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השתתפו:
 .1שלום בן משה

-

ראש העיר

 .2מיכאל מלמד

-

סגן ראש העיר (הגיע בשעה )18:42

 .3סיגל שיינמן

-

סגנית ראש העיר

 .4עומר שכטר

-

חבר מועצה

 .5יעקב אדמוני

-

חבר מועצה

 .6אבטליון בצלאלי

-

חבר מועצה

 .7רזיאל אחרק

-

חבר מועצה

 .8עדי אביני

-

חבר מועצה

 .9עו"ד איתן תם

-

חבר מועצה (הגיע בשעה )18:40

 10עומר רצון

-

חבר מועצה

 .11אלכס קפלונוביץ -

חבר מועצה

-

חבר מועצה

 .12עוזיאל אשוואל

חסרים:
 .1חנוך עוז

-

ס/מ"מ ראש העיר

 .2משה סיני

-

חבר מועצה

 .3בן ציון בית אור

-

חבר מועצה

נוכחים:
 .1שלמה שילה

-

מנכ"ל העירייה

 .2עו"ד פרומה פורת -

יועמ"ש העירייה

 .3רו"ח רחבעם חיים -

גזבר העירייה

 .4ניר אבנון

-

מבקר העירייה

 .5עמי חלא

-

ס .מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה
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סדר היום:
בתחילת ישיבה זו יינתן מענה לשאילתות המפורטות להלן:
א .חבר מועצה בן ציון בית אור בנושא:
עלויות של הופעות בידור בראש העין.
ב .חבר המועצה עו"ד איתן תם בנושא:
קריסת מערכות וחוסר מבנים בחינוך הממ"ד.
סדר היום:
 .1דיון עפ"י בקשת  5חברי מועצה בנושא :אי מיקום מבנים טרומיים לרשת "עתיד" בחצר
בית הספר "נועם" אוהל שלום.
 .2אישור חוזה למתן זכות חזקה ושימוש  -מתקן טרנספורמציה לאספקת חשמל לחברת
החשמל לישראל בע"מ גוש  4273ח"ח  ,52לצורך אספקת חשמל למתחם מרכז תרבות
ע"ש קימרלינג בעיר.
 .3אישור מתן הנחה בארנונה לחיילי מילואים פעילים בהתאם לתיקון לתקנות ההסדרים
במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס'  ,)3התשע"ח  ,2018 -החל מיום . 1.1.18

נושאים שעלו מחוץ לסדר היום:
בקשה של חבר המועצה איתן תם  -התקנת מתקני קירור מים בגני ילדים והתקנת הצללה
בכל מוסדות החינוך לרבות גנים ובתי ספר
אישור עבודת חוץ כמרצה למבקר העירייה ,בהתאם לסעיף  180לפקודת העיריות (נוסח
חדש) עד  4שעות שבועיות ,לא על חשבון העבודה ובכפוף לאישור שר הפנים.
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שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי הישיבה מתחילה בקשה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :פרוטוקול ישיבה מספר  96/13פרוטוקול ישיבת מליאה מן
המניין מיום  4/6/18בשעה  18:34נוכחים כן ,נוכחים,
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שלום בן משה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי סליחה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מיכאל לא נמצא ,סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :נמצא .עומר שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :כן נמצא,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני? אדמוני נמצא .אבטליון,
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :כן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבטליון נמצא .עדי אביני,
עדי אביני ,חבר מועצה :נמצא,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :משה סיני לא נמצא ,איתן תם לא נמצא .בנגה לא נמצא הוא
גם הודיע שלא יגיע .עומר רצון ,נמצא אלכס נמצא עוזי אשוואל נמצא ,רזי אחרק נמצא ,עוד
נוכחים שלמה שילה מנכ"ל העיריה רחבעם חיים ,פרומה פורת ,ניר אבנון מבקר העירייה,
שלום בן משה ,ראש העיר :ישיבה...
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ונמצא איתנו גם עמי חלא
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אוקי אנחנו מתחילים חברים בקשר לסדר היום ,השאילתות
שמפורטות פה השאילתה של בנגה הוא ביקש לא להעלות אותה כשהוא לא נמצא ,אז היא
יורדת מסדר היום,
משתתף בדיון :לא רק שניה אני נמצא פה רק בגלל
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הוא ביקש להוריד את זה מסדר היום הוא העלה את
השאילתה אז
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(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זה במלא שאילתות,
משתתף בדיון :זה שאילתות למנוע את המופע הזה נקודה,
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא לא יכול למנוע שום
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע סליחה ,הבנתי מה שאמרת או שזה עולה עכשיו או שזה
בחודש יולי,
משתתף בדיון :כן,
שלום בן משה ,ראש העיר :גם זה אפשרי,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שאילתות עולות רק בישיבות מן המניין ,הישיבה מן המניין
הבאה תהיה רק בתחילת חודש הבא ולכן השאילתה הזאת תעלה ,והישיבה מן המניין,
שלום בן משה ,ראש העיר :אחרי,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בחודש הבא,
שלום בן משה ,ראש העיר :בחודש הבא,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אגיד לך מה לי חשוב,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :למה לא בוא נשים את זה על השולחן מה הבעיה לדון בזה? כולם
אומרים כן,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מה אומרת פרומה? אם יש בקשה נעשה הצבעה ,תעשה הצבעה,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,שלום ושלמה המנכל אני מבין ש (מדברים יחד) חברי מועצה
סוגר איתם דברים ,אנחנו אנשי אופוזיציה אנחנו בתקופה מאוד בולטת שיצאה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אתה אופוזיציה?
עומר רצון ,חבר מועצה :אמרתי בדגש לאופוזיציה ,רזי אתה לא יודע איפה אתה עדיין,
תתמקם ב...
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני בודק אני בודק,
עומר רצון ,חבר מועצה :אז תתמקם,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז עכשיו יש לך את זה ,עכשיו ,אני אומר,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :רגע אתם לא ביחד?

