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 סדר יום:

 
 אישור התב"רים כמפורט להלן: . 1

עירוני, ע"ס  1733אישור תב"ר מס'  א. במימון ₪  58,500עבור סקר טבע 
עירייה, סה"כ תקציב ₪  58,500 -המשרד להגנת הסביבה ו במימון 

117,000 .)₪ 
עבור תכנית "ביטחון לרווחה והבראה",  1953אישור הגדלת תב"ר מס'  ב.

₪,  648,500במימון משרד הביטחון )תקציב קודם ₪  54,000 ע"ס
 ₪(. 702,500תקציב מעודכן 

עבור עבודות פיתוח אתר מגדל צדק ע"י  1027אישור הגדלת תב"ר מס'   ג.
במימון משרד הבינוי והשיכון )תקציב קודם ₪  4,000,000הרט"ג, ע"ס 

. 54,000,000תקציב מעודכן ₪,  50,000,000 )₪ 
פיזית פרטנית בבי"ס פסגות ע"ש  1618תב"ר מס' אישור  ד. עבור נגישות 

 במימון משרד החינוך.₪  254,183גורי, ע"ס 
עבור החלפת תאורת רחובות ללדים,  1297אישור הגדלת תב"ר מס'  ה.

עירייה )תקציב קודם ₪  1,000,000ע"ס   ₪,  16,000,000במימון 
 ₪(. 17,000,000תקציב מעודכן 

 ב"רים שעברו אישור מליאה למדד:עדכון הצמדת ת ו.
ביצוע קירות תמך במגרשי חינוך וציבור. התקציב צמוד  1301תב"ר  

וחלקו לחודש בסיס  11/2015בחלקו למדד תשומות הבניה חודש בסיס 
5/2018. 

 
 .2021-אישור חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו(, תשפ"א  .2
 
"ויצ"ו .3 -אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש במבנה לעמותת 

ציוניות", ע"ר מס'  לעשיית שימוש  580057321הסתדרות עולמית לנשים 
מגרש  273ח"ח  5487בראש העין, הידוע כגוש  29במקלט ברחוב עירית 

למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הרשות  3 , מקלט מס'3028
 המצ"ב כנספח א'.

 
עירוני עפ"י חוקי העזר של עיריית ראש 4  . אישור מינוי שי חסיד כפקח 

    .  העין
 
עיריית  5 עירונית עפ"י חוקי העזר של   . אישור מינוי אמור קוסטה כפקחית 

 ראש העין.    
 
עירוני עפ"י חוקי העזר של עיריית ראש העין.. אי6  שור מינוי רז הלל כפקח 
 
לוועד המנהל של עמותת הספורט העירונית לקידום  .7 אישור מינויים 

 וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין כדלקמן:
גי  אישור הארכה לכהונה שנייה א. לרותי נצר כדירקטורית מקרב נצי

ציבור בעמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט 
והפנאי בראש העין, בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של 

 דירקטורים בתאגידים העירוניים.
אישור מינוי רו"ח מירב משולם כדירקטורית מקרב עובדי העירייה  ב.

ית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בעמותת הספורט העירונ
, בכפוף  בראש העין )במקום רויטל יהודה שהתפטרה מתפקידה(

עירוניים.  לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים בתאגידים 
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ה : מליאת המועצהסבר אישור_הקצאה_לעמותת_ששון_ושמחה .8

אישרה לעמותת "ששון ושמחה" הקצאה למתן  9/3/21בישיבתה מיום 
 זכות שימוש במבנה למטרת פעילות בית הכנסת לתקופה של שנתיים. 

הגיש בקשה לאשר תקופת הקצאה  14/3/21מנכ"ל העמותה במכתבו מיום 
 ארוכה יותר בשל ההשקעה הרבה של העמותה במבנה  

שנים +  10 -ב בתקופת ההקצאה לאי לכך, מתבקשת מועצת העיר לדון שו
 580597474שנים למתן זכות שימוש לעמותת "ששון ושמחה", ע"ר מס'  5

בראש העין,  16לעשיית שימוש במבנה בית כנסת ברחוב גרטרוד עליון 
למטרת פעילות  803מגרש  125ח"ח  5581מ"ר הידוע כגוש  150בגודל של 

 העמותה.
 
 אישור בקשה לעבודה נוספת לעובדת מ.מ.כ )אגף לשירותים חברתיים(. .9
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אנחנו מחדשים את הישיבה ברשותכם בן טובים היקר והרב : ראש העירשלום בן משה, 

 אנחנו נתחיל. אני אבקש לעלות עכשיו, אני ברשותכם רוצה. אדמוני

, נוכחים: 50/14פותחים ישיבת מועצה מן המניין מס'  :יים, גזבר העירייהרו"ח רחבעם ח

שלום בן משה, מיכאל מלמד, עדי אביני, מעוז שלום, דורון אמסלם, עופר גבאי, עומר רצון, 

וניר  , בני בנגה בית אור,חנוך עוז ,עוזמיעקב אדמוני, יוכי פנחסי, משה בן טובים, שלום 

 אבנון ופרומה פורת.

אני מבקש נמצאים פה נציגים של בית הכנסת, שהיו בדיון  : אש העירבן משה, רשלום 

הקודם. בישיבה הקודמת כפי שאתם זוכרים הפסקתי את הישיבה בנסיבות שהיו אני לא 

אחזור אליהם ונמצאים פה נציגים של בית הכנסת בעמותה של בית הכנסת והם ביקשו לבוא 

ילות שלהם, שנעשית כעמותה מאוד רצינית. אני לכאן וממש בקיצור נמרץ להציג את הפע

רוצה להגיד לכם שבפעם הראשונה שזה עלה לפני מספר חודשים התקבל פה איזה רושם כזה 

שיש עמותה שהיא בכלל לא מראש העין היא מרעננה וכו' וכו', והעמותה נמצאת כאן והיא 

כדי שניתן  8ת סעיף ביקשה להציג את הפעילות שלה, אנחנו מתחילים בדיון על בית הכנס

 להם לדבר נעשה דיון ונשחרר אותם.

לפני שמדברים ראש העיר, לפני שאנחנו מתחילים לשמוע אותם מה  :, חבר מועצהעומר רצון

אם אפשר במשפט אחד דנו בזה בדיון הקודם לדעתי רז שגיא העלה את הסוגיות בואו תגידו 

 לנו מה הלאה.

הנחמדים כדי  יםהג'נטלמנם מבנה לשנתיים הגיעו נתנו והקצנו לה :רז שגיא, חבר מועצה

 לומר לנו אנחנו מבקשים אותה לשנים נוספות ואני אסביר. 

:   סליחה רגע, סליחה, סליחה, סגן ראש העיר, סגן ראש העיר, אש העירשלום בן משה, ר

 סליחה, סליחה. רז, סליחה, סליחה, מה אתה שואל אותו כרגע.

לא שאלתי אותו אני אמרתי זה עלה בגלל שהוא אמר ויש אני  :, חבר מועצהעומר רצון

תשובות אני אומר למה הטקסים בואו נאשר את זה, יש תשובות למה כל דבר, ראש העיר 

אני אומר לפעמים משאלה שמישהו שאל עושים טקס שלם, לא כל עמותה מגיעה לפה לא כל 

 פעם צריך להביא את הנציגים אתם אמונים תעלו את זה להצבעה.

 קשה תציג את הנושא.ב:   באש העירשלום בן משה, ר
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אם ככה אני רוצה באופן קבוע שכל הקצאה עכשיו ככה בא לי  :, חבר מועצהרצון רעומ

מהיום זה הנורמה ואני רוצה לדעת מי זה העמותה ושיבואו לפה ואני אהפוך להיות ועדת 

עם סומכים על הצוות על רחב הקצאות, אם יש תשובות ראש העיר בדקתם, אנחנו סומכים

 המקצועי יאלה תביאו לאישור.

 
אישרה לעמותת "ששון  9/3/21: מליאת המועצה בישיבתה מיום הסבר .8

זכות שימוש במבנה למטרת פעילות בית הכנסת  ושמחה" הקצאה למתן 
 לתקופה של שנתיים. 

הגיש בקשה לאשר תקופת  14/3/21מנכ"ל העמותה במכתבו מיום 
 בשל ההשקעה הרבה של העמותה במבנה  הקצאה ארוכה יותר 

שנים  10 -אי לכך, מתבקשת מועצת העיר לדון שוב בתקופת ההקצאה ל
ן ושמחה", ע"ר מס'  5+  זכות שימוש לעמותת "ששו שנים למתן 

ון  580597474  16לעשיית שימוש במבנה בית כנסת ברחוב גרטרוד עלי
 803מגרש  125ח"ח  5581מ"ר הידוע כגוש  150בראש העין, בגודל של 

 ___________________________________למטרת פעילות העמותה.

 

 הנושא הוא ככה, מליאת המועצה בישיבתה מיום  :, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

אישרה לעמותת "ששון ושמחה" הקצאה למתן זכות שימוש  9/3/21מיום 

.במבנה למטרת פעילות בית הכנסת לתקופה של שנתיים העמותה מנכ"ל  

הגיש בקשה לאשר תקופת הקצאה ארוכה יותר בשל  14/3/21במכתבו מיום 

ההשקעה הרבה של העמותה במבנה אי לכך, מתבקשת מועצת העיר לדון שוב 

שנים למתן זכות שימוש לעמותת "ששון  5שנים +  10 -בתקופת ההקצאה ל

לעשיית שימוש במבנה בית כנסת ברחוב  580597474ושמחה", ע"ר מס' 

 125ח"ח  5581מ"ר הידוע כגוש  150בראש העין, בגודל של  16רטרוד עליון ג

 שאתם אמורים לאשר. 8זה הבקשה זה סעיף . למטרת פעילות העמותה 803מגרש 

 זה בקשה חריגה רחבעם? אז בואו נצביע. :, חבר מועצהעומר רצון

פל בבתי : אתה רוצה להוסיף משהו סגן ראש העיר כמי שמטשלום בן משה, ראש העיר

 כנסת בכלל.

אני חושב שהקצאה שמתקבלת בועדת ההקצאות ויש  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

המלצה ואין דברים חריגים לא לעשות ממנה פוליטיקה זולה ולא להתעמר באנשים 

שמשקיעים שם ימים כלילות, ולצערי צריכים להביא את האיש שיבוא לפה ויציג את 

נסיונות להסביר שזה לא ככה, והעמותה היא לא מפה היא הדברים כי נעשים פה כל מיני 
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משם וזה נעשה ככה ולא ככה ויש בעיה רוחבית ואורכית, אני חושב שצריכים להפסיק עם 

ועדת ההקצאות והפוליטיקה הזאת בטח בבתי כנסת ולאשר את מה שצריך לאשר, כמו ש

ות וחששות אולי זה לא אם יש שאלות, שאל 5+ 10, כמה אני לא זוכר כמה 5+  10החליטה 

נעשה ואין שם פעילות או יש שם איזה סיפורים ואגדות עם נמצא פה יו"ר העמותה יתן 

 הסבר מנומק לכל שאלה אבל להשתדל שנבחרי הציבור לא יעשו פוליטיקה. 

 למה אתה מביא אותו. :, חבר מועצהעומר רצון

 ישהו רוצה להתייחס.: סליחה שמעתי. מוזמן כאן להקשיב מאש העירשלום בן משה, ר

אני רק מזכיר לפורום הנכבד שבישיבה הקודמת ביקשתי שנדון  :שגיא, חבר מועצה רז

בסוגיה מאוד מעניינת של סגן ראש העיר בשכר שלא מתייצב לישיבות המועצה. ביקשתי 

לשמוע בתחילת הישיבה ראש העיר אמר, ביקשתי תשובה מהיועצת המשפטית מה אומר 

 מועצה הוא נעדר ואילך.  החוק ששלוש ישיבות

 :  סליחה זה לא הנושא, סליחה זה לא הנושא, אש העירשלום בן משה, ר

 אמרת נדון בזה. :שגיא, חבר מועצה רז

 :  אמרתי זה לא הנושא זה הכל.אש העירשלום בן משה, ר

: אני רוצה להתייחס לבית כנסת כמה מילים, אחד בית כנסת , חבר מועצהבני בנגה בית אור

להיות מנוהל על ידי צוות מוגדר כקבוע בזה אין ספק בכלל אחרת זה בלגן. שתיים  צריך

פתרון של דיון על ידי עמותה והקצאה לעמותה הוא פתרון הנכון והמצוין זה מה שצריך 

להיות במקסימום בתי הכנסת בעיר. העניין של שבעה חברי עמותה מישהו פה אמר למה רק 

שרושמים עמותה שיהיה מינימום שבעה חברים, החוק לא  שבעה זה מוגבל מה, החוק מחייב

חברים, אין פה הגבלה. אני מניח שגם בתקנון העמותה אין הגבלה  132מגביל יכולים להיות 

כזו, יכולים להצטרף חברים נוספים. בית הכנסת שינוהל על ידי העמותה הזאת שהתרשמתי 

י שרוצה להתפלל יכול להיכנס אי כל מ דכפיןשהיא עמותה רצינית צריך להיות פתוח לכל 

 אפשר להגביל אותו.

