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את המועצה לכולם אני מתכבד לפתוח את ישיבת מלי ערב טוב :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

. משתתפים: ראש העיר, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, 18:55, שעה 25/5/21שלא מן המניין 

עומר שכטר, עדי אביני, שלום מעוז, דורון אמסלם, עומר רצון, בני אנניה, יעקב אדמוני, רז 

 שגיא, משה בן טובים, חנוך עוז, בני בנגה.

ברים לומר שני דברים, אחד אנחנו ערב טוב לכולם בפתח הד:  אש העירשלום בן משה, ר

לשמחתי לקראת העניינים האירועים של הקורונה, והיה לנו מצב אני חושב שהמצב נכון גם 

שהגיעו  מבודדים 15יתה תקופה שהיו לנו ימבודדים, ה 0חולים,  0היום שיש לנו לשמחתי 

על כך, מ  מחוץ לארץ בטיסה, אבל יתר זה במשך שבוע ימים אנחנו במצב הזה ואני מברך

ברך אתכם על חלק שלכם בעניין ומברך את התושבים שלנו. כמובן בורא עולם בראש 

הדבר השני, אנחנו אחרי האירועים של  נה גם שאני לא אומר את זה, זה מובן מאליו,וובראש

תה לנו פעמיים אזעקה שלא נוגעת לאיום ימה שהיה בארץ, אצלנו בראש העין בסך הכל הי

שעלו  עניינים 2יותר בפתח תקווה, פעם אחת נפל בפתח תקווה. יש נפילה אצלנו אלא 

חנו נקיים על זה דיון אני ביקשתי מיו"ר ועדת הביטחון שיכנס את הועדה וידון בעניין נשא

דברים אחד זה הנושא של המקלטים שבגבעת טל שנמצאים בשימוש כזה או  2הזה, עלו 

עניין, בסך הכל ברוב המקומות העניין אחר של גופים כאלה או אחרים כדי להסדיר את ה

היה בסדר גמור, תוך כדי זה כבר ביום ראשון יוסדר מעון כזה או אחר. דבר שני אנחנו 

קיבלנו מתושבים תמונות על מקלטים שנמצאים מקלטים פרטיים שנמצאים אצלם בבתים 

משותפים שהשימוש במקלטים האלה הוא בשימוש כזה או אחר של תושבים, וכדומה, 

מקלטים ועד סוף שבוע זה יבקרו בכל המקלטים,  60נעשתה פעולה מהירה בוקרו כמעט 

אנחנו הבנו את התושבים שאף שהמקלט הוא פרטי ואחריותם אנחנו נעמוד על כך 

 שהמקלטים יהיו נקיים ומסודרים ואנחנו נעמוד על כך שיעמדו במידה וקורה משהו.

דה למנהל האגף דניאל יצחק באמת משרה גם אפשר להגיד מילת תו :, חבר מועצהעומר רצון

 רוגע וגם שקט ונותן מענה.

 :   וכל מי שעסק בעניין.אש העירשלום בן משה, ר

: אז גם לאבי ארז שביקר באופן אישי במקלטים חשוב מאוד , חבר מועצהבני בנגה בית אור

 שהמקלטים נראים זה בעיקר בזכותו. לציין אותו כמו

נכון, נכון אבי ארז הוא גם מופקד על העניין הזה ועושה את   :אש העירשלום בן משה, ר
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בות שנעשו מידי יום ביומו בהערכת מצב ישיהעבודה. סך הכל, סך הכל עובדי העירייה מה

בראשותו של המנכ"ל והייתי נוכח בכולם נעשו נמסרו דיווחים בצורה מסודרת, היתה לנו 

חה, ותוקנה ויומיים לפני הסוף מאזור צופר סלי H –בעיה עם מערכת קריזה שלא היתה ב 

 בריכת המים.

אני רוצה לחזק את דניאל ואת אבי ארז על עבודה שמעכשיו  :, חבר מועצהוזעשלום מ

 לעכשיו החברה הזעיקו אותם והם טיפלו בזה.

דבר אחרון התושבים של גבעת טל שהם רכשו את הדירות  :אש העירשלום בן משה, ר

נות ממ"דים אבל הם החליטו שהם לא בונים ממ"ד הם בונים יתה להם אפשרות לבישלהם ה

מקלטים נבנו שם מקלטים כמו שאתם יודעים לכן רוב המקלטים נמצאים בגבעת טל, מעט 

תיקה. אני בדקתי לפני שאני מעדכן אתכם שבאותה ומהם בגבעת הסלעים והיתר נמצאים בו

לבנות ממ"ד אצלם יש  הזדמנות כבר התקבלה החלטה של תושבים של גבעת טל שרוצים

 להם יכולת אנחנו בודקים את ההליך להבטיח שיהיה הליך מקוצר.

 למה רק בגעת טל שלכולם יעשו את זה. :, חבר מועצהחנוך עוז

 שלום לכולם יש את זה ויש תב"ע. :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

עם ועדה או בלי אין ממ"דים בשום תב"ע. זה פיקוד העורף זה חובה  :, חבר מועצהחנוך עוז

 ועדה.

 אדוני ראש העיר זה קורה. :, חבר מועצהעדי אביני

תושבים בגבעת טל וגם בנווה אפק עשו בזמנו כמעט :  אני יודע יש אש העירשלום בן משה, ר

שנים אחרונות ביקשו להקים ממ"ד וכל מי  4כולם אם לא כולם, בגבעת טל כבר במשך 

 שמבקש מקבל אישור. 

 החברה הכלכלית פנתה בעבורם וגם היה מימון בזמנו. :מועצה, חבר עומר רצון

עומר בקדנציות שעברו הצענו להם מסלול ירוק, מסלול מי שרצה  :, חבר מועצהחנוך עוז

 בא.

אני אומר מבחינתנו יש מסלול ירוק לכל מי שרוצה, אמרתי : אש העירשלום בן משה, ר

 הדגשתי את גבעת טל בגלל שהיה שם מקרה ייחודי. 
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 דיברנו על זה בועדה בהכנה אין בעיה לתת לכולם. :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

: מה שמוסכם לא צריך להתווכח. יש לנו בעיה מובנית שבבתים אש העירשלום בן משה, ר

שהם שתי קומות ושלוש קומות שנמצאות בגלוסקא ויהושע בן נון שזה בתים משותפים 

על ממ"ד זאת אומרת אם יגיעו בניין מסוים עם  אנחנו הולכים להציע להם לבנות ממ"ד

התושבים שלהם לכדי החלטה שהם רוצים לבנות את זה, אנחנו נעשה את זה נמצא דרך 

של האישורים, יש אפשרות לעשות את זה בקומה ראשונה  בירוקרטיהלזרז את זה מבחינת 

ה מזה לא ממ"ד מעל ממ"ד ומעליו עוד ממ"ד כי באמת חלק מהאנשים מבוגרים וכתוצא

ירדו מהבית הם לא יכולים לרדת יש חלק גם נכים, ואנחנו באמת זה נקודה ניקח אותה 

 לתשומת ליבנו לעודד את האנשים, לעודד את התושבים.

: לא הבנתי פרקטית מה ההודעה הזאת אני פונה אליו והוא , חבר מועצהבני בנגה בית אור

 מאשר לי לבנות ממ"ד.

בחינה פרקטית, אנחנו נוציא הודעה בנוהל מקוצר של ועדת : מאש העירשלום בן משה, ר

 ויקבל מסלול ירוק לעניין הזה. 1,2,3משנה לתכנון ובניה שכל מיש רוצה לפנות יעשה 

 אם אני יכול להתייחס בדקה לעניין הזה, אנחנו דיברנו.  :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

 על סדר היום. אני מציע שנעלה את הנושא הזה :שגיא, חבר מועצה רז

: זה מעבר לזכויות הבניה זה בתוך זכויות הבניה. צריך הקלה , חבר מועצהבני בנגה בית אור

 או לא צריך הקלה צריך לפרסם כמה כללים זה לא רק תהליך מקוצר.

: זה עדכון כללי.  אמרתי שאני אביא אותו, בנגה אמרתי שאני אש העירשלום בן משה, ר

 אביא את זה כנושא לסדר.

לא צריך להביא את זה לסדר, אתה חבר ועדה לתכנון ובניה נכון?  :, חבר מועצהחנוך עוז

 אתה שומע שראש העיר הולך לקדם אתה מתפקידך כיו"ר ועדה לתכנון ובניה לבקש את זה.

 את העניין. :  אני סיימתיאש העירשלום בן משה, ר

ות המקצועי ואנחנו החלטנו, אנחנו דנו בנושא הזה עם הצו :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

יותר נכון החלטנו להעלות את זה לועדת משנה, זה יעלה בשתי אופציות שנעשה את זה 

בנוהל מאוד מקוצר כמו שאתה אמרת במסלול ירוק ולזה התכוונו היועצים המשפטיים 

והמהנדס, יש מצב אחד שאם מגישים את זה ולא צריכים שזה מוכן ממ"ד מוכן שלא 

ר/ר וזה ינתן בתוך שבועיים, שלושה אם הכל יסתדר מהרגע שמגישים  –זה ב  צריכים הקלה
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יום ניתן היתר אנחנו  45לנו את כל מה שנדרש מהם. שנית אם נדרשת הקלה זה יגיע תוך 

 נהייה מסוגלים לתת היתר מרגע שהם עומדים בכל התנאי הבסיסי.

 . מה מוותרים?: צריך למדוד כל דבר מדידות, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 מודד חייב. :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

שלחתי בזימון רציתי לוודא מה היוזמה שלנו מול קשישים, מוגבלים  :, חבר מעצהחנוך עוז

 אם יש להם מיגון כתבתי את זה ואף אחד לא ענה. 

: התשובה נעשו אם אתה רוצה לקבל, אתה רוצה לעדכן משהו אש העירשלום בן משה, ר

 לזה?בקשר 

 אין לי בעל פה ראינו את הבניה. אנחנו נפרט את זה.  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

אני רוצה שזה  6עד סיעף  1אני מבקש לפצל את הסעיפים מסעיף  :, חבר מועצהרז שגיא

 יהיה כתוב בפרוטוקול.

כל יום לא חייב לעשות ישיבות על  14יש מהנדס עיר שיתן לנו תוך  :, חבר מועצהעומר רצון

 דבר, כן פיקוח לא פיקוח, מסלול מהיר לא מהיר כי אם תוציא פקחים לשם לא נגמור.

 :  נעשה נוהל מקוצר וזהו.אש העירשלום בן משה, ר

 
זכות שימוש במבנה להפעלת מעון  .1 ועדת הקצאות למתן  אישור המלצת 

ברח'  580011146יום ל"אמונה תנועת האישה הדתית לאומית", ע"ר מס' 
ן קנד ו  -בשטח בנוי של כ 2002, מגרש 215ח"ח  4272הידוע כגוש  45י ג'

 מ"ר. 480
זכות שימוש במבנה להפעלת מעון  .2 ועדת הקצאות למתן  אישור המלצת 

 16ברח' הציונות  580038677יום ל"אמילי חממה לקטנטנים", ע"ר מס' 
 מ"ר. 558 -בשטח בנוי של כ 909, מגרש 141ח"ח  5018הידוע כגוש 

זכות שימוש במבנה להפעלת מעון אישור  .3 ועדת הקצאות למתן  המלצת 
 1ברח' דב גרונר   513321984יום ל"טופז שירותי קהילה בע"מ", )חל"צ( 

 מ"ר. 478 -, מגרש ד בשטח בנוי של כ188ח"ח  4272הידוע כגוש 
זכות שימוש במבנה להפעלת מעון  .4 ועדת הקצאות למתן  אישור המלצת 

הידוע  29ברח' העצמאות   580362911"ר מס' יום ל"נאות מרגלית", ע
 מ"ר. 463 -בשטח בנוי של כ 401, מגרש 148ח"ח  4271כגוש 

זכות שימוש במבנה להפעלת מעון  .5 ועדת הקצאות למתן  אישור המלצת 
ן עמוס", ע"ר מס'  הידוע כגוש  10ברח' סמדר  580142719יום ל"חזו

 ____________מ"ר. 031 -, בשטח בנוי של כ3403, מגרש 69ח"ח  5512
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המשך לבקשת חברי המועצה ישיבת מליאת באני עובר לסדר  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 25/5תתקיים ביום שלישי, זה היום  18/5יתה קבועה לתאריך יהמועצה שלא מן המניין,  שה

, מעון יום. סדר היום אישור ועדת הקצאות למתן זכות שימוש במבנה להפעלת סבאולם מודו

, הידוע 45ברחוב ג'ון קנדי  580011146מעון יום לאמונה תנועת האישה דתית לאומית, מס' 

 מ"ר.  480 –בשטח בנוי של כ  2002מגרש  215ח"ח  4272כגוש 

 לא קיבלנו את המענה לתשובה פיזית. :שגיא, חבר מועצה רז

יהיה  הסעיפים נמצאים כאן מפורטים באופן כזה שאפשר :אש העירשלום בן משה, ר

 להצביע על כל אחד מהם בנפרד. 

בדרך כלל בהקצאות אנחנו מצביעים ביחד וכולם מקובל עליהם  :, חבר מועצהדורון אמסלם

מה קרה הפעם? האם אפשר להצביע על דבר כזה של להביא את הכל ביחד בדרך כלל אנחנו 

פשרי ברוב. עושים את זה. אני רוצה להבין משפטית. האם אפשר ברוב את הדבר הזה. זה א

 אני אשמח לשמוע את עמדתו של היועץ המשפטי.

 אם לא מסכימים. :, חבר מועצהעומר רצון

: מי שקובע את סדר היום זה ראש העירייה וכאן זה , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

ד כמו בתב"רים או בדברים  ג, ,ב, , א1מופיע כל נושא בפני עצמו וגם אם היינו כותבים 

עושים הצבעה נפרדת גם  מחברי הועדה מבקשים לעשות הצבעה נפרדת אנחנואחרים ומי 

זה כסעיף אחד ואם רוצים להצביע על הכל בבת אחת ויש הסכמה לזה  אם היינו עושים את

 אין בעיה.

הסכמה זה רוב זה הסכמה? אני שואל שאלה סליחה כל  :, חבר מועצהדורון אמסלם

 אמרה שצריך להיות רוב.היועצים המשפטיים שיש פה. מקודם היא 

ואנחנו מבקשים יש  1: כשם שיש לנו תב"רים בסעיף , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

אפילו חבר אחד שמבקש להצביע בנפרד אנחנו מאפשרים את זה אני חושבת שננהג אותו דין 

 גם במצב הזה.

 חוקית אני שואל זה לא תשובה. :, חבר מועצהדורון אמסלם

אפשר לקבל תשובה משפטית ולא פרשניות כרגע זה לא חוקי מה  :מועצה , חברעומר רצון

 שהיא אמרה, היא אמרה איך אנחנו נוהגים. מנהג זה לא הלכה.
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: לא כל נושא מופיע בתקנון אין הנחיה בעניין הזה , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

ללמוד שרוצים להצביע לעניין התקנון, לעניינים תקציביים יש בתקנון הוראה שממנה ניתן 

על כל דבר בנפרד יש לאפשר את זה, לעומת זאת בנושאים אחרים אין הסדרה בתקנון של 

 ישיבות המועצה, ולכן אפשר גם ברוב חברים.

שנה שחבר מועצה ביקש להפריד היה כזה דבר אז אני  18אני פה  :, חבר מועצהיעקב אדמוני

 מבקש לעשות את זה לבצע את זה.

 ביקשתם לשמוע, אדמוני,  :אש העיר, רשלום בן משה

 אני שואל משפטית מה החוק אומר בנושא הזה.  :, חבר מועצהדורון אמסלם

:  שאלתם שאלה היועצת המשפטית אמרה באופן ברור לגמרי אש העירשלום בן משה, ר

 שאין אמירה בחוק חד משמעית ולכן המשמעות של העניין, לכן המשמעות של העניין.