5

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  96/13מיום 4/6/2018

עומר רצון ,חבר מועצה :עוזי,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :אני עם רזי כן ,שלום עכשיו ברצינות אנחנו נכנסנו ואנחנו ...איך
פרומה במיוחד בעלי תפקידים הסטטוטוריים אוהבים להגדיר את התקופה הזאת ושומרים
על משמר שמה לא יקרו דברים חריגים ,טוב שככה אנחנו עיר שיש בה מבקר ,יועצת
משפטית ,גזבר ,מנכל ,אי לכך זה תקופת בחירות זה תקופה שידועה שכזאת אם מחר כל
אחד יזרוק בלון לאוויר חלק זה זכותם המלאה שיכבדו את עצמכם ,ויעמדו בטקס הזה כי
למה ,אני רואה ואני מזהה בחודש אחרון שולחים לי פה לייצר כמה בלונים ולנפח ,אם הדרג
המקצועי אני אומר לך מתכוון להמשיך את השגות ...אני רואה את זה בחומרה כחבר
בהנהלת העיר זה סיבה מאוד ברורה צריך להגיד אמירה ברורה חוקי לא חוקי ,יש תקציב
לנושא הזה האירוע מתקיים כי הוא עומד בכל התקנים ובכל הכללים ,נגמר ,מפה אחר כך
אתה רוצה לשאול שאלות למה הצבע של הדגל לבן למה יש בו מגן דוד כחול ושני פסים
כחולים ,שלום זה בסדר זכותו של האדם להיות בור הוא לא רוצה להבין או לקבל ידע
מורחב הוא רוצה לקבל זה גם בסדר אבל הגיע הזמן שנגיד דברים ברורים מה זאת אומרת
האירוע תקין עבר לפי מנהל תקין יש תקציב של תרבות כמו שהיה של כל השנים בעיר
הזאת ,ניתן את המיטב לתושבים כי מגיע להם גם בתקופת בחירות כי זה היה גם בעבר
אותו דבר שלום גם בספורט ואותו דבר בכל נושאים אחרים ,משום מה יש תחושה שכל
שאילתה פה משתקת פעילות אני לפחות מתמודד אני לא כמו חנוך שכיף לחנוך ,הוא לוקח
עט עוברים כל המפקחים מצלם אומר חתמתי ,חתמתי מזה הוא עושה ,עם כל הכבוד לו,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הוא לא חתם על היתרים להצללות,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא נורא ,עכשיו מה שאני..
משתתף בדיון :הוא יחתום,
עומר רצון ,חבר מועצה :בספורט יש תכניות ,בתרבות יש תכניות ארוכים טווח של שנים,
אז די,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע
משתתף בדיון :אני רוצה לשים פה בשולן,
שלום בן משה ,ראש העיר :רק רגע ,רק רגע,
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(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :ראשית ,אני אתייחס למה שאמרת ,אחרי התייחסות שלי אם
תרצו שאנחנו נדון בכל זאת בשאילתה בקשה להערכתי לא יהיה צורך ואז ביולי מתישהו
כשהוא יבוא בפעם הבאה אז נדבר על זה כבר,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שלום אפשר להשאיר את השאילתות בסוף?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעקבות גם פרסום של חבר מועצת עיר איתן תם מבלבל את
ציבור של ....
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :טוב חברים דקה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שלום נמאס לי מהישיבות של הצעקות עד שעה וחצי אם לא אני
הולך ,תעלו מה שאתם רוצים ,אתם רוצים דיון ענייני אז תעלו דיון ענייני ,תחליט תגיד כן
מדברים לא מדברים ,יאללה
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב חברים לפרוטוקול איתן תם נכנס.
שלום בן משה ,ראש העיר :נסיים את הפרוצדורה הלאה כן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לפרוטוקול איתן תם נכנס ב  .18:40אז אמרנו הנושא
הראשון זה שאילתה של בנגה,
משתתף בדיון :שיורד
שלום בן משה ,ראש העיר :שמענו,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הכוונה הייתה להוריד מסדר היום,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה:לא מסכים,
שלום בן משה ,ראש העיר :אלכס,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שאילתה שנייה יורדת מסדר היום ואנחנו נדון בסעיף  1ב
(מדברים יחד) על כל נושא של חינוך ממלכתי דתי ב ,הוא ירד מהפרק והוא ידון בסעיף  ,1יש
 3נושאים שאנחנו מבקשים לעלות לסדר היום ,מחוץ לסדר היום ,השעה  18:42ונכנס מיכאל
מלמד,
(מדברים יחד)
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב הנושאים שאנחנו רוצים לעלות על סדר היום ,ביקשו
פה חברי המועצה לעלות את נושא הגדלת התב"ר מספר  369בתכנון (מדברים יחד) על סך
 350,000שקל במימון העירייה ,התב"ר הזה עלה בפעם הקודמת סוכם ש,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :שהמהנדס יהיה פה יסביר,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :נכון ,מאחר והמהנדס לא יכל להיות פה היום אז הוא לא
נמצא בסדר היום ,ביקשו חברי הנהלה לעלות בכל זאת את התב"ר,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :סיכמנו כבר בישיבה קודמת שהמהנדס יבוא יראה לנו,
שלום בן משה ,ראש העיר :המהנדס לא נמצא כי יש לו בעיה אישית.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אז אנחנו נדחה את זה לדיון הבא
שלום בן משה ,ראש העיר :לא יש כאלה שאומרים שלא צריך לדחות אלה לדון בזה עכשיו,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אבל סליחה ,דקה שלום,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :דקה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני יודע לפני שאתה הגעת דיברנו על זה
(מדברים יחד)
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לא חשוב אנחנו סיכמנו (מדברים יחד) אתה כראש הרשות
שלום בן משה ,ראש העיר :פה,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :פה ,מועצת העיר אמרת שאתה מוריד את זה מסדר היום,
שלום בן משה ,ראש העיר :הורדנו מסדר היום,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אפילו הצדקת את זה ואמרת ראוי שה ...כן צודקת שהמהנדס
יהיה פה והוא יסביר את מהות התב"ע בהגדלה וככה זה סוכם זאת אומרת כדי לבטל דבר
אז תעמוד,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :טוב תקשיב עוזי אני אחזור על מה שאמרתי כשלא היית פה,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לא אין צורך כ ..ישיבה קודמת,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז אם אין צורך אז אני רוצה להגיד כמו שגם אמרתי לך אין
צורך תן לי להגיד משהו אז נעשה הצבעה לא קרה כלום,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני לא יודע ש...
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בשביל זה עושים הצבעה,
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עוזי אשוואל ,חבר מועצה :צריך לעמוד בהחלטה של מועצת העיר,
שלום בן משה ,ראש העיר :מתי החלטה ב...
(מדברים יחד)
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :זה לא תוספת
עומר רצון ,חבר מועצה :זה תוספת,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה תוספת,
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עוזי אתה מתנגד?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :מה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אתה מתנגד לעלות את זה?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :כן,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אם אחד מתנגד אנחנו לא יכולים לעלות ,בקשה שנייה,
משתתף בדיון :בפעם הקודמת היה לפחות את חנוך שיציג עכשיו גם אותו אין לנו,
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זה החלטה מישיבה קודמת שבטעות לא נכנסת
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אגב אני רואה בזה תקלה שאם המהנדס לא נמצא שיהיה פה
מישהו במקומו עם כל הכבוד פקידים לא מנהלים את העירייה ,עם כל הכבוד לאריה ול...
פרומה( ,מדברים יחד) לא תקשיב אתה ראש העיר ,אם המהנדס לא נמצא אז מטעמו אם
פרומה חולה לא מביאה את היועץ המשפטי שיהיה פה ,מה הקשר ,מה זה קשור בחייכם
אתם דוחים את העיר ,חכה עוד חודש בשביל מה לאשר את התבר הזה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :למה בוא נעשה שבוע הבא ישיבת מועצה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אין לי בעיה שיעשו שבוע הבא ,אבל מה אני מקבל משכורת שאני
בא לפה כל שבוע ,מה אתם השתגעתם אני ממש לא מבין את זה ,אתה בשביל אתם
מאשרים פ ה יחידות דיור בערימות אבל מסחר שזה בשביל להקל בארנונה לתושבים אתם
דוחים פה עוד חודש
עומר רצון ,חבר מועצה :הם בונים פה עוד עיר אתה יודע איזה (מדברים יחד)
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עוזי זה לא לעניין( ,מדברים יחד) אבל זה אושר בוועדת הכספים
זה אושר
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :תמשיכו ככה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הנושא השני זה נושא שבטעות לא נמצא בסדר היום ,זה
החלטה מהפעם הקודמת שדוחים את זה לישיבה הבאה זה אישור עבודת חוץ כמרצה
למבקר העירייה .האם מישהו מתנגד שאנחנו נעלה את זה?,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מה זה על מה זה?
שלום בן משה ,ראש העיר :נעלה את זה
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :על מה זה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כשנעלה את זה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מה זה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כשאישרנו את המבקר הוא גם ביקש לעשות עבודת חוץ
הוא מרצה ב,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :פעם הבאה ,ככה בא לי פעם הבאה,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לא אבל בישיבה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני מתנגד ,אם אתם לא אכפת לכם מהתושבים אני מתנגד,
מאחר ועוזי לא אכפת לו ,אתם לא רוצים לאשר להפוך לעשות תב"ע לעסקים  ...חברה זה
הדדי אתה לא תיתן לא תקבל אין מה לעשות שיחכו עוד חודש ,אם הציבור יכול לחכות
חודש אז כולם יכולים לחכות חודש
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :אבל יש הבדל בין זה לבין זה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אין שום הבדל אין שום הבדל ,זה פוליטיקה מה לעשות,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא יש הבדל,
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :יש הבדל,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אתם תעשו מה שאתם רוצים ,אם חברי לא מסכים חברי לא
מסכים גם אני לא מסכים,
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עומר רצון ,חבר מועצה :זה קטנוני רזי,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אל תגיד לא מסכים אני נצמד ל...
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :זה קטנוני,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני קטנוני? אז תחכו עוד ישיבה,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני לא יודע לא מכיר אותו הוא בחור מקסים הכול טוב ויפה,
שלום בן משה ,ראש העיר :מה זה קשור
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :חכו עוד חודש
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עוזי אתה מוכן? אתה אכפת לך ממנו? רגע אם אכפת לך ממנו
בוא תעלה את הנושא,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :מה זה קשור באמת,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אם זה לא קשור לא קשור,
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה רגע סליחה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני מתנגד מה אתה רוצה,
שלום בן משה ,ראש העיר :המועצה...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :המועצה (מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :גם וועדת כספים החליטה,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא דומה ,זה לא דומה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :לאשר ובתנאי,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא דומה,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני מתנגד,
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה אדוני,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני מתנגד ,אני מתנגד,
(מדברים יחד)
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :סליחה אני רוצה..
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני מתנגד
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :סליחה פרומה רוצה לדבר נו ,עצרו רגע פרומה רוצה לדבר
נו די,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :כן הלאה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני רוצה לאבחן רגע בישיבת המועצה הקודמת
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה רגע ,סליחה
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :התקבלה ככה ,לעניין התב"ר התקבלה החלטה אכן
שזה נדחה לישיבה הבאה כדי שמהנדס העיר יבוא יציג את זה,
שלום בן משה ,ראש העיר :יציג,
עומר רצון ,חבר מועצה :יציג את זה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ומהנדס לא נמצא לכן אי אפשר לקיים את ההחלטה
הקודמת .לעומת זאת בעניין של המבקר ההחלטה ,אני הסתכלתי על זה היום ,לדון בישיבה
הבאה בלי ש
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אם לא מופיע לי בסדר יום לא יכול לקיים את זה החוק ,החוק
היבש,
עומר רצון ,חבר מועצה :רזי יש פה משהו,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אל תשכנעו אותי
עומר רצון ,חבר מועצה :רזי,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני לא מנסה למצוא חן בעיני אף אחד,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני לא משכנע אותך,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אוקי,
עומר רצון ,חבר מועצה :פרומה אומרת משהו שמחוץ לסדר היום
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :לא נכנס לזה
עומר רצון ,חבר מועצה :בגלל שהיה בהחלטה הקודמת ניתן להביא אותו,
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עוזי אשוואל ,חבר מועצה :כי החלטה מועצת עיר מחייבת
