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השתתפו:
 .1שלום בן משה

-

ראש העיר

 .2חנוך עוז

-

ס/מ"מ ראש העיר

 .3סיגל שיינמן

-

סגנית ראש העיר

 .4עומר שכטר

-

חבר מועצה

 .5רזיאל אחרק

-

חבר מועצה

 .6בני בנגה בית אור -

חבר מועצה

 .7עומר רצון

-

חבר מועצה

 .8אלכס קפלונוביץ

-

חבר מועצה

 .9עוזיאל אשוואל

-

חבר מועצה

חסרים:
 .1מיכאל מלמד

-

סגן ראש העיר

 .2יעקב אדמוני

-

חבר מועצה

 .3אבטליון בצלאלי

-

חבר מועצה

 .4עדי אביני

-

חבר מועצה

 .5משה סיני

-

חבר מועצה

 .6עו"ד איתן תם

-

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

 .5אריה גלברג

-

מהנדס העירייה

 .6ד"ר נגיסט מנגשה -

מנהלת אגף החינוך

 .7עמי חלה

-

ס .מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה

 .8דניאל יצחק

-

מנהל אגף ביטחון ופיקוח
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סדר היום:
 .1דיון עפ"י בקשת  5חברי מועצה בנושאים:
א .ביטול צמצום שעות סייעת רפואית לילדים עם צרכים מיוחדים.
ב .מינוי דירקטורים נוספים לתאגיד המים.
ג .פתיחת הסופר מרקט בפסגות.
ד .סיום גינון איי תנועה ברחובות בפסגות.
ה .אישור הקלות במתחם  Eליצירת תמהיל חדש בגדלי ומחירי הדירות כך לדוג' שב-
 ₪ 747,000תעלה דירת  3חדרים.
ו .פתיחת פעוטונים  -מתחם הקבלנים בשנת הלימודים הקרובה.
ז .היערכות לפתיחת שנת הלימודים.
 .2אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור הגדלת תב"ר מס'  1298עבור השתתפות בעבודות פיתוח הרחבת בית
העלמין ,ע"ס  167,000ש"ח במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 1,300,000תקציב
מעודכן .)₪ 1,467,000
ב .אישור תב"ר מס'  1554עבור  5כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,810ע"ס ₪ 4,700,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ג .אישור תב"ר מס'  1555עבור  4כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,805ע"ס ₪ 3,800,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ד .אישור תב"ר מס'  1556עבור  6כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,202ע"ס ₪ 5,700,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ה .אישור תב"ר מס'  1557עבור  2כיתות גן מתחם  Eמגרש  ,514ע"ס ₪ 2,000,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ו .אישור תב"ר מס'  1558עבור  4כיתות גן מתחם  Eמגרש  ,507ע"ס ₪ 3,800,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ז .אישור תב"ר מס'  1559עבור  2כיתות גן מתחם  Eמגרש  ,510ע"ס ₪ 2,000,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ח .אישור תב"ר מס'  1560עבור  4כיתות גן מתחם  Eמגרש  ,509ע"ס ₪ 3,800,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ט .אישור תב"ר מס'  1545עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בית חינוך שמעון פרס,
ע"ס  ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
י .אישור תב"ר מס'  1546עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממלכתי נווה דליה ,ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
יא .אישור תב"ר מס'  1547עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממ"ד צורים ,ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
יב .אישור תב"ר מס'  1548עבור הנגשת שתי כיתות ליקויי שמיעה חט"ב היובל ,ע"ס
 ₪ 60,000במימון משרד החינוך.
יג .אישור תב"ר מס'  1549עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממלכתי נופים ,ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
יד .אישור תב"ר מס'  1550עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה ממ"ד רמב"ם ,ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
טו .אישור תב"ר מס'  1551עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה גנ"י מגרש  ,905ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
טז .אישור תב"ר מס'  1552עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בי"ס מגרש  ,808ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
יז .אישור תב"ר מס'  1553עבור הקמת מבנה יביל ממ"ד רמב"ם ,ע"ס ₪ 70,000
במימון משרד החינוך.
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יח .אישור הגדלת תב"ר מס'  1487עבור בי"ס יסודי מגרש ( 307נופרים) ,ע"ס
 ₪ 6,000,000במימון משרד החינוך והפחתת  -5,000,000תקציב משרד
החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס (תקציב קודם  ,₪ 20,000,000תקציב מעודכן
.)₪ 21,000,000
 .3אישור פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה מיום  27/8/2018מס'  ,2/2018בהתאם לנוהל
מחיקת חובות ובהתאם לטבלה המצורפת.
 .4אישור בקשה לעבודה בהתנדבות לעובדת העירייה ש.כ.
 .5אישור המלצת וועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "רשת גני ילדים של אגודת
ישראל" ,ע"ר מס'  580070092להפעלת  11גני ילדים בראש העין ,הממוקמים ב7 -
מבני גני ילדים בעיר בהתאם לרשימה המצורפת כנספח א' ובהתאם להסכם הקצאה
המצ"ב כנספח ב' – נדחה לדיון הבא.
 .6אישור ביטול הפקעה שבוצעה מכוח תכנית ממ 830/משנת ( 1997וכן פרסום משנת
 )1995ביחס לחלקות  63-74בגוש  ,4272על מנת שניתן יהיה לפרסם הודעת הפקעה
עדכנית של חלק מהחלקה שייעודה דרך מכוח תכנית רנ/197/א  -נדחה לדיון הבא.
 .7אישור ביטול הפקעה שבוצעה מכוח תכנית רנ/50/א משנת  2015ביחס למגרש 907
בחלקה  105בגוש  ,5557על מנת להתאים את המצב התכנוני העדכני לרישום הזכויות
נדחה לדיון הבא.
 .8אישור הצטרפות לאינטרנט עסקים לחשבונות העירייה בבנק הפועלים עפ"י
המסמכים המצ"ב.
להלן פירוט החשבונות :חשבון  8732שוטף ,חשבון  199511פיתוח ,חשבון 352700
חינוך.
 .9אישור ניהול חשבונות העירייה בבנק לאומי סניף  742ראש העין עפ"י המסמכים
המצ"ב.
 .10אישור החלטת וועדת השקעות פרוטוקול מיום  1/8/18להוריד מאי.בי.אי השקעות את
 4מיליון  ₪בבנק מזרחי ,ולהעביר תיק זה לחברת מגדל בבנק מזרחי בתוספת  6מיליון
 ,₪סה"כ  10מיליון  ₪לחברת מגדל.
 .11דיון בדו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת  - 2017נדחה לדיון הבא.
 .12בקשה להוספת נושא לסדר היום של חבר המועצה רזיאל אחרק בנושא :סמכות
משפטית לקבוע תחולת היטל השבחה.
שונות
בהתאם להוראות סעיף  149ד (ה) לפקודת העיריות ,מצורפות החלטות ועדת הנחות לידיעת
חברי מועצת העיר( .החלטות הועדה אינן טעונות אישור המועצה אך יונחו על שולחנה).
נושאים שהועלו מחוץ לסדר היום:
תב"ר מס'  1047עבור מיזם ראש העין במסגרת תכנית בתי המייסדים בעיירות הפיתוח
בית הקולנוע ,ע"ס  ₪ 4,000,000במימון משרד התרבות והספורט
עדכון תקציב שוטף בנושא הפעלת שתי צהרוניות עירייה בסך כולל .₪ 170,000
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שלום לכולם אנחנו פותחים ישיבה מספר  100/13ישיבת
מועצה מן המניין שהתקיימה ביום  3/9/18בשעה  19:35משתתפים שלום בן משה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מיכאל לא נמצא .סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני לא נמצא .אבטליון לא נמצא .רזי?
רזי אחרק ,חבר מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי לא נמצא .משה סיני לא נמצא .איתן תם? לא נמצא.
בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :נוכח.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון נמצא .אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :נמצא
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עוזי אשוואל נמצא .נמצאים גם מנכ"ל העירייה הגזבר
היועצת המשפטית המבקר מ ...נמצא גם מהנדס העיר וגם מנהלת אגף החינוך .וקבט
העירייה .יש נושאים נוספים לסדר היום אז אני רוצה לעלות אותם ואני צריך את
הסכמתכם לעלות את הנושאים האלה יש עוד  4פשוט התחילו ליפול עלינו תב"רים
ממשלתיים וחבל לנו לפספס אותם למרות שגם אין עשרה ימים וגם הגיע אתמול אחרי
שהייתה כבר וועדת כספים אז ביקשנו את האישור מראש וועדת כספים לעלות אותם בלי
אישור של וועדת כספים יש ..4
שלום בן משה ,ראש העיר :תב"רים ממשלתיים
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מחוץ לסדר היום .אנחנו אני מבקש את אישורכם לעלות את
התב" רים שברשימה שעברו את וועדת הכספים כולם למרות שלא היה עשרה ימי הקראה
לתב"רים האלה ואני מבקש לעלות
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עומר רצון ,חבר מועצה :איזה תב"רים אלו?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זה כולם תב"רים ממשלתיים
שלום בן משה ,ראש העיר :בעמוד הראשון
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :למעט אחד של בית העלמין נציג אותו .היחיד שהוא לא
תב"ר ממשלתי זה בית עלמין אוקי ויש
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל הוא עלה בוועדת הכספים
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :נכון .שאלת אותי אם הם תב"רים חיצונים אמרתי כן כולם
בית עלמין לא .אני עוד מבקש להעלות מחוץ לסדר היום  3שורות של עדכוני תקציב זה 3
שורות של סכום אפס .אנחנו 3 ,שורת תקציב זה של צהרונים חינוך מיוחד ושל הגן
האנתרופוסופי שאנחנו כפיילוט עושים אותם בעצמנו מגביה מהורים ואז יש לנו שורה אחת
של גבייה ושתי שורות של הוצאה שמסתכמות באפס בסוף .האם מישהו מתנגד שאנחנו נעלה
