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מועצת העיר השבע עשרה שלא מן המניין מס' 31
מיום ה – 66..2.6.72
חברים :

מר מוטי ששון

ראש העיר

מר נוימרק זוהר
מר חיים זברלו

מ"מ ראש העיר וחבר המועצה

חבר המועצה וסגן ראש העיר

מר עמוס ירושלמי

חבר המועצה וסגן ראש העיר

מר אילן לוי

חבר המועצה וסגן ראש ה עיר

מר רועי כהן

חבר המועצה וסגן ראש העיר

מר יעקב חרש

חבר המועצה

מר יוסף נדלר

חבר המועצה

מר יעקב בבלי

חבר המועצה

גב' רבקה עדן

חברת המועצה

מר איתי זילבר
מר שי קינן

חבר המועצה

חבר המועצה

מר אחדות יעקב
מר אופק יעקב

חבר מועצה

חבר מועצה

מר ישראל מורן

חבר מועצה

מר יעקב זיתוני

חבר מועצה

ד"ר מאיר רוק

חבר מועצה

מר קייקוב ראובן

חבר המועצה
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כמו כן נכחו :עו"ד יונת דיין – יועצת משפטית
נורית בייסקי – דוברת העירייה
גב' אושרית לוי  -מנהלת מח' שומה
מר רחמים בינוני  -מנהל אגף תקציבים ובקרה
מר יצחק וידבסקי – גזבר העירייה
גב' דגנית מיכאלוביץ  -סמנכ"לית כספים רשת קהילה ופנאי
גב' ורדה לוי – מנכ"ל רשת קהילה ופנאי
מר מוטקה נתנזון – חבר דירקטוריון ברשת קהילה ופנאי
גב ' אביבה שרון – עו"ד וסגנית היועצת המשפטית
מר אמנון ארץ קדושה – מנהל אגף הכנסות
מר אילן בוסקילה – מנהל מח' גביה
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על סדר היום:
.1

אישור תב"ר חדש – הצטיידות ביה"ס עמ"ל) ,המצ"ב).

.2

אישור תב"ר חדש הצטיידות ביה"ס בני מנחם חב"ד +בנות מנחם חב"ד( ,המצ"ב).

.3

אישור תב"ר  62.2תשתיות עזריאלי/הבנאי הכישור הלהב( ,המצ"ב).

.4

אישור תב"ר חדש – הצטיידות מעון יום בקריית איילון( ,המצ"ב).

.5

עדכון תב"ר  – 1213מרכז אורים –שלב ב'( ,המצ"ב).

.6

אישור ועדת תמיכות בתנועות הנוער– טבלת חלוקת שכר רכזי תנועות הנוער לשנת
( ,6.72המצ"ב).

.7

מינויה של עו"ד הילה הורוביץ כחברה בוועדת רכש במקום רוני חלמיש.

.8

מינויו של __________ מסיעת "המצטיינים בחינוך" כחבר בוועדת שימור.

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'  31פרוטוקול מס' 724
 .1מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור תב"ר חדש – הצטיידות ביה"ס עמ"ל.
 .2מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור תב"ר חדש הצטיידות ביה"ס בני מנחם
חב"ד +בנות מנחם חב"ד.
 .3מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור אישור תב"ר  2282תשתיות עזריאלי/הבנאי
הכישור הלהב.
 .4מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור אישור תב"ר חדש – הצטיידות מעון יום
בקריית איילון.
 .5מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור עדכון תב"ר  – 1713מרכז אורים –שלב ב'
 .6מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור אישור ועדת תמיכות בתנועות הנוער–טבלת
חלוקת שכר רכזי תנועות הנוער לשנת .2837
 .7מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור מינויה של עו"ד הילה הורוביץ כחברה
בוועדת רכש במקום רוני חלמיש.
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פרוטוקול
מוטי ששון:

טוב ,אני פותח את הישיבה ,אישור תב"ר הצטיידות בית ספר עמל  .אתם
רואים ,קיבלנו כסף וצריך לאשר את זה .אז אנחנו הבאנו גם את התב"ר
הזה ,שזה תוספת לאישור של שלושים אלף ש"ח .אתם בפעם הקודמת,
אישרתם את הבינוי שם .כנ״ל לגבי בית ספר בני מנחם חב״ד .גם כאן משרד
החינוך נתן ואנחנו השלמנו ,זה שמונים אלף שקל להצטיידות .טוב ,אז
קודם ,יש מישהו שרוצה לשאול שאלות? כי אם לא ,נצביע ונלך לדברים
האחרים.
מי בעד אישור תב"ר חדש ,הצטיידות בית ספר עמל שמצורף בזאת? אחד,
שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,שש ,שבע ,שמונה ,תשע ,עשר ,אחת עשרה,
שתיים עשרה ,שלוש עשרה ,ארבע עשרה ,חמש עשרה ,שש עשרה ,שבע עשרה,
שמונה עשרה ,בעד .מי נגד? אין נגד .אין נמנעים ,אושר.
מי בעד אישור תב"ר חדש הצטיידות בית ספר בני מנחם חב״ד פלוס בנות,
מנחם חב״ד ,מי בעד? כמה ספרתי?
שמונה עשרה בעד ,אין נגד ,אין נמנעים  ,אושר.
אישור תב"ר  8282תשתיות עזריאלי הבנאי כישור הלהב ,יש לכם פה את
התב"ר .למשל ,כמו בבנאי ,הכישור ,הלהב ,נדרשות שם הרבה מאוד עבודות,

רחמים בנוני :זה יותר לטובת ,סליחה מוטי ,זה יותר לטובת פיתוח המדרכות שכבת
האספלט האחרונה ,גינון ,לא לא ,זה לא למרכז ,זה למסביב למרכז ,זה
הכבישים והמדרכות מסביב למרכז עזריאלי.
מוטי ששון:

מסביב .זה תוספת של מיליון שקל ,זה הכל .אוקיי ,זה עוד מיליון שקל ,זה
תב"ר שכבר אושר.
מי בעד? שמונה עשרה בעד ,אין נגד,יש נמנעים? לא ,אושר.
אני עובר לסעיף הבא ,אישור תב"ר הצטיידות מעון יום בקריית איילון .אתם
יודעים שקיבלנו מעון בקריית איילון ,מהתמ״ת.

רועי כהן:

הם בנו כאילו?

מוטי ששון:

לא ,אתה קיבלת כסף  .נתנו לנו תקציב.

רועי כהן:

תקציב?
4
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עכשיו ,תראה הצטיידות .אז עכשיו מה שאתה תראה כאן זה ההצטיידות.
זה לא רק בינוי .

רועי כהן:

רחוב רפאל איתן  ,28בנו שם שש כיתות ,זה לגילאי ארבעה חודשים עד
שלוש שנים .ועכשיו צריך את ההצטיידות,

מוטי ששון:

שזה תשע מאות עשרים.

עכשיו יש לנו בקשה לעוד אחד.

חיים סברלו :גם אנחנו יש לנו בקשה .חרדים .יש שם מקום?
מוטי ששון:

לא יודע ,זה הולך ...אוקיי ,אז ברגע הראשון ...אני דואג לכולם.

חיים סברלו :בסדר ,דואגים לכולם ,מוטי ,אבל,
מוטי ששון:

יש סמל למוסד? יש פניה? אז נבדוק את זה .אוקיי,
מי בעד אישור הצטיידות מעון יום בקריית איילון? מי בעד? שמונה עשרה
בעד .יש נגד? אין נגד .נמנעים? אין נמנעים אושר.
אני עובד לסעיף הבא ,עדכון תב"ר  ,4343מרכז אורים שלב ב׳ ,המצורף
בזאת..

רחמים בנוני :כאן אנחנו מתקינים בתשע מאות עשרים אלף לטובת המימון להצטיידות

.

כי אנחנו כרגע בתהליכי תכנון וחבל להשאיר את הכסף כאן והעברנו את זה
להצטיידות .כן  ,כן ,זה מעין הלוואה שלוקחים כרגע לטובת ההצטיידות,
רועי כהן:

אני רק אסביר את זה .אנחנו מאשרים תב"רים ומה שקורה שברגע שאישרת
תב"ר אתה צובע אותו ואתה שם אותו בצד .מסתבר שזה ייקח עוד זמן,
בינתיים עומד כסף שלך ,מחכה עד שיגיע וחבל על

הזמן.