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אי אפשר,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :היא אמרה שזה לא אותו הדבר,
שלום בן משה ,ראש העיר :מועצת העיר החליטה
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :שזה ידון בישיבה הבאה,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :יש הרבה טעויות ,טעות שמהנדס העיר לא בא ,טעות שלא
הכניסה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בסדר,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז שיביא מחליף,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אין לי בעיה שיביאו מחליף ,תמשיכו,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :חודש לא קרה כלום ,שישכנעו את עוזי בחוץ לעלות את התב"ר
של התב"ע
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רואה באמירה שלך קטנוניות מוחלטת,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :ואני רואה בהתנהגות שלך עריצות מוחלטת אם לא אכפת לך
מהתושבים אז מה לעשות,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני רואה בהתנהלות של המהנדס שלא הביא מחליף חוסר
אחריות מה לעשות,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה אפשר או אי אפשר הוא מתנגד לזה הייתה פה (מדברים
יחד) המועצה אישרה את זה לדון בישיבה הזאת ,זה טעות טכנית שזה לא אושר האם
כתוצאה מזה צריך אישור של כולם ואם הוא מתנגד,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אומר חך שווה רק להביא את האישור בשביל התקדים הזה,
(מדברים יחד)
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :א' גם אם הייתה החלטה פעם קודמת
שלום בן משה ,ראש העיר :אוקי רבותי די זה לא יעלה הלאה,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל רגע שלום אין תב"ע חדשה שלא נטעה את הציבור ,הגדלת
תב"ר .תפסיקו...
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :המהנדס המליץ שכן בגלל ההצגה ,תקשיב,
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל המועצה החליטה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :רגע אבל המהנדס ,לא אני מדבר על משהו אחר,
שלום בן משה ,ראש העיר :המועצה החליטה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני מדבר עכשיו על הגדלת התב"ר
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל המועצה החליטה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אם הגדלת התב"ר אם המהנדס המליץ שכן ורק ההצגה מעכבת
את ההצבעה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל המועצה החליטה לקבל את זה ,המועצה החליטה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי רזי אין דחיפות בהחלטה הזאת של התב"ר כי יש שמה
כבר כסף ,צריך להגדיל אותו,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני לא יודע אם יהיה לך קואליציה בחודש הבא ,עכשיו יש לך
קואליציה אני רוצה להעביר את זה ,זה הכול,
עומר רצון ,חבר מועצה :אמרנו לך את זה כמה פעמים..
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז זה הכול אז זה לפי ...אני לא יודע מה יקרה עוד חודש,
שלום בן משה ,ראש העיר :מה זה קשור זה לא משפיע כי יש ...
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אם זה לא משפיע אז לא צריך אותנו בואו נלך הביתה,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא זה לא מעכב את התוכנית ,זה תפסיק עם ה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שלום שלום ,אם זה לא משפיע בוא נלך הביתה,
שלום בן משה ,ראש העיר :מה זה קשור בכלל,
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :זה חברי מועצה
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מה אתם רוצים ממני? תשכנעו אותו ,תשכנעו את עוזי ,שיוריד
את ההתנגדות שלו מה אתם רוצים ממני?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אבל כל העניין הוא
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :רגע רגע ,תעצרו כאן תעצרו כאן ,עצוב לי שהמבקר יושב כאן
שומע את זה כאילו יש לי משהו נגדו ,אבל אתם נלחמים בי ולא נלחמים בעוזי בשביל לאשר
את ההגדלה של התב"ר,
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :מה זה קשור,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :תעשה לי התנגדות אחד ,איד
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :רזי ההבדל הוא שהמהנדס לא נמצא פה ,והמהנדס...
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז לא קרה כלום,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מה זה לא קרה כלום,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז תבקשו ממישהו מאגף הנדסה שיבוא לחצי שעה הקרובה
ויציג,
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה רגע סליחה ,שמעתי אותך מספיק.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני לא מבין מה אתה אומר,
שלום בן משה ,ראש העיר :הלאה נושא הבא זה לא עולה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עוד נושא מחוץ לסדר היום זה למעשה מכתב שכתב חבר
המועצה איתן תם ,שהוא מבקש לעלות לדיון מחוץ לסדר היום בהשתתפות באישור של
חמישה חברי מועצה את נושא ההתקנה של מתקני קירור מים בגנים ,והצללות (מדברים
יחד) והגנים ,אני יודע מאחר והנושא הזה כבר עלה וכדי לחסוך לנו את הישיבה הבאה כי
ברגע שיהיו חמישה חברים בעוד שבוע נצטרך לעשות את הישיבה הזאת רצה לעלות את
הנושא הזה כבר עכשיו (מדברים יחד) האם יש מישהו שמתנגד לזה כי יש לנו כבר תשובה?
עומר רצון ,חבר מועצה :אני חושב זה קוטל את (לא ברור) צריך לאשר השבוע כבר
(מדברים יחד)
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אני מתנגד (מדברים יחד) אני מתנגד אני מתנגד הלאה,
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(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הוא בעד אלכס הוא בעד אלכס שינה את דעתו,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :הלאה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס האם אתה מסיר את ההתנגדות שלך (מדברים יחד)
אז הנושא הזה יעלה לסדר היום,
עומר רצון ,חבר מועצה :ירשם שאלכס התנגד לשלוש דקות רצופות
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אלכס אנחנו ממשיכים את הישיבה,
(מדברים יחד)
 .1דיון עפ"י בקשת  5חברי מועצה בנושא :אי מיקום מבנים טרומיים לרשת "עתיד" בחצר
בית הספר "נועם" אוהל שלום________________________________________
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בשעה טובה הגענו לסעיף הראשון בסדר היום דיון על פי
בקשת חברי מועצת עיר בנושא אי מיקום מבנים טרומיים לרשת עתיד בחצר בית הספר נועם
אוהל שלום ,ראש העיר אתה (מדברים יחד) את הנושא הזה,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לפני השאילתה הקודמת קודם
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איזה שאילתה קודמת?
שלום בן משה ,ראש העיר :של ה...
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :היא בסוף
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום אפשר להגיד מילה טובה,
שלום בן משה ,ראש העיר :טוב תראו העניין הזה שדובר בישיבה הקודמת ירד מהפרק לא
יהיה
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :די אלכס נו,
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העיר :אתם מוכנים לתת לי לדבר בקשה? קודם כל אני מבקש שאתם
תוציאו מהלקסיקון שלכם את המושג של טרום אנחנו לא מביאים שום היבטים טרומיים
בראש העין נקודה ,שמדברים באוויר מביאים מבנה תעשייתיים הנושא ירד מהפרק ,זה לא
יהיה באוהל שלום נקודה ,נבחנות כרגע שתי אופציות רגע,
עדי אביני ,חבר מועצה :זה לא השאילתה
שלום בן משה ,ראש העיר :מה?
עדי אביני ,חבר מועצה :שאילתה זה אוהל שלום,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה רגע רגע,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :לא לא אני רוצה (מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה מוכן לתת לי להשיב,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :שפתאום לא יהיה הפתעה ב ..ובנופים אני רוצה לדעת איפה
אתם עושים את זה
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :מספיק כבר,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אם עושים שם אז יכול להיות (מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אלכס באמת אז אני מתחיל להסביר אלכס מה קרה לך,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אז תסביר,
עומר רצון ,חבר מועצה :צריך להגיד מילה טובה לישראל תם באמת על התנהלות העניינים
אני לא צוחק,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :פרומה את לא מעירה לו את שמה לב הוא בניגוד עניינים
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי די,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :תקשיבו רגע אפשר (מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,אני אומר שש כרגע שתי אופציות על הפרק האחת שהיא
יותר ריאלית שהבנייה תהיה בתוך עתיד כמו שמלכתחילה תוכנן וזה נכון להיום אופציה,
הייתה התנגדות בהתחלה של בית הספר הוא מסיר את ההתנגדות שלו ולכן הבנייה תהיה
אצלו של כיתה של אלקטרוניקה וחשמל זהו נגמר,
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עוזי אשוואל ,חבר מועצה :הבית ספר הסיר את ההתנגדות,
שלום בן משה ,ראש העיר :הסיר את ההתנגדות,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :ההורים הכו,
שלום בן משה ,ראש העיר :כולם מרוצים ומאושרים כן ,זה לא אוהל שלום באתי (מדברים
יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום לא הבנתי עתיד התנגד ...הורדנו הסרנו את ההתנגדות של
העתיד לעתיד?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא,
עומר רצון ,חבר מועצה :בשביל ההמשך של ה,
שלום בן משה ,ראש העיר :עתיד בהתחלה ביקש עתיד ביקש בהתחלה למצוא מקום אחר
לשים את הכיתות של ה,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה הבנתי,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,ואז נבדקה אופציה של אוהל שלום
עומר רצון ,חבר מועצה :נכון,
שלום בן משה ,ראש העיר :היא ירדה מהפרק זה יהיה בעתיד זה הכול,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני שמח שהם הבינו שזה צריך להיות בעתיד,
 .2אישור חוזה למתן זכות חזקה ושימוש – מתקן טרנספורמציה לאספקת חשמל לחברת
החשמל לישראל בע"מ גוש  4273ח"ח  ,52לצורך אספקת חשמל למתחם מרכז תרבות
ע"ש קימרלינג בעיר _______________________________________________
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אוקי הנושא השני בסדר היום אישור חוזה למתן זכות
חזקה בשימוש טרנספורמציה להספקת חשמל לחברת חשמל לישראל בע"מ גוש  4273ח"ח
 52לצורך אספקת חשמל למתחם מרכז תרבות על שם קימרלינג בעיר ,יש את חוות דעת של
היועצת המשפטית של העיריה והנספחים של החוזה אז אני מעלה את סעיף  2להצבעה ,יש
למישהו שאלה בנושא הזה? שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד,
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבטליון?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איתן?
איתן תם ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עוזי?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :בעד,
החלטה מס' 1
סעיף  2שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד חוזה למתן זכות חזקה ושימוש –
מתקן טרנספורמציה לאספקת חשמל לחברת החשמל לישראל בע"מ גוש  4273ח"ח ,52
לצורך אספקת חשמל למתחם מרכז תרבות ע"ש קימרלינג בעיר.
בעד ) 12( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,איתן תם ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל
אשוואל.
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 .3אישור מתן הנחה בארנונה לחיילי מילואים פעילים בהתאם לתיקון לתקנות ההסדרים
במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס'  ,)3התשע"ח –  ,2018החל מיום 1/1/18
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :נושא  3בסדר היום אישור מתן הנחה בארנונה לחיילי
מילואים פעילים בהתאם לתיקון לתקנות ההסדרים במשק המדינה סוגרים הנחה מארנונה
תיקון מספר  3תשע"ח  2018החל מיום ראשון לינואר  2018יש את הפרסום ברשומות מיום
 27/3/18יום 7/5/18
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :זה...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה ,דקה רגע ,קודם פרומה
עומר רצון ,חבר מועצה :פרומה ההנחיות של היועץ המשפטי,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מה?
עומר רצון ,חבר מועצה :היועץ המשפטי ההנחיות של היועץ המשפטי ,זה עומד בכללים
ביקשו את זה זה עומד בכללים,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כן ,יש הרבה רשויות שאישרו יש כאלה שלא אישרו
יש כאלה שאישרו חלקית רק ...אוקי זה חקיקה ,חקיקת מדינה שנתנה סמכות למועצת
העירייה ומועצת העירייה ...
עומר רצון ,חבר מועצה :ואירועים זה לא,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מה?
עומר רצון ,חבר מועצה :אירועים זה בחירות ...אני שואל זה באמת מרתק אותי,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אתה שואל מה ה....
עומר רצון ,חבר מועצה :אני נותן הטבה או אמירה שאני יוצא לבנאדם כסף נותן לו הנחה
את אומרת זה חקיקה ,אי רוע שהתקיים כל שנה שאמורים לקיים אותם בגלל לוחות זמנים
שנגיד כל מיני תאגידים לצורך העניין של התאחדויות זה חריג( ,מדברים יחד) זה מעניין
מאוד מעניין
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לה לדבר,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה זכותי היחידה,

