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סדר היום:
 .1עדכוני ראש העיר.
" .2שותפות  -"2000עדכון של חבר ועדת ההיגוי בראשות תת אלוף במיל' דב צדקה
בנושא פרויקטים עם קהילת ניו אורלינס וברמינגהם אלבמה.
 3.אישור בדיעבד של הקצאת מגרש  908בגוש ( 5491תב"ע אפ )1380 /1/בגודל של
כ 1844 -מ"ר למבנה לצרכי בריאות עפ"י חוזה חכירה לקופ"ח מכבי ,בכפוף
לאישור שר הפנים.
 .4אישור תב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  101עבור צביעת בתי ספר ,ע"ס  ₪ 2,000,000במימון העירייה,
(סה"כ תקציב .)₪ 2,000,000
ב .אישור תב"ר מס'  102עבור שיקום גנים ציבוריים ,ע"ס  ₪ 5,000,000במימון
העירייה( ,סה"כ תקציב .)₪ 5,000,000
ג .אישור תב"ר מס'  103עבור פיתוח תשתיות ,ע"ס  ₪ 78,000,000במימון ממ"י,
(סה"כ תקציב .)₪ 78,000,000
ד .אישור תב"ר מס'  104עבור פיתוח תשתיות ,ע"ס  ₪ 10,000,000במימון משרד
השיכון( ,סה"כ תקציב .)₪ 10,000,000
ה .אישור תב"ר מס'  105עבור פיתוח תשתיות ,ע"ס  ₪ 15,000,000במימון משרד
השיכון ,סה"כ תקציב .₪ 15,000,000
ו .אישור תב"ר מס'  106עבור פיתוח תשתיות ,ע"ס  ₪ 15,000,000במימון משרד
השיכון( ,סה"כ תקציב .)₪ 15,000,000
ז .אישור תב"ר מס'  107עבור מבנה ציבור ,ע"ס  ₪ 1,750,000במימון משרד
השיכון( ,סה"כ תקציב .)₪ 1,750,000
ח .אישור תב"ר מס'  108עבור בטיחות ,ע"ס  ₪ 80,250במימון משרד החינוך ו-
 ₪ 80,250במימון העירייה( ,סה"כ תקציב .)₪ 160,500
ט .אישור תב"ר מס'  109עבור סקר נכסים ,ע"ס  ₪ 80,000במימון מינהל המים,
(סה"כ תקציב .)₪ 80,000
י .אישור תב"ר מס'  110עבור ניקוז ואדי רבא ,ע"ס  ₪ 290,000במימון רשות
הניקוז( ,סה"כ תקציב .)₪ 290,000
יא .אישור הגדלת תב"ר עבור הצטיידות ,ע"ס  ₪ 80,000במימון חברה למשק( ,סה"כ
תקציב קודם  ,₪ 129,000סה"כ תקציב .)₪ 209,000
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מר משה סיני  -ראש העיר:

מאחר ואין לנו כרגע קוורום ,ממילא אנחנו התכוונו את התב"רים לא לדון בהם היום ,אלא
לדחות אותם לפעם הבאה .אז אנחנו לא נדון בתב"רים ,ומה שנותר לנו זה קודם כל לשמוע
סקירה על "שותפות  ."2000אז אנחנו נשמע,

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אז אין מליאה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אין מליאה .אנחנו נעשה את זה מחוץ למליאה באופן בלתי פורמלי .מיכאל מגיע לכאן תוך
שתי דקות ,אז תהיה גם ישיבת מליאה .אנחנו נתחיל את הסקירה ,ומיכאל יגיע לפה .זה לא
דבר להחלטות,

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אז רגע ,אז אתה פותח את הישיבה או לא פותח.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני אפתח את הישיבה כשהוא יגיע .מיכאל צריך להגיע תוך  3 ,2דקות.

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
זה לא חוקי.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה לא חוקי בזה?

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
לא ,זה לא חוקי .אתה לא יכול לפתוח ככה ישיבה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

אני אומר ,אני לא פותח את הישיבה,

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
לא ,אתה לא יכול גם ...

מר משה סיני  -ראש העיר:

אתה רוצה ללכת? אני לא הבנתי .מה ,אתה באת לנסות להפריע?

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אני לא באתי להפריע ,אני באתי להגיד את המציאות .מה הקשר להפריע? אם הייתי בא
להפריע ,לא הייתי בא לפה בכלל.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אתה באת אנטי היום?

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
לא ,מה זה אנטי? אני רוצה לשמוע את מר צדקה שיספר לנו מה קורה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

הבנתי ,הבנתי אותך .או.קיי .הבנתי אותך.

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אתה אחרון שמבין אותי.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה אתה רוצה?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
אתה מבין דרך אחרת .אתה לא מבין שום דבר.

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,בואו נתחיל,

מר מתי יצחק  -חבר המועצה:
הישיבה לא חוקית,

מר משה סיני  -ראש העיר:

הישיבה לא חוקית .אז תכתוב שהוא הודיע לפרוטוקול שהיא לא חוקית ,ותודה רבה על
התרומה שלך לישיבה ,ואני מאחל לך חתימה טובה ,גמר חתימה טובה ,שנה טובה ,ותודה
על התרומה שלך .בבקשה ,בואו יש פה חברי מועצה שבכל זאת הגיעו לכאן וכיבדו את
האירוע .אני חושב שהנושא של "שותפות  "2000היא נושא חשוב ,מהותי ,אז בואו נשמע גם
מיוחנן וגם את פופי ,ייתן לנו סקירה על הפעילות שלכם ועל ההתפתחויות המרכזיות בנושא.

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

ערב טוב לכולם .תודה על הסבלנות שקיבלתם אותו .אני מבין שזה לא מליאה ,אבל מי
שישנו ישמע את הסקירה .בטח אחרי פעילות של תקופה מסויימת שתיכף נסקור של
"שותפות  ."2000נמצא פה איתי יוחנן לוי ,שהוא עובד סוכנות מן המניין ,ואנוכי ,דב צדקה,
או בכינויי פופי ,שאני תושב ראש העין ,אבל לא עובד סוכנות מן המניין ,אלא מתנדב לטובת
פרוייקט שנקרא "שותפות ."2000
היסטורית "שותפות  "2000התחיל בתור מה שנקרא בארץ אצל הסוכנות היהודית :שיקום
שכונות ,ומהר מאד עבר ,לפני  9 ,8שנים בערך ,למה שנקרא" :שותפות  ,"2000שבעיקרו
ובבסיסו זה שותפות בין קהילות .קהילה מאמצת קהילה .קהילה תומכת בקהילה ,ולא
ממוסדת תחת הכותרת של עיר או של מועצה ,אלא ממש קהילה מול קהילה .התמזל מזלנו
ויש  42שותפויות כאלה ברחבי מדינת ישראל ,והתמזל מזלנו וקיבלנו שותפות כזאת
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מהסוכנות .התחילה את פעילותה באוגוסט שנת  ,2005אנחנו שנה וחודשיים כרגע ,הקהילות
שאנחנו עובדים מולם זה שתי קהילות בארצות הברית ,קטנות - 1 :בירמינגהם באלבמה- 2 .
ניו אורלינס .לצערנו ,איך שהתחלנו את השותפות ניו אורלינס חוותה את מה שחוותה .כרגע
הם משקמים את עצמם .ההערכה שלנו שחלק מהקהילה היהודית כבר מתחילה לחזור,
ואפשר יהיה לעשות את הפעילות.
הסכומים שאנחנו מוקצים על ידי שתי הקהילות האלה הם זעומים יחסית לסכומים
שמקבלים קהילות אחרות כמו נתניה שמחוברת לסינסנטי .שתי הקהילות גם יחד תורמות
גם יחד לשותפות כל קהילה בסביבות  40אלף דולר ,שזה לא הרבה לפעילות קהילתית ,אבל
אנחנו לא נאשים ,אנחנו נתחיל בסכומים כאלה ונראה לאן נתפתח ולאן נגיע.
המהות הבסיסית היא באמת כמו שאמרתי קהילה מול קהילה כשהועדה היא סוברנית
להחלטות מול הקהילות בארצות הברית ,יחד עם זאת אני חושב שזה היה נכון ,לפחות
בגישה שאני הובלתי והיא זכתה למענה מאד מאד מכובד גם בעירייה פה ,בעיקר מול ראש
העיר .אני לא יודע אם מותר לשבח או לא בישיבות כאלה ,כי אז האופוזיציה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה שראש העיר זה חברי מועצת העיר ,זה כולנו ביחד.