: אני רוצה לחזור בי אם מישהו רוצה להצביע על מעון , יועמ"ש העירייהפורתעו"ד פרומה 

 בנפרד יש לאפשר את זה.

היועצת המשפטית אמרה אם מישהו רוצה להצביע על כל מעון  :אש העירשלום בן משה, ר

בנפרד זה מה שיהיה זה הכל ולכן אנחנו מצביעים כפי שאמרה היועצת המשפטית שהיא 

דברים ברמה הכללית הועדה, הועדה  3הזה כל אחד בנפרד. אני אגיד  פוסקת כאן בעניין

תה לנגד עיניה. דא יעשתה את עבדותה נאמנה ודנה לגופו של עניין בכל אחת מהבקשות שהי

 עקא.

 אתה קראת את הפרוטוקולים? :שגיא, חבר מועצה רז

 :  קראתי כן.אש העירשלום בן משה, ר

שמה שאמרת במשפט הראשון ותיכף אני אוכיח את זה אז אני חושב  :שגיא, חבר מועצה רז

יש סתירה מוחלטת למה שאמרת הועדה לא עשתה את עבודתה נאמנה ואני אוכיח את זה, 

 זה מופיע בפרוטוקולים אל תכריז הכרזות לא נכונות.

: אני רוצה לומר שלנגד לפני שתצביעו חברי מועצה נכבדים לפני שלום בן משה, ראש העיר

רי מועצה נכבדים ההמלצה של הועדה היא המלצה בלבד, ההחלטה מתקבלת שתצביעו חב

כאן, זה הסמכות של חברי המועצה להצביע, לקבל את ההמלצה או לא לקבל את ההמלצה, 

לנגד עיניכם צריכים להיות שני דברים, שהם חשובים, האחד היא באיזה מידה, באיזה מידה 

ם לשרת את התושבים הנושא הראשון הוא זה הרי בסופו של דבר המעונות שפועלים הם באי
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השירות שהם נותנים לתושבים באיזה מידה השירות הוא ראוי, הוא מתאים, ההורים שבעי 

רצון מהעניין הזה במשך כל השנים זה אחד, וזה צריך להיות שיקול מרכזי אני מציע 

עובדים בהחלטה שלכם, דבר שני במעונות האלה עובדים במשך שנים רבות הרבה מאוד 

מרביתם תושבי העיר, ברגע שמחליטים החלטה לבחור גוף אחר תדעו לגוף האחר אין שום 

מחויבות לקלוט אף אחד על פי החוק, הוא לא חייב לקבל אף אחד מהעובדים האחרים לכן 

בבואכם להצביע תקחו בחשבון גם את העניין הזה, של העובדים שעובדים במעונות 

וף כזה או אחר, ואני באמת לא רוצה להיכנס לשם כזה או כבר הרבה שנים בג שקיימים 

 אחר ואין לי שום עניין בשום דבר, שני השיקולים האלה לנגד עיניכם בבואכם להצביע.

 עדיף לעשות דיון על הכל. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 :  על כל סעיף יהיה דיון בנפרד לפני הצבעה. אש העירשלום בן משה, ר

אתה התייחסת בהקדמה שלך לדרישות ובקשות של תושבים הרי  :ועצה, חבר מרצון רעומ

 יתה נעשית פניה לתושבים.ינעשו פניות אני מאמין אם לא ה

 :   היו הרבה פניות ומכתבים יש גם נציגים מהתושבים. אש העירשלום בן משה, ר

 : יש לי שאלת תם. , חבר מועצהבני בנגה בית אור

י ברשותכם ברשות ראש העיר עוד משפט אחד או שני אנ :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

ועדת ההקצאות חשבה, אני יו"ר ועדת ההקצאות חשבה שהנושא ומשפטים אחד מכיוון ש

הזה אכן טעון ותושבים וילדים וכו' אז חשבנו לנכון לעשות הצבעה על כל סעיף בנפרד כי 

ים יש פה תושבים. חברים. יש פה תושבים חבר 9אתם כדי לאשר צריכים רוב של לפחות 

לכן הנושא הזה מבחינתנו היה מאוד, מאוד, מאוד  1/9רציתי לומר, מה שעמד לנגד עינינו זה 

 דחוף עם משמעויות של כן דחיה לא דחיה וכו'.

ההתייחסות שלי היא התייחסות כללית לכל הסעיפים ואני אבקש  :, חבר מועצהעדי אביני

 לעשות את זה בקצרה. 

 )מדברים ביחד(

 הדיון חייב להיות פה כללי. :, חבר מועצהון אמסלםדור

אנחנו יש סעיף ראשון לפני הצבעה על הסעיף הראשון הוא  :שלום בן משה, ראש העיר

 יקריא מה הסעיף נקיים דיון מי שירצה להתייחס ונצביע.

 



ן מס'  יי  25/5/2021מיום  49/14פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המנ

11 
 

הדיון חייב להיות כללי. הדיון חייב להיות כללי. יש דברים  :, חבר מועצהדורון אמסלם

 רים אחד לשני מה זאת אומרת.שקשו

ולאחר מכן נחזור  5: מאחר ויש תושבים עכשיו נדון בסעיף , חבר מועצהמשה בן טובים

 1,2,3,4לסעיף 

אתה רוצה להשאיר אותם במתח עוד אני לא מבין. אני מציע  :, חבר מועצהדורון אמסלם

ם דיון. אז על נקיי 5 –ו  4המלצות שונות מהרגיל אז  2לקבל את מה שאמר משה יש פה 

 .5 –ו  4השינויים נצביע על 

משפטים אחד הדיון בועדת  3: אני מבקשת להגיד , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

הקצאות היה בכל חמשת המעונות יחד, וקיים גם דירוג בין המעונות וציון במדדי איכות, 

מעון בנפרד גם  ההצבעה נכון שהיא תהיה על כל מעון בנפרד, הצבעה נכון שתהיה על כל

בהיבטים שאולי מישהו מצוי בניגוד עניינים ולא יכול להצביע בכל הצבעה, גם בהיבט הזה 

ולכן מה שאני אם דעתי תשמע מציעה לעשות דיון כללי, אחר כך לקראת הצבעה על כל מעון 

אם מישהו ירצה להוסיף משהו על המעון הזה לאפשר לו לפני הצבעה כדי שהדיון יהיה 

. דבר נוסף שרציתי לומר וכפי שראש העיר אמר ואני רוצה להוסיף על זה משהו אפקטיבי

המועצה סוברנית לקבל החלטה אני  ועדת הקצאות היא גוף ממליץ מי שמאשר זה המועצה,

אחר כך אצטט לכם מהפסיקה לקראת ההצבעה הראשונה ורק אומר כך, שאם מועצת 

הקצאות שהיא סוברנית לעשות היא העירייה רוצה להחליט בשונה מהמלצה של ועדת ה

 צריכה לנמק את זה בנימוקים של ממש.

: אם כן אנחנו מתחילים בדיון כללי על כל העניין כל אחד ידבר על אש העירשלום בן משה, ר

דקות בלבד הוא לא חייב למצות אותם ואחר כך  3מה שהוא רוצה בקיצור, לכל אחד יש 

 נעבור להצבעה.

 פרומה אומרת שההחלטה התייחסה לכל המעונות. :, חבר מועצהעומר רצון

עדת הקצאות היא ועדה מאוד, מאוד רצינית ורבותיי אני חושב שו :, חבר מועצהניעדי אבי

של אנשי מקצוע עושים עבודה רצינית ומדויקת אבל לא סתם לא לחינם המחוקק נתן 

ת הסמכות לא סמכות למועצת העיר והועדה הזאת היא ועדה ממליצה, למועצת העיר יש א

רק למראית עין יש לנו את הסמכות לבדוק, לשקול שיקולים נוספים של מדיניות, יש לנו 

אחריות ציבורית ולכן צריך להתקיים פה דיון רציני וצריכה להתקבל החלטה והיא לא 
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חייבת להיות החלטה, אם ההחלטה תתקבל באופן אוטמטי אנחנו חותמת גומי וכל הדיון 

 ן עצמו מה שהעלה ראש העיר, הזה מיותר. לעניי

לפני זה, לגבי מה שפרומה אמרה אם פרומה אומרת שכדי לשנות  :, חבר מועצהחנוך עוז

החלטה שלה אתה צריך נימוקים חשובים אז עם כל הכבוד לעדי אביני אני מבקש להפסיק 

 את הדיון לדחות את זה מסדר היום.

היא אומרת, סליחה היא אמרה  :  לא דוחים שום סדר יום,אש העירשלום בן משה, ר

 והנימוקים שיאמרו כאן ככל שיהיו צריך שיהיו נימוקים רציניים זה הכל.

מי אמר שהנימוקים לא רציניים. אדוני אני חשוב שזה טקטיקה.  :, חבר מועצהעדי אביני

לעניין עצמו אתה אדוני ראש העיר העלית את זה בתחילת הישיבה ובני אנניה העלה את זה 

ה יש לנו פה עובדות לא מעטות, הן גם לא צעירות, לדעתי סביר להניח שרוב העובדות בקדנצי

אם לא כולן תמצאנה מה שנקרא יפלטו ולא יתנו להם להמשיך לעבוד זה נקודה מאוד, מאוד 

קריטית זה נקודה ראשונה. נקודה שניה על מנת להוציא ארגון שהוא ארגון ללא מטרת רווח 

אומרת זה לא מספיק מה שנקרא להגיד טוב  סיבה מיוחדת, זאת עם הקצאה אנחנו צריכים

גופים אנחנו עושים אנד דה דינו כזה וכל אחד לוקח יש פה מצב שאנשים נמצאים  5יש לנו 

ומפעילים מסגרת ואם אין לנו בעיה עקרונית, זאת אומרת אם לא היו עוברים את תנאי הסף 

ע שלא עוברים את תנאי הסף אז נכנסים יתה פה בעיה עקרונית אז יש שיקול, ברגיאם ה

שיקולים מקצועיים של ועדת הקצאות זה לא קרה, אמונה עומדים בתנאי הסף וגם מדורגים 

כמעט מה שנקרא במלוא הניקוד זאת אומרת הפער הוא מאוד, מאוד קטן ולא מצדיק את 

כל חברי העניין הזה. הראיה שאמונה מפעילים כמו שצריך ההורים מאוד, מאוד מרוצים ו

המועצה שמענו את ההורים, ההורים מאוד מרוצים, ההורים נמצאים בלחץ מאוד, מאוד 

גדול בחשש הזה שזה יקרה. עוד נקודה חשובה, אני חושב שהיה פה, היה איזה שהוא טעות 

 10 –ואז ניתן להאריך ל  השנ 25 –ה' אומר שנותנים הקצאה ל  5בעניין ההקצאות סעיף 

יתה צריכה ללכת במסלול הזה ולתת הקצאה ילדעתי ועדת ההקצאות ה שנים 10שנים ולעוד 

ולא להיכנס למסלול של להחליף ספק. עוד נקודה אחרונה שהיא קריטית אם אנחנו  10+  10

את  עושים חלוקה צודקת באיזה שהוא צדק עולמי כזה אמרתי עושים איזה שהוא חלוקות,

ול להיות מצב כשתגיע הקצאה של הצופים זה בישיבת קואליציה אני אומר את זה עכשיו על

ונגיד יש  שוויוניתתהיה תנועת נוער שאין לה סניף קיים אין לה מועדון קיים ונעשה חלוקה 
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 סניפים אנחנו מורידים להם סניף ונותנים.  3לצופים 

 :  סליחה מי שמנהל את הישיבה זה אני. אש העירשלום בן משה, ר

חברים אני רוצה להגיד קודם כל, אני רוצה להגיד, אני ל קודם כ :, חבר מועצהדורון אמסלם

רוצה להבין קודם כל הייתי שמח להבין לא בתשובה בשאלה כללית אני מכבד את ועדת 

יפה עובדתי ציבור והכל בסדר מה מדיניות הועדה א הקצאות מאוד אנשים חשובים, בכירים,

מרת שמה שנקרא דיברתי עם סת ואם מדיניות הועדה אומדיניות הועדה היום למה מתייח

זה  דמוקרטיהתשמע ראינו עוד דברים פתחנו זה, אחד מחברי הועדה לא  משנה מי אמר לי 

אפשר לקחת את כל התנועות נוער, את הצופים,  ושוויוןמה שנקרא אם רוצים דמוקרטיה 

באמת כמו שהוא אמר את כל הדברים האלה לעשות פה מישמש להכניס פה עוד דברים,  

ס לא יודע עוד עמותות ועוד דברים כאלה ואם עושים משהו אפשר לבטל את זה להכני

ועדת הקצאות תשב על הכל, הכל ההקצאות של וולהביא את הכל, ולעשות מה שנקרא ש

העירייה, על כל ההקצאות על כל ההקצאות של העירייה ולעשות ניהול מחדש, צריך לקחת 

ת זה בחשבון רק לא מובן לי ההמלצה שיש ועדת ההקצאות לקחה אובחשבון שאני מאמין ש

פה מה שנקרא נפשות של ילדים, ילד להעביר אותו אני יש לי ילדים קטנים הגדול שלי הוא 

, אז כולם ארבעה יש לי בלי עין הרע, ברוך השם ארבעה אז כולם קטנים אז זה ממש 7בן 

ל ילדים, לא הגיוני נוגע לי בדבר הזה, הילדים שלא בגנים האלה לא שום דבר זה נפשות ש

לבוא ולקחת ולהכניס פה עוד איזה ספק חדש ולהעביר אותו כי אנחנו רוצים דמוקרטיה, 

רוצים זה אתה לא יכול להעביר ילדים זה נפשות שלהם זה חשוב מאוד. מה גם  שוויוןרוצים 

שיש פה עובדים, יש פה עובדים שעם ותק קח את כל המצבור הכללי שלא בטוח שאפשר 

את זה למכרז מסוים או הקצאה שמחויב להביא לאותם עובדים את כל הדברים  להכניס

שמגיע להם כמוש היה להם אז זה דבר מאוד, מאוד חשוב. חשוב להבין שהמעון שם נרשמו 

ילדים לתשפ"ב זה מטורף מבחינתנו לא לשמוע את זעקת הציבור  99באמונה ספציפית 

מאוד, חשוב הורים הביעו את  ן טופז שמעוןשרוצה את הדברים האלה, יש פה מכתב של מעו

 תם מהדבר הזה. אני חושב שצריך להשאיר את הקיים.התרגשו

: קראתי את כל המכתבים של ההורים, של המנהלים וכו' , חבר מועצהבני בנגה בית אור

השאלה שלי היא שאלת תם, ההתייחסות פה לזה שאם אני לא מקצה לעמותה הזו את 

נסגר, למה הוא צריך להיסגר שימשיך להפעיל את המעון המנהלים יהיו הבניין כן אז המעון 
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מרוצים, ההורים יהיו מרוצים אבל הוא לא מקבל הקצאה הוא שוכר את הבניין מהעירייה 

והוא משלם שכר דירה כל חודש, מי אמר שאי הקצאה זה דירת מעון מה פתאום תמשיך 

ההתייחסות של כולם אל תסגרו לנו את לנהל את המעון רק שתשלם שכר דירה לעירייה. כל 

המעונות לא צריך לסגור שום מעון תמשיך לנהל את המעון, תשלם שכר דירה, וזהו. זה רק 

עניין כספי אין פה שום דבר אחר זה נדל"ן אף אחד לא רוצה לסגור מעון מי רוצה לסגור 

ון רק מה תמשיך מעון, עושים הפגנה על סגירת מעונות ההורים וזה לא רוצה לסגור אף מע

 להפעיל את המעון ותשלם שכר דירה על הבניין שבו אתה משתמש. 

