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נוכחים

מר בני כשריאל
מר גיא יפרח
מר בוריס גרוסמן
מר נוריאל גץ
מר דודו מתתיהו
גב' מעין מור
מר רפי אוברגוט
מר יהודה אסרף
גב' שרה קמינסקי
מר אבי רחמים
גב' אלינה אייזנברג
מר גילי כהן
מר יחיאל וקנין
גב' גבי בר זכאי
ד"ר רוני טורטן

 ראש העיר סגן ומ"מ ראש העיר סגן ראש העיר סגן ראש העיר חבר מועצת העיר חברת מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חברת מועצת העיר חבר מועצת העיר חברת מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חברת מועצת העיר -חבר מועצת העיר

משתתפים:

מר אליעזר הר ניר
מר מוטי בר שישת
עו"ד גלעד רוגל
מר חזקי זיסמן
גב' ענת רחמים
גב' שלומית ביטון

 מנכ"ל ומזכיר העירייה גזבר העירייה יועץ משפטי לעירייה דובר העירייה ע .בכירה ומנהלת לשכת ראש העיר -מנהלת אגף פניות הציבור
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על סדר היום:
 .0הודעות ראש העיר.
 .0אישור תב"רים.
.3

הסמכת ראש העיר וגזבר העירייה לגייס מבנקים הלוואות.

 .2מינוי ועדת ביקורת.

 .0אישור תב"רים
בני כשריאל:
אני עובר לישיבה הבאה ,ישיבה מספר  .5ישיבת מועצה מספר  ,5את הודעות ראש העיר אני אגיד
בסוף .אני מעלה את הנושא של התב"רים ,אנחנו גם נעלה את ועדת הביקורת ,כפי שהבטחתי
להביא את זה למועצה ,ואת הנושא של הסמכת ראש העיר וגזבר העירייה לגייס מבנקים את
ההלוואות.
סעיף מספר  ,2אישור תב"רים .תב"ר מספר  ,930קיבלנו  250,000שקל ממשרד הפנים לשיקום
עמודי חשמל חלודים .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
א .תב"ר מס'  –032שיקום עמודי חשמל חלודים 0203 -
תקבולים  - ₪ 250,000מ .הפנים
תשלומים  - ₪ 250,000ע .קבלניות
הצבעה:
בעד –01
החלטה:
אושר פה אחד
בני כשריאל:
תב"ר מספר  ,931הסדרת נגישות לנכים במבני ציבור .חוץ מזה יש עוד תקציב להנגשה שנמצא
אצל בוריס בתקציב תחבורה .מספר  931עולה להצבעה .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
ב .תב"ר מס'  –030הסדרת נגישות לנכים מבני ציבור 0203
תקבולים  - ₪ 250,000מ .הפנים
תשלומים  - ₪ 250,000ע .קבלניות
הצבעה:
בעד –01
החלטה:
אושר פה אחד

בני כשריאל:
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תב"ר מספר " ,783חנה וסע" .אני גם רוצה להודות לבוריס ולגרשון שעבדו איתי ביחד אצל השר
ישראל כץ וגייסנו  842,000שקלים 85% ,מימון המשרד 15% ,מימון שלנו ,יהיה "חנה וסע" מסודר
וטוב ,עם גידור וכדומה.
בוריס גרוסמן:
 220חניות למכוניות וגם עוד  20אוטובוסים.
גבי בר זכאי:
אנחנו מברכים אותך על פעולתך.
בני כשריאל:
תב"ר מספר  783עולה להצבעה .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
ג .תב"ר מס' " - 383חנה וסע" בכניסה לעיר (הגדלה)
תקבולים  - ₪340.000מ .התחבורה
תקבולים  - ₪ 60.000ק .לעבודות פיתוח
תשלומים  - ₪ 400,000ע .קבלניות
*בתב"ר זה כלולות שתי התחייביות של משרד התחבורה כדלקמן:
 ₪ 89,411ו , ₪ 310,589 -באחוז מימון של  85%של המשרד.
לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של .₪ 842,000
הצבעה:
בעד –01
החלטה:
אושר פה אחד
בני כשריאל:
אתם יכולים גם להצביע נגד.
גבי בר זכאי:
אנחנו מצביעים עניינית.
בני כשריאל:
זה יעבור בכל מקרה.
גבי בר זכאי:
הכול ענייני.