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

אז אתם עכשיו ביחד? מה שקרה ,ואני הובלתי מהלך ,אני חושב שהוא חשוב ,זה כן שיתוף
פעולה ,לפחות עם הרעיונות המרכזיים שהתגבשו פה במליאה ,איך המליאה רוצה לראות,
או איך הנהלת העיר רוצה לראות את העיר ,באיזה צורה? מה מגמת החינוך? הנושא של
המוסיקה ,הנושא של הקשרים עם קהילות בחו"ל ,טיפוח הנוער .ולכן ,בכיוונים שאנחנו
בחרנו כפרוייקטים ,כשאני אומר :בחרנו ,תיכף אני אגע ,זה משהו לא פשוט ,זה משהו מאד
מורכב ,אז בהחלט שמנו לנגד עינינו באג'נדה ,או בפרופיל ,את רצון מועצת העירייה,
ובסכומים הזעומים שיש לנו,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
מה שאתה חושב שזה רצון מועצת העיר,

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

מה שקיבלתי מכם במכתבים ,באמרות ,בכנסים ,וגם אם לא ,אל תיעלבו ,פגעתי  -פגעתי ,לא
 -אז גם בסדר.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אתה לא חייב לעשות את רצון מועצת העיר,

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

בדיוק .זה מה שאני אומר .אז אני אומר :אם פגעתי  -על הכיפאק .אני מקווה שאני פגעתי.

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא ,על פי "שותפות ,"2000

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

אני לא חייב,

מר משה סיני  -ראש העיר:

יש ,עד כמה שאני זוכר ,סעיף ברור שהשותפות  2000היא למעשה,

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

סוברנית לגמרי,

מר משה סיני  -ראש העיר:

היא סוברנית להחליט מה שהיא רוצה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
כן ,אבל אז לא צריכים לומר את האמירה שנאמרה.

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

אני אגיד את האמירה ,כי אני מאמין שלמרות הסוברניות הגדולה שיש לי ,אני רוצה ,אני
רוצה ,אם אני לא אצליח  -זה בעיה שלכם ,לא שלי .אל תיפגעו ,אני רוצה לפגוע גם
לרצונותיכם .פגעתי  -הצלחתי .לא פגעתי  -על הכיפאק ,המשכתי .עכשיו ,למה אני אומר אני
לא סוברני? כי הועדות המשותפות חייבות להיות מושפעות בפגישות משותפות עם
האמריקאים להעלות את הפרוייקטים המשותפים ,ולקבל ההחלטות שהם תואמות גם את
רצון הקהילה בארצות הברית .ואני אומר את זה כי אנחנו ,הישראלים ,אנחנו מאד מאד
זריזים ,מקבלים החלטות מהר ,שלחנו להם אם האג'נדה הסופית שלנו .הייתי אומר
בעדינות הם די נעלבו ,הם רצו משהו אחר .נפגשנו פה בארץ ,וסיכמנו בסוף על פעילות שם
שנת  ,2006ואנחנו מגבשים כרגע ,בימים האלה ,את הפעילות של  .2007אנחנו נוסעים
לארצות הברית משלחת מהשותפות מראש העין ב  21 -באוקטובר למשך שבוע ימים ,נהיה
גם בברמינגהם ,גם בניו אורלינס ,נעשה פגישה משותפת ,נעלה את הרעיונות המשותפים
שכבר פוקססו ושודרגו ושודרו אליהם על מנת שיהיה לנו בסיס רעיוני לפרוייקט.
הפרוייקטים שהתחלנו בהם השנה הם ,א'  -חשבנו שזה נכון ,ועל פי הסכמה של
האמריקאים ,זה מלגות לסטודנטים .יש לנו סטודנטים בראש העין ,והקמנו ועדה מאד
אחראית ,מאד רצינית ,ישבנו עם הסטודנטים ,פרסמנו באתרים .דרך אגב ,כן קיבלנו סיוע
מכם לפרסום ,זאת אומרת שיש לנו איזה שהוא מכנה משותף כזה או אחר .הדוברת נדמה לי
עזרה לנו .ונבחרו  10סטודנטים ,על פי התקציב שאושר יחד עם האמריקאים .כל סטודנט
 1,000דולר .המחוייבות שלו בקהילה היא בראש ובראשונה להתעסק עם נוער ,להתעסק עם
בתי ספר .פה כן היתה פניה של העיר אלינו אם נוכל להקצות חלק מהסטודנטים כמסגרת
שלכם לשיקום שנקראת :שכונת ג'ון קנדי ובית ספר "היובל" שלקח את זה .אז תרמנו,
במירכאות ,שני סטודנטים לעניין הזה ,והנה ,זה דבר למשל שתואם את העירייה ,תואם את
הרצון שלנו ,ובא לישראל לשלום ,לא למלחמה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
לא הבנת את הניואנס הקטן שהתכוונתי אליו,

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

הבנתי מצויין ,ואני לא מתכוון להיכנס לפוליטיקה הפנימית שלכם .הבנתי מעולה .תאמיני
לי .אני לא נכנס לזה .אני כל כך רוצה לעשות את העבודה בשקט ,אני לא רוצה הפרעות
פוליטיות כאלה ואחרות בתוך הזה .זה לא נכון ,דרך אגב ,זה באמת לא נכון,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אני כן רוצה לומר ,היות ואתה כן באי זה שהוא מקום מתייחס ,אז אני רוצה כן להבהיר .יש
פשוט לעשות הבחנה בין עירייה לבין מועצה .אתה אמרת :אני עושה על פי מדיניות המועצה,

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

אהה,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
היות וזה לא על פי מדיניות המועצה אז תיקנתי אותך.

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

אז העירייה ,העירייה.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
זה הניואנס הקטן בלבד .כל השאר מבורך,

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

אני עושה על פי האידיאולוגיה שהבנתי מהעירייה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
יפה.

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
אגב דב ,יש לנו ועדת מלגות בעירייה ,ורצוי לשתף,

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

לא,

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
אה ,לא?

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

לא .במה לשתף?

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
מה הכוונה?

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

במה לשתף?

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
אם יש ועדת מלגות ,אז כנראה אולי היא רוצה לעשות איזה משהו.