 :  אסור להגביל.  לעלות להצבעה.אש העירשלום בן משה, ר

 : לא פוליטי לא כלום אף אחד לא דיבר איתי., חבר מועצהבני בנגה בית אור

שנים זה לכל בתי הכנסת  10 –: ועדת הקצאות לבית כנסת ל , חבר מועצהמשה בן טובים

 שיהיה?
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בין   ציאציה: בישיבה הקודמת הבהרתי שיש דיפרנ, יועמ"ש העירייהפרומה פורתעו"ד 

מצב שבו אנחנו מקצים קרקע בתולה לעמותה כדי שהיא תגייס כספים ותבנה ואנחנו נותנים 

שנים לבין מצב כמו המקרה הזה שבו אנחנו מעמידים מבנה שאנחנו נותנים לפחות  יותרל

 10ם חשבנו שאנחנו לא רוצים לחזור יותר מידי למועצה שנים אגב בעבר אישרנו לפחות היו

 נראה סביר. 5+ 

 .8מעלה להצבעה את סעיף  :, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

 היות ואמרתם שהם צריכים את זה לצורכי השקעה אני גם בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 שלום? מעלה להצבעה. :רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 : בעד.אש העירר שלום בן משה,

 : מיכאל?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 : עדי?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירניעדי אבי

 : שלום?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, חבר מועצהמעוז שלום

 : דורון?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, חבר מועצהון אמסלםדור

 : עופר?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעופר גבאי

 : עומר?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד :, חבר מועצהעומר רצון

 : אדמוני?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, חבר מועצהיעקב אדמוני

 : רז?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 נמנע :שגיא, חבר מועצה רז

 : משה?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 : בעד., חבר מועצהמשה בן טובים



 29/6/2021א מיום  50/14פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס' 

9 
 

 

 : יוכי?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדיוכד"ר 

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 : בנגה?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 : בעד.ה, חבר מועצבני בנגה בית אור

 

 1החלטה מס' 
שנים  10 -הקצאה לתקופת : מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות בסדר היום 8סעיף 

ן ושמחה", ע"ר מס'  5+  זכות שימוש לעמותת "ששו  580597474שנים למתן 
ן  ו ,  16לעשיית שימוש במבנה בית כנסת ברחוב גרטרוד עלי בראש העין

למטרת פעילות  803מגרש  125ח"ח  5581מ"ר הידוע כגוש  150בגודל של 
 ., בהתאם לחוזה רשותהעמותה

 
 שלום בן משה, מיכאל מלמד, עדי אביני, שלום מעוז, דורון אמסלם, עופר גבאי,( 12): בעד

עומר רצון, יעקב אדמוני, משה בן טובים, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית 
 אור.
 ( רז שגיא.1: )נמנע

 
 ים כמפורט להלן: .  אישור התב"ר1

ני, ע"ס  1733אישור תב"ר מס'  א. במימון ₪  58,500עבור סקר טבע עירו
ן עירייה, סה"כ תקציב ₪  58,500 -המשרד להגנת הסביבה ו במימו

117,000 .)₪ 
ן לרווחה  1953אישור הגדלת תב"ר מס'  ב. עבור תכנית "ביטחו

דם במימון משרד הביטחון )תקציב קו₪  54,000והבראה", ע"ס 
 ₪(. 702,500תקציב מעודכן ₪,  648,500

עבור עבודות פיתוח אתר מגדל צדק  1027אישור הגדלת תב"ר מס'   ג.
במימון משרד הבינוי והשיכון )תקציב ₪  4,000,000ע"י הרט"ג, ע"ס 

 ₪(. 54,000,000תקציב מעודכן ₪,  50,000,000קודם 
נגישות פיזית פרטנית  1618אישור תב"ר מס'  ד. בבי"ס פסגות עבור 

 במימון משרד החינוך.₪  254,183ע"ש גורי, ע"ס 
עבור החלפת תאורת רחובות ללדים,  1297אישור הגדלת תב"ר מס'  ה.

₪,  16,000,000במימון עירייה )תקציב קודם ₪  1,000,000ע"ס  
 ₪(. 17,000,000תקציב מעודכן 

ן הצמדת תב"רים שעברו אישור מליאה למדד ו.  :עדכו
וציבור. התקציב צמוד  1301תב"ר   ביצוע קירות תמך במגרשי חינוך 

וחלקו לחודש בסיס  11/2015בחלקו למדד תשומות הבניה חודש בסיס 
5/2018. 
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לפני שאנחנו ממשיכים תב"ר עבור מגדל צדק שהוא  :, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

יתה פה ימייל אבל הג' הוא לא עבר אישור של ועדת הכספים רצינו לאשר אותו ב 1סעיף 

כולל תכנית לכן  27/7 –התנגדות כי החברים ביקשו סיור, נקבע סיור ונשלח לכם במייל ב 

אני חושב שלאור בקשתכם נקבע סיור במגדל צדק לכן אני חושב שאפשר לעלות את זה 

 לסדר היום.

 :  בנגה אמר בסדר.אש העירשלום בן משה, ר

 ע.גם לי זה מפרי :, חבר מועצהעומר רצון

יתה התנגדות לעלות את זה בפעם הקודמת כי לא ביצענו סיור, יה :שגיא, חבר מועצה רז

ובנגה ביקש ונקבע סיור ולכולנו יצא זימון במייל השאלה אם זה מספק אותך או קודם 

 שיהיה סיור.

: קודם כל תודה רבה סיור בפרויקטים גדולים כמו היכל , חבר מועצהבני בנגה בית אור

 ות מגדל צדק. התרבות, פסג

 :  למה עכבתי את זה על החד סטריות זה הכל.אש העירשלום בן משה, ר

אני שמח שנקבע הסיור הזה זה במקום זה נכון אני פונה  :, חבר מועצהבני בנגה בית אור

לכל חבריי במועצה לבוא ולהשתתף כי אני עשיתי בזמנו, בזמנו עשיתי הרבה סיורים או כמה 

ני בא לשלושה והשלישי חברי מועצה ועזבו באמצע, עדי אביו שלושה סיורים אפילו שניים א

 הוא לא בא, 

 יש כאלה שלא מגיעים לישיבות פה אתה רוצה שיבואו לסיור. :שגיא, חבר מועצה רז

 : לכן אני בעד., חבר מועצהבני בנגה בית אור

התב"רים אני מעלה את כל התב"רים להצבעה אחת. כל  :, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

אושרו על ידי ועדת הכספים מלבד סעיף ג' שעכשיו הוסכם לעלות אני מעלה את כל 

ג'  1, סעיף 1953ב' שמורכב מתב"ר  1, סעיף 1733שהוא מורכב מתב"ר  1התב"רים.  סעיף 

אני  1301, ועדכון הצמדה לתב"ר 1297יף ה' תב"ר ע, ס1618, סעיף ד' תב"ר 1027מתב"ר 

 שלום? .מעלה את כולם להצבעה

 : בעד.אש העירשלום בן משה, ר

 מיכאל? :רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד
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 : עדי?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירעדי אביני

 : שלום?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :מעוז, חבר מועצה שלום

 : עופר?העירייה רו"ח רחבעם חיים, גזבר

 בעד. :, חבר מועצהעופר גבאי

 : עומר?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 : בעד., חבר מועצהעומר רצון

 : אדמוני?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, חבר מועצהיעקב אדמוני

 : רז?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד :שגיא, חבר מועצה רז

 : משה?העירייהרו"ח רחבעם חיים, גזבר 

 : בעד., חבר מועצהמשה בן טובים

 : יוכי?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדיוכד"ר 

 : חנוך?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 : בנגה?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 : בעד., חבר מועצהבני בנגה בית אור
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 2החלטה מס' 

 : מליאת המועצה מאשרת פה אחד התב"רים כמפורט להלן:בסדר היום 1סעיף 
ני, ע"ס  1733אישור תב"ר מס'  א. במימון ₪  58,500עבור סקר טבע עירו

ן עירייה, סה"כ תקציב ₪  58,500 -המשרד להגנת הסביבה ו במימו
117,000 .)₪ 

ן לרווחה והבראה", עבור תכני 1953אישור הגדלת תב"ר מס'  ב. ת "ביטחו
₪,  648,500במימון משרד הביטחון )תקציב קודם ₪  54,000ע"ס 

 ₪(. 702,500תקציב מעודכן 
עבור עבודות פיתוח אתר מגדל צדק  1027אישור הגדלת תב"ר מס'   ג.

י והשיכון )תקציב ₪  4,000,000ע"י הרט"ג, ע"ס  במימון משרד הבינו
 ₪(. 54,000,000ודכן תקציב מע₪,  50,000,000קודם 

נגישות פיזית פרטנית בבי"ס פסגות ע"ש  1618אישור תב"ר מס'  ד. עבור 
 במימון משרד החינוך.₪  254,183גורי, ע"ס 

עבור החלפת תאורת רחובות ללדים,  1297אישור הגדלת תב"ר מס'  ה.
ן עירייה )תקציב קודם ₪  1,000,000ע"ס   ₪,  16,000,000במימו

 ₪(. 17,000,000תקציב מעודכן 
ן הצמדת תב"רים שעברו אישור מליאה למדד ו.  :עדכו

וציבור. התקציב צמוד  1301תב"ר   ביצוע קירות תמך במגרשי חינוך 
וחלקו לחודש בסיס  11/2015בחלקו למדד תשומות הבניה חודש בסיס 

5/2018. 
 מר רצון, שלום בן משה, מיכאל מלמד, עדי אביני, שלום מעוז, עופר גבאי, עו( 12): בעד

 י אדיב, חנוך עוז, בני בנגה סיעקב אדמוני, רז שגיא, משה בן טובים, ד"ר יוכבד פנח
 בית אור.

 ( דורון אמסלם.1: )יצא

 
וחנייתו(, תשפ"א .  2  .2021-אישור חוק עזר לראש העין )העמדת רכב 

, : אישור חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו(, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

 .2021 –התשפ"א 

: החומר צורף לכם כולל דברי הסבר אני אתן הדגשים. , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

הדגשים שרשמתי לעצמי השינויים העיקריים בחוק העזר הנוכחי לעומת קודמו, זה פירוט 

עבירות חניה בחוק העזר הקודם כתבו עבירות חניה ספציפיות לפי מתכונת שהיו מאשרים 

היום ההנחיה לחוקי עזר של משרד הפנים זה לא להפנות לעבירות ספציפיות אלא בעבר, 

להפנות לחקיקת המדינה, לפקודת התעבורה, כפועל יוצא מזה אם חלים שינויים בפקודה או 

בתקנות התעבורה הם למעשה יחולו גם על חוק העזר ולא יהיה צורך לתקן את זה, דוגמא 

של כיבוי אש, ברז כיבוי אש שאצלנו מופיע בחוק העזר דווקא שקשורה אליך אז זה הנושא 

 7מטית זה חל על חוק העזר, וזה מקבל ביטוי בסעיף וברגע שזה משתנה בחקיקת מדינה אוט

 בחוק העזר החדש. 
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בזכותו של חבר מועצה שאת  5א'  72מה שהיא אמרה שבוטלה תקנה  :שגיא, חבר מועצה רז

 שמו לא נזכיר מתוך צניעות.

: הדגש נוסף זה נושא הפטור לתושבים שינינו את , יועמ"ש העירייהמה פורתד פרו"עו

ברירת המחדל, נכון לחוק העזר במתכונתו החדשה כל מקום שלא נקבע אחרת, יחול הפטור, 

ואם לא רוצים להחיל את הפטור צריך לתמרר את זה ולכתוב. נושא נוסף שיש בו שינוי, זה 

פנים לתקנות אגרת הסדר  חניה ארצי, שהן קבועות נושא של הסדר אגרת חניה, אנחנו מ

 בתקנות התעבורה מחיר מירבי בעבור חניה בהסדר ארצי. יש נושא נוסף.

אני רוצה לשאול שאלה על הסעיף שהיא הסבירה האם תושב ראש  :שגיא, חבר מועצה רז

 העין שמוציא תו חניה יצטרך לשלם עליו?

תי בגדול ברירת המחדל היא לכשיאושר חוק : הסבר, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

העזר ויפורסם ברשומות שהוא לא צריך לשלם אלא אם כן נקבע בתמרור אחרת, זאת 

אומרת אפשר יהיה לחשוב על אזורים מסוימים שיחשבו שאין הצדקה שזה יהיה חינם אז 

 זה יהיה עם תמרור.

