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השתתפו:
 .1שלום בן משה

-

ראש העיר

 .2ישי אדוארד

-

ס/מ"מ ראש העיר (הגיע בשעה )18:53

 .3מיכאל מלמד

-

סגן ראש העיר

 .4עדי אביני

-

חבר מועצה (הגיע בשעה )18:57

 .5מיכל סופרין דיסטניק

-

חברת מועצה

 .6מעוז שלום

-

חבר מועצה

 .7דורון אמסלם

-

חבר מועצה

 .8עופר גבאי

-

חבר מועצה

 .9בני אנניה

-

חבר מועצה

 .10יעקב אדמוני

-

חבר מועצה

 .11ד"ר יוכבד פנחסי אדיב

-

חברת מועצה

 .12רז שגיא

-

חבר מועצה

 .13משה בן טובים

-

חבר מועצה

 .14חנוך עוז

-

חבר מועצה

חסרים:
 .1עומר שכטר

-

חבר מועצה

 .2עומר רצון

-

חבר מועצה

 .3בן ציון בית אור

-

חבר מועצה

נוכחים:
 .1אילן הררי

-

מנכ"ל העירייה

 .2עו"ד פרומה פורת

-

יועמ"ש העירייה

 .3רו"ח רחבעם חיים

-

גזבר העירייה
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סדר היום:
 .1אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1054עבור שיפוץ טיפת חלב ברחוב שבזי ,ע"ס  ₪ 18,441במימון עירייה
ו ₪ 18,441 -במימון לשכת הבריאות ,סה"כ תקציב .₪ 36,882
של לשכת הבריאות ו 50% -עירייה.
ב .אישור תב"ר מס'  1055עבור שיפוץ מבני עירייה ,ע"ס  ₪ 3,000,000במימון עירייה.
ג .אישור הגדלת תב"ר מס'  1507עבור  3כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,)903( 203ע"ס 300,000
 ₪במימון משרד החינוך /משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס (תקציב קודם
 ,₪ 2,700,000תקציב מעודכן .)₪ 3,000,000
ד .אישור תב"ר מס'  1570עבור בי"ס יסודי ממלכתי  24כיתות מתחם  Cמגרש  ,116ע"ס
 ₪ 25,000,000במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
ה .אישור תב"ר מס'  1571עבור בי"ס יסודי ממ"ד  24כיתות מתחם  Cמגרש  ,116ע"ס
 ₪ 25,000,000במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
ו .אישור תב"ר מס'  1572עבור חט"ב  15כיתות מתחם  Cמגרש  ,116ע"ס ₪ 20,000,000
במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
ז .אישור תב"ר מס'  1573עבור חט"ב שניה  15כיתות מתחם  Cמגרש  ,116ע"ס 20,000,000
 ₪במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
ח .אישור תב"ר מס'  1574עבור חט"ע  30כיתות מתחם  Cמגרש  ,116ע"ס ₪ 43,000,000
במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
ט .אישור תב"ר מס'  1575עבור חט"ב  24כיתות מתחם  Cמגרש  ,110ע"ס ₪ 30,000,000
במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
י .אישור תב"ר מס'  1576עבור חט"ע  24כיתות מתחם  Cמגרש  ,110ע"ס ₪ 37,000,000
במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
יא .אישור הגדלת תב"ר מס'  1052עבור מגרש ספורט מגרש  900מתחם  ,Bע"ס ₪ 550,556
במימון משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם  ,₪ 1,080,715תקציב מעודכן .)₪ 1,631,271
יב .שינוי יעוד תב"ר  - 1568נגישות פיזית פרטנית גנים מגרש  - 910גן כלנית בסך ₪ 21,015
במימון משרד החינוך ל -נגישות פיזית פרטנית גנים מגרש  - 910גן רקפת.
תוספת לסדר היום:
 .2בתחילת ישיבה זו יינתן מענה לשאילתות כמפורט להלן:
חבר המועצה רז שגיא בנושאים:
א .שיבוץ תלמידים לביה"ס במתחם .808
ב .תחנת המעבר לפסולת בניין שנמצאת בדרך בן גוריון.
ג .שדרוג ופיתוח רחוב האצ"ל.
ד .איתור ומינוי רב ראשי לעיר.
חבר המועצה בני בנגה בית אור בנושא:
א .תחבורה באזורי התעשייה והמסחר בצפון העיר.
ב .תכנון ובניית מבני ציבור בפסגות אפק.
ג .תחנת הכח בצומת קסם.
 .3אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1577עבור הנגשת  13כיתות לליקויי שמיעה מוס"ח חודש יולי ,2019
ע"ס  ₪ 390,000במימון משרד החינוך.
ב .אישור תב"ר מס'  1578עבור מבנה יביל אולפנת זבולון ,ע"ס  ₪ 70,000במימון משרד
החינוך.
ג .אישור הגדלת תב"ר מס'  1870עבור מגרש סינטטי מגרש  ,815ע"ס  ₪ 750,000במימון
משרד המדע ,התרבות והספורט והפחתת  -600,000תקציב טוטו (תקציב קודם 600,000
 ,₪תקציב מעודכן .)₪ 750,000
 .4אישור תב"ר מס'  1333עבור סקר עבירות בניה בהתאם לתיקון  116לחוק התכנון והבניה,
ע"ס  ₪ 325,000במימון עירייה.
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 .5הצגת סטטוס תב"רים ע"י גזבר העיריה.
 .6אישור עדכון תקציב משרות אגף הרווחה בהתאם לטבלה המצורפת.
 .7אישור נסיעת ראש העיר וחברי מועצה ישי אדוארד ובני אנניה לוואנבס בצרפת במסגרת
תכנית ערים תואמות.
 .8אישור נסיעת סגן ראש העיר מיכאל מלמד וחבר המועצה עומר רצון לאודסה במסגרת
חגיגות  225שנה לעיר אודסה.
 .9אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת .2020
 .10אישור מתן תמיכות לשנת .2019
 .11אישור תבחינים למתן מלגות לסטודנטים לשנה"ל תש"פ.
 .12אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום .24/7/2019
 .13אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "ליונס ראש העין" ,ע"ר מס'
 580517498לעשיית שימוש במקלט ברחוב הרקפת  5בראש העין ,הידוע כגוש  5487ח"ח 228
מגרש  ,2003מקלט מס'  1למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב כנספח
א'.
 .14אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "בית כנסת יריעות שלמה מצפה
אפק" ,ע"ר מס'  580341899לעשיית שימוש במבנה בית כנסת ברחוב יריעות שלמה פינת
סמדר בראש העין ,הידוע כגוש  5512ח"ח  69מגרש  3403למטרת פעילות העמותה בהתאם
להסכם הקצאה המצ"ב כנספח א'.
 .15אישור חוזה למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים לחברת חשמל למטרת התקנת אחזקת
והפעלת מתקן טרנספורמציה לאספקת חשמל ,חדר טרפו לשנאי אחד במרכז תרבות ע"ש
"קימרלינג" כמבנה בגודל של  15.99מ"ר (מס' הזמנה  )44549400בגוש  4273ח"ח  52מגרש
 2013לגביו ניתן היתר בניה מס'  20180425ביום .28/1/2019
 .16אישור חוזים למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים לחברת חשמל למטרת התקנת אחזקת
והפעלת מתקן טרנספורמציה לאספקת חשמל ,חדרי טרפו לשלוש שנאים אשר נועדו להזין
מבני ציבור העתידים להיבנות במגרשים  912ו 913 -הסמוכים למגרש  916במתחם פרויקט
מחיר למשתכן (ידוע כמתחם שפיר) כמבנים בגודל של  41.14מ"ר כל אחד (מס' הזמנה
 44412732ו )44412757 -במקרקעין הידועים כגוש  5611ח"ח  43מגרש  916לגביהם ניתן היתר
בניה מס'  20170930שנחתם ביום  31/1/2019וכן היתר בניה מס'  20170929מיום .27/12/2018
 .17אישור מליאת המועצה לפעול בתחום השיפוט של העירייה בהתאם לחוק ייעול הפיקוח
והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו.2016 -
 .18אישור בקשה לעבודה נוספת לעובד עירייה חנן אריאל (אגף רווחה).
 .19אישור פתיחת חשבונות בנק כמפורט להלן:
א .אישור פתיחת חשבון עירייה בבנק הפועלים סניף  447גבעת טל עבור בית ספר צומח ,C
סמל מוסד  482562ברחוב חיים הרצוג.
ב .אישור פתיחת חשבון עירייה בבנק הפועלים סניף  447גבעת טל עבור חט"ב צומחת ,סמל
מוסד  482570ברחוב אלברט איינשטיין פינת חיים וייצמן.
ג .אישור פתיחת חשבון להתנהלות שוטפת בבנק מזרחי סניף  543בראש העין ,עפ"י מסמכי
הבנק המצורפים.
 .20אישור פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה מיום  2/7/2019מס'  ,2/2019בהתאם לנוהל מחיקת
חובות ובהתאם לטבלה המצורפת.
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שלום בן משה ,ראש העיר :שלום לכולם .אנחנו היום מצלמים ומקליטים ,מה זה
המכשיר הזה?
(מדברים יחד)
רז שגיא ,חבר מועצה :זה המצלמה ,גם אנחנו מקליטים.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא ,סליחה ,אתה לא מקליט שום דבר .מה זה הקלטות
פרטיות?
רז שגיא ,חבר מועצה :אתה מצלם ומקליט?
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה לא מקליט שום דבר ,יש פה הקלטה וצילום.
רז שגיא ,חבר מועצה :יפה .עכשיו אני אסביר לך.
שלום בן משה ,ראש העיר :אל תסביר לי שום דבר.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני אסביר לך את החוק .מהרגע שאושר לצלם,
שלום בן משה ,ראש העיר :אל תסביר לי שום דבר .אם יש לך תלונה ,תפנה למבקר
המדינה .אתה לא מקליט שום דבר .זה הכל.
רז שגיא ,חבר מועצה :או.קי .תביא משטרה .החוק אומר שאם מצולם ,מותר לצלם ,אם
אסור לצלם ,כמו שעד עכשיו לא צילמנו .מהרגע שאתה אישרת לצלם ,אני אצלם.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה מוכן להפסיק לעשות פרובוקציות עכשיו? אנחנו
מצלמ ים צילום של העירייה .וזו הקלטה של העירייה .אף אחד לא מצלם את זה לבד .זה
הכל .אני מבקש לכן ,קח את המצלמה שלך ושים אותה בצד.
רז שגיא ,חבר מועצה :היא לא מצלמת אותך ,היא מצלמת רק אותנו.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה לא מצלם אף אחד .אף אחד ,יצלמו אותך ,יראו
אותך ,אל תהיה מודאג .יצלמו אותך ויראו אותך.
רז שגיא ,חבר מועצה :אבל מה הבעיה בזה?
שלום בן משה ,ראש העיר :אני לא מוכן שום צילומים.
רז שגיא ,חבר מועצה :היועצת המשפטית נמצאת פה ,פרומה? את לא עונה לי בכוונה או
כי את לא שומעת? אני קראתי במהלך היומיים האחרונים שני בג"צים .אחד של עיריית
הרצליה ,שפסל את זה שכאשר העירייה מחליטה לא לצלם ,אסור לאף חבר מועצה לצלם.
אומר שם הבג"ץ במפורש בפסק הדין ,תכף אביא לך את מספרו ,שכאשר מצולם ,או אז
מותר לצלם .אז אם מצולם ,ואני מולם ,אז מותר גם לי לצלם .אם את רוצה זמן ללמוד
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את זה זה בסדר גמור .אבל אין סיבה שיאסרו עלינו לצלם ,במידה ומצלמים אותנו.
אנחנו בעד צילום ,אבל הצילום צריך להיות צילום חופשי ,ולא צילום שזווית הצילום שלו
נקבעה ע"י אחד מהיושבים סביב השולחן הזה ,ויתר האנשים לא מצולמים כראוי.
שלום בן משה ,ראש העיר :יצלמו אותך כראוי .אל תדאג.
רז שגיא ,חבר מועצה :שימו עוד מצלמה שם.
שלום בן משה ,ראש העיר :יצלמו אותך ,אל תדאג .יכול להיות שמישהו אמר לך שלא
רואים אותך מספיק טוב? יראו אותך טוב מאד ,אל תדאג ,ידאגו שתהיה שם מצלמה,
ישימו לך איפה שאתה רוצה .תפסיק עכשיו עם הצילום בבקשה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :יש לי הערה ,גם המצלמה שלך או כל מצלמה אחרת ,לא
יודע של מי ,לא יכולה לצלם לפני שראש העיר קרא על פתיחת הישיבה .אני מבקש ממך,
שלום בן משה ,ראש העיר :התחלת כבר לצלם?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :ברגע שישיבת מועצה נפתחת ,אז חברי המועצה ,אני
נכנסתי ובכלל לא ידעתי שמצלמים ,שבכלל יש פה מצלמה ,גם שלנו .אז בבקשה ,כשראש
העיר פותח את הישיבה ,ורק באותו רגע,
שלום בן משה ,ראש העיר :מה ,התחלת כבר לצלם? טוב ,בבקשה .אני חוזר ואומר ,שום
צילומים חוץ מהצילומים של העירייה .ואם מישהו יש לו כרגע השגות – שיפנה לבג"ץ,
למבקר המדינה ,למבקר העיר – למי שהוא רוצה .מי שמנהל את הישיבה פה זה אני .וזה
הכל .מי שיש לו השגות שיפנה לשר הפנים ,לשר המשפטים .מצלמים רק צילום של
העירייה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :מה מצלמים היום? לפני שהישיבה נפתחת ,תסביר לנו מה
מצלמים.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני אסביר .אחד ,אנחנו בצילום ניסיוני היום .אנחנו
מצלמים רק עבורנו ,לראות שמצלמים וזה גם מוקלט .להבנתי הייתה דרישה של השולחן
הזה ואנחנו לקחנו את הדרישה של השולחן הזה ויישמנו אותה .זו אחת מהבקשות שלכם.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :זה ניסיון.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מהיום זה ניסיון ,הקלטה איך שומעים ואנחנו נבחן את זה,
אני מיקמתי את זה שם ,כי שם זה המקום הכי נכון היה ,משם רואים את כולם,
האחרונים טיפה פחות ,אנחנו יכולים להצטופף .אנחנו בדקנו את זה ,ואולי נשים את
השולחן ככה,
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שלום בן משה ,ראש העיר :אחרי הצילום הראשון וההקלטה הראשונה ,עושים הפקת
לקחים ורואים אולי נשים את המצלמה פה ,אולי נזיז את השולחן לכאן ,נשים ככה ,כדי
שכולם יצולמו .לא נקפח אף אחד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני אגיד דבר אחד שמציק לי ,היו פה עשרות תושבים
שטיילו פה ,זה פשוט קטסטרופה אמיתית ,זה לא מכבד אותנו ובטח גם לא את התושבים.
פנו אלי וזו גם לא פעם ראשונה,
שלום בן משה ,ראש העיר :בנושא המיזוג? על מה אתה מדבר?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :במסדרון .אנחנו נטפל בזה .חברים ,שלום ,אנחנו פותחים
ישיבה מס'  ,17/14הישיבה מצולמת לטובת בדיקה שלנו .אפשר ברשותך להתחיל לצלם.
שלום בן משה נמצא ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל ,שלום
מעוז ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,מר אדמוני ,יוכי ,רז שגיא ,משה בן
טובים ,חנוך עוז ,בני – בנגה.-
שלום בן משה ,ראש העיר :שלום ,אני רוצה ברשותכם לפתוח את הישיבה .קודם כל אני
רוצה לפתוח סביב – ישי הצטרף ,ההתקהלות של התושבים שנמצאת בחוץ ,נאמר כך:
קודם כל אני רואה בהתקהלות הזאת או בהפגנה הזאת דבר חיובי ,רוח גבית לעירייה,
שעושה הרבה מאד .הרבה מאד עושה ובכל התחומים ,נצטרך רק עדכון ממש קצר על
המהלכים שנעשו לאחרונה .המהלכים שנעשו לאחרונה .אישית אנחנו נמצאים בקבוצה של
ראשי רשויות שכוללים את כפר קאסם ,את כפר ברא ,את ג'לג'וליה ,את שערי תקווה,
את כפר סבא ומועצה אזורים דרום השרון .כולנו ביחד ,יש לכם שותף שמתכנס מעת לעת.
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה עם פתח תקווה?
שלום בן משה ,ראש העיר :מה עם פתח תקווה? פתח תקווה הזמנו אותו בפעם הקודמת,
הזמנו את האחרון והוא לא הגיע ,אנחנו נזמין אותו פעם נוספת .אנחנו גייסנו עו"ד
שמתמחה בתחום הזה ,גייסנו חברת לובי ,חברת הלובי הקודמת בקשה לסיים ,כי היא
עסוקה בבחירות עכשיו ,וגייסנו חברה אחרת ,חברת
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :חברת רונן צור.
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שלום בן משה ,ראש העיר :חברת רונן צור .גייסנו הידרולוג בגל מקצוע ,וגם גיאולוג,
שנתן חוות דעת טובה מאד שמו פרופ' באר .הייתה ישיבה בוועדה המחוזית בשבוע שעבר,
ישיבה לא מן המניין וישיבה לא סטאטוטורית ,אלא ישיבה מעין הצגת נתונים כללית
בוועדה המחוזית ,השתתפו בוועדה המחוזית נציגים של כל המשרדים ואנחנו קיבלנו
בהחלט ,ההידרולוג הציג לנו את הנתונים שלו ,ואמר להם באופן קטגורי ,שבמקום הזה
אסור לעשות תחנת כוח ,בגלל האחסנה של הדלקים ,בגלל שצריך לעשות צינור גז נוסף,
וצינור נפט נוסף וכו' וכו' .הצגה מאד משכנעת .נציגת משרד הבריאות אמרה במפורש:
רבותי ,על המקום הזה אסור לעשות תחנת כוח ,קטגורית ,הנציגה הכי בכירה.
משתתף בדיון :מתי היא אמרה את זה?
חנוך עוז ,חבר מועצה :אז מי זה מסית אותם?
שלום בן משה ,ראש העיר :אני לא יודע מי הסית אותם ,מי הזמין אותם ,לא אני .לא
אני .דבר נוסף ,הזמנו ,מנהל מקרקעי ישראל ,הנציג שלהם ,אמר באופן קטגורי ,מוקלט
חד משמעית :רבותי ,אין לכפר קאסם שום סיכוי לקבל את המקום הזה משני טעמים.
הטעם הראשון שנקבע ,עברו את המכסה של השטחים המסחריים שלהם ,ודבר שני ,אין
למנהל,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לקיבוץ גבעת השלושה.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,לגבעת השלושה ,ואמר להם מנהל מקרקעי ישראל
לא מתכוון בכלל להקצות להם את השטח הזה .זה שטח חקלאי ,ואין לו שום כוונה
להפשיר אותו בכלל .בקיצור ,היו עמדות קטגוריות .ב 12-לחודש) ,מי שהזמין אותם ואת
המגפון זה לא אני).
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום ,אני רוצה להגיד לך במשפט אחד מה מציק לי .זה לדיון
אחר .לא יכול להי ות שבפייסבוק כל הזמן דוחפים את המילה עירייה ,עירייה  ,באופן
כוללני ,או שלום שלום ,ולא נוגעים בבעלי התפקידים .זה דברים שגם האנשים
מהקואליציה צריכים להעלות .מי שתוקף בחינוך ,יתכבד שכטר ,יעלה וידבר .אם
מדברים בהנדסה ,אז יעלה מיכאל וידבר .הם כל הזמן חוזרים על זה ,העירייה ,העירייה,
העירייה .אתה מסביר עכשיו כמה עושים ,שלום כשבן אדם כותב העירייה לא עושה כלום
בחינוך ,שיעלה יו"ר וועדת החינוך וידבר .בעל התפקיד צריך לעלות.
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך ,עצור .ודבר אחרון,
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,ודבר אחרון ,אני אשמח מאד שכל מי שנמצא כאן,
ומהתושבים שמישהו סיפר להם סיפורים ,יבואו להפגין בשלושה מקומות.
רז שגיא ,חבר מועצה :מי זה המישהו הזה? אני חייב לדעת מי זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא יודע .שלושה מקומות .א .להקדים בגבעת השלושה ,דבר
שני  ,להקדים אצל שמיר ,שמיר הוא התומך הכספי שלהם .דבר שלישי ,לבוא ב12-
לחודש ,אנחנו נעמיד אוטובוס ,לבוא ולהפגין בירושלים ,איפה שתהיה ישיבה שם .אני
אשמח מאד .ההפגנה פה זה פשוט.....מיותר ,מה יש להם להפגין פה? הרי אנחנו כולנו
ביחד.
רז שגיא ,חבר מועצה :במוצאי שבת היינו בקיסריה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני שמח .אז או.קי .זה לגבי המיקום של תחנת הכוח ,ואני
אומר לכם שהמאבק הזה של כולנו נגד תחנת הכוח ,ואני אומר לכם שכפר קאסם עוד לא
התחילה לדבר .אני אמרתי לראש העיר :תתעורר ,רק שתדווח ,כי יש לך הרבה מאד מה
לדו וח ,כי זה שטח שהפקיעו לו בשנות החמישים לטובת גבעת השלושה ,לחקלאות.
במקום להחזיר לו ,אז מעבירים לו כרגע את זה על הראש שלו .אבל בואו נמשיך.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :משה ,למה את כל ההסברים האלה אתם לא
מסבירים לתושבים? זו אחת השאלות.
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל הסברנו .בקטן.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חבר מועצה :שניה ,למה לא להכניס לפה  ,חוקית ,לא חוקית,
לא יודעת ,תגידו אתם ,נציגות של תושבים ולתת הסבר.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :אני יכול לתת לך תשובה אחת .קודם כל הגיעו לפה לפני
שבועיים ישבנו עם המנכ"ל ,אנוכי הייתי פה ,ישב גם שכטר ,ישבנו עם מטה המאבק ,עם
עו"ד להסביר להם גם יחד עם פרומה שהייתה פה בנוסף לאותה עו"ד ממשרד מאד חשב
מתל אביב ,שהוא יודע לעשות את העבודה היטב מומחה בנושא העתירות .אותה עו"ד
הסבירה את המתודולוגיה של העבודה שהיא הולכת עם איזושהי כרונולוגיה שהיא באמת
ורואים שיש פה מישהי שמבינה עניין ,וזה עבודה שלה שנים רבות ,והניסיון שלה ,והיא
הסבירה להם את זה .גם הייתה עו"ד שלהם ,מהמקום שלהם ,והם הבינו את זה .אבל
מתווסף עוד קהל ועוד קהל ,וקשה להסביר את זה לכולם ,כולם רוצים להבין ובאיזשהו
מקו לבוא ולצעוק ולהוציא את הזעם שלהם ,כי נפתחת פה תחנה  .הם יודעים גם שיש
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עכשיו את רונן צור שהולך ללוות אותנו בלובי .לא מכיר אותו ,אבל זה לא מפריע לי,
שיבוא ויעשה את העבודה .מי שבחר אותו זה הוועדה של המועצה האזורית דרום השרון,
כשאנחנו כמוב ן בסוף גם משתתפים בתשלום ,הוא בא ונתן את הסכמתו בנושא הזה,
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :היו מספר אפשרויות?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :היו מספר אפשרויות ,אבל האפשרויות התמעטו ,כיוון
שאנחנו נמצאים היום לפני בחירות ולפני הבחירות ,אף אחד לא רוצה להיות בניגוד
עניינים ,בטח לא לתת לנו שרות במקום לתת עכשיו לבחירות כשמרוויחים שם פי עשר.
שלום בן משה ,ראש העיר :תודה .עד כאן בבקשה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה עושים היום בחינוך הממלכתי דתי? הוא התפטר? או מה?
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה ,אני מציע ,אח"כ נדבר על זה .הוא התפטר
מתפקידו כמחנך בחינוך הממלכתי דתי ,אני מצר על כך .הוא חבר קואליציה נכבד ,יושב
בוועדות ואני אשמח מאד שהוא יחזור בו מהתפטרותו .כרגע הוא התפטר.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל אם הוא התפטר ,צריך למנות פה מישהו אחר.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא בשלב הזה .אני לוקח על אחריותי את העניין .אנחנו
נתייחס פה לתב"רים .בבקשה .רחבעם ,בבקשה.
 .1אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1054עבור שיפוץ טיפת חלב ברחוב שבזי ,ע"ס ₪ 18,441
במימון עירייה ו  ₪ 18,441במימון לשכת הבריאות ,סה"כ תקציב .₪ 36,882
ב .אישור תב"ר מס'  1055עבור שיפוץ מבני עירייה ,ע"ס  ₪ 3,000,000במימון
עירייה.
ג .אישור הגדלת תב"ר מס'  1507עבור  3כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,)903( 203ע"ס
 ₪ 300,000במימון משרד החינוך /משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס
(תקציב קודם  ,₪ 2,700,000תקציב מעודכן .)₪ 3,000,000
ד .אישור תב"ר מס'  1570עבור בי"ס יסודי ממלכתי  24כיתות מתחם  Cמגרש ,116
ע"ס  ₪ 25,000,000במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל
הפיס.
ה .אישור תב"ר מס'  1571עבור בי"ס יסודי ממ"ד  24כיתות מתחם  Cמגרש ,116
ע"ס  ₪ 25,000,000במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל
הפיס.
ו .אישור תב"ר מס'  1572עבור חט"ב  15כיתות מתחם  Cמגרש  ,116ע"ס
 ₪ 20,000,000במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
ז .אישור תב"ר מס'  1573עבור חט"ב שניה  15כיתות מתחם  Cמגרש  ,116ע"ס
 ₪ 20,000,000במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
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ח .אישור תב"ר מס'  1574עבור חט"ע  30כיתות מתחם  Cמגרש  ,116ע"ס
 ₪ 43,000,000במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
ט .אישור תב"ר מס'  1575עבור חט"ב  24כיתות מתחם  Cמגרש  ,110ע"ס
 ₪ 30,000,000במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
י .אישור תב"ר מס'  1576עבור חט"ע  24כיתות מתחם  Cמגרש  ,110ע"ס
 ₪ 37,000,000במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
יא .אישור הגדלת תב"ר מס'  1052עבור מגרש ספורט מגרש  900מתחם  ,Bע"ס
 ₪ 550,556במימון משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם  ,₪ 1,080,715תקציב
מעודכן .)₪ 1,631,271
יב .שינוי יעוד תב"ר  - 1568נגישות פיזית פרטנית גנים מגרש  - 910גן כלנית בסך
 ₪ 21,015במימון משרד החינוך ל -נגישות פיזית פרטנית גנים מגרש  - 910גן
רקפת.
 .3א .אישור תב"ר מס'  1577עבור הנגשת  13כיתות לליקויי שמיעה מוס"ח חודש יולי
 ,2019ע"ס  ₪ 390,000במימון משרד החינוך.
ב .אישור תב"ר מס'  1578עבור מבנה יביל אולפנת זבולון ,ע"ס  ₪ 70,000במימון
משרד החינוך.
ג .אישור הגדלת תב"ר מס'  1870עבור מגרש סינטטי מגרש  ,815ע"ס ₪ 750,000
במימון משרד המדע ,התרבות והספורט והפחתת  -600,000תקציב טוטו (תקציב
קודם  ,₪ 600,000תקציב מעודכן .)₪ 750,000
 .4אישור תב"ר מס'  1333עבור סקר עבירות בניה בהתאם לתיקון  116לחוק התכנון
והבניה ,ע"ס  ₪ 325,000במימון עירייה________________________________

שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו מחלקים את זה לשני חלקים ,אנחנו נעבור כרגע על
התב"רים .בתוך זה אנחנו נקדים את ההצגה של התב"רים ,שביקשתם שנציג אותם,
איזה תב"רים ,כולל תמונות ,מה הסטאטוס שלהם ,בבקשה.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :רק אני רוצה לציין ,יש גם שני תב"רים שלא בסדר היום
שדנו בהם.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :את הכל ,וכולל חלוקת התמיכות.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו הולכים לסעיף  .1יש פה  12תב"רים ,חברים ,יש פה 12
תב"רים כרגע ,לאחר מכן יש תב"רים נוספים .התב"רים הנוספים שלא אושרו ולא נשלח
עליהם חומר מראש ,אנחנו נבקש  -זה סעיף .3
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :סעיף  3זה תוספת לסדר היום ,וגם חלוקת
התמיכות ,שזה סעיף  10לסדר היום ,את זה צריך להפיץ שבעה ימים לפי הנוהל של משרד
הפנים ,אנחנו הפצנו פחות .לגבי התב"רים  10ימי עבודה ,בהסכמה שלכם שזה ידון .יש
הסכמה ,חברים? על חלוקת התמיכות .זה אושר פה אחד? או.קי.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן רחבעם ,בבקשה.
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רחבעם חיים ,גזבר העירייה :עיקר התב"רים זה מוסדות חינוך ,בנייה במוסדות חינוך,
תב"ר מס'  1054עבור שיפוץ טיפת חלב ברחב' שבזי ע"ס  ,₪ 18.441במימון לשכת
הבריאות ,סה"כ תקציב של  .₪ 36.882לא רק תכנון ,זה כבר השיפוץ.
שלום מעוז ,חבר מועצה :זה גם כולל את החזות והחזית? זה הרי לב ליבה של העיר.
תראה אם זה כולל או לא.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אני לא יודע ,זה מה שסוכם עם משרד הבריאות.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה סוכם במשרד הפנים ,ומשרד הבריאות מממן חלק .אנחנו
רוצים לבנות ,את האזור של טיפת חלב בודקים אפשרות לעשות שם אספלט עם שיפוע,
כדי שהמים לא יזרמו לכיוון הבניין .תראו ,הבניין הזה ,המצב האידיאלי הוא להרוס
אותו ולבנות מחדש .הוא כבר בן  60שנה .משרד הבריאות לא מוכן להשקיע ,תראו כמה
השקיע לאחר מלחמות איתו .זה משרד הבריאות אומר ,חברה ,אני לא בונה טיפות חלב.
הם מעבירים הכל ומדלגים אלינו כל הזמן .אז אנחנו קודם כל נעשה את העבודה
במינימום ,כדי להבטיח לעשות לו אטימה כמו שעשינו במקומות אחרים ,לפחות שבחורף
הזה המים לא ימשיכו כרגע לגלוש ,ויכול להיות שאנחנו נוציא גם איזה תכנון ונעשה
אספלט על כל הבניין שם ,או על חלק ממנו כדי לעשות שיהיה הרבה יותר נעים כשאנשים
מגיעים אליו .אבל בשלב הזה זה מה שקיבלנו ואני מבקש שנאשר את זה,
עופר גבאי ,חבר מועצה :מה לגבי הקירות שם
שלום בן משה ,ראש העיר :אני כבר אמרתי ,אין כבר מה לעשות.
משה בן טובים ,חבר מועצה :התב"ר הזה לא מושלם ,כל עוד מבחוץ זה נראה ככה .זה
פשוט לא מושלם .לכן אני אומר שהחזות לא פחות חשובה מהבפנים .הכל חשוב ,אבל
יחד ,אם כבר נכנסים לזה ,אז הכל יחד .אחרת זה לא ייראה ,זה שוב ייראה מוזנח.
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא ,השאלה אם יש צורך בזה .אם יש צורך בזה בואו נשקיע.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :יותר זול ,חנוך ,לבנות מבנה חדש ולפרק את זה .זה לא בר
תיקון.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :טוב תב"ר  1055שיפוץ מבנה העירייה ע"ס  3מליון שקל.
וועדת הכספים אישרה רק  300אלף שקל ,עבור תכנון ואדריכלות.
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה זה המבנה הזה?
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רחבעם חיים ,גזבר העירייה :המבנים הללו של העירייה.
רז שגיא ,חבר מועצה :אתה בא בטענות לוועדת הכספים ,כאילו זה לא בסדר .אנחנו
רוצים קודם כל לראות את התכנון,
שלום בן משה ,ראש העיר :נהפוך הוא ,הטענה הזאת של וועדת הכספים נכונה .ולכן
הבקשה של וועדת הכספים נכונה ,להציג להם את העניין הזה ,וזה יוצג .בהחלט .מדובר
בבית עירייה ,יש כמה דברים כאלה שכבר הרבה זמן באמת נראים בנראות שלהם,
בדלתות והחלונות ,כדי שיהיה מכובד.
רז שגיא ,חבר מועצה :זה דווקא נחמד מה שעשו שם בניהול העסקים ,רישוי עסקים איך
שזה נקרא .אני אמשיך לכתוב בפייסבוק ,לפני חודשיים כתבתי ולקח לכם זמן אבל יישר
כוח למנכ"ל .אני אפרגן .היום רק נסעתי לראות .צילמתי ומחר אני אפרגן .היום אני עסוק
בהפגנה ובמגפון.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אישור הגדלת תב"ר  , 1507מכאן בגדול זה אישור יותר
מבני חינוך כדי להריץ אותם .אישור הגדלת תב"ר  1507עבור שלוש כיתות גן במתחם .B
רז שגיא ,חבר מועצה :רגע ,בסעיף ב' ,לא הבנתי מה אישרנו 300 .אלף שקל תכנון?אצלי
בנייר כתוב אישור תב"ר מס.....ע"ס  3מליון.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אנחנו מאשרים  300אלף שקל ,כדי לעשות תכנון.
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא אמר והדגיש רק תכנון.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :רק  300אלף שקל עבור תכנון.
עדי אביני ,חבר מועצה :לא ,סליחה ,בהחלטות 1ב' בהחלטות ,כתוב החלטה
מאשרים פה אחד  300אלף שקלים עבור תכנון .זה כתוב בהמלצה של וועדת כספים.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :יש לי שאלה ,וועדת הכספים אישרה רק  300אלף
שקל?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,צריך להציג לוועדת הכספים  ,וועדת כספים בקשה לקבל
תוכנית ,כשהיא תקבל ותאשר ,נביא את זה לאישורכם.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :השלב השני זה הכנת כתבי כמויות ,עכשיו גם את המראה
החזותי אנחנו רוצים לשנות .לשנות גם חיצונית.
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ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אבל נשאלת השאלה לאורך זמן ,ראש העין גדלה,
העיר מקבלת מאסיביות אחרת ,זה התכנון שעכשיו אנחנו הולכים להוציא עליו  300אלף
שקל?
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אתן לך תשובה .העירייה ,יש להניח ,יש כבר מקום
מתוכנן ,והעלות המוערכת היא כ 50-מליון.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כ 50-60-מיליון.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן  .כ 60-מליון .עכשיו ,בשלב זה,
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה 50 :מיליון בניין עירייה?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כן ,כי זה כמה אלפי מטרים מרובעים .כולי כ 5000-מ"ר.
שלום בן משה ,ראש העיר :לכן ,בנקודת הזמן הזאת ,עד שיהיה לנו מקור תקציבי ,אני
אומר ביושר ,צריך לראות כרגע את סדר העדיפויות של הכספים ,האם בניין העירייה
יותר חשוב מאשר דברים אחרים ,כן או לא .רק כשיהיה מקור תקציבי ,אנחנו נתקדם
ואז אנחנו נתחיל לבנות עירייה .אנחנו גם חושבים לבדוק לבנות את בניין העירייה בצורה
של  BOTכי חבל לנו להשקיע כל כך הרבה כסף .ולכן בנקודת הזמן הזאת ,ככל הנראה,
שאנחנו נהיה פה עוד שלוש ארבע שנים ,כך שגם אם נקבל החלטה לבנות והבנייה תמשך
עוד שלוש ארבע שנים ,חשוב שהמקום יהיה הרבה יותר נעים והרבה יותר מכובד .בסופו
של דבר,
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :מדובר בינתיים על תכנון ,לא על בנייה .זה לא
ביצוע.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן .כן.
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :זה לא  3מליון עבור בניית בניין העירייה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :זה ברור .אבל רק שנבין כולנו ,מתוכנן להוציא 3
מליון שקל ,כשיכול להיות מאד שבעוד ארבע חמש שנים ,יכול להיות שיתייתר ,וזה עוד
לא בצעו ,עוד לא שמו מעלית אחת בבניין .כי רק המעלית עולה מעבר לזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא ,המעלית לא עולה מעבר לזה .המעלית עולה  700אלף
שקל.
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ד"ר יוכבד פנסחי אדיב ,חברת מועצה :רק שנבין ,הולכים להוציא  3מליון שקל עבור
מעלית שיכול להיות שאולי אפילו לא ישתמשו בה.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא ,להפך ,התוכנית תבוצע .התוכנית תבוצע.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בסדר ,אבל מעבר ל 300-יהיו עלויות נוספות.
שלום בן משה ,ראש העיר :בוודאי ,בוודאי.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :רק שנבין את זה ,יכול להיות שבכלל נקבל
החלטה לעבור ל BOT-או לכל דבר אחר.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא קשור .אני אמרתי שני דברים ,אגב ,זה בניין העירייה,
הוא כבר עשרות שנים קיים ,ולכן כל מה שמשקיעים בו ,רק מטייבים אותו ,הוא בסוף לא
תהיה בו נגישות וכל הדברים האלה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :כלומר ,מדובר לתכנון ולשיפוץ.
שלום בן משה ,ראש העיר :כלל המבנים .כל המתחם הזה.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :מדובר רק על התכנון.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בלי ביצוע.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה ברור שלא יכול להיות ביצוע ב 300-אלף.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :זה בסדר ,השאלה מה עושים .זה יובא לוועדת
המכרזים.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :ההרשאה שקיבלנו ממשרד החינוך עבור תשתיות היקפיות,
תב"ר מס 3 1507 .כיתות גן במתחם  Bבסך  300אלף שקלים אל מול משרד החינוך .תב"ר
 1570עבור בי"ס יסודי ממלכתי  24כיתות במתחם  ,Cמגרש  25 ,116מליון שקלים ,זה
ב מימון או משרד החינוך ,או השיכון ,או העירייה ,או הפיס .תלוי מה יגיע קודם .גם
אישור תב"ר  1571עבור בי"ס יסודי  24כיתות במתחם  Cמגרש  ,116גם כן  25מליון ,גם
כן במימון משרד החינוך או השיכון או מפעל הפיס .טרם התקבלו ההרשאות .תב"ר 1572
חטיבות ביניים  15כיתות במתחם  Cמגרש  ,116בסך  20מליון שקלים גם כן במימון חינוך
או בינוי או העירייה או מפעל הפיס .תב"ר  15 1533כיתות במתחם  Cמגרש  116ע"ס 20
מי ליון שקלים ,גם במימון משרד החינוך או השיכון או העירייה או מפעל הפיס .תב"ר
 1574חטיבת ביניים  30כיתות ,מתחם  Cמגרש  ,116ע"ס  43מליון שקלים ,גם במימון
משרד החינוך או השיכון או העירייה או מפעל הפיס .תב"ר  1575כיתות ביניים 24 ,כיתות
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במתחם  Cמגרש  110ע"ס  30מליון שקלים גם במימון משרד החינוך ,או השיכון או
העירייה או מפעל הפיס .תב"ר  1576חטיבות ביניים  24כיתות במתחם  ,Cמגרש 110
ע"ס  27מיליון שקלים ,במימון משרד החינוך ,השיכון ,העירייה או מפעל הפיס או משרד
הבינוי והשיכון ,ותב"ר  1052מגרש ספורט במגרש  900במתחם  ,Bע"ס  550אלף שקלים,
במימון משרד הבינוי והשיכון .שינוי ייעוד של תב"ר  1568נגישות פיזית ופרטנית בגין
מגרש  910עלות בסך  ,21.015בהשתתפות משרד החינוך ,לנגישות פיזית עדכנית במגרש
 910והרקפת .זה השלב הראשון .אני משיב ליתר התב"רים,
חנוך עוז ,חבר מועצה :רגע ,יש לי שאלה על כל התב"רים האלה .איך יכול להיות שהיום
אנחנו מאשרים תב"רים ,ומחלקת החינוך כבר הוציאו להורים בחוברת ההרשמה להירשם
לביה"ס ב .C-כבר נרשמים לבי"ס במתחם  Cועוד אין תב"ר אפילו .איך זה נעשה?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא הבנתי את השאלה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :יש חוברת השלמה ששולחים להורים ,צבעונית ,לכל אחד איפה
להירשם .אם זה גני ילדים ,אם זה בתי"ס יסודיים ,אם זה כל מיני דברים .בחוברת הזו
שהוציאו בתחילת תש"פ ,לפני כמה חודשים הוציאו כבר את החוברת הזאת כנראה ,כתוב
שם מי שגר ברחובות הרצוג ועוד כמה רחובות שליד ,נא להירשם לבי"ס  .Cמי שגר
במתחם ,עזוב ששם עוד אין דיירים בכלל ,ורק היום אנחנו מאשרים את התב"רים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אתן לך תשובה .קודם כל בי"ס  Cכבר נפתח השנה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא ,במתחם .C
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה אמרת בי"ס  .Cבי"ס  Cשייבנה ב ,C-אני מקווה
שיתחיל להבנות כבר ממש בחודשים הקרובים ,אתמול דרך אגב ,הייתי בכנסת ,בלי קשר
לזה ,ובמשרד החינוך ,ונתבשרתי שנתנו הוראה ראש הממשלה ושר האוצר לתת הרשאות
לכל הרשויות בנושא – מה שעד עכשיו עכבו .אז זו בהחלט בשורה טובה שנקבל בזמן
הקרוב .אפשר להתחיל לבנות ,כי יש קבלן ,אבל לפי מה ששאלת ,ההורים שנרשמו לבי"ס
 ,Cהוא ייפתח השנה,
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :הוא התכוון למתחם .C
שלום בן משה ,ראש העיר :אני לא יודע .מי שנרשם לבי"ס  Cהשנה ,הוא כבר קיים .ויש
כבר הרשמה ,יש לנו שם כמה תלמידים ,לארבע חמש כיתות ,נכון? והכיתות האלה
נמצאות בבתיה"ס ע"ש שמעון פרס שם הן יהיו .ולכן יש תלמידים ויש כבר בי"סC
במתחם  Cשיעברו כשתהיה בנייה.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו עוברים לסעיף  ,5כחלק מהשקיפות שאנחנו רוצים
להציג ,זה גם חלק מהבקשות שלכם ,אנחנו עוסקים פה ,אני עובר לסעיף  5בשוונג של
התב"רים ,אנחנו רוצים להציג לכם סיכום של  2018של כל התב"רים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש עוד תב"רים ב.3.6-
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רק רגע ,אלה התב"רים שבקשו עליהם פירוט .אלה תב"רים
חדשים .בואו נצביע עליהם ,ועל התב"רים שטעונים הסבר ,נצביע אח"כ.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :טוב .יש עוד שניים שלושה ,ארבעה תב"רים ,שנעלה אותם
עכשיו .תב"ר  ,1577הנגשת  13כיתות ללקויי שמיעה ,בסך  390אלף שקלים במימון משרד
החינוך ,ותב"ר  70 1578אלף שקלים למבני גני ילדים במימון משרד החינוך והגדלת תב"ר
 1870מגרש  815ע"ס  850אלף שקלים במימון משרד המדע והפחתה של  600אלף שקל של
הטוטו ,מאחר וקיבלנו ממשרד המדע  850אלף שקלים .יש את התב"ר האחרון1333 ,
סקר על עבירות בנייה ,ע"ס  325אלף שקלים במימון העירייה .זה התב"ר האחרון שאנחנו
רוצים לאשר.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :או.קי .אנחנו נעשה הצבעה על סעיף  3 ,1ו .4-ראש העיר?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום מעוז?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד,
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר גבאי?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד
17
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני אנניה?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז שגיא?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד,
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה בן טובים?
משה בן טובים ,חבר מועצה :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יוכי?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בעד
(מדברים יחד)
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני מתנצל ,חנוך עוז?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 1
סעיפים  3 ,1ו 4-בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סעיפים
 3 ,1ו 4 -כמפורט להלן:
סעיף :1
א .אישור תב"ר מס'  1054עבור שיפוץ טיפת חלב ברחוב שבזי ,ע"ס  ₪ 18,441במימון
עירייה ו  ₪ 18,441במימון לשכת הבריאות ,סה"כ תקציב .₪ 36,882
ב .אישור תב"ר מס'  1055עבור שיפוץ מבני עירייה ,ע"ס  ₪ 300,000במימון עירייה.
ג .אישור הגדלת תב"ר מס'  1507עבור  3כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,)903( 203ע"ס
 ₪ 300,000במימון משרד החינוך /משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס
(תקציב קודם  ,₪ 2,700,000תקציב מעודכן .)₪ 3,000,000
ד .אישור תב"ר מס'  1570עבור בי"ס יסודי ממלכתי  24כיתות מתחם  Cמגרש ,116
ע"ס  ₪ 25,000,000במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל
הפיס.
ה .אישור תב"ר מס'  1571עבור בי"ס יסודי ממ"ד  24כיתות מתחם  Cמגרש  ,116ע"ס
 ₪ 25,000,000במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
ו .אישור תב"ר מס'  1572עבור חט"ב  15כיתות מתחם  Cמגרש  ,116ע"ס 20,000,000
 ₪במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
ז .אישור תב"ר מס'  1573עבור חט"ב שניה  15כיתות מתחם  Cמגרש  ,116ע"ס
 ₪ 20,000,000במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
ח .אישור תב"ר מס'  1574עבור חט"ע  30כיתות מתחם  Cמגרש  ,116ע"ס ₪ 43,000,000
במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
ט .אישור תב"ר מס'  1575עבור חט"ב  24כיתות מתחם  Cמגרש  ,110ע"ס ₪ 30,000,000
במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
י .אישור תב"ר מס'  1576עבור חט"ע  24כיתות מתחם  Cמגרש  ,110ע"ס ₪ 37,000,000
במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
יא .אישור הגדלת תב"ר מס'  1052עבור מגרש ספורט מגרש  900מתחם  ,Bע"ס 550,556
 ₪במימון משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם  ,₪ 1,080,715תקציב מעודכן
.)₪ 1,631,271
יב .שינוי יעוד תב"ר  - 1568נגישות פיזית פרטנית גנים מגרש  - 910גן כלנית בסך 21,015
 ₪במימון משרד החינוך ל -נגישות פיזית פרטנית גנים מגרש  - 910גן רקפת.
סעיף :3
א .אישור תב"ר מס'  1577עבור הנגשת  13כיתות לליקויי שמיעה מוס"ח חודש יולי
 ,2019ע"ס  ₪ 390,000במימון משרד החינוך.
ב .אישור תב"ר מס'  1578עבור מבנה יביל אולפנת זבולון ,ע"ס  ₪ 70,000במימון משרד
החינוך.
ג .אישור הגדלת תב"ר מס'  1870עבור מגרש סינטטי מגרש  ,815ע"ס ₪ 750,000
במימון משרד המדע ,התרבות והספורט והפחתת  -600,000תקציב טוטו (תקציב
קודם  ,₪ 600,000תקציב מעודכן .)₪ 750,000
סעיף :4
אישור תב"ר מס'  1333עבור סקר עבירות בניה בהתאם לתיקון  116לחוק התכנון
והבניה ,ע"ס  ₪ 325,000במימון עירייה.
בעד ) 14( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק,
שלום מעוז ,דו רון אמסלם ,עופר גבאי ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן
טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חנוך עוז.
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 .5הצגת סטטוס תב"רים ע"י גזבר העירייה
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו עוברים פה לסעיף  ,5אנחנו רוצים להציג לכם סיכום
שנתי של  ,2018זו הצגה לא קצרה .אני מציע לתת לרחבעם להציג .אם למישהו יש עוד
שאלה ספציפית ,אני ממליץ בחום שאחרי הישיבה ,מחר ,מחרתיים ,להפגש אתנו ,להפגש
עם רחבעם ,להפגש עם המהנדס ולדבר ,כי אם עכשיו נדבר פה על כל שורה ,זה דיון של
שלושה ימים .בבקשה.
משתתף בדיון :סליחה ,שלום ,אפשר להפריע ממש לשתי דקות? אנחנו לא קשורים,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא ,סליחה ,יש לנו תוכנית מסוימת ואנחנו מציגים אותה.
לא לא ,יש לנו תוכנית ,נסיים את ההצגה ,תראו גם אתם קצת ,ואח"כ נדבר .נגמור את
השלב הזה .זה לא ככה ,שבאים תושבים ונכנסים לתוך הישיבה .תמתינו ,ואח"כ תבינו
במה מדובר .בבקשה .סליחה ,בינתיים תתיישבו כרגע גם אתם .כן.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אנחנו מציגים פה את התקציב הבלתי רגיל ,תקציב בלתי
רגיל זה תקציב שהוא לא שוטף .דרך אגב ,המקורות שלו זה או מקורות עירייה ,או
משרדי ממשלה ,או כל מיני גופים אחרים .חילקנו אותו לשני אגפים והתמקדנו אך ורק
בכל התב"רים שאושרו בשנת  .2018יש לכם את השם ,תקציב עירייה ,או מה היה החלק
של העירייה ,תקציבים חיצוניים שזה משרדי הממשלה ,או פייס או טוטו ,סה"כ
בסטאטוס האם זה בוצע ,האם זה –
רז שגיא ,חבר מועצה :מה ההבדל בין הסתיים ובין בוצע?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :זה אותו דבר .אני הערתי על זה ,אחרי כן המשיכו בבוצע.
עדי אביני ,חבר מועצה :הסתיים זה יותר מבוצע .זה סופי.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :זה אותו דבר .הסתיים ובוצע זה אותו דבר .מכאן ואילך זה
רק בוצע.
רז שגיא ,חבר מועצה :בוצע שיפוץ זה אחרת מהסתיים?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :זה הסתיים ובוצע .מה שבוצע שיפוץ זה לא בנייה ,שיפוץ.
זה היה החלק הרגיל .החלק החרדי ,אתם יכולים לעיין שורה שורה ,אני לא אעבור שורה
שורה ,אלה כל התב"רים שאושרו בישיבת המועצה .חלק נמצאים בתכנון כפי שאתם
רואים ,חלק נמצאים עדיין בתהליך ביצוע ,אלה הזמנות שיצאו.
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ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :כשאתה אומר בביצוע ,יש יעד לסיום הביצוע?
מוגדר יום?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :תמיד .בכל הסכם יש יעד.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בסדר ,כדאי אולי להגיד ,האם הדברים מבוצעים
בזמן או לא מבוצעים בזמן? בדקתם?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :בדרך כלל ,ז"א הנושא של תב"רים נבדק,
חנוך עוז ,חבר מועצה :יש חלוקה של התב"רים בין המגזר הממלכתי דתי ,הדתי
והחילוני?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :בואו נבדיל בין בניית מוסדות חינוך זה על פי צרכים .לא על
פי אכלוס של בנייה רגילה .במידה ויש צורך ,מגישים בקשה ,משרד החינוך מאשר את
הצורך ואח"כ בונים .בכל הנושא הזה של שיפוץ הקיץ ,החלוקה היא  20 – 80בדרך כלל.
כלומר ,הם מקבלים  20אחוז בערך מגובה התקציב שהם מקבלים מיתר המוסדות
הרגילים ,הממלכתיים וגם הממלכתיים דתיים ,זה בגדול החלוקה .נכון? מחזיק התיק?
זה נכון?
עופר גבאי ,חבר מועצה :נכון מאד.20 – 80 .
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אלה דוגמאות למה שבוצע .הצללה בחטיבות הביניים ,דשא
סינטטי ,כדי שתתרשמו לא רק ממספרים ,אלא גם ממראה.
רז שגיא ,חבר מועצה :תחזור רגע ,בבי"ס בגין ,ההצללה היא  ,2018ז"א הסתיימה כבר
בסוף  2017ואתה הכנסת אותו לתוך  .2018התמונה הזאת של בגין כבר יותר משנה וחצי
יש הצללה בבגין.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :התמונות הן תמונות .אני דיברתי על התב"רים .יש פה
למשל את ה 9-מליון שקלים שאנחנו היום בביצוע של החלפת הלדים ,זה יוביל לחסכון
וגם תאורה נעימה יותר.
שלום בן משה ,ראש העיר :גם קיבלנו כתוצאה מזה שאנחנו בפרויקט  2מליון שקלים
מהממשלה.
רז שגיא ,חבר מועצה :תחזור רגע ,מה זה פארק המשפחה ,בחלק איפה שמד"א והעורף
של המשפחה? שורה ראשונה .כתוב תכנון ,כל החלק שקרוב לוואדי רבה ,מגודר כבר
שנתיים.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון .זה בגלל עבודות של תאגיד המים.
21