 מה עם פגיעה בעובדים? :, חבר מועצהדורון אמסלם

 : תסבירו לי למה אי הקצאה., חבר מועצהבני בנגה בית אור

 מה עם פגיעה בעובדים? :, חבר מועצהדורון אמסלם

יכו לעבוד שמפעיל המעון ימשיך להפעיל : שהעובדים ימש, חבר מועצהבני בנגה בית אור

אותו אני לא סוגר אף מעון אם אני לא מקצה למה אני סוגר מעון, מי אמר לך שסוגרים את 

המעון. יש מעונות בראש העין שאין שום הקצאה הם פרטיים מפעילים אותם שנים מעונות 

 ם בהקצאה?מאוד מוצלחים לא עשו להם הקצאה אף פעם, מה כל המעונות בראש העין ה

 יש הבדל בין מעון פרטי למעון עם הקצאה. :, חבר מועצהעומר רצון

: בגלל ששאלה היא שאלת תם באמת אז אומר לך חצי תשובה אש העירשלום בן משה, ר

ואם תרצה היועצת המשפטית תטען, יש בראש העין הרבה משפחתונים פרטיים חלקם יש 

 עשרה.

ילד אני  60,70,80בר על מעונות, יש מעונות יום של : אני מד, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 לא מדבר על משפחתונים.

: יש גם מעונות יום פרטיים שנמצאים בבתים פרטיים, ובן אדם אש העירשלום בן משה, ר

יכול לקחת את הילד שלו לשם לבית פרטי, שהבית הוא בית פרטי כל העניין הזה שאנחנו 

הקצאה, כי הבית הוא פרטי, ההקצאה מכיוון שהמבנה  מדברים עליו הוא לא רלבנטי כי אין

 שייך לעירייה ולכן צריך לעשות הקצאה.

: או לגבות שכר דירה, גם הבית הפרטי הגננת משלמת , חבר מועצהבני בנגה בית אור

 לבעלים שכר דירה.
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: שאלת שאלה נתתי לך חצי תשובה אני רוצה שהיועצת אש העירשלום בן משה, ר

 את התשובה. המשפטית תשלים

 תבדיל בין תמ"ת לבין גנים פרטיים :, חבר מועצהעומר רצון

: מדברים על מבנה ציבור שהביקוש עולה על ההיצע על , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

העירייה יש הוראות דין שחלים עליה היא יכולה להחליט שהיא תגבה דמי שכירות ריאליים 

פי שהוזכר פה היה מכרז שפרסם מקום בלב ובוטל, ותוציא מכרז וזה ההחלטה הקודמת וכ

החברה העירונית, התאגיד העירוני מקום בלב. יכולה להחליט שהיא הולכת על מסלול של 

ובכל הפרסומים במה אם מישהו עיין בכל החומר רק פה הקצאה שהיא ללא תמורה אבל 

מזמן, אנחנו גובים שצירפנו אנחנו גובים פה, וגם בקרטריונים שאישרה המועצה לא כל כך 

בשנה שזה נועד להוות קרן לעירייה כדי לתחזק ולשפץ את המעונות  2%פה דמי פחת בשיעור 

 כדי שילדים תושבי ראש העין יהיו מבנים ראויים.

אני יודע אני שאלתי שאלה  2%: זה תשובה לשאלה שלי? , חבר מועצהבני בנגה בית אור

 את המעון שהוא ימשיך להפעיל את המעון. אחרת. אם לא עושים הקצאה מי אמר שסגרנו

 : צריך לעשות מכרז. , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

אתה אומר אני יכול לתת לאותו גורם שישלם לי שכירות אתה לא  :, חבר מועצהעומר רצון

 יכול לתת לאותו גורם אתה צריך לעשות מכרז.

למה לא, מי אמר שהקצאה זה מסיני  : אני צריך לעשות מכרז, חבר מועצהבני בנגה בית אור

הקצאה אם אין הקצאה כל ההורים צועקים שסוגרים להם את המעון מה הקשר בין 

 הקצאה לסגירת מעון?

סגר יהיה מפעיל אחר, אם זה י: המעון בכל מקרה לא י, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 סגר.יבהקצאה או במכרז. המעון לא י

י לא פוסל את מה שאמרת אני מתחבר למה שאתה אומר בנגה אנ :, חבר מועצהעומר רצון

אבל יש מסלול או של הקצאה או של מכרז אין משהו אחר. אני רוצה להתייחס אני דווקא 

יש לי ביקורת ראש העיר דווקא על התנהלות של ועדת ההקצאות, בראייתי לא כולנו 

חו את זה בצורה חיובית קימושלמים גם עלינו יש ביקורת והכל בסדר, אני מקווה שהם י

ולמה אני אומר את זה, ולמה החברים צריכים לדעת את זה, היה נושא של הליך מכרזי 

בחברה העירונית על אותם מעונות דרך אגב שכל החברים ידעו למה הוא לא צלח? למה לא 
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יתה לא טיפלה נכון יועדת ההקצאות שהויכולנו ללכת להתחייבויות האלה? כי אני טוען ש

טיפלה ראוי במבנים בגלל זה הגענו למצב של היתכנות ובדיקה ראשונית של כמה ולא 

יתה ימליונים השקעה באותם מתקנים ובגלל זה לא היה כדאיות כלכלית והעירייה לא ה

מוכנה לתת התחייבות על אותם מסגרות של המליונים אז אנחנו בעצם הרמנו ידיים ואני 

ה העירונית שתעמוד על הרגליים, למה אחרת היא שמח ראש העיר שאתה גיבית ועזרת לחבר

יתה קורסת והלכנו צעד אחורה ולמה אני אומר את זה? כי דרך המלך זה מכרז כמו יה

שאתה אומר לא משנה אפילו תיתן לי שקל וחצי זה דרך המלך, במקרה הנוכחי הייתי אמור 

עם עו"ד שפיר יש  לקבל שקל וחצי שתבין במעונות תמ"ת כל שקל שגביתי אתה יכול לבדוק

לי מסמך אני הייתי חייב לתת להם כנגד זה שירות תחזוקה אתה לא יכול לעשות בזה 

ביזניס, שבאנו לראש העיר אמרנו לו תשמע יש מעונות אנחנו יכולים רק כמו שאמרת  מודל 

כל המרבה במחיר יביא, וואלה יש קופה יפה לחברה העירונית תיקח  15, 10כלכלי בפרטיים 

מעונות אחלה הכנסה לא צריך כסף מהעירייה לצורך העניין, זה לא בדיוק ככה יש  10[, 5

חוות דעת משפטית בנושא הזה, הוציא לי רחבעם הגזבר הוא לא פה חבל אני מזכיר את שמו 

אבל אתם יכולים לבדוק איתו הוא בדק את הנתונים יש הסכם בין עיריית ראש העין לתמ"ת 

על המבנה בנגה הם שותפים בבניה זה לא משנה בכמה הוא על כל שקל שהתמ"ת שם כסף 

שותף גם אם הוא בשקל שותף הוא הפך להיות חלק עיקרי בתוך הפעילות הזאת חשוב שתדע 

את זה אני אוהב לשמוע את מה שאתה אומר אבל זה לא מתחבר. אני דווקא יש לי ביקורת 

ות יש לי ביקורת, ואני אומר אצאני אומר לך בכנות ראש העיר גם על הנושא של ועדת ההק

לך אני אומר לך שכרגע המבנים כמבנים אני אומר לכם בכנות לא היינו צריכים ללכת 

במסלול אבל זה מעונות תמ"ת ואני בסופו של דבר משרת ציבור אם באו ונתנו לי את המנדט 

 אני אומר הפוך קח אתה רוצה תגדירו את זה ועדה מקצועית אני מסכים עם פרומה, עם

הקימו מנגנון ועדת  רחבעם הם בגיל הרך במעונות בטיפול בילדים, הם אלופים הם מומחים,

הקצאות שכל אחד מומחה בגיל הרך שהם קיבלו המלצה אוי ואבוי שומו שמיים מביאים 

את זה למועצת העיר המחוקק הביא שלא יביא לי את זה, אני מבחינתי שלא יביא לי שיבוא 

, פרומה הכי כייף לי להתסכל על כל התושבים להגיד להם רבותיי אילן, הדרגים המקצועיים

זה לא מנדט שלי ועדת הקצאות היא זו שהחליטה היא מקצועית לעילא ולעילא, היא בדקה 

אפילו עד רמת ... זה לא קורה בבינוי אז בטח שלא קרה לדעתי בראייתי לא ראיתי גורם 
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רך לטיפול הזה לא ראיתי, שאתה בודק מומחה יותר מועדת הקצאות לדעתי. מומחה לגיל ה

 תכנית מנדטורית של תמ"מ מול מה אתה בודק את זה אני לא יודע.

 אני בודק את זה מול ההנחיות. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

אז אתה בודק את זה אני לא יודע כמה ניסיון יש לך במעונות של  :, חבר מועצהעומר רצון

אני אומר את דעתי אני  יריית ראש העין בכלל מנהלת אבלתמ"ת, אני לאי ודע כמה מעונות ע

 משרת ציבור נתנו את המנדט.

דקות תמצה  3אני לא אמרתי שאני מסכים איתך א' יש לך עוד : אש העירשלום בן משה, ר

 את העניין.

 מפה אני אומר לא לא משנה שאני משרת ציבור נעשו פניות. :, חבר מועצהעומר רצון

אתה לא מקשיב למה שהוא אומר חבר קואליציה שלך הוא אומר לך  :השגיא, חבר מועצ רז

יושבים שלושה נכבדים, יושבים שלושה נכבדים היועצת המשפטית שאין לה שום מושג 

במעונות היא יועצת משפטית היא מבינה במשפטים, יושב המנכ"ל אין לו שום מושג 

 במעונות.

 לנו אין מושג בכלום עם כל הכבוד לך.רז רק לך יש מושג  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

מפה אני אומר תראה במקום שטוב ויש טוב ויש שביעות רצון אין  :, חבר מועצהעומר רצון

לי מושג אני יכול להגיד להורים שלא יודעים חלקם למה הם שבעי רצון על מה הם שבעי 

אומר למרות זאת רצון, כי אם המצב של המבנים נראה ככה אני צריך הכי להתנגד, אבל אני 

כנציג ציבור תראה זה מעונות קיימים יש הבדל בין מעון חדש ואני מסכים עם מה שפרומה 

מעון חדש תן לגופים חדשים להתפתח לבין מעון קיים ובמעון  שוויוניותאומרת בנושא של 

קיים שאתה רואה שיש שביעות רצון של ההורים, כשאתה רואה שיש עובדים מהמקום, 

ק ניסיון מוכח זה לא חתול בשק שאני מבין שיש לו הרשמה עודף הרשמה יש כשאתה עם ות

לו ביקושים לשנתיים קדימה מה אנחנו אומרים לא מה פתאום אתה לא טוב, אני רואה בכל 

הנוהל הזה בראייתי בפרשנות שלי אני לא יועץ משפטי יכול להיות שזה שטויות מה שאני 

אחרי כל דבר, התחנות האלה כמו שעדי אומר יכלת אומר אבל אני אומר שבסוף יש היגיון 

, למה נותן 2, 3, 5מה הדרג המקצועי נהנה להתעסק עם הקצאות כל היום  10+  10לתת 

נותן לתקופה ארוכה זה רק מוכיח לך שהוא מבין שזה ייעודי לדברים  10+  10המחוקק 

רצון להתערבות יתר האלה, הוא נותן לאנשים להתפתח לגופים האלה, פה אני רואה דווקא 
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ולהיכנס, אני אומר מקום שעובד והציבור בא והצביע ורוצה ויש ביקושים במקום קיים בגלל 

הותק זה ייחודי מה שקורה פה אני חושב שזה צריך להיות אחרת, במקום חדש אני מאוד 

 מקבל את מה שאומרת פרומה.

העניין של העובדות שחלקן אני לא אחזור על דברים שנאמרו למעט  :, חבר מועצהבני אנניה

שנה ללכת למצוא  15שנים,  10שנים,  6סביר מה זה אחרי האני מכיר אותן ואני לא צריך ל

חושב כנבחרי ציבור הועדה המקצועית עושה את העבודה  עבודה חדשה או מקום חדש. אני

אז שלה נאמנה אבל צריך להיות לנגד עינינו התושבים וכשאני רואה פה שהתושבים מרוצים 

פחות מעניין אותי עמותה כזאת או אחרת, יש פה מעון שמתפקד, שעובד שיש פה קבלות, 

 ההורים מרוצים מה לעזאזל אנחנו עושים.

 : מי אמר שסוגרים אותו., חבר מועצהבני בנגה בית אור

 ברגע שאתה מבטל את ההקצאה.   :, חבר מועצהבני אנניה

 עיל את המעון עם אותן עובדות באותו בניין.: שימשיכו להפ, חבר מועצהבני בנגה בית אור

אתה לא יכול לחייב אף אחד. עוד דבר המקום הזה באמת פועל  :, חבר מועצהבני אנניה

שנים ונמצאים שם מכלל גווני האוכלוסייה ואני לא יודע איזה עמוהת באה ואיזה זרם היא 

של השקפה של  ומה הולך להשתנות גם לתושבים שם שבאמת התרגלו באמת לסוג מסוים

כיוון, זה משהו שאנחנו גם צריכים לשים לנגד עינינו, ואני אסיים ואגיד שורה תחתונה ואני 

בטוח שכל אחד מכם פה שם לנגד עיניו את התושבים שהיו פה למטה את החברה שיושבים 

פה ובשבילם אנחנו נמצאים פה ולא הגיוני להצביע בעד ההצעה. אני אמרתי שאני נבחר 

 י מייצג אותה וחובתי לראות אותה. ציבור אנ

אם מישהו רוצה לדבר על עצם קיום הדיון אתה לא יכול לחכות  :, חבר מועצהחנוך עוז

 אחרי שהדיון מתחיל. 

 : יש סדר יום ומי שקובע את סדר היום זה אני.אש העירשלום בן משה, ר

 ואם אני רוצה להוריד את זה מסדר היום. :, חבר מועצהחנוך עוז

 : אתה יכול לבקש.  אתה לא יכול לבקש להוריד מסדר היום.אש העירבן משה, רשלום 

אני יכול לבקש מה שאני רוצה אתה יכול לא להסכים. אמרתי אני  :, חבר מועצהחנוך עוז

 יכול לבקש ולא חייבים להסכים.
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חבר מועצה כלשהו לא יכול לבקש להוריד משהו מסדר היום? תלכי  :שגיא, חבר מועצה רז

 דוק בבקשה בספר ההנחיות. האם לחבר מועצה יכול לבקש להוריד נושא מסדר היום.לב

 : את סדר היום קובע ראש העירייה, הוא יכול, , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

שנים בלי עזרתך תקשיב טוב מזכיר הועדה לך אין  56אני מסתדר  :שגיא, חבר מועצה רז

ה אל תפריע אתה מזכיר פה לא חבר מועצה אמנם זכות דיבור פה תסכם את הדיון. בבקש

 עוסק בפוליטיקה לא מעט אבל לא חבר מועצה.

רז בבקשה סליחה רגע אני לא מרשה לך לדבר ככה מה זאת : אש העירשלום בן משה, ר

 אומרת אתה אומר שעושים פוליטיקה.

זה כתוב  אני חושב שהוא עושה פוליטיקה אני תיכף אוכיח את זה, :שגיא, חבר מועצה רז

בכתובים בפרוטוקול כתוב שעושה מנכ"ל העירייה פוליטיקה במקום להיות מזכיר הועדה 

הוא עוסק בפוליטיקה והיועצת המשפטית מעירה לו תוך כדי בפרוטוקול הכל כתוב, 

הפרוטוקול מוכיח שבמקום להיות מה שהוא צריך נטול פניות הוא עוסק בפוליטיקה בשביל 

שביל זה יושבים פה הורים, ובגלל זה שהוא החליט אגב עם אור זה הטבלה נראית ככה, ב

יתה פה בטבלה למה כי הוא עושה ייתה מגישה מעומדות היא גם הימעודה, אם אור מעודה ה

 קה.יפוליט

לשאלה של מותר או אסור אני חושב שכל אדם גם אם הוא לא חבר  :, חבר מועצהחנוך עוז

דר היום אתה יכול להגיד לא ולא רוצה לשמוע מועצה יכול לבקש מראש העיר להוריד מס

אותך. שפרומה אומרת לכם, פרומה חברים תקשיבו, שהיועצת המשפטית, היא אומרת שעל 

מנת לשנות את ההחלטה צריך לנמק אז כל הסיפורים שסיפרו עד עכשיו הם לא רלבנטיים 

ך לנמק למה שיהיה מוקלט לא יודע בשביל מה, כי צרי הם טובים בשביל שהורים ישמעו

הועדה שגתה, יש פה אנשים רשומים זה לא מספיק רק להצביע, אם היה מתקיים דיון 

בקואליציה יכול להיות שהייתם מגיעים כי הועדה עובדת לפי קרטריונים שקבענו פעם, יכול 

 להיות שהייתם מגיעים למצב. קרטריונים.