20

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  96/13מיום 4/6/2018

שלום בן משה ,ראש העיר :אז תן לה לדבר,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום את הפרשנות אני לא יכול ל...
שלום בן משה ,ראש העיר :אז תן לה לדבר,
עומר רצון ,חבר מועצה :אוקי אני אשמח,
שלום בן משה ,ראש העיר :אז תן לה לדבר בקשה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אשמח,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא אני כתבתי את הנחיות היועץ המשפטי לממשלה
לתקופת בחירות אז אני חושבת ששאלה היא לא אלי אוקי אבל ההנחיות אומרות ואני
פועלת על פי ההנחיות אני מחויבת להם הנחיות אומרות שצריך אישור בחצי שנה שלפני
הבחירות היועץ המשפטי של העירייה צריך להראות לו את הפרסומים והוא צריך לבדוק
אותם ,וצריך אם יש אירוע רב קהל גם צריך להביא את זה לאישור של,
עומר רצון ,חבר מועצה :מעביר,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :מה זה רב קהל מספר כמה זה?
שלום בן משה ,ראש העיר :אין הגדרה
(מדברים יחד)
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :שאל מה זה רב קהל לא כתוב אז אלפים להערכתי
עכשיו הייתי אומרת שלצד ההנחיות האלה יש לנו פסיקה בכל מערכת בחירות של יושב ראש
עד הבחירות הנוכחיות אגב היה יושב ראש וועדת הבחירות המרכזי שזה שופט של בית
משפט עליון כל פעם זה שופט אחר והייתה לנו פסיקה אפשר להגיד אחידה ,בבחירות
הנוכחיות יש לכל מחוז שופט מחוזי .ומעליו יש את יו"ר ועדת הבחירות מרכזי שזה
שופט של בית משפט עליון ,ואנחנו כבר רואים בפסיקות אגב שלא כולם בקו אחד עם
הפסיקות שהיו בקדנציה הקודמת אנחנו עוקבים אחרי זה ולא בהכרח אחרי כל מחוז
הפסיקות נגיד מתיישבות אחת עם השנייה בכל אופן,
עומר רצון ,חבר מועצה :מי זה השופט המחוזי אצלנו?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני לא זוכרת את שמו,
עומר רצון ,חבר מועצה :את לא זוכרת
(מדברים יחד)
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :שנייה עכשיו אני בגדול על פי ניתוח הפסיקה כמו
שאני מכירה  ,עד עכשיו זה יכול להשתנות אבל על פי ניתוח הפסיקה כמו שאני מכירה
אותה עד עכשיו וכך אגב גם נהגתי (מדברים יחד) סליחה דקה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
עומר רצון ,חבר מועצה :אותך לא מריצים אותנו מריצים על תכניות עבודה וכל דבר צריך
לעבור,
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר,
עומר רצון ,חבר מועצה :שכל אחד ייהנה מהתיק שלו,
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר,
עומר רצון ,חבר מועצה :וזה תאמיני לי לא לי לא לאלכס ולא כלום לציבור,
שלום בן משה ,ראש העיר :אהה עומר ,בקשה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :שאלת...
עומר רצון ,חבר מועצה :שאלתי לא קיבלתי תשובה מי זה השופט המחוזי אבל,
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא לא יודע היא תגיד לך אחר כך זה לא סודי,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני אגיד לך את השם רשום לי,
עומר רצון ,חבר מועצה :כן,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :מחוזי או עליו,
שלום בן משה ,ראש העיר :מחוזי ,הלאה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מה שאמרתי על פי ניתוח של פסיקה בקדנציה
הקודמת וגם כך נהגנו אגב בבחירות הקודמות ,אירועים שנהוג לקיים כדבר שבשגרה ימשכו
החיים לא נפסקים בשנת בחירות מה שצריך לראות שאין משהו חריג בומבסטי וכיוצא בזה,
וכל דבר שעומד מול (לא ברור) זה גם לא חייב להיות אחד לאחד כל דבר שעומד בסדר גודל
באמות המידה אלה מבחינתי לא תהיה מניעה עדיין יכול מישהו לעתור יכול השופט להגיד
אחרת אבל לפחות לפי המוטו של הפסיקה כמו שהייתה עד עכשיו זה הקו וכך גם נהגנו
בבחירות הקודמות,
שלום בן משה ,ראש העיר :עכשיו תגידי בקשה ל ...שאלה שלך,
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לגבי זאת חקיקת מדינה כמו שיש לכם שיקול דעת
לתת הנחות גם לעניין הזה יש אני גם עוקבת בקבוצה של יועצים משפטיים יש לא מעט
רשויות שאישרו זה עניין של כמו בהנחיות אחרות שאישרתם לשנה הזו גם פה בנושא של
חקיקה ושיקול דעת וסמכות של מועצת העירייה החיים לא נפסקים בשנת בחירות אגב אני
מעריכה שגם הייתם רוצים (מדברים יחד) שנייה שאם רוצים לאשר ,אני מניחה שגם אם זה
לא היה בשנה זו מועצת העיר לא הייתה נוהגת אחרת ממה שהיא נהגה עד עכשיו,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :כמה זה בכסף?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :רגע תכף ...מהגזבר לא ממני ,מה שכאן נעשה
יש את התיקון שנתן שיקול דעת למועצת העירייה ,אתם יכולים לאשר אתם יכולים לא
לאשר אתם יכולים לאשר עם מגבלות באופן חלקי זה נותן לכם את המסגרת של המקסימום
והיה גם תיקון נוסף שמאפשר להכיל את זה מתחילת השנה בגלל זה צרפתי לכם פה שני
קבצים של התקנות
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אנחנו רוצים מתחילת השנה זה מה שאנחנו רוצים
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :עכשיו מעבר לזה ההשלכות הם כספיות יש...לכם
הגזבר,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :כמה זה לתושב?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :פנינו למשרד הביטחון כדי לראות כמה יש חיילי
מילואים חייל מילואים מוגדר זה רק מי שזכאי זאת אומרת מישהו שיש לו תעודת
מילואים פעיל בתוקף ולא כל מי שעוסק במילואים מקבל את התעודה הזו אלה רק לאחר
שנה לכן מי שזכאי רק מי שמציג תעודה והוא יכול פשוט ללכת ולהשיג אותם שאלנו אותם
כמה יש לך חיילי מילואים שלנו יש כאלף ומאה חיילי מילואים שזכאים לקבל הנחה,
אומדן ההנחות יכול להגיע עד  500,000שקל לשנה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :כמה יוצא
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי סליחה,
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :בתקנות ,יש הנחות שמוגבלות עד  100מטר ויש הנחות
שמוגבלות ככה וככה אנחנו לא מגבילים מי שיקבל את ה 5-אחוזים מקבלים את כל ה5-
אחוזים על כל השטח
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני רוצה לדעת מאיפה אה לוקח את התקציב
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :גם על עסק או רק על דירה
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מה זה אני לא יודע אתה לא יכול
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :רחבעם זה גם על עסק או
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :רק מגורים
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :שר הפנים אריה דרעי הוא מופקד על העניין הזה והוא הוציא
הנחייה לרשויות ואמר כל רשות שרוצה לתת הנחה לחיילים בסך  5אחז( ,מדברים יחד)
והחייל יקבל עכשיו אם ההחלטה מתקבלת עכשיו אז הוא יכול הוא צריך לקבל מה1לינואר
רטרואקטיבי זה הכול ואני מביא לכם את ההצעה סליחה אני מביא למועצת עיר את
ההצעה לקבל את ה...
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום רגע ,שלום אבל זה הנחיה באמה המידית ברמה של (מדברים
יחד) נכון הוא בא והחליט ואני חושב שהיוזמה מבורכת להתקרב לחיילים שלנו שהם
באמת צריכים את החיבוק הגדול הזה מגיע להם ,אני רק שואל אותנו כרשות אני בתוך הסל
הגדול הזה רשות איתנה חזקה בתוך כל הסל הזה אנחנו יושבים פה היום כבר בתחילת סוף
מאי ,אנחנו מחכים למותנים עד היום לא קיבלתי את התקציבים אישרנו אותם מותנים אז
מאיפה באמת שאתה תוכל..
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה מה ששאלתי,
עומר רצון ,חבר מועצה :חברתי סיגל וגם עומר שכטר שאלו מאיפה הכסף ,הרי אין לי כסף
עכשיו למתונים לא נותנים מאיפה אתה רוצה לקבל את הכסף,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :נכון,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה שאלה ש,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה( :מדברים יחד) ומגיע להם בדרך מוסרית אנחנו חייבים להם,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בדרך כלל כשרוצים לעשות איזשהו שינוי תקציבי הגזבר
מחויב להביא את התקציב את הסעיף לא את הסעיף בדיוק את הסעיף אנחנו לא קיבלנו את
הסעיף שממנו לוקחים את התקציב,
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שלום בן משה ,ראש העיר :רגע סליחה רגע סליחה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עוד שאלה ואני מבקש לעלות את זה להצבעה בבקשה
עדי אביני ,חבר מועצה :אני רוצה לשאול אני מבקש להעיר משהו ,בשביל לעשות איזשהו
צדק השר דרעי בשיתוף פעולה עם סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן יזמו את הדבר הזה זה
פונקציה קיימת ויש משהו מאוד יפה סיגל כשאנחנו לא רוצים משהו אז זה שנת בחירות זה
על הכיאפק אם יש עומר אדם הוא לא בא לנו טוב בעיניים זה שנת בחירות ,עזבו את העניין
הזה אתם רוצים להתמודד עם עומר אדם,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני לא דיברתי על,
עדי אביני ,חבר מועצה :לא נורא אני לא מדבר עליך באופן ספציפי,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא אתה מסתכל אלי ספציפי,
עדי אביני ,חבר מועצה :מסתכל אליך כי את יושבת מולי,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא הגיוני שהגזבר יחתום על  450,000שקל לאומן לא
הגיוני,
(מדברים יחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :סליחה סיגל הייתי באמצע,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אתה רציני?
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה סיגל ,אני מודיע לך כרטיס צהוב,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :על מה אתה מוציא לי בדיוק?
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא באמצע הוא באמצע,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :על מה אתה מוציא לי בדיוק,
עומר רצון ,חבר מועצה...:הוציא לה כרטיס צהוב אתה עכשיו מוציא לה,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן בקשה כן הלאה,
עדי אביני ,חבר מועצה :מה שאני רוצה לומר אני מתחבר למה שאמר עומר רצון אנחנו
צריכים להתנהל באחריות ,הנושא הזה של הנחה לחיילי מילואים קודם כל היא הנחה
מינורית גם ביחס לחיילי המילואים זה  34שקלים או משהו כזה בחודש
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :ממש זה ...
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עדי אביני ,חבר מועצה :לא משנה,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה החלטה,
עדי אביני ,חבר מועצה :אבל לפחות יש פה החלטה זה לא החלטה שלנו שאנחנו המצאנו
בשביל שראש העיר יצא עכשיו שריף זה החלטה ברמה ארצית כל הערים שאני מכיר אותם
מקבלות את ההנחה הזאת זאת אומרת מאשרות את ההנחה ומקבלות אותה ,זה הנחה אגב
כמעט כולם,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :בטייבה לא אישרו בג'לג'וליה לא אישרו בכפר קאסם לא אישרו
עדי אביני ,חבר מועצה :כמעט כולם אישרו,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אז אני אומר לך שלא תבדוק אותי
עדי אביני ,חבר מועצה :אמרתי,
(מדברים יחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :חברים אני אומר זה לא החלטה של ראש העיר שהוא קם ביום
אחד בבוקר ואמר איך אני עושה עכשיו קמפיין בחירות אנחנו פה מתנהלים באחריות
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אבל מי אמר את זה?
עדי אביני ,חבר מועצה :שנייה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אף אחד לא אמר את זה,
עדי אביני ,חבר מועצה :אני אומר אני אומר אני שומע פה בספטקס של הדיון אני אומר
חברים זה כסף קטן זה גם לא מדובר על כל בנאדם שעושה מילואים יש פה מכסת מילואים
מאוד גבוה בשביל לקבל את זה ,אני פשוט עשיתי בדיקה מאוד גבוה של החוק הזה שהוא
עוד היה בטרו ם שלו בשביל לקבל את ההנחה הזו זה הרבה ימי מילואים זה כסף קטן כסף
קטן ביחס לעירייה כסף קטן ביחס לאנשים שמקבלים ומבחינתנו זו אמירה שאם אנחנו לא
מארשים דבר כזה זה אמירה ,לא אני אומר יש פה דיון...
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :סליחה אני רוצה לומר רגע משהו שלום אני רוצה רגע
לומר משהו,
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני רוצה לומר באמת ברצינות,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע תמתיני שנייה תמתיני ,רק רגע,
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(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :תקשיבו אנחנו מעלים את זה להצבעה המקור התקציבי הגזבר
ימצא את המקור התקציבי
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא אז אנחנו ,סליחה איך אתה יכול לעשות כזה דבר,