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  17/14מיום 6/8/2019

רז שגיא ,חבר מועצה :של תאגיד המים? ואין להם תאריך סיום?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אני אסביר לך למה לא .התכנון הוא בסביבות  13מליון
שקלים ,נכון להיום יש לנו חלק מהסכום .ביקשנו ממשרד השיכון השלמות ,אישרו רק
חלק מההשלמות .אנחנו ביקשנו תוספת ,במקרה היום ישבנו שם .ברגע שהסכום הכללי,
הסופי יגיע ,אנחנו נתחיל.
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל מה שאתה רואה שם זה עבודות של תאגיד המים .יש שם
החלפה של צינור מים מאד מאד מרכזי ,גדול מאד .הם אמורים לסיים ,אני מקווה
בשבועות הקרובים .זו עבודה מאד מאד גדולה שם.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :יש פה שדרוג של שטחים ציבוריים ,נגישות ,מתקני
משחקים לדוגמא ,יש לכם כאן את הפירוט ,גן נחליאלי ,גן טל ,שלושה מתקני משחק ,גן
ז'בוטינסקי שם ,משהו צבעוני ויפה .פארק ז'בוטינסקי הידוע.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון .פארק ז'בוטינסקי באמת נמצא שם.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הייתה שם גם תחרות אדריכלים,
שלום בן משה ,ראש העיר :גם סיימו עכשיו ,לפני מספר חודשים את מתקני החיילים
לכושר ,ובאמת יפה מאד שם.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :יש דשא סינטטי בכל רשימת הגנים הללו ,בסך של 944
אלף שקל ,בעשרים מתחמים .הצללות גם כן יש פה פירוט ,כל ההצללות נעשו .ריהוט גן,
אגף שפ"ע ,טיפול בשורשי העצים ב 19-מקומות .אגף בטחון – זה שיפוץ מקלטים בעיקר,
התמונות האלה אכן נכונות ,חמישה כוכבי יופי.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא ,בהחלט כן .בנו מקלטים יפים.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :האגף הכללי ,הכתב באמת קטן ביותר ,תמר  1-2החלפת
מדרכות ,ריבוד כבישים,
חנוך עוז ,חבר מועצה :תגיד רחבעם ,מתי יהיה הריבוד בשבזי? ממש בעייתי לנסוע שם.
שלום בן משה ,ראש העיר :נדבר על שבזי בנפרד .בינתיים סיימנו את הכבישים בכל
האזור של המוביל של הירקון ,סיימנו באזור שיכון ד' ,איך נקרא שם הרחוב? חזון איש,
וברח' אפק סיימנו את הכל ,ויש תוכנית ,עכשיו כרגע אנחנו צריכים להשיג כסף,
רז שגיא ,חבר מועצה :אי אפשר לשפץ את שבזי .אי אפשר .כבר בקדנציה הקודמת
הסבירו לכם ,עד שלא יסיימו את אצ"ל ,וזו שאילתא שכנראה נקבל עליה עכשיו תשובה,
עד שלא יגמרו לשפץ את אצ"ל אי אפשר לשפץ את שבזי.
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שלום בן משה ,ראש העיר :נכון .תקבלו תשובה.
רז שגיא ,חבר מועצה :התשובה אליך ,נחכה עד שיגמרו באצ"ל.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון .נכון.
רז שגיא ,חבר מועצה :ואת זה ענה שלום לפני שנה וחצי ,בתחום המליאה.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון מאד .כן ,בבקשה.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :בי"ס נתיבות משה זה תכנון עדיין .אגף הנדסה עושה את
החלק שלו במוסדות ציבור ,הנה התמונות ,זה רק השלב הראשון .יש עוד כמה שלבים.
בית מורשת יהדות תימן גם כן שלבים אחרונים .היכל התרבות שהסתיים ,כמה השקענו
שם? ,30-40
שלום בן משה ,ראש העיר :יש תקציב חדש שניתן לעירייה לפני כמה שנים ,עשר שנים?
התקציב אושר לפני עשר שנים ,זה עלה בסוף  31מליון שקלים.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :מתי חוגגים את ההצגה הראשונה?
רז שגיא ,חברת מועצה :לא יחגגו את ההצגה הראשונה ,בשנת המינויים  ,2020עד סוף
השנה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בסוף השנה יסתיים היכל התרבות? מעולה .מתי
מתחילים כבר הברושורים ,כולל מינויים והזמנת הצגות לשנה לפני צריך ,ההצגות לא
מחכות לנו,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן .נכון .בעוד כחודשיים .זה נמצא כרגע בבדיקה בעירייה,
הייתה גם פגישה עם כמה גופים בארץ שמכינים דברים כאלה ,צריך להגיד שזה לא פשוט,
מכיוון שבאו לכאן כמה כאלה שמפעילים מקומות כאלה ,והם לא כל כך מתלהבים,
מכיוון שכאן מדובר במבנה מאד מורכב ,עם מערכות מאד מאד יקרות .הגודל שלו גם כן
קצת מדאיג את האנשים ,כי כדי שהוא יהיה כלכלי ,צריך להבטיח שתהיה תפוסה של זה
ברוב הזמן
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :נכון ,ולכן צריך כבר לתכנן.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון ,ולכן אנחנו פנינו לגופים גדולים ,ולא קיבלנו כרגע
תשובות .אנחנו בודקים כרגע עם עוד איזה גוף אחד גדול ,ונראה מה לעשות.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :לא ,כי המשמעות היא שזה יעמוד ככה עוד שנה
סתם .אתה אומר שלמעשה זה יסתיים בעוד חודשים ,ולמעשה בדצמבר הבא לא נעשה
שום דבר.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו יוצאים למכרז.
שלום בן משה ,ראש העיר :ועד סוף השנה ,יש לנו בערך עוד חודשיים לעשות סקירה של
כל המערכת.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :משרד התחבורה :זה השקף שמשקף בגדול את כל תקציבי
משרד התחבורה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אגף ההנדסה ,זה ראש העיר .תסתכל כמה יש לך פה ,סכומים
נכבדים מאד.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כן .סכומים נכבדים .בהמשך ,אנחנו בעיקר פונים עכשיו
למשרדי ממשלה,
עופר גבאי ,חבר מועצה :תחזור חזרה ,אתה רץ מהר ,לאט לאט,
(מדברים יחד)
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אפשר להמשיך? פרויקט עין החורש בחודש הקרוב יסתיים,
חג'בי כבר הסתיים ,וכל ההוצאות עבור השכונות החדשות ,כולם מודעים להיקפים
הגדולים .פיתוח מתחם  Cאנחנו עוברים עכשיו לשלב שני,
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :זה צילום מהמתחם מהשבוע.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הכביש העורפי ,אנחנו קיבלנו את התוספת התקציבית
ממשרד השיכון ,אנחנו אמורים לקדם כדי להשלים אותו ,ועכשיו אנחנו מתעסקים יותר
באזורים הח דשים ,כל בתיה"ס ,בתי החינוך החדשים ,קריית החינוך זה בתכנון ,גם זה
בתכנון ,שוב ,כל זה יותר בשכונות החדשות.
משה בן טובים ,חבר מועצה :לאט לאט יותר ,אנחנו מנסים לקרוא .אפשר לשלוח לנו את
המצגת?
שלום בן משה ,ראש העירייה :בבקשה ,תתרשמו מהתמונות.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :תתרשמו מהמבנים .בדרך כלל אנחנו קצת מקטינים את
האדריכלות חוץ .זהו ,בסה"כ  900מליון שקל.
שלום בן משה ,ראש העירייה :תודה רבה לכם על ההקשבה .הלאה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חברים ,אני חוזר לסעיף  ,2בנושא השאילתות .יש לנו פה
שבע שאילתות.
משה בן טובים ,חבר מועצה :אמרנו שאנחנו רוצים אולי לשמוע את החברים בחוץ ,כדי
שלא נעכב אותם?
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שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
גיל ,תושב :אנחנו מייצגים פה את הציבור הדתי ,בחוץ יש קהל גדול ,כי אנחנו מרגישים
שאנחנו סוג ב' ,ואני אסביר .אם זה בנושא של תנועות נוער ,אין לנו תקציבים ,אין לנו
מבנים ,נותנים לתנועות הנוער שלנו להיות במבנה של ספורט ,אין לנו מרתף ,אין לנו
קס"א ,רוצים לעשות חוגים – אין אפשרות .אצל החילונים יש מלא מקומות ,לחרדים יש
את כל המנגנון של הציבור שלהם ,התורנים ,של החוגים התורניים .ואני רוצה שגם
הילדים שלי יזכו לזה .אם זה הסעות ,אם זה ישיבה תיכונית שאין פה כרגע ,ואנחנו
מוציאים ולא מקבלים לזה מימון ,בניגוד לאחרים שגם כן מקבלים .יש צהרוניות
שהצליחו והיו טובות ,והוציאו והביאו משהו אחר .בתי"ס שלנו מלאים ביחס לבתי"ס
בחדשה אלון פסגות .יש פער עצום .אם שם מסיימים שיפוצי קיץ ב 3.8-אצלנו עוד
באוקטובר ממשיכים לשפץ .כשיש לנו בריכת שחייה במגרש ספורט ,אז לוקח חצי שנה עד
שמגיעים וחושבים להתחיל משהו .ולכל אורך הדרך מרגישים שצריך על כל דבר להלחם,
שמים לכל דבר רגליים ,ובסופו של דבר ,מי שיגדל פה ואנחנו התושבים ,הילדים יש
באמת קהל מאד גדול ואני רואה גם פה ,רוב חברי המועצה דתיים עם כיפה ,ספרתי
במקרה ,ואם נסתכל,
חנוך עוז ,חבר מועצה :נשים לך את מיכאל .כמה שנים אתה גר פה?
גיל ,תושב :אני מעל  12שנה ,אשתי מעל שלושים שנה ,עושים פה הרבה דברים מאד
טובים ל כל הציבורים ,אבל באיזשהו מקום אנחנו מרגישים מופלים לרעה בהרבה מאד
תחומים.
סיוון ,תושבת :עכשיו לאחרונה ,אני אחדד קצת את האש שהייתה .זה התלמודית(?)
שהיי תה ,שפעלה מאד יפה במשך שלוש שנים ,ואם זה גל מיני אירועים שאנחנו מארגנים
ואנחנו מרגישים שהעירייה קצת מתנערת מהם ,ובאיזושהי תחושה שאנחנו לאחרונה,
שלום בן משה ,ראש העיר :מה זה לאחרונה? בחודשים האחרונים?
סיוון ,תושבת :בשנה האחרונה אולי ,אני מציפה את זה מעבר לדברים שהוא ציין ,שזה
בכלל באופן כללי בציבור הדתי לעומת בכלל ,אלא יש גם תחושה שלאחרונה יש עוד
משהו שהוא עוד יותר מכעיס ,שאנחנו בכלל הולכים לאיבוד ,הציבור שלנו.
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שלום בן משה ,ראש העיר :תקשיבו ,מה שעשינו עכשיו ,זה משהו שהוא לא על פי
הכללים ,לא פרוטוקול הכללים ,כי זה עכשיו כרגע ,מה שנקרא ,התקלות מקרוב .קודם
כל אני מצטער על ההרגשה שלכם .המציאות שאני מכיר מאז שאני ראש עיר ,היא שונה
בתכלית השינוי .שונה בתכלית השינוי .האמן לי ,ואני יכול להוכיח לך אחד לאחד.
בתכלית השינוי.
גיל ,תושב :תספר לי מה יש.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני לא הולך לספר לך .לא לא ,סליחה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא עכשיו ,תכין את כולם והוא יבוא.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,הנושא לא לדיון .תרשום בבקשה את כל מה שאמרת,
תקבל תשובה על כל אחד מהם .ורק בעניין של התלמידים ,אומר לך דבר אחד פשוט .אני
לא רוצה להכביר במילים בעניין של תלמידים .אני יודע מה נעשה שם .אני יודע את
היתרונות שהיו וכו' וכו' ,אנחנו נתנו פתרון לשנה הקרובה ,ברוח התלמודית באופן מלא,
וגם התקציב שאתם תשלמו עם החברה ,יהיה – אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו .אתה
רוצה להביא אנשים לדבר איתך ,תביא את הרשימה ,מתי שתרצו .אבל אני אומר לכם
קטגורית :זה רחוק מהמציאות .רחוק מהמציאות .זהו ,תודה רבה לכם .אני מודה לכם,
ושיהיה לכם כל טוב .הנושא הבא.
.2א .מענה לשאילתה של חבר המועצה רז שגיא בנושא שיבוץ תלמידים לביה"ס
במתחם _____________________________________________ 808
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :טוב ,חברים ,שאילתה ,סעיף  ,2שיבוץ תלמידים בבי"ס
במתחם  , 808אני אקריא ברשותכם את התשובה :באגף החינוך נערכו דיונים בקשר
לשיבוץ בתיה"ס לשנת הלימודים תש"פ .בתיה"ס שאותם נדרשנו לשבץ במיקומים
זמניים הינם צומח  18 Aכיתות ,מעמד צומח  6כיתות , ,צומח  3-4 ,110 Cכיתות.
חטיבת ביניים צומחת  4-5כיתות .לאחר עבודת המטה של הגורם המקצועי ,בהתאם
לממלכתי וממלכתי דתי בשיתוף וועדי ההורים ,בוצעו החלופות ע"י כל אנשי הצוות ועל
דעת כל המכותבים ,אותה קיבל ואישר ראש העיר .צומח  Aבמבנה חטיבת הביניים
במגרש  815מעמד צומח בבי"ס ענבלים ,צומח  ,110 Cבמתחם הקהילתי ,חגי החוגים
הצמודים באולם הספורט בבי"ס שמעון פרס ,וחטיבת ביניים צומחת במתחם הקהילתי,
בי"ס פסגות ,על שם חיים גורי .אגף החינוך נערך לביצוע ההתאמות הנדרשות ,לפתיחת
שנת הלימודים תש"פ.
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יאיר דואק ,יו"ר ועד הורים יישובי :אני רוצה להוסיף משהו בעניין הזה ,אני רוצה
להגיד שהשיבוצים דורשים את הזמן המלא שלנו ,וועד ההורים והנציגים של בתיה"ס
הרלוונטיים ,והכל התקבל על דעתנו ,ובהסכמתנו .הכל היה פתוח בפנינו ,כל האופציות
מפה וישבנו כולנו והגענו למסקנה שתאמה בדיוק למה שהוחלט.
שלום בן משה ,ראש העיר :תודה רבה .נמשיך.
.2ב .מענה לשאילתה של חבר המועצה רז שגיא בנושא תחנת המעבר לפסולת בניין
שנמצאת בדרך בן גוריון_______________________________________
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בתחנת המעבר לפסולת בניין ,אתר למחזור ופסולת בניין
וטיפול בנושאי עפר ,הוקם על פי דרישת המשרד להגנת הסביבה ,מחוז מרכז ,במטרה
למנוע שפיכה פרטיזנית של פסולת בניין בשטח הפתוח ,לצורך הקמת האתר פורסם ע"י
החברה הכלכלית של ראש העין בערבון מוגבל מכרז בשטח מתחם  Aקרקע לשימוש
ציבורי ,לשימוש באתר במגרש בהיתר חורג וברישיון עסק .זמן ההתקשרות במכרז הוא
לחמש שנים ,ניתן לשימוש חורג שהינו ארעי לתקופה מוגבלת ,נושא רישוי העסקים
מטופל ע"י מחלקת רישוי עסקים בשיתוף עם המחלקה לאיכות הסביבה  ,ניתן היתר זמני
לשנת  2019ובגין האמור הגיש הזכיין השגה .התחנה אינה משמשת כתחנת מעבר אלא
מבצע ת מחזור תוך הפרדה ומיון של פסולת בניין ,צפי ביצוע לקראת סוף שנת ,2019
ומשום כך אין מניעה להמשך ההפעלה של תחנת המעבר במקביל תיבדק התביעה ע"י
גורמים מקצועיים המומחים בנושא של איכות הסביבה ,האם ניתן למצוא פתרונות
מעשיים כדי להביא למצב שהסביבה אינה נפגעת.
שדרוג בפיתוח רחוב האצ"ל ,במענה לפניה ,שדרוג רח' האצ"ל מבוצע ע"י תאגיד החכ"ל
באמצעות הקבלן ,לאור התנהלותו הבלתי תקינה של הקבלן והפרת ההסכם מצדו ,פעלה
חכ "ל באמצעות עו"ד ובצעה סילוק יד ותפיסת חזקה באתר ,העבודות הסתיימו ע"י
תאגיד המים ולאחריו החכ"ל באמצעות קבלנים מטעמם ,מועד משוער לסיום העבודות
סוף רבעון ד' .2019
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.2ג .מענה לשאילתה של חבר המועצה רז שגיא בנושא איתור ומינוי רב ראשי לעיר
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :איתור ומינוי רב ראשי לעיר – המערכת למינוי רב מתבצעת
ע"י המשרד לענייני דתות .תחילת תהליך ופרסום של שר הדתות,
שלום בן משה ,ראש העיר :והפנים .הפנים והדתות.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :התהליך התעכב עד סיום הבחירות הקודמות ,עכשיו נדחה
עד הבחירות הקרובות .הייעוץ המשפטי ניתן גם הוא ע"י המשרד לדתות ,מתן התקנות יש
לנו פה וניתן יהיה לקדם את הליכי המינוי רק לאחר כינונה של הממשלה הבאה.
.2א.א .מענה לשאילתה של חבר המועצה בני בגה בית אור בנושא תחבורה באזורי
התעשייה והמסחר בצפון העיר_______________________________
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :תחבורה לאזורי התעשייה והמסחר לצפון העיר :עיריית
ראש הע ין פעלה ופועלת ללא לאות לקדם פתרונות קבועים בנושא התחבורה .גובשה לשם
כך תוכנית אב ,במהלך השנים נעשית פעילות מקיפה מתמדת בתאום מלא עם משרדי
התחבורה ,השיכון והוועדה המחוזית למימוש התוכנית הלכה למעשה .בין היתר אנו
עוסקים בהכנת תוכניות פתרונות תחבורה כוללים וכמובן תחבורה ציבורית תחילה,
שדרוג והעדפה מתמדת של התחבורה הציבורית ,פיתוח תשתית דרכים וחניונים ,שילוב
תשתית ומערכות תחבורה רבות ,קיבולת והסעת המונים ,בחינת השפעתו התחבורתית
של כל פרויקט נוסף בראייה כוללת של תוכנית האב ,והצגת התניות תחבורתיות על בסיס
התניות התחבורה שצפוי לחולל בהתאמה .פיתוח מערכות תחבורה מתאימות .פיתוח
מערך תחבורה בדגש על אזורי התעסוקה המתפתחים בצפון מערב העיר ,בעיר פועל מזה
שלוש שנים בהצלחה מערך תחבורה ציבורית משודרג בעניין של מתן מענה ישיר
למטרופולין תל אביב ,ולתחנת הרכבת ,בראיית שעות שיא ושפל .הצורך הולך ומתגבר
ככל שמתקדם אכלוס השכונות החדשות.
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.2ב.ב .מענה לשאילתה של חבר המועצה בני בגה בית אור בנושא תכנון ובניית מבני
ציבור בפסגות אפק_________________________________________
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :תכנון ובניית מבני ציבור בפסגות – אפק .יש פה פירוט.
קיבלתם אותו ,של סטאטוס מבני ציבור בפסגות אפק .אני לא אעבור פה על כל העמודים,
אבל אתם רואים פה את התוכניות ואת האכלוס.
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל אני יכול לבשר לכם שבמהלך החודשיים הקרובים,
מקום ב לב יוכל לקבל מבני ציבור לצורך פעילות קהילתית וחוגים לילדים – כל מה שצריך
במבנה כפול שנמצא על איילון פינת הרב גורן .זה ייתן מענה לפחות לשנה וחצי הקרובים.
בעוד שנה וחצי ,כאשר הפרויקט של שפיר הנדסה שנמצא על האיילון יסתיים ,יש לנו שם
 2000מ"ר לטובת העירייה ,שאפשר לעשות שם גם ספריה וגם דברים נוספים ,ושזה יקרום
עור וגידים ,אנחנו נעשה ישיבה לגבי הצרכים ונעשה את זה .ב A-נוכל לקבל ,יש כבר
מקום וזה בפרשובסקי  ,בקומה שניה ,מעל גן ילדים ,שני גני ילדים רצופים אחד לשני,
כפול ממה שיש פה ועוד יותר ,זה די רחב ,ואפשר יהיה לעשות שם ,יעשו שם גם פעילות
קהילתית וגם חוגים לילדים .דבר נוסף ,האולם ספורט היפה מאד ,שעכשיו הולך להיפתח
כבר יותר מאוחר למעשה ,להיפתח בשנת הלימודים הקרובה ,נמצא בפרס ,אולם גדול
מאד ויפה ,וכמובן יפעל בשעות הבוקר לטובת בתיה"ס ,ואחה"צ לפעילות ספורטיבית
לכלל התושבים .אולם ספורט נוסף שבעוד חודשיים גם כן ייפתח ,נמצא בין אולפנת
זבולון לבין בי"ס עתיד ,גם כן אולם יפה וחדיש מאד .הוא ישרת את הבנות של אולפנת
זבולון בבוקר ,והבנים בעתיד בבוקר .כמובן בתאום בין שני המוסדות ,ואחה"צ וערב
ייפתח כמובן לפ עילות לכלל הציבור .כלל פעילות ,גם ספורט וגם פעילות אחרת ,כפי שזה
נעשה בבגין וברבין ובשאר המקומות.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :או.קי .יש פה בחומרים שלכם מצגת מתאימה לגבי כל נושא
מבני הציבור.
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.2ג.ג .מענה לשאילתה של חבר המועצה בני בגה בית אור בנושא תחנת הכח בצומת קסם
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שאילתה אחרונה תחנת הכוח בצומת קסם .זה בהחלטת
ממשלה מיום  2.4.2017נדון הפטור בתכנון תחנת כוח ,המבוססות גז טבעי ,וכן נקבעו
