם ההפעלה ,הסכם הראשוני בין העירייה ,היה הסכם .בבסיס היה,
היה בסיס.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שלום ,לפני שאתה סוגר את הישיבה .תראה ,משפט לפני שאתה
סוגר .אלכס ,תקשיב.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :כן רזי.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מישהו יכול להגיד לי מה אנחנו צריכים לקבל לישיבה הבאה?
מישהו רשם? שקט ,לא שאלתי אותך .אני רוצה לדעת מה אני צריך לקבל ,מה הוא צריך
לקבל .משעכשיו אנחנו גומרים את הישיבה,
(מדברים ביחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :רשימת מטלות מי צריך לעשות ,מי צריך לקבל ומתי מקבלים,
מישהו רשם? אני מתערב שאף אחד לא רשם כלום.
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל זה מופיע,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :זה היה ונטילציה פה .הוציאו אוויר והלכנו.
שלום בן משה ,ראש העיר ... :למנכ"ל,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז אני יכול לקבל את הרשימה ,לעשות סיכום כזה?check list ,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :רזי ... ,בנושא תלם.
עומר רצון ,חבר מועצה :לא ,אבל שלום ,הלוחות זמנים.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מתי אנחנו מקבלים?
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :תודה רבה לכם ,כל טוב.

** סוף הישיבה **
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
סעיף  1א-ה שבסדר היום :אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1707עבור מספור בתים ושילוט ,ע"ס  ₪ 500,000במימון עירייה.
ב .אישור תב"ר מס'  1866עבור גדרות למגרשי ספורט ומתקני ספורט ,ע"ס ₪ 1,200,000
במימון העירייה.
ג .אישור תב"ר מס'  1867עבור הצללת מגרשי ספורט במוסדות חינוך ,ע"ס ₪ 2,500,000
במימון עירייה.
ד .אישור הגדלת תב"ר מס'  1428עבור תכנון וביצוע מעון יום מתחם  Aמגרש  ,801ע"ס
 ₪ 1,000,000השתתפות בהקצאה (תקציב קודם  ,₪ 2,543,749תקציב מעודכן 3,543,749
.)₪
ה .אישור תב"ר מס'  1291עבור השתתפות רשות הניקוז בעבודות ניקוז ,ע"ס ₪ 102,168
במימון רשות הניקוז.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים המפורטים לעיל.
בעד ) 11( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' 2
סעיף .2א שבתוספת לסדר היום :אישור תב"ר מס'  1292עבור פינוי גאופיטים ופיקוח
מתחם  ,Dע"ס  ₪ 341,564במימון משרד הבינוי והשיכון  -ירד מסדר היום.
סעיף .2ב שבתוספת לסדר היום :אישור תב"ר מספר  1293עבור פינוי גאופיטים ופיקוח
מתחם  ,Fע"ס  ₪ 185,295במימון משרד הבינוי והשיכון  -ירד מסדר היום.
סעיף .2ג שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  1040עבור
הקמת מוסדות ציבור ,ע"ס  ₪ 271,574במימון רשות מקרקעי ישראל.
בעד ) 11( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' 3
סעיף  3שבתוספת לסדר היום :אישור מינוי עורקבי יזהר כפקח/מפקח עפ"י חוקי עזר
של עיריית ראש העין.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי עורקבי יזהר כפקח/מפקח עפ"י חוקי עזר
של עיריית ראש העין.
בעד )11( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.

____________________
שלום בן משה
ראש העיר

____________________
שלמה שילה
מנכ"ל העירייה

58

