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על סדר היום:
 . 1אישור ה סכם מסגרת בין עיריית ראש העין לבין העמותה לפיתוח
שירותים חברתיים ראש העין .
 . 2הצגת פעילות הנוער בעיר  -יוצג ע " י מנהלת יחידת הנוער העירוני .
 . 3אישור התב " רים כמפורט להלן :
א  .אישור תב " ר מס '  352עבור פיתוח טיילת ואדי רבה  ,ע " ס 10,000,000
 ₪במימון עירייה .
ב  .אישור תב " ר מס  353עבור לחימה במזיקים  ,ע " ס  ₪ 30,600במימון
משרד איכות הסביבה ו  ₪ 3,400 -במימון עירייה  ,סה " כ תקציב 34,000
.₪
 . 4הקטנת סעיף  - 1943760העברת קנסות חניה .
הגדלת סעיף  - 1943 - 110הגדלת תקן אחד עבור פקח
רשות חניה

₪ 50,000

 . 5אישור ביטול הפקעה החזרת קרקע למינהל מקרקעי ישראל עקב שינוי
ייעוד גוש  4272ח " ח  , 187כפוף לאישור שר הפנים .
תוספת לסדר היום :
 . 6אישור התב " רים כמפורט להלן :
א  .אישור תב " ר מס '  354עבור חידוש מבנים בי " ס תיכון בגין  ,ע " ס
 ₪ 1,000,000במימון משרד החינוך .
ב  .אישור הגדלת תב " ר מס '  324עבור הרחבת בי " ס אולפנת זבולון  ,ע " ס
 ₪ 300,000במימון עירייה  ) ,סה " כ תקציב קודם  , ₪ 5,000,000סה " כ
תקציב .( ₪ 5,300,000
ג  .אישור הגדלת תב " ר מס '  326עבור הרחבת בי " ס תיכון דתי עתיד  ,ע " ס
 ₪ 360,000במימון עירייה ) סה " כ תקציב קודם  , ₪ 6,000,000סה " כ
תקציב .( ₪ 6,360,000
ד  .אישור הגדלת תב " ר מס '  320עבור בניית בי " ס חדש נתיבות משה  ,ע " ס
 ₪ 540,000במימון עיר ייה  ) ,סה " כ תקציב קודם  , ₪ 9,000,000סה " כ
תקציב .( ₪ 9,540,000
ה  .אישור הגדלת תב " ר מס '  314עבור בניית בי " ס חדש חינוך מיוחד  ,ע " ס
 ₪ 600,000במימון עירייה ) סה " כ תקציב קודם  , ₪ 10,000,000סה " כ
תקציב .( ₪ 10,600,000
 . 7עדכון תקציב  -הצטיידות מוס " ח
הצטיידות משוער
- 1813200934
הכנסות משוער
- 1313200413
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משה סיני -ראש העיר :טוב חברה קודם כל ערב טוב לכולם .חברי מועצת העיר ,שנמצאים
פה .הדור הצעיר שלנו ,שחלקם מלווים אותנו דווקא מהבוקר ,ומי שלא אז ברוך הבא .היום
אנחנו ,למעשה זה יום חילופי מנהיגות אצלנו בעיר .ומהבוקר במקביל לתרגיל חירום
אסטרטגי שאנחנו מבצעים פה בעיר ,נקודת מפנה  ,4שנועד לתרגל גם את הרשויות
המקומיות בתרחיש לא כל כך סימפטי של ירי טילים על העורף הישראלי .העירייה עוסקת
בו .אז אנחנו ככה בפאן היותר חיובי קלטנו כאן את בני הנוער ,שהתלוו לצוותי המקצוע
העירוניים .והחליפו אותם ליום אחד .אני מקווה שנהניתם מי שהיה יחד איתנו .אנחנו בכל
מקרה מאוד נהנינו להיות אתכם .קיבלנו מכם הרבה מאוד אנרגיות טובות .וגם עצות וגם
רעיונות .ואת הישיבה – לפחות את חלקה הראשון ,ברשותכם אנחנו נקדים את הנושא של
הנוער לנושא הראשון שיש לנו כאן .מאחר וגם כולם נמצאים פה .אז את החלק הראשון
נקדיש באמת לנוער העתיד שלנו בעיר .מי שמרכז את הפעילות במועצת העיר זה עופר בביוב,
שהוא מחזיק תיק הנוער והצעירים שלנו ,שנכנס ככה במרץ רב לתפקידו לפני כשנה .ונתן
תנופה מאוד ,מאוד גדולה לנושא של פעילות הנוער והצעירים אצלנו בעיר .כמובן בגיבוי
בסיוע של חברי מועצת העיר .אני חושב שגם יחידת הנוער שקרמה עור וגידים ליאת ומיכל,
שהן נמצאות פה? יפה .אז באמת מתקדמת ועושה דברים נפלאים אצלנו בעיר .והכל ככה,
ביחד עם מועצת הנוער העירונית .ועם ארגוני הנוער ועם תנועות הנוער ,ובאמת צוות מדהים
של חברי צעירים שלוקח אחריות ,מעורבות ,תורם לעיר ,תורם לקהילה .ועושה לנו באמת
תחושות טובות שיש עבור מי להתקדם .ולעבוד .אז אני באמת רוצה לתת את רשות הדיבור
בנושא הזה אולי לעופר ,תגיד כמה מילים.

 .1הצגת פעילות הנוער בעיר
עופר בביוף – חבר מועצה :יש לנו סדר של הצגה .נעשה את זה לפי התוכנית .וליאת תפתח
אני בסיום אגיד מספר דברים.
ליאת מוסרי – מנהלת יחידת הנוער העירוני :קודם כל תודה לכולכם ,שעודדתם מאוד.
בהתחלה בקצרה אנחנו רוצים קצת לספר לכם על מה עשינו בשמונה ,תשעה חודשים
אחרונים בתחום הנוער בעיר .אז באמת כמו שאמרתי – יחידת הנוער התחילה לתת תנופה
לפני שמונה חודשים .כשבעצם הגדרנו לעצמנו ככה כמה מטרות ויעדים מרכזיים שמתוכם
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יצאנו לאיזה שהיא תוכנית עבודה .ולאיזה שהיא חשיבה לגבי הפעילות .אחת המרכזיות
שלנו זה באמת העצמה של בני הנוער באמצעות תוכניות ערכיות ,העשרה של תוכנית הפנאי
שלהם .יצירת מסגרות התנדבות לנוער .ועידוד של המעורבות שלהם בקהילה .כי אנחנו
מאמינים שנוער שמקבל צריך לתת בחזרה .אם זה לנוער ,אם זה לעיר עצמה ולקהילה
שהוא חי בה .פיתוח של צוות יחידת הנוער ,בעצם מאוד התרחבנו השנה .נכנסו רכזים
חדשים פיתוח שלו כצוות מוביל .צוות מקצועי .אחד הגורמים והבעיות המרכזיות שאנחנו
הבחנו בעיר זה כל העניין של פערים בין בני הנוער .אם זה מהוותיקה ,לחדשה .דתיים
חילוניים .וכולי .ובעצם כל הפעילויות שלנו מתרכזות ומתבססות סביב העניין הזה של
צמצום פערים .כשהפעילות שלנו בעצם ,תיכף אתם תראו מתפרסת על כל פני העיר .ואנחנו
מייצרים כל הזמן פיקים ומפגשים משותפים של בני הנוער מהשכונות ומהמקומות השונים
כדי לצמצם את הפערים .ואחד הדברים המרכזיים זה טיפוח של מנהיגות נוער ,כדי שאולי
יום אחד הם יחליפו אתכם בעתיד ,ויהיו טובים בזה .הפעילות שלנו בעצם מתבססת על
ארבעה רבדים או ארבעה תחומי פעילות ,שגם ברמת המקרו ,זה אומר ברמה עירונית .כל
פעילות שאנחנו עושים יש בה את ארבעת תחומי הפעילות האלה .וגם ברמת המקרו ,בכל
אחד מהמוקדים שלנו ,המתנסים – יש את התחומים האלה .וזה כמו שאמרנו תחום של
מנהיגות נוער ,שבעצם כל מה שאנחנו עושים מכוון לכיוון של מנהיגות ,והעצמה .תחומי
עניין .אנחנו שואפים שביום מן הימים כל נער או נערה בעיר ימצא את עצמו באיזה פעילות
שמדברת אליו .אם זה מוזיקה ,אם זה תיאטרון ,אם זה אתגרים .ואנחנו מפתחים תחומי
עניין שונים .פנאי והעשרה ,שזה כל מה שקשור לסדנאות ,והופעות וטיולים ,שמבחינתנו זה
בילט אין בתוך הפעילות .וכמו שאמרנו מקודם כל העניין של התנדבות ומעורבות קהילתית,
שחשוב לנו מאוד .מוקדי הפעילות שלנו בעצם איפה אנחנו עובדים על זה .יחידת הנוער
יושבת ברחוב רמת הגולן פינת שיר השירים אין לה מספר .היא ברחוב רמת הגולן פינת שיר
השירים .אנחנו עובדים בכל המתנסים בעיר בעצם ,שזה מרכז קהילתי אביב ,במתנס לב
שבזי .במתנס לב אפק ,בשלוחת מבצע דני .וגם השתלטנו על מרכז תרבות ואומנות – גם שם
יש לנו פעילות .והדובדבן שבקצפת ,שאנחנו מקווים שתוך זמן קצר יוקם ,זה המועדון נוער
החדש – המרתף בנווה אפק ,שיהיה בו מרכז מוזיקה לנוער .ובית קפה לנוער .ואמור להוות
איזה שהוא מוקד פעילות מרכזי בעיר .בכל העניין בתחום של אנחנו יורדים ככה ,לתחומי