תנאים להכנת תוכנית להגשה ,לאישור לות"ל.
חנוך עוז ,חבר מועצה :איפה כל אלה שהגישו את השאילתות?
שלום בן משה ,ראש העיר :באמת חבל שמי שהגיש את השאילתות לא נמצא כאן ,אבל
אני מציע שלגבי תחנת הכוח קסם ,כבר נתתי לכם עדכון יותר מדויק .הלאה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיף  ,6רחבעם בבקשה ,עדכון תקציב.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :יש עדכון תקציב עבור,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני נמנעתי מלהגיש שתי שאילתות בגלל תשעת הימים .אבל אני
יכול לשאול אותן בפעם הבאה.
שלום בן משה ,ראש העיר :איזה שאילתות?
חנוך עוז ,חבר מועצה :אחת ,אני רוצה לדעת מבקש לעשות לנו בדיקה האם התקינה של
וועדת הרחבה עלתה באותו יחס גם באגפים אחרים בגלל הגידול באוכלוסיה .נגיד,
הנדסה ,תכנון ובנייה גדלו בהתאם .מה קורה מאחר וגדלו התקנים של הגידול ,כי ראיתי
פתאום פה ,שמישהי אומרת ,בוא נארגן כסף לתושבים לקראת חגי תשרי .לארגן סיוע,
לעזור לתושבים לקראת חגי תשרי.
שלום בן משה ,ראש העיר :תגיש שאילתה וניתן לך תשובה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :ועוד שאלה שניה ,אם יש מעורבות של קידומים או נותנים
הוראות פה חברי המועצה לעובדים .זה מה שאני רוצה לדעת.
עופר גבאי ,חבר מועצה :מה זה הוראות?
חנוך עוז ,חבר מועצה :הוראות ביצוע לעובדים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אתן לך תשובה עכשיו ,כרגע,
חנוך עוז ,חבר מועצה :או האם הם יכולים להגיד אני אקדם אותך.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,מכיוון שאתה חבר מועצה וותיק ,ואתה מכיר את
העניין היה חבר מועצה ,סגן ראש העיר הראשון,
עדי אביני ,חבר מועצה :אני רק מתגעגע למחשבה שדבר כזה יכול לקרות .מי שיגיד דבר
כזה.
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שלום בן משה ,ראש העיר :דקה אחת .בלי ציניות .במישור הענייני והעקרוני ,חבר מועצה
לא יכול לתת הוראות לעובדי עירייה .נקודה .לא יכול וגם לא צריך להגיד להם אני אקדם
אתכם .יש לעובדי העירייה מנהל אחד .וזה מנכ"ל העירייה .כל מי שרוצה יכול לקבל כל
שאלה וכל תשובה ממנכ"ל העירייה .בחפץ לב .ואם מישהו עושה את זה ,הוא לא בסדר.
וזה הכל .לבד ממי שהוא סגן ראש עיר בשכר ,יש לו מטעם העובדה שהוא סגן ראש עיר
בשכר ,יש לו גם האצלת סמכויות והוא מקבל שכר .הוא כן יכול ויש לו יותר סמכויות
מאשר חבר מועצה רגיל ,בדברים האלה .בבקשה.
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :מה אתה מייעץ לעובד לעשות אם זו הסיטואציה
והוא מקבל הוראות?
שלום בן משה ,ראש העיר :שיפנה למנכ"ל.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :לפני שבוע קיימתי שיחות עם כל העובדים של העירייה
והנחינו אותם בהתאם.
שלום בן משה ,ראש העיר :תראו ,שלא בהתאם ושלא נעבור לקיצוניות שניה ,כלומר ,אין
מצב שבו חבר מועצה רוצה לדבר עם מישהו ,ויגיד לו :אל תדבר איתי ,רק המנכ"ל .זה לא
כך .שלא יתפרש עכשיו שעובד עירייה לא יכול לדבר עם חבר מועצה .זה הרי אבסורד.
אבל לתת לו הוראה תעשה את זה ,תיקח את זה ,תעביר ,תלך לשם ,תעשה כך,
עופר גבאי ,חבר מועצה :אבל חבר מועצה יכול לשאול שאלות ,ויכול לברר דברים ,לבקש
הסבר ולקדם דברים.זה תפקידו.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :הוא יגיד אני רוצה לקדם,
(מדברים יחד)
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :זה תקף גם במחלקות העירייה ,באגפי העירייה
ובמטות של העירייה וגם בתאגידים?
שלום בן משה ,ראש העיר :במטות פחות ובתאגידים פחות .דקה ,דקה ,בדיוק מה שאמר
אבי ני ,אם יש משהו ספציפי תגידו לא כאן ,תפנו למנכ"ל העירייה והוא יבדוק את העניין
הזה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חבר מועצה שרוצה פרטים וכו' ,כפוף אלי.
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בקשה לקבלת נתונים צריך לפנות למנכ"ל.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :זה עניין של מדיניות.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :המדיניות היא לפנות אלי .אלי.
חנוך עוז ,חברת מועצה :קובעים יעדים ,רוצים זה – פונים לאגף ,ולא על בסיס יומי.
שלום בן משה ,ראש העיר :ואתה צריך לעקוב אחרי העניין .אם אתה רוצה לקבל
מסמכים או כל דבר אחר ,יש נוהל כתוב.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :אבל אם חבר המועצה רוצה לקדם את האגף לשרות
התושב ,הוא יכול לתת הנחיות כמו שלכולם ,הוא אומר :אני רוצה שהשנה יהיו פחות
תלונות ,אני רוצה לעודד את השרות ואת היחס לתושבים.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :זה אתה כן יכול .אתה אפילו חייב.
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :הנחיה זה זה אני צריך שאתה תדפיס לי עכשיו
שמונה עותקים של איקס .זו הנחיה .מדיניות זה לבוא ולשקף את התפיסה שלך .ואתה
יכול לקדם או לא לקדם את זה.
בני אנניה ,חבר מועצה :בזמנו ,עם השיחה הזאת הגענו לחברי מועצה חדשים .מה
הגבולות,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון .נכון.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :ומעבר לזה ראש העיר רשאי להאציל מסמכויותיו לכל
מי שהוא רוצה.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :ומה זה מחזיק תיק באמת? זו השאלה ,מה זה מחזיק תיק?
בני אנניה ,חבר מועצה :זה גם פועל לשני הכיוונים ,שאנשי מקצוע נמצאים פה שנים,
ולפעמים הם שולטים גם במדיניות ולא רק ,אני אומר ,זה לשני הכיוונים.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא ,סליחה ,במדיניות הם לא שולטים .מדיניות נקבעת,
בני אנניה ,חבר מועצה :לא ,אני מתכוון שאתה מנסה להכתיב מדיניות והם עושים משהו
אחר .לא ,אני אומר ,זה פועל לשני הכיוונים.
שלום בן משה ,ראש העיר :בהנחה שזה קורה ,יש מנכ"ל,
בני אנניה ,חבר מועצה :אז אני אומר ,הטענה הזאת היא לשני הכיוונים.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :אני מציע ,אדוני ראש העיר ,שיהיה מסמך מסודר שיסדיר את
הכל .מה הגבולות .מה אפשר ומה אי אפשר .אבל מפורט .מפורט שיסגור את כל הפינות.
יסביר את הדבר לכולנו.
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שלום בן משה ,ראש העיר :תראו ,הדברים האלה הם לא כאלה חד משמעיים .צריך אולי
להוציא גרסה חדשה .מה שברור ברור .בבקשה .הלאה.
 . 6אישור עדכון תקציב משרות אגף הרווחה בהתאם לטבלה שהונחה על שולחן
מליאת המועצה ___________________________________________
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :סעיף  ,6תוספת תקנים לאגף הרווחה .זה גם עונה לשאלה
של חנוך .תוספת של מרכזי לימוד  2.25משרות אזרח וותיק  1.5משרה ,אני מדבר על
משרות לא על עובדים ,כי בנאות אילנה .זה מתחלק בין  2ל .3-בסה"כ – אמרתי באזרח
וותיק יש  2.25משרות למרכזי לימוד 1.5 ,משרה לאזרח וותיק ,ומשרה אחת לנאות אילנה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל זה נותן מענה?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,הם קיבלו אישור תקנים .את זה קיבלו,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :ולכן אנחנו מבקשים בעצם את האישור פה ,של תוספת
תקנים.
רז שגיא ,חבר מועצה :אושרו תקנים ואנחנו מאשרים אותם?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :קיבלו אישור ממשרד הרווחה .המועצה מליאת המועצה
אמורה לאשר את זה .כי זו תוספת.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני רוצה רגע להבין ואני שם בצד את אגף הרווחה .זה לא משרה
שלה .יש תוספת ,אני מפנה את זה אליך ,כי אנחנו כולנו כואבים את זה ,יש תוספת של 16
אלף איש בעיר הזאת .איך  16אלף איש ,היינו  42אלף,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה .הוא שאל את השאלה הזאת ואני אומר לו שיפנה
שאילתה ויקבל תשובה על זה.
רז שגיא ,חבר מועצה :מאה אחוז ,אבל לאשר תקנים ,רק  2.5תקנים? אני הייתי מצביע
על עוד  22תקנים .איזה ניגוד עניינים יש פה?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :זה  4.75תקנים.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חברים ,אני רוצה לעשות הצבעה .סעיף  ,6אני רוצה לאשר
את התקנים שאמר רחבעם באגף הרווחה.
רז שגיא ,חבר מועצה :באגף הרווחה אני לא מצביע .זה ניגוד עניינים.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שכטר ,איננו .עדי אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום מעוז?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר גבאי?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :לא מצביע ניגוד עניינים.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה בן טובים?
משה בן טובים ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יוכי?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בעד.
(מדברים יחד)
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני מתנצל ,חנוך עוז?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
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שלום בן משה ,ראש העיר :מישהו אמר את זה בהלצה .אתה בעד או נגד?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
שלום בן משה ,ראש העיר :אז גמרנו .הלאה.
החלטה מס' 2
סעיף  6בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון תקציב משרות
אגף הרווחה בהתאם לטבלה שהונחה על שולחן מליאת המועצה.
בעד )14( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק,
שלום מעוז ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן
טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חנוך עוז.
 . 7אישור נסיעת ראש העיר וחברי מועצה ישי אדוארד ובני אנניה לוואנבס בצרפת
במסגרת תכנית ערים תואמות
 . 8אישור נסיעת סגן ראש העיר מיכאל מלמד וחבר המועצה עומר רצון לאודסה במסגרת
חגיגיות  225שנה לעיר אודסה________________________________________
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו עוברים לסעיף .7
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי ,לגבי סעיף ו 8-אני רוצה להציג לכם את זה אני .אנחנו
קיבלנו הזמנה ,זו השנה החמישית ,לעיר תאומה שלנו שנמצאת בצרפת ונקראת בו(?) ויש
לנו איזה סוג של שיתוף פעולה איתם .ראש העיר שלח לי מכתב וביקש לשלוח משלחת של
 5-6-7אנשים לשם .אני נעניתי לבקשתו ואני צריך את האישור שלכם .אנחנו ניסע מכאן
שלושה נציגים ,מטעם העירייה .אחד אני ,השני זה ישי ,יהיה גם בהמשך ושלישי זה בני
א נניה .הסיור ,הפגישה הזאת תהיה שלושה ימים .במסגרת הפגישה הזאת תהיה פגישה
עם הקה ילה היהודית ,ועוד דברים נוספים .העלויות לעניין הזה זה הטיסה בלבד ,הלוך
חזור .כל יתר העלויות של ההלנה ,ההזנה והנסיעות ,האוכל וכו' על חשבון העירייה .זאת
הזמנה אחת .העירייה מארחת שם .כן .לזה התכוונתי .הנסיעה השניה ,זאת הזמנה של
עיריית אודסה ,שגם אני יכול לומר לכם ,שזו כבר פעם חמישית שמזמינים אותנו .כל שנה
מזמינים מחדש .השנה הם בקשו להזמין ,כי יש להם איזה אירוע במלאת  225שנים
לאודסה .כולכם מכירים שאודסה הייתה בעבר עיר חשובה מאד מבחינת הקהילה
היהודית .הייתה שם קהילה גדולה מאד .אני לא יכולתי להיענות לבקשתם ,א .כי אין
שום סיבה ,שאני אסע פעמיים ,וב .אני לא יכול לנסוע מכיוון שהעיתוי לא מתאים .זה
יוצא בשבוע הראשון של פתיחת שנת הלימודים ב 2-לחודש .ביקשתי מהסגן שלי שייצג
אותנו .יהיו שני נציגים שייסעו לשם ,אחד זה מיכאל מלמד ,והשני זה עומר רצון .גם פה
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כל ההוצאות לבד מהטיסה הלוך חזור הן על חשבון העירייה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אני רוצה לציין שהטיסות שלי הממשלה מממנת .לא על
חשבון העירייה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי ,סליחה ,סליחה ,גם אם מיכאל טס על חשבונו,
המועצה צריכה לאשר את הנסיעה .זו נסיעה בתפקיד ,ולכן אני מבקש להעלות את
הבקשה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לפי הנהלים ,צריך להגיד מה ההוצאות ושיש כיסוי
תקציבי,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הערכתי כבר לפני שבוע שמדובר ב 600-דולר בערך לטיסה
אחת .ובסוף זה היה  570דולר ,בסביבות  14אלף שקל הכל .עכשיו מיכאל לא צריך – אז
תורידו  2400שקלים .כלומר ,יש מקור תקציבי .זה מאושר.
רז שגיא ,חבר מועצה :יש לי כמה שאלות .אני אתחיל מהמהות .יש לעיריית ראש העין
שבע ערים תאומות .אני משער שמרביתנו לא מכירים אותן ,אבל העיר התאומה הקרובה
ביותר היא קריית ביאליק .אני חושב שאם אנחנו מעוניינים לקדם את נושא ברית הערים
התאומות ,אז אנחנו צריכים לשים מאחורי זה מהות .כי למשל השנה בטלה העירייה
הזאת את הפסטיבל ניו אורלינס שהיה משהו שהתקיים קבוע ודעך .אבל אני חושב
שהמהות של ברית ערים תאומות זה לא לנסוע לחו"ל .סלח לי ,חנוך .אני מוכן להתחייב
שאני לא אסע לא על חשבון העירייה ולא על חשבון אף אחד אחר לשום טיול ,לשום
נסיעה ,לשום עיר תאומה ,אולי קריית ביאליק כן .אבל אני רוצה לחזור .אם העירייה
שמה תוכנית עבודה ,שאומרת זה מה שאנחנו עושים עם העיר התאומה ,ולא נוסעים
לחגיגות ,אפשר לנסוע גם לחגיגות ,אבל צריך לעמוד מאחורי הסיור הזה גם אם זה 14
אלף שקל וגם אם זה  2000שקל .צריכה לעמוד מהות .זו הערה ראשונה .סתם שתדע,
העיר וואנס היא לא באמת עיר ,היא הייתה פעם עיר ,היא היום רובע בפאריס ונמצאת
ברובע  ,15וגם דרו מה לפארק ג'ורג' ברסאנס הנפלא ,עזוב את ההערה הראשונה ,אם ברית
ערים תאומות ,בוא נקדם אותן ובואו נחליט מה המטרות במסגרת הזאת הם גם יבואו
לבקר ואנחנו גם ניסע .יהיו חגיגות בשני מקומות .אודסה זה חגיגות  225שנה להקמת
אודסה .זה מה שנקרא סיבה למסיבה.
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שלום בן משה ,ראש העיר :לגבי השאלה הראשונה שלך ,מהות .במסגרת האירועים
שיהיו אנחנו כבר קיבלנו ,פנינו לערים התאומות וביקשנו שהם ישלחו לנו נציגים וכבר
קיבלנו תשובה מפראג ,וקיבלנו תשובה מאודסה ,ויכול להיות שנקבל תשובה גם מניו
אורלינס .ניו אורלינס המצב הכלכלי שלהם מאד מאד קשה ,מאז סנטה קתרינה -
רז שגיא ,חבר מועצה :יש גם את סישי שהיא עיר תאומה שלנו .זה כרטיס טיסה יותר
ארוך .דבר שני ,טסים חמישה חברי מועצה ,אחד מהם אתה ,ועוד ארבעה ,ואף אחד
מתוך שליש של חברי מועצה שבאופוזיציה – אף לא אחד .חמישה שזה כמעט שליש מחברי
המועצה ,זה יותר ממחצית מחברי האופוזיציה ,כמעט מחצית מחברי הקואליציה טסים,
ואף לא אחד מחברי האופוזיציה .אני כבר אומר ,אף פעם ,בשבתי כחבר מועצה ,בכל
תפקיד אחר שאהיה במועצה – לא אטוס ,לא על חשבוני ולא על חשבון אף אחד לחו"ל.
אני שואל מדוע אף אחד מן הנוסעים הוא לא חבר אופוזיציה .האם הרב אדמוני לא יותר
טוב או פחות טוב מאנניה?
חנוך עוז ,חבר מועצה :למען הגילוי הנאות ,אגיד שאני ביקשתי מעמותת הספורט
בכדורגל להצטרף כחבר אופוזיציה ,ואמרו לי כן .אמרו לי בסדר ,יש טורניר של כדורגל.
בדרום אפריקה.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון .יש .קודם כל קיבלת תשובה עכשיו.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אז בואו נדבר כבר על הנשים .בואו נדבר על זה.
(מדברים יחד)
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :טוב ,חברים ,אנחנו צריכים לאשר את סעיף  7ו.8-
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אבל רגע ,לי יש שתי הבהרות .שני דברים .האם
יש איזשהו תקנון שאומר כמה פעמים מותר לחבר לנסוע ,בקדנציה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אין .קודם כל אין.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :קודם כל תשמעו ,צריך להיות כאן איזשהו
תהליך ,אפשר לבדוק את הדבר הזה ,לא צריך לעצור את זה ,אני חושבת שגם טוב
לראות דברים אחרים .אבל עדיין צריך לעשות כאן איזשהו סוג של תקנון ,חוקה ,תקראו
לזה איך שאתם רוצים ,שיכול להיות שבקדנציה אחת יהיה מותר לחבר מועצה לטוס
פעם אחת ,אז עוד פעם ,על פי בקשות ,על פי הזמנות ,אבל חבר מועצה יוכל לטוס פעם
אחת במהלך קדנציה .הכל תלוי .ההצעה שלי ,חברים ,אני חושבת שלמה שנקרא חברי
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מועצה ,צריך להיות איזשהו תהליך .מחר זה לפה ומחרתיים למקום אחר ,ליצור מצב
שפעם אחת ,העירייה לא משופעת בכסף ,לא צריך פה חגיגות .אבל פעם אחת – עד פעם
אחת .אני מקווה שזה יתקבל.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,בסדר .הלאה.
עדי אביני :אני אומר גם כן ,שרצוי שחבר אופוזיציה גם יצטרף.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום מעוז?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר גבאי?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני? יצא .רז? יצא .בן טובים?
משה בן טובים ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יוכי?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חנוך עוז?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 3
סעיפים  7-8בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד סעיפים  7ו8-
בתוספת כמפורט להלן:
סעיף  :7אישור נסיעת ראש העיר וחברי מועצה ישי אדוארד ובני אנניה לוואנבס בצרפת
במסגרת תכנית ערים תואמות
סעיף  :8אישור נסיעת סגן ראש העיר מיכאל מלמד וחבר המועצה עומר רצון לאודסה
במסגרת חגיגיות  225שנה לעיר אודסה
בעד )12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק,
שלום מעוז ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,בני אנניה ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי
אדיב ,חנוך עוז.
יצאו )2( :יעקב אדמוני ,רז שגיא.