יקים על האוטו האם אני שואל האם הוצאת מדבקה שהיום מדב :שגיא, חבר מועצה רז

שנים האם ההוצאה שלה  3אותה כי עכשיו היא מתחדשת כל  םששיניתההוצאה הזאת 

 תעלה כסף כי אני הבנתי מתוך הקריאה אני לא משפטן שההנפקה של התו חניה עולה כסף.

: קודם כל גם עלתה וגם עכשיו עולה, מה שאנחנו , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 ך לעשות את זה אחת לשלוש שנים אז לא כל שנה צריך לשלם.חידשנו שיהיה צרי

 לא היה בעבר תשלום. לא שילמנו. :שגיא, חבר מועצה רז

 כמה העלות? לא שילמנו. :, חבר מועצהעומר רצון

 אני לא מוכן שזה יהיה ככה. :שגיא, חבר מועצה רז

ה לך אני מחזיקה : קודם כל אני מחזיקה פה, אני עונ, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

את חוק העזר הנוכחי, אני מחזיקה את חוק העזר הנוכחי ואין לי מושג למה לא גבו אבל 

 ₪.  20בעיקרון קבועה בו אגרה של 

 יש תשלום חד פעמי, עבור החזר הוצאות של החכ"ל. :, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 
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נים. לא סיימתי, ההדגשים, יש : זה יהיה תקף לשלוש ש, יועמ"ש העירייהורתפעו"ד פרומה 

משהו שהסבו את תשומת ליבי בהנהלה ועשינו בדיקה בעניין הזה ואני רוצה לעדכן אתכם 

ולראות מה אתם רוצים לעשות בעניין הזה, הנושא של חניה במדרכה אז הסדר שקבוע 

ד', ששם נאמר שאם מאפשרים חניה על המדרכה  2בחוק, איזה סעיף בחוק העזר? סעיף 

בישיבת הנהלה הסבו את  מטר, כדי שהולכי רגל או מי שיצטרך יוכל לעבור. 2להשאיר  צריך

 העזר תשומת הלב שזה נראה להם קצת הרבה אז הלכנו ועשינו בדיקה, זה מה שכתוב בחוק

גלגלים על המדרכה השאלה  2המומלץ של משרד הפנים, שרוצים לאשר לרכב לחנות חלקית 

תושבים יעברו או כיוצא בזה, חוק העזר שאנחנו העתקנו כמה מרווח צריך להשאיר כדי ש

אותו מהנוסח שפרסם משרד הפנים ואגב עשינו בדיקה חוקי עזר שאושרו לאחרונה ככה זה 

אל רפפורט שביקשתי ממנו שמרכז את ימטר, נעשתה בדיקה על ידי עו"ד גבר 2מופיע זה 

ס"מ ובמקרים  130ל הנושא הזה בדקנו מה התקן יש לי פה את התקן, התקן מדבר ע

. בהקשר הזה 2012 –מ  2חלק  1918ס"מ יש לי פה את התקן. זה תקן ישראלי  110מסוימים 

מה שאני מבקשת אני אציע פה לשנות את זה בהלימה לתקן אבל במידה ומשרד הפנים לא 

מטר כדי שלא נצטרך לחזור למועצה עוד פעם אם יהיה מקובל עליכם. זה  2שאר ייאשר שי

לץ על ידי משרד הפנים זה מה שאושר, עשינו בדיקות זה מה שאושר ברשויות מה שהומ

 מטר. 2אחרות, עשינו בדיקה פרסום ברשומות, 

 תקן ישראלי הוא לא בהלימה למשרד הפנים?  :, חבר מועצהעומר רצון

: הם קבעו יותר התקן קובע את המינימום אפשר , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 לקבוע יותר.

רגע אם מחייבים אותנו מחייבים אותנו אנחנו לא יכולים לשאול  :, חבר מועצהמר רצוןעו

 השאלה אם יש לנו שה פה.

: התקן קובע את המינימום, תמיד אפשר לעשות יותר. , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 מה שאני.

ברחובות  : הסיבה לעניין, הסיבה לעניין שאם רוצים כרגע להקלאש העירשלום בן משה, ר

מסוימים שהם צרים שהרכבים חונים על הכביש ויוצרים בעיה של תחבורה לאפשר להם 

גלגלים על המדרכה, אז עכשיו יש מקומות כאלה שעשינו ואז צריך לסמן בפס  2לחנות עם 

המרווח שאפשר יהיה לעבור  1.10מטר עד  1.20לבן ולשים תמרור וכו' וכו' המינימום הוא 
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 חרת כי אחרת יש בחלק מהמקומות שאתה לא יכול לעשות חניה כזאת.עם עגלה כזו או א

: אם אנחנו נאשר את זה בשינוי הזה שוב אני מבקש , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

מטר כדי שלא נצטרך לחזור עוד  2מטר שזה ישאר  2מנדט שאם משרד הפנים יתעקש על 

 פעם למועצה.

 ור למועצה ולחשוב על פתרונות.אני מציע לחז :, חבר מועצהעומר רצון

למה איפה השיקול דעת שלנו הרי אם אנחנו חונים על מדרכה זה  :, חבר מועצהעדי אביני

 לא קורה סתם זה קורה כי זה מצב קטסטרופלי בעיר.

 : סליחה, דקה, דקה, אם פרומה סליחה, פרומה.אש העירשלום בן משה, ר

ל חניה הוא טעון אישור שר התחבורה : במקרה ש, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

ואישור שר הפנים זאת אומרת שני המשרדים האלה בודקים את זה ואחרי זה לפני פרסום 

זה אנחנו יודעים את התהליך,  זה עוד עובר בדיקה של משרד המשפטים אנחנו עושים את

את זה, מטר שלי נראה לאור התקן שנכון לעשות  1.30 –היה והם לא יאשרו את הצמצום ל 

 מטר כדי שלא נחזור למועצה תחליטו כפי שתחליטו. 2פשוט ביקשתי שזה ישאר 

 2מטר או להשאיר  1.30ככלל, בסדר אני לא מדבר אם להשאיר  :, חבר מועצהשלום מעוז

מטר הבנתי, ככלל אם אין שילוט שלא מאפשר חניה על המדרכה זאת אומרת שאסור לחנות 

 העירוני מחויב לאכוף את זה? על המדרכה, וזאת אומרת שהפיקוח

 : חד משמעית., חבר מועצהבני בנגה בית אור

 זה לא חד משמעית. הפיקוח העירוני מסרב. :, חבר מועצהשלום מעוז

חד משמעית כן אם לא נעשה משהו אחר, גם שוטר יכול לתת לך  :, חבר מועצהעומר רצון

 ולא רק פיקוח.

 בה.: היא נתנה לך תשואש העירשלום בן משה, ר

 יתה באמצע משפט.ילא היא ה :, חבר מועצהשלום מעוז

 היא ענתה לך בהנהלה מספיק. :, חבר מועצהחנוך עוז

 לא מספיק אני רוצה עוד. :, חבר  מועצהשלום מעוז

 זה לא הנושא עכשיו. :אש העירשלום בן משה, ר
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זה הנושא, אני לא זה כן הנושא זה חוק עזר עירוני לחניה כן או לא  :, חבר מועצהשלום מעוז

מקבל את זה שרק בקואליציה אני אקבל תשובות יש שאלות שעולות תוך כדי שיחה. לא 

 מסכים שישתיקו אותי.

: התשובה היא ככה קודם כל מה שאמרת נכון זאת , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

ש עניין של אומרת כדי לאפשר את זה, זה צריך להיות מעוגן בחוק, דבר שני לעניין אכיפה י

יתה תלונה על מדרכות ובמקרה זה הגיע אליי ואני ימדיניות אכיפה כוח אדם וכו' ודווקא ה

 שמעתי שהגבירו אכיפה אז נבדוק את זה עוד פעם.

 להזמין אכיפה... 106אני אציין משפט, היות שאני פותח  :, חבר מועצהשלום מעוז

התושב שמדביקים על השמשה של : יש לי הערה אחת תו , חבר מועצהבני בנגה בית אור

האוטו להוציא אותו מסובך מורכב בירוקרטי לא הבנתי למה ואני לא מתלונן על השירות של 

רשות החניה השירות הוא טוב אבל כל כך הרבה דברים הם רוצים שם שיש סיכוי שתהיה לך 

השכל  טעות בדרך או בספרה של תעודת זהות, או באיזה ספרה של האוטו פשוט משגעים את

 וזה לא צריך להיות דבר כזה מסובך.

 : אתה מדבר על תו חניה?אש העירשלום בן משה, ר

: כן רציתי להחליף את התו של האוטו של אשתי איזה , חבר מועצהבני בנגה בית אור

מסובך, הבעלות על האוטו רשומה על שמי אבל זה אוטו שלה ומתחיל סיבוך לי כבר אין תו 

 אתה צריך שני תווים שתי מכוניות רשומות על שמי, הכל מסובך.אחד שואלים אותי למה 

: לפי דעתי המכונית היא מדגם מאוד, מאוד משובח וכולם אש העירשלום בן משה, ר

 מתבלבלים על מכונית כזאת.

: יש לי הערה ושאלה, אני עם הערה גמרתי, וגם בזמנו איציק , חבר מועצהבני בנגה בית אור

אמרתי לו שהתחלתם תהליך מסובך בירוקרטי ואני אומר לך  בן טוב שהתחילו עם זה

 שצדקתי אז אם אפשר קצת לעשות אותו קצת יותר פשוט ונגיש. 

 עיריית תל אביב נפתרה מהתו מדבקה יש פתרונות טכנולוגיים. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 : שאגב רוצים ללכת מכיוון הזה., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

: כל הפקחים לוקחים מתקתקים את המספר של האוטו , חבר מועצהבית אורבני בנגה 

 מטית ממאגר מידע על הרכב אז בשביל צריך ללכת לכיוון הזה.ומקבלים אוט
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 : אנחנו מתכוונים ללכת בכיוון הזה.אש העירשלום בן משה, ר

זה  : מבחינת חוק העזר זה אפשרי אם נרצה עוד שנה לבטל את, חבר מועצהדורון אמסלם

 לדוגמא?

: זה לא שאתה מבטל את זה במקום מדבקה אתה , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 עושה משהו דיגטלי.

: יש שלושה רחובות שאני מכיר שיש מחסום בכניסה לרחוב, , חבר מועצהבני בנגה בית אור

מחסום עולה יורד, מופעל עם שלט זאת אומרת דיירי הרחוב שמו מחסום בכניסה לרחוב 

להם רק הם יכולים להיכנס כל אחד מדיירי הרחוב קיבל שלט ואני מכיר שלושה מקומות ש

כאלה כל השכנים מסביב מתלוננים טוענים שזה פרטיזני או שזה מישהו שמקושר לעירייה 

כי הוא בעל עסקים גדול וידוע, השאלה שלי מותר לחסום עם מחסום פרטי כניסה לרחובות 

 ם רחובות קטנים?בראש העין גם אם הרחובות ה

: אם הרחוב הוא לא רחוב פרטי, זה לא שטח פרטי זה , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 שטח ציבורי התשובה היא לא.

 : אז אלה שעשו את זה למה העירייה לא אוכפת את זה., חבר מועצהבני בנגה בית אור

ר דברים כאלה. : ועדת התנועה היא ועדה יחידה שמוסמכת לאשאש העירשלום בן משה, ר

כשהשטח עצמו הוא שטח ציבורי כמוש היא כרגע אמרה אסור לעשות את זה, אם מישהו 

עושה את זה באופן פרטיזני זה אסור. יש מקרה אחד שאתה מכיר אותו זה בכניסה לכיוון 

בית ספר טל נדמה לי זה רחוב לימון אם אני לא טועה שהתושבים שנמצאים שם בגלל 

כנסים שאר התושבים שהיו נכנסים פנימה. אשכולית סליחה, במקרה הבעיה של הרכבים שנ

כזה שבו יש קבוצה של תושבים שהם כל האנשים שבאים עם הילדים שלהם עם כלי רכב 

שלהם להביא את הילדים משם הם הגישו בקשה בזמנו למיטב ידיעתי קיבלו אישור, מעבר 

 לזה כל מי שאין לו אישור.

 : זה לא המקרה. גם בגבעת הסלעים וגם ..עצה, חבר מובני בנגה בית אור

 : צריך להעביר את זה וזה יטופל., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

: המקום השני זה הכניסה לבית ספר אפק, יש שם רחוב ללא אש העירשלום בן משה, ר

מוצא שנכנסים לבית ספר אפק ואז אנשים נכנסים לשם. נתתי שתי דוגמאות שבהן, יש 

ת אחרות, הדוגמאות האחרות אם הן נעשות באופן פרטיזני על ידי תושבים זה אסור דוגמאו
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 נקודה, זה הכל.

 : אני פניתי לעירייה ולא קיבלתי תשובה עד היום., חבר מועצהבני בנגה בית אור

ל והעתק לועדת התנועה וזה ": בנגה תעביר בבקשה את זה למנכאש העירשלום בן משה, ר

 יר למיטל.ידון. את השאלה להעב

 הגרוטאות: אחד הדברים שמאוד מפריע לי בפן האישי זה , ראש העירמשה בן טובים

 מכוניות הרבה מכוניות בראש העין ברחובות העיר ותופסים חניה.