"חבר" – למען הרישום הטוב

5

ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מס'  29/12מיום 24/5/2010

הפעילות .בכל העניין של מנהיגות נוער .כמו שאמרתי קודם ,כל דבר שאנחנו עושים .כל
תחום ,כל הכשרה ,אנחנו מכוונים למקום של מנהיגות – להעצים את הנוער ,שייקחו
אחריות ,שיהיו מעורבים .ושיזמו ויובילו תהליכים .אבל יש כמה פעילויות שהם הלב של
העניין של מנהיגות נוער .הדבר הראשון זה כל מה שקשור לקורסי מד"צים .כל כיתות ט'
בעיר בשלושה מוקדים ,בשלושה מתנסים עוברי קורסי מדצים ,של משרד החינוך ,מינהל
חברה ונוער .הם מקבלים הכשרה להדרכה .העצמה אישית מיומנות .ובעצם עכשיו יוצאים
לסמינר הדרכה של משרד החינוך ,של מינהל ח ברה ונוער .ושנה הבאה אנחנו מתכננים
להקים תנועת ילדים ,שתהיה לפני תנועות הנוער .מאלף עד גימל .ואז בעצם הם ידריכו את
הילדים הצעירים יותר במתנסים .תנועות הנוער שבעצם נמצאות גם כן תחת המטריה של
יחידת הנוער .אנחנו בעצם מהווים הגורים המקשר ,עוזר ומפשר לפעמים בין תנועות הנוער
לבין האגפים השונים בעיר ,לבין בתי הספר .השנה היה משהו מאוד יחודי וראשוני בראש
העין ,היה יום תנועות הנוער העירוני ,שהיו בו קרוב לאלף ילדים ובני נוער מכל תנועות
הנוער – הייתה שמחה באמת גדולה .ופעילויות ,ותחנות והפעלות .ויושבים פה חברה מהנוער
העובד ,ואני חייבת לציין אותם .כי רואים את החולצות הכחולות ,שהנוער העובד היא אחת
התנועות בראש העין שמאוד משתפת פעולה ,ומאוד תורמת לקהילה .ועושה המון .יש לנו
קבוצת קואוצ'ינג ,שקיבלנו במתנה מראש העיר .ותודה .זו קבוצה של חברה נבחרים מבתי
הספר ,שמקבלים בעצם סוג של אימון אישי וקבוצתי .הם מקבלים איך חשיבה פרו-
אקטיבית .איך ליזום פרויקטים ,איך להוביל תהליכים והרעיון הוא בעצם הקבוצה הזאת
עבדה כל השנה .הם יובילו איזה שהוא פרויקט עירוני גדול .הרעיון הוא ששנה הבאה הם
ישתלבו במועצת הנוער העירונית .וככה יובילו את כל התחום של הנוער ,ובכלל הלאה .ולפני
שאני אתן לדנה לדבר על מועצת הנוער ,שהיא הדובדבן שבקצפת שלנו – אני אגיד שתי
מילים על משהו שהוא בבנייה .ואנחנו מקווים בקרוב לפתוח אותו .כשזה מרכז לכישורי
חיים ומנהיגות נוער ,שזה בעצם מרכז עירוני שיכלול בתוכו את כל קבוצות מנהיגות הנוער
בעיר .האם זה בשיתוף החינוך והרווחה ,והספורט .גם קבוצות קיימות שיש לנו הרבה
קבוצות קיימות בעיר .בעצם לאגם אותם ביחד .וגם להקים קבוצות מנהיגות נוער חדשות,
שכולם יעברו איזה שהיא תוכנית ליבה משותפת .ואז כל קבוצה ,בעצם תיקח את התחום
עניין שלה .אנחנו מקווים בימים הקרובים לערוך שולחן עגול עם כל האגפים והגורמים
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ובעצם ככה לפתח את הרעיון ביחד .ואת מועצת הנוער תציג דנה זילברמן ,שהיא יושבת ראש
מועצת נוער עירונית.
דנה זילברמן :מועצת הנוער העירונית מרכזת  25בני נוער מבתי הספר השונים בעיר.
מתנועות הנוער .והמדצים .ומכיתה ח' ומעלה .מועצת הנוער מנוהלת על ידי בני הנוער.
ופועלת למענם .במועצה מכהנים יו"רית ,סיו"רית ,גזברית ,דוברת ומבקרת אשר נבחרים
מבין המועצה .וגם על ידם .מועצת הנוער פועלת בשלושה אפיקים .נוער למען נוער ,נוער
למען קהילה ,ופיתוח מנהיגות נוער .המטרות של המועצה זה דבר ראשון לפתח ולקדם
מנהיגות נוער לפעילות משמעותית בעיר .זה דבר ראשון אנחנו קודם מפתחים את המנהיגות
של מועצת הנוער .ואנחנו מקווים בהמשך להמשיך ולפתח את זה ברמה העירונית .לפתח
מגוון רחב יותר של אפשרויות ,בילוי ופנאי לבני הנוער בעיר .ולהפיק יותר אירועי תרבות
לנוער .ולתת במה לכישרונות הצעירים בעיר .אם אתם יודעים בכל אירוע של יחידת הנוער,
שלבני הנוער יש להקות נוער שמופיעות ,שזה במה לכישרונות בעיר .ואנחנו מנסים לעשות
כמה שיותר אירועים ,שיהיה לנוער לאן לצאת .לדאוג לצרכי הנוער בעיר ולהעלותם על סדר
היום יצירה תרבותית ,מעורבות קהילתית .ופטריוטיות עירונית .בט"ו בשבט מי שלא יודע
מי שלא שמע – מועצת הנוער הובילה פרויקט עם כפר בני ציון ,שזה כבר לאנשים מבוגרים
בעלי צרכים מיוחדים .הגיעו בסביבות מאה בני נוער ,ופשוט חילקנו אותם לקבוצות .והם
עברו בין תחנות .בני נוער יחד עם התושבים .ובאמת היה משהו באמת מדהים .לגשר על
הפערים החברתיים הכלכליים הקיימים בין בני הנוער בעיר ,שאת זה אנחנו עושים בעזרת
כל האירועים והפרויקטים שמועצת נוער עושה .במועצת נוער יש שלוש וועדות ,שבהם אנחנו
פועלים .וועדת אירועי תרבות ,שהמטרה שלה זה להביא כמה שיותר אירועי תרבות לנוער.
פרסום אירועי התרבות .ושיתוף בני הנוער באירועים עצמם .האירועים שעשינו עד עכשיו,
אירוע חנוכה של אורי חזקיה .מסיבת פורים של מוניקה סקס .ושבוע הנוער שכרגע אנחנו
נמצאים בו .וועדת נוער וקהילה ,המטרה שלה להפיק כמה שיותר פעילויות התנדבות
קהילתית .ולשתף בהם כמה שיותר בני נוער .עשינו עד היום משלוח אוכל למשפחות נזקקות,
בשיתוף עמותת קסם .דוכן למכירה לנפגעי נפש עמיתים בשבוע בריאות הנפש היה פלקט
סיור גדול ,שצבעו אנשים .ופרויקט ט"ו בשבט עם מעון בני ציון .וועדת שליפ מועצת הנוער
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הפיקה כרטיס שליפ .זה כרטיס בני נוער ,שמקנה הנחות בבתי עסק שונים בעיר .יש בו כרגע
למעלה מ 600-בני נוער .המטרה שלנו זה להוסיף כמה שיותר בני נוער ,ושזה יגיע לכמה
שיותר בני נוער בעיר .ולהוסיף עוד בתי עסק לשליפ.
מיכל :שלום אני מיכל .אני מנחת מועצת הנוער העירונית .ורכזת נוער במתנס לב
אפק .אני רוצה לספר לכם על תחומי העניין .בתחילת שנה התכוונו לפתוח מגוון רחב של
קורסים והכשרות לבני הנוער .ומפאת חוסר תקציב ,התמקדנו בתחומים הבאים .קורסי
אתגרים .הם מיועדים לבני נוער בכיתות ח' .ופועלים בשלושת המתנסים בעיר .הקורסים
האלה כוללים מגוון פעילויות אתגריות כמו פינג בול ,ניווטים ,סנפלינג .משימות .ODT
המטרה של הקורס הזה באמת לגבש את בני הנוער ,לתת להם מענה לשעות הפנאי .ועל ידי
כך לצמצם את האלימות .בתוך קורסי גרעין פועלת קבוצה מיוחדת במרכז קהילתי אביב,
שנקראת להיות שייך ,שהיא בשיתוף החברה למתנסים .המטרה שלה באמת לשלב בני נוער
צברים עם בני נוער עולים מאתיופיה ,ליצור ביניהם דיאלוג ,לעודד את תחושת השייכות
שלהם .כמובן על ידי פעילות אתגרית .קבוצת הידברות מיועדת לבני נוער בכיתה י-יב .וזה
פרויקט משותף של המחלקה להתחדשות יהודית בחברה למתנסים ... ,מאוניברסיטת בר
אילן ,שמי שמנחה את הקבוצה זה סטודנטים מבר אילן שעברו קורס דומה .המטרות של
הקבוצה הם בעצם ליצור שיח חדש עם בני הנוער בעיר .ליצור דיאלוג ,ליצור חברה אחרת,
שמקבלת את כולם .קורס ל...קהילתי לנוער מיועד לבני נוער בכיתות ז-ח .המטרה באמת על
ידי משחק ותיאטרון להעצים אותם ,לתת העצמה אישית לכולם .מעלים במהלך הקורס
חוויות אישיות שלהם ,סיפורים אישיים ,וקונפליקטים .בסוף השנה הם אמורים להעלות
הצגה .קורס הפקת אירועים מיועד לבני נוער בכיתות ט ,ומעלה .אנחנו נותנים להם הכשרה
משלב התכנון ועד שלב הפקת האירוע .הקורס כולל סדנאות של יזמות עסקית ,ליצנות
רפואית ,הפקת ימי הולדת ,שיווק ופרסום .השנה כבר הם עברו את ההכשרה המעשית
שלהם בשבוע הנוער העירוני .קורס מגישי עזרה ראשונה .מיועד לבני נוער בכתה ט ומעלה.
זה כולל  44שעות ,שבסופם מקבלים תעודה של מגיש עזרה ראשונה .זה כולל תרגולים
מעשיים.
אריק :אני רכז נוער במרכז קהילתי אביב .יחידת הנוער בעצם רואה בכל תחום פנאי
