פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  37/14מיום 20/10/2020

עיריית ראש  -העין
פרוטוקול
ישיבת מליאת מועצה מן המניין
מס' 37/14
מ יום שלישי ב' בחשון ,תש פ"א
20/10/2020

הפרוטוקול המלא ימצא בלשכת מנכ"ל ,לשכת ראש העיר וכן באתר
האינטרנט שכתובתו . www.rosh - haayin.mun i.il

1

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  37/14מיום 20/10/2020

השתתפו:
 .1שלום בן משה

-

ראש העיר

 .2ישי אדוארד

-

ס/מ"מ ראש העיר

 .3עומר שכטר

-

סגן ראש העיר (הגיע בשעה )19:05

 .4מיכל סופרין דיסטניק

-

חברת מועצה

 .5דורון אמסלם

-

חבר מועצה

 .6עופר גבאי

-

חבר מועצה

 .7עומר רצון

-

חבר מועצה

 .8בני אנניה

-

חבר מועצה

 .9יעקב אדמוני

-

חבר מועצה

 .10ד"ר יוכבד פנחסי אדיב

-

חברת מועצה

 .11רז שגיא

-

חבר מועצה

 .12משה בן טובים

-

חבר מועצה

 .13חנוך עוז

-

חבר מועצה (הגיע בשעה )18:55

 .14בנגה בני בית אור

-

חבר מועצה

חסרים:
 .1מיכאל מלמד

-

סגן ראש העיר

 .2עדי אביני

-

חבר מועצה

 .3שלום מעוז

-

חבר מועצה

סגל:
 .1אילן הררי

-

מנכ"ל העירייה

 .2עו"ד פרומה פורת

-

יועמ"ש העירייה

 .3ניר אבנון

-

מבקר העירייה

 .4משה לורברבום

-

מהנדס העירייה

 .5אורי דורון

-

סגן גזבר העירייה

2

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  37/14מיום 20/10/2020

סדר היום :
 . 1בישיבה זו יינתן מענה לשאילתות של חבר המועצה רז שגיא בנושאים :
א .פגיעה בתנאי הפרישה של חלק מגמלאי עיריית ראש העין.
ב .עיקור וסירוס חתולי רחוב.
 . 2אישור מינוי שלום בן משה ראש העיר כדירקטור בתאגיד המים והביוב
"עין אפק" בע"מ ,כפוף לתיקון סעיף ( 53ג) בתקנון התאגיד וכפוף
לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה ל פי סעיף  18ב' לחוק החברות
הממשלתיות התשל"ה . 1975 -
רקע  :מינוי ראש העיר אושר בישיבת מליאת מועצה מיום 14/5/19
פרוטוקול מס'  , 13/14ראש העיר השתתף בדיון .עפ"י הנחיות הוועדה
לבדיקת מינויים הדיון וההצבעה צריכים להתקיים ללא נוכחותו ועל כן
מובא לאישור חוזר.
 . 3אישור בקשה לעבודה נוספת לעובדת א.ע .מאגף הרווחה .
 . 4עדכון ראש העיר בעניין קבלת תרומה ממר תומר ביטון בערך כספי כולל
של  ₪ 50,000לתיכון בגין ל צורך רכישת עגלת מחשבים ובה ניידים
להשאלה לתלמידים נזקקים .
 . 5אישור מינוי וועדה חדשנות ויזמות (וועדת רשות) בראשות חבר המועצה
עופר גבאי.
(מינו וועדת רשות בהתאם לסעיף  150לפק' העיריות  -מועצת העירייה
רשאית לבחור ועדות נוסף על ועדות החובה ,קבועות או ארעיות ,לייעוץ
למועצה בעניינים או מקרים מסוימים .הרכב וועדות רשות על פי סעיף
 162לפק' העיריות  10%לפחות חברי מועצה ובלבד שמספרם לא יפחת מ -
 2ואחר מהם יהיה היו"ר ,שאר החברים מבין תושבי העיר בעלי זכות
להיבחר כחברי מועצה שלא חלה עליהם עילת פסלות ,על פי המלצת
הסיעות שיהיה תואם ככל הניתן את הרכב הסיעות במועצה).
 . 6הצגת הדו"ח הכספי של העמותה לפיתוח שירותים חברתיים ראש העין
לשנת . 2019
 . 7דיון בדו"ח אגף בקרת וועדו ת מקומיות של מנהל התכנון והצגת מסקנות
הועדה המקצועית – ירד מסדר היום .
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תוספת ל סדר היום :
 . 8אישור מינוי צדקי צפר כעוזר ראש העיר ותנאי העסקתו בחוזה אישי
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  1/2011בין  3 5 % - 45 %משכר מנכ"ל
ב כפוף לאישור משרד הפנים  ,במקום עו"ד אופיר כהן .
 . 9אישור מינוי אינג' משה לורברבום מהנדס העירייה כדירקטור מקרב
עובדי העירייה בחברה הכלכלית לראש העין בע"מ ,בכפוף לאישור
הוועדה לבדי קת מינויים בתאגידים העירוניים .
 . 10אישור ערבות העירייה לקבלת אשראי בסך  2מיליון  ₪מבנק המזרחי
לחברה העירונית מרכז קהילתי בראש העין ע"ש קימרלינג בע"מ (חל"צ).
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שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי אני מבקש להתחיל .ערב טוב לכם ובריאות טובה לכולם
אנחנו אחרי שנפתח באופן פורמלי את המליאה ,כדי לקבל את הדו"ח של המבקר ואת
ההתייחסות של הועדה ,אז אני אבקש אחרי זה ,אני אבקש מהמנכ"ל לתת איזה סקירה
קצרה לגבי הנושא של המצב מבחינת הפעילות שלנו בעניין הקורונה .ואחר כך.
רז שגיא ,חבר מועצה :אנחנו מקבלים כולל זה שהפרופסור מהשכונה שלי ישב בועדה בין
הנוכחים אפשר לעבור סעיף ,סעיף הוא שולח בדיקות כל יום מגיע אלינו סיכום.
שלום בן משה ,ראש העיר  :אני חושב שהוא צריך להציג לא צריך כרגע שעה ארוכה אני
חושב שזה נכון לעשות את זה ,ואחר כך אני אעדכן כמה מילים לפתיחת שנת הלימודים אז
בבקשה נפתח את הישיבה באופן פורמלי.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :טוב ערב טוב ,פרוטוקול מס'  37/14ישיבת מועצה מן המניין
 20/10אני עובר למשתתפים ,ראש העיר ,ישי אדוארד ,מיכל ,דורון ,עופר גבאי ,עומר רצון,
בני אנניה ,יעקב אדמוני ,יוכי פנחסי ,שגיא רז ,משה בן טובים ,בני בנגה .בתחילת הישיבה
אני מעדכן שאנחנו מורידים מפאת לוחות הזמנים את סעיף מס' .7
רז שגיא ,חבר מועצה :יש בעיה עם הורדה של הסעיף הזה.
שלום בן משה ,ראש העיר  :אנחנו לא מורידים שום דבר כרגע בואו נסיים את החלק
הראשון של ישיבת המליאה שדנה בעניין של המבקר ואחר כך שנעבור לשלב ב' נדבר על זה.
אנחנו המנכ"ל אמור לבקש מכם שנקדים נהפוך את היוצרות ,נתחיל קודם כל בישיבה שדנה
בעניין של דו"ח המבקר כדי ,המחשבה להקדים את זה שכרגע הדיון שלא יווצר מצב שנגיע
לדו"ח של המבק ר שהוא חשוב מאוד יהיו פחות אנשים אז לכן ברשותכם אנחנו מבקשים
להתחיל בזה ואחר כך נהפוך את היוצרות .צריך לעניין של ההתנגדות רוב? צריך הסכמה.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני מתנגד .עכשיו יש פחות אנשים ויצטרפו עוד.
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה יו"ר ועדת ביקורת רז אתה יו"ר ועדת ביקורת אתה לא רוצה
לדון בדו"ח מבקר העירייה.
רז שגיא ,חבר מועצה :יותר חשוב מדו"ח מבקר העירייה .זה חשוב אבל הדו"ח של המבקר,
תסתכל מה עושים לנו ,עושים לנו תרגיל  ..אומרים בואו נתחיל מדו"ח המבקר זה יקח
הרבה יותר זמן ואז יפילו את סעיף  .7מה הבעיה בסעיף  ?7אני מדבר עם עומר רצון מה
הבעיה עם סעיף  ? 7שאנחנו כבר שבועיים אחרי המועד האחרון שנתנו לנו מנהל התכנון
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ואנחנו באיחור.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני לא יודע לגבי מנהל התכנון אני חושב שאתה צודק ,ראש העיר
הוא צודק בראייתי אתה צודק רז.
(חנוך עוז הצטרף לדיון)
עומר רצון ,חבר מועצה :רז אני חייב להשיב בקצרה אתה צודק בגלל זה יש סמכות לראש
העיר ,אז ראש העיר תוריד את זה מסדר היום ואז יהיה לנו שקט .אתה צריך להוריד מראש.
הוא מתכוון להוריד את זה בכל מקרה.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני מתנגד.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה יכול להתנגד.
עומר רצון ,חבר מועצה :הוא יוריד בכל מצב רז מה זה משנה זה סמכות שלו זה לא סמכות
שלך ,הוא יוריד לך את זה בדין הבא.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מבקש להתחיל מדו"ח המבקר .אני רוצה להתחיל בדו"ח
המבקר .אנחנו נתחיל עם ישיבה שלא מן המניין .אני רוצה להתחיל מישיבה שלא מן המניין
ולדבר על דו"ח המבקר רוב האנשים נמצאים כאן ומי שלא נמצא כאן לא יבוא ,וכדי שדו"ח
המבקר הוא חשוב ביותר זה הכל אחר כך נעשה פוס ונתחיל בישיבה של המליאה הרגילה.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני מתנגד.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :גם אני מתנגד.
שלום בן משה ,ראש העיר :מי עוד מתנגד? סליחה אדמוני גם אתה מתנגד?
רז שגיא ,חבר מועצה :אנחנו מתנגדים נחרצות.
עומר רצון ,חבר מועצה :חנוך מה זה משנה בדיון הבא הוא יגיד לך שהוא מוריד את סעיף 7
זה מנדט שלו לא שלך הוא מוריד את סעיף  7מסדר היום אז מה שרז רוצה לא יהיה אז מה
זה משנה לך רז הוא הולך להוריד אותו.
רז שגיא ,חבר מועצה :אבל עכשיו הוא יצטרך להגיד את האמת שהוא לא רוצה לעלות את
זה על סדר היום ,ועדיין הוא באיחור של שבועיים בדו"ח הכי חמור שהופיע במדינת
ישראל...אתם מוצאים תירוצים כדי לא לתת לנו דין וחשבון על הדו"ח החמור ביותר שנתנו
על ועדה מקומית אי פעם במדינת ישראל ,מנהל התכנון רוצה לשלול לנו.
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שלום בן משה ,ראש העיר :אתה מדבר דברים שאין להם יסוד ,אל תצעק ואל תפריע,
מעכשיו תקשיב תדבר שתקבל אישור אל תתפרץ יותר.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה חמור מה שהוא אומר כי אני הבנתי בישיבות האחרונות אם מה
שרז אומר זה נכון זה חמור מאוד ,אני הבנתי שלא היה דו"ח מבקר בכלל ,איזה דו"ח מבקר
הוא מדבר בכלל.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא דו"ח מבקר זה בקרה.
רז שגיא ,חבר מועצה :זה דו"ח בקרה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אה זה משהו אחר .זה משהו אחר.
שלום בן משה ,ראש העיר :אם אתם מתנגדים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אנשים לא הבינו על מה מדובר.
שלום בן משה ,ראש העיר  :אני אמרתי שבמקום לפתוח בישיבה הרגילה נפתח קודם כל
בישיבה שדנה בדו"ח המבקר אני חושב שדו"ח המבקר הוא חשוב מאוד ,הוא לא חשוב
במזרח התיכון ובמזרח הקרוב כמו ה דו"ח של הבקרה ,אל תעזור לי ,כיוון שצריך ,לכן אם
אתם מתנגדים האופוזיציה מתנגדת אוטומטית בסדר גמור נחזור למתכונת קודמת.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני חוזר לישיבה ראשונה ואני פותח אותה פרוטוקול מס'
 ,37/14ישיבת המועצה הקראתי את המשתתפים  20/10הצטרפה אלינו מיכל ,וחנוך עוז,
ואנחנו מבקשים לעדכן שאנחנו מורידים את סעיף  7מהדיון ונציג אותו בדיון הבא בשבוע
הראשון של חודש.