יזה קרטריונים, איזה טריונים אני רוצה שתגיד איאיזה קר :, חבר מועצהעומר רצון

 קרטריונים.

 יש איזה שהוא נוהל. יש נוהל הקצאת קרקע?  :, חבר מועצהחנוך עוז

 יש נוהל בללנד :, חבר מועצהניעדי אבי



ן מס'  יי  25/5/2021מיום  49/14פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המנ

20 
 

יש נוהל הקצאת קרקע? פרומה יש נוהל הקצאת קרקע זה לא בללנד  :, חבר מועצהחנוך עוז

 קצאת קרקעות.שנים אתה פה. הוא לא יודע שיש נוהל ה 5סגן ראש העיר 

 רק אתה מבין. :, חבר מועצהניעדי אבי

: להתייחס לנושא של הסכם אני שמעתי אותך וגם , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

הקשבתי לכל מילה, אתה לא מקשיבים וקוטעים אותי ואני מקשיבה לכל מילה וגם 

הסבר, אז תן  הקשבתי עד הסוף ואם בחרתי לענות באיזה שהוא פתיח כדי לתת איזה שהוא

לי קרדיט שהבנתי מה שאמרת. עכשיו מי שקובע את סדר היום זה ראש העירייה, והוא גם 

היה נושא בסדר היום וחבר מועצה מסוים  יכול בתחילת ישיבה להוריד נושא מסדר היום.

רוצה שהוא ידון אז מקיימים את הדיון ובין היתר ובהצעה הוא יכול להגיד לדחות את  לא

הבאה או לישיבה אחרת לא משנה, או לא לקבל החלטה וואט אבר, אבל זה לישיבה 

 אפריורית למנוע דיון בנושא הזה הסמכות שיש לראש העירייה זה אין לו סמכות.

 אני יכול להציע. :שגיא, חבר מועצה רז

 : זה מה שאמרתי., יועמ"ש העירייהד פרומה פורת"עו

יבה הבאה נקיים תוך כדי ריקוד סלאו אני יכול להציע שאת היש :שגיא, חבר מועצה רז

 אתם יכולים לסרב אבל אני יכול להציע את זה.

: הוא יכול להציע את זה אבל הוא לא יכול לבקש , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 להוריד את זה לאלתר הוא יכול בסוף הדיון להציע את זה. 

צאות קרקע, יכול להיות שיש קודם כל הבנו מפרומה שיש נוהל הק :, חבר מועצהחנוך עוז

 באג בנוהל אולי צריך לשנות אותו.

: נדבר על מה שיש, יש נוהל של הקצאות מקרקעין , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

בתמורה סמלית בפטור ממכרז זה נוהל כלל ארצי שקובע אותו משרד הפנים והוא חל בכל 

ריונים ואת הקרטריונים לאשר הרשויות, מעבר לזה כל רשות צריכה לקבוע לעצמה קרט

במועצה ולפרסם ואנחנו עשינו את זה, וגם עשינו תיקון לקרטריונים אני מזכירה לכם לא 

 .2% –מזמן והוספנו את ה 

 יכול להיות שצריך לתקן עוד פעם כל פעם אתה נתקל במשהו אחר. :, חבר מועצהחנוך עוז

 שר.: אבל זה עלה כאן להצבעה ואואש העירשלום בן משה, ר

לא הבנת שלום מה אני אומר הרי הועדה אמורה לעבוד לפי  :, חבר מועצהחנוך עוז
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קרטריונים אף אחד לא חושב שהיא לא עובדת לפי קרטריונים השאלה אם התיקונים של 

הקרטריונים שעשינו הם עלו בכל המצבים והנה מצב חדש שצריך לתקן את הנוהל כי לא 

זה לא חשוב לי אם זה טופז או אמונה, אנשים שעובדים  שנים פה יעבדו 10 –יכול להיות ש 

פה לא עובדים העובדים לא מעניינים ועובדים זה לא שיקול בית משפט יגיד תקבל את אותם 

עובדים תחליף לו מה הבעיה, אני מדבר העסק הזה עובד אנחנו מרוצים יש חלוקה לזרמים 

מספיק לחילונים יש מספיק לחרדים  יפה עונה לקרטריונים שלנו בעיר, יש מספיק אמונה יש

אולי חסר לחרדים ולא היינו צריכים להגיע למצב הזה כי העיקר המצב הזה היום גם אם 

כולם פה בשביל להיות נחמדים עם כל התושבים ויצביעו בעד או נגד מה שהם ירצו שיצביעו 

וקים הביתה. זה יכול להיות לכמה זמן כי אם מחר מפה נלך לבית משפט יזרקו את כל הנימ

בשביל זה צריך לעשות דיון על הנושא של הנוהל עובדה שזה מפריע לכל חברי המועצה 

שנים לזרוק מישהו, זה לא האיש  10עובדה שכולם מסכימים פה שזה מצב לא הגיוני אחרי 

בכלל, זה הזרם שנמצא פה אם נתחיל הצבעות אחד לשניה זה לא טוב, חוץ מזה הזדמנות 

עכשיו ואני חושב שזה מה שכדאי להצביע כי אני לא רואה מהמעט זמן לעשות את זה גם 

שעברתי אני מודה שלא הספקתי כי הייתי צריך להגיש על בן ארי ערר, אני קראתי את כל 

מה שהועדה עשתה על פניו, על פניו הטבלה שהם עשו, הטבלה הזאת היא איך אני אגיד את 

לכמת אותם במספרים, אני שם לב פה שכל זה, היא בנויה על שאלות תשובות שלא ניתן 

עמותה, כל עמותה פה נשאלה שאלות אחרות לגמרי ונתנה תשובות אחרות זה לא, אין פה 

העבודה פה היא לא נכונה גם לתוצאות שהם הגיעו. לא היה להם שאלות שהם נותנים לכל 

אמר יתה שאלה קשה כמו שרז יהעמותות ובודקים מה התשובות זה אחד. שתיים לא ה

ששואלים את אחת העמותות יש לך המלצות הוא אומר כן, המלצות ממי? מהרו"ח שלו אני 

רוצה לדעת מהורים אני רוצה שכל עמותה תגיד לי מה התלונות שהגישו כנגדם בחיים, או 

.. עד היום איזה מקרים קיצוניים קרו לך, נתנו שאלות כמה כסף אתם איך זה עובר את 

לו את כולם אותה שאלה, אז איך אתם פתאום קובעים מכמתים משלמים משכורות ולא שא

איך מכמתים את זה בכלל, זה שאלות שונות לגמרי, לכן צריך שהועדה  80,70,60את זה 

תחדד פה צריך להחזיר את זה בחזרה לועדה, צריך לדחות את הדיון, אם אתה רוצה אתה 

ה באותו מקום תאשר אותה, יכול לאשר את הסעיפים שאין בהם שינוי למשל אמונה נשאר

טופז נשאר באותה מקום תאשר אותה, על זה אין לנו ויכוח בכלל, אבל שני הדברים השניים 
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צריך לבדוק את התיקונים הקרטריונים שעשינו כי יש לנו פה באג, כולם בשולחן הזה 

מסכימים שזה לא בסדר שפתאום סוגרים למישהו. זה הדעה שלי, ההצעה שלי היא שאנחנו 

מרתי לך אם אתה רוצה להצביע נצביע על מה שלא שונה הסטטוס שם, ואיפה שמשתנה א

 צריך להחזיר את זה.

 בקיצור. 4 –, ו 1,2על  :שגיא, חבר מועצה רז

ככה שהעבודה שעשתה הועדה, לא עבודה אלא מה שהם צירפו לנו  :, חבר מועצהחנוך עוז

ה שהדירוג הוא נכון או שהחלוקה פה אני לא חושב שמישהו יכול להסתמך עליו כאל הוכח

 שהם הגיעו אליה נכונה.

: רק משפט אחד, במסגרת ההליך וגם הפרסום , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 והמסמכים שהיו בפני כל המשתתפים היו מדדי איכות, אוקיי, יש לי אותם פה.

 לא צירפתם לנו מבחינתי זה לא קיים. :שגיא, חבר מועצה רז

 : אתה יכול להגיד שלא צירפנו., יועמ"ש העירייהפורתעו"ד פרומה 

אני לא קם בבוקר ואומר שיכול להיות שיש מדדי  .לא צירפתם :שגיא, חבר מועצה רז

 איכות שהיועצת המשפטית לא צירפה לי.

שאני לא מדבר על העבודה אני מדבר על מה  בשביל זה אני אמרתי :, חבר מועצהחנוך עוז

 שפה.

וחלקם הם  אובייקטיבים: היו מדדי איכות וחלקם הם , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

להתרשמות של הועדה, זה דבר ראשון כמו שאנחנו עושים בכל ועדה  סובייקטיביים

מקצועית שאנחנו בודקים את זה איכות. דבר שני לפחות לגבי כל הגופים שקיבלו הקצאות 

 צאה לא היו הבדלים מהותיים.הם קיבלו ציונים וכל אחד מהם היה ראוי לקבל הק

פרומה מה הנחה אתכם להגיד שהעמותה הזאת הולכת לשם  :, חבר מועצהחנוך עוז

והעמותה הזאת הולכת לשם? כמה זה היה פונקציה של התוצאה בטבלה, די נו מישהו קיבל 

האלה זה קריטי שבגלל זה  4נגיד מה זה  92.6 –ואני רוצה את ה  92.6והשני קיבל  96.8

נקודות פער של עשירית  2ם, אני סתם שואל כי אני לא מבין מה גרם לכם הפער של עברת

 נקודה מה גרם לכם שצריך להעביר.
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: אנחנו אמרנו וזה גם כתוב בחומר המצורף וזה שיקול , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

ים שהגישו גופ 6 –משתתפים, ו  6מציעים,  6הדעת שהופעל על ידי הועדה, אמרנו היו לנו 

הצעות שעמדו בתנאי הסף היו יותר אבל כאלה שלא עמדו בתנאי הסף הם יצאו מהתמונה 

מציעים במדדי האיכות שיש אותם ופעלנו על פיהם ויש  6בשלב מוקדם יותר, מתוך אותם 

נקודות דומני ציון  72טבלאות ויש הכל, משתתף אחד קיבל ציון נמוך יותר ולכן אמרנו ציון 

גופים שהפער ביניהם בניקוד היה בערך  5דיק בכלל הקצאה ואז נותרנו עם עוד לא מצ 72של 

 5נקודות שבעינינו זה פער לא משמעותי כל אחד מהם ראוי ואז היינו במצב שבו יש לנו  8

גופים וצריך גם לשקול האם הפער הזה הקטן בניקוד שמבחינתנו כולם היו  5 –מעונות ו 

ון שלהם כל הגופים יסינעם הצוותים, הציגו מצגות, את ה וטובים ומרשימים הופיעו בפנינ

פה לפחות מהתרשמות שלנו וגם במדדים ובניסיון ובתכניות ביקשנו תכנית הפעלה, תפיסה 

חינוכית כל הדברים האלה כולם היו טובים, ואנחנו חשבנו שהפער הקטן באיכות לא מצדיק 

 יתה ההחלטה.ילתת לגוף אחד יותר ממעון אחד וזאת ה

תגידי לי אותה ועדת הקצאות יש גורם פדגוגי שיושב  :אדיב, חברת מועצה וכבד פנחסיד"ר י

על עולם של חינוך של הקצאה שנוגעים לילדים בכלל לא משנה בכלל באיזה גילאים, אתם 

עוסקים בהקצאה או איזה שהוא סוג של מפעיל שהולך לעסוק בחיי הילד, בחיי החינוך, 

 לך שלם מה שנקרא פדגוגיה בשם גדול יש גורם כזה? תפיסה, גידול, יש פה מה

ניות הפעלה וכו' כלהגיד לך שמבחינת ת : אני יכולה, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 כולם הציגו תפיסות עולם די דומות.

 אני מחדדת את השאלה,  :ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

קצאות, ועדת הקצאות אני כיו"ר הגזבר אני יושב בוועדת ה :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 ופרומה יועצת משפטית זה שלושה אנשים שהם חברי ועדת ההקצאות, 

 : יוכי שאלת שאלה, אני נתתי את רשות הדיבור לרז.אש העירשלום בן משה, ר

יושבים כאן חברי המועצה הנכבדים אחד אחרי השני קואליציה  :שגיא, חבר מועצה רז

ילו מתווכחים אבל כולם מסכימים על אותו משפט שאמרתי לך ואופוזיציה לכאורה כא

כתיקון בתחילת דבריך ועדת ההקצאות נכשלה כישלון חרוץ בתוצאה, בתוצר, בתפוקה שלה 

כל מה שקורה כאן אומר לך את זה, אומרת לך חברת המועצה ד"ר יוכבד, שלא ישב יועץ 

זבר וליועצת המשפטית. אומר לך ל לג"כרתי לפני עשר דקות כדי לייעץ למנפדגוגי מה שאמ
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חבר מועצה נכבד עומר שהתוצאה מביאה אותנו לתת לעצמנו תשובות שאנחנו לא יודעים 

להסביר איך אנחנו מביאים למצב שההורים מתקוממים, אומר לך חנוך למה עוד פעם אנחנו 

 19/5/2020 –אני מזכיר לך אותם חברי מועצה ישבו כאן באותם תאריכים ב  1/9 –מגיעים ל 

הם אמורים לפנות את  14/8 –הוציא המנכ"ל לאותם עמותות ולאותם גופים הודעה שב 

המבנים שוב ברגע האחרון, שוב אותו דבר ואנחנו הרעים. לפני זה יצא הגזבר, התוצאה 

לתוצאה הזאת הביאה אותנו אותה ועדת הקצאות כשלה כמו שאמרתי וכמו שהזהרתי 

ל המדוכה ועשו את עבדותם נאמנה ועכשיו אני אוכיח. אותך ואמרתי לך שהם לא ישבו ע

, ההליך 28/4נתחיל מזה ההליך נועד אני מקריא מתוך ההחלטה של ועדת הקצאות מתאריך 

נועד לאפשר גם לגופים נוספים להגיש בקשות, להגיש אין בעיה זה כמוש חנוך יכול לבקש 

ת העמותות האלה באמת ממך להוריד סעיף מסדר היום אבל מה שגרמה הועדה זה שבאמ

קיבלו, עכשיו אני שואל שאלה אם אני הייתי מגיש הצעה ואצלי עובדת אור מעודה, בתור 

גננת גם היא גוף אחר מאשר אמונה, ואמילי גם היא גוף אחר אז הם היו נותנים לי להתמודד 

 יתה גננת על הילדים שלהם, זה מהיואני אומר לכם שהייתי מביא את אור מעודה והיא ה

 שעשתה ועדת הקצאות שאתה פתחת ואמרת שהיא עשתה את עבודתה נאמנה. 