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והעשרה כחלק בלתי נפרד מהפעילות שתורמת בעצם למנהיגות הנוער .בית קפה לנוער
בחסות ארומה ,שפועל בעצם במרכז קהילתי אביב .אנחנו קוראים לו ארומה .כי אנחנו
מקבלים בתרומה מוצרים של ארומה .אם זה הקוראוסונים,שתייה מהסניף של ארומה
בראש העין .את בית הקפה מפעילים בני נוער מקבוצות המנהיגות שלנו ,ביחד עם מחויבות
אישית .בבית הקפה עבר השנה שדרוג מבחינה כללית .זאת אומרת .רכשנו פוטונים חדשים
ומקומות ישיבה .וציוד טכני שבעצם יקנה אווירה יותר נעימה – לשבת בקפה .בקפה בעצם
מגיעים כמעט מכל העיר .אבל בעיקר בני נוער משכונת אביב .ערבי פנאי וסדנאות .אנחנו
מקיימים בעצם סדנאות לדוגמא ,בנושאים כמו אלכוהול ,זוגיות אלימה ,טיפוח ,תיאטרון,
אינטרנט לקבוצות המנהיגות שלנו על מנת בעצם להעשיר אותם ,מעבר לתחומים שבהם הם
מתעסקים .אירועים בחופשות ובחגים .כמו שדיברו במועצת נוער .נציגת מועצת הנוער דנה
על ההופעות שיש .אם זה הופעה של מוניקה סקס ,שהיה בפורים .אם זה הופעה שתהיה לנו
בעצם בשבוע הנוער .מסיבות לנוער .וגם בעצם בכל המופעים ובכל האירועים אנחנו משלבים
את בני הנוער ,להקות נוער צעירות .כישרונות צעירים לוקחים בהופעות האלה חלק .וגם
בעזרת כל ההופעות וכל האירועים הגדולים האלה ,שבאים מכל חלקי העיר .אנחנו יוצרים
בעצם גישור על פערים ,וגורמים לבני נוער לפגוש אחד את השני .אז כמו שאמרתי גם טיולים
בעצם מבחינתנו הם חלק בלתי נפרד מהפעילות וההכשרה של בני הנוער .לדוגמא ,טיול
אתגרים שהיה בחנוכה .וטיול פסח לאילת ,שהתקיים .וגם בעצם בתוך הפעילות הזו ,אנחנו
יוצרים חיבור של כל קבוצות הנוער ,שקיימות אצלנו .אם זה בוותיקה ,ובחדשה ,ודתיים
וחילוניים ביחד .נפגשים ובעצם אנחנו מצמצמים את הפערים שקיימים לצערנו .ואנחנו כבר
נמצאים בעיצומו של שבוע הנוער העירוני .אתמול ,יום ראשון ,התקיים יום עיון בבוקר
בנושא שימוש באלכוהול בקרב בני הנוער ,שלקחו בעצם ביום הזה לקחו חלק בני נוער .ובעלי
תפקידים בעירייה .מי שהיה יכול להעיד שהיה נהדר .היום כמובן יום חילופי השלטון,
שהתחיל הבוקר .נציגים ממועצת הנוער הצטרפו לבעלי תפקידים בעירייה – ליוו אותם
במהלך כל היום .ונהנו לדעתי .נכון .אפשר להגיד? מחר ,מחר יום הנוער מבחינתנו גולת
הכותרת ככה הדובדבן שבקצפת ,יתחיל מחר בערב משעה שש – מתחם אתגרים ענק ,שיכלול
בתוכו ,כל מיני תחומי אתגר וספורט אתגרי .ומיד אחרי המתחם תתחיל הופעה של להקות
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נוער עירוניות ,כישרונות צעירים מכל מיני מסגרות בעיר .כמו לדוגמא ,מגמת מוסיקה
בתיכון בגין .ומיד לאחר מכן יש הופעה של סטנד אפיסט מצליח ,קובי מימון .ואני חושב
שזה יום מקסים .ביום רביעי יתקיים ערב מוסיקלי בבית הקפה בארומה ,שגם כן הוא יהיה
קריוקי .והוא יפעל כמו במתכונת הרגילה שלו .וביום חמישי בעצם אנחנו מקיימים יום
התנדבות שבו ייקחו בעצם חלק בני הנוער – אם זה ממועצת הנוער ועוד בני נוער מכל מיני
קבוצות שלנו .וישפצו גנים ציבוריים ,וכל מיני ריאות שלא מספיק ירוקות ,ייקחו חלק
ויצבעו .ויתקנו ויסדרו .בשיתוף כמובן אגף שפע .ולגבי לילות לבנים ליאת תרחיב בהמשך.
חן :שלום לכולם אני חן אני רכזת במתנס שבזי .ואני רכזת התנדבות .אז כן אנחנו נותנים,
נותנים וגם צריך ללמד אותם לתת .אז אנחנו הנתינה באה לידי ביטוי ,דבר ראשון בעצם
היוזמה שלנו לפנות להנהלת התיכונים בעיר .ויצירת סל נרחב של פעילויות ,שבהם בני הנוער
יכולים לעשות לפי המחויבות האישית שלהם .אם זה במסגרת המתנ"ס עצמו .אם זה
במסגרת הצהרונים של המתנ"ס .כל אחד מצא את עצמו איפה שהוא ראה לנכון .כשכמובן
אנחנו כרכזי נוער היינו שם .אם זה בתור אוזן קשבת כשצריך .ואם זה הנחיה .אחת
מהדוגמאות למחויבות האישית בצהרונים .אם זה נוער יוזם בעיר .זה חברה של קורס
מדצים ,שסיימו את שנת הלמידה שלהם .והם התחילו לעבוד בצהרונים .וכרגע זה פועל רק
בצהרונים באפק .כשהם עובדים איתם על פעילויות חברתיות ,ערכיות וכמובן חוויתי .נמש.
נוער מוביל שינוי .זאת קבוצה מאוד ממוקדת .אנחנו בחרנו חברה מתוך קורסי המדצים
שלנו .כדי שהם יקבלו הכשרה מיוחדת על עבודה עם אוכלוסיות מיוחדות .הם עכשיו
בתהליך ההכשרה שלהם .בתום תהליך ההכשרה הם עומדים לצאת לפרויקט ,שבו הם יעשו
פעילות משלבת עם אוכלוסיות מיוחדות .עדיין לא נבחר המקום הספציפי .פרויקטים
קיבוציים .אז כמובן שאנחנו חייבים להראות להם איך נותנים .אנחנו עובדים איתם אם זה
במסגרות הגנים פה .להגיע לגן – לאחד מגני הילדים ולעשות פעילות חוויתית .אם זה
במסגרת הצהרוניות .אם זה במסגרת התחושון .כשהמדצים בעצם מגיעים ועובדים עם
הילדים.
ליאת מוסרי – מנהלת יחידת הנוער העירוני :אוקי .אז שמעתם קצת מה עשינו .ואנחנו
בכוונה קראנו לזה תוכניות בבישול ,ולא תוכניות לעתיד .כי הם לא בעתיד .הם היום .אז זה
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לא כתוב פה אבל אני אחזור רגע לגבי הקיץ .כי הוא ממש בפתחנו .אנחנו בקיץ מתכננים
לעשות פרויקט במהלך כל החודשיים של הקיץ ,שנקרא לילות לבנים .לא המצאנו את השם.
אבל המטרה היא בעצם להגיע לנוער ולעשות פעילויות מהערב לתוך הלילה .על מנת באמת
למנוע שוטטות .וואנדאליזם וכולי .זה כרגע מתגבש .והרעיון הוא כרגע דווקא בעקבות
הפרויקט של עיר ללא אלימות ,שאנחנו חזק נמצאים בתוכו .לעשות מאהל .הוא עדיין מאהל
שאנטי .יהיה לו שם אחר .אנחנו לא אוהבים את השם .מאהל נודד ,שיהיה בו בית קפה
ופופים וסדנאות גם סדנאות תוכן ,וגם סדנאות פנאי ,שיעבור בין הגנים הציבוריים .ובמקום
שהנוער יהיה שם וסתם ייעשה בלגן לשכנים – אנחנו נהיה שם .זה יהיה מפוקח .זה יהיה
בשיתוף עם אגף שפע ועם הפיקוח .וכולי .ונעשה שם פעילות .חוץ מזה המטרה שלנו גם
להוציא את הנוער ,להוציא את הנוער החוצה מהעיר .נוער שלא יכול לצאת .ולסבסד לו
פעילויות .כמו להוציא אותו למימדיון או לפיינט בול ,וכולי וכולי .וכמובן שאם יפתח ויפתח
מועדון המרתף בעצם להשתמש במקום וליצוק לתוכו פעילויות .חשבנו לנכון שצריך לעשות
את הפעילויות של הקיץ כל הקיץ .ולא למקד את זה לתקופה מסוימת .כמו שנעשה .כי
באמת אז נוצר איזה שהוא פער מאוד גדול ,שלנוער בעצם אין מה לעשות .אז כרגע ,וגם בית
הקפה יפעל לתוך הלילה .ואנחנו עושים את זה בשיתוף הספורט ,שגם הם עושים טורנירים.
כרגע מסתמן שבכל יום מן השבוע ,אחד מהאגפים או אנחנו או הספורט או הבית קפה –
יפעיל סוג של פעילות לנוער לתוך הלילה .ואז בעצם אנחנו נותנים מענה הוליסטי ,רחב.
ואנחנו מאוד ,מאוד מקווים שזה יצמצם את כל החולאים שהקיץ מביא ,בעקבות השעמום
של הנוער .אז כבר ציינו את מועדון נוער המרתף ואני אגיד את זה עוד פעם .כי באמת אנחנו
מצפים לזה בכיליון עיניים .אני יודע שפה מצפים לזה פה כבר כמה שנים .אז כמו שאמרתי,
יש שם אולפן הקלטות לבני נוער ,שהאולפן כבר בנוי .ויש כלי נגינה .ויהיה בית קפה ,שהנוער
יכול לשבת בו עם מסכי טלוויזיה וכמובן שאנחנו ניצוק לתוך בית הקפה – לתוך המועדון
הזה ,המון פעילויות וסדנאות .וגם הפעילויות ,שכרגע קורות בנווה אפק ,שאין לנו כל כך
מקום .כל הפעילויות יעברו לשם .אני חושבת ,שברגע שמועדון אפק ייגמר .צריך להתחיל
לתכנן מועדון נוסף בצד השני ,שיהיה עוד לעוד כמה שנים .דיברנו על המרכז לכישורי חיים
ומנהיגות נוער .אנחנו באמת ביחידת הנוער רואים בזה כבר מתחילת השנה אנחנו עובדים על