 לא בחוק הזה עובדים על זה, זה לא בחוק הזה. : זה, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

ברחוב צה"ל בכל מיני רחובות בעיר יש  : ברחובות שב"זי, חבר מועצהמשה בן טובים

 גרוטאות.

: אתה צודק, אתה צודק אין לי נתון לומר לך אבל רשות החניה אש העירשלום בן משה, ר

עוסקת בזה וגוררים ולוקחים כלי רכב יש אחת הבעיות העיקריות, אחת הבעיות כרגע 

 60על הרכב יש ית ושנעשות זה תרגיל כזה של אנשים, החוק אומר שברגע שאתה שם תו

ימים האלה אפשר לגרור לך אז חלק מהאנשים מעבירים אזור, אני אמרתי  60ימים בתום 

בכלל, אבל אלה שיש להם אגרה,  אני מדבר על מי שאין לו אגרה ולא כלום לא שואלים אותו

הם יכולים להעביר אני אמרתי לועדת לפני חצי שנה לועדה אנחנו מוכנים להתעמת וללכת 

יום, תגררו  60ט שמישהו העביר את האוטו שלו ערב לפני לכאן כדי להרוויח עוד לבית משפ

 את הרכב שלו תתעמתו איתו תלכו לבית משפט כי התרגיל הזה ידוע.

 ... עם זה צריך ללכת ולהילחם.זה מהווה בעיה  הגרוטאות: , חבר מועצהמשה בן טובים

באה אני אציג לכם נתון כמה : קודם כל זה נעשה ובישיבה האש העירשלום בן משה, ר

 גוררים.

אם אנחנו מצביעים על החוק אנחנו גם מסדירים את הדרך  :סגן ראש העיר, מיכאל מלמד

 לקבל את התו נכון?

ית ממה שהיה ט: כן הכל מוסדר, זה לא שונה דרמ, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 בחוק העזר הקודם. ניו אנסים קטנים.

עכשיו  אדם נכה שאין לו רישיון נהיגה והבת שלו או הבן שלו  :העיר, סגן ראש מיכאל מלמד

נוהגים בעבורו הוא מקבל מהמדינה תו נכה, האם הוא מקבל היום מחברה כלכלית תו? אין 

 לו רישיון נהיגה והרכב לא על שמו.
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 הוא לא צריך אם יש לו תו נכה הוא לא צריך. :, חבר מועצהעדי אביני

: תו תושב מותנה בזה שאתה בעלים או לא משנה מ"ש העירייה, יועעו"ד פרומה פורת

 ליסינג או מה שזה ואתה תושב העיר.

הם מבקשים שהרכב יהיה בבעלותך, הם מבקשים רישיון  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

נהיגה הם מבקשים שכל הרכב וכל המסמכים יהיו על שמך במידה וחסר לך אחד מהפרטים 

יגים, ועדת חריגים בזמנו איציק בן טוב היה יושב ללטרון והיה דת חרעהאלה אתה נכנס לו

יתה שלו ואם היית נחמד וטוב ונראה לו לאשר היה מאשר ואם לא, לא ימחליט וההחלטה ה

 מבין שהיום בחוק אתם מעבירים את הסמכויות לראש העיר? היה מאשר, אני

 תו תושב?תשאל שאלה אחרת מה הקרטריונים לקבלת  :, חבר מועצהחנוך עוז

 : הכל כתוב חברה לא השתנה כלום.אש העירשלום בן משה, ר

 יש ועדת חריגים. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 : אם יש לו תו נכה אין לו בעיה.אש העירשלום בן משה, ר

הוא לא נכה הוא לא נכה הוא תושב האמא מבוגרת הוא לא נכה  :, חבר מועצהעומר רצון

לו רישיון נהיגה הוא לא עומד בקרטריונים האלה הוא לא גר  הוא נזקק יש לו חריגים אין

 בעיר. אין לו רכב הוא תושב העיר והבן שלו מסיע אותו. הבן שלו לא תושב העיר.

: כל הרעיון מסביב זה בא להבטיח שמישהו לא יעשה בזה שימוש אש העירשלום בן משה, ר

 רע והיו דברים מעולם.

 : חוק העזר זה מוסדר בסעיף.ה, יועמ"ש העירייעו"ד פרומה פורת

רישיון נהיגה הוא  הרכב בבעלותו הוא קיבל שלילה. אין לו :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

צריך להגיש בקשה, הוא נפסל על ידי בית המשפט הוא עבר עבירות תנועה אין לו רישיון 

 נהיגה מה הוא לא יכול לקבל תו תושב.

 יגים חנוך.הוא מדבר על חר :, חבר מועצהעומר רצון

לכן אני חושב שכן צריך לעשות סדר בבקשות אם את  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

מצביעה על סדר שהוא יוצר איזה שהיא בעיה, צריך לתקן את זה וצריך להביא את זה שוב 

 להצבעה ויש לי עוד כמה דוגמאות.
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הדברים האלה, : קודם כל ישבו איתך ולא הערת על , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

אבל בסדר מותר תמיד אין שום בעיה פשוט חבל, בגדול אני לא חושבת שחוק העזר ימנע את 

יש אולי חשבנו או  הסיטואציכל ל ש לרזולוציההעניין הזה, תראה חוק העזר לא יכול לרדת 

 לא חשבנו עליה ויש כאן שיקול דעת כמו שהיה לפני בזמנו. למה אני צריכה, 

לא צריך לדעת מה שיקול הדעת מצוין מה שאמרת אני מסכים  :מועצה , חברעומר רצון

איתך אבל מה השיקול דעת של מי השיקול דעת? שאל איזה ועדה, של מנכ"ל החברה 

הכלכלית? של ועדת תנועה? או של הגזברות אפילו סתם אני שואל יכול להיות שבזה נתת 

 תשובה זהו.

לי שהסכמות עוברת לראש העיר זה משהו  אם את אומרת :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 אחר, אז ראש העיר יכול.

: תסתכלו בסעיף העיריות הסמכויות הם של ראש , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 לחוק העיריות.  17העירייה וראש העירייה יכול להאציל את הסמכויות לפי סעיף 

ויש תושבים שיכולים ללכת היום יש רכבים שהם מושכרים  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 ולהשכיר.

 : אז כתוב פה בעיקרון., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

: הרכבים האלה שבן אדם שוכר אותם הוא צריך לשלם , סגן ראש העירמיכאל מלמד

 במקום שהוא נמצא או שיש לו תו תושב, או שהרכבים האלה קיבלו תו תושב?

 עיקרון אם יש חוזה ליסינג.: ב, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

חברה כלכלית מפעילה היום רכב בשכירות לפי שעה על פי  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 יום הרכבים האלה יש להם תו תושב?

אם יש שכירות לטווח ארוך ליסינג אישור של ... : , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 דברים כאלה.

 תמש בזה?שאפשר לה :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

: אני לא חושבת שזה דיון שצריך להתנהל כרגע ואני גם , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

לא חושבת שרזולוציה הזאת צריכה להיכנס לחוק העזר, כן שיקול דעת כן לעשות החרגה 

ראש עיר הוא יסמיך הוא יסמיך ועדה שבמקרים חריגים היא תשקול, אני לא בטוחה אגב 

ג אם אנשים מקבלים רכב ינג לגבי ליסנייש הצדקה, לעומת זאת בליסה שאמרת שבמקר
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 מהעבודה אין בעיה הם מציגים אישור מהעבודה.

אנחנו לא תוקפים אותך פרומה אני רק שואל, בעיריות  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 אחרות למשל מזכירות בתי ספר מקבלות תו תושב, 

 ות.:  לא בכל המקומאש העירשלום בן משה, ר

ברמת גן אשתי עובדת בבית ספר היא מקבלת תו תושב.  היא  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 מקבל פתרון. 

 : יש לזה כמה השלכות זה לא קשור לחוק העזר אבל.אש העירשלום בן משה, ר

 זה קשור חניה לעובדי מוסד חינוך. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 ר להביא אותם לראש העיר וזה הכל. : יש חריגים אפשאש העירשלום בן משה, ר

אני מבקש שההחלטה פה תהיה לאור הערות שהתקבלו פה,  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

שהשיקול דעת יהיה שלך ולא של איזה מנכ"ל והערות האלה אני אכתוב אותם בכתב יד 

 אתה תאמץ אותם אם צריך.

ן והם נשקלו הנקודות האלה : זה נושאים שעלו לדיו, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 שאתה מעלה וזה לא כל כך פשוט.

 אז אני חושב אחרת וזכותי לחשוב אחרת. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 : אבל יש לזה השלכות רוחב., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

:  מה אתה עושה עם עובדים סוציאליים אותו דבר מה אתה אש העירשלום בן משה, ר

 עושה? 

בהתחלה אמרת אם עד כמה ששמעתי אם אפשר היה לשמוע אותך  :, חבר מועצהעוז חנוך

 אמרת שיש פטורים חוץ ממקום שתמרור יגיד אחרת?

: חברים עוד פעם אני אגיד את זה עוד פעם ברירת ,  יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

ניה אלא המחדל בחוק העזר הזה שתושבי העיר פטורים בכל מקום מתשלום אגרת הסדר ח

 אם כן נקבע בתמרור אחרת.

 .12עד  10שבז"י  כדוגמת  :שגיא, חבר מועצה רז

 :  נכון כן.אש העירשלום בן משה, ר
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יש לי בעיה עם המשפט הזה, אני אסביר לך את אומרת שאנשים יהיו  :, חבר מועצהחנוך עוז

קובע את  פטורים בכל ראש העין אלא אם כן יהיה תמרור שיגיד אחרת אז קודם כל מי

 התמרור האחרת? ועדת תמרור זה לא מועצת העיר.

 : זה לא מועצת העיר זה סוגיה שחקרתי ובדקתי אותה., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

מועצת העיר היום מאשרת חוק עזר והיא מחליטה שבכל שאנשים  :, חבר מועצהחנוך עוז

להחליט גם שלא שהם לא רוצים יקבלו תו תושב והם יהיו פטורים בכל העיר, הם יכולים 

להביא תו תושב הם מחליטים שהם כן רוצים להביא תו תושב לפי החוק הזה, אם הם 

מחליטים שהם כן נותנים תו תושב אבל מה אתם כותבים שם אלא אם כן התמרור יגיד 

 אחרת, עכשיו תמרור יגיד אחרת זה ועדת תמרור זה לא מועצת העיר.

בוא תן לי לענות לך. קודם כל תמרור זה רשות תמרור : העירייה, יועמ"ש עו"ד פרומה פורת

מקומית זה ראש העירייה באישור של קצין משטרה בתמרור שהיא בסמכות רשות תמרור 

מקומית אלא אם כן זה יוחד למישהו אחר זה דבר ראשון זה קבוע בתקנות התעבורה. אני 

במועצה לפני איזה שנתיים או  רוצה להזכיר פה אנחנו אישרנו תיקון לחוק העזר הקודם

משהו כזה, עם סעיף שרצה לתת סמכות למועצה כמו שהצעת, והם לא אישרו לנו את זה, 

להראות  כיוון שזה נוגד חקיקת מדינה והם לא יאשרו משהו שנוגד חקיקת מדינה ואני יכולה

ינה לך את ההתכתבות אם אתה רוצה לראות ולכן זה חוזר להיות לפי ההסדר שבחקיקת מד

 הם לא יאשרו את זה.

ואם אנחנו משאירים, אם אנחנו לא מוסיפים את ההסתייגות הזאת  :, חבר מועצהחנוך עוז

למעט איפה שיש תמרור מה הבעיה? מתי זה יכול לענות לאיזה סיטואציה זה יכול לענות 

שתמרור יגיד אחרת? זה לא מקום שפתאום המשטרה עומדת או שיש איזה שהוא אירוע 

 אותך או משהו כזה, מה יכול לגרום לי לוותר על פטור לתושב?שעצרו 

, 10-12שעליו דובר, זה בשבזי  הקונקרטיאני אסביר לך המקרה : אש העירשלום בן משה, ר

שאז התברר שתושבי העיר שמקבלים חניה ללא תשלום באים מחנים את הרכב שלהם שם 

כרגע איפה לחנות לכן הגבלנו את זה רבותיי אין לאנשים  והולכים, באו בעלי העסקים ואמרו

ואמרנו, ללקוחות סליחה ואז מי סובל מזה הבן אדם רוצה לבוא לקנות גלידה רואה רכב של 

תושב העיר ששם את הרכב שלו והולך לו לטייל אמרנו נגביל את זה לשעה, בתום שעה ישלם 

ים לטובת העניין יש מדחן כזה זה עולה שקל אחד, זהו כלומר זה מקרים חריגים ביורת שבא
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 ין זה הכל.ישהכלל הזה בסוף יוצא נגד הענ

 אתה יודע שהתעריף לשעה עולה. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 אני מבין שיש בזה היגיון. :, חבר מועצהחנוך עוז

: אני רוצה להסב את תשומת הלב לעניין תו חניה את , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 יגנו בהגדרה.האפשרות שזה יהיה דיגטלי ע

 וכמה זה עולה? :שגיא, חבר מועצה רז

 : כמו שעלה בחוק העזר הקודם., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

פרומה שאלה שניה שלי היא קשורה למה שמיכאל העיר למה, מה  :, חבר מועצהחנוך עוז

 קורה אם אנחנו נכתוב בחוק העזר כל תושב זכאי לתו. מה זה יכול לגרום לנו?