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה רגע ,סליחה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :ממתי מעלים להצבעה?
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו כבר אישרנו את זה כבר אישרו,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מה אישרת?
שלום בן משה ,ראש העיר :כבר אישרנו את הנושא הזה,
עומר רצון ,חבר מועצה :איפה ב...
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו כבר אישרנו את הנושא הזה אני לא מעלה על דעתי בכלל
מה זה לא יאושר נקודה הגזבר יעשה שיעורי בית יביא את ה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אז למה אתה מעלה את זה עכשיו? למה אתה לא מעלה
את זה לשבוע הבא כשיש לך סעיף תקציבי מספיר רזי מספיק די תהיה רציני די,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סיגל די שמעתי אותך,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא שמעת אני רוצה לומר משהו,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מעלה את זה להצבעה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא לפני שאני אגיד את מה שיש לי לומר
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,אני רוצה לעלות את זה להצבעה
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא לא אני רוצה להגיד משהו עם כל הכבוד,
שלום בן משה ,ראש העיר :רק שנייה ,אני מתכוון לעלות את זה להצבעה עכשיו והגזבר ילך
לעשות שיעורי בית,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :ו?
שלום בן משה ,ראש העיר :וימצא מקור תקציב ל ...נקודה,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני יכולה רגע עומר בבקשה?
עומר רצון ,חבר מועצה :מה?
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני יכולה?
עומר רצון ,חבר מועצה :כן,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :א' אני חושבת לחלוטין שצריכים לתת את הכסף את
ההנחה לאנשי המילואים אני חושבת שההנחה צריכה להיות הרבה יותר גבוהה ,לא יכול
להיות שזה (לא ברור) הוא מדבר על  34שקלים (מדברים יחד) שנייה רזי שנייה אל תפריע לי
אל תפריע לי ,לכן כל מה שאני אומרת עכשיו זה בכלל לא קשור לזה שהם צריכים לקבל את
ההנחה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אוקי,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא קשור לחלוטין בסדר ,אבל מה ,בדיוק ,אחד אני חושבת
שאנחנו נמצאים בסוף שנה בכלל לא קשור לבחירות אין שום קשר המהלך הזה לא קשור
ל...
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :ממש אקראי,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אנחנו נמצאים בסוף שנה אוקי יש לנו פעולות שלא נעשות
באגפים השונים בגלל הטענה שאין כסף שלא קיבלנו תקציבים ממשרד השיכון לא קיבלנו
מיליון ואחד דברים ועל תקציב של תמרוץ רשויות והתקציבים שלנו מותנים מדובר על
 400,000שקל (מדברים יחד) שנייה אל תפריע לי ,מדובר על  450,000שקל זה המון כסף אני
יכולה להגיד לכם כמה כסף חסר בחינוך ,המון כסף אז כשאתם באים ואומרים אתם באים
ואומרים בואו נאשר כשאנחנו לא יודעים מאיפה לוקחים את הכסף שנייה רגע (מדברים
יחד) זה פופוליסטי (מדברים יחד) אלכס אלכס ...לא אמרתי
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :חברה אתם מוכנים לתת לה לסיים לדבר,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני מנסה
שלום בן משה ,ראש העיר :תנו לה לסיים בבקשה ,היא תסיים ואז ...בקשה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני מנסה ,ולכן אני אומרת בואו לא נעשה את הדבר הזה
פופוליסטי כי זה חשוב לכולנו לתת את ההנחה אבל בואו נהיה אחראים אני רוצה לדעת
כשאני מצבי עה בעד אני רוצה לדעת ואני רוצה להצביע בעד אני רוצה לדעת מאיפה הכסף
הזה יורד ,מאיפה יש לרחבעם את הכסף כשהוא לא בא וכל הזמן בא ואומר לנו כשאין לנו
מאיפה כשיש לנו גם ילדים שאין בו מים כי יש שם פיצוץ ואין כסף להביא שם אנשים לבוא
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לסדר את
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה לא שייך לתאגיד ,סליחה כשיש לך דברים
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני אומרת דברים שהם בדוקים,
שלום בן משה ,ראש העיר :אוקי,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני אומרת דברים שהם בדוקים,
שלום בן משה ,ראש העיר :אוקי,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :החשב שלו לאגף החינוך (מדברים יחד) סליחה אל תפריעו
לי (מדברים יחד) תאמינו לי אני יודעת את הדברים אני אומרת זה לא יכול להיות החשב
של גזבר לא מאשר את התקציבים אז לא יכול להיות שמצד אחד לא מארשים תקציבים
(מדברים יחד) אז יהיה שקט ואני לא אצעק ,לא יכול להיות שמצד אחד
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה כן,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא יכול להיות שמצד אחד לא יאשרו תקציבים ומצד שני
אין שום בעיה להצביע על  450,000שקל שאף אחד לא יודע מה המקור שלו ,זה יכול להיות
ממקום בלב זה יכול ל היות מהחינוך זה יכול להיות ממיליון דברים (מדברים יחד) לא הגיוני
לא אחראי ולכן אני אומרת כולכם אסור לנו להצביע את זה עכשיו,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עוד שאלה עוד שאלה,
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,דקה דקה,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום אני לא מבין למה (מדברים יחד) גם את השוטרים גם את
הכיבוי אש אני לא מבין ,קם בבוקר שר בכיר (מדברים יחד) והחליט שהוא רוצה להיות
פופוליסט להגיד מילואים וואלה מדהים פה נלחמנו על השטחים המשותפים שהייתה פה
אמירה כוללת של כל הרשות של כל מועצת העיר לבוא ולאפשר לזוגות הצעירים שהם הקהל
היום שאנחנו משרתים אותם,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה כבר ...
עומר רצון ,חבר מועצה :אנחנו באדישות יתר אז מה,
שלום בן משה ,ראש העיר :איתן בקשה,
(מדברים יחד)
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איתן תם ,חבר מועצה :אני חושב שלהגיד משפט שלום כמו שצוין לפרוטוקול שהגזבר יעשה
שיעורי בית אחר כך ...שאנחנו חברי מועצה צריכים לשמוע אפשר לבוא ואולי לעלות להצעה
בכך שהגזבר ...מקורות תקציבים ככה לרווחת כולם (מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בטח שימצא מה נראה לך שהוא לא ימצא,
שלום בן משה ,ראש העיר :סיגל סיגל סיגל,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מה זה? על חשבון מה סליחה,
(מדברים יחד)
איתן תם ,חבר מועצה :האם הדבר הזה האישור ש
שלום בן משה ,ראש העיר :אל הדבר הבאמת מבורך של ההצעה המבורכת הזאת עשוי
לפגוע באיזושהי צורה בפעולות השוטפות של מחלקות העירייה זאת השאלה או שיש מקור
תקציבי ויש תבר וכן הלאה,
(מדברים יחד)
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אנחנו נמצאים היום במצב שעדיין לא קיבלנו
אישור משרד הפנים לגבי התמרוץ אתם רוצים שזה למעשה חלק מהותי
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :תני לי בקשה לדבר,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני דיברתי עם מנכל משרד הפנים השבוע אתמול,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן,
שלום בן משה ,ראש העיר :אמר מנכל משרד הפנים שתוך שבוע שבועיים אנחנו מקבלים
תשובה על התוספת שבמקום עשרת אלפים עשרים אלף להיתר וזה יהיה זה לא ספק
שיהיה,
עומר רצון ,חבר מועצה :מה עם התאגיד המים,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע רגע
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אבל השאלה אם אתה משחרר תקציבים עכשיו למה
שאנחנו צריכים
שלום בן משה ,ראש העיר :בוודאי כשזה יהיה אנחנו נשחרר,
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא כשזה יהיה הפעילות של הקיץ של הנוער זה עכשיו זה
לא כשיבוא עוד חודשים שלושה,
שלום בן משה ,ראש העיר :תעלה את זה בבקשה להצבעה,
עומר שכטר ,חבר מועצה :רגע שאלה אחרונה לאופן מימוש שנייה שאלה אחרונה ,בנאדם
עכשיו משרדת מילואים שרוצה לממש את ההטבה הזאת מה הוא צריך לעשות,
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :ניגש למחלקת הגביה מציג את האישור תעודה
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שאלה אתה מביא את ההצעה הזאת לסדר היום שבוע היא כבר
על השולחן אתה מסכים איתי? זה לא תוספת סדר יום לא יכול רחבעם לבוא עם צורה
סדורה ולהגיד  450,000שקל למילואים זה יבוא על חשבון מתקציב שצריכים לקבל תמריץ
וזה למה אנחנו עטים באפלה כל הזמן צריכים לדעת מאיפה למה לא המהנדס לא מגיע אני
לא מבין איזה מין התנהלות זאת אני אם הייתי מתנהל ככה,
עומר רצון ,חבר מועצה :היא משבשת
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אתה מפריע לי
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עכשיו כשאני שומע את סיגל אני אומר היא לא ממש רוצה
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :ממש לא,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :היא לא מתנגדת
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני מוחה על התהליך שהוא לא נכון ולא רציני,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני עדיין ממשיכה את השאלה של סיגל (מדברים יחד) רק תגיד
לי מאיפה  450,000שקל?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אתה טועה בשאלה אין פה הוצאה יש פה חוסר הכנסה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אוקי,
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אז אין פה שאלה
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז אני אחדד את מה ש...
(מדברים יחד)
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :תקשיב לא יושבים פה אנשים טיפשים,
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :מה אתה לא אוהב?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :לא יושבים פה אנשים טיפשים,
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :מה אתה לא אוהב?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אתה לא יכול לעשות מאיתנו מטומטמים כשאתה אומר אני
גובה פחות  450,000שקל ארנונה וכשאתה בנים על ה 450,000שקל האלה
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אז מה?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז תגיד לי בחשבון מה זה בא? (מדברים יחד) אל תפריעו לי אני
אוהב את השיחות שלי עם רחבעם ,תגיד לי על חשבון מה זה בא? (מדברים יחד) אם לא
תקבל את הכסף ממשרד השיכון מאיפה הכסף הזה בא?
(מדברים יחד)
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כאשר מעלים תקציב של אומדן של ארבע מאות מיליון
שקלים אז סטיות של חצי מיליון שקל זה לא סטיות מהותיות כל כך אתה יכול לנהל גם כן
גם במידה ואם יש לך סטייה של חצי מיליון שקל הנקודה היא (מדברים יחד) הנקודה
החשובה היא שבאמת כל התוכנית העיקרית שלנו של התמרוץ והחמישה מיליון שקל
שאנחנו אמורים לקבל זה היא תגיע אבל חצי מיליון שקלים מה בכך ביחס לארבע מאות
מיליון שקלים,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אבל עד שהיא תגיע ה 450,000שקל הם משמעותיים
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שנייה רגע,
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :ככה מנהלים את התקציב,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שנייה רגע,
(מדברים יחד)
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :בשלב הראשון אנחנו מנצלים  90אחוז מהתקציב כשיש
עוד הכנסות  95אחוז כשיש מאה אחוז מההכנסות מאה אחוז מהתקציב ,ככה מנהלים
תקציב (מדברים יחד) ככה מנהלים אותו כל השנים וככה התנהלנו
(מדברים יחד)
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עומר רצון ,חבר מועצה... :שאני אומר אותי זה מבייש גם אם יגידו מה הוא מדבר פה מה
הוא מקשקש מביש מה שהוא אומר,
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :למה מביש?
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אגיד לך למה אין ארגון מקצועי שמתייחס לעצמו ברצינות
תקשיבו יש הבדל בין לקבל תעודות בשביל לעשות טקס ויש הרבה טקסים פה במדינת
ישראל והם מצטלמים ועיר איתנה וכולם מבסוטים מישהו סימן וי יש פה לנהל עיר ,מה
הוא אומר לי בעצם הוא אומר לא אני בניתי תקציב של כאילו אם יהיה לי הכנסות יהיה
ביצוע מלא של הפעולות ,שלום האינטליגנציה גם מכיר בדיוק ...אם לא יהיה הכנסות אותם
הכנסות כמו שאומר איך אמר לי רזי יפה תגיד לי אתה אמיתי אני לא צריך (לא ברור)
תקציבי ,אני יש לי פחת כאילו אני מכניס פחות כסף פחות עושה פעולות איזה אינטליגנציה
מורחבת
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :שכל עשרה מיליון שקל...
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :שיבטיח לי שה 450,000שקל האלה...