שלום בן משה ,ראש העיר :דקה .מכיוון שיצאתם באיזה עניין ,לא יודע מה ,אז בואו
תגידו אם אתם בעד או נגד .הם חזרו חזרה.
עדי אביני ,חבר מועצה :אני מתנצל שאני צריך לצאת ,אף אחד לא שאל אותי על
ההתפטרות .רק ראש העיר יכול ,ההתפטרות שלי היא לא התפטרות דמה ,ובעזרת השם
אני מקווה שהעניינים יסתדרו ואני אחזור .יש לי עניין לשרת את הציבור ואני אשמח מאד
לעשות את זה .אבל אם באמת זה יקרה ,זה יכול לקחת יום ,זה יכול לקחת חצי שנה וזה
יכול גם לא לקרות בכלל .יש לי אמון מלא בראש העיר ואני מאמין שזה יסתדר ,וזה
הדדי .אני מתנצל שאני צריך ללכת ,ואני מספר לכם כבדרך אגב ,שמגיע לי מזל טוב ,נולד
לי עוד נכד ,אני סבא בפעם השלישית .אבל יתרון של סבא ,שהוא לא צריך לעשות כלום,
זה קורה מאליו.
שלום בן משה ,ראש העיר :מזל טוב .בהצלחה .בהצלחה גם איפה שאתה נמצא עכשיו.
תודה רבה ,בבקשה.
 .9אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת .2020
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיף  ,9אישור תבחינים למתן תמיכות .בבקשה פרומה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מובאים לכם פה תבחינים לתמיכות כמדי שנה ,על
פי נוהל תמיכות של משרד הפנים .יש לאשר תבחינים למתן תמיכות מדי שנה ,עד .1.9
התבחינים שמובאים לשנה זאת ,הם בהתאם להוראות הדין ,לרבות עניין השמירה על
עקרון השוויון .לפי הנוהל צריכה להיות חוות דעת שפורסמה לכם לעיון טרם הישיבה
הזאת ,יש לכם פה את סיכום הישיבה,
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רז שגיא ,חבר מועצה :יש שינויים משנה שעברה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני תכף אסקור ,וזה גם כתוב כאן .באופן כללי
התבחינים הם פחות או יותר זהים לתבחינים משנה קודמת .השינויים העיקריים זה
אחד ,שחידדנו ,היה כתוב בתבחינים שאפשר לקבל תמיכה ,לאחר שנתיים פעילות
בתחום העירייה .הבהרנו שהחל מהשנה השלישית ,כדי שלא יהיה ספק בעניין הזה .זו
הבהרה ,ותקנו מעט את הנוסח ,אבל למעשה זה אותו דבר .דבר נוסף שנעשה בו שינוי ,את
הסכומים המכסימליים לתמיכה בכל גוף ,הוקטנו ,בהלימה לתקציב העירייה לפי מה
שהיה בשנת  ,2019מתוך תקווה שבתקציב העירייה לשנת  ,2020תקציב התמיכות עולה.
יהיה דומה וזה כמובן תלוי ,
רז שגיא ,חבר מועצה :יפחת עוד ,וזה אחרי,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה יכול להיות ,בגלל זה ציינתי את זה .זה יכול
להיות.
רז שגיא ,חבר מועצה :באמת עומדים בזה שיש מגבלה ל 20-אלף שקלים?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לכל תחום מה שכתוב .מה שכתוב.
רז שגיא ,חבר מועצה :או.קי .אפשר לשאול כמה שאלות?
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא הבנתי ,כשאת אומרת שהתקציב לתמיכות זה רק בגלל מה?
התקציב ירד?
רז שגיא ,חבר מועצה :בוודאי ,יש צמצום רוחבי של  20אחוז.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא ,בבקשה ,נמשיך.
רז שגיא ,חבר מועצה :אפשר לשאול כמה שאלות? בתבחינים לתמיכה בספורט הייצוגי,
זה בעמ'  , 7כתוב שהתמיכה היא בהתניות הבאות :בישוב קיים מתקן המאפשר קיום –
אני הייתי משנה את זה לעיר ,אבל בסדר ,כי זה נלקח מאיזה מקום ,אבל זה לא מה
שחשוב,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הכוונה בתחום השיפוט של העירייה.
רז שגיא ,חבר מועצה :זה לא חשוב ,סגור .קיים מתקן המאפשר קיום תחרויות בענף,
ואני רוצה באמת סתם שמתי לעצמי כדוגמא ,את כדורגל החופים .אז אין בישוב שלנו
מתקן המאפשר קיום תחרות כזאת כי אין לנו חוף ,אבל אנחנו רוצים להתאמן בכדורגל
חופים ואני יורד למטה בסעיפים ,ואז כתוב שיש פתרון לזה ,לקיום פעילות או לייצוג
תושבי ראש העין לרבות ....לא חשוב .העמותה מקיימת לפחות פעם בשנה פעילות למען
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הקהילה .ורציתי לדעת האם זה מתקיים ,והכי חשוב ,בסעיף אחד לפני אחרון כתוב
שלפחות  50אחוז מהספורטאים הרשומים בכל קבוצה ,הם תושבי ראש העין .רציתי לדעת
האם באמת יושבים עמותה עמותה ,או גוף גוף ,או תחום תחום ,ובאמת בוחנים שהוא
באמת עומד בתבחינים .כי קל יהיה ,אני חושב ,להוכיח שלא – סתם נתתי דוגמא של
מישהו שלא עומד בתבחינים הללו .שאנחנו קובעים אותם .אם אנחנו קובעים אותם,
צריכים ל עמוד בהם .אנחנו קובעים אותם ולא עומדים בהם ,אנחנו יוצאים פרץ שמעורר
אח"כ איזשהו,
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בדיון הקודם על כדורגל חופים ,ראינו את ליגת 5
ו ,5-ואנחנו שאלנו את השאלות ,ולא נענינו עליהן.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :סליחה ,בואו נעשה סדר ,זה בדיוק מה שרציתי
לומר .זה לא תמיכות .הפעילויות שהזכרתם לא מקבלות ,זה פעילויות של העירייה ,או של
תאגיד עירוני ,והם לא במסגרת התמיכות .או.קי? אז זה לא רלוונטי .עכשיו ,לגבי
התמיכות עצמן ,מתבצעת בדיקה ע"י הגזברות ,מרגלית מלקטת ובודקת ,וגם מסמנת לנו,
רז שגיא ,חבר מועצה :וגם מנהל הפעילות.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש כמה .מי שעוסק בתחום הזה בעירייה ,בדיקה
של הניירת נעשית ע"י מרגלית .מעבר לזה ,אנחנו גם עושים ביקרות וגם כן ,ע"י עובדים
בתחומים הרלוונטיים ,מדי שנה אנחנו מקיימים ישיבה בוועדת תמיכות ,שבה אנחנו
מקבלים עדכון על הביקורות שנעשו על הפעילות .הביקורות זה גם ביקורת פיזית ,ומעבר
לזה אנחנו גם מבקשים מהעמותות פירוט על מה שהם מוצאים .כל הדברים האלה
מתבצעים ,בקשות לניירת נבדקות אני מאד מקווה שאין טעויות .אם אתה חושב שיש
משהו שלא היה תקין ,תעיר לנו וייבדק.
רז שגיא ,חבר מועצה :בסדר גמור.
חנוך עוז ,חבר מועצה :רציתי לשאול ,בעמ'  ,10כתוב פה שכאילו שכל גוף יקבל תקציב
שלא יפחת מ 20אלף שקל .שהתקציב שלו לא יפחת מ 20אלף שקלים ,התמיכה לא תעלה
על  60אחוז ,כל האירועים שבהם לא יהיו  50איש ,כל מי שלא יעשה עכשיו אירוע עם 5 0
איש ,אנחנו צריכים לתת לו תמיכה?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא יפחת.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא ,התנאים האלה כולם צריכים להתקיים.
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חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל מה זה אומר ,אחד שהתקציב שלו לא פחות מ  20אלף ,נכון?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :נכון.
חנוך עוז ,חבר מועצה :נניח יש לי תקצב של  20אלף ,עשיתי תקציב של  20אלף שקל ,וכל
האירוע הזה הוא של  50איש ,אז לכאורה כל בית כנסת יכול לבוא ולהגיד שהוא רוצה
תמיכות ממך .כי בכל בית כנסת יש פחות או יותר  50איש.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :יש  ,100אחרת לא נותנים לו הקצאה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא לא ,אני מדבר על תמיכות.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זו צריכה להיות פעילות תרבותית קבועה בעיר,
לטובת רווחת תושבי העיר .אפשר לעשות מספר אירועים שכל פעם זה  50ואפשר לעשות
אירוע יותר המוני.
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא ,אם כל פעם זה לרווחת העיר ,ויבואו כל פעם  50איש זה
מספיק כדי לקבל תמיכה ,אבל זה לא מוצדק .לא מוצדק .יש פה  50איש.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה מספר אירועים בשנה .לא יפחת מחמש .צריך
לקרוא את כל הקריטריון .הסעיף הוא אחד לפני זה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :בסדר ,חמש בשנה זה לא הרבה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אם אתם חושבים שצריך להעלות את המספר,
אתה יודע ,יש גופים שעושים פעילות מספר פעמים.
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא ,מספר המשתתפים פה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בגלל זה בא לפה ,וזה פתוח לדיון .לנו זה נראה
מספר סביר.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אם מספר המשתתפים הוא רק  50איש,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :רגע ,חנוך ,תסתכל פה על כל תנאי הסף .בוא נניח שישנה
עמותה שהיקף המחזור שלה הוא  20אלף שקל לשנה .המכסימום שהיא יכולה לקבל זה
 60אחוז מזה .זה המכסימום שהיא יכולה 14 .או  12אלף שקל.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :והיא צריכה לקיים לפחות חמישה אירועים.
חנוך עוז ,חבר מועצה :כל מועדון חברתי שהגודל שלו הוא  50איש,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה .קודם כל זו שאלה במקומה .לכן זה מובא לכאן ,ואם
אתם חושבים עכשיו שצריך להגדיל את מספר המשתתפים בכל אירוע ,נניח ל 100-או 80
אנשים ,אז זו בהחלט בקשה לגיטימית .זו שאלה שנמצאת על השולחן פה.
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חנוך עוז ,חבר מועצה 50 :איש זה מספר קטן.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה עניין של מקום.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,זה לא מתמטיקה .אם אתם חושבים שזה בשכל הסביר
להגדיל את זה ל ,100-ואני סתם אמרתי  .100אפשר גם  ,80אז אפשר כרגע ,אם אתה רוצה
להעלות את זה להצעה ולהצבעה וההצעה שלך תתקבל כאן ,אז אפשר לשנות את זה.
תביא מספר אחר ונצביע.
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה לא קשור לדת וזה לאו דווקא בתי כנסת.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא קשור לדת .בתי כנסת זה משהו אחר.
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה יכול להיות גם במקום אחר.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :באיזה סעיף זה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :תרבות ומורשת ישראל.
שלום בן משה ,ראש העיר :תרבות ומורשת ישראל 50 .איש זה סביר.
חנוך עוז ,חבר מועצה 50 :איש שותים יין או עושים אירוע.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא ,זה פעילות צנועה בעיר ,וזו עמותה מוכרת.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה תיאטרון ,סדנאות ,מורשת ישראל.
חנוך עוז ,חבר מועצה 50 :זה לא מספיק ,פרומה 50 .זה קטן מדי.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתם רוצים שנעלה את זה ל 80-איש? זה נקרא העלאה של
תנאי אצבע כאלה ,אבל אם אתם חושבים כולכם ש 50-איש זה קטן מדי ,וצריך להגדיל
את זה נניח בעוד  25אחוז או  60אחוז ,אני גם לא מציע שזה יהיה יותר מדי ,כי בסוף אם
יש מישהו שלא עומד בזה ,הוא מפסיד.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה חמישה אירועים בשנה ,לא אחד.
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה חמישה אירועים בשנה?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,העמותה מתחייבת לחמישה אירועים בשנה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל זה במסגרת פרטית ,לא ציבורית.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :המשטרה באה ואומרת לך לדוגמא ,עד  500איש אל תבוא
אלי .בסדר? אל תבוא אלי .אתה לא צריך ממני רישיון .הבנת? אבל לא על כל  50איש
אומרים לך מחר ,פתאום יעשו עמותה ואנחנו צריכים גם לממן אותם .זה לא הגיוני.
אנחנו לא נצא מזה .אם זה קשור למעורבות ציבורית ,אז צריך שזה יהיה משהו ציבורי.
(מדברים יחד)
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חנוך עוז ,חבר מועצה :זה גם עניין של נראות עין .אתה ראית  50פעם? אתה היית
באירוע של  50איש פעם?
שלום בן משה ,ראש העיר :אני לא .בקיצור ,תעלה את זה להצבעה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש גם עניין של מגבלות כוח אדם.
חנוך עוז ,חבר מועצה :פרומה ,אנשים עושים עכשיו עמותה? נניח נסיעת אופניים ביחד,
ראש העין .לא באים  50איש .בסופו של דבר זה בא על חשבון נושאים אחרים שמקבלים.
אני חושב שמאה זה המינימום שצריך.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,כדי להבין את הפרופורציה .הסכומים הם ככה :אחד יש
פה  ,3000אחד  ,7000אחד  ,8000 ,9000המספרים באמת לא גדולים,
חנוך עוז ,חבר מועצה :כן ,אבל זה בא על חשבון גופים אחרים.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה תמיד נכון .אבל סליחה ,העלית עניין ,אין מתמטיקה בזה.
זה לא עכשיו  clear cutכמה אתה רוצה להעלות את זה? לכמה אתה מציע להעלות?
רז שגיא ,חבר מועצה 100 :זה סביר.
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי ,אני חושב אחרת בואו נעשה  75ונבדוק את זה בשנה
הבאה .נעשה כמה בדיקות מדגמיות לאורך השנה .יכול להיות באמת שכתוצאה מזה
תהיה איזו עמותה של חברים שלא עומדת בזה.
רז שגיא ,חבר מועצה :או שירמו אותנו .אנחנו מביאים אותם לרמות אותנו.
שלום בן משה ,ראש העיר :אז בואו נעשה  75ונתפשר על זה בסדר? טוב?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה על דעת כולם? כולם.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיף  9עד  75אנשים.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :לפני ההצבעה אני רוצה להגיד דבר אחד ,בקשר לתמיכה של
הכוללים .אני לא האמנתי שככה יתנהגו לכוללים ותורידו להם  75אלף שקל מהתקציב של
 ,2018שהורידו להם ,הכוללים היחידים שחקרו אותם יותר מאשר עמותות אחרות ,אם
זה בתמיכות לצופים ולאחרים ,אם אפשר להצביע בעד על הכוללים לבד ,האם הגידול
יחול גם עליהם,
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה אתה רוצה להגיד ,שכאילו לא עשו אורח אחיד לכולם?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :לא עשו דין אחד לכולם ,אז לכן אני מבקש ,לכוללים אני
מצטער להגיד לכם ,אני לא אצביע בעד הכוללים ,אני יודע שמהפעם שעברה לכוללים לא
הגדילו שקל אחד ,שקל אחד לא.
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שלום בן משה ,ראש העיר :אבל זה הסעיף הבא ,אדמוני .הרב אדמוני ,זה הסעיף הבא.
מה שאמרת זה הסעיף הבא ,לא עכשיו.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :עכשיו אנחנו דנים בתבחינים בחלוקת התמיכות
לעמותות.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו דנים עכשיו על סעיף ,9
חנוך עוז ,חבר מועצה :אנחנו דנים עכשיו על תבחינים ל.2020-
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :נכון .בדיוק.
חנוך עוז ,חבר מועצה :ועכשיו אנחנו מצביעים על תמיכות ?2019
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :לא לא ,אנחנו מצביעים על סעיף  2020 9והגדלנו את הכמות
עד  75אנשים .ראש העיר?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :סליחה ,בפרק תרבות ומורשת ישראל ,לא יפחת מ-
 .75בסדר?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא יפחת מ 75-איש ,בסדר?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :סעיף  6תוקן בהתאם.
חנוך עוז ,חבר מועצה 50 :איש זה אפילו לא אחוז ,זה עשירית האחוז .אנחנו מדברים על
כסף קטן.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא בן אדם ,זה קבוצה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל? יצאה .שלום מעוז?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר גבאי?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה בן טובים?
משה בן טובים ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יוכי?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חנוך עוז?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 4
סעיף  9בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תבחינים למתן תמיכות
לשנת  .2020תיקון סעיף  6בפרק תרבות ומורשת ישראל ,לא יפחת מ 75-איש.
בעד )12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,שלום מעוז ,דורון אמסלם,
עופר גבאי ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב,
חנוך עוז.
יצאו )2( :עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק.