 אור היא יו"ר העמותה.: , חבר מועצהעומר רצון

סליחה אני מתנצל. סליחה כרמל מעודה. כרמל מעודה אני חוזר בי.  :שגיא, חבר מועצה רז

א יושבת ועדת הקצאות ובלי שמות, כדי שלא אצטרך להגיד לאחד החברים לצאת כי הו

בניגוד עניינים וגם באחת העמותות הקיימת, ומגיעים המנכ"לית מגיעה להעיד שם ואומרת 

ליועצת המשפטית אני מקריא מתוך, אין ניהול תקין לא קיים, אומר לה יו"ר ועדת הקצאות 

וכלו להביא את זה שעשה את עבודתו נאמנה אנחנו פה אנחנו דחינו את הדיון כדי שאתם ת

כי אין לכם ובמקום לבעוט אותם מכל המדרגות קובעים שבוע אחרי זה דיון נוסף, ואתה 

אומר שהם עשו את עבדותם נאמנה וגם לשם הם לא הביאו את הזה, ולמרות זאת שאתה 

של ראש העין אותה עמותה, לא עמותה חלץ  בודק בטבלה לא תאמין הפלא ופלא קוסמות

 אה.מקבלת מעון בהקצ

 רז אתה סותר את עצמך,  :, חבר מועצהן אמסלםודור
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אני לא סותר כלום. מלכ"ר אחרת זה אותו דבר, מגיעות לפה עמותות  :שגיא, חבר מועצה רז

דיבר על זה חנוך שאנחנו לא יודעים עליהם כלום אין לנו מושג מי הם לא לחברי הועדה 

תכוון איך אמרה לי פעם היועצת מתוך הפרוטוקולים ולא לנו, אני אומר לך אני לא מ

המשפטית אני לא חוקר פרטי, בלי שום נוהל, בלי שום סדר מאורגן כמו שאמר חנוך לא 

ילדים  60, 40, 30שאלות קבועות, לא בירור מעמיק בסוף אנחנו הולכים לתת להם לנהל 

 שלנו ואנחנו לא יודעים על העמותות מי זה חסדי יעקב בחייאת רבקום מי זה, מי זה

העמותה הזאת יכול להיות שהיא עמותה מקסימה, מה שמענו עליה, מה בדקנו עליה, מישהו 

 נסע לעיר ששם יש מעון לעשות שם תצפית על המעון שלהם.

אז בלל זה אפשרו לאותה חלץ שאתה אומר להביא אישור ניהול  :, חבר מועצהדורון אמסלם

לי זה נכון חברה, חברה אני חושב תקין כדי להשאיר את הקיים. אולי זה נכון דווקא, או

 פתוח אולי זה נכון.

אני רוצה לשאול את רז שאלה מכיוון שפעם שניה אתה מצביע  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 עליי וצועק עליי, 

 אני לא צועק, אתה יו"ר הועדה כשלת. :שגיא, חבר מועצה רז

וזה בפרוטוקול, תראה  האשמת אותי שהתעסקתי בפוליטיקה :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 קשה איפה.בלי ב

אני אוכיח לך נכנסת גברת בשם סיון לוי לועדה, הם לא כתבו  :שגיא, חבר מועצה רז

עמודים, אומרת סיון לוי אני מקריא מתוך הדברים אני המנכ"לית החדשה במקום יאיר 

נכ"ל אדוארד שחלה ויוצא לטיפולים היה דבר כזה, לי היועצת המשפטית בכתב כתבה שמ

טופז הוא כבר לא מנכ"ל טופז לא בגלל טיפולים, טופז הוא בבעלות אחרת ומנכ"ל אחר, ופה 

היא אומרת אותה גברת אני במקום בגלל שהוא יוצא לטיפולים והיא אומרת אנחנו, כשהיא 

אומרת אנחנו זה עדיין טופז שאומרת היועצת המשפטית בכתב כתבה לי תשובה על חוות 

לא נבדקה אבל שינתה בעלים, מנכ"ל והכל, ואתה מביא אותם שבוע דעת משפטית שטופס 

אחר לבירור נוסף למרות שאנחנו מבינים באותה ישיבה שאין לה ניהול תקין, שהמנכ"לית 

ממלאת את מקומו של יאיר אדוארד רק בגלל שהוא חולה ולא בגלל שהוא לא באמת בפועל 

ו כיס ואתה מאפשר לה להגיע בעוד המנכ"ל זה אומר שכנראה צינור הכספים מגיע לאות

שבוע לדיון נוסף, איזה עוד עמותה ברחבי מדינת ישראל בנוהל הקצאה, לא משנה מה היא, 
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מסמכי? זה  - איזה עוד גוף קיבל דחייה והדחייה הזאת דחייה נוספת כדי להביא את ה

 דתך.וקה אתה עושה פוליטיקה בעביטיקה, שאלת למה פוליטיפול

זה פוליטיקה אתה חוצפן אתה חוצפן, אם לזה אתה קורא  :ל העירייה, מנכ"אילן הררי

עדת ופוליטיקה אז כנראה אתה לא מבין, על זה שמגיעה עמותה בצורה מסודרת לדיון בו

 טיקה אתה חוצפן.ילוהקצאות, ואני שואל אותה שאלה ואתה אומר שזה פ

 בורי.הזאת בנתה בניגוד לחוק על שטח צי ההעמות :שגיא, חבר מועצה רז

 ואתה אומר ומאשים אותי שאני עושה פוליטיקה חוצפן. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

אתה מנכ"ל העירייה, אתה, אתה ולך משלמים בשביל שתמנע דברים  :שגיא, חבר מועצה רז

 כאלה ואתה לא, אתה עושה פוליטיקה.

, ההבדל ביני אתה חוצפן זה פעם שניה שאתה ככה פונה אליי :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

שנה אז אני ממליץ לך לא להאשים אותי בשטויות זה הכל,  30מכיר אותך  ילבין כולם שאנ

שנה אני ממליץ לך לא להאשים  30כולם מכירים אותך שנה, שנתיים, חמש אני מכיר אותך 

 טיקה.יאותי בשקרים, אתה אומר שאני עושה פול

לך להמשיך להתנהל כמו מזכיר ולא כמו מנכ"ל העירייה אני ממליץ  :רז שגיא, חבר מועצה

חבר מועצה כי זאת פוליטיקה ואתה יכול לקרוא לזה כמה שאתה רוצה שקרים אבל כרגע 

התחלת להתנהג כאילו אתה נבחר ציבור אף אחד בראש העין בן אדם אחד אישה אחת או 

ן הזה, ילד לא שמה פתק בקלפי שהיה כתוב עליו אילן הררי, כל מי שיושב פה סביב השולח

סביב השולחן הזה כל מי שרשאי לדבר זה אנשים שנבחרו על ידי הציבור, אתה מונית על ידי 

האיש שיושב לידך וזה שאני מתנגד פוליטי קשה שלא לא הופך אותך למישהו שמותר לו 

לקרוא לי שקרן ולא לדבר כאן אתה עובד ציבור אני משלם את משכורתך אתה לא תקרא לי 

 תענה לי, אתה לא תתייחס פה אתה מזכיר ועדה תכתוב פרוטוקול חצוף. בכינויים, אתה לא

 אני לא מוכן שתצעק על היועצת המשפטית זה הכל. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

אני אצעק על מי שאני רוצה. אתה עובד ציבור מקבל משכורת כדי  :רז שגיא, חבר מועצה

במקום לעשות ישיבות קורונה  לעשות מה שאומרים לך, תתחיל לעשות מה שאומרים לך

 מספיק תתחיל לעבוד.
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:  רז תקשיב זה שאתה נבחר ציבור לא מקנה לך את הזכות לדבר אש העירשלום בן משה, ר

 ולהעליב עובד ציבור בכיר ואתה מעליב אותו.

 אני קראתי לו שקרן? :שגיא, חבר מועצה רז

ואל תגיד לו מה לומר. אל : אתה אמרת שהוא עושה פוליטיקה אש העירשלום בן משה, ר

 תגיד לו מה לומר, אל תגיד לו מה לומר, אל תגיד לו מה לומר מי שאומר לו זה אני לא אתה.

 תקשיב באמת אתה ישן, מה שהוא אמר, אתה ישן בעמידה.  :רז שגיא, חבר מועצה

אתה עושה  : אתה חושב שהדברים משפיעים על מישהו,אש העירשלום בן משה, ר

 הזמן.פוליטיקה כל 

 המזכיר של הועדה קרא לי שקרן ואתה היית צריך להשתיק אותו, :רז שגיא, חבר מועצה

: הוא לא קרא לך שקרן. תקשיב למה שהוא אמר לך, כדאי ראש העירשלום בן משה, 

 להקשיב לעומק מה שהוא אמר לך.

 באמת חילופי ,: אני רוצה להתייחס לשתי נקודות, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 הדברים פה לא נעימים, בואו נשמור על תרבות הדיבור גם הדיון. 

גם אם את תקראי לי שקרן אני לא אשמור על מדיניות של מה  :רז שגיא, חבר מועצה

שאמרת עכשיו. אני לא אפסיק להתפרץ תנהל את הדיון במקום שינהלו אותך אם מזכיר 

ם אתה צריך להשתיק אותו, הועדה קרא לחבר מועצה שיושב כאן אמר שהוא אומר שקרי

 אם אתה לא אומר את זה אני אעזור לך להגיד ואני אגיד לו שאסור לו להגיד.

: הוא  לא אמר לך שאתה שקרן אני מציע לך, אני מציע לך אש העירשלום בן משה, ר

 שתקשיב למה שהוא אמר לך.

 אני מקשיב מצוין בניגוד אליך. :רז שגיא, חבר מועצה

: אני רוצה להתייחס לשני היבטים היבט אחד לגבי יועמ"ש העירייה, עו"ד פרומה פורת

הנושא של טופז בהיבט של קרבה לחבר מועצה שלזה כיוונת אז על פי הנתונים ואני חוזרת 

שוב, וזה מה שכתבתי בתשובה לשאילתה ואני אומרת את זה גם, על פי הנתונים היה אח 

לנו אסמכתאות, ואח שני העביר לנו מסמך  אחד שהיו לו מניות הוא העביר אותם הוא העביר

 כולל עו"ד בעתירה שהיה שהוא התפטר מתפקידו כמנכ"ל.
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אבל הנה באים אליכם לועדת הקצאות ואומרת לך המנכ"לית אני  :רז שגיא, חבר מועצה

 מחליפה אותו כי הוא יצא לטיפול רפואי, ואת לא אומרת לצאת מפה כי הוא בניגוד עניינים.

 :  רז תפסיק להפריע כל הזמן. ראש העירה, שלום בן מש

: אם זה מה שאתה חושב אתה יכול להגיש תלונה , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

למשטרה. בגדול זה לא מה שהיא אמרה, היא אמרה שהוא חולה אבל בגדול היא הציגה את 

חומר הסבר עצמה כמנכ"לית ולא כממלאת מקום מנכ"ל, כך זה היה. לעניין של טופז יש ב

תה חברה שרשומה ימלא מה שקרה בהקשר של טופז אני אגיד אותו בקצרה. טופז הי

כמלכ"ר, בתקופה שהיא נרשמה כחברה ניתן היה להירשם כחברה מלכ"רית ללא צורך 

להירשם כחברה לתועלת הציבור, בהקצאה הזאת נעשתה בדיקה על ידי מנהלת מחלקת 

 2004ישבנו ובדקנו, והסתבר שהיה נדמה לי בשנת נכסים שגם הביאה את זה אליי ואנחנו 

שהיא לתועלת הציבור  אבל לא בטוחה בשנה תיקון לחוק החברות פרק שעוסק בחברות

הם פנו אלינו גם לפני מספר שנים ולא היינו  "צוחברה מהסוג הזה חייב אותה להירשם כחל

ה לידיעתם ואמרנו ערים לזה ולא אמרנו להם, חשבנו לנכון שאנחנו צריכים להביא את ז

ובסופו  כחל"צולהמציא אישור ניהול תקין והם נרשמו  כחל"צלהם שהם חייבים להירשם 

היות  רטרואקטיביתשל יום גם קיבלו אישור ניהול תקין ויש אותו בחומר, והם קיבלו אותו 

מהרשם מגוף רשמי של מדינת ישראל, היות  מהעירייהיתה מוכרת, לא יוזה חברה שפעלה וה

היו מוכרים כמלכ"ר לאורך כל השנים, אוקיי ולא היו ערים לתיקון הזה וגם אנחנו לא והם 

ותוך כדי דיון פה הסתבר לי שהם לא חל"צ היינו ערים לתיקון הזה, אני בכלל סברתי שהם 

 "צואז הסתבר לי שהם לא רשומים כחל "צכי אנחנו רגילים לעבוד עם גופים שהם חלחל"צ 

גוף אולי בהקשרים שאתם אמרתם שהוא פועל בעיר כל כך הרבה אז הנושא הזה הוסדר. ל

שנים כן היה נכון להעמיד אותו על העניין הזה ולאפשר לו להסדיר את זה. עוד נקודה שאני 

רוצה להתייחס אליה, עשינו הכל, והיה רצון להגיע למועצה בפברואר עם הסיפור הזה אבל 

ת הסיורים, נאלצנו לדחות מועדים והגענו עד בגלל הקורונה זה לא הסתייע, נאלצנו לדחות א

 עכשיו.

: לפי הפרוטוקולים אין אישור ניהול תקין גם המנכ"לית , חבר מועצהבני בנגה בית אור

אמרה אני צריכה שנתיים לא נותנים לי אישור ניהול תקין היא צודקת ולכן היא אמרה על 

 אתם הולכים להכשיל אותי. בירוקרטריהדבר כזה 
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 : אם אתה רוצה אני אצרף את זה., יועמ"ש העירייהמה פורתעו"ד פרו

 :  יש אישור ניהול תקין.אש העירשלום בן משה, ר

טופז לא תקינה לא עובדת בתקינות ואין לה אישור אני אומר אם  :, חבר מועצהעומר רצון

 ניהול תקין.

ן אישור ניהול : אני קורא פרוטוקולים כתוב בפרוטוקול שאי, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 תקין, ומי שחוזר על זה כל הזמן זה רחבעם.

 :  יש לה אישור.אש העירשלום בן משה, ר

 זה לא מופיע בפרוטוקול. :, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 :   יש לה, יש לה.אש העירשלום בן משה, ר

אני  28/4: אני מפנה אותך לפרוטוקול של הועדה מיום , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

אקריא לך לעניין טופז לא משנה השם המלא, טופז נדרשה להשלמת מסמכים והמציאה 

הועדה ביקשה היה עוד  ,כמו כן .אישור ניהול תקין בתוקף למועד הגשת בקשת ההקצאה

 .ההחלטה מתייחסתגם אליו  עליו,נושא אחד שלא דיברתם 

וה שנספיק את ההצבעה לפני אני לצערי הרב מצטרף ... אני מקו :, חבר מועצהשלום מעוז

אני רואה שלא, אני רוצה לומר מספר דברים. אני לא מבקר לאף אחד במשפט שאני הולך 

אני כן אגיד שאני חושב שאנחנו כנבחרי ציבור לא רק שיש לנו  להגיד, אני לא מבקר אף אחד 

 אחריות כלפי הציבור יש לנו גם אחריות כלפי העירייה והמשפטים שנאמרו פה כלפי

ועיים בין אם הם עשו את עבודתם טוב או פחות טוב, בפורום הזה ובטונים צהגורמים המק

שהם נאמרו כשליח ציבור, כנציג ציבור אני נבוך אומר לכם את זה בשיא הכנות, אני נבוך 

שנציג ציבור שהציבור צריך לראות מה אומרים על מנכ"ל העירייה או על היועצת או על 

 סכים איתם ואני לא מסכים איתם.. רחבעם גם אם אני לא מ

 )מדברים ביחד(

אני אומר לכם בשיא הכנות גם שמבקרים יש דרך איך לבקר ואתם  :, חבר מועצהשלום מעוז

יכולים לקחת את זה לאיפה שאתם רוצים, מחר בבוקר הם ממשיכים לעבוד והציבור רואה 

אשון. דבר שני כולם פה אותם כעובדי ציבור וצריך להתייחס לזה, זה הנקודה, זה דבר ר

בשורה התחתונה, כולם פה מדברים אותו דבר עם כל הוויכוחים ועם כל הדיונים ועם כל 

דבר שההקצאה הזאת בין אם נעשתה  הכעסים כולם פה בשורה תחתונה אומרים את אותו
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תקינה או לא תקינה, אני לא מסכים עם לא תקינה באופן מלא אני מסכים עם חלק אחד 