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :לא מבטיח כלום,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא יפגעו ב...
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :בהחלטת המועצה אני מבקש שיכנס בהתניה שלא יפגעו הפעילויות
לציבור לטובת הציבור זה...
(מדברים יחד) שקל
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי תנו בקשה לרזיאל...
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עכשיו אני שואל רחבעם אם אתה אומר חצי מיליון שקל זה מכה
בכנף ואתה יודע להתארגן אז אני רוצה חצי מיליון שקל ככה תוספת ואני רוצה שהם כולם
יאשרו מה זה אם אתה ככה מוציא חצי מיליון שקל
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :למה אתה רוצה?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני אגיד לך למה אני רוצה ,אני רוצה לתגבר את הבגרויות
לילדים אני רוצה עוד שיעורים ואני רוצה שיהיה להם ציונים של מאה ,וחמש יחידות ואני
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רוצה הסעות לתלמידים בחינוך התורני שיהיה להם הסעות אני רוצה גם כן שלחלק מתנות,
רגע סליחה אם אתה חושב שאתה יכול לבוא ולהגיד סליחה רגע אני לא רואה את זה ,אני
רוצה שתגיד לי על חשון מה זה בא עכשיו נכון לעכשיו החשבון בא
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אני לא אומר לך
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :למה לא?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כי אני
(מדברים יחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :אני יכול להגיד לכם באחריות שה 450,000שקלים אלה לא יהיו
 450,000שקלים הם לא יהיו יותר מ 2000,000שקל,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עזוב נו מינואר הוא אומר לך
עדי אביני ,חבר מועצה :לא כי אנשים לא הגישו,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :תקשיב רגע (מדברים יחד) שאלתי אותך,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי אנחנו מעלים את זה להצבעה ,אני לא מעלה על דעתי
כרגע שזה לא יעבור,
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל מה אתה אומר לי לפגוע בתוכניות של,
שלום בן משה ,ראש העיר :עזוב אף אחד לא אומר תפגע הלאה ,בקשה הלאה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סעיף  3עולה להצבעה,
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה רגע,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
(מדברים יחד)
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבטליון?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :בעד,
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בעד .עדי אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיני איננו ,עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :אני בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איתן תם?
איתן תם ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עוזי?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :בעד,
החלטה מס' 2
סעיף  3שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מתן הנחה בארנונה לחיילי
מילואים פעילים בהתאם לתיקון לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)
(תיקון מס'  ,)3התשע"ח ,2018 -החל מיום .1/1/18
בעד )12( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,איתן תם ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל
אשוואל.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עבר פה אחד אנחנו עוברים לסעיף ...
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הדיון הוא עקרוני כי זה לא תקים מה שנעשה פה,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה פשוט לא תקין מישהו יכול להצביע נגד כזה דבר
מוסרית אי אפשר להצביע צריכים לשלם יותר
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(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :נושא הבא,
נושא שעלה מחוץ לסדר היום :בקשה של חבר המועצה איתן תם  -התקנת מתקני קירור
מים ב גני ילדים והתקנת הצללה בכל מוסדות החינוך לרבות גנים ובתי ספר_________
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברים סעיף  4לסדר היום ,החלטנו לעלות מחוץ לסדר היום
זה נושא העלה איתן תם אנחנו לא מחכים שיצטרפו אליו  5חברי מועצה ומעלים אותם היום
זה נושא התקנת מתקני מים קירור בגני ילדים ,והתקנת הצללה בכל מוסדות החינוך לרבות
גנים ובתי ספר,
שלום בן משה ,ראש העיר :אוקי בסדר טוב,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הבאנו את סגן ראש אגף החינוך הוא בדק והוא הכין
התייחסות לתוכנית הזו,
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל אני רוצה לומר בפתח הדברים שהדאגה הזאת ככל
שהיא תהיה דאגה אמיתית היא נכונה מאוד כן ,לא רק הניסוח של חיי ילדינו וכדומה אנחנו
דואגים לחיי ילדינו ושלומם אנחנו ביוזמתנו המועצה הזאת אישרה תבר להצללות וכולה
בקשה עמי,
עמי חלא ,סגן מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה :ערב טוב קודם כל ב2016
ו 2017ערכנו מאגף החינוך מיפוי צרכים לנושאי ברזיות גני ילדים וחצרות בתי הספר פנים
וחוץ מי שלא יודע יש תקינה לפי מספר תלמידים למספר פיות של כל ברזיה ואנחנו על
התקינה של משרד החינוך תקינה מחייבת עשינו מיפוי צרכים הגענו לסך תקציב לפני ביצוע
בסביבות ה 300,000שקל תקציב לא קטן שב 2016ו( 2017לא ברור) אותו העירייה כתקציב
ביצוע וכל בתי הספר בראש העין כמעט מאה אחוז מהם יש קולרים בתוך המסדרונות ויש
בחצרות ברזיות לכל תלמיד לפי הנוסחה מה שקורה דרך אגב בברזיות בחצר הגדלנו לעשות
יש כדי להת ...עושים בריזה שיוצא ממנה מים חמים (לא ברור) עיריית ראש העין ואגף
החינוך הובילו מצב שרק בחצרות רק ברזיות בקירור שהעלויות שלהם הם פי כמה העניין
היה בביצוע זה להניח אותם או לשים אותם בקרבת מקום שאפשר את היחידות קירור
להכניס אותם פנים בית ספרי ואת הקולר עצמו את יחידות השתייה לשים אותה בחוץ כך
זה התבצע בית ספר מי שמסתובב היום בבתי הספר בראש העין לא ימצא בית ספר אחד
שלא עומד בתקינה עברנו דרך אגב למחלקת הביטחון בעניין הזה לגבי התקינה והיום אנחנו
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בעניין הזה מושלמים אני לא מכיר בית ספר אחד שיכול להגיד חסר לו פיה או חסר לו בית
ספר בבית ספר הזה ברזיה כל שהיא לנושא הצללות,
איתן תם ,חבר מועצה... :אתה ענית לי כרגע רק לבית ספר ולנושא גני ילדים...
עמי חלא ,סגן מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה :אני אענה לך
(מדברים יחד)
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :תן לו להגיד עד הסוף ואם יהיו לך שאלות תשאל,
עמי חלא ,סגן מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה :איתן אני מסתכל לפי מה
ש ...נגיע גם לזה .הנושא של הצללות אין גן ילדים בשנים אחרונות שאני מכיר שלא עומד
בתקינות החצר של הגן אין דבר כזה אין חיה כזו שגן ילדין יהיה בלי הצללה מה שקרה
לאחרונה דרך אגב ברוחות אחרונות לפני כחודש ימים משהו כזה נקרעו לנו עשר הצללות
שכרגע קבלן היה ונתן הצעת מחיר של  70,000שקל בערך שאנחנו מתארגנים להחליף אותם
לתוך ההצללות הקיימות לקונסטרוקציה ,אבל מבחינתנו לא תמצאו גן שעומד בתקינה
מבחינת יחס החצר אל מול הגודל של ההצללה אין חיה כזו זה לא קיים ,דרך אגב התקינה
אומרת שגם עצים נכללים לתוך העניין הזה של הצל לכן אני לא מכיר גן כזה אם מישהו
מכיר גן כזה שיבוא לבשר לנו לא מכיר חיה כזו ,אני יודע רק שיש גננות שמעוניינות להגדיל
את התקינה זאת אומרת אם יש לך נשים מטר הצללה אז היא מבקשת לשים  70מטר
הצללה שזה סיפור אחר זה אופרה אחרת שאפשר לעשות אבל בתקציבים נוספים אחרים
אנחנו לא מחויבים לעשות את זה ,נושא הצללות בבתי ספר בשנים אחרונות הייתי אומר
התחלנו שנה אחרונה זה שנה קודמת שעשינו הצללה למגרשי הספורט שבעצם נותנת
מבחינה אחוזית אם אנחנו עומדים בבתי הספר שהתקינה אומרת שלא יפחת מ 15אחוז אז
תבינו שהצללה של מגרש ספורט בעצם היא תופסת לך נפח באחוזים פי כמה וכמה מהתקינה
אז ככה שאנחנו מכוסים משנה שעברה ב 5בתי ספר והשנה אנחנו נערכים ל 5בתי ספר
נוספים,
איתן תם ,חבר מועצה :כלומר היום יש חמישה בתי ספר שהם באים לשם
עמי חלא ,סגן מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה :מכוסים ,וחמישה שעדיין
עכשיו עושים אותם ,דרך אגב אלה שעושים אותם כרגע כבר יש מכרז בי...
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה קודם כל זה מעולם לא היה תזכור כן זה מעולם לא
היה,
עמי חלא ,סגן מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה :נכון מה שעושים השנה
ממש עכשיו אוטוטו יש קבלן זוכה בשם טטוטוריס שאמור להיכנס על סך  1,300,000שקל
השנה הזאת הוא משלים את השנה הקודמת אנחנו עושים השנה את בית ספר נופים את בית
ספר גוונים זה ידוע משולב הגדול בראש העין שמי שמכיר ליד הוואדי,
שלום בן משה ,ראש העיר :גוונים יובל
עמי חלא ,סגן מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה :גוונים יובל הוא ענק שם
פשוט חצי ראש העין מתאמנים שם בית ספר בגין ובית ספר אוהל שלום ,אלה שעומדים על
הפרק כרגע אנחנו אני מאמין ש,
איתן תם ,חבר מועצה :הם יהיו בקיץ הקרוב?
עמי חלא ,סגן מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה :עכשיו ,אנחנו מתחילים
כרגע אני מאמין שבוע וחצי פשוט אנחנו עובדים משולב עם מחלקת הספורט כי מצד אחד
אנחנו עושים גם את ההצללה ומצד שני מחלקת הספורט עושה את הציפוי אני חושב שהשנה
זה ילך יפה מאוד הילדים יבואו בראשון לספטמבר ויראו בתי ספר לאלה ולאלה זה מהלך
דרך אגב לא הרבה עושים אותו במדינת ישראל לא תמצאו ערים שבמכה אחת בשנתיים
עושים עשרה בתי ספר כאלה גם שמעתי ממשקל שאנחנו בין היחידים שמובילים (לא ברור)
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :שלום שתדע שנתיים חרגים בחוץ
(מדברים יחד)
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :לא יתכן שנה אחר שנה אנחנו בחוץ (מדברים יחד) הוא יודע
בדיוק מה אני אומר ועובר
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :עמי דבר על הגנים,
עמי חלא ,סגן מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה :נושא של גני ילדים,
עדי אביני ,חבר מועצה :אני רק רוצה להגיד ליעקב שיירגע לא תמיד גם הממלכתי דתי
מקבל
(מדברים יחד)
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עמי חלא ,סגן מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה :נושא של גני ילדים זה נושא
של מי השתייה מי שמכם מכיר בעבר מי השתייה אין תקן מי השתייה בגני ילדים לתמי  4אף
אחד לא ימצא (מדברים יחד) אין דבר כזה יש מים צוננים מים צוננים זאת אומרת שהגננת
יכולה למלא בקבוקים להכניס אותם לגן בשביל זה יש לה מקרר בגן ומזה היא מוזגת
לילדים זאת אומרת זה למים קרים זה מה מדובר אלה מה בשנים אחרונות ההורים בגלל
שהגננת שותה קפה והסייעת שותה קפה ותמי  4נותן פתרונות גם לגננת ובעצם ...לילדים בגן
גם מים קרים ,אז מה עשו ההורים הבילו מ ...לפני כמה שנים אולי עשר חמש עשרה שנה
שכל וועד בגן לקח את הכסף של סוף השנה שנשאר ביתרות והחליט לקנות תמי  ,4תמי 4
בבדיקה שלי הייתי אומר  40אחוז מהגנים קיים תמי  4הוא אומנם לא בתקינה של משרד
החינוך אבל זה עושה טוב לגננת לסייעת וכולה ,אנחנו לגננת לצורך העניין קונים את
הקומקום שיהיה לרשותה מיחם למים חמים לילדים ומיחם יש בכל גן ומים קרים אפשר
להשתמש בהחלט בבקבוקים שציינתי קודם ,אנחנו עכשיו רוצים להוביל דרך אגב
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי ,רבותי כן,
עמי חלא ,סגן מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה :ללא קשר מה שאמרתי
כרגע יש יחידת קירור שאנחנו מנסים להוביל במיפוי שעושים עכשיו לא תמי  4זה מתקן של
מים קרים שיעמוד על השיש הוא זול מאוד הוא לא יקר אנחנו בודקים רק עם המסנן יגרום
לזה בסופו של דבר אם צריך להחליף את זה כל חודש כי אם יש לו חיידקים אם נצליח
לבדוק את המהלך ולבדוק בדיקה מקצועית שאכן זה כדאי לתת לגננות זה יפתור לנו את
הבעיה זה עלות של  800 700שקל ...
משתתף בדיון :לפני שאתה קונה לכל הגנים תקנה ל 2גנים תבדוק שזה עובד,
עמי חלא ,סגן מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה :אני בודק את זה מקצועית
ואז זה עונה לפתרון לכל גני ילדים שיהיה מים קרים ובזה נפתור את הבעיה,
(מדברים יחד)
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :עמי האם נכון מה שאומר יעקב אדמוני לגבי בתי ספר?
עמי חלא ,סגן מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה :כן זה נכון (מדברים יחד)
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :יקבל שנה הבאה לפי דבריו,
(מדברים יחד)