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

לא ,לא ,זה תעשו מה שאתם רוצים ,ואני יעשה מה שאני רוצה .יש לי  10סטודנטים ,אנשים
נחמדים ,מקבלים  1,000דולר ,תורמים לקהילה ,ותודה רבה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

זה שזה מלגות זה בסדר .המלגות זה פרוייקט בתוך "שותפות  ."2000זה נקבע שצורה
בילטראלית בין השותפות פה לשותפות בארצות הברית ,ללא שום קשר לדברים אחרים.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

לא אתקן לך מרצפות בבית ספר ,לא אתן לך מלגות שלא שייכות לך .מי שייתן את המלגות -
"שותפות "2000

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
אבל אתה משתמש בשם שלי.

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

במה אני משתמש בשם שלך?

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
בעירייה.

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

אני משתמש בשם שלך?

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
אתה עושה "שותפות  "2000בין עירייה לבין עירייה.

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

לא ,אתה לא הקשבת כנראה,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
אז מה?

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

בין קהילה לקהילה .לא הקשבת,

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
אז א'  -אני מאד מאד אשמח אם תביא איזה שהוא משהו,

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

מה?

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
שאנחנו נקרא גם כן,

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

אני אביא לך,

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
ואז נראה באמת ,נהיה מדוקדקים בדיוק,

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

בדיוק קהילה מול קהילה .אני אתן לך,

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
או.קיי.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

קהילה מול קהילה .זה מלגות .הפרוייקט השני שאנחנו לקחנו על עצמנו זה לארח ולהתארח.
אנחנו נקרא להם משלחות מחנכים קראנו להם ,ואנחנו בקשר ,יש לנו תתי ועדות של הועדה
שלנו שיבואו בקשר גם עם בירמינגהם וניו אורלינס ,נארח פה ,אני מקווה ,ארבעה וארבעה,
גם הקהילה בניו אורלינס קצת קשה לה להתמודד ,יבואו הנה  8אנשים ,יתארחו אצלנו ,גם
בבתים ,נפנה לאנשים ,יארחו אותם ,נעשה להם סיבוב בראש העין ,נראה להם את מרחב
התפר ,את העירייה ,את המוזיאונים ,את לכמה שצריך ,ובשנה הבאה כנראה אנחנו נשלח,
לא כנראה ,נשלח משלחת מטעמנו על מנת להתארח בקהילה שם.
הפרוייקט השלישי הוא קצת יותר יומרני ,קצת יותר גדול ,קצת יותר תובעני ,ואותו רצינו
לשלב מאד יחד עם ראש העין עיר המוסיקה .הסכמנו עם הקהילות בארצות הברית ,מה
שנקרא ,את המנצח בתחרות נולד לשיר ,או שיר נולד ,או משהו כזה .תתבצע פה תחרות מאד
אינטנסיבית ,מתוקצבת על ידינו כמובן ,מתואמת עם מערכת החינוך של העיר על מנת
לראות איזה משלחת ,אנחנו רוצים שזה יהיה משלחת לא ילדים קטנים ,אלא בגילאי חטיבת
הביניים ,שיוכלו לייצג ,אחרי שהם יזכו פה בתחרות ,שתהיה בליווי מוסיקלי ,עם ליווי של
אנשים שמבינים יותר .לא נגיע לרמה של כוכב נולד ,אבל בהחלט נגיע לאיזה משהו שהוא
יהיה מכובד ,משלחת מוסיקלית מכובדת .כן ,שיתפנו פה את העיר ,שיתפנו את מנהל
הקונסרבטוריון ,את מאיר צוריה .יש לנו אנשים מתוך ,דרך אגב ,הכל בסיס עירוני .זאת
אומרת ,אנחנו לא לוקחים אאוטסורסינג חיצוני ,כי זה המטרה שלנו ,כי אם יש פה אולפן
הקלטות אז הוא יהיה שותף ,אם יש פה סטודנטים למוזיקה אז הם יהיו שותפים.
הפרוייקט הזה יוצא לדרך ,ואנחנו מקווים אמצע שנה הבאה המשלחת הזאת תצא לדרך
בתור נציגה מוסיקלית של ראש העין .לגבי שנה הבאה אנחנו בחרנו כבר את הפרוייקטים.
אני יעשה הפסקה קלה ,אתן ליוחנן ,הוא יתאר קצת את השותפות ,קצת יותר גדול ,ונחזור
לפרוייקטים של  ,2007ולשאלות שתירצו.

מר יוחנן לוי  -הסוכנות היהודית:

אולי טיפה אבל רק להרחיב לפרוייקטים שאנחנו בחרנו בהם לגבי השותפות אולי באמת
ניתן הרחבה על השותפות קודם .קצת על הקהילות,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

אולי תציג את התפקיד שלך ,לא בטוח שכולם יודעים,

מר יוחנן לוי  -הסוכנות היהודית:

התפקיד שלי הוא מנהל השותפות .אני מנהל את השותפות הזו .אני מנהל שלוש שותפויות:
את השותפות הזאת ,את השותפות בין רמלה ,גזר וקנזס סיטי ,ואת השותפות בין פתח
תקווה ליוסטון .השותפות הזו אומנם החלה לפני שנה ,אבל אני רוצה להעיד ,לי מותר
להחמיא כמה שאני רוצה ,המתנדבים מראש העין הם מתנדבים מעולים .ועדת ההיגוי פשוט
פועלת בצורה יוצאת מהכלל ,ואני אומר לכם את זה כמי שמנהל שותפויות אחרות כמו
שציינתי .הרצון פה לעשות הוא גדול .החוויה שלי מכאן היא מאד מאד טובה .אם זה מעיד
על ראש העין ככלל ,אז יש לכולכם במה להתגאות.
לגבי הקהילות בחו"ל  -הקשר איתם ,הקשר עם בירמינגהם התחיל לפני למעלה משלושים
שנה במסגרת שיקום שכונות ,אתם בוודאי מכירים אותם ,חלק מכם הרבה יותר טוב ממה
שאני מכיר .יש לכם פה מתנ"ס על שם תורם מבירמינגהם בשם קימרלינג שתרם בשנה
החולפת רבע מיליון דולר לשיפוץ .זה לא הולך ברגל .באמת התקציב החל נמוך ,אנחנו
מקווים בהדרגה ,בלי עיניים גדולות ,בלי לנסות לנגוס משהו שאנחנו לא נוכל כולנו לבלוע,
להגדיל את התקציב משנה לשנה ,ולהרחיב את הפעילות משנה לשנה .בירמינגהם רואה
חשיבות אדירה בקשר עם ראש העין ,כמו גם ניו אורלינס .ניו אורלינס ,אגב ,הקהילה
בברמינגהם מונה כ  5,000 -יהודים .רק לסבר את אוזן לגבי החום והרצון והמחוייבות של
הקהילה הזאת לגבי ראש העין בפרט וישראל בכלל ,הסוכנות היהודית היתה מעורבת
במגבית חירום של כל הקהילות היהודיות בארצות הברית לטובת המלחמה ,נזקיה וצרכיה.
קהילת בירמינגהם גייסה למעלה ממיליון דולר .עכשיו אני אומר לכם שיש שם 5,000
יהודים ,מיליון דולר הוא סכום אדיר .זה לא פשוט  20אלף דולר לראש ,כשצריך לקחת
בחשבון שברמינגהם רואה גם חשיבות אדירה בקשר שלה עם הקהילה הלא יהודית
בברמינגהם .מאד מאד חשוב להם .הם מערבים את הקהילה הנוצרית גם ביחס שלה החם
כלפי ישראל ,ומתרימים אותה עבור צרכים בארץ .אז גם את זה אנחנו לוקחים בחשבון
כשאנחנו מנהלים את השותפות.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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הקהילה בניו אורלינס היא ,כל לואיזיאנה היו ,לפני קטרינה ,בין  15ל  16 -אלף יהודים .כמה
יש היום בניו אורלינס אנחנו יודעים שיש לפחות רבע מהמניין הזה או פחות שחזרו .אם
נאמר  .75%אבל צריך גם לקחת בחשבון שהעסק מאד נזיל שם .זאת אומרת ,גם מי שנמצא
שם כיום עדיין נורא קשה לנטוע שורשים בתוך כל הביצה הזאת שנוצרה שם ,תרתי משמע,
ואנחנו עדים למקצוענים שעובדים מולנו ,ופתאום אנחנו מקבלים טלפון ,או בשיחה ,פתאום
הם מודיעים לנו :כן ,כשאתם תגיעו אנחנו כבר לא נהיה ,כי אנחנו עוברים ליוסטון ,משם
הגענו במקור ,משם המשפחה ,באיזה נימת התנצלות ,ואנחנו בתהליך של לבחור נשיא חדש
לקהילה ,שאגב ,נבחר נשיא חדש לקהילה ,והוא ישראלי ,שזה גם כן אומר דרשני באיזה
שהוא מקום .בקיצור ,הקהילה הזאת תהיה באיזה שהיא מגמה של התייצבות בזמן הקרוב.
אני לא רוצה לומר כמה .צריך לקחת בחשבון שאנחנו יש לנו פה חלק .ראש העין כקהילה
ותיקה ,יציבה ,חזקה ,יחד עם בירמינגהם ,לסייע בניו אורלינס קצת למצוא את עצמם .לנו
יש תפקיד מאד חשוב בזה שאנחנו בעצם עוסקים בפרוייקטים של זהות יהודית ,של זהות
משותפת ,של קשר שלהם אלינו ,לארץ ולראש העין בפרט .זה לא הולך ברגל הדבר הזה ,זאת
אומרת ,זה מאד מאד חשוב להם .אנחנו גם רואים חשיבות אדירה בלהביא במשלחת
המחנכים שפופי דיבר עליו קודם ,שהוא אגב פרוייקט מאד יוקרתי בשותפויות ,ורץ שנים,
והוא מאד מוצלח ,וזה תורם מאד לקשרים בין הקהילות ,להביא גם מחנכים מניו אורלינס,
ושוב ,אנחנו נתקלים כל הזמן בקשיים מולם כי מערכת החינוך ,למשל ,החלה שם את השנה
מאוחר ,ונורא קשה לשחרר את המורים שלהם בתאריכים שאנחנו מבקשים אותם.
האתגרים מולם הם אינסופיים ויום יומיים ,ואנחנו באיזה שהוא מקום אלה שמושכים ,והם
אלה שאומרים :רגע ,רגע ,רגע ,אנחנו לא בטוחים אנחנו לא יודעים ,אנחנו לא חושבים ,זה
בניגוד למה שצריך לקחת בחשבון שאנחנו רגילים להיות המקבלים לעומת קהילות בחוץ
לארץ שהם הנותנים .אני חושב שגם בזה אנחנו יכולים כאן להתגאות .זה היתה סקירה,
באיזה שהוא מקום ,לגבי הקהילות.

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
אגב ,יש קשר בין הקהילות בישראל שאתה אחראי עליהם ,או שאתה מתעסק עם כל קהילה
בנפרד?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר יוחנן לוי  -הסוכנות היהודית:

כל הקהילות הם בנפרד .המטרה של השותפות היתה ליצור רשת אומנם של קהילות שהם
שותפות ,אבל השותפות בין אחת לשניה היא רבת שנים ,משמעותית ,ובעצם ליצור קשרים
בין אנשים בקהילות שם ,וליצור בעצם רשת חברתית בין הקהילות בארץ ובחוץ לארץ .יש לי
כמה דוגמאות של קהילות כאלה שמקיימים ביניהם יחסים של שנים מאד מאד ענפים ומאד
מאד פוריים .אנחנו רוצים להגיע לזה כאן ,זו המטרה שלנו.

מר משה סיני  -ראש העיר:

פופי ,אתה רק ראש העין?

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

לא ,לא ,כולם מראש העין ,תושבי ראש העין ,קהילת ראש העין .היה להם חשוב עוד
כשקבענו את הכללים הבסיסיים היה חשוב לברמינגהם שמחוברת לראש העין כבר שנים
רבות ,אתם זוכרים לטובה את תזמורת המנדולינות הרבה שנים ,הם חששו מאד על
החיבוריות על הותיקה והשכונות החדשות ,זה היה קריטי בשבילם .זאת אומרת ,הם ישבו
יומיים שלמים וראו האם זה מחובר ,האם יש נציגים ,הועדה היא מעורבת לגמרי,
הסטודנטים מחולקים מהותיקה ומהחדשות .הכל היה להם מאד חשוב .מאד חשוב להם,
למשל ,המתנ"ס לראות אותו משוקם ומתרומם .מאד חשובה להם ,הם היו מאד חרדים,
ושיתפתי את ראש העיר בזמנו ,לגבי התזמורת עצמה ,המנדולינות מה קורה איתה ,לאן היא
הולכת .הם זוכרים זיכרונות טובים .הפרוייקטים שאנחנו הולכים להציג ב  21 -לחודש ,או
בתחילת ה  21 -לחודש,

מר משה סיני  -ראש העיר:

איפה? בארצות הברית?

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

בארצות הברית.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

אולי תיתן פרטים מי נוסע לשם?

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

כן .נוסע יוחנן ,אני ,נוסעת ריקי מהספרייה ,שהיא חברת ועדה.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
תזכיר מי חברי ועדת ההיגוי,

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

 ...יושב ראש .ריקי,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
ריקי ,שמה היא? הספרנית?

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

היא הספרנית .במקרה ,אבל היא  ...ספרייה ,יסכה ,יש לנו את עמי מהשכונה החדשה ,ובת
זוגו לחיים חיה .יש את מיכל כפכפי ,ומשה להט.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
מאיר שרון.

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

נכון ,סליחה ,מאיר שרון .מצטרפים לסיוע מצטרף גם בחור שיעזור לנו קצת בנושא
המוסיקה זה שני ,דני שני .אלה האנשים ,אלה חברי השותפות .שקלנו להרחיב .יכול להיות
שנרחיב ,זה על בסיס התנדבותי לגמרי .כרגע אנחנו עומדים במטרות ,יכול להיות שלקראת
שנה הבאה נצטרך להרחיב ,כי כמות הפרוייקטים אנחנו רוצים מאד מאד להגדיל אותה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

יוחנן ,אתה,

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

ריקי,

מר משה סיני  -ראש העיר:

יסכה ,ריקי ,ו?

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

משה ועמי.