: איך תבדוק את זה, מה זה תושב אתה צריך שיהיה לו , יועמ"ש העירייהפרומה פורתעו"ד 

 רכב.

בן אדם שאין לו רכב מה יעשה בתו ישים אותם על האופניים. תעני  :, חבר מועצהחנוך עוז

לי מה יכול לקרות למה אני צריך את התלות הזאת במישהו בחברה הכלכלית מה שבנגה 

 אומר. מה יכול לקרות?

 : ניצול לרעה. אני רוצה לומר לך שלא רק ניצול לרעה, , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 היא חוששת שאתה תביא את זה למישהו מחוץ לעיר. :, חבר מועצהעומר רצון

:  חנוך אני אתן לך תשובה מהחיים לפני כך וכך שנים הרשות אש העירשלום בן משה, ר

ניה האלה הגיעו למקומות כולל כפר קאסם ומקומות המקומית חילקה תווי חניה והתווי ח

אחרים אנשים היו לוקחים את תו החניה הזה והם אינם תושבי העיר, משתמשים בו מוכרים 

אותו לרעה ומנצלים אותו, כל הרעיון הוא שתיתן את זה באמת לתושב שיש לו רכב לא עושה 

, בדרך כזו או אחרת לכן ב.. ברכבים של נכים תקומבינציוקומבינות לצערי הרב עושים גם 

דת זהות שלך והמספר תע אתה תושב העיר יש לך רכב אם אין לך רכב למה אתה צריך, את

 מספר רכב שלך מספר רישיון זה הכל, זה הכל.

 כותבים את זה מה הבעיה שהבן אדם בא לקבל את התו. :, חבר מועצהחנוך עוז

 לו אדוני.:  זה מה שעושים אומרים ראש העירשלום בן משה, 

 למה בנגה אמר שהתהליך מסובך. :, חבר מועצהחנוך עוז

 )מדברים ביחד(
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התשובה שאתה אומר וגם רז אומר שעושים מסחרה מה יעשה  :, חבר מועצהחנוך עוז

מסחרה בן אדם שיש לו תו תושב של תל אביב ישים תו תושב של ראש העין? הפקח יראה 

 את זה.

ובד בפארק סיבל כן מה, אומר לי למה העירייה לא אם הוא ע :, חבר מועצהשלום מעוז

מחלקת תו חניה אני בעל עסק בפארק  סיבל למה שאני לא יקבל, אמרתי לו למה שהוא כן 

יקבל אני מסכים איתך הוא לא צריך לקבל כי אף אחד לא ישלם הוא גר בתל אביב הוא בא 

 שלם חניה.לעבוד פה אם הוא מקבל תו הוא לא משלם חניה למה. בעל עסק שי

 בעל עסק הייתי נותן לו. :, חבר מועצהזחנוך עו

עמודים  10 –עמודים בחוק העזר וצריך להשוות אותם ל  10יש פה  :, חבר מועצהעדי אביני

 .הפרוצדורותבחוק העזר הקודם מה שאני מבקש חוץ מעניין 

 : זה חוק עזר הוא הרבה הרבה יותר קצר., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

נים כל יעמודים לא חשוב מה שאני מבקש אם אפשר למקד, יש עני 6 :, חבר מועצהניי אביעד

מיני דברים של פרוצדורה ורישומים וכו' אני אומר למקד בין החוק עזר הקודם לחוק עזר 

 הזה מבחינת התושב, מבחינת אם יש הבדל מבחינת עלויות כספיות או משהו כאילו מהותי.

: אני לא חושבת שיש הבדל מהותי, ההבדל המהותי "ש העירייה, יועמעו"ד פרומה פורת

שסקרתי את ההדגשים אז חוק העזר הקודם היה הרבה יותר ארוך כי הכניסו את העבירות 

עצמן ופה זה על דרך הפניות. אין שינויים דרמתיים זה מותאם לחקיקה המודרנית והנחיות 

 היום. - ד

דברים שבנגה אמר לגבי התהליך אני היה לי כמה א' אני מצטרף ל :, חבר מועצהעומר רצון

עדויות של תושבים תזכרו אני נבחר ציבור ופניתי למנכ"ל החברה הכלכלית יאמר לזכותו עם 

כל העומס שלו הוא טיפל בדברים אבל אני חושב שתו חניה זה דבר שצריך להיות פשוט 

לו מצבים אתה יכול ביותר להוציא אותו כי הדברים מאוד, מאוד ברורים. היה גם אפי

לבדוק אותי ראש העיר שביקשו חתימת עו"ד לתושב בן אדם מחליף ליסינג יש לו ליסינג 

 בעבודה ליסינג לפעמים מחליפים.

 :  הורדנו את זה.אש העירשלום בן משה, ר
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קודם כל זה בשורה ואני שמח. זה אחד. דבר שני בין לבין בשיח של  :, חבר מועצהעומר רצון

ני לבין יוכי, יוכי אמרה דבר מאוד יפה למה בכלל תו חניה אם בכלל, אז אנחנו הפרעות בי

אזורים מרכזיים שאנחנו גובים כסף, אזורי תעשייה ככלל, תקנו אותי אם  2מבינים שיש לנו 

שאנחנו בעצם מחייבים, שאר האזורים אין חיוב  נכון זה אזורים 10-12אני טועה ושבזי 

 בכלל.

 לא, כל החניונים בנווה אפק, בחניון טל, בכולם כחול לבן.  :שגיא, חבר מועצה רז

 זה בקניונים.  :, חבר מועצהעומר רצון

ליון דולר כמה הכנסות מהקנסות קיבלה ישאלת מ :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדיוכד"ר 

 העירייה, בואו נבין אם השיח הזה הוא בכלל רלבנטי וצריך, אנחנו עיר קטנה יחסית.

 ₪.מיליון  4: היא לא קטנה אש העיר, רשלום בן משה

 : הכסף הזה משמש לשיפור התשתיות., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

: את יודעת כמה תושבים מגיעים מהשומרון לכאן, מגיעים לכאן אש העירשלום בן משה, ר

מהשומרון מפתח תקווה מכל מהקומות בערים אחרות כל התושבים משלמים אין פטור 

 אומר לך שישלמו שקל מה קרה, כולה שקל לשעה. בכלל. אני

 החברה שבאים לבריכה, החברה שבאים לקניון כולם משלמים. :שגיא, חבר מועצה רז

זה בדיוק מזכיר לי לא יודע למה עלה לי הסיפור של הכדורסל  :, חבר מועצהעומר רצון

אצלם בעיר הן שהבאנו נשים מחוץ לעיר לא שילמו על מתקנים זה בדיוק אותו יופי אבל 

₪  20 –משלמות פה בעיר לא משלמות, זה מזכיר לי בדיוק את הכדור רשת. האגרה של ה 

אני שואל אם זה לבן אדם  לרכב זה לשלוש שנים לרכב מאחר ובן אדם והוא,₪  20אגרה של 

 או לרכב?

 : לרכב.ירעאש השלום בן משה, ר

אדם יחליף ליסינג בעבודה למה הוא  זה בעייתי אני אגיד לך למה בן :, חבר מועצהעומר רצון

זה אותו בן אדם החליפו לי את האוטו, למה צריך לחייב אותי אתה ₪  20צריך לשלם עוד 

 יכול להגיד אני רוצה ככה כמדיניות זה גם בסדר.

 : אני מבקש לעלות להצבעה את העניין.אש העירשלום בן משה, ר

 מוצע יש מנגנון של ערר בחוק? פרומה יש מנגנון, בחוק ה :, חבר מועצהחנוך עוז
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: בחוק העזר זה מוסדר בחקיקת מדינה, על קנסות בן , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 אדם יכול לבקש להישפט.

 אצלנו למי מגישים את הערר. :, חבר מועצהחנוך עוז

ם זה לא פה זה מוסדר בחקיקה, קודם י: יש כמה דבר, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

מגישים  הפליליל אפשר להגיש בקשה לביטול דו"ח זה הולך לתובע, יש לו הסמכה זה בפן כ

זה הסמכה מהיועץ המשפטי לממשלה ואז כמובן עומדת אפשרות לבקש לתובע העירוני, 

 להישפט.

אני מעלה להצבעה אישור חוק עזר לראש העין )העמדת  :, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

 .2021 – תשפ"א רכב וחנייתו(,

 : בכפוף לשינוי לעניין החניה על מדרכה כמו שהצגתי., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

מטית ולחזור למועצה אני לא מסכים שזה ישאר אוט שלא אני מבק :, חבר מועצהעומר רצון

מטר אני מבקש להחזיר את זה למועצת  2 –למשרדים אם לא מאשרים ומחייבים אותנו ב 

להחזיר את זה, אני רוצה פתרונות, הרי מה המטרה של החניה, בגלל העיר אני רוצה 

שהרחוב עמוס ובגלל שהוא צפוף אתה יודע כמה מקומות אתה צריך, היום יש בראש העין 

 מטר אין לנו שיקול דעת בכלל. 2אני אראה לך, היא רוצה ללכת לקבל 

חזור למועצה בכל אני אמרתי כדי שלא נצטרך ל :, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

מקרה יש שלא אפשרתם לי להשיב יש משהו שקוראים לו מדיניות אכיפה, כל מדיניות 

 אכיפה שעושה שכל תעמוד במבחן המשפטי.

: למשל אני אתן לכם דוגמא. חנוך עזוב כרגע, חנוך, אמרת שאלה אש העירשלום בן משה, ר

 אחת מספיק.

ר שוטף, אתה היא, היא דיברה בתחילת אתם לא נותנים לי לדב :, חבר מועצהחנוך עוז

הדרך על המדרכה שכחתי לשאול אותה, מופיע שם, מופיע בחוק העזר מה ששלום אומר 

 שחניה על מדרכה מסומנת? חניה על מדרכה שלום אמר שמסמנים אותה.

 2: חנוך אני אתן לך תשובה כדי לאפשר למישהו לחנות עם אש העירשלום בן משה, ר

צריך לסמן פס ולשים תמרור כי בלי זה אסור לעשות את זה ואי אפשר  גלגלים על המדרכה

 לקנוס אותו ולכן זה מופיע, 
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 אז מה הבעיה שלך עומר. :, חבר מועצהחנוך עוז

 היא דיברה על מרחקים,  :, חבר מועצהעומר רצון

 היא אומרת שגם ככה יהיה סימון. :, חבר מועצהחנוך עוז

 מטר אתה לא יכול לעשות פתרון. 2לך  כן יהיה: , חבר מועצהרצון רעומ

 אם לא מאשרים משרד הפנים מה זה יעזור לך. :, חבר מועצהחנוך עוז

אישור חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו(  :, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

 . שלום?2021 –תשפ"א 

 : בעד.אש העירשלום בן משה, ר

 : מיכאל?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 : עדי?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירעדי אביני

 : שלום?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :מעוז, חבר מועצה שלום

 : עופר?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעופר גבאי

 עומר? :רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 .בעד :, חבר מועצהעומר רצון

 ?: רזרו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 .בעד :שגיא, חבר מועצה רז

 : משה?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 : בעד., חבר מועצהמשה בן טובים

 : יוכי?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדיוכד"ר 

 : חנוך?ר העירייהרו"ח רחבעם חיים, גזב

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 : בנגה?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה
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 : בעד., חבר מועצהבני בנגה בית אור

 .חוק העזר אושר: רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה
 
 

 3החלטה מס' 
מליאת המועצה מאשרת פה אחד חוק עזר לראש העין )העמדת רכב  בסדר היום: 2סעיף 

שהוצג ע"י יועמ"ש  כפיעניין חניה על מדרכה ב, בכפוף לשינוי 2021 –, תשפ"א וחנייתו(
 .העירייה

 שלום בן משה, מיכאל מלמד, עדי אביני, שלום מעוז, עופר גבאי, עומר רצון,( 11): בעד
 רז שגיא, משה בן טובים, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.