"חבר" – למען הרישום הטוב

11

ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מס'  29/12מיום 24/5/2010

זה .ואנחנו רואים בזה לשנה הבאה באמת את מוקד הפעילות שלנו .אנחנו בעצם רוצים
לקחת את כל פעילויות הנוער בעיר .ולהסתכל באמת ברמה הוליסטית בכל האגפים .בבתי
הספר ,בספורט ,ברווחה .אצלנו ובאמת להכניס את כולם תחת מטריה אחת עם איזה שהיא
חשיבה עירונית .ואיזה שהיא דרך עירונית שבאמת מעודדת בני נוער ליוזמה .ולמנהיגות.
מרכז הכנה לצה"ל ,שגם אותו אנחנו מקווים בקרוב לפתוח .בשיתוף מנהל חברה ונוער,
משרד החינוך ומערך מגן של צה"ל ,שהכוונה היא באמת עוד פעם שזה יהיה שותפות של כל
האגפים אם זה חינוך אם זה רווחה ,אם זה אנחנו .כשאנחנו בעצם שמים את האינפוט של
הפנאי ,הצבא שם את האינפוט של הטיפול הפרטני .והעזרה .להביא להם הרצאות ,להוציא
לגדנ"ע .ובאמת לעשות איזה שהוא משהו ,שבית ספר להורים ,שקשור התייעצות עם הורים.
כל מה שבעצם קשור להכנה לצה"ל .לתת איזה שהוא מענה רחב .מרכז צעירים .אנחנו נכון
שאנחנו יחידת הנוער העירונית .אבל הולכת ומתגבשת תפיסה ארצית ,שנוער לא נגמר בגיל
 .18והתחום של נוער וצעירים הולך ומתחבר יחד גם בתפיסה שלו .ואנחנו רואים כמרכז
צעירים משהו שחשוב שגם אנחנו נקדם ,שעופר יקדם איתנו ביחד .כשבאמת מרכז צעירים
הכוונה שלו ,חברה שמשתחררים מהצבא לתת להם איזה שהוא מענה עירוני .אם זה
בהשכלה ,אם זה בתעסוקה .אם זה בדיור .אם זה בעצם להשאיר את החברה בעיר .אם זה
בתרבות לחברה צעירים ,שבאמת העיר הזאת שהיא עיר צעירה – באמת תתן מענה רחב גם
לחברה הצעירים .יש כמה דברים שמאוד רצינו לעשות השנה אבל מחוסר תקציב לא עשינו.
ואנחנו מאוד מקווים שנה הבאה לעשות .יש הרבה דברים .אנחנו עושים את זה בקטן,שלא
יבהלו .אז אנחנו רוצים לפתוח קורס צילום ועריכה לבני נוער .ואנחנו חושבים לעשות את זה
ביחד עם קידום נוער .כרגע אנחנו עובדים איתם על איזה שהיא תוכנית עם היחידה לקידום
נוער של קורס צילום לנוער .קורס יזמות עסקית אולי זה פעילות לכיתות ז' .מודה ומתוודה.
עוד פעם מחוסר תקציב לא יכולנו ,מלבד קורס תיאטרון לגעת בכיתות ז' .השנה .ובעיני זה
מסט .כי הם בעצם הם ההתחלה ,הם הבסיס של הדברים .ואנחנו צריכים להצמיח אותם.
מאוד חשוב לנו שנה הבאה לתת מענה לכיתות ז' בכל העיר .עוד משהו שרצינו לעשות השנה.
ולדעתנו יתפוס מאוד בקרב בני הנוער .זה קורס גרפיטי ואומנויות רחוב .אבל זה בדרך ל.
אם אנחנו מדברים על צמצום אלימות .אז להשתמש בכל העניין של גרפיטי ואומנויות רחוב.
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וג'גלינג וכל הדברים האלה .כדי באמת להגיע איתם .גם למנהיגות .וכמו שאמרתי כל מה
שאנחנו עושים הם בסופו של דבר מייצרים פרויקט .ומחזירים הלאה .יש משהו שאפילו
עופר לא יודע .פסטיבל הנערה .זה משהו שעלה לי לפני כמה ימים .משהו שאני חושבת
שאנחנו בדיוק חושבים על ליזום פגישה עם פורום נשים ממעגל נשים .ונראה לי שיכול להיות
מדהים לעשות פסטיבל הנערה והאישה או רק הנערה .לעשות שבוע שלם .אני חושבת שנשים
הם מובילות בתחומם .אז באמת לעשות ככה איזה שהם שלושה או ארבעה ימים להעצים
את הנערות .אם זה בהצגות .אם זה בלעשות איזה שהיא תערוכה שנערות עושות .לעשות
דרמת תיאטרון .יש לי המון רעיונות שעולים עכשיו בראש .ופרס הנוער הישראלי ,שזה גם
משהו שבתחילת השנה רצינו לקדם .אנחנו מאוד מקווים שיהיה לנו תקציבים לקדם ,שזה
בעצם איזה סוג של חונכות אישית של בני נוער עם סוג של מצוינות .זה פרויקט של מינהל
חברה ונוער ,שבאמת מנתב בני נוער – לפי תחומים שונים .ספורט ,אתגרים .וכל תחום
שמעניין אותם בעצם לאיזה שהיא עלייה במשהו מאוד,מאוד יוקרתי .ויש פה איזה משהו
שלא כתוב .ומאוד חשוב ,שלא יכולנו לעשות השנה .ואנחנו מקווים לעשות שנה הבאה .זה
כנס מתגייסים לחברה של יב' .אנחנו חושבים ורוצים לעשות להם איזה שהוא משהו יחודי
להם .ואחרי שדיברנו הרבה אנחנו רוצים לתת לכם טעימה קטנה ,שגם אתם תרגישו את מה
שאנחנו מרגישים .תכנסו לאנרגיות .כדי שלא תופתעו.
סרטון מדקה 31-35:50
ליאת מוסרי – מנהלת יחידת הנוער העירוני :דנה רוצה להגיד משהו .אני אבל רוצה להגיד
משהו קטן לפני .קודם כל אני רוצה להגיד תודה לכל הצוות .ולרכזי הנוער .ולצוות של יחידת
הנוער ,שעובדים מאוד ,מאוד מאוד קשה .ובלעדיהם לא החלום שלי ,ולא החלום של עופר
היה יוצא לפועל .ואני חושבת שאתם מדהימים .וכמו שרכזי נוער צריכים להיות .ורק רכזי
נוער יודעים לתת ככה פול גז .והאדם השני שאני רוצה להגיד לו תודה .זה עופר .ואני רוצה
להגיד גם תודה אישית .וגם תודה מהצוות של יחידת הנוער .ובאמת שום דבר ,שום דבר מזה
לא היה קורה בלעדיך .ואני רוצה להגיד לכם ,שהוא מזמן כבר לא רק חבר מועצת עיר .הוא
חבר – הוא חלק מהצוות של יחידת הנוער .הוא עושה בשבילנו המון .גם ברמה הפסיכולוגית.
וגם ברמה המלחמתית .וגם ברמה המקצועית .ואין לנו מילים .אז תודה רבה.