39

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  96/13מיום 4/6/2018

עמי חלא ,סגן מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה :המגזר החרדי לפני  7שנים
בערך  7שנים אם הייתם נכנסים לגני ילדים ומי שהיה איתי מנהל אגף שהסתובב איתי
בגנים כי כולם  ...מי שלא מכיר את הגנים החרדים היו במצב קטסטרופה עד לפני בערך  7ו8
שנים בשנים האחרונות תקשיבו עיריית ראש העין הובילה מהלך פעם אחת עם רשת הגנים
ופעם אחת באופן עצמאי על ידי (מדברים יחד) של הגזבר ,אני אענה ,אני קודם כל לא יכול
לשמוע את הקיפוח אני יכול לשמוע דברים  ...תכף נגיד,
(מדברים יחד)
עמי חלא ,סגן מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה :גני ילדים חרדים רבותי,
מטבחים חדשים דלתות כניסה חדשות ...
(מדברים יחד)
עמי חלא ,סגן מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה :הצללות חדשות,
(מדברים יחד)
עמי חלא ,סגן מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה :היום לא תמצאו דרך אגב
בגנים של החרדים אפילו קצת יותר טובים מהממלכתי דתי אני אומר את זה וזה,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני אומר שאם זאת הייתה שאלה שהיא עניינית לא יכול
להיות שבאותו רגע זה מגיע לעיתונות תן את הזמן למועצת העיר אם אתה מכבד את אגף
החינוך אוקי ,שיבוא ויציג את הדברים וגם אם הוא אור סליחה זה נכון אנחנו לא עשינו וכן
הלאה ,וזה לא היה מהמקום הזה ,עכשיו במערב אני אומרת את זה לכולנו מערכת חינוך זה
לא חברי מועצה מערכת חינוך זה מורים זה עובדים זה סייעות זה גננות וכל מה שאנחנו
ומרים יש שמה אנשים בצד השני שיכולים להיפגע יש שמה הורים שיכולים להיפגע אבל
ה דבר היחידי שאני מבקשת גם במערכת בחירות קחו את זה בחשבון ונענה על כל שאלה וגם
אם ייקח נבוא וניקח אחריות על דברים שנעשים לא נכון ולא טוב ניקח אחריות אני אגיד
וואלה צודקים ונעשה אחרת זאת הבקשה היחידה,
עדי אביני ,חבר מועצה :אני גם מחזיק תיק אני רוצה להגיד לך קודם כל שאת לא מכיר את
איתן תם ,ואת תראי,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני מכירה אותו ואני מעריכה אותו מאוד,
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עדי אביני ,חבר מועצה :ואת תראי ,רגע תני לי לסיים את תראי שהא הוציא מכתב הבהרה
והוא יכתוב קיבלתי סקירה אני מופתע מאוד,
(מדברים יחד)
איתן תם ,חבר מועצה :הצעה בכל בתי ספר ופה אני אומר לך תודה רבה אדוני ראש העיר על
הטיפול,
שלום בן משה ,ראש העיר :תודה לכם ,אני מבקש לעלות,
(מדברים יחד)
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :אישור עבודת חוץ כמרצה למבקר העירייה ,בהתאם
לסעיף  180לפקודת העיריות (נוסח חדש) עד  4שעות שבועיות ,לא על חשבון העבודה,
ובכפוף לאישור שר הפנים ____________________________________________
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מעלים את הנושא שנדחה מהדיון הקודם לדיון הזה אישור
עבודות חוץ כמרצה מבקר העיריה עד  4שעות בשבוע לא על חשבון העבודה ,אז אני מעלה
את זה להצבעה סעיף  4בסדר היום,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בכפוף לאישור משרד הפנים ככל הנדרש,
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבטליון?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בעד,
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיני איננו ,עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איתן תם? איתן?
איתן תם ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עוזי?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :בעד,
החלטה מס' 3
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד עבודת חוץ כמרצה
למבקר העירייה ,בהתאם לסעיף  180לפקודת העיריות (נוסח חדש) עד  4שעות שבועיות,
לא על חשבון העבודה ,ובכפוף לאישור שר הפנים.
בעד ) 12( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,איתן תם ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל
אשוואל.
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי אני מבקש...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מבקש לעדכן אתכם (מדברים יחד) קודם כל אני,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סגן ראש העיר יצא כי הוא לא מרגיש טוב שני אחרים שיצאו
מפה סיגל ועומר שכטר ,מי שיצא החוצה כרגע
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה מתעסק עם הקלטה מה זה מישהו יצא? עומר שכטר...
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר שכטר יצא,
עומר רצון ,חבר מועצה :אם אתה רוצה להגיד תגיד אם אתה לא רוצה אל תגיד,
שלום בן משה ,ראש העיר :אמרתי,
עומר רצון ,חבר מועצה :אהה,