את התב"ר סעיף תב"ר?
עומר רצון ,חבר מועצה :אני יש לי בעיה איפה התב"ר של היכל התרבות? שלום
שלום בן משה ,ראש העיר :מה?
עומר רצון ,חבר מועצה :איפה התב"ר של היכל התרבות?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא יודע אם הוא נמצא .יש פה תב"רים ממשלתיים של ממשלה
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ארבעת התב"רים שרוצים להעלות .אחד זה תב"ר 1723
עבור פעילת לקידום חינוך בנושא סביבה על סך  26,000שקל .במימן עירייה ו 104 -מימון
משרד להגנת הסביבה סך הכול  130התב"ר השני זה תב"ר  1318עבור תכנון גשר נוסף מעל
נחל רבא בשלושה עורקים יהודה לוי המרץ בינון על סך  180,000שקל במימון עירייה ו-
 420,000שקל במימון משרד התחבורה סך הכול  600,000שקל.
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תב"ר שלישי זה אישור תב"ר  1047למיזם ראש העין
במסגרת תוכנית בתי המייסדים בעיירות פיתוח בית הקולנוע על סך  4מיליון אגב זה כן הוצג
במשרד הכספים סליחה במימון משרד התרבות והספורט .הנושא הרביעי אישור הגשת
תכניות שמספר מפורט בטבלה המצורפת מה שיש פה יש חוק חדש שמחייב שכל התוכניות
שהוגשו לוועדה מחוזית מחייבות אישור של מליאה.
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :תכניות זה כבר עשינו את זה ,שיזמה העירייה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בהתאם להנחיית יועץ המשפטי של הוועדה המחוזית
ובהתאם למכתב של ממונה הוועדות גברת רונית חגג מיום מאי  17על התוכנית המוגשת על
ידי הרשות המקומית להיות מלווה בהחלטה שהתקבלה במליאת מועצת ..על עצם הגשת
(מדברים יחד)
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אני מתנגד לדבר הזה
שלום בן משה ,ראש העיר :למה?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :תכניס את התב"ר של היכל התרבות
שלום בן משה ,ראש העיר :איפה יש תב"ר של היכל התרבות?
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אלכס תקשיב לעצמך
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :שלום,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :אז יפה חברה כלכלית טוענת שההצטיידות שאותו רחבעם מדבר
שלום בן משה ,ראש העיר :כן?
עומר רצון ,חבר מועצה :ואני מכירה את המושגים ומכיר את הנתונים יותר לעומק ואם
אתה רוצה תעלה עכשיו את מנכ"ל החברה הכלכלית זה לא אותם דברים שמדבר רחבעם
אין חסר שם את כל נושא של התאורה חסר שם את כל הנושא של הצטיידות חסר (מדברים
יחד) אם זה לא מעניין אף אחד אז אתה יודע מה...
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום בוא תן קצת קרדיט נו די מספיק עם כל השגות לא אומרים
לך סתם יש עניין הושקעו מיליונים בהיכל התרבות לא רוצים לך פתוח אוטוטו תגידו לא
רוצים היום אני נמצא במצב שרוצים לקחת להוריד פעילות בספורט באולמות הספורט כי
אין לכם מקום בהיכל התרבות נראה לך הגיוני שנבטל פעילות ספורט בגלל שאין היכל
תרבות נו באמת שלום
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שלום בן משה ,ראש העיר :בלי קשר לזה צריך שיהיה היכל תרבות יפתח כולם רוצים
שיפתח
עומר רצון ,חבר מועצה :נכון אז מה הבעיה לקדם את זה למה זה נ...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :מה לקדם את מה?
עומר רצון ,חבר מועצה :הצטיידות של ...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :ביקשנו מכם כרגע לאשר תב"רים שלא נמצאים בסדר היום
אתם רוצים לאשר אותם אני אומר לכם אתם לא רוצים נוריד מסדר היום נמשיך הלאה.
בקשה הלאה,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :תורידו עד שאין פתרון להיכל התרבות אני לא...
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זה התב"רים שאמרתי לכם והצהרוניות
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :הלאה הוא אמר לך תוריד
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שנייה לא הוא אמר להוריד את התב"רים .יש צהרוניות
חברה אם לא נאשר עכשיו את עדכוני ( ....מדברים יחד) לא יהיה צהרוניות לחינוך המיוחד
לא יהיו צהרוניות לגן האנתרופוסופי ולחינוך המיוחד.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :את זה תשאיר
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זה נשאיר עכשיו יש את כל התב"רים שכן מופיעים בזימון
שפה אף אחד לא מתנגד .יש לי בקשה נוספת רזי לפני שאתה מגיב תחשוב .אני מבקש
לה עלות את התברים למרות שבסדר יום אנחנו צריכים להתחיל קודם על דיון נושאים של
הדרישה לכינוס של ישיבה שלא מן המניין דחינו אותה לעכשיו מאחר ויש פה רשימת
תב"רים שאתם מכירים אותם כולם תב"רים חיצונים ומאוד חשובים לקדם את מוסדות
חינוך בעיקר אני מבקש להעלות אותם ראשון האם מישהו מתנגד .להכניס אותם ראשון
בסדר יום.
(מדברים יחד)
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 .1דיון עפ"י בקשת  5חברי מועצה בנושאים:
א .ביטול צמצום שעות סייעת רפואית לילדים עם צרכים מיוחדים.
ב .מינוי דירקטורים נוספים לתאגיד המים.
ג .פתיחת הסופר מרקט בפסגות.
ד .סיום גינון איי תנועה ברחובות בפסגות.
ה .אישור הקלות במתחם  Eליצירת תמהיל חדש בגדלי ומחירי הדירות כך לדוג' שב-
 ₪ 747,000תעלה דירת  3חדרים.
ו .פתיחת פעוטונים  -מתחם הקבלנים בשנת הלימודים הקרובה.
ז .היערכות לפתיחת שנת הלימודים___________________________________.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב בואו אנחנו מתחילים יש פה בקשה לדיון על פי בקשה
של חמישה חברי מועצה
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :אנחנו רק מבקשים להתחיל בסעיף  9כי משה כהן ממהר אם
אפשר תודה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סעיף  4וסעיף  9ירדו מרשימה הזאת כי לא היו חמישה שם.
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :למה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיני התנגד ל 4 -ו.9 -
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הבקשה לישיבה שלא מן המניין היא לא כללה את שתי
הסעיפים האלה (מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אני ברשותכם לפני שאנחנו מתחילים בדיון התב"רים רוצה
להגיד כמה מילים .לומר לכם שאתמול נפתחה שנת לימודים זה אירוע מאוד חשוב בחיי
העיר ואני שמח לבשר לכם שנת הלימודים נפתחה בצורה טובה מאוד נפתחו כל בתי הספר
כולל  2בתי ספר חדשים נפתחו כל גני הילדים בפסגות יש  55גני ילדים מתוכם  20גנים
חדשים כולם נפתחו כולל כל ההסעות הכול עבר כל נושא הביטחון וסדר במקום ובאמת היה
מכובד מאוד אני רוצה לשבח את אגף החינוך .רוצה לשבח את אגף חינוך ואת עובדת ביר...
ואת עמי עשה עבודה טובה מאוד( .מדברים יחד) .נעשה באמת מאמץ עצום ,רגע רגע
(מדברים יחד) רגע 5 .נפתחו צהרונים .זה לא עניין של מה בכך זה צהרונים שנפתחו גם
מספר קטן של ילדים לעמוד על אפשרות שזה לא יעמוד על בסיס כספי והיה מאמץ גדול
מאוד לגייס סייעות תאמינו לי זה מאמץ עצום כולם נפתחו כל הצהרונים הייתה( ,מדברים
יחד) בנוסף לזה( ,מדברים יחד) בנוסף לזה נפתחו  2מעונות יום חדשים במתחם ה ...הייתה
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תוכנית במליאה בלוח זמנים יוצא מן הכלל הם נפתחו יש לנו תוספת של כמעט  60ילדים
במעונות יום מעבר למעונות יום אצלנו לא הייתה שביתה בסך הכול גם אגף הביטחון וגם
שפ"ע וגם כמובן אגף החינוך בזה אני רוצה להודות (לא ברור) על שיתוף פעולה והובלת
הדברים האלה (מדברים יחד) מכיוון שסיגל החליטה שהיא עוזבת את מערכת הפוליטית
(מדברים יחד) לוקחת הפסקה ,אני באמת רוצה להודות לה נעשה את זה בנפרד .אני מודה
לך על כל המאמץ לפעולות שלך( .מדברים יחד)
עומר שכטר ,חבר מועצה :שאלה בנוגע להיערכות מבחינת התחבורה הציבורית אחרי כל מה
שאמרת וזה נכון זה אתגר לא פשוט פתיחת שנת הלימודים כל התוספות בגנים והנטל
במערכת החינוך ולא נוספים מספיק עובדים כדי לשאת במערכת ועדיין פתחו בסופו של דבר
בצורה טובה אבל יש בעיה שעלתה אתמול בעצם מתחילת שנת הלימודים של בעיה של חוסר
סנכרון בין אוטובוסים וזה משהו שאני יודע שמיטל לוי ראש מדור תחבורה עבדה מאוד
קשה שנה שעברה ועשו סקרים אבל זה משהו שצריך לטפל בו גם עכשיו כי פשוט המצב
הנוכחי הוא לא אפשרי מיד הבנתי שיש...
משתתף בדיון :יש תוספת של קווים קו  9וקו...
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :מיטל מטפלת בזה כבר יומיים,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני רוצה עדכון מתי רכבת הקלה נכנסת לראש העין (מדברים יחד)
מתי נותנים פתרון לכל הורים יקרים ש...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה הלאה ,רבותי.
ד"ר נגיסט מנגשה ,מנהלת אגף החינוך :שנה טובה לכולם( ,מדברים יחד) אני באמת רוצה
להודות לכולם לכל מנהלי אגפים שבאמת יחד איתנו עסקו ועמדו אני רוצה להודות לעמי
שבאמת כל עבודה לגבי סייעות אני קודם כל רוצה לציין רק השנה שנת הלימודים הנוכחים
תשע"ט נקלטו כ 1600 -תלמידים חדשים .מרביתם בגני ילדים בפסגות אפק פתחנו שם בתי
ספר יסודיים אחד זה על שם פסגות חיים גורי והשני ממלכתי דתי אפילו בגן ילדים הבית
ספר הזה אם תראו ...בסך הכול מספר גנים בשעתו היו לנו  63גנים היום יש לנו  119גנים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :כמה?
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ד"ר נגיסט מנגשה ,מנהלת אגף החינוך 119 :שזה פי  2וקצת לא כולל מוקשר זה  14גנים