 .עקב אדמוני, י( דורון אמסלם2ו: )יצא
 
 
זכות שימוש במבנה לעמותת "ויצ"ו .3 ועדת הקצאות למתן  -אישור המלצת 

לעשיית שימוש  580057321הסתדרות עולמית לנשים ציוניות", ע"ר מס' 
, הידוע כגוש  29במקלט ברחוב עירית  מגרש  273ח"ח  5487בראש העין

למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הרשות  3, מקלט מס' 3028
 _______________________________________מצ"ב כנספח א'.ה

 

אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות  :, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

"ויצ"ו  לעשיית שימוש במקלט  -שימוש במבנה לעמותת 

יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת פציה להארכה ו: לשלוש שנים עם א, 

 עם האופציות. 5לשתי תקופות נוספות סך הכל 

שנים  3: מדובר לזכות שימוש במקלט למשך , גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

  זה מקלט של העירייה. ועוד שנתיים אופציה.

 ובית כנסת זה לא מבנה של העירייה? :שגיא, חבר מועצה רז

 לא הוא נותן להם לשימוש פה זה מקלט דו שימושי. :, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

 ם יש הבדל הם לא משקיעים כלום.ג :, חבר מועצהנייעדי אב

: זה אמור לשמש בשעת חירום אנחנו רוצים לבחון את , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 זה מעת לעת זה נראה לי מאוד סביר. 

 שלום? מעלה את זה להצבעה. :, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

 : בעד.אש העירשלום בן משה, ר

 : מיכאל?, גזבר העירייהיםרחבעם חירו"ח 

 בעד. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד
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: אתה מרשה לי לענות לו העמותה פועלת במקלט , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

עורכת פעילויות סדנאות לילדים והורים גרושים, סדנאות לנערות על סף סיכון, סדנאות 

צאות וטיולים לגיל הבכיר אין לנו לאחים בעלי צרכים מיוחדים, סדנאות להעצמה נשית, הר

 תלונות על הפעילות שמתנהלת שם.

 : עדי?, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

 בעד. :, סגן ראש העירעדי אביני

 : שלום?, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

 בעד. :מעוז חבר מועצה שלום

 : עופר?, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

 בעד. :, חבר מועצהעופר גבאי

 רז? :, גזבר העירייהרחבעם חייםו"ח ר

 .בעד :שגיא, חבר מועצה רז

 עומר? :, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

 .בעד :, חבר מועצהעומר רצון

 משה? :, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

 : בעד., חבר מועצהמשה בן טובים

 : יוכי?, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

 בעד. :צהאדיב, חברת מוע פנחסי בדיוכד"ר 

 חנוך? :, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 : בנגה?, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

 : בעד., חבר מועצהבני בנגה בית אור
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 4החלטה מס' 
ועדת הקצאות למתן מליאת המועצה מאשרת פה אחד  בסדר היום: 3סעיף  המלצת 

הסתדרות עולמית לנשים ציוניות",  - צ"וזכות שימוש במבנה לעמותת "וי
ן,  29לעשיית שימוש במקלט ברחוב עירית  580057321ע"ר מס'  בראש העי

למטרת פעילות  3, מקלט מס' 3028מגרש  273ח"ח  5487הידוע כגוש 
 העמותה בהתאם להסכם הרשות כנספח א'.

 
 ר גבאי, עומר רצון, שלום בן משה, מיכאל מלמד, עדי אביני, שלום מעוז, עופ  (11): בעד

 רז שגיא, משה בן טובים, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור
 ( דורון אמסלם, יעקב אדמוני.2: )יצאו

 
ני עפ"י חוקי העזר של עיריית ראש  .4  אישור מינוי שי חסיד כפקח עירו

ן.      העי
   עזר של עיריית אישור מינוי אמור קוסטה כפקחית עירונית עפ"י חוקי ה .5

 ראש העין.    
ני עפ"י חוקי העזר של עיריית ראש .6 י רז הלל כפקח עירו   אישור מינו

ן.      העי

 

עכשיו פה אישור מינויים. אישור מינוי שי חסיד כפקח  :, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

רז הלל כפקח , אישור מינוי 6אישור מינוי אמור קוסטה כפקחית עירונית,  5סעיף העירוני, 

 עירוני.

 אני מבקש להפריד את הסעיף זה. :שגיא, חבר מועצה רז

 שלושה אין לי בעיה. :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדיוכד"ר 

 שלום? להצבעה. 6 –ו  5, 4אני מעלה את  :, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

 : בעד.אש העירשלום בן משה, ר

 מיכאל?: רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 : עדי?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירעדי אביני

 : שלום?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :מעוז, חבר מועצה שלום

 עופר?: רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעופר גבאי

 



 29/6/2021א מיום  50/14פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס' 

31 
 

 

 עומר? :רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 .בעד :, חבר מועצהעומר רצון

 : רז?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 .בעד :שגיא, חבר מועצה רז

 משה? :רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 : בעד., חבר מועצהמשה בן טובים

 יוכי? :רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדיוכד"ר 

 : חנוך?ר העירייהרו"ח רחבעם חיים, גזב

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 בנגה? :רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 : בעד., חבר מועצהבני בנגה בית אור
 
 

 5החלטה מס' 
 : מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הסעיפים כמפורט להלן:בסדר היום 6-4סעיפים 

          של עיריית אישור מינוי שי חסיד כפקח עירוני עפ"י חוקי העזר : 4סעיף 
 העין. ראש            

 אישור מינוי אמור קוסטה כפקחית עירונית עפ"י חוקי העזר של : 5סעיף 
 עיריית ראש העין.            

ני עפ"י חוקי העזר של עיריית : 6סעיף  י רז הלל כפקח עירו  אישור מינו
 העין. ראש            

 
 מד, עדי אביני, שלום מעוז, עופר גבאי, עומר רצון, שלום בן משה, מיכאל מל  (11): בעד

 רז שגיא, משה בן טובים, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור
 ( דורון אמסלם, יעקב אדמוני.2: )יצאו
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נציגי  א. .7 נצר כדירקטורית מקרב  אישור הארכה לכהונה שנייה לרותי 

וטיפוח תרבות הספורט ציבור בעמותת הספורט העירוני ת לקידום 
, בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של  והפנאי בראש העין

 דירקטורים בתאגידים העירוניים.

עד המנהל של עמותת הספורט ואישור מינויים לו :, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

שנייה  אישור הארכה לכהונה לקידום וטיפוח הספורט והפנאי בראש העין. א העירונית

צוין לרותי נצר כדירקטורית מקרב נציגי ציבור בעמותת הספורט  עו"ד לא 

העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין, בכפוף 

.לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים בתאגידים העירוניים ב.  

עמותת אישור מינוי רו"ח מירב משולם כדירקטורית מקרב עובדי העירייה ב

הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין 

 , (במקום רויטל יהודה שהתפטרה מתפקידה

לעניין ייצוג הולם לנשים  : ומונחת בפניכם חוות דעת, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 .  וגברים

ל עליהן תשובות אני רוצה להעיר שתי הערות ולקב :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדיוכד"ר 

 2019בבקשה, קודם כל הנושא הראשון רותי נצר, רותי נצר אנחנו מכירים אותה לפי דו"ח 

המבקר שבין השאר רותי נצר הופיעה בתוכו היא גם יו"ר ועדת המכרזים לדעתי למה אנחנו 

עוסקים בהארכה כשיש דירקטוריון או מה שנקרא דירקטורית יש לה אחריות כלפי מה 

בתוך העמותה למה אנחנו מבקשים להאריך, שאלה למה אנחנו  וןהדירקטורי שקורה בתוך

מבקישם להאריך לכהונה שניה כאשר חלק מהתקלות קרו מה שנקרא בזמן כהונתה, זה 

 נקודה ראשונה.

 דיברו עליה באופן אישי?  :משתתף בדיון

 ההעמות 2019הדו"ח מצביע, זה לא קשור. יש דו"ח  :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדיוכד"ר 

קיבלה דו"ח חמור על ידי המבקר כרגע אנחנו מבקישם להאריך לכהונה שניה מישהי 

שאמונה והיא מה שנקרא שומר על הסף של העמותה הזאת, אז פעם אחת אני רוצה להבין 

איך אנחנו מאריכים לה, פעם שניה הייתי מאוד שמחה לשמוע קודם כל מירב משולם באופן 

תה גם את דרך אגב גם את רותי נצר אני לא מכירה ברמה האישית אישי אני לא מכירה או

 אבל עדיין רו"ח מירב משולם כמה זמן עובדת בעירייה כמה זמן היא נציגת העירייה?
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 שנה וחצי. :, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

בתוך העמותה אם אנחנו זוכרים לאורך ציר הזמן   :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדיוכד"ר 

רו מספר אנשים, לרבות מנכ"ל העירייה היה לנו את רויטל יהודה, היה לנו את אורי התפט

אתם חושבים שבאמת היא  דורון היה לנו מנכ"ל העמותה ובחורה שנמצאת כאן שנה וחצי

הדמות הנכונה, אני שואלת שהיא דמות נכונה להיכנס כדירקטורית ולהיות שומר הסף 

תעלם מדברים שהם אולי מה שנקרא צריכים להתעלם מפוליטיקה להתעלם משיח ולה

לעבור בקרה נוספת, האם אתם חושבים שהיא תהיה מספיק חזקה כדי להפוך להיות שומר 

הסף, אני חושבת שהעיקרון או הרעיון של דירקטורים הם שמירה הם בסופו של דבר שמירה 

מבלי להכיר והבעת דעה, בחורה ששנה וחצי נמצאת בתוך העירייה לא יודעת לא ברור לי 

 אותה אבל זה משהו שצריך לשים עליו מה שנקרא אור אדום.

אפשר שאלת הבהרה אלייך מה את מתכוונת שנחפש מישהו שיורת  :שגיא, חבר מועצה רז

 זמן בעירייה?

שצריך להיות מישהו שקודם כל יהיה כן חושבת  אני :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדיוכד"ר 

עמוד בלחצים, אני לא יודעת יכול להיות שהיא נהדרת,  יכול יש לו סוג של ותק הוא יודע ל

 להיות אני לא יודעת יכול להיות.

 יש לגברת הזאת קביעות לרו"ח? :שגיא, חבר מועצה רז

 עדיין אין קביעות, קביעות זה אחרי שנתיים. :, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

דברים יותר לעומק אומרת פה צריך לחשוב על ה  :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדיוכד"ר 

פרומה נותנת חוות דעת ואומרת חברים זה דרך אגב נון לניר בוא נעיר אותך רגע אני רוצה 

ברמה... היא כותבת  30%עד היום לא הצלחתם לאייש את הדירקטוריון ברמה של  להבין

ואלת אני ועדת הביקורת אני שואת זה גם דרך אגב לא כל המינויים ואנחנו גם הערנו על זה ב

 לא מאשימה אותך אני חושבת שהערתי.

 : אני חושבת שמה שהערתי זה מצב עובדתי נכון., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

אנחנו מבינים אנחנו עוסקים רגע בהארכה במקום  :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדיוכד"ר 

ני חושבת שאפשר לעסוק במינוי, חסרות נשים בעיר? אני לא חושבת שחסרות נשים בעיר, א

 לאייש את הדבר הזה מאוד מהר, וזה סימן שאלה למה זה לא מאויש.
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 : מה את רוצה ממנו כרגע.אש העירשלום בן משה, ר

בסוף הבן אדם כתב דו"ח, המבקר סליחה לא הבן  :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדיוכד"ר 

 אדם, הוא גם בן אדם הוא בהחלט בן אדם.

 לך הזדמנות יש שתי נשים. יש :, חבר מועצהעומר רצון

יש שתיים צריך להשלים עוד למה לא משלימים עוד  :ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

 מה הבעיה להשיג עוד זה לוקח זמן? שנתיים?

 כן בכובד ראש. :, חבר מועצהעומר רצון

בכובד ראש לא להשיג אני חושבת שיש בזה משהו   :ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

טעם לפגם אני חושבת שאיפה שהוא צריך רגע להסתכל על שני הנושאים האלה, אני מבקשת 

 לקבל איזה שהיא חשיבה על סעיף ראשון סעיף שני תסבירו.