מר יוחנן לוי  -הסוכנות היהודית:

יש עוד דבר אחד שלא הזכרנו לגבי  ,2006והוא בעצם חלק מהיוזמה של תכנית המחנכים
במסגרת תכנית החינוך ברמינגהם בורד רצו לראות אותנו מקימים כאן ,מה שקוראים:
מרכז למידה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה הם רוצים?

מר יוחנן לוי  -הסוכנות היהודית:

מרכז למידה .שבעצם הקצנו לזה  3,000דולר מתקציב השותפות ,ואנחנו נקדיש אותו למרכז
ללימודי אנגלית .הוא יהיה חלק ,פיזית ,הוא יהיה חלק מהספרייה ,כך לפחות אנחנו
מקווים .זו היוזמה ההולכת ונרקמת .אנחנו רוצים קצת לקנות ציוד ,וקצת שמע ,ציוד אודיו
להשמעת סיפורים בשפה האנגלית .אנחנו נרתום שניים מהסטודנטים שלנו ,זו גם מטרה,
לרתום שניים מהסטודנטים,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר שלום דראב -סגן ראש העיר:
באיזה אוכלוסייה אתם מתמקדים?

מר יוחנן לוי  -הסוכנות היהודית:

תראה ,כל האוכלוסייה שמגיעה בעצם לספרייה העירונית וצריכה ,קו נטוי ,רוצה ללמוד
אנגלית .כמובן שאנחנו למשל ,הסטודנטים שלנו התמקדו באוכלוסייה שאנחנו חונכים ,אבל
באופן עקרוני זה פתוח לכלל תושבי ראש העין.

מר שלום דראב -סגן ראש העיר:
השאלה אם לא כדאי בשלושת אלפים דולר האלה להתמקד בקבוצה מסויימת,

מר יוחנן לוי  -הסוכנות היהודית:

סליחה ,שלושת אלפים דולר הם בעצם למסד או לבסס את המרכז ,והמרכז יופעל על ידי,
למשל ,אנחנו נחפש בת שירות ,ריקי כמובן תסייע ,והסטודנטים שלנו .זאת אומרת ,גם את
זה אנחנו,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
זה רק בסיס להשקעה .אחר כך משאב שהוא לא נגמר.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה הפרוייקטים ל ?2007 -

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

אז זהו ,אני אגיד לכם מה הפרוייקטים ל  .2007 -אנחנו מאד מקווים ,אני אומר לכם באמת
בכנות ,אנחנו נתקלים בקשיים לא פשוטים עם הקהילות .הקשיים הם אובייקטיביים
וחלקם גם לא אובייקטיביים .זאת אומרת ,מאד מאד קשה להם אם זו אוכלוסייה מבוגרת.
קשה להם ,הם מתכננים את החיים ,כמו אמריקאים ,טוב להרבה מאד זמן ,הם לא

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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ספונטניים .קשה להם מאד להיערך לקליטה של אנשים .מה שנראה לנו מאד בנאלי ,אני
פתחתי את הדלת במוצאי שבת ,נכנסו ארבעה איש ,אתה רק שמח .אצלם זה מאד מאד
מסורבל.
הפרוייקטים שאנחנו בחרנו א'  -אנחנו צריכים להקצות חלק לועדת היגוי .אז שמנו חמשת
אלפים דולר לאירוח של ועדת ההיגוי שיבואו הנה .אנחנו הולכים לשלוח ילדים מראש העין
למחנות הקיץ ,ילדים גדולים ,בשנה הבאה .מה שמאד מאד היו רוצים בשתי הקהילות
האלה .תיקצבנו את זה ב  16 -אלף דולר .אבל עזבו את הסכומים כרגע,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
כמה ילדים .עזוב ,אל תדבר איתי על סכומים ,דבר כמה ילדים.

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

בין  6ל  8 -ילדים שיסעו להדריך במחנות הקיץ.

מר משה סיני  -ראש העיר:

זה מתי? זה ב ?2007 -

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

כן .יש לנו פרוייקט יומרני ,לא מצד ראש העין ,אלא מצידם ,נראה איך הם יעמדו בזה .רעיון
שעלה ,אני מודה שהוא שלי ,אנחנו רוצים לשלוח מבוגרים ,לא ילדים ,כל הילדים כבר היו
וחרשו את פולין מפה ועד הודעה חדשה ,אני חושב שיש מבוגרים שעוד לא היו שם .אנחנו
רוצים מברמינגהם וניו אורלינס וראש העין ,שזה אותי רק לדבר על זה עושה לי התרגשות,
אבל אני לא יודע אם זה יוקם .להביא הנה אנשים משם ,הנה ,לעשות סמינר של שבוע ימים
פה ביד ושם ,ומפה תצא משלחת משותפת לסיור ,אותו סיור שעושים הילדים ,אבל הפעם
מבוגרים של שלושת הערים האלה .תיקצבנו את זה בהרבה כסף ,אם כי ההשתתפות
העצמית ,וזה לא נגענו ,כל פרוייקט כזה יש גם השתתפות עצמית גם של הילדים .של הילדים
היא קטנה ,של המבוגרים היא בטח הרבה יותר גדולה ,ואנחנו היינו רוצים לעשות משלחת

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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כזאת לפולין .אני חושב שזה יכול להיות מרתק .זה נשמר להרבה מאד שנים.
מלגות  -ממשיכים בשנה הבאה .זאת אומרת ,גם ה  10 -סטודנטים ,ועוד  10סטודנטים ,אז
אנחנו מעמידים את עצמנו על  22אלף דולר .זה ילך כל הזמן ויכפיל את עצמו ויתווסף ,אז
לכן הכפלנו .הילדים של השנה יקבלו גם בשנה הבאה ,פלוס עוד  10ילדים ,אז אנחנו כבר
משריינים  22אלף דולר לשנה הבאה.

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
אגב ,סליחה רגע ,מה היתרון לעומת פר"ח למשל?

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

אני לא יודע מה זה פר"ח.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
מה שאתה עושה ,עושה פר"ח?

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

אני לא יודע מה זה פר"ח.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
זה אותו עיקרון.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
זה אותו עיקרון תחת שם אחר.

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

מצויין.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' איילת גלילי – דוברת העירייה:
פר"ח לא מתמקד באותה עיר .פה הדגש הוא ממש,

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

בתוך העיר .פר"ח לא באותה עיר.

מר יוחנן לוי  -הסוכנות היהודית:

יש לנו גם כוונה להפוך את הסטודנטים האלה בעצם למתנדבים של "שותפות  ."2000זאת
אומרת ,אנחנו רוצים כמובן שהם יבינו מאיפה מקבלים את המלגה ,למה הם מקבלים את
המלגה ,למה רוצים להשקיע בהם ,ושהם ישקיעו משהו חזרה.

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

העיקרון הוא ראש העין בתוך ראש העין .הנושא הנוסף אנחנו השנה מארחים אותם ,שנה
הבאה אנחנו שולחים שמונה מחנכים ,קראנו לאדיוקשן ,נשלח אותם בשנה הבאה .יש מה
שנקרא לא מכבייה ,אלא מכבי גיימס.

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
מה המטרה של המשלחת?

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

חילופי מחנכים בשתי הקהילות,

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
שבועיים ,שלושה?