42

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  96/13מיום 4/6/2018

שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,עכשיו תראו עדי אביני שב רגע אני רוצה לראות את אלכס,
אלכס שב רגע אחד ,תקשיבו מה שאני הולך להגיד לכם עכשיו אלה הדברים כהווייתם ,אני
מבקש אל תעשו בזה שום שימוש יש כל מיני כאלה (מדברים יחד) דקה ,החודשים הקרובים
יש להם טבע רע אנחנו נמצאים פה בעיצומה של פוליטיקה ,אנשים עושים שימוש מלוז
ומפוקפק בכל מיני דברים שמראים מדליפים כל מיני דברים אומרים דברים שאין להם
שום ייסוד שום ייסוד ,עכשיו אני מצפה מי שמתמודד שרוצה להיות חבר ורוצה להיות ראש
עיר אני מקווה שיעשה מה שהוא מבין ,אני מבקש  ...אחריות על מה שהוא כותב ,עליכם אני
מבקש אחריות כפולה כי אתם נושאים כל הזמן באחריות עד הרגע האחרון ,עכשיו לעניין
של עומר אדם ,עומר אדם הפך להיות שיחת הקול (מדברים יחד) רגע אני גם אגיד רק שנייה
אחת ,האומן הזה שהוא פמונט שהוא תופעה בלתי מובנת בשנים אחרונות ,המשא ומתן
איתו התחיל בנובמבר דצמבר שנה שעברה,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בנובמבר,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן בנובמבר ,והמשא ומתן איתו היה בנובמבר דצמבר באותה
תקופה הוא היה אומן ,מצליח ,בהחלט לא בסדר גודל שאתם יודעים עכשיו כרגע בכלל
וסוכם לנהל אי תו משא ומתן כדי להחתים אותו לקראת יוני הקרוב ,עכשיו במשך כל שנה,
יש אירועי קיץ שהם נקרא התחלה של אירועי קיץ ואחר כך יש לילות אהבה אירועים
שנעשים כבר הרבה שנים מידי שנה בשנה ,גם השנה סיכמנו כמו בשנה הקודמת המקבלים
שנה קודמת היום ,ריטה ושלומי שבת ואחד התחיל את אירועי הקיץ והשני היה בלילות
אהבה ,כן,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אתה רוצה לציין פה את המחירים שהיו שנה שעברה?
שלום בן משה ,ראש העיר :מה?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אתה רוצה לציין פה את המחירים של שנה שעברה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה ,עכשיו
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :מחירים ,לכן הדבר התנהל באופן תקין ביותר נעשה גם ישיבה
עם היועצת המשפטית כדי לראות כמה,
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משתתף בדיון :כמה כסף?
שלום בן משה ,ראש העיר :נעשה ישיבה עם היועצת המשפטית כדי לבחון האם המזמינים
שהיו שנה שעברה (מ דברים יחד) שזה שני אלה שאני אמרתי קודם מול אלה של השנה שזה
עומר אדם,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :ובועז שרעבי,
שלום בן משה ,ראש העיר :ובועז שרעבי ,ביחד האם הם מבחינת המספר שלהם עומד
שניהם ביחד גם שרעבי הזה וגם הגברת ריטה,
משתתף בדיון :עומר אדם,
שלום בן משה ,ראש העיר :ריטה שנה שעברה ,השנה זה עומר אדם ובועז שרעבי ,הם
שניהם ביחד כשמסתכלים על סך הכול ההוצאה של השנה היא בעשרה אחוז יותר ,שזה זניח
לחלוטין .עכשיו כשאתם שומעים שעומר אדם מקבל את כל הסכומים האלה,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לא הבטחה שלהם...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :שיקללנו כבר את הכול ,דקה דקה ,הסכום הכללי ביחס זה
...300
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :לא אני יכול להסביר?
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :כמה עומר מקבל?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אז כמו ששלום אמר כבר באוקטובר  2017כשהתחלנו
תכניות ל 2018עלה השם של עומר אדם להביא אותו פה לראש העין .ב 20/12/17אנחנו
קיבלנו הסכם טיוטה של עומר אדם על  165,000 ....שקל ל 3000איש ,אני חייב פה לציין שכל
האירועים פה עם ריטה ושלומי שבת היו פה  5או  6או  7000איש,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אין התייחסות ל 3000או ל 6000כי מבחינתם זה אותו דבר,
ברגע שאישרנו כאן את תקציב  2018רק אז יכולנו לחתום על  ....עם אומן .באותם ימים עם
אומן הוא מכר את נוקיה ומכר את באר שבע ,התחלנו פה להרגיש שמשהו פה איתו זז,
וביקשנו הצעת מחיר ל 5000איש המחיר עלה ל ₪ 185,000אמרנו בסדר חתמנו איתם על
הסכם על  185,000שקל ,על  5000איש בעל פה אמרנו לנו 5,7
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שלום בן משה ,ראש העיר,7 :
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :ועם זה התקדמנו ,כשהוא במרץ מכר את ה 30,000כרטיסים
תוך שעה ,אז נדלקה לנו פה מנוקה אדומה שאנחנו פה יכולים לבצע איזושהי פלונטר ולא
לתת מענה לתושבים אז התחלנו את המשא ומתן מחודש ,פה חייב לציין שמראש ידענו שאם
האירוע הזה יהיה יותר יקר האירוע הבא יהיה משמעותי יותר זול ,אם למשל אירוע של
ריטה היה עלו  326,000שקל בשנה שעברה ושלומי שבת זה  308,000שקל שזה ביחד
 625,000שקל,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :שני הזמרים האלה קיבלו את כל זה?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :כן,
(מדברים יחד)
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :תן לי לסיים אז אנחנו,
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל רזי רזי (מדברים יחד) נו באמת,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני בעד אני בעד,
עומר רצון ,חבר מועצה :אולי תהיה רציני פעם במקום להראות לנו פיצוצים או לעשות
הרצאות בשפכים תראה פעם אחת זה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :תגיד באמת זה גביית כספים כולל מע"מ
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :הציבור אוהב את זה ולמה לזלזל
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אנחנו מראש ידענו שאנחנו חייבים להיצמד לאותו מספר של
שנה שעברה ובגלל זה גם האומן הבא הוא הרבה יותר זול משלומי שבת ומריטה ,זה אירוע
של  240,000שקל משהו כזה ,אז ביחד הסכום יוצא פלוס מינוס אותו סכום,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :מה עם האבטחה?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :כולל האבטחה ,שאנחנו מדברים על סכומים,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לא הזמר עצמו זה  240,000אתה אומר ,מה עם אבטחה בכל
זאת לאבטח  30,000איש,
שלום בן משה ,ראש העיר :אין ,30,000
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אהה?
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו מדברים על  15,000תמשיך הלאה בקשה,
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עוזי אשוואל ,חבר מועצה :ואם יבואו יותר,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :זה לא פשוט,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :הרגשנו שזה מה שהולך לקרות ו ...מול מה אנחנו צריכים
להגדיל את כמות הקהל ל 15,000איש ,פלוס מינוס  ...עכשיו היום נמצאים בראש העין
שהוא  48,000איש אז אמרנו יבואו שליש זה מספיק לתת מענה לכל מי שרוצה ...מראש
הגדלנו מקום סגור איפה ...בלבד עם הצגת תעודה מזהה עם תמונה ו ...מראש אמרנו את זה
ונגיד את זה  ...כל מי שגר בראש העין רק יכול להיכנס ,עכשיו תסתכל ,אף אחד ממצאים
כאן בחדר הזה אף אחד לא ציפה שזה מה שיהיה ,אבל פה הייתה לנו אחריות לכל הדרך
קיבלנו הצעה ראשונה את ההצעה השנייה וההצעה השלישית ,עכשיו אני שומע פה כל מיני
חברי מועצה שזורקים פה שרק עומר אדם הוא חצי מיליון ,שש מאות אלף שקל זה לא נכון
המחיר של עומר אדם של אומן זה  240,000שקל,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :גם אייל גולן לקח  240,000שקל ואין פה שום ציניות
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :ואנחנו מגבילים על כניסה רק תושבי ראש העין,
(מדברים יחד)
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :וכל הכספים האלה אנחנו כן נותנים לקהל ומגיע להם ,מגיע
לתושבי העיר
(מדברים יחד)
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :יש עוד דבר ,יש ימים זאת אומר ה ...האמפי שם אוקי בערב
חג הבנת בערב חג או צמוד לחג (מדברים יחד) עכשיו היה אירוע שלושה ימים פתאום עושים
אירוע לפני זה אנשים מתקשרים וסתם מתלוננים תעשו יום לפני (מדברים יחד) ויש לך גם
בסוכות איזה יום שאנשים....
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,חבר מועצה :אבטליון בסוכות הקרוב זה מה שנעשה ,בשנה שעברה אתה
צודק הייתה טעות ,בגלל הערב הזה שינינו את זה,
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :גם היה פה את האירוע האחרון,
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שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :היה חג ,היה שבועות,
(מדברים יחד)
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :המחיר הסופי של עומר אדם הוא  250,000שקל,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני רוצה לומר לך אני באופן עקרוני  ...בעומר אדם לצערי הרב
אני אפילו לא מכיר את השירים שלו זה האמת,
משתתף בדיון :חבל מאוד,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני לא יודע אם לצערי הרב אני לא מכיר את השירים שלו רק
אני אומר באופן עקרוני עירייה רשות צריכה להשקיע לזמרים שהם יקרים מאוד בימים
מסוימים כמו יום עצמאות,
משתתף בדיון :היה עולה לך פי שתיים,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :לחצי שעה ,אז אני יכול להגיד...
(מדברים יחד)
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני טוען שבמסגרת הקיץ התרבות אפשר לעשות זמרים בסדר
גודל בנוני ויותר אירועים,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :אני יודע שאתה דווקא די תומך כי עובדה שאתה מגבה את
התוכניות ומאשר אותם ,ומתקדמים ,תראה יש הרבה תפיסות ומישהו נגע פה סטיגמות של
שנות ה 50וכל מיני סטיגמות כאלה ואחרות ,ראש העין כעיר הולכת קדימה והיא צריכה
ללכת קדימה אני אשמח שהדיונים יהיו וכל אלה שזורקים כותרות שוב אמרנו בחירות
בחירות זה ילווה אותנו כרגע ,בכל התקופה הקרובה ,לדבר במושגים של אחוז מתקציב ,כה
אחוז ואני אשמח שגם יועצים משפטים למרות שאסור לי להגיד זה הפרשנות שלהם אסור
לנו לגעת בהם ,אבל כשאתה נוגע תיגע בפרשנות אחוז מסוים מהתקציב ,יש תקציב עירוני
נגיד שהוא גדל ופתאום הופך להיות מיליארד שקל מה האחוז הנכון שהוא לתרבות שהוא
לספורט ביחס לכל הערים ושישפטו למה ,יש פה אנשים שהם עמלים ואנשים מקצועיים
שעושים עבודה אני אומר לך ראש העין היום על המפה ,והיום הזכות הזאת לא כולם חיים
בשפע הזכות הזו ,של ילד או נער נערה שבאים ורואים את הדבר הזה זה סוג של עצמה יש
אנשים שיגחכו סוג של עצמה כי אין להם את זה זה חוויות ילדות שלהם יש אנשים שאנחנו
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יוצרים להם חוו יית ילדות כי כל קיץ שאתה מביא את הילד הוא זוכר שהוא ילד סגרו לו את
ה טיילת וזה הפאן שלו זה מה שהוא זוכר ,אז בוא עם כל הדברים שמסתכלים בסיסמאות
ומלמעלה יש הרבה עומק בדברים אני חושב שזה עבודה יפה אנחנו בפתח של פתיחת היכל
תרבות אם מישהו חושב שהיכל תרבות הזה רחבעם אולי תגבה רק ארנונה ממקום בלב
איתן שאתה דירקטור הכוונה לגבות ממקום בלב ארנונה על זה ,אנחנו מקבלים מבנה
ואמורים לשלם ארנונה ,מדהים רגע רגע בסוף זה כסף כסף כסף כן ולא בושה להגיד
משקיעים כסף באירועים המונים לטובת הציבור הרב,
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי תרבות
עומר רצון ,חבר מועצה :כל הכבוד,
שלום בן משה ,ראש העיר :תרבות,
עומר רצון ,חבר מועצה :אלכס ישר כוח ,אלכס משקיע
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום מגיע מילה טובה לאלכס אז מה אם הוא בסיעה שלי
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל נכון,
עומר רצון ,חבר מועצה :עושה עבודת קודש,
שלום בן משה ,ראש העיר :תרבות בכל עיר בכל ערים תרבות ,סליחה רגע ,תרבות בכל
הערים זה חלק חשוב מאוד זה חלק חשוב מאוד וערים משלמות עושות הרבה מאוד כסף
בעניין הזה אנחנו יודעים שאת המינוי ביחס לערים בסדר גודל שלנו איך אמר עומר בצדק
מסוים שמסתכלים על כלל התקציב של העירייה ואומרים מהו אחוז של אירועי התרבות
מכלל התקציב אז באמת יש ערים שזה עולה פי שלוש ופי ארבע ,דקה דקה דקה( ,מדברים
יחד) רגע רגע,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה רגע ,סליחה רגע,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הנושא של הופעה של עומר אדם אני רק רוצה לעדכן
אתכם שהוא מופיע גם ביבנה וגם בחולון (מדברים יחד) נגד עיריית חולון פשוט יש לי עדכון
מהיועצת המשפטית של ...לא לי לכל היועצים המשפטים שהוגשה עתירה נגד עיריית חולון
אנחנו כמובן,
(מדברים יחד)
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הוגשה עתירה,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :לא פרומה אבל אני חייב שתצייני שאנחנו...
(מדברים יחד)
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני רק מביאה לידיעה,
שלום בן משה ,ראש העיר :היא מביאה לכם מידע זה הכול נו,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :חברים היות והנושא עלה אני רק מעדכנת אתכם שגם
הוא אמור להופיע גם בחולון ונגד עיריית חולון הוגשה עתירה,
(מדברים יחד)
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :חברים אי אפשר שני משפטים?
(מדברים יחד)
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הוגשה עתירה בעניין הופעה של עומר אדם ואנחנו
עוקבים אחרי זה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רוצה לסיים את הישיבה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :קודם כל אם אנחנו עושים כרטיס לעומר אדם עולה  300או
 400שקל נחלק ל( ...מדברים יחד) יצא לי  4וחצי שקלים לתושב בשביל  4וחצי שקלים
לתושב וזה נכון ראש העין צריכה להיות במרכז זה הזן שכולם יבואו יראו אותה שיביאו
שלושים וארבעים אלף (מדברים יחד) דבר שני ,דבר שני זה לא היה מתאפשר אם רחבעם
קיבל  7מיליון שקל מהתאגיד מתנה השנה ,קיבלת  7מיליון שקל ,רגע שנייה...,
(מדברים יחד)

-תום הישיבה –
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
סעיף  2שבסדר היום :אישור חוזה למתן זכות חזקה ושימוש – מתקן טרנספורמציה
לאספקת חשמל לחברת החשמל לישראל בע"מ גוש  4273ח"ח  ,52לצורך אספקת חשמל
למתחם מרכז תרבות ע"ש קימרלינג בעיר.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד חוזה למתן זכות חזקה ושימוש – מתקן
טרנספורמציה לאספקת חשמל לחברת החשמל לישראל בע"מ גוש  4273ח"ח ,52
לצורך אספקת חשמל למתחם מרכז תרבות ע"ש קימרלינג בעיר.
בעד ) 12( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,איתן תם ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל
אשוואל.

החלטה מס' 2
סעיף  3שבסדר היום :אישור מתן הנחה בארנונה לחיילי מילואים פעילים בהתאם לתיקון
לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס'  ,)3התשע"ח ,2018 -החל
מיום .1/1/18
החלטה :מ ליאת המועצה מאשרת פה אחד מתן הנחה בארנונה לחיילי מילואים פעילים
בהתאם לתיקון לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' ,)3
התשע"ח ,2018 -החל מיום .1/1/18
בעד )12( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,איתן תם ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל
אשוואל.

החלטה מס' 3
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :אישור עבודת חוץ כמרצה למבקר העירייה ,בהתאם
לסעיף  180לפקודת העיריות (נוסח חדש) עד  4שעות שבועיות ,לא על חשבון העבודה ובכפוף
לאישור שר הפנים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד עבודת חוץ כמרצה למבקר העירייה ,בהתאם
לסעיף  180לפקודת העיריות (נוסח חדש) עד  4שעות שבועיות ,לא על חשבון העבודה,
ובכפוף לאישור שר הפנים.
בעד ) 12( :שלום בן משה ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,איתן תם ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל
אשוואל.

___________________
שלום בן משה
ראש העיר

____________________
שלמה שילה
מנכ"ל העירייה
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