אני לא כללתי את זה .עבודה באמת לא פשוטה אבל עמדתי ב ...הזאת ואני שמחה,
עומר רצון ,חבר מועצה :עם אותו מנגנון נגיד
ד"ר נגיסט מנגשה ,מנהלת אגף החינוך :טוב בסדר .אני רוצה להתייחס לשאלה של מנכ"ל
משרד החינוך .אני מקשיבה לך,
עומר רצון ,חבר מועצה :אותו מנגנון
ד"ר נגיסט מנגשה ,מנהלת אגף החינוך :בסדר אני אומרת לך תודה על המחמאה אבל אני
אומרת .עמדנו במשימה זה הכי חשוב אני מקווה מאוד שאחרי הבחירות לקבל כוח נוסף אני
רוצה להתייחס לחינוך מיוחד .ממשלת ישראל הקימה וועדת (לא ברור) הוועדה הזאת ישבה
ודנה בנושא של חינוך מיוחד .למרות( ...מדברים יחד) הנושא של חינוך מיוחד הדיון לא
הסתיים ממשרד החינוך .אחד הדברים שהם חשבו שיכולים לקצץ נושא של סייעות רפואיות
אלה שילדים אלרגיים שהם קיצצו את השעות קיבלנו ברגע אחרון ביום חמישי את
הבאוצרים לכמה ילדים שהם אישרו
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :כמה ילדים?
ד"ר נגיסט מנגשה ,מנהלת אגף החינוך :יש לנו הנתונים תכף נציג את הנתונים
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :רגע זה אומר שגם הורים קיבלו הודעה ברגע אחרון
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :אנחנו מבקשים פה לדעת מה מידת התופעה על איזה היקפים
מדובר ואיך אנחנו מממנים את זה ממקור זה מה שרוצים לדעת .כמה ילדים אלה?
רזי אחרק ,חבר מועצה :קיצצו להם בחצי
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :כן פתאום
(מדברים יחד)
ד"ר נגיסט מנגשה ,מנהלת אגף החינוך :הוויכוח בין משרד החינוך למשרד הבריאות אבל
כרגע ל 46 -ילדים אושר  46בקשות אושרו רק  31אושרו
רזי אחרק ,חבר מועצה 31 :מה מלא?
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :אז כמה חסר לנו?
ד"ר נגיסט מנגשה ,מנהלת אגף החינוך :לא יש כאלה שהורידו ל 3 -שעות אין אף אחד
שקיבל מלא.
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חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :רגע רגע
רזי אחרק ,חבר מועצה :בכסף כמה זה?
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :רגע אנחנו רוצים להבין את המושגים יש  46ילדים שזקוקים
לסייעת הזאת?
ד"ר נגיסט מנגשה ,מנהלת אגף החינוך :נכון
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :יפה .כמה מאושר לכל ילד שעות כמה היה לו? וכמה קוזז לו
ברגע אחרון? את הרגע אחרון אנחנו צריכים להחזיר.
ד"ר נגיסט מנגשה ,מנהלת אגף החינוך :אין לי את הנתונים האלה גם אלה שאושרו להם
בעבר לא קיבלו  36שעות היו רק חצי
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :איך אנחנו מחזירים את המצב לקדמותו
רזי אחרק ,חבר מועצה :אני רוצה להגיד לך לפחות  2הורים פנו אלי שבעצם הפסיקה את
העבודה באמצע היא באה להיות עם הילד .אני מדבר לכולם את לא בעניין הבא צריכים
להבין כל נושא של (מדברים יחד) רפואיות (מדברים יחד) זה לא מה שמשרד החינוך מביא
איפה אנחנו משלימים זה לא עשייה אם משרד החינוך מביא  100שקלים אנחנו מחזירים
לתושבים  100שקלים ,איפה המיצינג שלנו יש לנו  46ילדים כאלה שזקוקים לסייעת
הרפואית הזאת מה פתאום נהיו בריאים פתאום יכולים ללכת? פתאום הכול טוב איתם?
עכשיו שמעו לפעמים זה גם חד הוריות שצריכות את העזרה הזאת .אבל האמא עוזבת את
העבודה בשביל להיות עם הילד זה עובדה אז כמה התקציב בואו נשלים את זה
שלום בן משה ,ראש העיר :רזי הסייעות רפואיות זה לא  ...זה בדרך כלל למקרים שבהם יש
ילדים (מדברים יחד)
רזי אחרק ,חבר מועצה :אני יודע שלום
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה
(מדברים יחד)
ד"ר נגיסט מנגשה ,מנהלת אגף החינוך :בוועדה רפואית במשרד החינוך במשרד הבריאות
מביאים את כל הנתונים של הילדים יושבים רופאים דנים בכל מצב של הילד ומקבלים
החלטה.
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רזי אחרק ,חבר מועצה :זה אחרי שהחמירו את התנאים את צודקת כי בשנה שעברה התנאי
היה...
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :החלטה שלהם לא הייתה כי ילד יותר בריא החלטה שלהם
היה בשיא אג'נדה בואו ננסה להפוך אותם יותר עצמאים לאט לאט
(מדברים יחד)
ד"ר נגיסט מנגשה ,מנהלת אגף החינוך :חנוך אני יכולה להשלים משפט בבקשה
(מדברים יחד)
ד"ר נגיסט מנגשה ,מנהלת אגף החינוך :ילדים שקיבלו  3שעות זה אומר ילד אחרי לימודים
 3שעות צריך לחזור הביתה והוא לא יכול להצטרף לצהרונים אחרי צהרים אותם ילדים
גוררים את הבעיה הזו שאין להם אפשרות אבל מה באותם מקומות שי להם רגישויות למשל
אם ילד רגיש לחלב אסור להכניס חלב למקום הזה הגננת והסייעת רגילה שנמצאת בו
תפקידה היה גם לשמור עד עכשיו אם משרד החינוך היה חושב היה בודק כל הזמן אם
הנתונים של הילדים אם קיבלו החלטה שזה אומר אם יושב בוועדה רופא החלטה הזאת
כנראה תקפה למדינה.
רזי אחרק ,חבר מועצה :לא אבל מה קורה לאותו ילד היום פנתה אלי אמא כזו שהילד שלה
באו להכניס אותו אמרו לה שמעו
ד"ר נגיסט מנגשה ,מנהלת אגף החינוך :פשוט הוא לא מקבל
רזי אחרק ,חבר מועצה :מה הוא לא מקבל הוציאו אותו מהגן
(מדברים יחד)
רזי אחרק ,חבר מועצה :אז מה עושים איתו מחזירים אותו הביתה?
שלום בן משה ,ראש העיר :יש שני מצבים יש מצב שבו חייבת להיות סייעת צמודה כל
הזמן
רזי אחרק ,חבר מועצה :זה הבנתי
שלום בן משה ,ראש העיר :עכשיו יש מצב שבו אפשר ליצור בתוך הגן עצמו מה שנקרא
אזור סטרילי ואז מחייבים את הגן נניח שלא מכניסים חלב לגן .הילד שברגע שאין חלב ב גן
אין לילד שום סכנה והוא לא צריך להיות צמוד לאף אחד כי אין סכנה.
רזי אחרק ,חבר מועצה :זה הבנתי.
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שלום בן משה ,ראש העיר :יש מקרים בהם חייבים להיות צמוד למשל יש ילדים שי שלהם
רגישות,
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :אבל קיצצו לכולם שלום
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא לא לכולם
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :שאלנו פה שאלות ספציפיות על סייעות צמודות מבחינה
רפואית אם פה בהסברים שכתבנו לא נתתם לנו פה מה הקיצוץ ואיפה צריך לממן זה לא
תשובות (מדברים יחד) יש פה סייעות שצמודות לילדים שקיצצו להם  50אחוז אנחנו רוצים
לדעת כמה ילדים שנייה רגע כמה ילדים כאלה יש מה הבעיה?
(מדברים יחד)
ד"ר נגיסט מנגשה ,מנהלת האגף החינוך :אמרתי לך  46ילדים הגישו בקשה מתוכם אושר
רק ל 31 -ילדים
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :ל 31 -ילדים אושר מלא?
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :חברה תקשיבו יש  46ילדים שהיו להם סייעות נכון שנה
שעברה? ,עכשיו אתם אומרים
שלום בן משה ,ראש העיר :שהגישו בקשה
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :ביחס למצב הקיים כמה אנשים השנה היו להם וכמה
הפסיקו להם? אני לא אומר מי עוד ביקש ולא קיבל .זה רופא כמה אנשים היה להם אם
לדוגמא  46היו להם את השירותים האלה ו 46ביקשו עוד פעם ורק ל 30אישרו .אז אנחנו
לפחות ל 15צריכים לתת  3חודשים  4חודשים לא רק להגיד...
(מדברים יחד)
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני חייב להגיד זה מטריף אותי מצד אחד כשאתה בא לכאן אתה
רוצה ללכת עם ולהרגיש בלי מה ההבדל בין זקן או נכה שמגיע לגיל קצבת גמלא והוא צריך
לבחור בין שתי קצבאות זה אותו דבר מנה פתאום הוא נהיה יצאן אולימפי
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :מה זה קשור?
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עומר שכטר ,חבר מועצה :אני אומר לך מה זה קשור כח הגזרה הזאת כמו הרבה גזרות
שאנחנו מקבלים כעירייה מגיעה אלינו
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :יש פה עניין עקרוני הממשלה באופן קבוע נותנת שירותים ואחר
כך היא מקטינה אותם ומעמיסה אותם על הרשויות
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בדיוק
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא מקרה אחד...
(מדברים יחד)
רזי אחרק ,חבר מועצה :שלום אני רוצה שנקבל החלטה בנושא הזה החלטה היא כזאת
שאנחנו נקבל שבוע הבא עד יום שני את הנתון הכספי
שלום בן משה ,ראש העיר :אמרתי לה כבר
רזי אחרק ,חבר מועצה :לא שמענו את הנתון הכספי כמה מדובר נגיסט אני מבקש את זה
לפרוטוקול
שלום בן משה ,ראש העיר :אמרתי לה כבר
רזי אחרק ,חבר מועצה :אני לא שמעתי
שלום בן משה ,ראש העיר :אמרתי לה שתתארגן כרגע את הקיצוצים האלה בשעות לכסף
כמה זה עולה ותביא לנו
רזי אחרק ,חבר מועצה :עד איזה יום?
שלום בן משה ,ראש העיר :שבוע הבא ביום שני
רזי אחרק ,חבר מועצה :יום שני ואז נקבל החלטה אנחנו
עומר רצון ,חבר מועצה :לא לא יום שני זה חג די מספיק
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי סליחה סליחה עמי בקשה ,בקשה עמי.
עמי חלא ,ס .מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה :ערב טוב לכם .אני אעשה
את זה מהר לא לעכב אתכם השנה לשמחתי הושקעו במערכת החינוך זו הפעם הראשונה
למעלה מעשר מיליון הייתי אומר הגענו בערך לכל הפרויקטים זה לא פרויקט אחד שאנחנו
מכירים בשיפוצי קיץ תכף אני אמנה כמעט נשקנו ל 15 -מיליון שזה מהלך לא פשוט גם
לבצע אותו .ברמת הביצוע התקציב הזה בתוך חודש כמעט להשלים במערכת חינוך את כל
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השיפוצים זה משהו שדורש התארגנות אחרת ראשונה אני רוצה להראות כמה נושאים