 .10אישור מתן תמיכות לשנת .2019
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיף  ,10אנחנו עכשיו מאשרים את התמיכות שאישרנו
ל.2019-
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה אתה אומר ,הרב אדמוני.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :העמותה היחידה שנפגעה מכל העמותות האחרות שמופיעות
כאן ,כל הכוללים .כל הכוללים נפגעו יותר מאשר גופים אחרים .פגעו בהם .אני מסתכל
לגופו של עניין .ועוד רוחבי עשו את זה.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :שניה ,בוא נסתכל על התקציב ,נראה על מה אנחנו
מדברים.
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יעקב אדמוני ,חבר מועצה :אתה שוכח שהיה בסעיף תקציבי ב 2018-תוספת ואת זה
הורידו ,ועוד הורידו את ה ,40-לא נדבר עכשיו על פוליטיקה ,ואני לא רוצה להמשיך.
שלום בן משה ,ראש העיר :אדמוני ,זה בהחלט ,אם ההערה שלך נכונה - ,אז קודם
כל אין פוליטיקה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אם יש פגיעה או טעות אז צריך לתקן.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן .אז קודם כל אם יש לך תשובה – תשיב .אם אין לך
תשובה ,אנחנו לא מאשרים עכשיו ,נביא את זה לישיבה הבאה.מה שאני מבקש ממך
אדמוני ,תביא בבקשה בכתב את ההסתייגות שלך אל הגזבר ,כדי שנדע בדיוק מה צריך
לבדוק.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :שניה ,אני רק רוצה להשלים .כל שנה מועצת העיר
מאשרת תקציב .בתוך התקציב יש פרק לתמיכות בצורה מסודרת של תמיכות לעמותות.
זה עדכון התקציב .אם ייבדק ואם יימצא ,אי אפשר לאשר ,קודם כל צריך לתקן את
התקציב .צריך לראות מה המקור התקציבי.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :מה שקרה ,אם אני אזכיר לכם טוב ,אני אזכיר לכם ,אני
זוכר דברים מה לעשות .בשנת  2018לא הי תמיכות בכלל .במהלך אישורי התקציב ,אז
נכון ,הייתה תוספת מותנית על הכוללים ,היה מותנה עוד כמה עשרות אלפים 80 ,אלף או
 70אלף .אבל זו הייתה תוספת עבור משהו חדש ,אל תתווכחו איתי ,ב 2018-אי אפשר היה
לשלם את כל התוספת ואנחנו הורדנו את כל התוספות .לקראת  2019אל כל התוספות
שאושרו ב 2018-לרגל סיבה כזאת או אחרת ,הורדנו אותן מסדר היום ,והורדנו אותן
מתקציב  2019ונשארנו עם הבסיס הראשוני שהיה של  .2018זה היה הגורם הראשוני .נכון
שהיו בקשות לתוספות והיו מותנות ,אבל אי אפשר היה לממש אותן .לכן הורדנו אותן את
ולן ,ונשארנו אך ורק עם זה .וזה לא רק זה ,אלא הפכנו את זה ,המרנו ורשמנו את זה לא
כ סף מותנה ,היה כסף קשיח .עכשיו ,תקציב העירייה הוא לא אין סופי .לא אין סופי.
השנה בקושי סגרנו ,גם השנה אנחנו עוד לא יכולים לממן את כל ההוצאות המותנות
שאושרו ב 14-מיליון שקלים .יש לנו סה"כ  4מליון ,אני מסופק מאד אם נוכל לאשר את
היתר .אין אפשרות .לכן קחו בחשבון .זה בסה"כ אמרנו בואו נשאיר את הבסיס הקודם
שהיה ,ולא נשתולל יותר מדי ,כי אי אפשר יהיה לשלם את זה.
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מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אבל אם הטענה שלו נכונה ,והוא אומר לך שבאחוזים של
קיצוץ פגעת בנושא הדת ,אתה צריך לעשות השוואה בין כולם ,אז אתה צריך לעשות.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :לא לא לא,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אתה הורדת באחוזים לכולם?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :לא הורדנו אחוזים .אני מדבר על התקציב .אני לא יורד
לפרטים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אנחנו מדברים על התקציב לפרק .זה יכול
להשתנות.
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל צריך לזכור מה שהגזבר מסביר .הגזבר אומר
שבעצם נשאר התקציב במקור של  .2018ז"א זה לא ירד מתחת לתקציב של  .2018וזו לא
בעיה לבדוק .אם המקור נשאר כמקור ,זה דבר אחד .אם גם זה ירד ,זה עניין אחר .מה
שאני מבקש שתעשה,
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :ההסדר התקציבי היה או  75או  80אלף ,והתקציב של
הכוללים זה היה תוספת לתת להם .ואת זה לא עשו ,מחקו את זה .מחקת את זה .לא
שולם .זה היה בתקציב.
שלום בן משה ,ראש העיר :ב 2018-לא שילמנו מתוך כוונה וידיעה .זה לא סתם נשכח.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :אבל זה היה בפנים .זה היה בסעיף התקציבי של .2018
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא מומש.
(מדברים יחד)
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אני לא מצביע על משהו שלא נעשתה בדיקה .אני לא
אצביע על חלק ועל השאר לא ,לפני שיבדקו את הדברים .לא יקרה כלום אם נצביע בעוד
ישיבה.
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי ,סליחה ,יש לנו ב 20-לחודש ישיבה לא מן המניין,
שעוסקת בעיקר בהיערכות שלנו לחינוך .אז אנחנו יכולים לעשות בדיקה עד אז .הלאה.
סעיף  10בתוספת לסדר היום :אישור מתן תמיכות לשנת  - 2020נדחה לישיבת מליאת
מועצה הבאה.
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 .11אישור תבחינים למתן מלגות לסטודנטים לשנת תש"פ
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור תבחינים למתן מלגות לסטודנטים לשנת תש"פ .בני
בבקשה ,אתה רוצה להציג את זה?
בני אנניה ,חבר מועצה :כן .בשבוע שעבר נפגשנו וועדת מלגות פה הייתה ערנית ,וועדה
ראשונה בקדנציה הנוכחית ,השנה ישבנו על התבחינים שהוועדה הציעה .יש לך פה גם את
הפרוטוקול וגם את התבחינים .אנחנו נותנים את המלגה לסטודנטים לתואר ראשון ושני
שמוכר ע"י המל"ג ,והשנה פעם ראשונה גם לתנאים שמוכרים ע"י משרד העבודה
והרווחה ,יש שינויים קלים שעשינו בתבחינים .אחד מהם זה לצורך נציגי הציבור שהיו
וגם עופר היה ,ובעצם הורדנו את זה משלוש שנים שהיה קיים פה  ,יכול להגיש אחרי
שנתיים .כדי באמת לאפשר לשכונות החדשות ולתושבים החדשים שמגיעים ,לגשת
למבחן .עוד דבר ,אם בשנה שעברה ,מתוך  116מלגות מוגשות רק  78לאישור ,בגלל כל
מיני סיבות,
חנוך עוז ,חבר מועצה :כי זה לא היה כדאי להם ,רציתי להגביל את זה ב 50-שקל לשיעור,
או לא יודע מה ,משהו כזה שזה כבר לא היה להם משתלם.
בני אנניה ,חבר מועצה :לא ,הייתה המלגה העירונית ,הרב אדמוני ,עוד שנייה אני אגע
בזה ,היה בשנה שעברה את המלגה העירונית של  5000שקל ,מלגה של מפעל הפיס לפרח,
מלגה של מפעל הפיס לעירייה ,השנה הורדנו את העניין של ה 5000-שקל ,ויש שתי מלגות,
 15מלגות בעצם זה של מפעל הפיס והעירייה ושאר המלגות זה בעצם הצורך שיש
בבתיה"ס .פרח הגבילו את העניין של ההנדסאים ל 10-אחוז ברמה המחוזית ,לשאלתך,
יוכי ,וכשזה  10אחוז ,זה לא אומר שזה  10אחוז מכמה מלגות אצלנו ,זה יכול להיות
אצלנו יותר.
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל זה פעם ראשונה שאנחנו ניתן ואני חושב שזה תיקון
שכבר נמשך הרבה מאד זמן.