בני כשריאל:
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תב"ר מספר  ,932עיצוב חזות מוסדות חינוך ,שיפוצים .תקבולים  300,000שקל ממשרד החינוך
קיבלנו 200,000 ,שקל מקרן לעבודות פיתוח ,סך הכול  500,000שקל ,בעיקר זה עובר לבית הספר
שדה חמד .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
ד .תב"ר מס'  - 030עיצוב חזות מוסדות חינוך
תקבולים  - ₪ 300,000משרד החינוך
תקבולים  - ₪ 200,000ק .לעבודות פיתוח
תשלומים  – ₪ 500,000ע .קבלניות
הצבעה:
בעד –01
החלטה:
אושר פה אחד
בני כשריאל:
תב"ר מספר  ,933הצטיידות מעבדות מדעים בתי ספר יסודיים ,זה מדערום .תקבולים ,153,948
יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
ה .תב"ר מס'  - 033הצטיידות מעבדות מדעים בתי"ס יסודיים (מדערום)
תקבולים  - ₪153,948משרד החינוך
תשלומים  153,948ש"ח– רכישת ציוד
הצבעה:
בעד –01
החלטה:
אושר פה אחד
גבי בר זכאי:
מה זה מדערום? אפשר להבין?
בני כשריאל:
זה מדעים ,כתוב מעבדות מדעים.
תב"ר מספר  ,934אנחנו בסך הכול צינור .אנחנו מעבירים תמיד את הכסף הזה למפא"ר עבור
הפעילות ,לפלורליזם יהודי בבתי ספר .קיבלנו  1.9מיליון ממשרד החינוך דרך משרד הפנים .זה
לא לנו ,זה לבתי ספר אחרים ,אנחנו מעבירים את זה לעבודות קבלניות .יש התנגדות? הימנעות?
עבר פה אחד.

ו .תב"ר מס'  – 032פלורליזם יהודי ובי"ס להורים (קידום פרויקטים בחינוך ברשויות)
תקבולים  - ₪1,900,000משרד הפנים
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תקבולים  - ₪1,900,000ע .קבלניות – ייעוץ
הצבעה:
בעד –01
החלטה:
אושר פה אחד
בני כשריאל:
עכשיו יש את העניין ,כמו בכל אישור שנת תקציב אנחנו גם מעלים את הסעיף הזה .אני
מקריא את הסעיף :מוצע להסמיך את ראש העיר וגזבר העירייה לגייס מבנקים הלוואות
למימון תקציב פיתוח בסך של  6מיליון שקל ,לחתום על הסכמי הלוואה ,לשעבד את
ההכנסות על פי הוראות משרד הפנים עד לסכום ההלוואה .יש התנגדות? הימנעות? עבר
פה אחד.
 .3מוצע להסמיך את ראש העיר וגזבר העירייה לגייס מבנקים הלוואות למימון תקציב פיתוח
בסך של  6מיליון  ,₪לחתום על הסכמי ההלוואה ולשעבד הכנסות עפ"י הוראות מ .הפנים
עד לסכום ההלוואה.
הצבעה:
בעד –01
החלטה:
אושר פה אחד
בני כשריאל:
אני עובר למינוי ועדת ביקורת .אני מעלה להצבעה את חברי ועדת הביקורת .אני אעלה את זה שם
שם .יהיו חמישה חברי ועדת ביקורת ,כמובן היושב ראש יהיה מהאופוזיציה .החברים :שרה
קמינסקי .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד .אלינה אייזנברג ,יש התנגדות? הימנעות? עבר פה
אחד .דודו מתתיהו ,יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד .רפי אוברגוט ,יש התנגדות? הימנעות?
עבר פה אחד.

 .2מינוי וועדת ביקורת
חברים:
שרה קמינסקי
הצבעה:
בעד –01
החלטה:
אושר פה אחד

אלינה איזנברג
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הצבעה:
בעד –01
החלטה:
אושר פה אחד

דודו מתתיהו
הצבעה:
בעד –01
החלטה:
אושר פה אחד

רפי אוברגוט
הצבעה:
בעד –01
החלטה:
אושר פה אחד
בני כשריאל:
מי הנציג שלכם?
גבי בר זכאי:
אני.
בני כשריאל:
אני מעלה את גבי בר זכאי להצבעה .יש התנגדות?  .7מי בעד?  .4מי נמנע?  3נמנעים .ההחלטה לא
עברה.

יו"ר-גבי בר זכאי
הצבעה:
בעד – - 1בני כשריאל ,רוני טורטן ,גילי כהן ,יחיאל וקנין ,גבי בר זכאי
נגד  -3 -גיא יפרח ,דודו מתתיהו ,מעין מור ,רפי אוברגוט ,יהודה אסרף ,נוריאל גץ,
שרה קמינסקי
נמנע  - 3-אבי רחמים ,בוריס גרוסמן ,אלינה איזנברג.
החלטה:
לא אושר