סעיף  7בסדר היום :דיון בדו"ח אגף בקרת וועדות מקומיות של מנהל התכנון
והצגת מסקנות הועדה המקצועית – ירד מסדר היום .

משתתף בדיון :יעקב אדמוני הצטרף.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :הוא היה מהתחלה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :למה הורדתם?
רז שגיא ,חבר מועצה :התכוונו להגיד שלא היה זמן.
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה הסיבה להורדה מסדר היום מה הסיבה זה כבר ירד  4 ,3פעמים
שלום.
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שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו חשבנו שצריך לברר עוד כמה נקודות בעניין של הדו"ח
הזה ,דו"ח בקרה ואם מדברים בסעיף כללי תדעו לכם שחלק גדול מאוד מהדו"ח הבקרה
בוצע בפועל חלק גדול מאוד ,נשארו עוד כמה דברים שצריך לברר אותם פעם נוספת כדי
שנביא לכם אותם באופן מדויק זה הכל.
 . 1מענה לשאילתה של חבר המועצה רז שגיא בנושא פגיעה בתנאי הפרישה
של חלק מגמלאי עיריית ראש העין ___________________________

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בישיבה זו יינתנו מענה לשאילתות של חבר המועצה רז שגיא
בסעיפים של פגיעה בתנאי הפרישה של חלק מגמלאי עיריית ראש העין ועיקור וסירוס חתולי
רחוב .סעיף רא שון ההסכם הקיבוצי מענה לשאילתה בנושא תנאי פרישה :ההסכם הקיבוצי
שנחתם בחודש  3/1999הידוע כהסכם דור א' קבע כי עובדים ותיקים אשר נכון למועד
ההסכם מבוטחים בפנסיה תקציבית יישארו מבוטחים באופן זה אלא אם יבקשו לערוך
שינוי .עובדים קיימים אשר מבוטחים בפנסיה צוברת ימשיכו להיות מבוטחים באופן זה,
עובדים חדשים שיקלטו לרשות יהיו מבוטחים בפנסיה צוברת .מובהר כי הגמלה החודשית
אותה מקבל הגמלאי בין אם מבוטח בפנסיה תקציבית ובין אם בפנסיה צוברת ,הינה זהה
השוני הינו בזיקה .גמלאי המקבל גמלה בפנסיה תקציבית ,ממשיך לקבל תלוש מהעירייה,
ואילו גמלאי המקבל גמלה בפנסיה צוברת מקבל תלוש מהגוף הפנסיוני וחל ניתוק בין העובד
לעירייה בעת הפרישה .הנהלת העירייה בדקה מספר פעמים מול השלטון המקומי האם ניתן
יהיה להמשיך להשתתף בשי לחג עבור גמלאי הפנסיה הצוברת כפי שנעשה עבור גמלאי
הפנסיה התקציבית ,ונענתה בשלילה מאחר ודבר זה יכלול בהיחשב כחריגת שכר נוכח הנתק
שחל עם פרישתו של הגמלאי ,הפנסיה הצוברת .על פי כן התקבלה החלטה כי גמלאים
המבוטחים בפנסיה צוברת יוזמנו לכנסי הגמלאים .לגבי השאילתה השניה.
רז שגיא ,חבר מועצה :החלק האחרון זאת תשובה יחידה שעונה לשאילתה שסוף סוף יזמינו
אותם לאירועים .עכשיו אני מדבר על שני החלקים האחרים.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה לא דיון.
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רז שגיא ,חבר מועצה :אני שאלתי בכמה עובדים מדובר? אין פה מספר ששואלים בכמה אני
מדבר על מנכ"ל העירייה שאחראי על התשובה ,היה צריך להיות כאן מספר אבל מכיוון
שכתבת שיש  ..מה שנקרא אלה שבעבר ואלה  ..אז אני רוצה להגיד לך ותבדוק אותך ויש
עובדים חדשים שנכנסים עם פנסיה תקציבית ויש עובדים מאוד ותיקים עם פנסיה צוברת,
ואני רוצה לדעת מדוע זה ככה ומי בוחרים אותו לחסד ומי לשבט אני רוצה לדעת האם זה
קשור לשבט.
שלום בן משה ,ראש העיר  :אין שום סיכוי שעובד חדש שנכנס ,נכנס לפנסיה תקציבית ,רק
שתדע פנסיה תקציבית שבוטלה מזמן מתה ,כל עובד במדינה עובד מדינה או עובד עירייה
נכנס אך ורק לפנסיה צוברת בלבד וזה בכלל חד משמעית .אכן להערה האחרונה שלך אכן
כבר מזמינים אותם ,כבר מזמינים את הגמל אים שנמצאים בפנסיה צוברת לאירועים של
העירייה והדבר היחיד שהם לא מקבלים ואני חושב אגב בנימה אישית שזה נראה בעיני קצת
קנטרני בקשר לשי שהם מקבלים אבל פנינו ואני פניתי באופן אישי אמרו רבותיי .ולכן אנחנו
פנינו מתוך רצון של העירייה קיבלנו תשובה חד משמעית שלא.
(עומר שכטר הצטרף)
רז שגיא ,חבר מועצה :אז בדו"ח המבקר יהיו יותר אנשים אתה רואה קלעתי לדעת גדולים
אתה רואה ראש העיר אני רק עוזר לך .אם תיתן לי לנהל את העיר לא תצטרך להתאמץ הכל
יהיה פשוט המשכורת נשארת אצלך כולל רכב כולל הנהג.

.1ב .מענה לשאילתה של חבר מועצה רז שגיא בנושא עיקור וסירוס חתולי רחוב.

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שאילתה מס'  2עיקור וסירוס חתולי רחוב :השירות הווטרינרי
התחיל ב –  1/6/20פיילוט זה תכנית עבודה לעיקור וסירוס חתולי רחוב ולהצבת תצפיות
מעקב והאכלה ,כרגע אנחנו נמצאים בקו סיום עיקור וסירוס כ –  100חתולים ,פעימה
ראשונה במסגרת תקציב בסך  50אלף  ,₪שתוקצב לשנת  .2020בכוונת המנכ"ל להגיש
דרישה תקציבית לפעימה שניה שהם כ –  100חתולים נוספים בכוונתנו להגיש גם בקשה
לקול קורא ובמידה ונקבל סיוע מצד המדינה נוכל לצמצם את הפערים מהר יותר .זה לגבי
שאילתה מס' .2
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רז שגיא ,חבר מועצה :הערה קצרה כל הסיפור היפה שהקראת כרגע לתשובה לשאילתה
אתה מבין שיש מאות אולי אלפי חתולים שמתרוצצים בראש העין הולכים ומתרבים כי הם
לא מעוקרים ולא מסורסים בהתאם למינם והם סובלים בקיץ ופוגעים בטבע שלנו מכיוון
שאנחנו חיים בשמורת טבע וחלקם הופכי ם להיות ציידים וציידים של ציפורים מוגנות,
ובעלי חיים אחרים ו –  50אלף  ₪בעיר שהתקציב שלה הוא למעלה מחצי מיליארד  ₪זה
אפילו לא לעג לרש.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה 100 :חתולים זה בדיחה ,זה מה שאמירה אשתי עושה
מהכסף שלי ברחוב שלי מסרסרת חתולים היא לוכדת אותם מעבירה לווטרינר שהיא עשתה
איתו דיל  ₪ 98לגור ואני משלם 100 .חתולים ברחוב שלנו מה זה  100חתולים.
שלום בן משה ,ראש העיר  :מי שמטפל בסירוסים זה יונתן וליונתן נאמר שאתה תסיים
לסרס אתה תקבל מנה נוספת הוא סיים הגיש בקשה יקבל  50אלף זה הזמן שהוא מבצע את
העניין.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :אני חולק עליהם אני אומר להיפך שיש חתולים הם אוכלים לנו
את הנחשים .כל הדברים האלה וכל מיני דברים שמזיקים לאדם אבל זה דעתי.
 . 2אישור מינוי שלום בן משה ראש העיר כדירקטור בתאגיד המים והביוב
"עין אפק" בע"מ ,כפוף לתיקון סעיף ( 53ג) בתקנון התאגיד וכפוף
לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף  18ב' לחוק
החברות הממשלתיות התשל"ה _________________________ . 1975 -