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דנה :טוב ,מועצת נוער עשתה איזה שהוא פרויקט .אנחנו רואים וכולכם ,ובבני הנוער .גורם
משפיע .והכנו ,עכשיו אתם תקבלו כולכם תקבלו צמידים .חמישה צמידים .צמיד אחד
צמיד ,דבר ראשון שרשום עליו יש בי הכוח לשנות .צמיד אחד שימו על עצמכם .ואנחנו
רואים בכל אחד מכם גורם משפיע בחיי הנוער שלנו בראש העין .ואת ארבעת הצמידים
האחרים אתם תתנו לארבעה בני נוער ,שהשפיעו עליכם בצורה כזו או אחרת .יש לנו אלף
צמידים ואנחנו מקווים להרחיב את זה כמה שיותר .אז זהו .כי אנחנו רואים בבני הנוער
גורם משפיע ,ובכם בעירייה מישהו שעוזר לנו להשפיע.
עופר בביוף – חבר מועצה :טוב ,קודם כל תודה לליאת .ולכל הרכזים והרכזות על המצגת
לדעתי שהייתה ממצה מעניינת .וגם משקפת .נתחיל בזה שלפני עשרה חודשים ולא יותר.
נכנסתי לתפקידי כחבר מועצת העיר אחרי שהחלפתי את פיני ידידי בתפקיד .עשרה חודשים
זה לא הרבה זמן .ויחידת הנוער במתכונתה הנוכחית ,בצוות שהתגבש ומנהלת יחידה חדשה
שגייסנו פועלת פחות מתשעה חודשים .למעשה דבר ראשון שאני הצבתי לעצמי עם הכניסה,
היא למסד ,לבנות ל חזק את יחידת הנוער ,שעמדה על עד אותו הרגע רק על רכזת נוער אחת.
גייסנו לדעתי מנהלת יחידה – אני אומר את זה בעדינות ,מהמעלה הראשונה בעיר .אנחנו
צריכים לתת תמיד להשתפר הלאה קדימה כדי שיהיו לנו אתגרים .אבל באמת מהמעלה
הראשונה .וצוות רכזים נפלא .אני אומר שבאמת הלך והתגבש אצלנו ומבחינתי ,כתפיסת
העולם שלי ,אני חושב שההשקעה קודם כל בצוות ,לפני התכנים היא הדבר החשוב ביותר.
כי זה התשתית והיסוד שעליו אנחנו עכשיו יכולים לבנות מיליון תוכניות.וזה היה היעד
הראשון .היעד השני היה לבנות באמת תוכנית שנתית בראייה שנתית .כי אחד הדברים
שאולי לא היו ומכל מיני סיבות .ובאמת אין פה שום אצבע לשנים שעברו .לבנות תוכנית
שנתית ,שתחזיק איזה שהוא שלט עקרוני .גם את תקציביו מדוללים יותר או פחות .אבל
הוא יהווה בסיס לשנים הבאות .ועליו רק אנחנו נלך נרחיב ונעמיס פתרונות נוספים.
והמחשבה הראשונה הייתה שאנחנו הולכים פה לאיזה שהוא מהפך אסטרטגי בחשיבה.
ברמה העירונית לבני הנוער .מהלך שרק התחיל כמובן .כמו שכולם אמרו .אבל מהלך שנוביל
אותו גם אם יש לנו אילוצים תקציביים .וכמו שכולם יודעים השנה הייתה שנה עם אילוצים
תקציביים .ואני די יכול להגיד היום ,למרות שאנחנו נמצאים עוד רחוקים מסוף השנה,
שאנחנו יחד עם חברי מועצת העיר ,ראש העיר ,מנכ"לית העירייה ,גזבר העירייה – נדע
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לצלוח ולהגיע לסוף השנה הזו ,ולממש את המתווה המרכזי שלפחות שמנו על השולחן .כדי
להתקדם איתו .אחד המרכיבים העיקריים בתפיסה שהגדרנו בתחילת הדרך וגם קיבלה את
ברכתו של ראש העיר הייתה ,שהמוטו המרכזי זה להצמיח מנהיגות נוער בעיר .מנהיגות
שיכולה להיות גם ברמה העירונית .וגם ברמה הארצית .אבל באמת שכל בן נוער ,שייגע
ויפגוש את יחידת הנוער העירונית יקבל מקטע של מנהיגות בין אם זה לא הכשרה מלאה.
אפילו מקטע של מנהיגות שייתן לו כלים מסוימים ללכת ולצמוח איתנו בשנים הקרובות.
וכל התפיסה הרעיונית עמדה סביב הנושא הזה .ונבנו מסביב אותם לוויינים שנקבעו .ואחד
הכלים והגופים שאנחנו ראינו בהם באמת מוקד זה מועצת נוער עירונית .מועצת נוער
עירונית השנה עשתה לטעמי ,אני אומר באמת מהפיכה .מהפיכה בכך שהיא הגיעה לקבוצה
לא קטנה של בני נוער ,שביום יום פעילים ,מובילים תהליכים .באים באמת עם אמביציה
אדירה לשנות דברים ולקדם דברים .ויש להם מנחה מדהימה מיכל ,שמובילה אותם ,כמנחה
של מועצת הנוער .וגוף כזה שבו שמנו לא מעט יהבנו .אני חושב שהוא באמת התפתח השנה,
התקדם .והוא יעזור לנו באמת ברמה העירונית .להמשיך את הפיתוח של הנוער בעיר ,ואת
ההעצמה שלו .כי י ש לנו היום עוד  25חברה ,שיכולים להפשיל שרוולים ולעזור לרכזי הנוער
בעיר .וזה דבר מדהים .אם אני מסתכל היום איפה התחלנו לפני תשעה חודשים בעצם
ביחידת הנוער .ואיפה אנחנו עומדים היום חברים צריך להבין ,בתשעת החודשים האלה
פעילים היום ברמה קבועה ,בהכשרות ,קורסים פעילויות ואני לא מדבר על אירועים .ולא
מופעים של סטנדאפ .ולא שום דבר .אלא בני נוער שפעילים בצורה שוטפת  400בני נוער
בעיר במהלך של התשעה חודשים האחרונים .ואנחנו רק התחלנו .כי היעד שלנו הוא יותר
שאפתני .ואנחנו באמת רוצים לגעת בכל בן נוער או בת נוער בעיר .ובתשעה חודשים האלה
למדנו הרבה איפה אנחנו רוצים להשקיע .ודרך אגב ,חלק מהפיתרונות של הקיץ לשנות את
המתווה .לשנות את החשיבה .לבוא עם פתרונות שבאמת יתנו פתרון ברמה יומית ,תוך
שיתוף פעולה עם אגפים נוספים .הוא בא מתוך הלקחים שאנחנו צריכים היום לדעת ,לנצל
את המשאבים שלנו .גם באילוצים התקציביים ,בצורה הכי אופטימאלית .ולתת מכסימום
פעילות פנאי לבני הנוער .וזה דבר שלומדים אותו תוך כדי עשייה .ומתוך הלקחים
שמפיקים .נקודה נוספת שאני רוצה לגעת בה ואני חושב שבחודשים האחרונים היא רק