שטיפלנו בהם א' תקצבנו נושא הצטיידות של גנים חדשים ובתי ספר חדשים הצטיידות
הייתי אומר  8מהצדדיות שהיו לנו בשנים אחרונות בהצטיידות חדשנית .שזה תכף אני אגע
בהם ..נראה על מה מדובר  4גנים חדשים בוותיקה שהיו מבנים הייתי אומר פחות טובים
הועתקו למקומות אחרים בותיקה במיוחד לחינוך מיוחד במקומות שונים שמותאמים היום
לצרכים של החינוך המיוחד .הקמת בית ספר ממלכתי צומח דתי ראיתם אותו גם שם הוא
נפתח בצורה מסודרת ומאורגנת הוא נפתח בגן ילדים  803תשמעו זה פעם ראשונה אני רואה
בית ספ ר בגן ילדים מותאם זה פשוט מרמים את הלב כיתה אחת מה שעשו שם ההורים
המנהלת זה לא להאמין כיתת גן מבית ספר .כדאי לכם ללכת לראות את זה ,זה מאוד מעניין
השנה הבאה בטח הם יגדלו בטח ב 4 ,3כיתות שנצטרך להתארגן אחרת .אנחנו העברנו בית
ספר  906של פסגות העברנו אותו
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :זה לחוד בנים בנות או מעורב?
עמי חלא ,ס .מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה :לא מעורב.
שלום בן משה ,ראש העיר :מעורב
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא אבל הם ילמדו קבוצות נפרדות בנים לחוד בנות לחוד
עמי חלא ,ס .מנהלת אגף לענייני מנהלה ולוגיסטיקה :בהפסקות הם ביחד.
שלום בן משה ,ראש העיר.12 ,12 :
עמי חלא ,ס .מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה :בית ספר פסגות מי שזוכר
בחשמל הועבר למשכנו החדש היום הוא עומד על  16 ,15כיתות גם שם בהצטיידות חדשה
ונפלאה בית ספר נפתח בצורה נפלאה .906 .הוא מותאם ל 24 -בסוף התהליך הוא יהיה .24
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בבניין היום קיבלנו  15כיתות
שלום בן משה ,ראש העיר :כן
עמי חלא ,ס .מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה :מי זוכר בשנה שעברה הובלנו
מהלך הצללות במגרשי ספורט שזה מהלך מבורך לילדים בראש העין שנה שעברה עשינו
בערך  5 ,4מגרשים השנה עשינו עוד  4נוספים נשארה עכשיו את גוונים בגין את אוהל שלום
שעושים אותו ובעוד שבועיים אנחנו נתחיל גם את בית ספר נופים זה מהלך משלים לשנה
הקודמת אנחנו מתחילים דרך  ...השנה מניסיון קודם של שנה קודמת הובלנו יחד עם
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מחלקת הספורט שאני מסיים אתה מגרשים מחלקת הספורט נכנסים אחרי משלימים את
הציפויים עושים את השערים ובית ספר מקבל בעצם בית ספר מגרשים מושלמים לא כמו
שנה שעברה תוכנית עבודה בשנה הקרובה שאנחנו כבר מתכננים אותה יכנסו הצללות של
יתר בתי הספר ביניהם אוהל שרה וכל החינוך התורני.
עומר רצון ,חבר מועצה :מה עם הבית ספר בשכונות החדשות בפסגות
עמי חלא ,ס .מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה :בפסגות יש לך את פרס ש...
יש תכנון לזה גם להם עושים את התכנון  ...השנה משרד החינוך הוביל מרחבי מידה שזה
תקציב אחר לגמרי הגשנו  15בתי ספר לחדשנות פדגוגית
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מה זה מרחבי למידה
עמי חלא ,ס .מנהלת אגף החינוך לענייני מנהלה ולוגיסטיקה :זה מרחבי למידה חדשני זה
אומר מי שרוצה לראות זה משהו מעניין בנגה .כדאי ללכת לראות בעצם הכיתות שנבנו היום
ספונטנית שלמדו בהם עד היום שמורה עומד מול  39ילדים ...
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב סעיף  6למעשה התקיים הדיון הזה כבר
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :מה זה סעיף  ?6לא באישור להקלות קיבלנו החלטה
שמזמנים בישיבת המשנה ועדת משנה את ההקלות
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סעיף  7פתיחת פעוטונים נפתחו כבר נפתחו אתמול זה נראה
יפיפה
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברים אנחנו עוברים לתב"רים
רזי אחרק ,חבר מועצה :לא יש לך סעיף  2דירקטורים
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אהה דירקטורים לתאגיד המים?
רזי אחרק ,חבר מועצה :כן
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :פרומה תתייחס לנקודה הזאת.
(מדברים יחד)
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה שהם ייעודיות
לתאגיד המים זה חלות על כלל תאגידי מים וביוב חלות בחצי שנה שלפני בחירות לעניין
מינוי דירקטורים אוקי יש להחיל עקרונות של איפוק וריסון תוך התאמה למאפיינים של
תאגידים הכוונה לתאגידי מים וביוב כל המסמך הזה עוסק  ..שנייה שנייה ככה לאור אופיים
המיוחד של תאגידי מים וביוב אני מקריאה מהנחיות יועץ המשפטי לממשלה והיחס הייחודי
הקיים בין רשות מקומית לתאגיד מים וביוב מועצת הרשות המקומית לא תפעל למינוי
דירקטורים בתאגידי מים ביוב לאחר המועד הקובע ,קרי בחצי שנה שלפני הבחירות וברור
ככל שזה יותר קרוב לבחירות זה יותר בעייתי עם זאת סעיף  7במקרים שבהם מספר
דירקטורים בתאגיד המים פחת ממספר המינימאלי דהיינו שאין קוורום אני אתרגם את זה.
אוקי .הועיל נדרש דירקטורים מקרב ציבור כדי לעמוד בדרישות סעיפים  62א' 2א' אחד
לחוק ניתן למנות דירקטורים עד מילוי המכסה כדי שדירקטורים יוכל למלא את תפקידיו
אולם מינוי חריג זה לא יבוא מקרב חברי מועצת הרשות המקומית או ממי שיש לו זיקה
אישית עסקית או פוליטית לחבר מועצה .המינויים יהיו של נציגי ציבור או עובדי עירייה
שאינם מכהנים במשרות אמון ובהקשר הזה אני רוצה לומר שהעניין הזה של הזיקה והקשר
שלהם הייתה צריכה להיבחן לפני שמביאים את זה לאישור ואגב יש ביקורת מהוועדה
לבדיקת מינויים על העירייה אני לא רוצה להזכיר לגבי מי שהמינוי פה הובא לאישור לפני
שנבדק ,הנושא הזה זה צריך להיעשות לפני עכשיו אני ביקשתי לקבל את התאריכים קיבלתי
את זה מיועמ" ש התאגיד אני יוצאת מתוך נקודת הנחה שהנתונים נכונים .כי  ...בסדר זה
יצטרך להיבדק בכל אופן על פי ה( ...מדברים יחד) על פי נתונים שהביא יועמ"ש התאגיד
(מדברים יחד) המינוי של דליה קוטאי שהיא סעיף  1בהחלטה שלך בתוקף עד 18/12/20
המינוי של אלי שמואלי הוא מופיע במספר  3מקרב הציבור בתוקף זה הנתונים שקיבלתי רזי
 13/12/19אם אתה אומר לא נכון ייבדק בסדר .ככה המינוי של היחיד שפג בפברואר הוא של
אייזיק  17/2/19עכשיו בנוסף יש נציג נוסף שאותו לא מינית קוורום הוא חמישה בסדר יש
שני נציגי ציבור שמונו יחסית לאחרונה שזה איתי ויצמן מקרב הציבור המינוי שלו בתוקף
עד  16/4/21ופרופסור רחל מגנזי גם מינוי מקרב הציבור שהמינוי שלה בתוקף עד 26/2/21
הקוורום הוא חמישה .בסדר.
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(מדברים יחד)
רזי אחרק ,חבר מועצה :אלי שמואל הוא התמנה ב 14/12/16 -הוא אמור לסיים ב14/12/19 -
(מדברים יחד) היועץ המשפטי הביא מסמך שאולי הוא לא תקין אולי למה אולי בכוונה
אולי לא בכוונה .רגע סליחה ,סליחה יכול להיות שיש מניעים שאני לא יודע עליהם( .מדברים
יחד) דליה קוטאי  29/12/19אבנר אייזיק ( 18/2/19מדברים יחד) אין לי בעיה עכשיו לאשר
את אבנר אי יזיק כי זה חידוש כהונה ...זה הכול (מדברים יחד) בואו נאשר את אבנר אייזיק
שיהיה לנו קוורום אי אפשר לעבוד בלי קוורום
עומר רצון ,חבר מועצה :יאללה מאשרים לחצי שנה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :המועצה מכוונת את עצמה בנובמבר ,רגע אז עוד שבועיים
(מדברים יחד) זה תשעה חודשים מספיק באמת( ,מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :עד סוף 19
עומר רצון ,חבר מועצה :מה זה ( ?... 19מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ההחלטה ככה ,הארכת כהונת דירקטור בתאגיד המים אבנר
אייזיק עד סוף דצמבר  ,19שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי?
רזי אחרק ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מי נשאר לי? עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה :פה אחד.
החלטה מס' 1
סעיף .1ב .שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הארכת כהונה לאבנר אייזיק
כדירקטור מקרב הציבור בתאגיד המים עד סוף דצמבר .2019
בעד )5( :שלום בן משה ,חנוך עוז ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק ,עומר רצון.
יצאו )4( :עומר שכטר ,בני בנגה בית אור ,אלכס קפלונוביץ ,עוזי אשוואל.
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 .2אישור התב"רים כמפורט להלן :
א .אישור הגדלת תב"ר מס'  1298עבור השתתפות בעבודות פיתוח הרחבת בית
העלמין ,ע"ס  167,000ש"ח במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 1,300,000תקציב
מעודכן .)₪ 1,467,000
ב .אישור תב"ר מס'  1554עבור  5כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,810ע"ס ₪ 4,700,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ג .אישור תב"ר מס'  1555עבור  4כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,805ע"ס ₪ 3,800,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ד .אישור תב"ר מס'  1556עבור  6כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,202ע"ס ₪ 5,700,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ה .אישור תב"ר מס'  1557עבור  2כיתות גן מתחם  Eמגרש  ,514ע"ס ₪ 2,000,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ו .אישור תב"ר מס'  1558עבור  4כיתות גן מתחם  Eמגרש  ,507ע"ס ₪ 3,800,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ז .אישור תב"ר מס'  1559עבור  2כיתות גן מתחם  Eמגרש  ,510ע"ס ₪ 2,000,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ח .אישור תב"ר מס'  1560עבור  4כיתות גן מתחם  Eמגרש  ,509ע"ס ₪ 3,800,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ט .אישור תב"ר מס'  1545עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בית חינוך שמעון פרס,