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיף  2אישור מינוי שלום בן משה ראש העיר כדירקטור
בתאגיד המים והביוב עין אפק בכפוף לתיקון סעיף  53ג לתקנון התאגיד וכפוף לאישור
הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף  18ב' לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה –
 .1975מינוי ראש העיר אושר בישיבת מליאה מועצה מתאריך  14/5/19פרוטוקול מס' ,13/14
ראש העיר השתתף בדיון על פי הנחיות הוועדה לבדיקת מינויים הדיון וההצבעה צריכים
להתקיים ללא נוכחותו ועל כן מובא לאישור חוזר.
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שלום בן משה ,ראש העיר  :במסגרת האירוניה של העניין אחרי שאישרתם את מה
שאישרתם אז זה שכב אצל הועדה איזה חצי שנה אחרי שדיברתי עם השר אמרתי יש גבול
לכל תעלול הוציאו את זה מאיזה שהוא מקום אה כן זה נכון אבל ראינו פה שאתה השתתפת
בהצבעה ולכן צריך להצביע מחדש .אני יוצא מהצבעה ותצביעו.
(שלום בן משה ,ראש העיר יצא מהדיון)
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עו"ד ישי אדוארד ממלא מקום ראש העיר ינהל את הישיבה
בהיעדרו של ראש העיר.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :אני יו"ר.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני מציין לפרוטוקול שראש העיר יצא ומר ישי אדוארד ממלא
את מקומו ואנחנו נקיים הצבעה על אישור מינוי שלום בן משה ראש העיר כדירקטור
בתאגיד המים והביוב והנושא כפוף לתיקון סעיף  53ג לתקנון התאגיד וכפוף לאישור הוועדה
לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף  18ב' לחוק החברות הממשלתיות אני מבקש לעשות
הצבעה .ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
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יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה?
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 :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ההצבעה הסתיימה .אני מבקש לקרוא לראש העיר  9הצביעו
בעד.

החלטה מס' 1
סעיף  2בסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי שלום בן משה ראש
העיר כדירקטור בתאגיד המים והביוב "עין אפק" בע"מ ,כפוף לתיקון סעיף
( 53ג) בתקנון התאגי ד וכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי
סעיף  18ב' לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה . 1975 -
בעד )12( :ישי אדוארד ,עומר שכטר ,מיכל סופרין דיסנטיק ,דורון אמסלם ,עופר גבאי,
עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב,
בני בנגה בית אור.
יצא )1( :חנוך עוז.
לא נכח בהצבעה )1( :שלום בן משה.

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ראש העיר חזר לדיון.
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 . 3אישור בקשה לעבודה נוספת לעובדת א.ע .מאגף הרווחה .
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור בקשה לעבודה נוספת לעובדת סוציאלית א.ע מאגף
הרווח ה ,אנחנו רוצים עבודה נוספת לעובדת סוציאלית מאגף הרחבה ביקשה אישור לאור
מצוקה כלכלית ,היא עובדת  100אחוז משרה כעו"ס באגף הרווחה והיא תעשה עבודה
נוספת של משרד  20אחוז בחברת ציוד ,עם קשישים ופה היא כותבת לנו שהיא מתמודדת עם
משבר כלכלי ואנחנו בועדה שקיימנו ממליצים אני מביא את זה לאישורכם .היא לא מנהלת
אגף.
שלום בן משה ,ראש העיר  :אתם זוכרים שבזמנו התבקשנו לומר באיזה רמה העובדת
נמצאת היא לא ברמה של מנהלת אגף היא עובדת מן המניין.
רז שגיא ,חבר מועצה :מאשרים פה אחד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ראש העיר?
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 :עומר שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון? יצא .בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה?
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 :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' 2
סעיף  3בסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד בקשה לעבודה נוספת לעובדת
א.ע .מאגף הרווחה.
בעד  ) 12 ( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,מיכל סופרין
דיסטניק ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא,
משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
יצא ו  ) 2 ( :עומר רצו ן  ,חנוך עוז .

 . 4עדכון ראש העיר בעניין קבלת תרומה ממר תומר ביטון בערך כספי כולל
של  ₪ 50,000לתיכון בגין לצורך רכישת עגלת מחשבים ובה ניידים
להשאלה לתלמידים נזקקים _______________________________

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדכון ראש העיר בעניין קבלת תרומה ממר תומר ביטון בערך
כספי כולל של  ₪ 50,000לתיכון בגין לצורך רכישת עגלת מחשבים ובה ניידים להשאלה
לתלמידים נזקקים .כתוב עדכון ראש העיר.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה  :התרומה היא של מחשבים ניידים ועגלת מחשבים
היה איזה שהוא שיבוש במלל אני מעדכנת.
שלום בן משה ,ראש העיר  :התרומה היא עגלת מחשבים ומחשבים ניידים התרומה עברה
את כל הכללים את כל הכללים המתחייבים לפי הנוהל בדיוק.
משה בן טובים ,חבר מועצה 50 :אלף זה אומר מספר קטן של מחשבים השאלה אם זה
יספיק לכל התלמידים ברווחה יש לה  50אלף  ₪האלה.
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שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא קשור לעניין מחשבים נתנו בהרבה מאוד ויברציות מכל
מיני סוגים ,הנושא הזה שכרגע לגבי האיש הזה עבר את כל הכללים הועדה אישרה את זה
ואני מברך על כך ואם יש עוד תורמים תביאו ותבוא עליכם ברכה.
עופר גבאי ,חבר מועצה :השאלה אם נעשים עוד מאמצים להביא עוד מחשבים.
בני אנניה ,חבר מועצה :האם יש למערכת החינוך פה אם יודעים על ילדים שלא נמצאים
בזום יש מעקב על ילדים שלא?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :כל מנהלת על פי הוראה של האגף עשינו את זה בגל הראשון
מכינה רשימה של כל הילדים שהיא יודעת והמנהלות יודעות והן שואלות ומכירות ומדברות
עם המורות של ילדים שיש להם בעיה ללמידה מקוונת בגלל סיטואציה סוציו אקונומית
אנחנו מרכזים את זה אצלנו ,לביתה ספר יש עגלות מחשבים בכל בתי הספר גם בבגין שנה
שעברה נרכשו מחשבים חדשים .משה אני מזמין אתכם לסייר בבגין ולראות את המחשבים
זה לא המחשבים שאני למדתי איתם כתלמיד ,זה מחשבים שבשנים האחרונות וזה עניין
לבתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים אז חטיבות הביניים מסודרות לכל תלמיד יש מחשב
נייד ,ובבתי הספר יש עגלות מחשבים ניידים ובמידת הצורך מועברים לתלמידים ובנוסף לזה
במהלך שהובלנו ביחד עם ראש העיר נקנו גם טבלטים לתלמידים שצריכים בעצם לבצע
למידה מקוונת ו יש גם.
בני אנניה ,חבר מועצה :זה הכל דרך מערכת החינוך? אתה רוצה להגיד לי שאין היום תלמיד
לדוגמא.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :כל התלמידים שאנחנו מכירים ,התלמידים שאנחנו מכירים
מהרווחה וממערכת החינוך מהמנהלות אנחנו מגיע ים אליהם אנחנו נותנים להם מענה ,אם
יש תלמידים נוספים אני א' מבקש להעביר את זה דרך מנהלות בתי הספר ,אבל כל תלמיד
שאנחנו יודעים דרך המנהלות שצריך סיוע אנחנו מסייעים לא אומר ב –  100אחוז.
משה בן טובים ,חבר מועצה :מה עושים עם תלמידים שאין להם מחשבים.
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שלום בן משה ,ראש העיר :עומר זה לא הנושא .בן טובים אנחנו עושים מאמץ גדול מאוד,
מפעל הפיס הודיע שהוא מוכן לתת לנו כ –  200טבלטים ו –  100מחשבים ואנחנו עושים הכל
כדי שלא יווצר מצב שיש תלמיד שאין לו מחשב ,להגיד לך שלכולם יש עכשיו ביסודי לא יודע
להגיד אבל עושים מאמץ.
משה בן טובים ,חבר מועצה :כמה חסר?
שלום בן משה ,ראש העיר  :אני לא יודע כמה חסר אבל אם אתה רוצה אפשר לבדוק .אמרתי
אני לא יודע להגיד כמה חסר גם עומר לא יודע.
עומר רצון ,חבר מועצה :משה בן טובים הוא אומר שזה בטיפול והוא מסכים איתך הוא
אומר שזה בטיפול .ראש העיר עלה בפניי שכטר יש לו תשובה עם צוות ההוראה הבנתי
שחלק מצוותי ההוראה להם אין מחשבים אתה יודע שהמורים חלק מצוות ההוראה להם
בעצמם אין להם מעבר למה שהציג משה בן טובים שלא פחות חשוב.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :במסגרת התקציב שהצגנו לפני חודש כל בית ספר מקבל
זכאי ,כולל החרדים ,עבור המורים בוודאי.
שלום בן משה ,ראש העיר :הם מקבלים תקצוב ישיר.
עומר רצון ,חבר מועצה :גם מילה טובה יש  ..יש ועדי עובדים ,הנהגת הורים כמו אילן באמת
הם מתגייסים והם עוזרים ומגיע להם מילה טובה הם.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :צריך להבין בהמשך לשאל תך משה יש תלמידים שזה באמת
על רקע סוציו אקונומי ויש משפחות שיש להם מחשבים אפילו יותר ממחשב אחד ויש יותר
מילד אחד ויש הרבה מקרים כאלה אין ספק ואי אפשר לתת מענה לכל המקרים האלה אבל
יש אפשרות וילדים באמת שנמצאים בגילאים הרבה יותר גדולים לאו דווקא הם צריכים
מח שב כמחשב הם יכולים להתשמש בטבלט אז צריך למצוא פה פתרונות ואני אומר אין פה
 100אחוז אבל הכוונה של מה שאנחנו עושים היום בעזרת המיפוי עם המנהלות ובתי הספר
זה לנסות להגיע ל –  100אחוז.
משה בן טובים ,חבר מועצה :אדוני ראש העיר אני חושב שהנושא הזה בעדיפות עליונה
לימים האלו ,וזה חובה ,חובה עלינו לספק עוד מחשבים לתושבים שאין להם לילדים שאין
להם על מנת שלכולם יהיה וזה הכי חשוב היום מבחינתי אחרת גם ככה הם לא לומדים
בדרך הזו הם לא יכולים ללמוד אי אפשר מחשב אחד ל –  4 ,3ילדים כמו שאומר עומר הוא
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צודק ,צריך לבדוק היום לא מחר לדעתי זה חובה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני במקביל תבדוק רק מה עם הטבלטים שדיברנו באישור מועצת
העיר במקום כל הדפים איפה החדשניות.
 . 5אישור מינוי וועדה חדשנות ויזמות (וועדת רשות) בראשות חבר המועצה
עופר גבאי____________________________________________ .