"חבר" – למען הרישום הטוב

15

ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מס'  29/12מיום 24/5/2010

הלכה והתחדדה לטובה .גם אם בהתחלה היו אולי כאלה שחשבו שהתהליכים חורקים.
המוטו המרכזי שלנו הוא היום על השולחן .ואני אומר את זה לפני כולם .כי נמצאים פה עוד
מנהלים נוספים בעירייה .שיתוף פעולה מלא עם כל יתר האגפים .להגיע לסנכרון מלא בין כל
האגפים .לאגם משאבים .ולא לחשוב שאנחנו עושים הכל לבד .אבל גם לא לחשוב שאגפים
אחרים עושים את הכל לבד .אותו שיתוף פעולה זה הוא רק עוזר לעיר לצמוח .עוזר לבני
הנוער לקבל את מיטב המשאבים .באמת באיגום נכון של הפעילויות .ואני חושב שבחודשים
האחרונים הדברים האלה עולים יותר ויותר על פסים נכונים .ובקטע הזה אני רוצה להודות
לכל מנהלי האגפים .וגם לאנשים שהם מנהלי אגפים לא נמצאים פה .כמו רזי שהחברה שלו
היום גם בספורט ,מדברים איתנו יותר .ופועלים בשיתוף פעולה יותר .וגם בקיץ אנחנו נראה.
לאבי ,גם באגף החינוך ,גם לליזי .וגם לגורמי הרווחה הנוספים .כל השחקנים כולם היום
לדעתי רואים ראייה משותפת ,שאנחנו מובילים היום חזון עירוני לנוער .וכולם לוקחים את
חלקם בפעילויות שהם עושים .וזה מה שחשוב .ושלושה דברים ארבעה דברים בעצם שאני
מתווה כחשיבה ונגעה באמת ליאת ,שכל הדברים .אבל ארבעה דברים עיקריים מעבר
לפעילות השוטפת לשנה הקרובה ובאמת לשנים הקרובות .נושא של מרכז פיתוח מנהיגות
וכישורי חיים .כמוטו עיקרי ,שאנחנו שמנו על השולחן .אנחנו התחלנו בבנייה שלו ,עם מינהל
חברה ונוער .יש לנו תוכניות מפורטות .ואנחנו נכנס לפעולה ולמתווה עם כל יתר האגפים כדי
לקדם אותו בשבועות הקרובים .נושא שני זה מרכז הכנה לצה"ל .גם פה נעשתה עבודה
מכינה אצלנו .ואנחנו נתחיל בפעילות של שולחן עגול עם כל יתר האגפים .ואנחנו ממתינים
לאיזה שהוא תקציב ,שצריך להגיע ממנהל חברה ונוער בימים הקרובים ,הגיע .כדי להניע
את התהליך הזה ולקדם אותו .התחום השלישי ואני בהחלט שם אותו על השולחן .למרות
שהוא רק איזה יום אחד בשנה .זה הקטע של כנס מתגייסים .חברים לטעמי האישי ואני
מודה שהשנה פספסנו את זה .נכון לעכשיו בתקציבים העירוניים פספסנו את זה .אולי נמצא
פתרונות אחרים .אבל זה יעד שאני שם אותו .ואני שם אותו להנהלת העיר ,למועצת העיר,
לראש העיר .ולמנכ"לית .אני רואה בזה דבר חשוב ,לתת מענה לכנס מתגייסים מהותי,
ברמה העירונית .עם אירוע ייחודי לבני הנוער .כ 550-600-בני נוער .אם מסתכלים גם על
התיכונים האחרים .ולא בעוד פתרון כזה או אחר ,שהוא נעשה היסטורית לאורך השנים.
ואני מקווה שכולנו נדע להרים אותו ,בשנה הבאה .כי הוא דבר חשוב ברמה האישית לטעמי.
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הנושא האחרון מרכז צעירים .כשאני קיבלתי את האחריות על תיק הנוער בהתחלה הייתה
לי שיחה עם ראש העיר .ואני ביקשתי להרחיב את התיק הזה .ולתת לו מענה בראיה כוללת
כי זו הראיה היום שתופסת ברמה הארצית .נושא של הרחבת התיק גם למענה לתחום
הצעירים .נכון להיום וזה בסדר .עדיין בתקציב העירוני אין מענה עדיין לצעירים בתוך
התיק .אבל היום גם בפעולות שאני עושה בפורום של מחזיקי תיקי צעירים ברמה הארצית.
וגם בשלטון המקומי בוועדות שישנן .הנושא הזה מתחבר .נוער נגמר ב .18-אבל צריך לטפל
בו ברמה העירונית .ברמה החשיבתית .ומ 18-35-ממשיך נושא הצעירים בעיר .אנחנו בונים
היום תוכנית .החשיבה היא להקים מרכז צעירים .כמו שיש בערים אחרות .ותחת מרכז כזה
לאגם משאבים שוב מכל האגפים .כדי לראות איך נותנים פתרונות .גם בזוגות צעירים ,גם
מחר במכללה שתפתח .בתחומים נוספים .אבל שתהיה כתובת שתתווה את הדרך .תתווה
את החזון .והכתובת הזאת היא נמצאת אצלנו היום ברוך השם.
משה סיני-ראש העיר:תודה רבה עופר על כל הסקירה מגיע לכם יישר כוח .כל הכבוד .אני
רוצה לפתוח ככה אולי לכמה דקות את הדיון .אם יש חברי מועצה ,שרוצים אולי להעיר,
לשאול ,להגיב .אז בשמחה.
אמיר פוריאן – חבר מועצה:כן .אני מבקש לשאול .אני לא ראיתי האם יש לכם איזה תוכנית
במסגרת התרבותית של הנוער ,לקהילה .האם יש איזה תוכנית עתידית על סיוע של הנוער
למבוגרים שבעיר ,לאותם האנשים אשר טוב שהנוער יגיע אליהם ויסייע להם.
ליאת מוסרי – מנהלת יחידת הנוער העירוני :קודם כל אני מסכימה איתך .ובמסגרת שלנו
אין .אנחנו התחלנו השנה .פנינו לכל מיני גופים עירוניים על מנת שיתנו לנו – רצינו להרחיב
את זה מעבר למה שאנחנו מכירים ופנינו לשושנה חן למשל ,שאחראית על ההתנדבות .ועוד,
אני מודה ומתוודה שרק נכנסתי לא כל כך הכרתי עדיין את המסגרות .ואנחנו מתכוונים
להרחיב את זה יותר .ויותר .ואני אשמח לקבל ממך את הגוף הזה שאתה יכול לחבר אותנו
אליהם ,שאנחנו נשלח את הנוער באמת .כי אני רואה בזה משהו מבורך ,ומשהו שאנחנו
נשמח לשלוח.
משה סיני -ראש העיר :הערה נכונה ובונה.
אבינועם טובים – חבר מועצה :עופר אני חושב אם אתה מדבר על צעירים .אני חושב שזה
היום התנופה לדבר .אנחנו הולכים להקים כמה פרויקטים מאוד גדולים בניה .אולי שמפה