גבי בר זכאי:
חייבים למנות מהאופוזיציה.
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בני כשריאל:
אתם רוצים להעלות שם אחר?
גבי בר זכאי :
לא .לא.
גילי כהן:
חייבים למנות מהאופוזיציה .זה השם ,אתם מתחמקים פה מ - - -
בני כשריאל:
אתם רוצים להעביר שם אחר?
גבי בר זכאי:
לא ,לא רוצים להעלות שם אחר.
בני כשריאל:
אני לא שאלתי אותך ,שאלתי אותם .אתם רוצים להעלות שם אחר?
גילי כהן ומספר דוברים נוספים:
לא.
בני כשריאל:
אני אתייעץ עם היועץ המשפטי ואני אגיד לכם מה קורה עם זה.
גילי כהן:
יש לנו מכתב שהוגש עם חתימות שלנו מראש ,שאנחנו - - -
בני כשריאל:
בסדר ,אבל אתה רואה שיש אנשים שמתנגדים ,מה אני יכול לעשות?
גילי כהן:
למשוך עוד את ועדת הביקורת? מה קרה? ממה הפחד? אני לא מבין .צריך למנות ועדת ביקורת,
חברים.

גבי בר זכאי:
זה לא חוקי.
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גילי כהן:
צריך .למה ללכת נגד? מה לעשות? למה אתה פחדת למנות אותי לוועדה ל  - - -ארנונה?
גבי בר זכאי:
אתה יכול להתנגד כמה שאתה רוצה ,זה לא יעזור לך ,כי זה לא חוקי.

בני כשריאל:
אני אבדוק את זה .אני מעלה שם אחר ,רבותיי.
גבי בר זכאי:
אתה לא יכול להעלות שם.
בני כשריאל:
אני אעלה ,אל תגידי לי אם אני - - -
גבי בר זכאי:
אתה לא יכול כי זה לא חוקי .מה שאתה עושה ,אתה עושה פעילות ,אני מבקשת לפרוטוקול ,אתה
עושה פעילות לא חוקית.
בני כשריאל:
אני מעלה שם אחר ,אני מעלה את שמו של יחיאל וקנין .מי בעד?
רוני טורטן:
יחיאל הוא לא מועמד.
בני כשריאל:
מי נגד?

הצעה למינוי יחיאל וקנין ליו"ר וועדת ביקורת:
הצבעה:
בעד  -00-בני כשריאל ,גיא יפרח ,דודו מתתיהו ,מעין מור ,רפי אוברגוט ,יהודה אסרף,
נוריאל גץ ,שרה קמינסקי ,אבי רחמים ,בוריס גרוסמן ,אלינה איזנברג
נגד – -2רוני טורטן ,גילי כהן ,גבי בר זכאי ,יחיאל וקנין
החלטה:
אושר
רוני טורטן:
הוא לא מועמד ,אתה לא יכול להצביע.
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בני כשריאל:
יחיאל נבחר.
גבי בר זכאי:
אנחנו כולנו נגד והוא מתפטר.
בני כשריאל:
יחיאל נבחר ,אני רוצה לעבור להודעות ראש העיר.
גבי בר זכאי:
יחיאל לא נבחר ,כי הוא מתפטר .הוא מודיע על התפטרותו ברגע זה.
בני כשריאל:
כשהוא יתפטר - - -
יהודה אסרף:
שיודיע ,תוך  14יום - - -
גבי בר זכאי:
לא ,לא תוך  14יום .לפרוטוקול .הוא מודיע לפרוטוקול ,אתה לא יכול להגיד לו.
גילי כהן:
הניסיון לא להעמיד ,בחסות הדמוקרטיה אתם נמנעים מלהקים ועדת ביקורת.
גבי בר זכאי:
אתה כל כך מפחד מהאמת.
בני כשריאל:
אני לא פוחד  - - -אני רוצה להראות לך כמה שאת אמינה ,זה הכו.
גבי בר זכאי:
אתה פוחד ממני פחד מוות .ואני רוצה להגיד לך - - -
יהודה אסרף:
הוא הצביע בעדך.
גבי בר זכאי:
הוא לא הצביע - - -
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יהודה אסרף:
הוא הצביע בעד .בני הצביע  - - -אני מבקש לציין בפרוטוקול שבני כשריאל ,ראש העיר ,הצביע
בעד גבי בר זכאי לוועדת ביקורת.

גבי בר זכאי:
אני רוצה להגיד לך שאתה כל כך פוחד שאתה מנסה  - - -לא למדת - - -
גילי כהן:
  - -זה מה שאתם.יהודה אסרף:
אתם כלומניקים .אתה ,אתה ,אתה .אתה תפסיק לנהל אופוזיציה בגלל  - - -אתה תהיה ענייני.
אתה תשלם מחיר פוליטי ,אני מבטיח לך.
בני כשריאל:
את הודעות ראש העיר אני אשלח לכם בכתב.
אני סוגר את הישיבה ,תודה רבה.

___________________
אלי הר ניר
מנכ"ל ומזכיר העירייה

____________________
בני כשריאל
ראש העיר
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