עמוס ירושלמי :וכמה זמן אתה יכול להשאיר את זה בלי להשתמש ,שנה? שנה?
מוטי ששון:

כן ,אתה יכול עד השנה הבאה .אתה רואה שאין ,אז אתה בא ואומר ,רגע,
בינתיים אני אשתמש בכסף הזה למשהו אחר ,וכשאני אגיע למצב שזה כבר
מוכן ,אני אעשה תב"ר השלמה.
מי בעד עדכון תב"ר  4343מרכז אורים שלב ב׳ ,התקציב המעודכן הוא שני
מיליון שבע מאות שלושים אלף ש"ח.
מי בעד? שמונה עשרה בעד ,אין נגד ,אני נמנעים ,אושר.
אני עובד לסעיף הבא ,אישור ועדת תמיכות בתנועות הנוער ,טבלת חלוקת
שכר ,רכזי תנועות הנוער .מה שקרה ,בגלל שקיבלנו את כל האישורים ,הבקר
5
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התקציבי קיבל את האישורים ולא רצינו לחכות עד ספטמבר.
רחמים בנוני :אז מה שקרה ,לא רצינו לעכב את זה עד ספטמבר ואמרנו לתת גם לרכזים
וגם לתנועות הנוער .אפשר לצלם ולהביא לכם עכשיו את הטבלאות .יש לי
בכל מקרה את שתי הטבלאות פה ,יוסי ,אם אתה רוצה .אז בכל מקרה ,שכר
הרכזים זה מאתיים שמונים ושמונה אלף ש״ח ,מחלקים את זה לכל תנועות
הנוער ,ותקציב תנועות הנוער זה מאתיים אלף ש״ח ,שאנחנו מחלקים אותו
לפי טבלאות החלוקה .תקציב תנועות הנוער נשאר אותו דבר ,ושכר הרכזים
עלה בשתיים עשרה אלף ש״ח ,כי נכנס הנושא של כנפיים של קרמבו ,שגם
הם נכנסו ולכן הוספנו עוד שתיים עשרה אלף ש״ח לתקציב.
רועי כהן:

תוך כדי שמצלמים ,האם אנחנו יכולים לבקש ,מנהלי השכר ורכש ,תקציב
תנועות הנוער ,מכיוון שמעכשיו הם גם צריכים גם לשלם מים וחשמל שהם
לא שילמו עד היום .עד היום תנועות הנוער לא היו משלמות מים וחשמל,
היום הן משלמות שכירות ,השכירות נגיד עוד איכשהו סבירה,

מוטי ששון:

מאחר והנושא הזה מטופל ,במינהל החינוך ,אני לא יודע ,אתה מעורה בזה,
רחמים?

רחמים בנוני :מה שקורה שזה עלה ,אני יודע אבל ,חלק לא משלמים מים ,יש פה איזה
נושא ,כי עלו שם,
מוטי ששון:

ועדת המקלטים.

רחמים בינוני :ועדת המקלטים ,בדיוק ,זה דרך זוהר ,בוועדת המקלטים.
מוטי ששון:

זוהר ,תסביר להם מה הבעיה של ועדת המקלטים .בנושא הזה של המקלוט,
מה החוק אומר?

זוהר נוימרק :החוק אומר שהמסילה עירונית .מסילה עירונית זה רק עירייה או מחלקה של
העירייה .זה לא עירייה ,צריך להסדיר את הנושא הזה.
רחמים בנוני :כי אתה נותן להם תמיכה עקיפה .ברגע שאני נותן להם תמיכה ,אני לא אמור
לתת להם גם מים וגם חשמל .וברגע שאתה נותן את התמיכה ,זה הכסף שהם
צריכים להשתמש בו בין היתר ,לדברים האלה .עלתה השאלה,
ישראל מורן :אני מבין את ההבדל בסופו של דבר .בסופו של דבר יכולנו גם להבין את זה
בנוהל הקצאות מסודר ,ולהקצות את המקלטים .בחרנו בסופו של דבר,
6
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מקלטים אי אפשר להקצות .מקלט ציבורי לשעת חירום.