49

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  17/14מיום 6/8/2019

ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אני מברכת על זה מאד מאד ,אני זוכרת שפניתי
אליכם מספר פעמים ,ואני אגיד עוד דבר אחד ,גם לי הייתה פגישה עם מנכ"ל מפעל הפיס,
שבה זה נגמר בחיוך ,במתן מלגות להנדסאים .זה מפעל חשוב מאד הדבר הזה ,ויש כאן
הרבה מאד הנדסאים שלומדים כאן בראש העין ,ובטח בטח זקוקים דווקא למקצועות
האלה שיש להם ביקוש בעבודה ,וזה מצוין.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון .או.קי .נמשיך.
בני אנניה ,חבר מועצה :אני אוסיף עוד דבר שהחברה במלגה העירונית השנה קיימנו את
הוועדה מאוחר מדי ,כך שלא יכולנו לדעת במקומות שאנחנו נותנים תעדוף לבחינה
העירונית ,בינואר אנחנו נפגש עם הוועדה לקראת  2-21וזה יעלה .זהו .זה בגדול הגופים,
אתם מכירים ,שהסטודנטים מתנדבים ,שזה במחלקות העירייה ,אגף החינוך בעיקר,
תופש את עיקר הסטודנטים ,מורשת תימן ,מחלקת הספורט,
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה הוא צריך לתת בתמורה?
בני אנניה ,חבר מועצה 130 :שעות.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל זה  130שעות כפול  50שקל שהוא עושה במקום אחר ,בשביל
זה הם לא מוכנים.
בני אנניה ,חבר מועצה :לא ,זה  80שקל לשעה סטודנט מקבל .המלגה משתלמת.
שלום בן משה ,ראש העיר :בגלל שזה  ,₪ 5000בהחלט באים הסטודנטים שלנו ,ויש להם
כשאתה רוצה להיות מהנדס ,אתה הולך לקבל בכמה מקומות.
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה יפה ,אבל מעניין אותי ה 116-למה לא באים,
שלום בן משה ,ראש העיר :מכיוון – אני מציג את זה ,יש הרבה מאד גופים שנותנים
מלגות לסטודנטים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :המון.
שלום בן משה ,ראש העיר :המון .אני יכול להגיד לכם שאם מדברים על עדות ,אז העדה
היחידה שמקופחת זה העדה האשכנזית .אין מלגות לאשכנזים .יש מלגות לספרדים,
לבוכרים ,באמת אני אומר לך ,יש מלגות לעיראקים ,לתימנים ,לכורדים – הכל יש ,ועל
בסיס זה סטודנט הולך באקדמיה ,קונה ספר ,מסתכל ורואה שהוא מקבל מלגה בלי
להשקיע יום אחד .עכשיו ,זה לא מותנה בתרומה לקהילה ,אז הוא אומר אני רוצה מלגה,
זה הכל .עדיף לי.
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חנוך עוז ,חבר מועצה :עכשיו ,עוד דבר ,שלום .איפה כתוב פה אישור ביצוע שרות לאומי
ו/או צבאי .מי שמביא פטור מצבאי זה גם בסדר ,נכון?
שלום בן משה ,ראש העיר :אם יש לו פטור.
בני אנניה ,חבר מועצה :אם הוא קיבל פטור ולא משנה על מה ,הוא לא יכול להתגייס כי
הצבא פטר אותו ,הוא לא אשם ,ויותר מזה אני אגיד לך ,זה לא שעכשיו בא מישהו שהיה
בצבא ואנחנו דוחים אותו.
שלום בן משה ,ראש העיר :דבר אחרון ,לפני שנאשר ,הייתה הערה של הרב אדמוני.
תינתן עדיפות,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה רק בתעדוף.
שלום בן משה ,ראש העיר :תינתן עדיפות בעד ביצוע שרות לאומי או צבאי .עדיפות .זה
לא הכל .זה לא תנאי.
חנוך עוז ,חבר מועצה :כשמדובר ברמה מקומית אני מאמין שיש פה בעיה .יכולה להיות
עדיפות למי שנזקק לרווחה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא ,שניה ,תקרא את כל הפרק.
שלום בן משה ,ראש העיר :תקרא את כל הפרק .לא ראית .תקרא את הפרק.
חנוך עוז ,חבר מועצה :קראתי .זה הגיוני שנותנים לרווחה ,אבל בן אדם שלא עשה צבא,
יש סיבות טובות למה הוא לא עשה.
בני אנניה ,חבר מועצה :אם יש לו פטור זה משהו אחד ,אם אין לו פטור והוא לא עשה
צבא,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אנחנו מדברים ברמה המקומית .מי שפה לא עשה ,כנראה יש לו
איזושהי בעיה.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע ,סליחה ,מה ההבדל בין הרמה המקומית והשאר?
חנוך עוז ,חבר מועצה :ראש העין מספר אחד בהתגייסות לצה"ל.
שלום בן משה ,ראש העיר :אין הבדל ואין בעיה .חנוך ,אני חושב דרך אגב ,שמבחינה
ערכית ,זה נכון לכתוב תעדוף .זה נכון .זה לא תנאי .הדבר האחרון ,לגבי הנושא של בנות
ח רדיות שלומדות בסמינרים למורים .כבר דיברנו על זה ,גם אדמוני וגם מיכאל ,דיברנו על
הנושא הזה .דקה ,דקה ,גם עוזי אשוואל דיבר .רגע ,בנתונים האלה ,אדמוני ,אתה באופן
עקבי מדבר כי אתה חבר בוועדה .בסדר? באופן עקבי אתה מדבר על זה ,בוא ניקח לך את
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זה ובצדק .עכשיו תראו ,הכללים שאנחנו מאשרים ,זה מוסד אקדמאי שמוכר ע"י המל"ג
ומכללות טכנולוגיה .אדמוני מעלה את הסוגיה הזאת והעלה גם בישיבה הקודמת .הוא
חבר בוועדה ,לגבי סמינרים למורים ,בנות שלומדות בסמינרים למורים ,כשהסמינרים
האלה לא מוכרים ע"י המל"ג .אתה לא צריך להוסיף על זה ,אומר אדמוני שבפתח תקווה
הגיעו להסדר בין פרויקט של פר"ח ,יחד עם הרשות המקומית ,לתת מספר מלגות לבנות
שלומדות בסמינרים,
בני אנניה ,חבר מועצה :לא ,זה עצמאית פר"ח.
שלום בן משה ,ראש העיר :אמרתי .פר"ח יחד עם העירייה .אמרתי ,אני לא מכיר ,כי אני
יודע שהכללים של פר"ח לא מאפשרים את זה .ולכן אמרתי לאדמוני ,אם עכשיו אנחנו
נבדוק ,אם פר" ח יחד עם העירייה יגיעו לסוג של הסדר ,וההסדר הזה מניח את הדעת,
יאפשר לתת כמה מלגות ,נבחן את זה לפי המצב .זה מה שאמרתי.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אז אפשר להוסיף פה משפט שאם נגיע להסדר עם פר"ח ,זה גם
יהיה מקובל.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא לא .אתה לא תצא מזה .עזוב .לא תצא מזה ,יש לך
כרגע מוסדות אין סוף במדינה הזאת .פה יש נושא ספציפי ,כי הבנות שלומדות בסמינרים,
זה לא אנחנו מחליטים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה לא אנחנו ,זה פר"ח.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אם יהיה סידור בין פר"ח לעצמאים,
בני אנניה ,חבר מועצה :פנו לפר"ח קודם ,ובמקרה של פתח תקווה בנות שלומדות
בסמינרים ,גם פר"ח מגדיר רק לתלמידות.
חנוך עוז ,חבר מועצה :ומי נותן את המידע?
בני אנניה ,חבר מועצה :פר"ח .הוא נתן לך את הדוגמא הזאת.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי יצא .מיכל יצאה .שלום מעוז?
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שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון? יצא .עופר?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה בן טובים?
משה בן טובים ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יוכי?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חנוך עוז?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' 5
סעיף  11שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תבחינים למתן מלגות
לסטודנטים לשנה"ל תש"פ
בעד )11( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,שלום מעוז ,עופר גבאי ,בני אנניה,
יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חנוך עוז
יצאו )3( :עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם.
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 .13אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "ליונס ראש העין" ,ע"ר
מס'  580517498לעשיית שימוש במקלט ברחוב הרקפת  5בראש העין ,הידוע כגוש
 5487ח"ח  228מגרש  ,2003מקלט מס'  1למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם
הקצאה המצ"ב כנספח א'.
 .14אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "בית כנסת יריעות שלמה
מצפה אפק" ,ע"ר מס'  580341899לעשיית שימוש במבנה בית כנסת ברחוב יריעות
שלמה פינת סמדר בראש העין ,הידוע כגוש  5512ח"ח  69מגרש  3403למטרת פעילות
העמותה בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב כנספח א'.
 .15אישור חוזה למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים לחברת חשמל למטרת התקנת
אחזקת והפעלת מתקן טרנספורמציה לאספקת חשמל ,חדר טרפו לשנאי אחד במרכז
תרבות ע"ש "קימרלינג" כמבנה בגודל של  15.99מ"ר (מס' הזמנה  )44549400בגוש
 4273ח"ח  52מגרש  2013לגביו ניתן היתר בניה מס'  20180425ביום .28/1/2019
 .16אישור חוזים למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים לחברת חשמל למטרת התקנת
אחזקת והפעלת מתקן טרנספורמציה לאספקת חשמל ,חדרי טרפו לשלוש שנאים
אשר נועדו להזין מבני ציבור העתידים להיבנות במגרשים  912ו 913 -הסמוכים
למגרש  916במתחם פרויקט מחיר למשתכן (ידוע כמתחם שפיר) כמבנים בגודל של
 41.14מ"ר כל אחד (מס' הזמנה  44412732ו )44412757 -במקרקעין הידועים כגוש
 5611ח"ח  43מגרש  916לגביהם ניתן היתר בניה מס'  20170930שנחתם ביום
 31/1/2019וכן היתר בניה מס'  20170929מיום __________________27/12/2018

שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו עוברים לנושא ההקצאות .אנחנו צריכים אתכם ,חברי
המועצה לפורום.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הקצאות טעונות באישור של רוב חברים .זה אומר
תשעה .אם יש פה תשעה ,זה בסדר .יש תשעה?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יש לנו תשעה .אני מבקש ככה ,אנחנו נעשה עכשיו ביחד את
 , 13,14,15,16כי זה קשור לחברת חשמל ,אחרת לא יהיה לנו חשמל .ואם צריך גם קדימה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הם למדו את חוות הדעת .אני בטוחה שאתם
יודעים.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיף  ,13אישור המלצת וועדת השקעות .זה מתן זכות
לעמותה – פה אחד ,תעשיית שימוש במקלט ברח' הרקפת  5בראש העין .הידוע כגוש 5187
ומגרש  .2003פה אחד .סעיף  :14אישור המלצת וועדת הקצאות למתן זכות שימוש
בעמותת בית כנסה ,קהילות שלמה מס 58 .וכו' ,לעשיית שימוש במבנה בית הכנסת
ברחק קהילות שלמה ,פינת סמדר בראש העין הידוע.
שלום בן משה ,ראש העיר שקיים כבר למעלה מעשרים שנה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :הקצאה לעמותה בהתאם להסכם .מאושר .סעיף  ,15אישור
חוזה למתן זכות חזקה – זה חשוב ,זה עם חברת חשמל ,לשימוש בלעדי לחברת חשמל,
למטרת התקנת אחזקה והפעלה מתקן טרנספורמציה של חברת חשמל .סעיף  :16אישור
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חוזים על מתן זכות חזקה ושימוש בלעדי לחברת חשמל למתן אחזקה והפעלה של מתקן
טרנספורמציה לאספקת חשמל .סעיף  17אישור מליאת המועצה לפעול בתחום השיפוץ
של העירייה בהתאם לחוק ניהול ופיקוח –
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא ,זה לא הקצאות .עד סעיף  .16זה וועדת שמות.
זה סעיף  .12מ 13-ועד .16
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיפים  .13,14,15,16ארבעה סעיפים ,בבקשה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום מעוז?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון יצא .עופר?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה בן טובים?
משה בן טובים ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יוכי? יצאה .חנוך?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 6
סעיפים  13-16בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד סעיפים 13-16
כמפורט להלן:
סעיף  :13אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "ליונס ראש העין",
ע"ר מס'  580517498לעשיית שימוש במקלט ברחוב הרקפת  5בראש העין,
הידוע כגוש  5487ח"ח  228מגרש  ,2003מקלט מס'  1למטרת פעילות העמותה
בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב כנספח א'.
סעיף  :14אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "בית כנסת יריעות
שלמה מצפה אפק" ,ע"ר מס'  580341899לעשיית שימוש במבנה בית כנסת
ברחוב יריעות שלמה פינת סמדר בראש העין ,הידוע כגוש  5512ח"ח  69מגרש
 3403למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב כנספח א'.
סעיף  :15אישור חוזה למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים לחברת חשמל למטרת התקנת
אחזקת והפעלת מתקן טרנספורמציה לאספקת חשמל ,חדר טרפו לשנאי אחד
במרכז תרבות ע"ש "קימרלינג" כמבנה בגודל של  15.99מ"ר (מס' הזמנה
 )44549400בגוש  4273ח"ח  52מגרש  2013לגביו ניתן היתר בניה מס'
 20180425ביום .28/1/2019
סעיף  :16אישור חוזים למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים לחברת חשמל למטרת התקנת
אחזקת והפעלת מתקן טרנספורמציה לאספקת חשמל ,חדרי טרפו לשלוש
שנאים אשר נועדו להזין מבני ציבור העתידים להיבנות במגרשים  912ו913 -
הסמוכים למגרש  916במתחם פרויקט מחיר למשתכן (ידוע כמתחם שפיר)
כמבנים בגודל של  41.14מ"ר כל אחד (מס' הזמנה  44412732ו)44412757 -
במקרקעין הידועים כגוש  5611ח"ח  43מגרש  916לגביהם ניתן היתר בניה
מס'  20170930שנחתם ביום  31/1/2019וכן היתר בניה מס'  20170929מיום
27/12/2018
בעד )10( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,שלום מעוז ,עופר גבאי ,בני אנניה,
יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,חנוך עוז,
יצאו ) 4( :עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב.

 .12אישור פרוטוקול וועדת שמות מיום .24/7/2019
שלום בן משה ,ראש העיר :סעיף  ,12וועדת שמות ,בראשותי התכנסה לפני כשבוע וחצי,
והביאה לאישור שמות של אנשים שונים ,שחלקם תושבי העיר ,חלקם אינם תושבי העיר.
אנשים כמו ויזל ,כמו ויינגרטן ועוד תושבי העיר ,ציונה אושרי שהייתה בשרות הביטחון
ותרמה תרומה גדולה מאד .וועדת השמות הצביעה פה אחד על כל הבקשות האלה .חלקן
זה רחוב ות וחלקם משעולים .המפה בהכנה .אי אפשר כרגע להביא אותה ,עד שתאושר
ע"י משרד הפנים .מהבחינה הזאת הרי זה לא משנה אם זה רחוב כאן או רחוב אחר ,יש
מקומות שהוגדר בוועדה שזה משעול ,ולכן אם זה משעול ,זה לא רחוב .למשל יש שני
מקומות כאלה.
רז שגיא ,חבר מועצה :בסעיף  6נפלה טעות .דיברנו על זה בישיבה ,שיקימו כאן בלוח וכאן
כתוב בסיכום שיקימו לו אנדרטה ,זה פתח לצרות.
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שלום בן משה ,ראש העיר :טעות .עזוב ,אתה הערת על זה הערה נכונה ,והנקודה היא,
המנכ"ל קיבל את זה ,יכין נוהל שאומר שבמקרים כאלה לא עלינו ,תהיה הגדרה בדיוק
מה גודל לוח האבן ,ומה יהיה כתוב בו ,וזה כולל את כולם .בסדר?
רז שגיא ,חבר מועצה :בסדר .בסיכום נפלה טעות.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני מתקן בסעיף  ,6סעיף גדול  .12אנחנו מצביעים.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום מעוז?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה בן טובים?
משה בן טובים ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 7
סעיף  12בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול ועדת שמות
מיום .24/7/2019
בעד )10( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,שלום מעוז ,עופר גבאי ,בני אנניה,
יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,חנוך עוז.
יצאו ) 4( :עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב.

שלום בן משה ,ראש העיר :יפה מאד ,אגב ,מתחם הנביאים לא מופיע? הצבענו על זה,
מתחם הנביאים.
רז שגיא ,חבר מועצה :זה הסעיף הראשון שדיברנו עליו היום בישיבה .והוא לא מופיע
בסעיף הזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון .דקה .חייבים להצביע על זה ,מכיוון שזה חשוב לחברת
החשמל .חברת החשמל לא יכולה להיכנס להתחיל לטפס בנושא החשמל ,בלי שיש רחוב.
אנחנו אישרנו את זה .למעשה אשררנו את זה ,כי זה כבר אושר בפעם הקודמת .עכשיו,
מתחם  Eזה מתחם הנביאים ועל זה הייתה בזמנו בקשה של מיכאל והיא אושרה פה
אחד .לכן אני מבקש להוסיף את זה בכתב יד.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה אושר בישיבה הקודמת.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,נכון ,אושר בישיבה הקודמת .אושר .אושר.
 .17אישור מליאת המועצה לפעול בתחום השיפוט של העירייה בהתאם לחוק ייעול
הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו – .2016
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיף  ,17פרומה ,בבקשה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כן ,חוק ייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ורשויות
מקומיות תעבורה .דברי הסבר למועצה :קבלת החלטה לפעול לאכיפת עבירות תעבורה.
יש לכם פה דברי הסבר :בשל ריבוי תאונות ברחבי הארץ ,בהן היו מעורבים רכבים כנ"ל,
בעיקר חשמליים והולכי רגל ,בשל היעדר אכיפה ,ביקשנו אישורה של מועצת העירייה
לפעול לאכי פת עבירות תעבורה לפי החוק שהזכרתי קודם .גם מצורף לכם החוק ,צורף
לכם הזימון למליאה.
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רז שגיא ,חבר מועצה :קראתי ,לגבי אופניים חשמליים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לחוק רשאית העירייה באישור המועצה ,כלומר,
כדי להניע את המהלך שנוכל לפעול ,הדבר הראשון שצריך לעשות זה אישור מועצה.
בהתאם לסעיף  2לחוק ,המועצה צריכה לאשר לפעול לאכיפת עבירות תעבורה בתחום
שיפוטה בהתאם להוראות החוק ,שגם אותו צרפתי לכם .שיחול על רשויות מקומיות
עפ"י הנחיות שתגבש משטרת ישראל ויאשר היועץ המשפטי לממשלה .ההנחיות צורפו.
אחרי שהמועצה תאשר ,ראש העיר יוכל להסמיך פקחים מבין עובדי הרשות הפקחים
האלה צריכים לעמוד בתנאי הכשירות המפורטים בחוק ,וצורף לכם החוק גם פה.
האכיפה תהיה הדרגתית בתחומים שבהם יופעל ,ההסמכה של הפקחים יהיה צריך לפרסם
אותה ברשומות ,אני יכולה לעדכן שפקחי העירייה עברו הסמכות וקיבלו אישורים.
חנוך עוז ,חבר מועצה :מישהו צריך להוסיף כסף לפקחים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :העבירות שניתן לאכוף מפורטים בתוספת הראשונה
לחוק .הכל צורף לכם .וזה בעיקר שימוש בדרך שלא בהתאם לייעודה ,נהיגה על המדרכה
או שביל ייעודי ,הפרעה לתנועה .העבירות שניתן לאכוף בגינן לפחות בשלב ראשון הכוונה
היא לאכוף לפי תוספת ראשונה א לחוק ,שזה אופניים או תלת אופן ,אופניים או תלת
אופן שבהם מותקן מנוע המניע אותם או המסייע בכך ,כהגדרתה בתוספת השניה .אם זה
נכנס להגדרה –
חנוך עוז ,חבר מועצה :א ם יהיה עוד נושא לטפל בו ,זה צריך לבוא לעירייה .נכון? אנחנו
מאשרים עכשיו רק את מה שאת הקראת עכשיו.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :האישור הוא כללי לכל מה שהחוק מאפשר .מה
שאמרתי ,שבשלב ראשון ,ואגב זה מ ה שגם בדקתי ברשומות ,זה מה שרוב הרשויות
עשות ,הן הולכות לפי תוספת ראשונה א' .יכול להיות שבהמשך – אם אתם רוצים ,אני לא
חושבת שכדאי להגדיל את זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :מישהו רוצה להעיר בעניין? רק רגע ,חברים ,אני צריך אתכם
לסעיף  . 19זה דחוף לפתוח את בתיה"ס .מיכאל יצא .חמש דקות ,אני לא יכול לפתוח בית
ספר בלי רוב רגיל.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אפשר ברוב רגיל .רק להקצאות צריך רוב חברים.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :טוב .סעיף  .17ראש העיר.
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רז שגיא ,חבר מועצה :רגע ,אני אמרתי שאני רוצה להעיר .תראו ,אני חושב ,אני בעד,
אבל אני חושב שזה לא יכול לבוא תלוש .אם אנחנו לא הולכים לקראת הצעירים האלה,
ולא אומרים שיש לנו תוכנית עירונית להקמת שבילי אופניים ,בעצם אנחנו משאירים את
זה שזה יהיה ברירת קנס .זו תהיה ברירת המחדל שלנו .אנחנו רק הרעים ,אנחנו לא
צריכים להיות רק הרעים ,אנחנו צריכים לבוא ולהגיד :אנחנו פותחים לכם פתח .סתם
לדוגמא ,יש דברים שלא צריך להשקיע בהם הרבה כסף .יש שבילי אופניים קיימים
שפשוט לא ציירו את סימון האופניים ולא שמו שלט .השביל קיים ,אבל הם לא נוסעים בו
כי לא הגדרנו אותו כשביל אופניים .אני יכול לתת לכם מספר דוגמאות .חבל על הכסף.
השקענו באספלט ,הטיילת בואדי רבה חלקה ,כולל הטיילת שקרובה לצד של גבעת
הסלעים ,פשוט לא סימנו שזה שביל אופניים ,ויש שם מדרכה ויש שם שביל אופניים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אתה מתכוון שאין תמרור?
רז שגיא ,חבר מועצה :אין תמרור ,ואין צבע .היום נהוג לעשות תמונה כזאת של אופניים.
עכשיו ,מה קורה :כל הרצים וההולכים הולכים על שביל האופניים ,האופניים נוסעים על
הכביש ואנחנו נותנים להם קנסות.
שלום בן משה ,ראש העיר :רז ,ההערה במקומה.
עופר גבאי ,חבר מועצה :אני רוצה רק לציין את הדבר הזה ,כדי שלא ייכנסו בדלת פרוצה.
תראו ,אין ספק שראש העיר והעובדים הפנו דעת .אבל זה תהליך שייקח זמן .בינתיים
אנחנו בוחנים מה אפשר לעשות כמענה מהיר לדברים האלה ,בדיוק כמו שתיארת פה.
לפעמים אפשר לסמן על גבי הכביש ,ואפשר למתן תנועה בצורה כזאת או אחרת .ואפשר
להפוך חלק מרחובות מסוימים להוריד בהם את מהירות הנסיעה וכו' ,כדי באמת לתמוך
בכל הדבר הזה .זו פעילות שאנחנו כרגע בוחנים אותה ,ואני מקווה שנוכל באמת לספר על
שיפור.
רז שגיא ,חבר מועצה :זה מצוין ,אבל זה חייב ללכת בד בבד .כי אחרת ,אני אומר לך
ברצינות ,כל מה שאנחנו עכשיו עומדים זה רק עם השוט .מקל וגזר .מקל אנחנו עכשיו
מאשרים אותו ,בואו ניתן גם את הגזר.
שלום בן משה ,ראש העיר :מכיוון שהסמכות היא שלי ,אני לא מתכוון להתחיל לעשות
אכיפה לפני שאנחנו ,מה שאומר כרגע עופר ,תיעשה בדיקה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :דרושה הצבעה.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד? יצא .שלום מעוז?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה בן טובים?
משה בן טובים ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חנוך הלך.
החלטה מס' 8
סעיף  17בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד לפעול בתחום השיפוט
של העירייה בהתאם לחוק ייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות
(תעבורה) ,התשע"ו – .2016
בעד )8( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,שלום מעוז ,עופר גבאי ,בני אנניה ,יעקב אדמוני,
רז שגיא ,משה בן טובים.
יצאו ) 6( :מיכאל מלמד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם ,ד"ר יוכבד
פנחסי אדיב ,חנוך עוז.
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 .18אישור בקשה לעבודה נוספת לעובד עירייה חנן אריאל (אגף רווחה).
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיף  18אנחנו רוצים לתת אישור לעובד הרווחה חנן אריאל
שביקש לעשות עבודה ,העבודה שלו זה הדרכה של סטודנטים,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הדרכה של סטודנטים ,ארבע שעות בשבוע
לסטודנטים .זה טוב לעובד וטוב לעירייה ותורם לכולם.
שלום בן משה ,ראש העיר :לכן כתבנו את השם שלו ,כי זה לא עניין של הרווחה.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני מהרווחה ,אז אני בניגוד עניינים .אני צוחק.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא ,זה לא רווחה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני מחבר את זה לסעיף  ,19בסעיף  19אנחנו צריכים
שלושה אישורים שלכם לפתוח חשבונות בנק לשלושה בתי ספר .סעיף א',
רז שגיא ,חבר מועצה :פה יש לי מה להגיד ,אבל על הקודם לא.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :או.קי .אז אנחנו נעשה הצבעה על .18
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום מעוז?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה בן טובים?
משה בן טובים ,חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 9
סעיף  18בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד בקשה לעבודה נוספת
לעובד עירייה חנן אריאל (אגף הרווחה)
בעד ) 8( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,שלום מעוז ,עופר גבאי ,בני אנניה ,יעקב אדמוני,
רז שגיא ,משה בן טובים.
יצאו ) 6( :מיכאל מלמד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם ,ד"ר יוכבד
פנחסי אדיב ,חנוך עוז.