"חבר" – למען הרישום הטוב

17

ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מס'  29/12מיום 24/5/2010

תקום הצעקה ,שאנחנו ניתן ,נשריין לזוגות הצעירים דירות בזול ,שלפחות יגידו הצעירים
עשו למען עצמם .ואני חושב שמפה תתחיל .כי אחר כך כשיתחילו הפרויקטים זה יהיה מאוד
מאוחר לדבר על זה .כדי שהצעירים ידעו שהעיר דואגת להם פה.
שרי סלע – חברת מועצה :אחד אני אשמח אחר כך עופר .אם תשלים לנו .כי זו הזדמנות
פשוט מצוינת .מעבר לכל המהות והתכנים ששמענו מסביב .זה המקום גם לדבר קצת על
נתונים וסטטיסטיקות .אז אם תרחיב טיפה את הנתונים .מעבר למספרים שנקטת .וככה
המעגל יהיה לגבינו ממוקד יותר .גם למטרות ולקראת בניית התקציב הבא .לכם הצעירים
המדריכים ,המרכזת אני רוצה לומר ,שמשפט פה שסימנתם הוא יפה .אבל הוא לא תמיד
הדבר המרכזי המשקף .זאת אומרת אנחנו לא תמיד חייבים ליצור שינוי .לפעמים יש דברים
טובים שרוצים לשמר .ולא ,ולא תמיד אנחנו עסקינן בשינויים .ומהפכות ורפורמות .אז לכן
יכול להיות שכרגע זה היה נחוץ כי חשתם בפערים וסימנתם לעצמכם כל מיני יעדים .אבל
יכול להיות שלקראת ההמשך כדאי לחשוב על איזה שהיא סיסמא שקצת שונה משינוי .כי
לא תמיד חייבים לשנות דברים .יש גם דברים טובים לשמר .זה היה סימן .אבל אני חושבת
שכדאי להסתכל בזווית קצת עתידית יותר .ורציתי לומר לבני הנוער ,היום אתם כאן יושבים
סביב חברי מועצה ,סביב נבחרי ציבור .ואתם בעצם בונים את עצמכם כמנהיגים צעירים
לעתיד ,שאחר כך תתפסו את המקום או בשולחן אחר או בשולחנות אחרים ,או במקומות
אחרים .אז ישנם עשרת הדברות,שרק עכשיו בשבועות כולנו נזכרנו ושיננו אותם שוב .אבל
לנציגי ציבור יש גם את הדיבר ה .11-והדיבר ה 11-של נציגי ציבור הוא לא תשתוק .ולא
תשתוק לגביכם כמנהיגים צעירים – ולגבינו כנבחרי ציבור ,זה להיות בדיוק ערניים ורגישים
ונכונים לקלוט את מה שקורה מסביב ומעגלים רחבים הרבה יותר .ולא רק מה שקורה
במעגל הספציפי שלנו .באירועים שלנו ובפעילויות שלנו .אז אני באמת מאחלת לכם שתאמצו
את הדיבר ה .11-כי לא תמיד כל נבחרי הציבור יודעים ומכירים אותו .ואני רוצה להתייחס
לעוד נושא אחד .אתם הייתם ממוקדים קצת – מעבר לכל הדברים בנושא של ההכנה לצה"ל,
הדגשתם את זה שלמרכז הכנה .וקורסים .ואתם רוצים להרחיב את זה .אני רוצה להזכיר
לכם ,שאנחנו כאן בראש העין ,יש לנו אוכלוסיה שמורכבת גם מציבור שהוא לא מתגייס
לצה"ל .מטעמיו הוא .ולכן אני הייתי ממליצה לפתוח את ההגדרה הזאת לא כהכנה בעיקר
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לצה"ל ,אלא כשירות אזרחי כולל .כדי שיהיה מענה ומקום לחבור גם לאותם בני נוער,
שבוחרים בדרך אחרת .ולא תמיד גם מסיבות דת .יש סיבות שונות .אז יישר כוח על הכל.
תמשיכו .ואני חוזרת עופר ,אני אשמח אם תמקד אותנו קצת יותר .אתה ציינת ,ש 400-בני
נוער לקחו חלק בפעילות כזו או אחרת .אם תהיה ממוקד יותר במספרים .בסף הכל .מספר
בני הנוער ,שלוקחים חלק בתנועות הנוער .בפעילות הזאת .ואת מספר בני הנוער שעדיין לא
מצאו את מקומם .כי זה היעד שלנו .ואם אתה יכול לומר עכשיו ,ככה לזרוק מספר מה היה
התקציב שהיה פותר עוד בעיות נוספות ברמה ראשונית.
עופר בביוף – חבר מועצה :טוב אני קודם כל אתן תשובות לכל .אני ברמה שניתן כרגע לתת
את התשובות .שני דברים .אחד ,ברמה העירונית קהל היעד שלנו מתוך הנתונים שקיימים
סטטיסטית היום בעיר ,הוא בסביבות  4000בני נוער .אם אני טועה במשהו ליאת תתקן אותי
און לין .זה בסדר .כ 4000-בני נוער .זה קהל היעד שלנו .היום אפשר להגיד בגדול ,שבשלוש
תנועות הנוער אנחנו עומדים על סדר גודל של  2000בני נוער בעיר.
ליאת מוסרי – מנהלת יחידת הנוער העירוני :אלפיים בני נוער ילדים ונוער .נוער יש נוער
בסביבות  900בני נוער .מתוך ארבעת אלפים תשע מאות זה נוער.
עופר בביוף – חבר מועצה :הפעילות שלנו ביחידת הנוער בתשעת החודשים האלה כשאמרתי
קודם  400איש .זה  400איש שפעילים ברמת ההכשרות והקורסים ברמה רציפה .זה לא שהם
באים לשיעור חד פעמי .ובעצם חלקם באופן טבעי אולי נמצאים גם בתנועות הנוער .לא
כולם .באמצעים הנוכחיים שיש לנו היום אני מעריך שיהיה קשה להוסיף עוד מעל  400איש
אם לא נרחיב את התקציבים .כי זה מסגרות נוספות שצריך לצייר עוד פעילויות .נושא נוסף,
שאני רק רוצה לתת עליו ממש במשפט אחד .זה הנושא שבאירועים שונים במהלך השנה –
באירועים שעשינו .החל מחוף הנוער .דרך אורי חזקיה ,דרך הגענו לתובנה אחת מאוד
פשוטה ,שבאירועים הסטנדרטיים כמו נגיד מגיע סטנדאפיסט כזה או אחר .גם בגלל
לקיבולת לפעמים אם עושים את זה באולם ב ...או במקומות מסוימים אחרים שאנחנו
מוגבלים .אז אם בסביבות  500פלוס בני נוער .זה ככורך המציאות .ואם נרצה להרחיב את
זה אנחנו צריכים כנראה להביא או אומנים יותר גדולים ,או גם ללכת למקומות חיצוניים,
שהעלויות שם הם מתחילות להיות גבוהות .בשביל לארגן אירוע .ואנחנו עושים הכל בצורה
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מושכלת .חוף הנוער ,למרות שאנחנו לא חוזרים עליו השנה .אבל באירוע הפתיחה עמד על
קרוב לאלף בני נוער ,שהגיעו .בשבוע תנועות הנוער שעשינו השנה ,ביום המרכזי שזה יום
תנועות הנוער .היה אירוע של אלף בני נוער שהיו .הפוטנציאל קיים .אנחנו רוצים להגיע לכל
ארבעת האלפים .זה לא פשוט .להערכתי היום אני אומר ,נתון אצבע כרגע בשלוף .בים שנדע
לקחת את התקציב העירוני הקיים היום בספרים.עזבו את המגבלות שלו ,מותנה לא מותנה.
ונדע בטווח של שלוש שנים קרובות להכפיל אותו ,אני מאמין שאנחנו נגע כמעט בכל בן נוער
בעיר .זו התפיסה .זה היעד שצריך .וגם נצטרך אתכם כחברי מועצת עיר כולם ,לדעת לעזור
לנו בשלוש השנים הקרובות להגיע ליעד הזה .וזהו.
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :קודם כל אני חושב שזה יום חג היום .באמת .אני מסתכל פה
על כל הנוער שיש כאן .אני יכול להגיד לכם שאני גאה בעיר שאני גר בה .אני לא מכיר עיר
שכל כך נוער בא ותורם ומתנדב במקום לצאת ולראות עכשיו את כל הסרטים האלה
בטלוויזיה .ולשחק בסוני פלייסטיישן .ולצאת לנסוע על גלגיליות .לא .אני מסתכל על
הנוער .זה נוער אחר .כאילו .אני מסתכל גם כן על האלימות בבתי ספר שאין כמעט בכלל.
אני מסתכל על הוונדאליזם שכמעט בכלל .אני רוצה לברך באמת גם את עופר .ואת כל
הצוות של הנוער .על העבודה באמת שאתם עושים .אנחנו עכשיו גם כן פתחנו את הליגה
לקט רגל .ואני רוצה להגיד לכם שתוך שבועיים נרשמו עשרים קבוצות לליגה .הולכים
להקים משה באמת נתת את ברכת הדרך ,מקימים מגרש דשא סינטטי .אתם מוזמנים לספר
לחברים להצטרף .ומגרש היובל יהיה שם .אני חושב שנכון צריך להשקיע בערב המתגייסים
זה חשוב .ורואים כשמשקיעים קצת משאבים מקבלים כל כך הרבה .השקענו במגרש קטן.
קיבלנו עשרים קבוצות תוך שבועיים .אני בטוח שבנוער הזה אם נשקיע ,נקבל יותר .באמת
עופר יישר כוח .ובהצלחה.
משה סיני -ראש העיר :חברה כמה מילות סיכום .אלף תודה רבה לכל הצוות של יחידת
הנוער לעשייה .אני חושב שהיא גם מבורכת .גם מופלאה .וגם בתוך זמן קצר ,כפי שעופר
הדגיש ,אני חושב שהצלחתם להביא לכאן איזה שהוא מהלך ,שמונע מכוחות מאוד חיובים
ודינאמיים .ויוצר פה שינוי .ומה שכתוב כאן למעשה זה נוצר בשטח .זה לא רק כתוב פה על
הסרט הזה .אז על כך יישר כוח .וכמובן לעופר ,שנכנסת עם הרבה מאוד כוחות טובים.
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ופתיחות .ורצון לשנות ולמרות כל האילוצים .ויש אילוצים חברים אנחנו נמצאים גם בשנה
לא קלה מבחינה תקציבית .ועוד הקשיים ניצבים בפתח .אבל מסתבר שגם עם הרבה מאוד
כוחות נפש אפשר לעשות מה שתקציבים לפעמים לא עושים .אז על כך מגיע באמת לכולכם
הצדעה והערכה .וכמובן להודות לחברי מועצת העיר כל אחד בתחומו על הסיוע ועל העזרה.
כי הנוער הוא למעשה כמו שאומרים הוא חוצה גבולות .הוא משיק להרבה מאוד נושאים.
הוא נמצא בחינוך ,הוא נמצא במתנסים .הוא נמצא ברוחה .הוא נמצא בתרבות.הוא נמצא
בכל המקומות .בתרבות התורנית והחילונית .נמצא בכל מקום בשפע .גם שם יש מעורבות
והתנדבות .ואני חושב שכל מי שיושב פה גם חברי קואליציה ,בוודאי גם חברי אופוזיציה
כולנו ביחד ,אין פה בכלל ויכוח בעניין הזה .זה נושא שאני חושב שיוצר אצל כולנו גאווה
אדירה במה שקורה כאן אצלנו בעיר .ואחרונים חביבים זה כל חברי תנועות הנוער ,מועצת