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור מינוי ועדת חדשנות ויזמות ,ועדת רשות בראשות חבר
המועצה עופר גבאי ,מינוי ועדת רישוי בהתאם לסעיף  150לפקודת העירייה מועצתה עירייה
רשאית לבחור ועדות נוסף על ועדות החובה ,קבועות או ארעיות ,לייעוץ למועצה בעניינים או
מקרים מסוימים הרכב וועדת רשות על פי סעיף  162לפקודת העירייה 10% ,לפחות חברי
מועצה ובלבד שמספרם לא יפחת מ –  2ואחד מהם יהיה היו"ר .שאר החברים מבין תושבי
העיר בעלי זכות להיבחר כחברי מועצה שלא חלה עליהם עילת פסלות ,על פי המלצת הסיעות
שיהיה תואם ככל הניתן את הרכב הסיעות במועצ ה .אנחנו נעשה על זה הצבעה בבקשה.
רז שגיא ,חבר מועצה :יש לי שאלה אני באמת רוצה להבין ,אתם רוצים להוסיף עוד ועדה?
כאילו שבכל הועדות החובה מתכנסות כל שלושה חודשים על פי התקן ,אז אני אומר הועדות
לא מתכנסות ,בשביל מה אתם קובעים ועדות ,ממנים אנשים ועדת שמות לא התכנסה שנה,
ואני סתם נותן דוגמא ,ועדה לקידום מעמד האישה התכנסה פעם אחת.
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :פעמיים.
רז שגיא ,חבר מועצה :פעמיים בשנתיים זה פעם בשנה ,תעשי חשבון פעמיים בשנתיים זה
פעם בשנה ,זה לא התקן ,התקן הוא ארבע פעמים בשנה ,אז הועדות היחידות שמתכנסות זה
ועדת מכרזים ,וועדת כספים כי חייבים והועדה לענייני ביקורת ,וועדת הנחות ,ועדת
הביטחון שלנו התכנסה פעם אחת בשנתיים.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :לא ,לא זה רק אתה הגעת פעם אחת אל תגיד את זה ,היא
התכנסה לפחות ארבע פעמים זה שלא הגעת זה משהו אחר.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני רוצה להבין מה מטרת הקמת ועדות ,זכות אני בעד ואני חושב
שזה ועדה חשובה שזה ועדה חובה זאת השאלה שלי לא מתקיימות כדין .ארבע ישיבות
מינימום בשנה ,ועדה לאיכות הסביבה פעם אחת בשנתיים ,ועדת תחבורה.
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עומר שכטר ,סגן ראש העיר :רז אתה לא מדייק.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה לא מדייק ועדה לאיכות הסביבה התכנסה.
רז שגיא ,חבר מועצה :ועדת חינוך לא התכנסה.
שלום בן משה ,ראש העיר  :שמעתי סליחה .אתה מעביר דברים לא מדויקים איכות הסביבה
התכנסה ארבע ,חמש פעמים בשנה ,השנה התכנסה שלוש פעמים למה אתה אומר פעם
בשנה .איכות הסביבה.
רז שגיא ,חבר מועצה :איכות הסביבה לא התכנסה שלוש פעמים זה שטות ,זה שטות.
שלום בן משה ,ראש העיר :טוב שמענו אמרת מה שאמרת .אמרת מה שאמרת ,אתה לא
מדייק בלשון המעטה כדרכך כרגיל מכריז הכרזות שאין להם יסוד.
רז שגיא ,חבר מועצה :אתה אל תגיד לי כרגיל כי אני אקרא לך בשמות גנאי אחרים .אתה
לא תכריז שום דבר אני מגיע לכל ישיבה שמזמנים אותי ,ביקור של מנכ"ל משרד איכות
הסביבה שלא הזמין אותו אלא הוא בא בעצמו זה לא ישיבה של הועדה.
שלום בן משה ,ראש העיר  :לא נכון הוא הוזמן לועדה .אני לא אמרתי שאתה לא בא .שמענו
אותך.
רז שגיא ,חבר מועצה :אין ועדה שמתכנסת שלוש פעמים בשנה גם לא תחבורה ,גם לא
חינוך ,גם לא איכות הסביבה בקיצור למה מקימים עוד ועדה אני רוצה להבין זאת היתה
השאלה שלא יתערב.
שלום בן משה ,ראש העיר :הועדה הזאת מתכנסת לבקשתו של חבר מועצת העיר שהוא יש
לו תיק של ,התיק נ מצא אצלו הוא ביקש כרגע לכנס חברי מועצה ואחרים כדי שהם ידונו
בסוגיות חדשנות ויזמות.
רז שגיא ,חבר מועצה :יש לי שאלה משפטית ליועצת המשפטית.
שלום בן משה ,ראש העיר :תע צור שניה אחת ,סליחה אחת תמתין עם השאלה שלך .תמתין
עם השאלה שלך .תפסיק תמתין עם השאלה .תמתין עם השאלה .תמתין עם השאלה.
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עופר גבאי ,חבר מועצה :אני לא בהכרח אענה על תפקידה של ועדה כזו או אחרת אני
מסתכל על  ...התפקיד של הרשות העיר באופן כללי הופך להיות דומיננטי יותר בהשוואה על
התושבים שגרים בה ,אנחנו רואים את זה ביתר שאת בזמן בתקופה הנוכחית בתקופת
הקורונה והמאמץ של הרשויות בעניין הזה .זה לא סוד שרעיונות נתקעים בגלל בירוקרטיה
ברשויות ,והרעיון שעומד מאחורי הקמת הועדה הוא לייצר תשתית מאפשרת להעלאת
יוזמות ורעיונות של תושבי העיר .אני באופן אישי רואה בכל תושב יזם ובכל תושבת יזמית,
אני שומע לא מעט רעיונות מתושבי העיר שאפשר למנף אותם ואני מאמין שאם נצליח לייצר
תשתית של שיתוף פעולה נוכל לייצר ובסיס של שותפות נוכל להניע רעיונות ויוזמות .בשנים
הקרובות כולם יודעים פה יצרו את ראש העיר עם הגל העתיד של האכלוס ,עסקים מגיעים
לכאן ומבינים את הפוטנציאל שגלום בעיר ואנחנו רוצים למשוך פה עוד יוזמות ועוד רעיונות
גם כדי לעניין יזמים וחברות להיכנס לפה .אני אתן דוגמא לקחנו את שטח  Cשעומד גם
ככה ריק ושומם והצלחתי להביא לשם את חברת נתיבי איילון שהיא מתכללת את כל הנושא
הניסויים ברכב אוטונומי וחלק מחברי הועדה אולי יצא לבקר שם .עכשיו א' אנחנו במקום
שגם ככה אין בו שימוש ואנחנו עושים בו שימוש אנחנו מרוויחים והרווחנו כבר עשרות אלפי
שקלים על כל יום שאנחנו בעצם משכירים את המקום הזה ,הם מבצעים שם ניסויים
ברכבים אני נותן את זה רק כדוגמא ברכבים אוטונומיים חשמליים ובכלל ,חברות מגיעות
לפה .ת נסו לחשוב צעד אחד קדימה איך אנחנו יכולים לקחת את אותם חברות ולהניע אותם
שאולי בשיווק הבא של  Cדרום  200חברות יבואו וישבו .אנחנו מנסים לייצר באמצעות
הועדה הזאת באמצעות התיק הזה איזה שהוא אקו סיסטם שיאפשר ויניע לכאן חברות
שהם בחזית הטכנולוגיה לבוא ולשבת פה .כולם מבינים שהמחיר של דבר כזה הוא בסולם
אחד ובסופו של דבר זה מה שיגרום לאיתנות אמיתית של העיר מבחינת רמה וכן הלאה.
ששואלים למה הועדה? הועדה היא באמת לשמוע על עוד רעיונות על עוד יוזמות זה יכול
להיות בדברים גדולים אבל גם בדברים קטנים ,לייצר בית קפה על האגם או להביא מתחם
נינג' ה למקום כזה או אחר או אפילו ג'ימבורי שצריך לשבת לא יודע איפה ,את הדברים
האלו אנחנו רוצים לתת לתושבים ,אני לא חושב שכל החוכמה וכל הרעיונות וכל היוזמות
יושבות אך ורק אצל בן אדם אחד ,או אך ורק אצל קבוצה של אנשים .אני חושב שצריך
לשחרר כמה שיותר.
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משה בן טובים ,חבר מועצה  :הרעיון מבורך וזה בסדר השאלה אם יש לזה תקציב ,הרעיון
מבורך זה בסדר הוא חייב תקציב כלשהו אי אפשר בלי כלום.
שלום בן משה ,ראש העיר :לפני שניגש להצבעה מישהו רוצה לשאול שאלות.
עופר גבאי ,חבר מועצה :אני רק אענה בקצרה ראש העיר אני לא חושב שהועדה היא ועדה
מתוקצבת בדרך כלל תיקים מתוקצבים ,התיק חשוב ליזמות מתוקצב זה נכון שאפשר היה
להכניס את התיק הזה יותר אבל אני חושב שבמעט שיש בו אנחנו מנסים גם לצקת בו תוכן.
זו התשובה לשאלה הזאת ,ובכלל אני חושב שחוץ מהתקציב מה שיותר חשוב בכל העניין
הזה ,ז ה לייצר ,להניע איזה שהם גלגלים יש לנו פה כבר ,יש לנו חברה כלכלית לצורך העניין
שהיא רוצה לקבל פרויקטים אפשר להניע דרכה פרויקטים ,אז זה לא רק תקציב זה גם זה
מנועים שכבר קיימים בעיר הזאת רק צריך לדעת לתפעל אותם כמו שצריך.
בני בנגה בית אור :יש קשר לועדת טכנולוגיות שהייתה עם שלום מעוז לזה?
עופר גבאי ,חבר מועצה :לא ,זה ועדת טכנולוגיות.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אני חושבת שקודם כל להתחיל לדבר בעולם של
חדשנות ויזמות זה משהו שהוא נפלא ,והמונח האם ג'ימבורי הוא חדשנות ויזמות זה לא,
אני חושבת שזה התפקיד של מישה ו אחר לעשות ,אני דווקא חושבת שהכוונה שלך לקחת כן
פעם אחת עולם טכנולוגיה אבל פעם שניה באמת לראות איך אפשר להפיק מתושבים ויש פה
באמת חומר אנושי מטורף בנושא הזה ,איך לקחת אותה ובעצם לייצר מנועים בתוך העיר,
אני חושבת שלזו הכוונה של הועדה .אז קודם ניכר קודם כל יש ..לשאלה של רז במקום