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

עשרה ימים .הם יבואו הנה ,אנחנו רוצים למשל ,אני לא רוצה להלאות אתכם ,אבל יש
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תכנית מסודרת .הם אמורים לבוא סביב חג החנוכה .אז להתארח אצלנו בביתם .לעלות
לירושלים לראות איך מדליקים נרות ,להסתובב במאה שערים ,להיות פה בכל מוסדות
מורשת שיסכה בנתה של מורשת תימן ,בתי הספר,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
לראות איך חוגגים,

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

כן .אותו דבר בשנה הבאה אנחנו נשגר.

מר יוחנן לוי  -הסוכנות היהודית:

יש עוד עניין שאנחנו רוצים בעצם לבנות איתם תכנית משותפת שתהיה ללימודים כאן
וללימודים שם .זאת אומרת ,איזה שהוא משהו משותף שיילמדו בכיתות בברמינגהם ובניו
אורלינס ,ובמקביל בכיתות פה בראש העין.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
ועל איזה שכבת גילאים אתה מדבר?

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

ריקי למשל עשתה את זה עם צ'ילה ,זה יצא מצויין ,הם התכתבו באינטרנט ודיברו .אבל זה
למשל דוגמא שהיינו רוצים .יש משחקי מכבי ,לא מכבייה ,משחקי מכבי זה בתוך ארצות
הברית בין הקהילות .הם ביקשו שנתגבר אותם,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
זה מותר על פי התקנון?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

כן ,כן .ילד בקבוצת הכדורסל ,אז נעשה פה כמובן בחירה ,נשלח מנהיג ספורטיבי כמו פיני
שאתם רואים שהוא כל היום במשקלות .ניקח את הילדים ,ייצג אותנו בתוך הקבוצות
שלהם .אני חושב שזה חשוב כהיטמעות בתוך הקהילה.
תרבות  -כמו שעשינו השנה את התרבות הזאת של המוסיקה ,אנחנו לא יודעים בדיוק באיזה
מתכונת ,אבל הקצנו לתרבות לשנה הבאה גם כן  15אלף דולר .לא יודעים בדיוק באיזה
מתכונת .אם ילך לנו עם שיר נולד,

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה התקציב של שנה הבאה?

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

בסך הכל  .110זה סכומים זעומים .זה עלוב .למשל ,מרים פיירברג,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אבל עם כמה הם התחילו את השותפות? עם הבטחה ל  150 -אלף דולר ,ובאותה שנה קיבלו
כבר  350אלף דולר.

מר יוחנן לוי  -הסוכנות היהודית:

אתם רוצים דוגמא לשותפות עשירה ,אני אתן לכם :שיקגו מול קריית גת ,שיקגו נותנים פה
לקהילה,

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

מה זה עזר לקריית גת ,תסביר לי.

מר יוחנן לוי  -הסוכנות היהודית:

לא עזר .לנו זה עוזר .אתה רואה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
כמה?

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

.1.3

מר משה סיני  -ראש העיר:

מיליון דולר?

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

כן.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

עכשיו ,אני רוצה רגע עוד פרוייקט שאנחנו הולכים להציע להם אותו ,אני חושב שימצא חן
בעיניכם .יש פרוייקט שמוביל במדינה יה יה ,האלוף יורם יאיר שנקרא :אחרי .זה לקחת
ילדים שהם על הברזלים ,מה שנקרא ,הוא לוקח אותם ,מטפל בהם ,מטפח אותם ,והמטרה
שלו זה שהם יתגייסו לצבא ליחידות קרביות.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מצויין ,פיני זה,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
כמו רפול.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

זה דומה לנערי רפול .אנחנו הקצבנו  10אלפים דולר לעניין הזה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

יפה מאד,

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

להצטרף ליה יה ,כי התשתית כבר קיימת ,ואם אני לוקח  10ילדים ומצליח למקם את זה ,אז
זה פרוייקט שהוא מאד אטרקטיבי.

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
אגב ,כמה חבל שאתה לא משתף את העירייה,

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

תיכף נגיע ,אני אחזור אליך עם השותפות,

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
יש יחידות של נוער פה בעיר,

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

שיתפנו את כולם .עוד פעם ,אני אחזור עוד פעם למה שהתחלתי .זה התקציב ,וזה
הפרוייקטים לשנה הבאה .אנחנו הולכים לאשש אותם בישיבה ,לדעתי ,לא קלה .מאד קשה
להם .מאד קשה להם לשלוח ,מאד קשה להם להתעורר .כבר סיכמנו על דצמבר שהם
שולחים את המשלחות אדיוקשן האלה ,אז ניו אורלינס כבר קיבלו פיק ברכיים מאיפה
נמצא ,מאיפה לא נמצא.
כמה דגשים ,ובזה אני מפסיק להתיש אתכם .הדגש הראשון הוא ,אנחנו לפחות ,ואנחנו
עומדים בו ,זה חיבוריות בן הותיקה והשכונות ,אחרת אני חושב שזה לא טוב ,א'  -מול

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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הקהילות שם ,אבל זה לא טוב בעיקר מול מה ששמנו פה לגבי איך אנחנו רואים את העניין.
 - 2אנחנו כן חושבים נוער ,חינוך ,זה לא סיסמאות ,נוער ,חינוך ,תרבות ,אלה בראש מעיינינו
בתקציבים שאנחנו מקציבים ,וזה גם בולט בתקציבים .אנחנו כן מחוברים לכל הילדים
שמסתובבים פה ,אנשים שהם בחינוך ,ריקי בחינוך ,ויסכה מעורבת ,וכל האנשים האלה,
נפגשנו עם פרנסי העיר ,עם יושב ראש ועדת החינוך,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

ואיתך ,וקיבלנו את הרעיונות.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אנחנו ישבנו בישיבה ,והם שאלו ,וכל אחד הביע גם את הצרכים ,העלה את דברים של צרכים
של העיר .הם העלו כל מיני רצונות שבפועל למשל ,אבי אמר שחבר'ה ,עם כל הכבוד ,למשל,
זה בלתי אפשרי לעשות אותם ,כי בתי הספר מלאים בפרוייקטים עד לכאן .זאת אומרת,
לפעמים יש גם רצון להיניק יותר ממה שהעגל רוצה לינוק.

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

בדיוק .אלה הפרוייקטים שלנו ,זאת הועדה .אם נשמעתי תוקפן ,שלום ,אז אני מתנצל ,לא
התכוונתי להיות תוקפן .למה? אני אגיד לך את האמת ,אתה הלוא נכווה באיזה שהיא
סוגייה ,ואז אתה מגן על עצמך .אני באתי בשנה שעברה ,עוד לא הספקתי לפתוח את הפה,
קפצו עלי :איפה הכסף? איזה כסף אני אומר להם .אמרתי :חבר'ה ,רגע,