 אם ההתייחסות אישית אליי זה גם בסדר. :, חבר מועצהעומר רצון

 : זה לא אישי.אש העירשלום בן משה, ר

ן, אני מאוד יכול אולי לקבל ומשתדל ומנסה להבין אני מאוד מבי :, חבר מועצהעומר רצון

חששות אבל חששות ופחדים אותי לא מובילים ואני חושב שגם אנחנו כמערכת ציבורית 

שרוצה לקדם נושאים פה בעיר אז חששות ופחדים אני הייתי שם את זה רגע בצד. לגבי 

בראייתי הדו"ח של  סוגיית דו"ח מבקר חמור וכל פעם זורקים אותו ואומרים בספורט, אני

מבקר העירייה שהוא נתון לפרשנויות שזה צד של ביקורת וזה הכובע שלהם כרגע, והם 

צריכים לתקוף ויש להם על מה לרכב לצורך העניין כי דו"ח המבקר מי שקורא אותו הוא 

בעיקר טכני, אני לא חושב שזה אחד מהדו"חות הדרמתיים הוא בכלל מאוד זניח במיוחד 

הכי מרכזי ששכחו פה שגם מבחינה כלכלית, תקציבית וגם תקנים לא היה שם שאת הנתון 

משהו חריג הפוך להיפך העמותה היא מאוד מאוזנת, אז כל השופרות האלה להציג איזה 

יתה שום בעיה, תמשיכי ייתה שום בעיה, לא הייתה שום בעיה, לא הידרמה אם צריך, לא ה

ל אותי זו דעתי יו"ר ועדת הביקורת יש הבדל אתה שוא תה שום בעיה.יעם השימינג לא הי

בין להגיד ליקויים טכניים לבין להגיד בעייתיות במכרזים שמישהו עשה עבירה או עבר איזה 

נוהל תפריד ותפסיקו עם משחקי המילים תפסיקו עם משחקי המילים ותמיד אני אומר גם 

ל הכדור רשת זה יוכי שעלה פה הכדור רשת ולא סתם אני אומר את זה, הכוכבת הראשית ש

אלף  400 –יתה מחזיקה תיק בוא נראה אותה נותנת התקשרות ללא מכרז ב יהלוואי והיא ה
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בוא נראה אותה נותנת מונופול בוא נראה שהיא נותנת לחברים שלה אולמות בחינם ₪ 

תאמין לי אם זה היה מיכאל מלמד שרץ מהר לעזוב את הילד שלו כדי לבוא לישיבה בשביל 

לכם שזה לא שלוש פגישות בכוונה אני מצביע עליו, אז אם זה היה מיכאל מלמד  להוכיח

בוא חקירות אז די עם זה, די עם זה, אני שמח מאוד שעשינו  433הייתם אומרים משטרה, 

את מה שעשינו כי זה תיקון בכל מדינה אחרת היו מעריכים את זה במנהל תקין אני לא 

א חמור תגידו שהוא חמור, אני חושב, אתה גם אמרת רואה אתה דו"ח חמור אתה רואה שהו

 במדיה החברתית לפני יומיים.

 אני אמרתי מאוד חמור. :שגיא, חבר מועצה רז

 מצוין אז אני לא חושב כמוך. אני לא חושב כמוך א'. ב לדבר על  :, חבר מועצהעומר רצון

ם בעמותה ... : הסיבה שאורי דורון סיים מכיוון שיש לו גאש העירשלום בן משה, ר

 וחברתיים הוא ביקש לסיים אחרי כל כך הרבה שנים זה הכל.

 ומנכ"ל העירייה גם היה לו.  :ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

 : מנכ"ל העיר לא התפטר הוא חבר בעמותה.אש העירשלום בן משה, ר

 לא המנכ"ל שלנו המנכ"ל הקודם.  :ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

: לא יודע מה היה עם המנכ"ל הקודם סליחה אני בוחן כליות ולב אש העירן משה, רשלום ב

 עכשיו.

ראש העיר אני חושב שיש בלבול בעולם המושגים של יוכי אולי בגלל  :, חבר מועצהעומר רצון

העיר זה משרת אמון לא סתם הוא  שזה קדנציה ראשונה והיא לומדת, היא לומדת, מנכ"ל

זה משרת אמון לא יתנו לו קדנציה נוספת. היא מדברת על הקודם. סיים את העסקה שלו 

 היא לא מבינה שזה משרת אמון. 

 : הוא סיים כי הוא מנכ"ל משרת אמון.אש העירשלום בן משה, ר

את יכולה להצביע נגד זה בסדר. ראש העיר אני חושב וזה דבר  :, חבר מועצהעומר רצון

רת בהגדרה במהות היא נציגת הגזברות נשים אחת מהן מוגד החשוב מדובר על שתי

, והיא אותה גברת שבחרה בגזבר, שנציגת הדירקטוריון כל הזמן רויטל, אורי ןבדירקטוריו

דורון וזה שאלה בפני עצמה הלוואי והיה עמוד שדרה, הלוואי והיו מביאים את העמדות זו 

 המציאות בעיריית ראש העין הם עושים דברו של הגזבר. 

 למה הגזבר הוא לא חבר בדירקטוריון?  :חסי אדיב, חברת מועצהד"ר יוכבד פנ
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פה הכללית. יחד עם זאת, אנחנו מאוד נשמח יהוא חבר הוא לא באס :, חבר מועצהעומר רצון

דרך אגב, שים לב מה זה כפל לשון זה ניסיון והיא אמרה בהתחלה נשים ומציעה גבר תמיד 

יגת הגזברות. דבר שני לגבי עו"ד רותי נצר זה ככה בסוף מציעים גבר. נציגה אחת זה נצ

להגיד למישהי או להטיל רפש על בן אדם שבסך הכל הוא מתנדב בזמנו החופשי אולי יוכי 

לא יודעת כמה זה שעת עו"ד אולי כדאי שתבדוק, נותנת במסירות, עובדת מורה לספורט 

או עליה בהכשרה שלה דרך אגב בעבר שלה, ספורטאית לשעבר בעבר שלה להגיד לה 

ולהכפיש אותה באיזה דו"ח ומציגה פה מצג שווא שהמבקר ביקר אותה אישית אני אומר לך 

חבל מאוד שככה מעריכים אנשים שמתנדבים פה, או כנראה מי שמכיר ככה נוח לו לפרגן, 

 מפרגן ועושה את עבודתה נאמנה, ואני מפרגן.

ום להאריך לה קדנציה שניה רוניתה טביב סיימה קדנציה אחת במק :שגיא, חבר מועצה רז

 אותה הוציאו.

אני לא פוגעת ברותי נצר בניגוד למה שאתה אמרת   :ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

קודם, זה לא מה שנאמר פה אני אמרתי שהיא אחראית כחלק מהדירקטוריון והיא 

 אחראית. 

 )מדברים ביחד(

שכל פעם גובר עליה אני לא מוכן שלום תקשיב טוב האישי שלה  :, חבר מועצהעומר רצון

ואני לא אקבל את זה היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה, היא אומרת עוד פעם דברים עד 

דברים של כדור רשת פתח את הפייסבוק החברתי זה .. בבית משפט אומרת כל מיני דברים 

ה ומושגים שלא מחוברים למציאות מכפישה אנשים שעובדים בהתנדבות ונותנים את הנשמ

די מספיק עם האישי אתה אומר זה לא אישי זה הכי אישי אל תפגעו באנשים כבר. בגלל 

 דברים כאלה אנשים לא רוצים להתנדב זה הסיבה וזה דעתי. שאל אותך עדי אביאני.

עדת ואמרתי שהיא חלק מהדו"ח והיא יושבת בו  :ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

 יה דו"ח חמור אפשר לומר את זה לועדת ביקורת.מה שנאמר נאמר לעמותה ה מכרזים.

 הוא דיבר בשמות? :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

מה זה קשור אני לא מכירה אותה באופן אישי. אני   :ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

לא מכירה אותה אני אומרת את הדבר הבא שיהיה ברור גם לרותי וגם לכל אחד אחר היא 



 29/6/2021א מיום  50/14פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס' 

37 
 

 

 ריון זה לא ספציפית היא אף אחד לא דיבר היא יושבת בדירקטוריון.חלק מתוך דירקטו

לא  מסטריליתיש חוקים יש שר שלצורך העניין נושא באחריות  :, חבר מועצהשלום מעוז

משנה מה קורה במשרד שלך אתה נושא באחריות ראש הממשלה נושא באחריות של כל 

 השרים, דירקטוריון לא נושא באחריות אישית.

 אתה טועה כל אחד מחברי הדירקטוריון כולו. :חבר מועצה שגיא, רז

 הוא לא נושא באחריות אישית. :, חבר מועצהשלום מעוז

אישית לגמרי אתה לא יודע את החוק, היועצת המשפטית האם  :שגיא, חבר מועצה רז

 הדירקטוריון נושא באחריות אישית או לא?

 לא בכל דבר. רבותיי, רבותיי.: יש מקרים מסוימים שכן. אש העירשלום בן משה, ר

אתם יכולים לנסות ולהוציא להורג את השליח, השליחה במקרה  :שגיא, חבר מועצה רז

הזה אבל היא צודקת יש דירקטוריון אנחנו דירקטוריון של העיר יש לנו אחריות אישית 

זה  ואגב אתה יכול לכעוס גם עליי כל מה שאני עושה פה חוץ מלעלות כמה הצעות ש... בכלל

ביקורת, יספר לך המבקר כמה זה מסובך לקרוא דו"חות של מאות עמודים ולהעיר עליהם 

הערות ולעשות עליהם תיקון ליקויים ולשבת שוב ושוב בועדות בעינך זה לא עבודה ובעיניי 

 גם ביקורת,

אני לא אמרתי את זה אל תהפוך את זה דיברתי אליה ולא אליך.  :, חבר מועצהעומר רצון

 אליה ולא אליך. דיברתי

יתה ביקורת קשה יבכל מקרה אני שם רגע את הביקורת בצד, ה :שגיא, חבר מועצה רז

מאוד זו דעתי, מי שקורא את הדו"ח אגב אני חושב שהביקורת הזאת נלקחה מאוד ברצינות 

על ידי עמותת הספורט, וטוב שכך, וחלק מהעניין הוא זה שאנחנו לא רוצים להמשיך עם 

לק מהביקורת הזאת, כמו מנכ"ל קודם וכמו מנהל הקודם וכמו אנשים אנשים שהיו ח

נוספים מזכירות עודפות וכל מיני דברים שהופיעו בדו"ח הלא חמור לדעת עומר 

טיבית לא משנים יש דו"ח ואותו צריך לתקן, בין יתר הדברים יש אחריות גם להנהלה לסופר

עה ולאשר בנפרד את מירב ואת נצר וגם לדירקטוריון ואני חושב שצריך להפריד את ההצב

להפריד ביניהן אני נגד שמי שהיה בדירקטוריון ימשיך לכהן כזכר או אישה לא מעניין את 

צריך להיות  התמנהל חדש לעמוהדירקטוריון הזה צריך להחליף כולו וכמו שהביאו 

ואני  דירקטוריון חדש אני לא מצביע בעד הגברת הזאת רותי נצר אמנם אני לא מכיר אותה
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כן אצביע למרות שאני חושב שזאת הצעה טובה של חנוך אם זה אפשר מבחינה חוקית צריך 

להעביר למי שאחראי לכוח אדם שהיא לא תהיה תלויה על עלה, צריך שהגברת השניה תהיה 

היא לא יכולה להיות  ןבדירקטוריובקביעות ואו שתביא רחבעם רו"ח אחר שתהיה 

ריכו לה את הזה, כי אז אני מנסה להציף את הבעיה. אני ומאוימת שלא יא ןבדירקטוריו

 חושב שתקפתם את יוכי באופן אישי זה באמת מיותר.

לגבי הדו"ח החמור, המבקר עושה עבודה רצינית אם יש בעיה,  :, סגן ראש העירנייעדי אב

והדירקטוריון המנהל או מי מנושא התפקידים כשל אז לא צריך להמתין עד שתיגמר 

צריך לפטר אותו ואם לא מפטרים אותו והכל בסדר אז ממה נפשך? או שאנחנו ציה נהקד

כשלנו בזה שלא פיטרנו אותה כי היא לא עשתה את תפקידה או שכרגע אנחנו מוצאים איזה 

 תירוצים על משהו שהיה. 

 יתה מיועדת?י: למי היא ה, חבר מועצהבני בנגה בית אור

יתה יימה את תפקידה אותה מנהלת שה: הבחורה הזאת סיאש העירשלום בן משה, ר

 סיימה את תפקידה כבר לפני שנה ומשהו במקומה שמו מישהו חדש.

א' אישור הארכה  7ה להצבעה סעיף אני מפריד, אני מעל :, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

 שלום?לכהונה שניה לרותי נצר כדירקטורית מקרב נציגי ציבור בעמותת הספורט. 

 : בעדהעיר אששלום בן משה, ר

 : מיכאל?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 : עדי?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירעדי אביני

 : שלום?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :מעוז, חבר מועצה שלום

 : עופר?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעופר גבאי

 : עומר?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 .בעד :, חבר מועצהעומר רצון

 : רז?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה
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 .נגד :, חבר מועצהשגיא רז

 : משה?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 : בעד., חבר מועצהמשה בן טובים

 : יוכי?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 נגד. :אדיב, חברת מועצה נחסיפ בדיוכד"ר 

 : חנוך?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 : בנגה?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 .: נגד, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 

 6החלטה מס' 
כהונה שנייה  תהארכ מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות: בסדר היום א' 7סעיף 

נצר כ נציגי ציבור בעמותת הספורט העירונית לרותי  דירקטורית מקרב 
וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין, בכפוף לאישור הוועדה  לקידום 

 לבדיקת מינויים של דירקטורים בתאגידים העירוניים.
 