שיתנהל ויכוח כמה הועדות התכנסו ,וכמה יהיו וכמה זה אני מציעה שאילן אולי תרכזו
בבקשה ותעבירו לנו במייל לא צריך ישיבה על הדבר הזה ,סוג של טבלה ,לאורך שנת  2018ו
–  19ו –  20התחלנו בסוף שנת  18נעשה את זה  19ו –  20סוגי ועדות מתי התכנסו ואם בא
לכם גם את הפרוטוקול זה הדבר היחיד שאפשר לעשות אותו ,לספור אותו ואפשר לעקוב
אחריו ואז זה יסיט כל ויכוח ונגמור את הסיפור.
שלום בן משה ,ראש העיר :בכל דו"ח ביקורת של משרד הפנים תמיד הם מציינים את
התפקוד של הועדות.
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רז שגיא ,חבר מועצה :אני חושב אחרת הם לא מציינים הם מעירים לעיריית ראש העין פעם
אחר פעם שנה אחר שנה בדו"ח המבקר ובדו"ח משרד הפנים אז זה שאנחנו לא מקיימים את
הישיבות שלנו כדין .הועדה היחידה שתיקנה את הליקוי הזה מדו"ח המבקר זאת הועדה
שבראשה אני עומד צר לי אתה יכול לצעוק עומר כמה שאתה רוצה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אל תדאג אני בכל דו"ח מבקר אני יהיה נושא שאני קשור אליו.
אתה כל שנה תבחר לי נושא.
רז שגיא ,חבר מועצה :כל שנה מעירים לנו ועכשיו אני רוצה לשאול את השאלה.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :אתה רק מטעה ואתה לא מדייק ולא רק שאתה לא מדייק
אתה אפילו משקר בי ודעין כי אתה פשוט משקר לא פעם ראשונה אתה משקר בבמה הזאת
פה.
(מדברים ביחד)
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אני חושבת שהתחלנו בנושא מקסים ואנחנו נגררים
לדברים שלא צריך להיגרר אליהם חברה אתם נבחרי ציבור אז בואו נעצור את זה שניה.
הנושא הבא אני חושבת שפעם אחת אנחנו לוקחים את הטבלה הזאת בוא תרכז את זה
במיילים אני מבינה שיש פה איזה שהוא קושי לענות לשאלות שאנחנו רוצים עליהם מידע אז
ב ואו אנחנו נבקש את זה ותעבירו לנו בסדר .שתיים אני חושבת שזה משהו שהוא בהחלט
מבורך ,אני בן טובים הזכיר כאן משהו וצריך לתת על זה את הדעת ,תראו אפשר להושיב
תושבים ואיפה שהוא מה שנקרא להניע אותם לפעולה והאמת היא שהם צמאים לזה ,יש פה
באמת כמו שאמרתי תושבים רבים שירצו לעזור וירצו לסייע ויש תושבים רבים ,ודרך אגב
העידן הזה הוא עידן של יזמות אנחנו מדברים את המילה הזו בכל מקום ובטח ,ובטח בזמן
משבר ,אנשים יושבים וממציאים את עצמם ,אז הם בטח ימציאו את עצמם ובטח ימציאו
את עצמם בטח בסביבה שבהם הם חיים לכן אני חושבת שזה רעיון מצוין רק עופר צריך
לדייק אותו ,ושזה באמת לא יהפוך ולכן אני פונה אליך בבקשה שזה לא יהפוך להיות סוג של
עוד ועדה ,אלא באמת שזו תהיה ועדה שבה נבח רים האנשים שיושבים בתוכה ואתם באמת
מניעים ואם אפשר לקבל דיווח על משהו כזה שזה משהו חדשני פעם בלא יודעת ,פעם בחצי
שנה רק מה עשיתם מה הרעיונות שעלו .יכול להיות דרך אגב וכאן אני אפנה אלך בן טובים
התקציב לא חייב לבוא מהעירייה ,התקציב יכול לבוא ממקומות אחרים לגמרי שישמחו
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לשים את הכסף הזה.
משה בן טובים ,חבר מועצה :אי אפשר לעשות כלום בלי תקציבים נקודה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אני מסכימה לחלוטין איתך .לכן אני אומרת שאני
חושבת שאפשר לעשות את זה.
עופר גבאי ,חבר מועצה :יוכי אפשר לקבל את הערה שלך באהבה רבה ,אני גם מציע לך
להצטרף לועדה ,ונוכל כמובן לדייק את זה בסוף אני חושב שההצלחה של בכלל של הרעיון
הזה של להכניס הזאת חדשנות ויזמות זה מה שיכול למצב את העיר ברמה אחרת ,וגם לייצר
שותפויות שבסוף יובילו באמת לשגשוג העיר.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :המושג הוא באמת שותפויות ועם זה מצליחים.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני רוצה להעיר לך זאת הפעם השניה שחבר מועצה שאני מעיר
דברים כל ליים בנושאים ענייניים בין אם הוא חושב שהם נכונים ובין אם לא פוגע בי על
כלום מנסה לפגוע בי באופן אישי וקורא לי שקרן פה בנוכחותך הכל מתועד .עכשיו החצוף
הזה בגיל  28מקבל משכורת שכולנו משלמים לו ,רכב ,ועוזרת מצוינת אני לא יודע מה הוא
עושה .לא ברור מה הוא עושה אבל דבר אחד ברור שכל פעם שאני מעיר הערה קונקרטית
שנוגעת איך שהוא אליו במקום להוציא נתון הוא קורא לי שקרן .ואתה יו"ר שמנהל את
הישיבה היית צריך להגיד לו שאתה לא מקבל סוג כזה של התייחסות וכאלה הערות וכאלה
ביטויים אתה לא הוא ,הוא ההורים שלו לא חינכו אותו טוב מה לעשות קטונתי בגיל  28כבר
אי אפשר לתקן אבל אתה היית צריך להעיר לו כי אתה מנהל את הישיבה.
שלום בן משה ,ראש העיר :שכטר דקה .עומר שכטר סליחה .אני מקבל את הערה של
המעיר ,אני מקבל את הערה שלו אני באופן עקרוני וגם באופן ענייני אמרתי ואומר יותר
מפעם אחת שהשיח ש לנו צריך להיות אחר ואני חושב שלא צריך לפגוע באנשים ברמה
האישית ,גם אם אתה חושב אני מציע תכתוב לו ,תדבר איתו אני חושב שבבמה כזאת
בפורום כזה נציגי ציבור מנהיגי ציבור לא צריכים לקרוא בשמות גנאי להגיד למישהו שהוא
שקרן זאת אמירה מאוד ,מאוד קשה אני באמת לא נכנס כרגע למה אתה אומר אם זה נכון
או לא נכון אני אומר זה באופן כללי ופרטי לא מקובל עליי אמירות כאלה שאומרים אחד על
השני וצעקות ודיבורים כאלה ,השיח צריך להיות אחר ,אחר לגמרי ,אנחנו נמצאים בתקופה
מאוד קשה ,ואני אומר לכם שהשיח הזה בכלל במדינה תראו כרגע מה אומרים אלה ,ומה
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אומרים על אלה ,אלה בגשר זה אבא וסבא ובן והחרדים הם חלק מהעם ואני אומר לכם
עכשיו בנימה אישית אני מאוד ,מאוד מודאג מהשיח וההתלהמות וההסטה שיש בסוף
ההסטה הזאת תביא אסון עלינו אני מבקש מכם בהזדמנות שתמתנו את השיח הזאת
ביקורת כן אף אחד מאיתנו לא חף מטעו יות אבל תמתנו את השיח והשימוש במילים
אלימות וקשות רק פוגע במרקם של החברה וגם בנו.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני מבקש לשאול שאלה משפטית ברשותך היועצת המשפטית כמה
פעמים בשנה חייבת ועדת חובה להתכנס .זה השאלה קלה ופשוטה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :סעיף  166לפקודת העיריות אחת לשלושה חודשים
ועדות חובה.
רז שגיא ,חבר מועצה :זה אומר בסיכום חשבונאי  4פעמים בשנה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כן.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :אני מצטרף לדברים שלך אתה מכיר אותי לא שנה ולא
שנתיים אני חושב שבדרך כלל אני לא מרים את הקול ,לא מרים את הטונים בן אדם בסך
הכל אני לא מעיד על עצמי בהרבה דברים אבל אני חושב שאני נעים הליכות אני לא נער פרוע
שרז מנסה לצייר ואני חושב שאף פעם לא הייתי כזה רז אתה יכול לשאול את ההורים שלי
ואני גם מכיר את הבן שלך הוא יכול להעיד גם .אבל יש משהו שמאוד ,מאוד כואב לי בכלל
בפוליטיקה באופן כללי כי אני חושב שזה מוציא שם רע לפוליטיקה ושם רע לפוליטיקאים
וזה  ...שצריכים להיות יותר ויותר בפוליטיקה אנשים כמו בן שנמצא כאן ודורון וחברה
שצריכים להיכנס ככה לפוליטיקה וזה עניין של פייק ניוז פוליטיקה הפכה להיות עסק שהוא
פחות מב וסס על עובדות ויותר מבוסס כן על חצאי עמיתות ושקרים ואני חושב שזה לא פעם
ראשונה שאתה מעלה כאן סביב שולחן המועצה אמירות שאין להם בסיס עובדתי אתה תלך
ותבדוק את כמות הפעמים שועדת איכות הסביבה התכנסה ואתה תראה שוועדת איכות
הסביבה התכנסה מאז תחילת השנה שלוש פעמי ם לפחות עוד לא נגמרה השנה ,ולמרות
משבר הקורונה כינסנו אותה גם בזום יכול להיות שאתה לא זוכר את זה כוועדה אבל אני כן
רואה את זה שבמגבלת באפשרויות המוגבלות שלנו כינוס ועדה בזום בזמן משבר הקורונה
זה כינוס של ועדה בזום אז אתה יכול להגיד פה מה שאתה רוצה ,אבל בסו פו של דבר אתה
זורק חצאי אמיתות ,אתה זורק כן שקרים כי גם פעם שעברה שבאת וטענת שהעליתי פוסט