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
אני זוכר את ,זה לא היה,

"חבר"  -למען הרישום הטוב

28

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מיום  3/10/2006מס' 65/11

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

זה היה בדיוק ככה ,ויותר גרוע .אז אמרתי :חבר'ה ,אנחנו לא אוייבים ,אנחנו אתכם .אבל
התקציב הזה זה מגובש יחד עם קהילות בחו"ל ,הם רוצים לראות את המעורבות שלהם ,הם
מאד מאד חרדים לאן זה הולך .אנחנו רוצים להטמיע את ראש העין כקהילה כזאת ,ואת
התרבויות ,את מגוון התרבויות ,את שיקום השכונה הזאת ,טיפול בסטודנטים .לכן ,זה לא
שאנחנו חרדים על ה  100 -אלף דולר ,זה לא מה שיביא תקומה ,או תשואה ,ויקפיץ אותנו,
אבל זה מה שייתן איזה טעם לחיים קצת לקהילות של שלושת הערים האלה .זה מה שאנחנו
עושים ביכולתנו הדלה ,ובהתנדבות .אני אומר לכם עכשיו ,יוחנן אמר את זה בצניעות ,יש לי
ועדה פשוט להתגאות בה .מסורים ,ובאים ,ותורמים מזמנם ,ואין בקצה הרבה כיבודים כמו
שאפשר לחשוב .אני הייתי עם ראש העיר בברמינגהם בנושאים אחרים ,תשמע ,אתה בא
בערך עזה זה מקום עליז לעומת ברמינגהם .באמת פה אנשים תורמים כדי לראות בסוף ,אני
רואה את ריקי כמה היא מבלבלת לי את המוח עם הספרייה ,וכסף ,ולתרום לספרייה ,ואיך
היא רוצה לראות ,וחזון עתידי .אני חושב שהאנשים עושים עבודה נפלאה בתוך הועדה בתוך
התנדבות ,וזה צריך לחמם את הלב גם של האנשים שיושבים פה ,ובאמת אני לא בקיא,
באמת אני לא בקיא בכל ,איך העירה לי שרי? מה זה מועצה ,ומה זה מליאה ,ומה זה ראש
עיר .אני לא בקיא .אני יודע שאני פה תושב ראש העין ,זה מה שאנחנו יכולים לעשות ,רוצים
לעשות הכי טוב שאפשר ,מבלי לא לדרוך על אף אחד ,ומבלי שנפריע לאף אחד ,אלא שבסוף
באמת נגיד :ואללה ,הזזנו כמה דברים לטובת הילדים ,לטובת הציבור ,ואם זה לא תמיד
פוגע לרצונותיהם של כולם ,הלוא כוונות שלנו בסך הכל פוזיטיביות ,זה לא שאנחנו עושים
פה דברים שהם אנטי קהילה 10 ,סטודנטים מקבלים  1,000דולר .איכפת לי מי הסטודנטים?
תאמין לי לא איכפת לי.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
לנו איכפת.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
לא ,איכפת לך ,גם לך איכפת,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

לא ,לא הבנתם,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אבל לא הבן אדם כפרסונה,

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

בדיוק .לא האיש כפרסונה ,אלא הקריטריון שהוא איש שצריך את זה ,וזה נותן לו,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
וזה יעזור לו,

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

והוא יכול לתרום לקהילה ,והוא רוצה לתרום לקהילה .זה מה שמוביל אותנו .ואם תיקחו
אותנו ככה ,אני חושב ששני הצדדים ייהנו ,באמת ייהנו מכל העשייה הזו .תודה רבה לכם.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אחד הדברים היפים בדבר הזה ,שבגדול הפעילות כל כך מגוונת ,והיא לא מוכוונת רווחה.
זאת אומרת ,זה לא התמקדות באיזה אוכלוסיית רווחה שצריך לשרת את האוכלוסייה זאת
כמו שאנחנו נוטים בהרבה מאד מהמקרים לעשות עם גופי צדקה כאלה ואחרים ,ועמותות,
לטפל באוכלוסיות הרווחה ,וכך צריך להמשיך ,לדעתי ,עם המאמצים שלכם למקד אותם
בכל האוכלוסיות שאפשר בצורה הכי מגוונת שאפשר ,ולא להישאב ,כמו שקורה לנו במדינה
החמודה שלנו לסייע לכל אלה שנזקקים במהלך שנה ,כי כאלה יש המון ,ואף פעם לא נפתור
להם את כל הבעיות .ולכן הכיוון הזה כפי שאתם מציגים אותו הוא כיוון יפהפה ,ואני אשמח
מאד לשמוע שהוא תמיד ממשיך במגוון הרחב מאד של הפעילויות ולא מתמקד ברווחה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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שאלה אחת :האם יש מיגבלה על מספר הקהילות שאנחנו יכולים לעבוד מולם בארצות
הברית?

מר יוחנן לוי  -הסוכנות היהודית:

כן,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
מה המגבלה?

מר יוחנן לוי  -הסוכנות היהודית:

המיגבלה היא שהקהילות ,מה שנקרא ,במירכאות ,תפושות .זאת אומרת ,כמעט כל
הקהילות הגדולות ,או המשמעותיות ,וגם הקטנות והפחות משמעותיות שרוצות להיות
מעורבים ב"שותפות  ,"2000מעורבות ב"שותפות ."2000

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
אגב ,בהמשך לשאלה שלו ,דווקא ארצות הברית?

מר יוחנן לוי  -הסוכנות היהודית:

לא .יש גם אירופה ,יש לי גם אוסטרליה ,יש לי גם דרום אפריקה,

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
יש כל כך הרבה ערים .כל הערים שלהם תפושות?

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר יוחנן לוי  -הסוכנות היהודית:

אני רוצה להגיד לכם יותר מזה ,הרעיון של השותפות החל,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר יוחנן לוי  -הסוכנות היהודית:

אוסטרליה ,אגב ,עסוקה עם ערבה תיכונה ,ויש להם עיסוקי חקלאות כאלה ואחרים
במשותף .לא יודע ,כל קהילה אנחנו מנסים להתאים אותה לאחותה כאן בארץ ,ולהיפך ,זה
לעניין הזה .כל הסיפור של השותפויות החל קודם כל בפריפריה .קודם פריפריה גיאוגרפית,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
של מדינת ישראל,

מר יוחנן לוי  -הסוכנות היהודית:

של מדינת ישראל ,כמובן .כשהסוכנות התאימה את הקהילות אז היא עשתה את זה באיזה
שהיא ראייה מאד מאד של פריסה ארצית ,ושל התאמה בין קהילה לקהילה .היו פה גם
עניינים של ,למשל של שיקום שכונות .למשל ברמינגהם רצתה פשוט להישאר עם ראש העין,
כן ,היא לא רצתה להתנתק מכאן בשום פנים ואופן .יש לנו עוד כמה קהילות כאלה שפשוט
אוחזות בקהילות האחיות שלהם .יש גם מגמות הפוכות .יש גם קהילות שהיו שותפות
בשיקום שכונות ,ועברו יחד עם הקהילות שלהם ל"שותפות  ,"2000והיום הם אומרות :די,
מיצינו ,אנחנו מחפשים אתגר חדש.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
שאלה שקשורה לזה :האם יש בסוכנות היהודית ריכוז מאמץ לפרוייקטים שלא מכוסים
במסגרת "שותפות  "2000הספציפית של נניח ראש העין עם ברמינגהם וניו אורלינס,
לפרוייקטים ,נניח ,שנרצה לעשות פה בעיר והם גדולים ,והם כן יכולים להיות מקושרים
לאוכלוסיות שלמות? עושים פרוייקטים כאלה משולבים?

מר יוחנן לוי  -הסוכנות היהודית:

היום יש לסוכנות פרוייקט ,יש מגוון עצום של פרוייקטים .אגב ,כל מי שרוצה מוזמן להיכנס

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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לאתר הסוכנות ,יש לנו מחלקות יעד שזה חינוך יהודי ציוני  -שבעיקר מתמקד בפעילויות
בחוץ לארץ .המחלקה לעלייה וקליטה ,והמחלקה לישראל ,שהשותפויות הם חלק
מהמחלקה לישראל,

מר משה סיני  -ראש העיר:

יש אפשרות שניקח את חברי מועצת העיר לביקור בסוכנות? כן?