ע"ס  ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
י .אישור תב"ר מס'  1546עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממלכתי נווה דליה ,ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
יא .אישור תב"ר מס'  1547עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממ"ד צורים ,ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
יב .אישור תב"ר מס'  1548עבור הנגשת שתי כיתות ליקויי שמיעה חט"ב היובל ,ע"ס
 ₪ 60,000במימון משרד החינוך.
יג .אישור תב"ר מס'  1549עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממלכתי נופים ,ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
יד .אישור תב"ר מס'  1550עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה ממ"ד רמב"ם ,ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
טו .אישור תב"ר מס'  1551עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה גנ"י מגרש  ,905ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
טז .אישור תב"ר מס'  1552עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בי"ס מגרש  ,808ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
יז .אישור תב"ר מס'  1553עבור הקמת מבנה יביל ממ"ד רמב"ם ,ע"ס ₪ 70,000
במימון משרד החינוך.
יח .אישור הגדלת תב"ר מס'  1487עבור בי"ס יסודי מגרש ( 307נופרים) ,ע"ס
 ₪ 6,000,000במימון משרד החינוך והפחתת  -5,000,000תקציב משרד
החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס (תקציב קודם  ,₪ 20,000,000תקציב מעודכן
₪ 21,000,000
תב"ר שהועלה מחוץ לסדר היום:
יט .תב"ר מס'  1047עבור מיזם ראש העין במסגרת תכנית בתי המייסדים בעיירות
הפיתוח בית הקולנוע ,ע"ס  ₪ 4,000,000במימון משרד התרבות והספורט_____
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב חברה אנחנו עוברים לתב"רים
רזי אחרק ,חבר מועצה :אנחנו מכירים את כל התב"רים אפשר להעביר אותם בהצבעה אחת
קראנו את כל התב"רים.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :סעיף  2מא' עד יח' ,תב"ר  1298על סך  167,000שקל במימון
העירייה .תב"ר  1544על סך  4700במימון משרד החינוך עירייה מפעל הפיס תלוי מי ייתן.
אישור תב"ר  1555כיתות גן מגרש (לא ברור) מפעל הפיס .אישור תב"ר  6 ,1556כיתות גן 5.7
מיליון שקל במימון משרד החינוך משהב"ש של עירייה מפעל הפיס .תב"ר  1557עבור 2
כיתות גן על סך  2מיליון שקלים ממשרד החינוך .משהב"ש עירייה מפעל הפיס .אישור תב"ר
 1558על סך  3.8מיליון במימון משרד החינוך ..של העירייה מפעל הפיס .תב"ר 2 1559כיתות
גן על סך  2מיליון במימון משרד חינוך  ,עירייה מפעל הפיס .תב"ר  4 1560כיתות גן3.8 .
מיליון שקל במימון משרד החינוך ,משהב"ש עירייה מפעל הפיס יש תב"ר  1545הנגשה בית
ספר שמעון פרס על סך  30,000שקל במימון משרד החינוך .תב"ר  1546הנגשה בנווה דלייה
על סך  30,000שקל במימון שמרד החינוך .תב"ר  1547הנגשה בצורים על סל  30,000שקל
במימון משרד החינוך תב"ר  1548הנגשה בעובר על סך  60,000שקל ממשרד החינוך .תבר
 1549הנגשה בבית ספר ממלכתי דתי נופים  30,000שקל במימון משרד החינוך .תב"ר 1550
הנגשה ברמב"ם על סך  30,000שקל ממשרד החינוך .תבר  1551הנגשה בגני ילדים במגרש
 905על סך  30,000שקל במימון משרד החינוך .תב"ר  1552הנגשה בבית ספר מגרש 808
 30,000שקל במימון משרד החינוך .תב"ר  1553הקמת מבנה יביל ממד רמב"ם על סך
 70,000שקל במימון משרד החינוך .הגדלת תב"ר  1487עבור בית ספר יסודי ממגרש  307על
סך  6מיליון שקל במימון משרד החינוך .והפחתת  5מיליון שקלים מתקציב הקודם כך בסך
הכול מדובר ב 21,000,000שקל .יש עוד תב"ר אחד שאישרנו בוועדת הכספים נכון? זה 4
מיליון שקלים של מימון מורשת .תב"ר  1047מיזם ראש העין במסגרת תוכנית בהתאם בבתי
מייסדים פיתוח בית הקולנוע בסך  4מיליון שקלים זה תב"ר שאישרנו אותו בוועדה
התב" רים האחרים לא אושרו להלן נעלה אותם פעם הבאה .ויש לנו פה עדכון תקציב שאושר
להעלות,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב אני מעלה את התב"רים להצבעה כל סעיף  2פלוס 1047
על סך  4מיליון .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העיריה :רזי?
רזי אחרק ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 2
סעיף  2שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט להלן:
 .1א .אישור הגדלת תב"ר מס'  1298עבור השתתפות בעבודות פיתוח הרחבת בית
העלמין ,ע"ס  167,000ש"ח במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 1,300,000תקציב
מעודכן .)₪ 1,467,000
ב .אישור תב"ר מס'  1554עבור  5כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,810ע"ס ₪ 4,700,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ג .אישור תב"ר מס'  1555עבור  4כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,805ע"ס ₪ 3,800,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ד .אישור תב"ר מס'  1556עבור  6כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,202ע"ס ₪ 5,700,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ה .אישור תב"ר מס'  1557עבור  2כיתות גן מתחם  Eמגרש  ,514ע"ס ₪ 2,000,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ו .אישור תב"ר מס'  1558עבור  4כיתות גן מתחם  Eמגרש  ,507ע"ס ₪ 3,800,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ז .אישור תב"ר מס'  1559עבור  2כיתות גן מתחם  Eמגרש  ,510ע"ס ₪ 2,000,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ח .אישור תב"ר מס'  1560עבור  4כיתות גן מתחם  Eמגרש  ,509ע"ס ₪ 3,800,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ט .אישור תב"ר מס'  1545עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בית חינוך שמעון פרס,
ע"ס  ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
י .אישור תב"ר מס'  1546עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממלכתי נווה דליה ,ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
יא .אישור תב"ר מס'  1547עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממ"ד צורים ,ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
יב .אישור תב"ר מס'  1548עבור הנגשת שתי כיתות ליקויי שמיעה חט"ב היובל ,ע"ס
 ₪ 60,000במימון משרד החינוך.
יג .אישור תב"ר מס'  1549עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממלכתי נופים ,ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
יד .אישור תב"ר מס'  1550עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה ממ"ד רמב"ם ,ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
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טו .אישור תב"ר מס'  1551עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה גנ"י מגרש  ,905ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
טז .אישור תב"ר מס'  1552עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בי"ס מגרש  ,808ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
יז .אישור תב"ר מס'  1553עבור הקמת מבנה יביל ממ"ד רמב"ם ,ע"ס ₪ 70,000
במימון משרד החינוך.
יח .אישור הגדלת תב"ר מס'  1487עבור בי"ס יסודי מגרש ( 307נופרים) ,ע"ס
 ₪ 6,000,000במימון משרד החינוך והפחתת  -5,000,000תקציב משרד
החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס (תקציב קודם  ,₪ 20,000,000תקציב מעודכן
.)₪ 21,000,000
תב"ר שהועלה מחוץ לסדר היום:
יט .אישור תב"ר מס'  1047עבור מיזם ראש העין במסגרת תכנית בתי המייסדים
בעיירות הפיתוח בית הקולנוע ,ע"ס  ₪ 4,000,000במימון משרד התרבות והספורט.
בעד )5( :שלום בן משה ,חנוך עוז ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק ,עומר רצון.
יצאו )4( :עומר שכטר ,בני בנגה בית אור ,אלכס קפלונוביץ ,עוזי אשוואל.
רזי אחרק ,חבר מועצה :התב"ר של הצטיידות שדיבר על זה עומר ואלכס יש בעיה עם כסף?
(מדברים יחד)
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :עדכון תקציב שוטף בנושא הפעלת שתי צהרוניות עירייה
בסך כולל _________________________________________________ .₪ 170,000
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :עכשיו עדכון תקציב עבור  2צהרוניות של חינוך מיוחד פה
מדובר בהכנסות שמכסות את כל ההוצאות .סעיף תקציבי הוצאות משוער  1812302750זה
בסך  130,000שקלים יש לנו שכר של שתי סייעות סעיף  1812309110והכנסות 1312302410
הכנסות צהרונים משוער  170,000שקל סך הכול הכנסות מכסות את הוצאות,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מעלה את עדכון התקציב להצבעה ,שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי?
רזי אחרק ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 3
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון תקציב שוטף
בנושא הפעלת שתי צהרוניות עירייה בסך כולל .₪ 170,000
בעד )5( :שלום בן משה ,חנוך עוז ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק ,עומר רצון.
יצאו )4( :עומר שכטר ,בני בנגה בית אור ,אלכס קפלונוביץ ,עוזי אשוואל.
(מדברים יחד)

שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :וועדות הנחות,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :עזוב ועדות הנחות תעשה אחרי .אישור הצטרפות
לאינטרנט
(מדברים יחד)
 .8אישור הצטרפות לאינטרנט עסקים לחשבונות העירייה בבנק הפועלים עפ"י
המסמכים שהונחו על שולחן מליאת המועצה
להלן פירוט החשבונות :חשבון  8732שוטף ,חשבון  199511פיתוח ,חשבון 352700
חינוך_____________________________________________________ .
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רגע אני מעלה את סעיף  8להצבעה .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הלך.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי הלך .עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בעד.
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החלטה מס' 4
סעיף  8שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הצטרפות לאינטרנט עסקים
לחשבונות העירייה בבנק הפועלים עפ"י המסמכים שהונחו על שולחנה.
להלן פירוט החשבונות :חשבון  8732שוטף ,חשבון  199511פיתוח ,חשבון 352700
חינוך.
בעד )4( :שלום בן משה ,חנוך עוז ,סיגל שיינמן ,עומר רצון.
יצאו )5( :עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,בני בנגה בית אור ,אלכס קפלונוביץ ,עוזי אשוואל.

 .9אישור ניהול חשבונות העירייה בבנק לאומי סניף  742ראש העין עפ"י המסמכים
שהונחו על שולחן מליאת המועצה__________________________________
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סעיף  9חברים אישור ניהול חשבונות בנק העירייה בבנק
לאומי סניף  ..742שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 5
סעיף  9שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד ניהול חשבונות העירייה בבנק
לאומי סניף  742ראש העין עפ"י המסמכים שהונחו על שולחנה.
בעד )4( :שלום בן משה ,חנוך עוז ,סיגל שיינמן ,עומר רצון.
יצאו )5( :עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,בני בנגה בית אור ,אלכס קפלונוביץ ,עוזי אשוואל.
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 .10אישור החלטת וועדת השקעות פרוטוקול מיום  1/8/18להוריד מאי.בי.אי השקעות את
 4מיליון  ₪בבנק מזרחי ,ולהעביר תיק זה לחברת מגדל בבנק מזרחי בתוספת  6מיליון
 ,₪סה"כ  10מיליון  ₪לחברת מגדל____________________________________
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איזה עוד סעיף דחוף?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :יש לנו וועדת השקעות,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה דחוף?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :לא קריטי השנה יש לכל הנושא של השקעות בסולידי יש
פגיעה יש ירידה אז רצינו להכניס שחקן גדול זה מגדל אולי דרכו אנחנו יכולים...
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סעיף עשר אני מעלה להצבעה ,שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' 6
סעיף  10שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד החלטת וועדת השקעות
פרוטוקול מיום  1/8/18להוריד מאי.בי.אי השקעות את  4מיליון  ₪בבנק מזרחי,
ולהעביר תיק זה לחברת מגדל בבנק מזרחי בתוספת  6מיליון  ,₪סה"כ  10מיליון ₪
לחברת מגדל.
בעד )4( :שלום בן משה ,חנוך עוז ,סיגל שיינמן ,עומר רצון.
יצאו )5( :עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,בני בנגה בית אור ,אלכס קפלונוביץ ,עוזי אשוואל.