23

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  37/14מיום 20/10/2020

ותבדוק את הפרוטוקול של אותה י שיבה העליתי פוסט שאתה טענת שהעליתי וזה לא היה
נכון ואתה שוב פעם זרקת חצאי אמיתות הדברים האלה נרשמים והנייר סופג הכל ,אבל זה
פשוט לא נכון אז אתה יכול לבוא ולחזור ולא להגיע לישיבות שאתה טוען שאתה מגיע
אלי הם אבל זה פשוט לא נכון .אני כיו"ר ועדה לוקח את התפקיד שלי ברצינות אגב רוב
הדברים לא קורים בועדה ,הם קורים בזמן העבודה שלי שאני עושה כן כסגן ראש עיר אבל
אני משתדל לכנס את הועדות ,אני משתדל לע דכן כמו שאתה יודע בערוצים השונים את
חברי הועדה בכל ההתפתחויות שיש בנושאים שאנחנו דנים בהם וכן יש עבודה שוטפת ,יש
עבודה של הועדה ,אני לוקח אותה ברצינות אתה לא כל כך כי אתה לא משתדל להגיע
לועדות.
רז שגיא ,חבר מועצה :מעולם לא הזמנת אותי לועדה שלא באתי אליה לא היה דבר כזה.
אמרת את כל הנאום הזה כדי לענות את הדבר הזה פעם ראשונה שהאיש הזה אומר דברי
טעם ,אבל הוא לא אמר אותם כשטעיתי ואמרתי שהוא כתב את הפוסט חשבתי שזה הוא
באמת וזה היה איש אחר שהעלה את הפוסט מיד אמרתי שאני חוזר בי וזה טעות בדקתי
בפייסבוק זה לא היה פייק ניוז זאת הי יתה טעות והיא נאמרה פה .שלוש פעמים קרא לי
שקרן ואתה שתקת .גם עכישו יכול היה להגיד לי מיד אחרי הישיבה או תוך כדי התכנסה
שלוש פעמים אתה לא הגעת לדיון ,הייתי בודק את זה זה לא פייק ניוז גם אם אני טועה לא
קרה כלום וזה לא נאמר נגדו ,זה נאמר כלפי זה שועדות לא מתכנסות בכייף אם הועדה
התכנסה אני מקבל אותה ושמח .אני לא קראתי לך שקרן אף פעם למרות שאני חושב ככה
אולי ,אני לא אגיד לך את זה לא שמקליטים ולא שלא מקליטים ואתה אני אומר לך כשאתה
מדבר גבוהה גבוהה על הפוליטיקה אז תזכור תמיד כשאתה קורא למישהו פה בדיון שקרן
וזאת הפעם הרביעית החמישית שאתה קורא לי שקרן פה בישיבות האלה אתה יכול
לבדוק...
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מציע שסיימנו את הנושא הזה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני רוצה להתייחס בקצרה איזה שיח כל אחד מחנך אחד את השני,
היה פה פוליטיקה ופייק ניוז סליחה שאני א ומר את זה ראש העיר .קודם כל אני מברך על
המהלך חברי עופר אני חושב שזה ראוי כמחזיק תיק רוצה להקים ועדה צריך לתת לו את כל
הכלים .אני קודם כל רוצה ומזמין את עצמי להיות שותף לתהליך הזה ,משתי סיבות על מנת
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שלא נגדיר פילוסופיות ודברים חלילה רוחניים ,והועדה תעסוק בדברים שלא סמכות ולא
בטוח שאני חושב שנבחרי ציבור הם יכולים לשלוט אם יגיע משקיע כזה או אחר וגם זה
מהטעם הזה ,מהטעם השני אני מצטרף לדברים שיוכי אמרה צריך לראות מה המיקוד של
הפעילות של הועדה על מנת שהיא תהיה אפקטיבית .אני גם לא צריך יותר מידי כותרות
גדולות כי חדשנות ויצירתיות קיימת בראש העין שנים רבות ,וצריך ללמוד מה קיים ומה
אפשר לשפר ולהוסיף שלא ישמע חלילה שהעיר הזאת פתאום הולכת ועד היום היא לא
קיימת ,כפי שיוכי אמרה יש פה ציבור רחב ,ומאוד חשוב גם שיהיה חיבורים גם שעופר
יתחבר לעשייה גם במינוי שלך עופר שמינו או תך כיו"ר הועדה או תיק אמרתי החברה
העירונית כבר שלוש שנים עובדת על המסלול הזה הוקם מרכז חדשנות באלוף גורן יש
פורומים עם אקדמיה אנשי אקדמיה ,פרופסורים ,הנדסאים מהנדסים איכותיים בלווא הכי
גבוה חשוב שנתחבר .מתחם נינג' ה כבר הוצע לרט"ג רשות הטבע והגנים יש תכניות רבות
בוא תתחבר לתכניות וחשוב לקדם אני מברך שיהיה לך בהצלחה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו צריכים לעלות להצבעה כי שהמועצה תאשר את הקמת
הועדה .אנחנו בישיבה הבאה נביא את השמות של חברי המועצה ואזרחים שיהיו חלק
מהועדה ונעשה הצבעה עליהם.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מעלים את זה להצבעה .ראש העיר?
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 :עומר שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר?
עופר גבאי ,חבר מועצה :לא מצביע.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון ,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 ,בהצלחה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה?
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 :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' 3
סעיף  5בסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי וועדה חדשנות ויזמות
(וועדת רשות) בראשות חבר המועצה עופר גבאי.
בעד )12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם,
עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב,
בני בנגה בית אור.
לא מצביע )1( :עופר גבאי.
יצא )1( :חנוך עוז.
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 . 6הצגת הדו"ח הכספי של העמותה לפיתוח שירותים חברתיים ראש העין
לשנת ____________________________________ ________ 2019