מר יוחנן לוי  -הסוכנות היהודית:

בטח .בשמחה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

נארגן משהו במסגרת סיור בירושלים.

מר יוחנן לוי  -הסוכנות היהודית:

אני מאד אשמח.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
בדיון על התקציב בבר אילן אפשר לקפוץ,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר יוחנן לוי  -הסוכנות היהודית:

למחלקה היום יש פרוייקט דגל ,מה שאנחנו קוראים שאנחנו בעצם מוכרים את זה
לקהילות ,לא לשותפויות אלא לקהילות .כמובן שהקהילות הם חלק מהשותפות אז זה בא
ביחד .קוראים לזה ,יש לזה כבר מגוון של שמות אבל :דור העתיד ,שאנחנו מתמקדים בעצם
בפעילויות ,לתת מסגרת אישית לכל ילד ,לכל תלמיד בישראל שצריך מסגרת כזו ,בעצם
איזה שהיא מעטפת חינוכית עם איזה שהוא מגע אישי לכל תלמיד ,וזה גם כן מתמקד
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בפיילוט במספר מקומות בארץ .אז רוב המשאבים החברתיים חינוכיים הולכים לפרוייקט
הזה.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
יש לכם קשר ליורומג?

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

רק הערה אחרונה ,ואני בזה מסיים ונותן לך ללכת למשחק ,שלא נרגיש ,חס וחלילה ,רגשי
נחיתות ,הקשר הזה מאד חשוב גם לקהילות שם,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
לשני הצדדים ,ברור.

מר יוחנן לוי  -הסוכנות היהודית:

יש להם התבוללות עצומה ,אובדן זהות מאד מאד גדול .הם מנסים לחבר דרך הילדים ,דרך
הבתי כנסת .ממני הם ביקשו ,כמי שהיה איש צבא ,כשנבוא עכשיו לתת כמה נאומי ציונות.
לכן ביקשנו גם לעשות סיבוב כשנהיה שם בבתי כנסת ,ניפגש עם אנשים בקהילה ,קצת
ציונות ,קצת צבא ,קצת ביטחון .אני ,למשל ,כשהם הגיעו הנה ,טרחתי להראות להם את
ראש העין ,שכחנו אנחנו בסך הכל גם עיר תפר ,אם שכחנו ,אז לקחתי אותם לראות מה זה
קו התפר .אני בניתי ,אז אני יודע מה זה קו התפר ,מה זה מרחב התפר ,מי נגד מי .זהו .תודה
רבה לכם.

מר משה סיני  -ראש העיר:

בואו נעשה סיכום תמציתי .קודם כל אני אתחיל במילת תודה .לך יוחנן ,ולא תושב ראש
העין ,אולי בעתיד .אתה כאן באמת מעורב ,ופעיל ,אז באמת כל הכבוד ,גם זה שאתה מופיע
כשאתה מתבקש ,תעודת כבוד לסוכנות ולך אישית .פופי  -לך אישית גם ולצוות שלך,
שעושים עבודה מבורכת ,כמובן הכל בהתנדבות ועם רצון טוב .לנו זה מחמם את הלב .זה
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בדיוק מה שדיברנו עליו בזמנו של מעורבות ואכפתיות של תושבים בעיר .יש בזה מסר גם
לנו ,לחברי מועצת העיר ,וגם למעגלים השונים בתוך העיר ,אז יישר כוח ,ותמשיכו בדרך
שלכם.
למרות שזה לא ישיבה פורמלית של מועצת העיר ,היו כאן בהתחלה שמונה ,שניים עזבו ,זה
שזה לא ישיבה פורמלית אין בזה שום דבר מעיד ,פשוט יש לנו שני חברים שיצאו לחו"ל ,אז
צריך לקחת את בחשבון ,לכנס של חתימת הסכם עם העיר אודסה של ערים תאומות ,אז גם
זה איזה שהוא כיוון שאנחנו עובדים עליו ,לא רק עם ארצות הברית ,גם עם קהילות בחבר
העמים .אני חושב שזה לא פחות חשוב ,למרות שמשם הכספים לא יבואו ,אבל יש מה לעשות
גם במקומות האלה .אני חושב שמערכת עירונית לא צריכה לחכות לרמה הארצית ,היא
יכולה לפתח קשרים גם עם מקומות שלדעתי אנחנו גם תורמים להם ,לא רק מקבלים .אני
באמת רוצה להודות לכל חברי מועצת העיר שגם שאלו ,וגם השתתפו .אני שמח שנושא כזה
עולה פה במועצה .זה מעיד שהחשיבה שלנו רחבה .אנחנו רוצים להיות עיר פתוחה ,אנחנו
רוצים למצות את המשאבים ,לא רק העירוניים ,אלא גם במקומות אחרים .מה שאני
ממליץ ,לפני שאתם נוסעים לחו"ל אולי לעשות איזה פגש ,או להחליף כמה מילים בינינו ,יש
כמה דברים שהייתי כן רוצה לעדכן את הקהילה בברמינגהם .קודם כל הסטטוס של היכל
התרבות ,שהוא בסך הכל מתקדם ,ואני מקווה שיסתיים תוך שלושה חודשים .שווה להזמין
את משפחת קימרלינג לביקור כאן בארץ כהזמנה אישית,

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

אתה רוצה שניקח אגרת?

מר משה סיני  -ראש העיר:

אז כן ,שווה אולי שתיקחו אגרת בפן הזה ,לפתיחה ,שיבואו לפתיחה .ואנחנו במהלך
הפתיחה נדבר איתם גם על הרחבת הסיוע לאט לאט.
 - 2מה שעוד חשוב זה שתעבירו להם את המסר ,כמו שדיברתם ,המסר לא רק העירוני ,אלא
הכלל ישראלי ,בעקבות המלחמה ,הביטחון ,מה עשתה העיר במהלך המלחמה ,יש שורה
ארוכה של פעילויות :אירוח ,מזון ,משאיות,
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מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

אם תיתן חומר,

מר משה סיני  -ראש העיר:

כולל מכתבים שקיבלנו משרים בממשלה שמודים לתושבי ראש העין .אז שווה לקחת את
המכתבים האלה ולהעביר להם,

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

בשמחה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני חושב שזה ישמח את לבם ,את התרומה שלנו,

מר יוחנן לוי  -הסוכנות היהודית:

אני אגיד לכם עוד דבר ,אני מוכן גם לקחת אחד ,שניים ,שלושה ,מהם ,לתרגם אותם מילה
במילה ,ולתת להם את זה באנגלית כדי שהם גם יוכלו להבין מה הם מקבלים.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מצויין ... .מתנות או תשורות שאפשר לתת גם,

מר דב צדקה  -חבר ועדת ההיגוי:

מעבר למה שאנחנו מארגנים .חבר'ה ,תודה רבה לכם.

מר משה סיני  -ראש העיר:

תודה רבה.
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משתתף בדיון:
חג שמח שיהיה לכולנו.

סיום הישיבה.

הערה:
בהיעדר קוורום לא התקיימה ישיבת מליאה בנושאים שהיו על סדר היום ונשמעה סקירה
בעניין "שותפות  "2000בלבד.
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