26

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  100/13מיום 3/9/2018

 .4אישור בקשה לעבודה בהתנדבות לעובדת העירייה ש.כ.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סעיף  4אישור בקשה לעבודה בהתנדבות לעובדת העירייה
ש.כ בהתנדבות זו עובדת עירייה בראיית חשבון שהיא מתנדבת בעמותה כמבקרת העמותה.
עומר רצון ,חבר מועצה :איפה העמותה רוצה לדעת?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :העמותה בפתח תקווה .אני מעלה את סעיף  4להצבעה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,ס/מ" ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' 7
סעיף  4שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד בקשה לעבודה בהתנדבות לעובדת
העירייה ש.כ.
בעד )4( :שלום בן משה ,חנוך עוז ,סיגל שיינמן ,עומר רצון.
יצאו )5( :עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,בני בנגה בית אור ,אלכס קפלונוביץ ,עוזי אשוואל.

 .3אישור פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה מיום  27/8/2018מס'  ,2/2018בהתאם לנוהל
מחיקת חובות ובהתאם לטבלה שהונחה על שולחן מליאת המועצה____________
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ועדת הנחות,
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' 8
סעיף  3שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה
מיום  27/8/2018מס'  ,2/2018בהתאם לנוהל מחיקת חובות ובהתאם לטבלה שהונחה על
שולחנה.
בעד )4( :שלום בן משה ,חנוך עוז ,סיגל שיינמן ,עומר רצון.
יצאו )5( :עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,בני בנגה בית אור ,אלכס קפלונוביץ ,עוזי אשוואל.