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :הצגת הדו"ח הכספי של העמותה לפיתוח שירותים חברתיים
בבקשה.
אורי דורון ,סגן גזבר העירייה  :תקציב מול ביצוע לשנת  2019אל מול  ,2020אני אתן מספר
משפטים על העמותה .. .תאגיד עירוני שההרכב שלו זה  1/3חברי מועצה  1/3עובדי מועצה,
 1/3נבחרי שכמובן יש תקנון מעודכן .נבחרי ציבור חבר מועצה .חברי מועצה ,עובדי עירייה
ונבחרי ציבור מהציבור הרחב עוד  .1/3יש לנו כמובן פוליסה של ביטוח דירקטורים הם
פועלים במספר תחומים בעיקר ברווחה ,חינוך ומבחינת שנת  2019את ההסעות לילדים
לחינוך המיוחד .הפעילויות של הרווחה מתמקדות בתחומים הבאים :נפגעי סמים ,מרכז
לשלום המשפחה ,פעילות של מרכז עוצמה .. ,פורום נשים ,עיר ללא אלימות ,בחינוך מרכז
רביב ,מרחב פתוח ,לצורכי לימוד וליווי הסעות .העמותה פועלת לפי חוק העמותות אנחנו
משלמים את כל התשלו מים במועד ,מבצעים הפרשות כמו שצריך ,אין לנו תביעות ,יש לנו
ועדות באופן שוטף של כוח אדם ורכש .תקציב העמותה בשנת  2019היה  3מיליון הביצוע זה
 3.6כיום יש לנו  100עובדים מתוכם  8עובדים סוציאליים רוב המימון של הפעולות זה
מתקציב משרד הרווחה ומתקציב העירייה וקצת זה קצת משרד החינוך בנושא הסעות.. .
ניהול תקין עד  .31/12/20אנחנו מפעילים רו"ח  ..מצפון שאנחנו מקבלים שירותים ממנו,
ועכשיו ברשותכם אני אעבור לדו"ח הכספי עצמו.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מי מנהל את העמותה איך היא מתנהלת? אני שואל כל פעם
כל שנה איך מתנהלת העמותה ,מי חותם על ש יקים מי מאשר להוציא כספים? איך היא
מתנהלת?
אורי דורון ,סגן גזבר העירייה :היא מתנהלת באמצעות תקציב ובאמצעות הזמנות מסודרת
מהעירייה לעמותה ,רוב הפעילות שלנו.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה  :מה זאת אומרת מי מנהל את העמותה שאלתי ,איך היא
מתנהלת ,מי חותם על שיקים?
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אורי דורון ,סגן גזבר העירייה :אני חותם על שיקים וראש העיר חותם על שיקים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מאיפה הסמכות?
אורי דורון ,סגן גזבר העירייה :הדירקטוריון.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מי עוד?
אורי דורון ,סגן גזבר העירייה :ראש העיר.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :ראש העיר מה תפקידו בעמותה?
אורי דורון ,סגן גזבר העירייה :הוא יו"ר העמותה .אין מנכ"ל לעמותה .בזמנו עלה הנושא
הזה וסברנו שבהיקף שהיה בזמנו לעמותה עד לפני שנה זה לא מוצדק מבחינה כלכלית
וכספית להוציא סכומים גבוהים של מנכ"ל ולכן.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :רגע ,רגע מנכ"ל גם יכול להיות ב 30 -אחוז משרה ,הוא יכול
להיות גם בנוסף לתפקידו שהוא ממלא תפקיד בעירייה והוא לא יכול להיות עם מטוס פרטי
ומנחת.
אורי דורון ,סגן גזבר העירייה :אתה יודע כמה עובדים יש בעמותה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :כן קראתי את הדו"ח  8עובדים לפי הדו"ח.
אורי דורון ,סגן גזבר העירייה :יש עוד מלווים יש עוד  80אנשים מלווים .יש לך רכז מלווים
שהוא מנהל את המלווים ,רכז מלווים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :למי הוא כפוף?
אורי דורון ,סגן גזבר העירייה :הוא כפוף מי שמפעיל אותו זה אני ושילוב של ,אני לא מנכ"ל
העמותה אני גזבר העמותה וחבר דירקטוריון.
בני בנה בית אור ,חבר מועצה :אז הגזבר מפעיל רכז הסעות?
עומר רצון ,חבר מועצה :רכז הסעות הוא עובד עירייה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :הוא אומר שהעמותה אף אחד לא מנהל אותה ,זה עושה
משהו ,זה עושה משהו.
שלום בן משה ,ראש העיר  :אף אחד לא עושה משהו אנחנו יודעים שהעמותה מתנהלת
באופן תקין ביותר .הכל היא מתנהלת.
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בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני אגיד לך מה היא מתנהלת באופן עצמוני
שלום בן משה ,ראש העיר :מתנהלת בצורה טובה מאוד יש לה דו"ח כספי ,יש לה הכל
מתנהל באופן תקין ,מתנהלת באופן טוב מאוד.
עומר רצון ,חבר מועצה :תשאיר את זה לדיון של עמותת הספורט עוד מעט.
אורי דורון ,סגן גזבר העירייה :אני אגש ברשותכם לדו"ח הכספי.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה  :אורי אתה לא הבעיה ואתה סופג את השאלה הזאת כל שנה
ממני והבעיה היא לא שלך ,כי אתה לא מקבל החלטות רק חותם על השיקים.
אורי דורון ,סגן גזבר העירייה :בנגה ההיקפים גדלו אתה צודק ,ההיקפים של המספרים גדלו
אז אולי באמת אתה צודק.
שלום בן משה ,ראש העיר :ההיקפים גדלו בשנה האחרונה לאחר שהתקבלה החלטה שיותר
כל מי שמסיע לא יכול להעסיק את המלווה בגלל שנוצר מצב שמעסיקים אז התקבלה
החלטה שמפרידים בין המסיע לבין המלווים ואז החלטנו שהמלווים יועסקו באמצעות
העמותה לשירותים חברתיים וזה אגב מבחינת הסדר הנכון והניקיון של העניין החלטה
נכונה מאוד ,התמנה מישהו שהוא מטפל במלווים ומסדר אותם כסדרן כל בוקר מי מסיע
לאן מסיע וכדומה ,ההחלטה לא למנות מנהל בעבודה בימים שיש  8עובדים בלבד וההיקף
היה קטן מאוד היא בשביל לא לשלם שכר לעוד מנהל .אורי דורון שהוא סגן גזבר בפועל
מנהל את העמותה בצורה טובה מאוד ,ויש לה רו"ח ויש לה מנהל כספים והיא מתנהלת
באופן טוב מאוד ותקין.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה  :בתאגיד ,בתאגיד המים וחברה הכלכלית יש מנכ"ל אחד
שמנהל את שתי התאגידים אבל בכל מקום יש מנכ"ל זה האיש עם הסמכות שקובע חותם
על שיקים מקבל החלטות לא מקבל שתי משכורות.
שלום בן משה ,ראש העיר :הדירקטוריון של העמותה שהוא עצמאי החליט שהוא מייפה
את כוחו של הסגן של הגזבר כמי שמרכז את העמותה אז אולי לא נקרא מנכ"ל כי אין
הצדקה למנכ"ל אבל הוא מרכז את כל הפעילות של העמותה ויש לו זכות ,ויש לו זכות
חתימה ,יש לו זכות ,אני רוצה להזכיר לך שהקמנו את העמותה לספורט והיא היתה בתחילת
דרכה החלטנו לא למנות מנכ"ל כדי לא לשלם את חצי מהכסף מינינו בעמותה לספורט
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מינינו מנהל והוא עושה עבודה טובה מאוד.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :יש שם מישהו חסר סמכויות לחלוטין.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אני רק שואלת שאלה האמת היא שמבנה כזה בחיים
לא ראיתי ,שאין מנהל לעמותה .מה מטרות העמותה? יש מטרות אני מניחה מאחר וזה
עמותה רשומה חייבים להיות לה מטרות .כאן יש משמעות למנהל ,מנהל הוא לא רק חותם
על שיקים ,מנהל הוא לא רק מארגן את הדברים ,מנהל הוא מציב יעדים ,יש כאן תכנית
עבודה ,יש כאן התנהלות נכונה בתוך המערכת ,והאמת היא שהדוגמא שנתת שלום לצערי
הרב היא לא טובה כי אם אתה אומר שאין מאותן סיבות גם בעמותת הספורט אין מנהל.
שלום בן משה ,ראש העיר :יש מנהל שנבחר במכרז.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :לא היה מנכ"ל כי זה חלק מהתהליך שכתוב כאן על
פי ממצאים אנחנו עוד לא נכ נסים פנימה ,זה שאלה ,אם באותו תהליך לא היה מערך ניהולי
שבודק תפוקות ותשומות ותכנון ויעדים ולמעשה אני מסכימה עם בנגה לפתח את העמותה
כי בשביל זה אתה בעצם מקיים את העמותה ,אלא אם כן יש איזה שהוא סוג של תהליך
סיבוב של כספים אני לא מבינה אותך אבל איך יכול להיות שיושבת פה עמותה ולא .
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל זה לא דו"ח ביקורת עכשיו ראש העיר בוא נעלה את זה לדיון,
בוא תעלה את זה לדיון הבא נוהל על עמותה .אתם פותחים דיון תקשיבו בסדר יום אני צריך
גם להיות קשוב לסדר יום ,בסדר היום אישור ,אני מסכים עם כל מה שאמרתם איזה
תחומים למה פורום נשים יושבים בעמותה יכול להיות לשאת צודקת לא צריך להיות
בעמותה אבל זה דיון אחר צריך להציג .צריך לדון בזה.
אורי דורון ,סגן גזבר העירייה :הצגת הדו"ח הכספי אני אפתח סוגריים ואני אומר שמטרות
של העמותה זה להקים ולפתח מערך שירותים .יש תקנון שמצורף לה עם המטרות של
העמותה .אני אגש לדו"ח הכספי.
בנגה בני בית אור ,חבר מועצה  :מי בנה את החזון של העמותה מי הגדיר את החזון והביא
אותו לדירקטוריון?
שלום בן משה ,ראש העיר  :העמותה הזאת קיימת  20שנה .שתדע .העמותה קיימת  20שנה
והנושא הוא דיון בדו"ח הכספי.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה הצגה ולא דיון.
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אורי דורון ,סגן גזבר העירייה :אני אפנה אתכם ישר לדו"ח הכספי עמוד  4שזה דו"ח רווח
והפסד של העמותה ,הוצאות והכנסות בעצם למעשה כאשר הכנסות שלנו הם  3.420.000וכל
הפעילות זה  3.295.000הוצאות הנהלה וכלליות  116.000וסיימנו את שנת  2019בעודף של
 ₪ 18,000כאשר רוב ,בוא נגיד ככה שהחינוך הוא  1.200.000מתוך ה –  3.400.000הפעילות
של החינוך שזה כולל ליווי הסעות שזה  1.253.000והפעילות של הרווחה זה  2.041.000סך
הכל כ –  .3.300.000חילקתי לכם את התקציב מול הביצוע בעיקר הפער בשנת  2019היה לנו
תקציב של  3.011.000והביצוע זה  3.600.000זה בעיקר מתבצע מליווי הסעות שהתחלנו ב –
 9/2019יש לכם תקציב  2019ו –  2020שבעצם עלה מ –  3מיליון ל –  9מיליון וזה בעיקר
בליווי הסעות.
משה בן טובים ,חבר מועצה 2/3 :ליווי הסעות.
אורי דורון ,סגן גזבר העירייה :כן ,בשנת  2020התקציב של הסעות זה ליווי הסעות ,זה ליווי
מלווים ,זה המלווים של ההסעות לאותם תלמידים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מי הועד המנהל של העמותה?
אורי דורון ,סגן גזבר העירייה :הדירקטוריון ,ראש העיר ,דורון אמסלם ,עובדי עירייה זה
אורי היתה ציפי וחברי ,ראש העיר יעקב אדמוני ודורון אמסלם זה חברי מועצה ,נגיסט
ואורי דורון זה עובדי עירייה ,יונה ברק ואורן גזית זה נבחרי ציבור .אסיפה כללית זה תוספת
של מנכ"ל העירייה אילן ורחבעם גזבר העירייה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :תגיד מה המטרה של העמותה עוד פעם?
אורי דורון ,סגן גזבר העירייה :זה כמה מטרות .לפתח את  ...עובדים לתמוך ולסייע לפעילי
שכונות .. ,פעילים ותושבים...
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :אני רוצה להעיר הערה ועומר אמר מה שרשום בדו"ח
פה נשים לא מתבצע בעמותה מה שקורה בעמותה זה סך הכל העסקה של היו"ר פורום נשים
ש יוצאת דרך הפורום כל תקציב הפעילויות שנעשות בפורום נשים מתבצע בעירייה חשוב
להגיד.
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בני אנניה ,חבר מועצה :רציתי לדעת רשום מועדון אתיופים  2020 ,2019על מה זה הולך
בדיוק?
אורי דורון ,סגן גזבר העירייה :זה בעיקר עובד שמבצע את ביקורי בית אצל האוכלוסיה
ומדובר על בערך  150משפחות.
בני אנניה ,חבר מועצה :זה תקציב פעולות כבר.
 . 8אישור מינוי צדקי צפר כעוזר ראש העיר ותנאי העסקתו בחוזה אישי
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  1/2011בין  35% - 45%משכר
מנכ"ל ב כפוף לאישור משרד הפנים  ,במקום עו"ד אופיר כהן.

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור מינוי צדקי צפר כעוזר ראש העיר ותנאי העסקתו בחוזה
אישי בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  1/2011בין  35%-45%משכר מנכ"ל בכפוף לאישור
משרד הפנים ,במקום עו"ד אופיר כהן.
רז שגיא ,חבר מועצה :האם קיים רף שמגדיר מהם התנאים יש רף כזה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש בקובץ תפקידים וזה נבדק על ידי מנהל אגף
משאבי אנוש והוא עומד ,גם השכר גם סולם שכר נקבע על ידי משרד הפנים.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :זה חיובי גם אני בדקתי את זה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אפשר לשמוע מאיפה הבן אדם הזה מה הוא עושה
אנחנו מאשרים מישהו שאנחנו לא יודעים.
עומר רצון ,חבר מועצה :אם הוא עבר וזה משרת אמון .אם הוא עבר היועצת המשפטית
אומרת שהוא עבר .זה משרת אמון זה לא בדיקה.
שלום בן משה ,ראש העיר :יוכי שאלת צדקי צפר היה עובד עירייה .צדקי צפר היה עובד
עירייה עד לפני ,היה עובד  10שנים כעובד עירייה בעבר והיה מנהל מחלקות שונות בעירייה
זה כאן ,זה שירות וכו' ,אחר כך הוא פרש וחזר לעבודה ונבחר להיות מנהל מחלקת פניות
הציבור ,ועכשיו הוא מתמנה להיות כמשרת אמון עוזר ראש העיר הוא בן אדם רציני ,יסודי
שאכפת לו מאוד מהעיר ,וחי את העיר.