 .19אישור פתיחת חשבונות בנק כמפורט להלן:
א .אישור פתיחת חשבון עירייה בבנק הפועלים סניף  447גבעת טל עבור בית ספר
צומח  ,Cסמל מוסד  482562ברחוב חיים הרצוג.
ב .אישור פתיחת חשבון עירייה בבנק הפועלים סניף  447גבעת טל עבור חט"ב
צומחת ,סמל מוסד  482570ברחוב אלברט איינשטיין פינת חיים וייצמן.
ג .אישור פתיחת חשבון להתנהלות שוטפת בבנק מזרחי סניף  543בראש העין ,עפ"י
מסמכי הבנק המצורפים________________________________________
רז שגיא ,חבר מועצה :לגבי חשבונות הבנק ,לפני שאתה מקריא את הסעיף .זה עולה פה
כבר שלוש וחצי שנים ,ויש פה סוגיה מאד בעייתית .אתה יודע ,אתה היית ואתה רואה את
זה .זה לא חשבון שאנחנו פותחים למנהלת כי זה רק אחד משני חשבונות שפותחים לכל
בית ספר .החשבון של כספי ההורים ,ושם מוגדרים בכל פעם מחדש ,ואנחנו פעם אחת
צריכים לקבל החלטה בעניין,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה לא חשבון של כספי ההורים.
רז שגיא ,חבר מועצה :זה רק של בתי הספר?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כן.
רז שגיא ,חבר מועצה :אז אין בעיה.
עופר גבאי ,חבר מועצה :אבל גם פה צריך באמת להתייחס,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :פה יש בעיה של חקיקת מדינה .אתם יודעים כבר
התייחסתי לזה .כבר שלוש שנים מנסים לקדם חקיקה ועדיין לא הצליחו.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא כספי הורים.
רז שגיא ,חבר מועצה :כל עוד שזה לא כספי הורים ,אין לי בעיה .לגבי כספי הורים צריך
להיות ברור ,מה שקורה בכל פעם שאנחנו נותנים אישור ,זה שהמנהלת ויו"ר וועד ההורים
הם מורשי חתימה ,והאיש השלישי בדרך כלל היא המזכירה .יוצא שבעצם אם עכשיו אני
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מחתים את המנהלת ואת המזכירה ,בעצם אני אומר להורים ,אני עושה בכסף שלכם מה
שאני רוצה ,וזה מצב לא תקין.
שלום בן משה ,ראש העיר :נדמה לי שהנושא הזה כבר עלה.
רז שגיא ,חבר מועצה :עלה פעמיים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אבל אגב ,זה לא עומד כאן ,זה החוק ,אגב ,זה
מ וסדר בחקיקה ,ואני אראה לך את הסעיף בפעם הבאה ,זה מוסדר בחקיקה.
רז שגיא ,חבר מועצה :כן .אני אביא לך את המצלמות ואת תביאי לי את החקיקה.
עו"ד פרומה פורת :ועם זאת ,המנהלת לא יכולה לפעול כפי שהיא מוצאת לנכון בכספי
ההורים .זה חייב להיות בשיתוף .היא חייבת להוציא דו"ח ,הגזבר צריך לעשות בקרה .יש
סעיפים ובהם נאמר ,אני יכולה לשלוח לך חומר לישיבות מועצה קודמות .זה לא
שהמנהלת פועלת בצורה כזאת .מעבר לזה אני גם אומרת ,שמי שנותנים לה להיות
מנהלת,
רז שגיא ,חבר מועצה :או .או ,תקשיבי ,אנחנו לא נכנס לזה ,אני לא רוצה לדבר על
דברים מאושרים.
שלום בן משה ,ראש העיר :רז ,רז ,רז ,לא נכנס לזה,
רז שגיא ,חבר מועצה :אני רק רוצה להעיר הערה אחת .אני ישבתי פה אצל המנהלת יותר
מכל אחד אחר כאן .היו מורות שהיו נכנסות לכיתה :רז ,קום ,לך למנהלת .בלי קשר למה
שלומדים .כולל אירועי ספורט.
עופר גבאי ,חבר מועצה :אני רק רוצה להעיר הערה אחת לגבי החשבונות,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש בעיה בחקיקה.
עופר גבאי ,חבר מועצה :נכון להיום ,המנהלות לא ,למרות שזה ניהול עצמי ,והכספים
אמורים להיות נגישים בצורה יותר מונגשת ,זה לא קורה .כל דבר כזה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :נכון .בגלל בעיה בחקיקה ,אפשר לפנות למשרד
החינוך שעד היום לא הסכים להתאים את החקיקה למה שהוא עושה.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון .יש פה חקיקה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני הייתי בדין ודברים עם היועץ המשפטי שלהם.
תבקש – תקבל.
עופר גבאי ,חבר מועצה :אז אני אבקש.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיף  ,19שלושה חשבונות לבתיה"ס.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום מעוז?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה בן טובים?
משה בן טובים ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 10
סעיף  19בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פתיחת חשבונות בנק
כמפורט להלן:
א .אישור פתיחת חשבון עירייה בבנק הפועלים סניף  447גבעת טל עבור בית ספר צומח
 ,Cסמל מוסד  482562ברחוב חיים הרצוג.
ב .אישור פתיחת חשבון עירייה בבנק הפועלים סניף  447גבעת טל עבור חט"ב צומחת,
סמל מוסד  482570ברחוב אלברט איינשטיין פינת חיים וייצמן.
ג .אישור פתיחת חשבון להתנהלות שוטפת בבנק מזרחי סניף  543בראש העין ,עפ"י
מסמכי הבנק שהונחו על שולחן המועצה.
בעד ) 8( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,שלום מעוז ,עופר גבאי ,בני אנניה ,יעקב אדמוני,
רז שגיא ,משה בן טובים.
יצאו ) 6( :מיכאל מלמד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם ,ד"ר יוכבד
פנחסי אדיב ,חנוך עוז.
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 .20אישור פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה מיום  2/7/2019מס'  ,2/2019בהתאם לנוהל
מחיקת חובות ובהתאם לטבלה שהונחה על שולחן מליאת המועצה____________

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיף אחרון ,וועדת הנחות
רז שגיא ,חבר מועצה :קראתי את הסעיף.
בני אנניה ,חבר מועצה :אז אני אגיד .זה מחולק לשניים .הדרישה הראשונית זה
חובות שהעירייה לא עשתה נגדם אף פעם הליכים ואחרי שיש התיישנות ,אין מאיפה
לקחת את הכסף .זה סתם נמצא לנו בספרים ,אין לנו את זה .והשלושה האחרים ,הלכו
לפסק דין ,נקבעה פשרה ולא גבינו עדיין .הקדנציה הקודמת של המועצה לא אישרה את
זה ,ואז מה שקרה ,החוב הצטבר אחרי שהבן אדם שילם.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :האם אפשר לקיים הצבעה?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום מעוז?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה בן טובים?
משה בן טובים ,חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 11
סעיף  20בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול וועדת הנחות
בארנונה מיום  2/7/2019מס'  ,2/2019בהתאם לנוהל מחיקת חובות ובהתאם לטבלה
שהונחה על שולחן מליאת המועצה
בעד ) 8( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,שלום מעוז ,עופר גבאי ,בני אנניה ,יעקב אדמוני,
רז שגיא ,משה בן טובים.
יצאו ) 6( :מיכאל מלמד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם ,ד"ר יוכבד
פנחסי אדיב ,חנוך עוז.

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :כל הכבוד לכם ,תודה רבה לכם.חברים ,ב 20-באוגוסט יש
ישיבה לא מן המניין על פתיחת שנת הלימודים .אני מודה לכם.

הישיבה נעולה.
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
סעיפים  3 ,1ו 4-בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סעיפים
 3 ,1ו 4 -כמפורט להלן:
סעיף :1
א .אישור תב"ר מס'  1054עבור שיפוץ טיפת חלב ברחוב שבזי ,ע"ס  ₪ 18,441במימון
עירייה ו  ₪ 18,441במימון לשכת הבריאות ,סה"כ תקציב .₪ 36,882
ב .אישור תב"ר מס'  1055עבור שיפוץ מבני עירייה ,ע"ס  ₪ 300,000במימון עירייה.
ג .אישור הגדלת תב"ר מס'  1507עבור  3כיתות גן מתחם  Bמגרש  ,)903( 203ע"ס
 ₪ 300,000במימון משרד החינוך /משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס (תקציב
קודם  ,₪ 2,700,000תקציב מעודכן .)₪ 3,000,000
ד .אישור תב"ר מס'  1570עבור בי"ס יסודי ממלכתי  24כיתות מתחם  Cמגרש  ,116ע"ס
 ₪ 25,000,000במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
ה .אישור תב"ר מס'  1571עבור בי"ס יסודי ממ"ד  24כיתות מתחם  Cמגרש  ,116ע"ס
 ₪ 25,000,000במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
ו .אישור תב"ר מס'  1572עבור חט"ב  15כיתות מתחם  Cמגרש  ,116ע"ס ₪ 20,000,000
במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
ז .אישור תב"ר מס'  1573עבור חט"ב שניה  15כיתות מתחם  Cמגרש  ,116ע"ס
 ₪ 20,000,000במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
ח .אישור תב"ר מס'  1574עבור חט"ע  30כיתות מתחם  Cמגרש  ,116ע"ס ₪ 43,000,000
במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
ט .אישור תב"ר מס'  1575עבור חט"ב  24כיתות מתחם  Cמגרש  ,110ע"ס ₪ 30,000,000
במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
י .אישור תב"ר מס'  1576עבור חט"ע  24כיתות מתחם  Cמגרש  ,110ע"ס ₪ 37,000,000
במימון משרד החינוך/משרד הבינוי והשיכון/עירייה/מפעל הפיס.
יא .אישור הגדלת תב"ר מס'  1052עבור מגרש ספורט מגרש  900מתחם  ,Bע"ס 550,556
 ₪במימון משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם  ,₪ 1,080,715תקציב מעודכן
.)₪ 1,631,271
יב .שינוי יעוד תב"ר  - 1568נגישות פיזית פרטנית גנים מגרש  - 910גן כלנית בסך 21,015
 ₪במימון משרד החינוך ל -נגישות פיזית פרטנית גנים מגרש  - 910גן רקפת.
סעיף :3
א .אישור תב"ר מס'  1577עבור הנגשת  13כיתות לליקויי שמיעה מוס"ח חודש יולי ,2019
ע"ס  ₪ 390,000במימון משרד החינוך.
ב .אישור תב"ר מס'  1578עבור מבנה יביל אולפנת זבולון ,ע"ס  ₪ 70,000במימון משרד
החינוך.
ג .אישור הגדלת תב"ר מס'  1870עבור מגרש סינטטי מגרש  ,815ע"ס  ₪ 750,000במימון
משרד המדע ,התרבות והספורט והפחתת  -600,000תקציב טוטו (תקציב קודם
 ,₪ 600,000תקציב מעודכן .)₪ 750,000
סעיף :4
אישור תב"ר מס'  1333עבור סקר עבירות בניה בהתאם לתיקון  116לחוק התכנון
והבניה ,ע"ס  ₪ 325,000במימון עירייה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט לעיל.
בעד ) 14( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק,
שלום מעוז ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן
טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חנוך עוז.
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החלטה מס' 2
סעיף  6בתוספת לסדר היום :אישור עדכון תקציב משרות אגף הרווחה בהתאם
לטבלה שהונחה על שולחן מליאת המועצה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון תקציב משרות אגף הרווחה בהתאם
לטבלה שהונחה על שולחן מליאת המועצה.
בעד )14( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק,
שלום מעוז ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן
טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חנוך עוז.
החלטה מס' 3
סעיפים  7-8בתוספת לסדר היום:
סעיף  :7אישור נסיעת ראש העיר וחברי מועצה ישי אדוארד ובני אנניה לוואנבס בצרפת
במסגרת תכנית ערים תואמות
סעיף  :8אישור נסיעת סגן ראש העיר מיכאל מלמד וחבר המועצה עומר רצון לאודסה
במסגרת חגיגיות  225שנה לעיר אודסה
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד סעיפים  7ו 8-כמפורט לעיל.
בעד )12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק,
שלום מעוז ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,בני אנניה ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי
אדיב ,חנוך עוז.
יצאו )2( :יעקב אדמוני ,רז שגיא.

החלטה מס' 4
סעיף  9בתוספת לסדר היום :אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת .2020
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תבחינים למתן תמיכות לשנת .2020
תיקון סעיף  6בפרק תרבות ומורשת ישראל ,לא יפחת מ 75-איש.
בעד )12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,שלום מעוז ,דורון אמסלם,
עופר גבאי ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב,
חנוך עוז.
יצאו )2( :עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק.

החלטה מס' 5
סעיף  11שבתוספת לסדר היום :אישור תבחינים למתן מלגות לסטודנטים לשנה"ל
תש"פ.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תבחינים למתן מלגות לסטודנטים לשנה"ל
תש"פ.
בעד )11( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,שלום מעוז ,עופר גבאי ,בני אנניה,
יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חנוך עוז
יצאו )3( :עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם.
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החלטה מס' 6
סעיף  12בתוספת לסדר היום :אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום .24/7/2019
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול ועדת שמות מיום .24/7/2019
בעד )10( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,שלום מעוז ,עופר גבאי ,בני אנניה,
יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,חנוך עוז.
יצאו ) 4( :עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב.
החלטה מס' 7
סעיפים  13-16בתוספת לסדר היום:
סעיף  :13אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "ליונס ראש העין",
ע"ר מס'  580517498לעשיית שימוש במקלט ברחוב הרקפת  5בראש העין,
הידוע כגוש  5487ח"ח  228מגרש  ,2003מקלט מס'  1למטרת פעילות העמותה
בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב כנספח א'.
סעיף  :14אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "בית כנסת יריעות
שלמה מצפה אפק" ,ע"ר מס'  580341899לעשיית שימוש במבנה בית כנסת
ברחוב יריעות שלמה פינת סמדר בראש העין ,הידוע כגוש  5512ח"ח  69מגרש
 3403למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב כנספח א'.
סעיף  :15אישור חוזה למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים לחברת חשמל למטרת התקנת
אחזקת והפעלת מתקן טרנספורמציה לאספקת חשמל ,חדר טרפו לשנאי אחד
במרכז תרבות ע"ש "קימרלינג" כמבנה בגודל של  15.99מ"ר (מס' הזמנה
 )44549400בגוש  4273ח"ח  52מגרש  2013לגביו ניתן היתר בניה מס'
 20180425ביום .28/1/2019
סעיף  :16אישור חוזים למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים לחברת חשמל למטרת התקנת
אחזקת והפעלת מתקן טרנספורמציה לאספקת חשמל ,חדרי טרפו לשלוש
שנאים אשר נועדו להזין מבני ציבור העתידים להיבנות במגרשים  912ו913 -
הסמוכים למגרש  916במתחם פרויקט מחיר למשתכן (ידוע כמתחם שפיר)
כמבנים בגודל של  41.14מ"ר כל אחד (מס' הזמנה  44412732ו)44412757 -
במקרקעין הידועים כגוש  5611ח"ח  43מגרש  916לגביהם ניתן היתר בניה
מס'  20170930שנחתם ביום  31/1/2019וכן היתר בניה מס'  20170929מיום
27/12/2018
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד סעיפים  13-16כמפורט לעיל.
בעד )10( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,שלום מעוז ,עופר גבאי ,בני אנניה,
יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,חנוך עוז,
יצאו ) 4( :עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב.
החלטה מס' 8
סעיף  17בתוספת לסדר היום :אישור לפעול בתחום השיפוט של העירייה בהתאם
לחוק ייע ול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו –
.2016
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד לפעול בתחום השיפוט של העירייה בהתאם
לחוק ייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו –
.2016
בעד )8( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,שלום מעוז ,עופר גבאי ,בני אנניה ,יעקב אדמוני,
רז שגיא ,משה בן טובים.
יצאו ) 6( :מיכאל מלמד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם ,ד"ר יוכבד
פנחסי אדיב ,חנוך עוז.
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החלטה מס' 9
סעיף  18בתוספת לסדר היום :אישור בקשה לעבודה נוספת לעובד עירייה חנן אריאל
(אגף הרווחה).
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד בקשה לעבודה נוספת לעובד עירייה חנן
אריאל (אגף הרווחה)
בעד ) 8( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,שלום מעוז ,עופר גבאי ,בני אנניה ,יעקב אדמוני,
רז שגיא ,משה בן טובים.
יצאו )6( :מיכאל מלמד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם ,ד"ר יוכבד
פנחסי אדיב ,חנוך עוז.
החלטה מס' 10
סעיף  19בתוספת לסדר היום :אישור פתיחת חשבונות בנק כמפורט להלן:
א .אישור פתיחת חשבון עירייה בבנק הפועלים סניף  447גבעת טל עבור בית ספר צומח
 ,Cסמל מוסד  482562ברחוב חיים הרצוג.
ב .אישור פתיחת חשבון עירייה בבנק הפועלים סניף  447גבעת טל עבור חט"ב צומחת,
סמל מוסד  482570ברחוב אלברט איינשטיין פינת חיים וייצמן.
ג .אישור פתיחת חשבון להתנהלות שוטפת בבנק מזרחי סניף  543בראש העין ,עפ"י
מסמכי הבנק שהונחו על שולחן המועצה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פתיחת חשבונות בנק כמפורט לעיל.
בעד ) 8( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,שלום מעוז ,עופר גבאי ,בני אנניה ,יעקב אדמוני,
רז שגיא ,משה בן טובים.
יצאו ) 6( :מיכאל מלמד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם ,ד"ר יוכבד
פנחסי אדיב ,חנוך עוז.

החלטה מס' 11
סעיף  20בתוספת לסדר היום :אישור פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה מיום 2/7/2019
מס'  , 2/2019בהתאם לנוהל מחיקת חובות ובהתאם לטבלה שהונחה על שולחן מליאת
המועצה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה מיום
 2/7/2019מס'  ,2/2019בהתאם לנוהל מחיקת חובות ובהתאם לטבלה שהונחה על שולחן
מליאת המועצה.
בעד ) 8( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,שלום מעוז ,עופר גבאי ,בני אנניה ,יעקב אדמוני,
רז שגיא ,משה בן טובים.
יצאו ) 6( :מיכאל מלמד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם ,ד"ר יוכבד
פנחסי אדיב ,חנוך עוז.

__________________
שלום בן משה
ראש העיר

__________________
אילן הררי
מנכ"ל העירייה
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