-

תום הישיבה -
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
סעיף .1ב .שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הארכת כהונה לאבנר אייזיק
כדירקטור מקרב הציבור בתאגיד המים עד סוף דצמבר .2019
בעד )5( :שלום בן משה ,חנוך עוז ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק ,עומר רצון.
יצאו )4( :עומר שכטר ,בני בנגה בית אור ,אלכס קפלונוביץ ,עוזי אשוואל.
החלטה מס' 2
סעיף  2שבסדר היום :אישור התב"רים כמפורט להלן:
 .1א .אישור הגדלת תב"ר מס'  1298עבור השתתפות בעבודות פיתוח הרחבת בית העלמין,
ע"ס  167,000ש"ח במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 1,300,000תקציב מעודכן
.)₪ 1,467,000
ב .אישור תב"ר מס'  1554עבור  5כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,810ע"ס ₪ 4,700,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ג .אישור תב"ר מס'  1555עבור  4כיתות גן מתחם  Aמגרש  ,805ע"ס ₪ 3,800,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ד .אישור תב"ר מס'  1556עבור  6כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,202ע"ס ₪ 5,700,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ה .אישור תב"ר מס'  1557עבור  2כיתות גן מתחם  Eמגרש  ,514ע"ס ₪ 2,000,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ו .אישור תב"ר מס'  1558עבור  4כיתות גן מתחם  Eמגרש  ,507ע"ס ₪ 3,800,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ז .אישור תב"ר מס'  1559עבור  2כיתות גן מתחם  Eמגרש  ,510ע"ס ₪ 2,000,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ח .אישור תב"ר מס'  1560עבור  4כיתות גן מתחם  Eמגרש  ,509ע"ס ₪ 3,800,000
במימון משרד החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס.
ט .אישור תב"ר מס'  1545עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בית חינוך שמעון פרס,
ע"ס  ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
י .אישור תב"ר מס'  1546עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממלכתי נווה דליה ,ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
יא .אישור תב"ר מס'  1547עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממ"ד צורים ,ע"ס 30,000
 ₪במימון משרד החינוך.
יב .אישור תב"ר מס'  1548עבור הנגשת שתי כיתות ליקויי שמיעה חט"ב היובל ,ע"ס
 ₪ 60,000במימון משרד החינוך.
יג .אישור תב"ר מס'  1549עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה ממלכתי נופים ,ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
יד .אישור תב"ר מס'  1550עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה ממ"ד רמב"ם ,ע"ס 30,000
 ₪במימון משרד החינוך.
טו .אישור תב"ר מס'  1551עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה גנ"י מגרש  ,905ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
טז .אישור תב"ר מס'  1552עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בי"ס מגרש  ,808ע"ס
 ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
יז .אישור תב"ר מס'  1553עבור הקמת מבנה יביל ממ"ד רמב"ם ,ע"ס  ₪ 70,000במימון
משרד החינוך.
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יח .אישור הגדלת תב"ר מס'  1487עבור בי"ס יסודי מגרש ( 307נופרים) ,ע"ס 6,000,000
 ₪במימון משרד החינוך והפחתת  -5,000,000תקציב משרד
החינוך/משהב"ש/עירייה/מפעל הפיס (תקציב קודם  ,₪ 20,000,000תקציב מעודכן
.)₪ 21,000,000
תב"ר שהועלה מחוץ לסדר היום:
יט .אישור תב"ר מס'  1047עבור מיזם ראש העין במסגרת תכנית בתי המייסדים
בעיירות הפיתוח בית הקולנוע ,ע"ס  ₪ 4,000,000במימון משרד התרבות והספורט.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט לעיל.
בעד )5( :שלום בן משה ,חנוך עוז ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק ,עומר רצון.
יצאו )4( :עומר שכטר ,בני בנגה בית אור ,אלכס קפלונוביץ ,עוזי אשוואל.
החלטה מס' 3
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :אישור עדכון תקציב שוטף בנושא הפעלת שתי צהרוניות
עירייה בסך כולל .₪ 170,000
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון תקציב שוטף בנושא הפעלת שתי
צהרוניות עירייה בסך כולל .₪ 170,000
בעד )5( :שלום בן משה ,חנוך עוז ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק ,עומר רצון.
יצאו )4( :עומר שכטר ,בני בנגה בית אור ,אלכס קפלונוביץ ,עוזי אשוואל.
החלטה מס' 4
סעיף  8שבסדר היום :אישור הצטרפות לאינטרנט עסקים לחשבונות העירייה בבנק
הפועלים עפ"י המסמכים שהונחו על שולחנה.
להלן פירוט החשבונות :חשבון  8732שוטף ,חשבון  199511פיתוח ,חשבון  352700חינוך.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הצטרפות לאינטרנט עסקים לחשבונות
העירייה בבנק הפועלים עפ"י המסמכים שהונחו על שולחנה.
להלן פירוט החשבונות :חשבון  8732שוטף ,חשבון  199511פיתוח ,חשבון 352700
חינוך.
בעד )4( :שלום בן משה ,חנוך עוז ,סיגל שיינמן ,עומר רצון.
יצאו )5( :עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,בני בנגה בית אור ,אלכס קפלונוביץ ,עוזי אשוואל.

החלטה מס' 5
סעיף  9שבסדר היום :אישור ניהול חשבונות העירייה בבנק לאומי סניף  742ראש העין
עפ"י המסמכים שהונחו על שולחנה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד ניהול חשבונות העירייה בבנק לאומי סניף 742
ראש העין עפ"י המסמכים שהונחו על שולחנה.
בעד )4( :שלום בן משה ,חנוך עוז ,סיגל שיינמן ,עומר רצון.
יצאו )5( :עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,בני בנגה בית אור ,אלכס קפלונוביץ ,עוזי אשוואל.
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החלטה מס' 6
סעיף  10שבסדר היום :אישור החלטת וועדת השקעות פרוטוקול מיום  1/8/18להוריד
מאי.בי.אי השקעות את  4מיליון  ₪בבנק מזרחי ,ולהעביר תיק זה לחברת מגדל בבנק
מזרחי בתוספת  6מיליון  ,₪סה"כ  10מיליון  ₪לחברת מגדל.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד החלטת וועדת השקעות פרוטוקול מיום 1/8/18
להוריד מאי.בי.אי השקעות את  4מיליון  ₪בבנק מזרחי ,ולהעביר תיק זה לחברת מגדל
בבנק מזרחי בתוספת  6מיליון  ,₪סה"כ  10מיליון  ₪לחברת מגדל.
בעד )4( :שלום בן משה ,חנוך עוז ,סיגל שיינמן ,עומר רצון.
יצאו )5( :עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,בני בנגה בית אור ,אלכס קפלונוביץ ,עוזי אשוואל.

החלטה מס' 7
סעיף  4שבסדר היום :אישור בקשה לעבודה בהתנדבות לעובדת העירייה ש.כ.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד בקשה לעבודה בהתנדבות לעובדת העירייה
ש.כ.
בעד )4( :שלום בן משה ,חנוך עוז ,סיגל שיינמן ,עומר רצון.
יצאו )5( :עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,בני בנגה בית אור ,אלכס קפלונוביץ ,עוזי אשוואל.

החלטה מס' 8
סעיף  3שבסדר היום :אישור פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה מיום  27/8/2018מס'
 ,2/2018בהתאם לנוהל מחיקת חובות ובהתאם לטבלה שהונחה על שולחנה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה מיום
 27/8/2018מס'  ,2/2018בהתאם לנוהל מחיקת חובות ובהתאם לטבלה שהונחה על
שולחנה.
בעד )4( :שלום בן משה ,חנוך עוז ,סיגל שיינמן ,עומר רצון.
יצאו )5( :עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,בני בנגה בית אור ,אלכס קפלונוביץ ,עוזי אשוואל.

_____________________
שלום בן משה
ראש העיר

_____________________
שלמה שילה
מנכ"ל העירייה
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