י אני מסכים איתו לחלוטין אני חושב שיש לנו ביקורת בונה, שיש לנו לפעמים שאמרה יוכ

כעירייה נטייה לעבוד בדיוק לפי הספר, אבל בדיוק לפי הספר וזה גורם לנו שאנחנו עובדים 

בדיוק לפי המנהל התקין וזה בסדר כי הועדה המקצועית היא ועדה מקצועית שהיא 

היא לא פותחת את הראש כי היא צריכה לשים  מתעסקת בנדל"ן ושהיא מתעסקת בנדל"ן

מישהו לצורך העניין היא צריכה לשים מישהו שהוא קצת יותר פדגוגי, שישאל את השאלות 

חוטאים שאנחנו רה הזאת, ואני חשוב שלפעמים אנחנו הנכונות ואני מסכים עם האמי

לי נשים פה מנסים להיות בסדר ולא מסתכלים שניה אחת ימינה או שמאלה כדי שנגיד או

איזה נציג, איזה משקיף, את מנהלת אגף החינוך אני לא יודע מה את אחראית המעונות 

רונית שהיא מתעסקת בזה זה לא משנה מה, כדי להסתכל על הצורה על ימהחברה הע

הדברים בצורה קצת יותר מעמיקה כלפי הילדים. עוד שני דברים אחרונים ברשותכם, דבר 

עם כל נושא העובדים, זה גם עלה לנו שעשינו את המכרז בשנה ראשון אני מסכים לגמרי 

שעברה בחברה העירונית שניסינו לקדם אותו בתור מכרז, זה השאלה הראשונה ששאלנו את 

אותם מפעילים אגב מה הם יעשו עם העובדים הקיימים, כי זה מאוד, מאוד חשוב אמנם אי 

השולחן, ודבר שני שאני חושב  אפשר לחייב אותם אבל זה חשוב שהנושא הזה יהיה על

שצריך לקחת אותו בחשבון זה שמועצת העיר לא חייבת לקבל את המלצת ועדת הקצאות 

ואני חושב שכולם מסכימים פה שבעצם זה מה שצריך להיות המענה זה בעצם להשאיר את 

המצב הקיים, מאחר וההורים מרוצים מאחר ויש פה מפעילים שהם בסך הכל טובים. למען 

וי הנאות שהילדים שלי היו קטנים אחד היה באמונה ואחד היה בטופז, אז אני מכיר גם הגיל

את המעונות ממקום קרוב ואני בטוח שכל מה שההורים אומרים הוא נכון ומדויק, אנחנו 

צריכים להסתכל על זה. עם זאת אני אגיד משפט שאמרתי אותו בעבר אני בעד להשאיר את 

י לציין שאנחנו צריכים לחשוב מה יקרה מחר בבוקר כשאנחנו המצב הקיים אבל אני חשוב ל

נחליט כרשות מקומית לשנות הקצאה לארגון כזה או אחר והארגון הזה ההורים לא מרוצים 

מי אבל כנבחרי ציבור לפעמים מוטלת עלינו החובה להסתכל שניה יממנו וזה בסדר ולגיט

נו לפעמים יכול להיות מאוד אחת בצורה רחבה יותר, רחבה יותר זה בא ואומר שאנח

שאנחנו מסתכלים על דברים שצריך להכניס מפעילים חדשים שאולי הם טובים יותר, אולי 

הם יתנו מענה אחר, אני לא מדבר רק על מעונות אני מדבר על כל הקצאה זה יכול להיות 
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בסופו בית כנסת וזה יכול להיות צופים וזה יכול להיות הנוער העובד והלומד זה לא משנה 

של דבר אני חושב שצריך להשאיר את המצב הקיים אני עדיין חושב שאנחנו צריכים לחשוב 

כעירייה איך אנחנו מייצרים מנגנון כלשהו מסודר שיבוא ויתייחס גם אל בקשות הציבור וגם 

לקידום העיר עם הקצאות כאלה ואחרות ולא יקבע אותנו למצב שאנחנו כל פעם עם אותם 

 אנשים.

 צריך לתקן את הנוהל. :, חבר מועצהזחנוך עו

: ההחלטה אני מכבד מאוד את ועדת ההקצאות והדרג המקצועי , חבר מועצהמשה בן טובים

תה יתה למעשה, ההחלטה הייואני מלא הערכה אליהם, יחד עם זאת החלטה של הועדה הי

יתה ילמעשה שרק מעון אחד בפועל אגו רק מעון אחד של גוף כלשהו ופה אני חושב שזה ה

הטעיה זה החלטה לא נכונה, ברגע שיש לנו מעון כלשהו במקרה הזה זה מעון אמונה שאנחנו 

מדברים עליו ברחוב סמדר שהוא מסבסד שהוא נמצא במקום שכולם במגזר דתי לאומי שזה 

 90ממש קרוב אליהם, יחד עם זאת הוא מאוד מבוקש, פה החבר בני אמר שיש למעלה עוד 

ב אז אני אומר אם הכל טוב למה להחליף, כלומר למה להחליף דבר ממתינים בתור הכל טו

טוב, זה לא לקבל החלטה שאני רוצה רק מעון אחד, צריך פשוט, לא צריך להחליף תקנון זה 

תה החלטה של הדרג המקצועי המכובד, מה שאני אומר במקרה הזה חובה להחזיר את יהי

חרי ציבור לרוב התושבים גם לנו זה טוב, הכל גלגל אחורה ברגע שאנחנו מורצים, אנחנו כנב

ברגע שזה טוב לכולם סימן שלנו זה מעולה לנו זה טוב המטרה הושגה, אם התושבים לא היו 

אז אני אומר  מרוצים אני מאמין שכל חברי המועצה וכל הדרג המקצועי היה מחליט אחרת,

אותו חזרה להחזיר שבמקרה הזה היה שיקול דעת לא כל כך נכון אני אומר צריך להחזיר 

 שאיר את המצב כמוש הוא.האת גן אמונה לרחוב סמדר ול

אני רוצה לשאול את הועדה כשפעלתם לפי שיטת ניקוד מדוע  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 אמונה לא נשארה בסמדר כי היא קיבלה פחות ניקוד?

ם אמרתי את זה אנחנו אמרנו, וזה כתוב בנימוקי : לא,, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

קודם אני אחזור על זה שוב, אנחנו אמרנו שלמעשה במדדי האיכות כל חמשת הגופים גוף 

אחד יצא החוצה כמו שהבהרתי קודם, כולם טובים וראויים להפעלת מעונות והניקוד הוא 

פער לא משמעותי ואז נשאלה השאלה, נשאלה השאלה האם הפער הזה יש בו כדי להביא 

 שני מעונות ואנחנו סברנו שלא. להפעיליקבל  לתוצאה שגוף אחד
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 מישהו הלך לבדוק. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

ישבנו כאן, אני רוצה לשאול  2019אר ואני קוטע אותך במכוון בינ :שגיא, חבר מועצה רז

מעונות וגוף אחד, גוף  12מבנים,  8ישבנו כאן הצגתם לנו  2019שאלה מקצועית.  בינואר 

גנים  12ים של אגודת ישראל ואמרתם לנו שאין בעיה להמשיך אותם אחד שנקרא גנ

מעונות של אמונה אי אפשר להמשיך ברצף  2 –ממשיכים ברצף ופה עכשיו אתם אומרים ש 

 מעונות האלה.  12 –אני רוצה להבין מה זה, אם פותחים הכל אחורה בוא נפתח את ה 

 זה גנים לא מעונות. :, חבר מועצהעומר רצון

בשביל לשקף את המציאות מול הניקוד שככה המלצתם  :, סגן ראש העירמלמד מיכאל

שכולם הגיעו לאותו רף זה נשמע לי יותר מידי טוב אבל בשביל להצדיק את זה היה צריך 

לצאת לסיורים, למעונות הקיימים של המעונות החדשים האלה לראות בפועל איך זה עובד 

יודעת איך אמונה עובדים, את מכירה את ההורים, כי פה את יודעת איך טופז עובדים, את 

שנה היה בטופז, אני מכיר אנחנו מכירים חיים פה את  20שנה, ילד שלי לפני  20הם פה לפני 

העיר, בשביל לתת ניקוד כזה עם רמת ידע של טופס מול אמונה כלפי אחרים ולהגיד שהם 

מלכתחילה בוא לא ניכנס, בוא תה יבאותו לבל קצת נשמע לי לא כל כך ביר. אם ההחלטה הי

מעונות, אני לא אמרתי, אמרתי אם זה היה בשיקול אז אי  5לא נריב עם אף אחד בוא נחלק 

להפעיל מעון אחד, ואת השני היא לא יכולה להפעיל או  אפשר להגיד שפעם אמונה יכולה

זה  להגיד אין למי להישאר, זאת אומרת נראה ככה שועדת ההקצאות באה עם איזה תפיסת

יסוד כזה בוא נחלק ונצא טובים עם כולם לכן אני אומר שלדעתי שיטת הניקוד אני לא רוצה 

להגיד, אני חושב שצריך להחזיר את זה לועדה וללכת למסלול אחר ללכת לראות את 

 המעונות האלה, כמה כאלה קיימים האם היו בעיות, לא היו בעיות,

 יתה.יהיינו, הועדה ה :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

מעבר לכך שיש ילד שהוא נמצא מגיל שנה אם אני לא טועה  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

פלוס שנתיים, שלוש אפשר ללכת להביא גוף אחר וההורים נמצאים פה, גם אני הייתי חושש 

אם יש לי ילד שהוא בממוצע בן שנתיים וצריך להגיע גם לגיל שלוש או בן שנה ונכנס גוף 

אוהב את האמירה שלך שאנחנו צריכים לנמק בצורה מאוד ומסבירה, אני  חדש לכן אני לא

חושב שאתם צריכים לנמק, אני לא חשוב שהתשובה, כי האמירה שלך פה היא בעייתית מול 

בית משפט, אני חושב שאתם צריכים לחזור ולדון בזה לאחר כל מה ששמעתם, ולהגיד זה 
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היה, נפל פה פגם וכל שיטת הניקוד צריכה  לא בושה לאודות כולנו טוענים להגיד שההליך

להשתנות ואתם צריכים לחטט את הרגליים ולראות איך המעונות האלה פועלים בפועל 

איפה שהם פועלים בערים השונות ולחזור לפה עם ציון אחר כי זה נשמע יותר מידי טוב 

ר את הסוגיה שכולם נמצאים באותו לב, זה נראה שכאילו רוצים לחלק לכל אחד מעון ולפתו

ואני חושב שאם תושבים באים ומצביעים ברגליים ובאים לפה זה משפיע וצריך להשפיע גם 

מול בית משפט גם אם מישהו מהחברה האלה ילך לערער על ההחלטה ועל ההצבעה 

שהמועצה לא רואה את זה בעין יפה בעין דומה כמו ועדת ההקצאות. זו דעתי ראש העיר 

רה איך אומרים מסודרת ובהליך תקין להחזיר את זה ולדון בזה ואני חושב כדי לצאת בצו

 שוב, אמות המידה של הניקוד פה לדעתי הן שגויות.

טוב אמות המידה קודם פורסמו מראש הם פורסמו : , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

עם פרסום ההליך זה לא משהו שנעשה, אנחנו עובדים כמו שאנחנו עובדים במסגרת 

לעשות יותר טוב אני מקבלת את זה. הדבר שאני כן רוצה אפשר שיש לנו תמיד המגבלות 

לומר ששני הגופים החדשים שהם גופים שהם מפעילים הרבה מאוד מקומות במקומות 

 אחרים הגופים הם גופים מנוסים ומוכשרים.

קודם כל קטעתם את הדברים אני חייבת להגיד  :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדיוכד"ר 

ון פה אני לא יודעת אנחנו כבר שעה וחצי דנים באותו דבר אני חייבת להגיד שאני שהדי

מוטרדת פרומה ואני התחלת לענות לי ועדיין לא נחה דעתי מהעניין. אני חושבת שקודם כל 

צוות ועדת ההקצאות נעזוב לא בחינוך בנושאים שונים הצעה לייעול בסדר יש צוותים 

מים, אני חושבת שצוות ועדת ההקצאות כמו שהוא בנוי שמוקמים הד הוק בנושאים מסוי

 כרגע, אילן התחיל לומר מנכ"ל, גזבר ויועצת משפטית.

: הרכב ועדה כמו שאמרתי קודם ההקצאות מוסדרות , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

בנוהל שהוציא משרד הפנים, שהוא נוהל שחל על כל הרשויות המקומיות במדינת ישראל 

 ...וע ההרכב, ההרכב הוא מנכ"ל, יו"ר, גזבר העירייה.וגם שם קב

 מומלץ לא?  :ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

 .: לא זה ההרכב, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 יש אפשרות להקים ועדת הקצאות על ועדת הקצעות. :, חבר מועצהחנוך עוז

 זאת הכוונה שלי. :ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה
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: הועדה המקצועית הרכבה קבוע בנוהל וזה מנכ"ל, , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

גזבר, מהנדס, מנהלת מחלקת נכסים ויועמ"ש זה ההרכב של הועדה היא בהחלט יכולה 

 להיעזר באנשי מקצוע..

ענית לי לשאלה אני חושבת שקודם כל שאנחנו מה  :ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

עצה צריך לדון בנוהל, נוהל אחד קיים ואחד ממשרד הפנים זה בסדר גמור שנקרא כמו

ואנחנו בתוך הבית יכולים לייצר נוהל נוסף ואני חושבת שבנושאים רגישים או בנושאים שיש 

לו איזה שהוא סוג של איש מקצוע שיכול לגעת בנושא הזה חייב להיכנס לתוך הועדה, עם כל 

עדיין הערכה שלכם למדדי איכות לא של זבר וגם למהנדס הכבוד גם לאילן וגם לך וגם לג

רישומים על נייר אלא בפועל שמתקיימים בעולם האמיתי לא מתכנס, את מומחית במשפט 

אני מסכימה איתך, הוא מומחה בהנדסה גם את זה אני מסכימה, את המומחה בניהול זה 

ריך להיות פה איש בסדר והוא בטח מומחה בכסף אבל או משמר את הכסף, אבל בסוף צ

מקצוע בקצה, ולכן אני מקבלת את דעתו של חנוך ואני חושבת שצריך לפתוח את הנוהל, 

לייצר, בסוף בסופו של דבר כמערכת אחראית צריך לפתוח את הראש ולייצר איזה שהוא 

מנגנון פעם אחת לפתוח את הנוהל וזה מקובל בפעם שניה לייצר ועדה צידית כזאת נקרא לה 

נשי מקצוע, ואני חושבת שבנושא בטח ובטח שעוסק בעולם של חינוך אתם צריכים ככה של א

להיות מאוד, מאוד,  מאוד זהירים כי זה לא רק ההורים פה בסיפור הזה זה מערך חינוכי 

שעומד מאחורי הילד עם תובנות אחרות שכמו שאמרתי לא בטוח שכל אחד מהאנשים 

הדעת, אז עם המון הערכה זה לא יכול היקרים עם המקצועיות שלהם יכול לתת את 

 להתקיים.

: אפשר לומר דברים בצורה מכובדת עם ביקורת עניינית. אני אש העירשלום בן משה, ר

 רוצה להתקדם.

עוד נקודה, עוד נקודה, עוד נקודה, עוד נקודה שאפשר לחשוב עליה  :, חבר מועצהחנוך עוז

אי אפשר לדעתי שמדובר בילדים, לצוות המקצועי יחשוב עליה שבתיקון בקרטריונים 

מעונות, גנים, לא יודע מה יש עוד בתי ספר לא יודע מה, כל מה שקשור בהפעלה עם ילדים 

אי אפשר שיצא לך דבר כזה שהמפעילים הקיימים יש להם ציונים יפים גם למפעילים 

לבדוק מי   , אני צריך5פלוס  5שנים,  10 –החדשים, יש ציונים אבל מפעיל חדש יבוא ויכנס ל 

ואולי  5+  5שנים אני רואה  10 –בפועל, לראות מי זה אתם באים מביאים לנו חוזה ל 
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 פתאום מצאנו מישהו אחר, אולי פתאום מצאנו שיש בעיה.