32

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  37/14מיום 20/10/2020

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מעלים להצבעה את סעיף .8
רז שגיא ,חבר מועצה :למה חברי מועצת העיר יצאו?
שלום בן משה ,ראש העיר :לשאלתך אף אחד כרגע לא נגדו ואני לא יודע למה הם יצאו.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר  :אתה יודע שהממשלה אישרה במיוחד את הכינוס של המועצות
בגלל שזה חלק מהרכב היוקרתי כאשר שעד לפני חודשיים לא אישרו את זה עשינו את זה
בזום ,הממשלה אישרה את זה במיוחד ואני מקווה שהממשלה תאשר מחדש ,אני אמרתי
אני מקווה שהממשלה תאשר מחדש את התפילה בבתי הכנסת בעיקר לקראת החורף .סגן
ראש העיר חזר .רז אמר למה אתה לא תומך בצדקי צפר .חזרת.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור סעיף  .8ראש העיר
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בחור צעיר אני בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל? יצאה .דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון ,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?
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רז שגיא ,חבר מועצה :נגד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה?
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 :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :נמנע.
החלטה מס' 4
סעיף  8בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי צדקי צפר
כעוזר ראש העיר ותנאי העסקתו בחוזה אישי בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד
הפנים  1/2011בין  35% - 45%משכר מנכ"ל ב כפוף לאישור משרד הפנים ,
במקום עו "ד אופיר כהן.
בעד )10( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,עומר רצון,
בני אנניה ,יעקב אדמוני ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב.
נגד )1( :רז שגיא.
נמנע )1( :בני בנגה בית אור.
יצאו )2( :מיכל סופרין דיסטניק ,חנוך עוז.
 . 9אישור מינ וי אינג' משה לורברבום מהנדס העירייה כדירקטור מקרב
עובדי העירייה בחברה הכלכלית לראש העין בע"מ ,בכפוף לאישור
הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים העירוניים__________________ .
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור מינוי המהנדס משה לורברבום מהנדס העיר כדירקטור
מקרב עובדי העירייה בחברה הכלכלית לראש העין בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים
בתאגידים והוא מחליף את המהנדס שסיים מר אריה .אנחנו מעלים להצבעה .ראש העיר?
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 :עומר שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל? יצאה .דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר?
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עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון ,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 :נגד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה?
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 :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' 5
סעיף  9בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי אינג' משה
לורברבום מהנדס העירייה כדירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה
הכלכלית לרא ש העין בע"מ ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים
בתאגידים העירוניים.
בעד )11( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,עומר רצון,
בני אנניה ,יעקב אדמוני ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
נגד )1( :רז שגיא.
יצאו )2( :מיכל סופרין דיסטניק ,חנוך עוז.
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. 10אישור ערבות העירייה לקבלת אשראי בסך  2מיליון  ₪מבנק המזרחי
לחברה העירונית מרכז קהילתי בראש העין ע"ש קימרלינג בע"מ
(חל"צ)_______________________________________________ .
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :הגזבר בבקשה אישור ערבות העירייה לקבלת אשראי בסך 2
מיליון  ₪מבנק המזרחי לחברה העירונית ,מרכז קהילתי בראש העין ע"ש קימרלינג.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :מקום בלב ביקש ,החברה העירונית ,ביקשה שיהיה לה
גמישות של תזרים מזומנים והיא ביקשה אשראי מהבנק ,הבנק מטבעו מבקש ערבות של
הרשות המקומית על  2מיליון  ₪רשות מקומית יכולה לערוב על פי הכללים עד 3%
מתקציבה השוטף ללא אישור משרד הפנים ותקצבנו זה כ –  500מיליון כלומר אנחנו יכולים
לערוב עד  15מיליון  ₪ללא אישור משרד הפנים .אנחנו היום נמצאים בערבות שאישרנו של כ
–  9מיליון יש לנו אפשרות לערוב על כ –  2מיליון.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני מעלה להצבעה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה:מה מצב המאזן של אותו גוף?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :על פי בדיקה אחרונה שאני שמעתי בסדר הם מתנהלים טוב.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה:מה זה הם מתנהלים טוב.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הם מתנהלים על פי התקן שחל .שאלתי אותם לפני שבוע מה
מצב הדו"ח העירוני אמרו לי שמאוזן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני מעלה להצבעה סעיף  .10ראש העיר?
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 :עומר שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל תעברי ותסתכלי ותגידי .דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון ,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?
משה בן טובים ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יוכי?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה:נגד ,לא ראיתי מספרים.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :נמנע.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל את רוצה להצביע אנחנו מצביעים על אישור ערבות
העירייה לקבלת אשראי בסך  2מיליון  ₪מבנק המזרחי לחברה העירונית.
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :בעד.

החלטה מס' 6
סעיף  10בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות ערבות העירייה
לקבלת אשראי בסך  2מיליון  ₪מבנק המזרחי לחברה העירונית מרכז
קהילתי בראש העין ע"ש קימ רלינג בע"מ (חל"צ).
בעד )11( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם,
עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים.
נגד )1( :ד"ר יוכבד פנחסי אדיב
נמנע )1( :בני בנגה בית אור.
יצא )1( :חנוך עוז.
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עומר רצון ,חבר מועצה :אני רוצה דקה בנושא הזה ובחרתי להתייחס אחרי הצבעה ולא לפני
הצבעה .א' החברה העירונית כבר מתחילת שנת  ,2019במגמת שיפור משמעותית בתקציבים,
הופקו לקחים מהעבר ,והחברה עובדת בצורה מאוזנת לא נכנסת להתחייבויות ,ולמקומות
שהיא לא צריכה להיכנס ,וגם השיח מול הרשות המקומית אל מול החברה העירונית אני
מקווה שהסכם הסדרה יגיע במהרה כי הוא מוכן וערוך הוא מתעכב מסיבות טכניות בלבד
הוא צריך להגיע ויעשה עוד יותר סדר ,ואני יכול להגיד שהשיח מול הרשות המקומית כל
משימה שמגיעה היא מגיעה עם תקצוב ,אם המשימה לא מגיעה עם תקצוב זה לא קורה ,וזה
מה שהביא בעבר את החברה העירונית לקריסה .יחד עם זאת או עם זאת כמו שראש העיר
אומר עם זאת האשראי הזה הוא גיבוי ,עקב המצב שאנחנו נמצאים בו ואי הוודאות בגלל
תקופת הקורונה וחיובים ,שאנחנו צריכים לזכות ולהחזיר לפעמים תזרים המזומנים הוא
לא נמצא .אני יכול להגיד פה במועצת העיר וזה הנחיה שאני הנחיתי הדבר הזה יהיה רק אם
חובה זה לא פתוח אני לא הסכמתי רק אם יהיה צורך נקודתית אנחנו נשתמש אם לא ,לא
נשתמש באשראי הזה ,וזה חשוב לדעת זה מתואם עם גזבר העירייה אז תודה רבה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עושים הפסקה של  10דקות וחוזרים לישיבה השניה.

תום הישיבה.
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דף ריכוז החלטות
סעיף  7בסדר היום :דיון בדו"ח אגף בקרת וועדות מקומיות של מנהל התכנון
והצגת מסקנות הועדה המקצועית – ירד מסדר היום .

החלטה מס' 1
סעיף  2בסדר היום :אישור מינוי שלום בן משה ראש העי ר כדירקטור בתאגיד
המים והביוב "עין אפק" בע"מ ,כפוף לתיקון סעיף ( 53ג) בתקנון התאגיד
וכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף  18ב' לחוק
החברות הממשלתיות התשל"ה . 1975 -
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי שלום בן משה ראש העיר
כדירקטור בתאגיד המ ים והביוב "עין אפק" בע"מ ,כפוף לתיקון סעיף 53
(ג) בתקנון התאגיד וכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי
סעיף  18ב' לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה . 1975 -
בעד )12( :ישי אדוארד ,עומר שכטר ,מיכל סופרין דיסנטיק ,דורון אמסלם ,עופר גבאי,
עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב,
בני בנגה בית אור.
יצא )1( :חנוך עוז.
לא נכח בהצבעה )1( :שלום בן משה.

החלטה מס' 2
סעיף  3בסדר היום :אישור בקשה לעבודה נוספת לעובדת א.ע .מאגף הרווחה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד בקשה לעבודה נ וספת לעובדת א.ע.
מאגף הרווחה.
בעד  ) 12 ( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,מיכל סופרין
דיסטניק ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא,
משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
יצא ו  ) 2 ( :עומר רצון  ,חנוך עוז .

החלטה מס' 3
סעיף  5בסדר היום :אישור מינוי וועדה חדשנות ויזמות (וועדת רשות) בראשות
חבר המועצה עופר גבאי.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי וועדה חדשנות ויזמות (וועדת
רשות) בראשות חבר המועצה עופר גבאי.
בעד )12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם,
עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב,
בני בנגה בית אור.
לא מצביע )1( :עופר גבאי.
יצא )1( :חנוך עוז.
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החלטה מס' 4
סעיף  8בתוספת לסדר היום :אישור מינוי צדקי צפר כעוזר ראש העיר ותנאי
העסקתו בחוזה איש י בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  1/2011בין - 45%
 35%משכר מנכ"ל ב כפוף לאישור משרד הפנים  ,במקום עו"ד אופיר כהן.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מ ינוי צדקי צפר כעוזר ראש העיר
ותנאי העסקתו בחוזה אישי בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  1/2011בין
 35% - 45%משכ ר מנכ"ל ב כפוף לאישור משרד הפנים  ,במקום עו"ד אופיר
כהן.
בעד )10( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,עומר רצון,
בני אנניה ,יעקב אדמוני ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב,
נגד )1( :רז שגיא
נמנע )1( :בני בנגה בית אור.
יצאו )2( :מיכל סופרין דיסטניק ,חנוך עוז.

החלטה מס' 5
סעיף  9בתוספת לסדר היום :אישור מינוי אינג' משה לורברבום מהנדס העירייה
כדירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה הכלכלית לראש העין בע"מ ,בכפוף
לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים העירוניים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי אינג' משה לורברבום מהנדס
העירייה כדירקטור מקרב עובדי העירייה בחברה הכלכלית לראש העין
בע"מ ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים העירוניים.
בעד )11( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,עומר רצון,
בני אנניה ,יעקב אדמוני ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
נגד )1( :רז שגיא.
יצאו )2( :מיכל סופרין דיסטניק ,חנוך עוז.

החלטה מס' 6
סעיף  10בתוספת לסדר היום :אישור ערבות העירייה לקבלת אשראי בסך  2מיליון
 ₪מבנק המזרחי לחברה העירונית מרכז קהילתי בראש העין ע" ש קימרלינג
בע"מ (חל"צ).
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות ער בות העירייה לקבלת אשראי בסך
 2מיליון  ₪מבנק המזרחי לחברה העירונית מרכז קהילתי בראש העין ע"ש
קימרלינג בע"מ (חל"צ).
בעד )11( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם,
עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים.
נגד )1( :ד"ר יוכבד פנחסי אדיב
נמנע )1( :בני בנגה בית אור.
יצא )1( :חנוך עוז.

________________
שלום בן משה
ראש העיר

_______________
אילן הררי
מנכ"ל העירייה
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