ישראל מורן :תודה ,אנחנו לומדים לאט לאט .עם זאת ,אבל אתה אומר למשל שהתקציב
לא השתנה ,עם זאת ,יש להם שינוי כרגע מאוד דרמטי בגלל שכרגע הם
צריכים לשלם את החשמל והמים ,שהם לא היו משלמים עד היום .האם יש
מקום ,סך הכל מדובר באיזור החמישים אלף שקלים ,להוסיף לתנועות
הנוער את החמישים אלף שקלים האלה.
חיים סברלו :יש גם זק"א.,
מוטי ששון:

נכון .מאחר וכל הנושא הזה כרגע היה בטיפול ,נבדוק את הסיפור הזה.
הנושא הזה בבדיקה כרגע .זה כמו שעכשיו באים ואמרו ,שחובה להטיל
תשלום מים על בתי כנסת .מאחר והנושא הזה מטופל ,אני אעדכן אתכם.
בשלב זה מדובר על אישור ועדת תמיכות בתנועות הנוער .טבלת חלוקת שכר
רכזי תנועות הנוער לשנת.8823 ,

רחמים בנוני :כמו שאתם רואים את בטבלה בית"ר ברית טרומפלדור בארץ ישראל ,עדיין
לא העבירו את כל החומר ...טוב ,אז לגבי הטבלה אני רק רוצה להעיר ,לגבי
טבלת חלוקת תקציב תנועות הנוער ,כמו שאתם רואים ,יש כוכבית ליד
בית״ר בית טרומפלדור בארץ ישראל ,פשוט הם עדיין לא העבירו את כל
הניירת ,אבל אנחנו רוצים לאשר אותם כאן ,ברגע שהם יעבירו את הניירת,
שנוכל להעביר להם את התמיכה .תעדכנו שזה בכפוף לקבלת האישורים
הנדרשים.
מוטי ששון:

אוקיי ,ראיתם?

יעקב אופק:

מה זה כנפיים של קרמבו?

חיים סברלו :זה פרויקט נוער נכים.
מוטי ששון:

נוער עם צרכים מיוחדים ,שעושים עבודת קודש .

טוב חבר׳ה ,עיינתם ,ראיתם,
מי בעד? תשע עשרה ,איך אמרת לי מקודם? אנחנו תשע עשרה .לא ,שמונה
עשר .רחמים בלבל אותי .אוקיי ,שמונה עשרה בעד ,אין נגד ,אין נמנעים,
אושר
אני עובר לסעיף הבא .מינויה של עורכת הדין הילה הורביץ .עורכת הדין ,היא
מחליפה את עו"ד רוני חלמיש .רוני חלמיש נבחר להיות יועץ המשפטי ,הוא
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הלך להיות היועץ המשפטי ואנחנו מברכים אותו .כן ,הילה מחליפה אותו גם
במכרזים וגם בועדת רכש.
מי בעד? אוקיי .שמונה עשרה בעד ,אין נגד ,אין נמנעים .אתה לא מכיר?
יונת דיין:

הילה בעירייה לדעתי כבר משהו כמו תשע שנים.

מוטי ששון:

תשע שנים עובדת בעירייה,

יונת דיין:

היא אחראית על כל הצד של ההתקשרויות שלא דרך מכרזים  ,כל החוזים
של כל מסירת האדמות.

מוטי ששון:

טוב ,הסעיף הזה ,אתם לא נתתם חבר בוועדת שימור אתרים ,אז אני מוריד
את זה מעל סדר היום .יש לכם שם? אתם צריכים לתת רשימה ,שם.

יוסי זיידה:

יש ועדה חדשה שאני לא מכיר?

מוטי ששון:

לא,לא ,הם עוד לא מסרו שם לוועדה לשימור אתרים ,ותראה כמה זמן עבר .

יוסי זיידה:

כבוד ראש העיר ,אני זוכר את הרשימה של הוועדות ,אני לא זוכר רשימה של
שימור.

מוטי ששון:

מה איתך ,אישרנו עם הוועדה המקומית ,ועדת המשנה לתכנון ובניה וועדה
לשימור אתרים ביחד .יש ועדה לשימור אתרים .אישרו אותה.

יוסי זיידה:

זו וועדה שהייתה ,היא לא חדשה ,רק הם עוד לא נתנו את הנציג שלהם.

מוטי ששון:

הם היחידים שעוד לא העבירו שם  .אוקיי ,אני נועל .רגע ,אישרנו את המינוי?
שמונה עשרה בעד ,אין נגד ,אין נמנעים.
אני מוריד את

הסעיף הזה מסדר היום ,בסדר?

אני נעלתי את הישיבה.

תום הישיבה.

יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר

ומרכז ישיבות המועצה
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