 ( שלום בן משה, מיכאל מלמד, עדי אביני, שלום מעוז, עופר גבאי, עומר רצון,8): בעד
 חנוך עוז.משה בן טובים, 

 ( רז שגיא, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, בני בנגה בית אור.3: )נגד
 ( דורון אמסלם, יעקב אדמוני.2: )יצאו

 
י רו"ח מירב משולם כדירקטורית מקרב עובדי העירייה  ב.. 7 אישור מינו

וטיפוח תרבות הספורט והפנאי  בעמותת הספורט העירונית לקידום 
, בכפוף לאישור בראש העין )במקום רויטל יהודה ש התפטרה מתפקידה(

 ________הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים בתאגידים עירוניים.

 . שלום?אישור מינוי רו"ח מירב  משולם :, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

 : בעד.אש העירשלום בן משה, ר

 : מיכאל?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 : עדי?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירעדי אביני

 : שלום?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד.  :מעוז, חבר מועצה שלום

 : עופר?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה
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 בעד. :, חבר מועצהעופר גבאי

 : עומר?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 .דבע :, חבר מועצהעומר רצון

 : רז?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 .בעד :שגיא, חבר מועצה רז

 : משה?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 : בעד., חבר מועצהמשה בן טובים

 : יוכי?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדוכד"ר י

 : חנוך?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :מועצה, חבר חנוך עוז

 : בנגה?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 : נמנע, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 

 7החלטה מס' 
מינוי רו"ח מירב משולם : מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות ב' בסדר היום 7סעיף 

כדירקטורית מקרב עובדי העירייה בעמותת הספורט העירונית לקידום 
בראש העין )במקום רויטל יהודה  וטיפוח תרבות הספורט והפנאי

שהתפטרה מתפקידה(, בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של 
 דירקטורים בתאגידים עירוניים.

 
 ( שלום בן משה, מיכאל מלמד, עדי אביני, שלום מעוז, עופר גבאי, עומר רצון,10: )בעד

 רז שגיא,  משה בן טובים, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז.
 ( בני בנגה בית אור.1) :נמנע
 ( דורון אמסלם, יעקב אדמוני.2: )יצאו
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נוספת לעובדת מ.מ.כ )אגף לשירותים חברתיים(. .9  אישור בקשה לעבודה 

אישור בקשה לעבודה נוספת לעובדת מ.מ.כ )אגף  :, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

שעות.  היא עובדת  4שישי, איזה לשירותים חברתיים(ה סיבות כלכליות עובדת אך ורק ביום 

 שלום?סוציאלית. 

 : בעד.אש העירשלום בן משה, ר

 : מיכאל?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 : עדי?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירעדי אביני

 : שלום?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :חבר מועצה מעוז, שלום

 : עופר?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעופר גבאי

 : עומר?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 .בעד :, חבר מועצהעומר רצון

 : רז?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 .בעד :שגיא, חבר מועצה רז

 : משה?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 : בעד.בר מועצה, חמשה בן טובים

 : יוכי?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :אדיב, חברת מועצה פנחסי בדיוכד"ר 

 : חנוך?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 : בנגה?רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 : בעד., חבר מועצהבני בנגה בית אור
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 8החלטה מס' 
בקשה לעבודה נוספת לעובדת : מליאת המועצה מאשרת פה אחד םבסדר היו 9סעיף 

 מ.מ.כ )אגף לשירותים חברתיים(.
 

 ( שלום בן משה, מיכאל מלמד, עדי אביני, שלום מעוז, עופר גבאי, עומר רצון,11: )בעד
 רז שגיא,  משה בן טובים, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.

 סלם, יעקב אדמוני.( דורון אמ2: )יצאו

 

 תודה רבה לכם.: רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה
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 דף ריכוז החלטות

 

 1החלטה מס' 
אישרה  9/3/21: מליאת המועצה בישיבתה מיום הסבר: בסדר היום 8סעיף 

לעמותת "ששון ושמחה" הקצאה למתן זכות שימוש במבנה למטרת פעילות 
 נסת לתקופה של שנתיים. בית הכ

הגיש בקשה לאשר תקופת הקצאה  14/3/21מנכ"ל העמותה במכתבו מיום 
 ארוכה יותר בשל ההשקעה הרבה של העמותה במבנה  

 5שנים +  10 -אי לכך, מתבקשת מועצת העיר לדון שוב בתקופת ההקצאה ל
 580597474שנים למתן זכות שימוש לעמותת "ששון ושמחה", ע"ר מס' 

בראש העין, בגודל  16ית שימוש במבנה בית כנסת ברחוב גרטרוד עליון לעשי
 למטרת פעילות העמותה. 803מגרש  125ח"ח  5581מ"ר הידוע כגוש  150של 

 5שנים +  10 -הקצאה לתקופת מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות : החלטה
זכות שימוש לעמותת "ששון ושמחה", ע"ר מס'   580597474שנים למתן 

ן לעשי ,  16ית שימוש במבנה בית כנסת ברחוב גרטרוד עליו בראש העין
למטרת פעילות  803מגרש  125ח"ח  5581מ"ר הידוע כגוש  150בגודל של 

 ., בהתאם לחוזה רשותהעמותה
 שלום בן משה, מיכאל מלמד, עדי אביני, שלום מעוז, דורון אמסלם, עופר גבאי,( 12): בעד

ן טובים, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית עומר רצון, יעקב אדמוני, משה ב
 אור.
 ( רז שגיא.1: )נמנע

 
 2החלטה מס' 

 אישור התב"רים כמפורט להלן:: בסדר היום 1סעיף 
עירוני, ע"ס  1733אישור תב"ר מס'  א. במימון ₪  58,500עבור סקר טבע 

עירייה, סה"כ תקציב₪  58,500 -המשרד להגנת הסביבה ו  במימון 
117,000 .)₪ 

עבור תכנית "ביטחון לרווחה והבראה",  1953אישור הגדלת תב"ר מס'  ב.
תקציב ₪,  648,500במימון משרד הביטחון )תקציב קודם ₪  54,000ע"ס 

. 702,500מעודכן  )₪ 
עבור עבודות פיתוח אתר מגדל צדק ע"י  1027אישור הגדלת תב"ר מס'   ג.

ד הבינוי והשיכון )תקציב קודם במימון משר₪  4,000,000הרט"ג, ע"ס 
. 54,000,000תקציב מעודכן ₪,  50,000,000 )₪ 

פיזית פרטנית בבי"ס פסגות ע"ש  1618אישור תב"ר מס'  ד. נגישות  עבור 
 במימון משרד החינוך.₪  254,183גורי, ע"ס 

עבור החלפת תאורת רחובות ללדים, ע"ס   1297אישור הגדלת תב"ר מס'  ה.
עירייה )תקציב קודם במימ₪  1,000,000 תקציב ₪,  16,000,000ון 

 ₪(. 17,000,000מעודכן 
 :עדכון הצמדת תב"רים שעברו אישור מליאה למדד ו.

ביצוע קירות תמך במגרשי חינוך וציבור. התקציב צמוד  1301תב"ר  
וחלקו לחודש בסיס  11/2015בחלקו למדד תשומות הבניה חודש בסיס 

5/2018. 
 לעיל.מאשרת פה אחד התב"רים כמפורט  מליאת המועצה החלטה:

 שלום בן משה, מיכאל מלמד, עדי אביני, שלום מעוז, עופר גבאי, עומר רצון, ( 12): בעד
י אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית סיעקב אדמוני, רז שגיא, משה בן טובים, ד"ר יוכבד פנח

 אור.
 ( דורון אמסלם.1: )יצא
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 3החלטה מס' 
 .2021 –ישור חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו(, תשפ"א א בסדר היום: 2סעיף 

מליאת המועצה מאשרת פה אחד חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו(, : החלטה
 .שהוצג ע"י יועמ"ש העירייה כפי, בכפוף לשינוי לעניין החניה על מדרכה 2021 –תשפ"א 

 לום מעוז, עופר גבאי, עומר רצון,( שלום בן משה, מיכאל מלמד, עדי אביני, ש11: )בעד
 רז שגיא, משה בן טובים, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.

 ( דורון אמסלם, יעקב אדמוני.2ו: )יצא

 

 4החלטה מס' 
אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש במבנה  בסדר היום: 3סעיף 

"ויצ"ו  צ -לעמותת   580057321יוניות", ע"ר מס' הסתדרות עולמית לנשים 
ח"ח  5487בראש העין, הידוע כגוש  29לעשיית שימוש במקלט ברחוב עירית 

למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם  3, מקלט מס' 3028מגרש  273
 הרשות המצ"ב כנספח א'.

זכות : מליאת המועצה מאשרת פה אחד החלטה ועדת הקצאות למתן  המלצת 
הסתדרות עולמית לנשים ציוניות", ע"ר - "ושימוש במבנה לעמותת "ויצ

ן,  29לעשיית שימוש במקלט ברחוב עירית  580057321מס'  בראש העי
למטרת פעילות  3, מקלט מס' 3028מגרש  273ח"ח  5487הידוע כגוש 

 העמותה בהתאם להסכם הרשות כנספח א'.
 באי, עומר רצון, שלום בן משה, מיכאל מלמד, עדי אביני, שלום מעוז, עופר ג  (11): בעד

 רז שגיא, משה בן טובים, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור
 ( דורון אמסלם, יעקב אדמוני.2: )יצאו

 
 5החלטה מס' 

 :בסדר היום 6-4סעיפים 
          אישור מינוי שי חסיד כפקח עירוני עפ"י חוקי העזר של עיריית : 4סעיף 

 העין. ראש            
 אישור מינוי אמור קוסטה כפקחית עירונית עפ"י חוקי העזר של : 5סעיף 

 עיריית ראש העין.            
ני עפ"י חוקי העזר של עיריית : 6סעיף  י רז הלל כפקח עירו  אישור מינו

 העין. ראש            
 רת פה אחד את הסעיפים המפורטים לעיל.מליאת המועצה מאש: החלטה

 בן משה, מיכאל מלמד, עדי אביני, שלום מעוז, עופר גבאי, עומר רצון,  שלום  (11): בעד
 רז שגיא, משה בן טובים, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור

 ( דורון אמסלם, יעקב אדמוני.2: )יצאו
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 6החלטה מס' 
ית אישור הארכת כהונה שנייה לרותי נצר כדירקטור בסדר היום: א' 7סעיף 

מקרב נציגי ציבור בעמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות 
הספורט והפנאי בראש העין, בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של 

 דירקטורים בתאגידים העירוניים.
נצר  תהארכ מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות: החלטה כהונה שנייה לרותי 

נציגי ציבור בעמותת  וטיפוח כדירקטורית מקרב  הספורט העירונית לקידום 
תרבות הספורט והפנאי בראש העין, בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת 

 מינויים של דירקטורים בתאגידים העירוניים.
 ( שלום בן משה, מיכאל מלמד, עדי אביני, שלום מעוז, עופר גבאי, עומר רצון,8: )בעד

 משה בן טובים, חנוך עוז.
 בד פנחסי אדיב, בני בנגה בית אור.( רז שגיא, ד"ר יוכ3: )נגד

 ( דורון אמסלם, יעקב אדמוני.2: )יצאו

 

 7החלטה מס' 
מינוי רו"ח מירב משולם כדירקטורית מקרב עובדי אישור : ב' בסדר היום 7סעיף 

העירייה בעמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי 
, בכפוף לאישור בראש העין )במקום רויטל יהודה שהתפטרה מ תפקידה(

עירוניים  .הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים בתאגידים 
י רו"ח מירב משולם מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות : החלטה מינו

כדירקטורית מקרב עובדי העירייה בעמותת הספורט העירונית לקידום 
וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין )במקום רויטל יהודה 

רה מתפקידה(, בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של שהתפט
 דירקטורים בתאגידים עירוניים.

 ( שלום בן משה, מיכאל מלמד, עדי אביני, שלום מעוז, עופר גבאי, עומר רצון,10: )בעד
 רז שגיא,  משה בן טובים, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז.

 ( בני בנגה בית אור.1: )נמנע
 ון אמסלם, יעקב אדמוני.( דור2: )יצאו

 

 8החלטה מס' 
בקשה לעבודה נוספת לעובדת מ.מ.כ )אגף לשירותים אישור : בסדר היום 9סעיף 

 חברתיים(.
נוספת לעובדת מ.מ.כ מליאת המועצה מאשרת פה אחד : החלטה בקשה לעבודה 

 )אגף לשירותים חברתיים(.
 וז, עופר גבאי, עומר רצון,( שלום בן משה, מיכאל מלמד, עדי אביני, שלום מע11: )בעד

 רז שגיא,  משה בן טובים, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.
 ( דורון אמסלם, יעקב אדמוני.2: )יצאו

 

 

 
            _____________________        _____________________ 

                    שלום בן משה                                     רחבעם חיים, רו"ח      
     ראש העיר                                            גזבר העירייה         
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