נראה לך שמדדי האיכות מותאמים לאדם מקצועי   :ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

. עזוב רגע נוהל אתה 7 –ו  5, 10ה של שהיה רושם אותם אתה בכלל נכנס עוד פעם לנקוד

 מחזיר אותנו.

 ספק חדש בנושא גנים לא יכול לקבל. :, חבר מועצהחנוך עוז

מי שצריך לנסח את המדדים האלה זה בכלל איש   :ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

 מקצוע ואז תשב ועדה שהיא ועדה אובייקטיבית ככל הניתן.

 נוהגים ברשויות אחרות. איך :, חבר מועצהעומר רצון

 .5 –ו  5ואנחנו מחמירים  20 –ו  10 :ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

: יש פה אחת העמותות אני לא רוצה להגיד את השם שלה , חבר מועצהבני בנגה בית אור

מהקופה לאדם ₪ היא מוגדרת כמלכ"ר הוא שואל אותו הגזבר מה זה משכתם מליון וחצי 

 לא ראיתי תשובה.פרטי, מה זה? ו

 : יש לזה התייחסות זה החלק השני., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 : מי ממנה את חברי ועד המנהלים?, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 :  יש לזה התייחסות.אש העירשלום בן משה, ר

, : מי שולט כספים מי מכניס כספים לכיס אין לך שום בקרה, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 זה לא רשת של אמונה.

 זה חמור מאוד מה שהוא אומר. :, חבר מועצהעומר רצון

יש לנו סנקציה עם מפעיל אם נמצא שיש עובד פרומה יש לי שאלה  :, חבר מועצהחנוך עוז

כללית על החוזה אם יש לנו סנקציה להפעיל על עמותה שקיבלה הצעה אם נמצא שיש שם 

ש לנו סנקציה עליו? פרומה את שמעת מה שאני שואל. א בסדר או עשה מעשה, יעובד שהוא ל

 שלום גם בחוזה צריך לתקן.

 : בנגה שאל שאלה אמר משהו בלי להתבלבל .אש העירשלום בן משה, ר

 הזה לא הוא אמר זה מופיע בפרוטוקול.  :שגיא, חבר מועצה רז

ו זהירים תם זורקים בחלל האוויר דבר שהוא חמור בקשה תהיא: אש העירשלום בן משה, ר

 בעניין הזה.
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זה אותו חלק  28/4: אני מפנה להחלטת הועדה מיום , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

שהתייחסתי אליו. ככה הועדה ביקשה מטופז הסבר ודיווח על הבעלים והתקבל הסבר בכתב 

שנשלח לרשם העמותות והועבר גם לעירייה משכך לאור השלמת המסמכים כאמור לעיל 

דים בתנאי הסף, את ההסברים האלה התבקשו לתת גם לרשם העמותות הוא בדק הנ"ל עומ

והוא קיבל את זה, ובעקבות זה גם אנחנו קיבלנו את זה, מי שרוצה לעיין בחומר במלואו 

 יכול לראות.  

 אין צורך לדבר מה שתחליטו זה מה שיהיה. :, חבר מועצהיעקב אדמוני

שלום יש לי שאלה לפרומה על החוזה.  יש לי שאלה  אני שואל שאלה, :, חבר מועצהחנוך עוז

על החוזה האם יש לנו סנקציה כלפי המפעיל במקרה של עובד שסרח והוא לא רוצה לפטר 

אותו, לדוגמא אם בן אדם יש לו גן פרטי שהוא לא מקבל מאיתנו כלום וגר המשכ"ר שם עם 

ת סנקציה של עצמם רוצים ההורים שלו יכול להיות שההורים יכולים לברוח ממנו או לעשו

שארו במקרה כזה שאנחנו כעירייה נותנת את המקום י, לא רוצים שלא יושיישארלהישאר 

לבן אדם להמשיך להפעיל להמשיך להפעיל ויש לו עובד שהיה לו תקלה והוא לא מפטר אותו 

 יש לנו סנקציה עליו?

ד לפי החוק ולפי הנחיות : יש חוזה שיש בו שצריך לעבו, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

זה, זה חוזה ארוך, חוזה ארוך, ויש ושל משרד העבודה כל הדברים האלה כתובים בח

 אחריות ביטוח וכמובן שאם לא עומדים בתנאי החוזה כמו כל חוזה בשימוע אפשר לסיים.

 כמו יחסי עובד מעביד. :אש העירשלום בן משה, ר

חיים שלנו ואנחנו רואים שיש לך בבאר שבע  פרומה בגלל הניסיון :, חבר מועצהחנוך עוז

כמו מקרה ובחיפה מקרה וזה מקרה איך אנחנו מגבים את עצמנו שאם קרה חס וחלילה 

 שקרה במקרים אחרים ... וכל השטויות האלה איך אנחנו יכולים.

: ההליך פה זה הליך הקצאה, אנחנו נותנים פה למעשה , יועמ"ש העירייהד פרומה פורת"עו

אז האחריות  מעוןלצורך הפעלת במבנה יכיון להפעלת מעון זה מתן זכות לשימוש זה לא ז

היא על הגוף, אנחנו הכנסנו פה שהם צריכים לעמוד בדרישות הדין גם לעניין העובדים 

 שלהם.

 העניין של העובדים הכנסת בתנאי שכר,  :, חבר מועצהחנוך עוז
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כל דבר ברור שהם צריכים לעמוד בכל : לא רק זה, , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

התנאים בכל הרגולציה שחלה בכל ההנחיות של משרד העבודה והרווחה, ואם הם לא יעשו 

את זה, זה מהווה הפרה של ההסכם ואפשר לפעול לביטולו ובוודאי שאם יקרה מקרה כזה 

 אנחנו נפעל ויש לנו זכות לפעול.

 ול נגדו.:  בוודאי שאפשר לפעאש העירשלום בן משה, ר

אני חושב שאי אפשר להישאר עם חוזה סטנדרטי כאשר אתה רואה  :, חבר מועצהחנוך עוז

 שיש תופעות חדשות בחברה צריך להתייחס לזה.

: קודם כל אין בעיה להוסיף חידוד להקשר הספציפי , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 הזה כי אין כזה פה אבל בגדול מה שיש פה מאפשר לפעול.

אני רוצה לומר לכם מכובדיי הורים שאני מתנצל בשם ועד  :אש העירום בן משה, רשל

ס הציוני העולמי על כי שמעתם חלק מהדיון שהיה דיון רההורים והסוכנות היהודית והקונג

שנמצא כאן שאנשים מדברים מדם  מהמכניזםקצת לא מכובד ועם צעקות אבל זה חלק 

 ל הסבלנות.ליבם כי איכפת להם ואני מודה לכם ע

שמי איילת אני מייצגת את נציגות ועד ההורים  :, נציגת ועדת הורים ברח' סמדראיילת

ברחוב סמדר, שמעתי את הדברים ובאמת יש פה הרבה דברים שעלו אבל אנחנו נספר לכם 

את המציאות שלנו של איך שאנחנו חווים אותה עם המעון, אני לא יודעת מה היו שיקולי 

וצה להגיד את הדברים מנקודת מבט שלנו, מעון אמונה זה מעון ותיק זה הועדה אבל אני ר

ילד רביעי שנמצא במעון וכל ההורים פה אחד מעוניינים להשאיר את המעון במתכונת 

הנוכחית שלו, אנחנו מדברים על מעון ותיק עם צוות ותיק מקצועי ויציב, אני חושבת 

עצמה על ההוואי החיובי של המקום ובנוסף שהיציבות של הותק יכולה להוכיח ולהעיד בפני 

על הערכים וכל מה שהוא נותן לילדים שלנו, אנחנו בסופו של דבר שאנחנו מפקידים את 

הילדים שלנו בתחילת היום במעון פה אחד כולנו בעיניים עצומות יכולים להיות רגועים 

ר את המעון כמו ולדעת שהם בידיים טובות וכשיש את הדבר הזה וכל ההורים רוצים להשאי

שהוא למה להחליף אותו, למה להביא רשת אחרת תשאירו אנחנו מבקשים שתקשיבו 

לרחשי הלב שלנו אתם נבחרי הציבור ותקבלו את ההחלטה כפי שאנחנו רוצים ומבקשים 

 השאיר את מעון אמונה כמו שהוא. תודה רבה. אותה וזה לא
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, המעון זה ועוד חברים לד ורודף ילדשנים הכנסנו ילד רודף י 7אני נמצא במעון  :יובל

המעון גם המטפלות גם המנהלת אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה  משפחה שלנו ולא רק

אל תעשו פוליטיקה בילדים שלנו, אל תעשו פוליטיקה בילדים שלנו המעון טוב לילדים שלנו, 

 טוב למשפחות שלנו תשאירו את זה כמו שזה אל תשחקו בזה בבקשה.

: אני רוצה לצטט לכם מפסק דין שניתן בעתירה , יועמ"ש העירייהומה פורתעו"ד פר

שהוגשה נגדנו להקצאת ישיבת ההסדר על העקרונות של הנוהל ולמה היה צריך את הנוהל, 

אני קצת אצטט לכם מהלך הרוח של הפסיקה ושיקול הדעת ועל שיקול דעת, אני רק אצטט. 

גיית הקצאת מקרקעין לצורכי ציבור נבחנת באופן שנתון לכם ולאחר מכן תיגשו להצבעה. סו

דומה לחלוקת תמיכות ציבוריות אני מדלגת, על הקצאת מקרקעין בדומה לחלוקת תמיכות 

ברורים וגלויים עניין בלומנטל  שוויוניותצריכה להיעשות על פי קרטריונים הוגנים, 

כי ככל החלטה מנהלית כמו כן יודגש שבעקבות בלומנטל אגב יצא בא לעולם נוהל הקצאות. 

החלטה בדבר הקצאת מקרקעין צריכה להתבסס על תשתית עובדתית וצריך לברר את צורכי 

 . ...הציבור

צריכים  םכפוליטיקאילברר את צורכי הציבור זאת אומרת אנחנו  :, חבר מועצהעומר רצון

 לברר.

פסק דין : ככה אני רק אצטט מעוד איזה שהוא , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת 

שמוזכר בדבר שימוש תעשה רשות בנכסיה באיזה מידה תרשה את השימוש ומתי תסרב, 

ככלל לועדה המקומית נתון שיקול דעת רחב בהחלטות שעניינן הקצאת משאבים ציבוריים, 

הנחת המוצא היא רשות מקומית שהיא רשות נבחרת שחבריה מייצגים את הציבור שאותו 

ובה ביותר לקבוע מה הם סדרי העדיפויות המקדמים את נועדו לשרת מצויה בהגדרה ט

טובת הכלל ולמצוא את האיזון הראוי בין מילוי צורכי הציבור לבין שמירה על מסגרת 

 תקציבית. עד פה.

 :  תודה רבה ניגש להצבעהאש העירשלום בן משה, ר

 )מיכל סופרין הצטרפה לדיון(
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משהו שאם במידה וכנראה תהיה רשת  אני רוצה לציין עוד :, חבר מועצהםדורון אמסל

אחרת אנחנו ההורים שנמצאים כרגע רוב הסיכויים שלא נהייה שם אני רוצה לציין את זה 

להדגיש את זה, אנחנו לא נמשיך ברשת שאנחנו לא רוצים ועוד פעם חלילה העיר תהיה 

 מנצנצת בכותרות.

יו זה זכותכם ומה : סליחה אני חושב שמה שאתה אמרת עכשאש העירשלום בן משה, ר

 שאמרת זה בבחינת כל המוסיף גורע מה שאמרת קודם זה נאמר, ברור לחלוטין בלי עכשיו.

מה עשית בזה שהקראת את הפסיקה ואנחנו לא מדברים על זה,  :, חבר מועצהחנוך עוז

כתוב שם כמו שאני שמעתי לקראת הסוף את אמרת שיש שיקול דעת רחב, עכשיו אני רוצה 

נקרא שיקול דעת רחב אנחנו יכולים לאשר שאנחנו משיבים את המצב לדעת מה זה 

 לקדמותו או במתכונתו?

: בוודאי חברי המועצה יכולים להחליט כל החלטה שהם רוצים אש העירשלום בן משה, ר

הם לא חייבים לקבל את ההחלטה של הועדה, הם יכולים להשיב את המצב לקדמותו או כל 

שנצביע המלצתי היא לאור כל מה שנאמר כאן על ידי ההורים הצעה אחרת. אני מציע לפני 

ועל ידי המכתבים ועל ידי הרוח הנושבת אצל מרביתכם, לבד מהביקורת שיש, ויש ביקורת 

נה אבל היא לא משפיעה כרגע וועדה יהיה גורם ענייני ומקצועי הערה היא נכועניינית ש

ת המצב כמו שהוא, מי שהיה לו עליכם בהחלטה שלכם לכן אני ממליץ בהמלצה להשאיר א

 את המעון הזה להשאיר את המעון הזה, לא לעשות שום שינוי.

 אני רוצה להוסיף על פי הנימוקים שנאמרו פה. :, חבר מועצהעומר רצון

 :  נאמרו הנימוקים. לאור הנימוקים.אש העירשלום בן משה, ר

צות לא להקצות לא הבנתי : מה זה נימוקים לא הבנתי להק, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 מה זה נימוקים.

 להקצות, להקצות. :, חבר מועצהעומר רצון

: אני אתרגם את ההצעה, ההצעה אולי לכל מעון נגיד , יועמ"ש העירייהד פרומה פורת"עו

יוקצו למפעילים הקיימים לכן  1,2,3ההצעה היא, בשונה ממה שאמרו בסדר היום סעיפים 

ההצעה של ראש העיר היא שהמעון יום שנמצא  5 –ו  4 זה תואם את ההמלצה, סעיפים

המעון יום  5של טופז, סעיף  בהפעלהברחוב העצמאות לא יוקצה למעון מרגלית אלא ישאר 

שנמצא ברחוב סמדר לא יוקצה לחזון עמוס אלא ישאר בהפעלה של אמונה. זה משמעות של 
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 מה שנאמר.

 לבד. 5 –יהיה לבד, ו ש 4אני מבקש את סעיף  :, חבר מועצהיעקב אדמוני

 לבד. 5 –לבד ו  4, 3עד  1 :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 : אם יש מישהו בניגוד עניינים שלא ישתתף., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 פרומה אני בניגוד עניינים? :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

שאמרתי קודם בהקשר י כפ: בנושא של העברת מניות, , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

א לפקודת העיריות שמדבר על קרבה ושם יש רשימה מאוד מצומצמת של 122של סעיף 

קרובי משפחה שבין היתר נכללים בה אחים, לגבי אחים, לגבי אחים, לדרג מקצועי יש סעיף 

אחר זה סעיף שחל על המועצה, דרג מקצועי בדיוק כמו נבחרי ציבור אסור לו לפעול בניגוד 

א אני גם התייחסתי קודם שרז התייחס 122ם. אני חוזרת לעניין, בהקשר לסעיף ענייני

לנושא הזה, אנחנו קיבלנו ניירת ועל פי הניירת הזאת אין קרובי משפחה לפי ההצהרות 

א לא חל. אני שוחחתי איתך ואמרתי שעל פי 122האלה שהם בעלי עניין בטופז ולכן סעיף 

 במעונות ולכן אני סבורה שאתה לא צריך להשתתף.  תדע שיש בידי אחיינית שלך פועליהמ

אני רוצה להבין ראש העיר בגלל שסגן ראש העיר, ממלא מקום ישי  :, חבר מועצהעומר רצון

אדוארד לא יכול ואני חלילה לא נכנס אני מקבל את זה אני מציע לא להשתתף בעצמו אבל 

 אני מציע שישתתף בסעיפים אחרים. 

 :   ברור. יראש העשלום בן משה, ר

 פרומה זה לא שהוא צריך לצאת שהוא בניגוד עניינים זה הוא צריך... :, חבר מועצהחנוך עוז

 : לא כי אחיינית לא נכנסת להגדרה., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 
זכות שימוש במבנה להפעלת מעון  .1 ועדת הקצאות למתן  אישור המלצת 

ברח'  580011146ית", ע"ר מס' יום ל"אמונה תנועת האישה הדתית לאומ
ן קנדי  ו  -בשטח בנוי של כ 2002, מגרש 215ח"ח  4272הידוע כגוש  45ג'

 מ"ר. 480
זכות שימוש במבנה להפעלת מעון  .2 ועדת הקצאות למתן  אישור המלצת 

 16ברח' הציונות  580038677יום ל"אמילי חממה לקטנטנים", ע"ר מס' 
 מ"ר. 558 -בשטח בנוי של כ 990, מגרש 141ח"ח  5018הידוע כגוש 

 

 .2, 1:  אנחנו מצביעים על אש העירשלום בן משה, ר
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זה אישור המלצת ועדת הקצאות  1, 2 –ו  1נצביע על סעיף  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 2ה להפעלת מעון יום לאמונה תנועת האישה הדתית לאומית. סעיף למתן זכות שימוש למבנ

תן זכות שימוש במבנה להפעלת מעון יום לאמילי חממה זה אישור ועדת הקצאות למ

 ראש העיר?לקטנטנים. 

 :   בעד.אש העירשלום בן משה, ר

 : ישי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

 : מיכאל?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד.  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 ?: עדיאילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעדי אביני

 : מיכל?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :דיסטניק, חברת מועצה מיכל סופרין

 : דורון?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 : עומר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעומר רצון

 : בני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהנניהבני א

 : אדמוני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהיעקב אדמוני

 : רז?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהרז שגיא

 : משה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד., חבר מועצהמשה בן טובים

 : יוכי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :ברת מועצהאדיב, ח פנחסי בדיוכד"ר 
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 : חנוך?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 : בנגה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד., חבר מועצהבני בנגה בית אור
 
 

 1החלטה מס' 
 : מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הסעיפים כמפורט להלן:בסדר היום 2 -ו 1סעיפים 

זכות שימוש במבנה : אישור המבסדר היום 1סעיף  ועדת הקצאות למתן  לצת 
ן יום ל"אמונה תנועת האישה הדתית לאומית", ע"ר מס'  להפעלת מעו

ן קנדי  580011146 ו ג'  2002, מגרש 215ח"ח  4272הידוע כגוש  45ברח' 
 מ"ר. 480 -בשטח בנוי של כ

זכות שימוש במבנה בסדר היום 2סעיף  ועדת הקצאות למתן  : אישור המלצת 
יום ל"אמילי חממה לקטנטנים", ע"ר מס' להפעלת  ן  ברח'  580038677מעו
 558 -בשטח בנוי של כ 909, מגרש 141ח"ח  5018הידוע כגוש  16הציונות 

 מ"ר.
 

 ( שלום בן משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עדי אביני, מיכל סופרין דיסטניק, 14: )בעד
ז שגיא, משה בן טובים, ד"ר יוכבד דורון אמסלם, עומר רצון, בני אנניה, יעקב אדמוני, ר

 פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.
 ( עומר שכטר, שלום מעוז.2: )יצאו

 
זכות שימוש במבנה להפעלת מעון  .5 ועדת הקצאות למתן  אישור המלצת 

ן עמוס", ע"ר מס'  הידוע כגוש  10ברח' סמדר  580142719יום ל"חזו
 ____________מ"ר. 310 -נוי של כ, בשטח ב3403, מגרש 69ח"ח  5512

 

אישור הצעת ראש העיר לאישור המלצת ועדת הקצאות  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 למתן זכות שימוש, אני משנה.

 זה לא לאישור המלצה אתה אומר המלצת ראש העיר למתן שימוש. :, חבר מועצהעומר רצון

 בסדר.  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

: אישור הצעת ראש העירייה למתן זכות שימוש במבנה יועמ"ש העירייה ,עו"ד פרומה פורת

מגרש  69חלק מחלקה  5512הידוע כגוש  10להפעלת מעון יום לעמותת אמונה ברחוב סמדר 

  מ"ר. 303 –בשטח בנוי של כ  3403

 : ראש העיר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 :  בעד.אש העירשלום בן משה, ר

 : ישי?רייהאילן הררי, מנכ"ל העי

 בעד. :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד
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 : מיכאל?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 : עדי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעדי אביני

 : מיכל?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :דיסטניק, חברת מועצה מיכל סופרין

 : דורון?רייהאילן הררי, מנכ"ל העי

 בעד. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 : עומר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעומר רצון

 : בני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהבני אנניה

 : אדמוני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהיעקב אדמוני

 : רז?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהגיארז ש

 : משה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד., חבר מועצהמשה בן טובים

 : יוכי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

 : חנוך?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 : בנגה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד., חבר מועצהאורבני בנגה בית 
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 2החלטה מס' 
: מליאת המועצה מאשרת פה אחד הצעת ראש העיר למתן זכות שימוש בסדר היום 5סעיף 

הידוע  10ברחוב סמדר  תנועת האישה הדתית לאומית" אמונה"במבנה להפעלת מעון יום ל
 מ"ר.  310 –בשטח בנוי של כ  3403, מגרש 69ח"ח  5512כגוש 

 
 ום בן משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עדי אביני, מיכל סופרין דיסטניק, ( של14: )בעד

דורון אמסלם, עומר רצון, בני אנניה, יעקב אדמוני, רז שגיא, משה בן טובים, ד"ר יוכבד 
 פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.

 ( עומר שכטר, שלום מעוז.2: )יצאו
 
 
ז .3 ועדת הקצאות למתן  כות שימוש במבנה להפעלת מעון אישור המלצת 

 1ברח' דב גרונר   513321984יום ל"טופז שירותי קהילה בע"מ", )חל"צ( 
 ______מ"ר 478 -, מגרש ד בשטח בנוי של כ188ח"ח  4272הידוע כגוש 

 

 יש שתי הצעות אחד זה המלצה והשני זה לא המלצה. :,  חבר מועצהעומר רצון

אישור הצעת  4 –הוא כמו שמופיע בסדר היום, ו  3 :, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 ראש העירייה למתן זכות שימוש.

 בנפרד הם ביקשו. :, חבר מועצהעומר רצון

 זה המלצות שונות כאן אנחנו מקבלים ופה אנחנו דוחים. :, חבר מועצהעדי אביני

  3סעיף  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 )ישי אדוארד יצא(

: אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש למתן הפעלת רייה, מנכ"ל העיאילן הררי

 ראש העיר? מעון יום לטופז שירותי קהילה בע"מ.  מי בעד?

 :  בעד.אש העירשלום בן משה, ר

 : מיכאל?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 : עדי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעדי אביני

 : מיכל?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :דיסטניק, חברת מועצה מיכל סופרין

 : דורון?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 



ן מס'  יי  25/5/2021מיום  49/14פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המנ

45 
 

 בעד. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 : עומר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעומר רצון

 : בני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהבני אנניה

 : אדמוני?ילן הררי, מנכ"ל העירייהא

 בעד. :, חבר מועצהיעקב אדמוני

 : רז?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 נמנע. :, חבר מועצהרז שגיא

 : משה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד., חבר מועצהמשה בן טובים

 : יוכי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדיוכד"ר 

 : חנוך?ררי, מנכ"ל העירייהאילן ה

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 : בנגה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 .: נמנעבני בנגה בית אור

 בעד. 11 :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 

 3החלטה מס' 
ועדת הקצאות למתן : מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות בסדר היום 3סעיף  המלצת 

ן  יום ל"טופז שירותי קהילה בע"מ", זכות שימוש במבנה להפעלת מעו
, מגרש ד 188ח"ח  4272הידוע כגוש  1ברח' דב גרונר   513321984)חל"צ( 

 מ"ר. 478 -בשטח בנוי של כ
 

 שלום בן משה, מיכאל מלמד, עדי אביני, מיכל סופרין דיסטניק, דורון אמסלם, ( 11): בעד
 יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז. עומר רצון, בני אנניה, יעקב אדמוני, משה בן טובים, ד"ר

 רז שגיא, בני בנגה בית אור.( 2): נמנעים
 עומר שכטר, שלום מעוז.ישי אדוארד, ( 3): יצאו
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זכות שימוש במבנה להפעלת מעון  .4 ועדת הקצאות למתן  אישור המלצת 
הידוע  29ברח' העצמאות   580362911יום ל"נאות מרגלית", ע"ר מס' 

 _________מ"ר 463 -בשטח בנוי של כ 401גרש , מ148ח"ח  4271כגוש 

 

 סעיף מתוקן. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

: אישור הצעת ראש העירייה למתן זכות שימוש במבנה , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 148חלק מחלקה  4271הידוע כגוש  29טופז ברחוב העצמאות  "צלהפעלת מעון יום לחל

 מ"ר. 463בשטח בנוי של כ  401מגרש 

 : ראש העיר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 :   בעד.אש העירשלום בן משה, ר

 מיכאל? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 עדי? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעדי אביני

 מיכל? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :ועצהדיסטניק, חברת מ מיכל סופרין

 דורון? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 עומר? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעומר רצון

 בני? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 עד.ב :, חבר מועצהבני אנניה

 אדמוני? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 נגד. :, חבר מועצהיעקב אדמוני

 רז? :ן הררי, מנכ"ל העירייהאיל

 נמנע. :, חבר מועצהרז שגיא

 משה? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד., חבר מועצהמשה בן טובים

 יוכי? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה
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 נמנעת. :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדיוכד"ר 

 חנוך? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 בנגה? :מנכ"ל העירייהאילן הררי, 

 .: נמנע, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 

 4החלטה מס' 
זכות : מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הצעת ראש העיר בסדר היום 4סעיף  למתן 

יום  ברח' )חל"צ( "טופז שירותי קהילהל"שימוש במבנה להפעלת מעון 
י 401, מגרש 148ח"ח  4271הידוע כגוש  29העצמאות   463 -של כ בשטח בנו

 מ"ר.
 

 ( שלום בן משה, מיכאל מלמד, עדי אביני, מיכל סופרין דיסטניק, דורון אמסלם, 9: )בעד
 עומר רצון, בני אנניה, משה בן טובים, חנוך עוז.

 ( יעקב אדמוני.1: )נגד
 ( רז שגיא, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, בני בנגה בית אור.3: )נמנעים

 ר, שלום מעוז.( ישי אדוארד, עומר שכט3: )יצאו

 

 "צאמרת טופז בע"מ פה חל 3בסעיף  :, חבר מועצהומר רצוןע

 : נתקן את זה., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

רק רגע יש חנוך דקה אני מציע שהסעיף שדן , רז אני מבקש אני   :אש העירשלום בן משה, ר

של אישור מה נושאים אחד לאשר, אחד נושא אישור תכנית הנושא  2מציע יש לנו עוד 

 שקשור לנושא חוק עזר לחניה, אני ממליץ להעביר אותו לדיון בפעם נוספת.  תודה רבה לכם.

 
 -  2021 -: אישור חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו(, תשפ"אבסדר היום 6סעיף 

 נדחה לישיבת מליאת מועצה הבאה.        

 

 

 

 

 ום הישיבה.ת
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 דף ריכוז החלטות

 
 1ס' החלטה מ

 : בסדר היום 2 -ו 1סעיפים 
אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש במבנה : בסדר היום 1סעיף 

להפעלת מעון יום ל"אמונה תנועת האישה הדתית לאומית", ע"ר מס' 
ון קנדי  580011146 ' בשטח  2002, מגרש 215ח"ח  4272הידוע כגוש  45ברח' ג

 מ"ר. 480 -בנוי של כ
אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש במבנה : וםבסדר הי 2סעיף 

ברח'  580038677להפעלת מעון יום ל"אמילי חממה לקטנטנים", ע"ר מס' 
 558 -בשטח בנוי של כ 909, מגרש 141ח"ח  5018הידוע כגוש  16הציונות 

 מ"ר.
 כמפורט לעיל. 2 -ו 1ת פה אחד את הסעיפים מליאת המועצה מאשר: החלטה

 שלום בן משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עדי אביני, מיכל סופרין דיסטניק,  (14: )בעד
דורון אמסלם, עומר רצון, בני אנניה, יעקב אדמוני, רז שגיא, משה בן טובים, ד"ר יוכבד 

 פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.
 ( עומר שכטר, שלום מעוז.2: )יצאו

 

 2החלטה מס' 
 במבנהישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש א: בסדר היום 5סעיף 

ן עמוס",יום ל" מעוןלהפעלת  הידוע  10ברח' סמדר  580142719ע"ר מס'  חזו
 מ"ר. 310 -, בשטח בנוי של כ3403, מגרש 69ח"ח  5512כגוש 

מליאת המועצה מאשרת פה אחד הצעת ראש העיר למתן זכות שימוש במבנה : החלטה
הידוע כגוש  10ברחוב סמדר  תנועת האישה הדתית לאומית" נהאמו"להפעלת מעון יום ל

 מ"ר.  310 –בשטח בנוי של כ  3403, מגרש 69ח"ח  5512
 ( שלום בן משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עדי אביני, מיכל סופרין דיסטניק, 14: )בעד

"ר יוכבד דורון אמסלם, עומר רצון, בני אנניה, יעקב אדמוני, רז שגיא, משה בן טובים, ד
 פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.

 ( עומר שכטר, שלום מעוז.2: )יצאו
 

 

 3החלטה מס' 
 במבנהאישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש : בסדר היום 3סעיף 

ברח'   513321984)חל"צ(  ,"טופז שירותי קהילה בע"מ"ליום  ןלהפעלת מעו
גרונר   מ"ר. 478 -, מגרש ד בשטח בנוי של כ188ח"ח  4272הידוע כגוש  1דב 

זכות מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות : החלטה ועדת הקצאות למתן  המלצת 
שימוש במבנה להפעלת מעון יום ל"טופז שירותי קהילה בע"מ", )חל"צ( 

, מגרש ד בשטח 188ח"ח  4272הידוע כגוש  1ברח' דב גרונר   513321984
 מ"ר. 478 -בנוי של כ

 שלום בן משה, מיכאל מלמד, עדי אביני, מיכל סופרין דיסטניק, דורון אמסלם, ( 11): בעד
 עומר רצון, בני אנניה, יעקב אדמוני, משה בן טובים, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז.

 רז שגיא, בני בנגה בית אור.( 2): נמנעים
 עומר שכטר, שלום מעוז.ישי אדוארד, ( 3): יצאו
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 4החלטה מס' 
 במבנהאישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש : בסדר היום 4סעיף 

ל מעוןלהפעלת  ברח' העצמאות   580362911ע"ר מס'  ",נאות מרגלית"יום 
 מ"ר. 463 -בשטח בנוי של כ 401, מגרש 148ח"ח  4271הידוע כגוש  29

זכות שימוש מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הצעת ראש העיר : החלטה למתן 
יום במבנ ן  ברח' העצמאות )חל"צ( "טופז שירותי קהילהל"ה להפעלת מעו

 מ"ר. 463 -בשטח בנוי של כ 401, מגרש 148ח"ח  4271הידוע כגוש  29
 ( שלום בן משה, מיכאל מלמד, עדי אביני, מיכל סופרין דיסטניק, דורון אמסלם, 9: )בעד

 עומר רצון, בני אנניה, משה בן טובים, חנוך עוז.
 עקב אדמוני.( י1: )נגד

 ( רז שגיא, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, בני בנגה בית אור.3: )נמנעים
 ( ישי אדוארד, עומר שכטר, שלום מעוז.3: )יצאו

 
 

 -  2021 -: אישור חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו(, תשפ"אבסדר היום 6סעיף 
 נדחה לישיבת מליאת מועצה הבאה.        

 

 

 

 

 

 
_______________      _____        ___________________ 

 שלום בן משה              אילן הררי           
 ראש העיר               מנכ"ל העירייה       

 

 