הנוער ,המדריכים כל מי שנמצא פה והגיע לכאן .זאת הזדמנות טובה להישיר אליכם מבט.
ולומר לכם שאתם העתיד שלנו .זה לא רק מה שכתוב כאן על השקף .אלא זאת אמת
לאמיתה .אתם בסופו של דבר ,אתם אלה שלוחמים ,מתגייסים לצה"ל ,נכנסים למגזר
האזרחי ,מניעים את גלגלי המשק ,את המדינה ,את החברה ואת הכלכלה .ולמעשה אנחנו
באמת נרצה לראות אתכם חוזרים אחר כך לפה ,לעיר .זה חלק מהאתגרים שחברי מועצת
העיר כאן הצביעו אליכם .ומילה אחרונה וחביבה ,אם תרשו לי .קודם כל להודות לכל מי
שהחליף אותנו בתפקיד במהלך היום הזה .נתתם לנו קצת לנוח .זה בסדר .ומי שהחליפה
אותי דנה .איפה את דנה פה נמצאת שם? אז גם להודות לך ברמה האישית מבחינתי .ויצא
לנו ככה להתלבט גם ברמות האישיות .אז דנה מתלבטת כרגע אם לרוץ למועצת הנוער –
יושב ראש מועצת הנוער המחוזית .וגם הארצית .אז אנחנו מבחינתנו כאן אני חושב שיש לך
פה קהל מלא אוהד ,ואוהב ,שידחוף אותך למינוי כל חלומותיך ומשאלותייך .אז אנחנו
מוכנים – נכונים לעשייה .וכל הסיסמאות גם של תנועות הנוער .זה בדיוק מתאימים לעניין
הזה .ואנחנו מאחלים לך הצלחה .מפה תקבלי את כל הגיבוי .אז תודה רבה לכולכם .ואנחנו
נעשה –
עומר שכטר :באמת פחות להעיר ,אלא דיברנו כאן כאילו על רעיונות חברתיים .יוזמה
חברתית ,שאנחנו מובילים בתקופה האחרונה .אז קודם כל אני עומר שכטר .אני יושב ראש
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מועצת קן ראש העין.
שגב :גם כן מהקן .רק לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה להגיד שאני אשמח לקבל צמיד .כי
אני לא חושב שאנחנו .אני חושב שאנחנו קצת רחוקים ממצב שלא צריך בו שינוי .בכל מקרה
אני רוצה קצת לספר על המקום שלנו .ואנחנו התחלנו לפני כחודשיים בערך בתהליך
שבמסגרתו פנינו למאבטחים ומנקות במוסדות החינוך בראש העין .כדי לברר –
עומר שכטר :ראיינו אותם בעצם .עשינו איתם סוג של ראיונות בנוגע לתנאי ו בעצם המצב
העסקה שלהם .חלקנו דרך אגב ,חלקכם קיבלתם עדכונים לגבי זה .אנחנו גם היינו בקשר עם
אבי .אנחנו עוד בקשר עם אבי בנוגע לנושא הזה .ורצינו פשוט ,חשבנו שזו הזדמנות טובה
להעלות ולהביא לידיעתכם את הסוגיה הזאת.
שגב :אנחנו קצת להסביר ,אנחנו במהלך הראיונות האלה ביררנו את תנאי העסקה שלהם.
גילינו שיש כל מיני דברים שהם לא תואמים על פי החוק .כל מיני בעיות שמתרחשות כאן
כלפי המאבטחים והמנקות במוסדות החינוך שלנו .באמת הפנינו דיברנו עם אבי .וגם גם
כלפי כל מיני גורמים כאן את העניינים האלה.
עומר שכטר :וגם הכנו דוח ,שמפרט במסודר .אם תרצו נוכל להעביר אותו אליכם.
משה סיני -ראש העיר :תודה רבה .יישר כוח .כל הכבוד .אז אני מציע שנעשה איזה הפסקה
של ממש שתי דקות .ואנחנו נאמר לכם תודה וניפרד מכם .ונמשיך בסדר היום הרגיל של
המועצה .כל הכבוד.
הפסקה
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אנחנו מתחילים.
 .2אישור הסכם מסגרת בין עיריית ראש העין לבין העמותה לפיתוח שירותים חברתיים
ראש העין_____________________________________________________
פרומה פורת – יועצת משפטית :סעיף  1לסדר היום ,אישור הסכם מסגרת בין עיריית ראש
העין לבין העמותה לפיתוח שירותים חברתיים בראש העין.אני אבקש להזכיר שלפני –
למיטב זכרוני ,שתי ישיבות הנושא הזה היה על סדר היום .התחלתי לסרוק את ההסכם.
והתבקש לערוך בו מספר שינויים .השינויים בוצעו אני אתן עכשיו סקירה מהירה של
ההסכם ועם דגש על השינויים .ההסכם בא להסביר את מערכת היחסים בין העירייה לבין
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העמותה לפיתוח שירותים חברתיים .הוא למעשה משקף פחות או יותר את ההתנהלות כפי
שהיא מתבצעת בפועל .והיא הועלתה על הכתב בין היתר בעקבות דוח בקורת שהיה על
העמותה ,שביקש להסדיר את יחסי הגומלין בין העירייה לבין העמותה ,במסגרת הסכם.
בהסכם מפורטים תחומי הפעילות ,שבהם העירייה מסמיכה את העמותה לשירותים
חברתיים לפעול .זה מפורט בסעיף  .3זה פעילות בתחום המוזיקה ,גיוס תרומות ,חנוך
רווחה .העצמת נשים .הפעלת המרכז לגיל הרך .ימי עיון וכיוצא בזה .יש דגש בהסכם על
הנושא התקציבי .על אופן העברת תקציבים ,על הבקרה על השימוש תקציבים .על המסגרת
התקציבית ,שנדרשת לה גם העירייה .וגם העמותה .כפועל יוצא גם מהתקצוב שבא
מהעירייה .גם מוסבר הנושא של דיווח ,להימנע מחריגות בתקציב ,וכיוצא בזה .נושא שהוסף
בעקבות הערה של חברת מועצת העיר שרי סלע ,זה נושא של הסדרה של השימוש במבנים
של העירייה .וזה מוסדר בסעיפים .12,13,14
מתי יצחק – חבר מועצה :כפי שידוע מזמן קדום מאוד ,שהמבנה הזה העירייה בעצם לא
השקיע בו .השקיע בו זה משרד העבודה והרווחה.
פרומה פורת – יועצת משפטית :איזה מבנה?
מתי יצחק – חבר מועצה :ברחוב שבזי.
פרומה פורת – יועצת משפטית :הסעיף הזה ,המבנה היחיד שלפחות לפי מיטב בדיקתי,
היום העמותה בו זה לא על דעת הרווחה .זה העמותה .ההסכם הזה הוא הסכם מסגרת .הוא
לא מתייחס לנכס ספציפי .הוא קובע כיצד צריך להתנהל .היום יש נכס אחד אולי שיש בו
פחות או יותר שימוש בלעדי .יכול להיות שבעתיד יהיו עוד .יכול להיות שזה לא יהיה שימוש
בלעדי .אלא שימוש בחלק מהזמן .ההסכם כשמו כן הוא ,זה מסגרת .והוא בעצם נועד לתת
את הדרך כיצד יש לפעול ,כאשר ההסכם הזה מדבר על הסדרה ספציפית לגבי כל מבנה
ומבנה ,איך היא צריכה להיות .היא צריכה להיות בכתב .עם קביעת התנאים .אם יש חזקה
בלעדית ,אז העמותה גם צריכה לתחזק .אם זה לא חזקה בלעדית זה לא .זה גם מסדיר את
זה שאם פעילות מסוימת הופסקה אז כפועל יוצא גם המבנה שהועמד לרשות העמותה,
לצורך אותה פעילות – יוחזר לעירייה .יש כאן הסדרה גם של נושא היעדר...זאת אומרת
עובדי העמותה הם עובדי העמותה .ולא עובדי העירייה .זה נושא שחשוב גם שהעמותה
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תפנים .ושהיא תדאג למילוי כל זכויות העובדים ,שהיא מעסיקה .יש הסדרה של הנושא
הביטוחי .יש הסדרה התייחסות ובסעיף  18למשל יש התייחסות לנושא הביטוחי .העמותה
צריכה לדאוג לביטוחים ,אלא אם כן ,הפעילות מכוסה במסגרת הביטוחים הכלליים שיש
לעירייה .באותם פעילויות שהעמותה צריכה לבטח את עצמה .ויש פעילויות שהביטוח של
העירייה מכסה כל ...
מתי יצחק – חבר מועצה :עובד שיפצע ,שלא יכול לתבוע את העירייה?
פרומה פורת – יועצת משפטית :זה שוב תלוי .כי אם למשל זה פעילות במבנה של – ברגע
שזה בלעדי כן .ברגע שזה מבנה של העירייה ,שהם מקבלים בו זכות שימוש מוגבלת ,סביר
להניח שהכיסוי הביטוחי של העירייה מכסה .אנחנו עושים בדיקה בכל מקרה באופן ספציפי.
כמובן העמותה צריכה לפעול על פי דין .להשיג את כל האישורים .דברים שהם מובנים
מאליו .והם עלו על הכתב .וכמובן נושא שיתוף הפעולה .אז אם יש שאלות.
מתי יצחק – חבר מועצה :תיקנת את ההערות שהערת בישיבה הקודמת?
שרי סלע – חברת מועצה :מעבר להערות שהועלו ,עוד לא הגענו בכלל למהות הדברים .עוד
לא הגענו בכלל למהות הדברים .מהות הדברים נראה כאבסורד בעצם כאיזה שהוא אבסורד
אחד גדול .הרי התחלנו מזה שיש נקבע תקנון .ו בתקנון התחילו להגדיר איזה שהם דברים.
אבל יכול להיות שהתקנון לא הגדיר את הכל ,או לא כיסה את הכל .ולכן נוצר מצב
שבביקורת העירו מספר דברים שצריך היה להמשיך להגדיר ולהסדיר ,כדי שמערכת
הגובלים תהיה מוגדרת עד תום .מכאן ועד לבנות איזה שהוא הסכם שלכל אורך הדרך סעיף
אחרי סעיף הוא מעורר אבסורד .כי אם במשפט השני העמותה היא תאגיד בבעלות בשליטת
העירייה .אז לשם מה צריך הסכם בין העירייה לבין עצמה? אם עוד פעם אני חוזרת.
העמותה –
משה סיני -ראש העיר :ההערות זה רק יפריע לשטף החשיבה .פרומה ,אני מציע שתרשמי
את כל מה שהיא אומרת ,אחרי זה תתני תשובה אחת על כל הדברים .ובזה נסכם.
שרי סלע – חברת מועצה :אני חוזרת ומדגישה ,בסעיף השני והואיל ,העמותה הינה תאגיד
עירוני בבעלות בשליטת העירייה .וכל מה שכתוב אחרי זה הוא אבסורד לאותו משפט .והוא
אפילו בניגוד עניינים לאותו משפט .זאת אומרת כשלוקחים משפט אחרי משפט אז נוצר
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אבסורד .כי מה האחד שומר כאן על השני? העירייה תרצה להשתמש בפעילויות ,העירייה
תרצה להפסיק את הפעילויות אז היא תפסיק .אם הוא רוצה להפסיק את הפעילויות אז מה
תוקף יש לעמותה .העובדים שנמצאים בעמותה הם לא עובדי עירייה .אבל העמותה בבעלות
העירייה .אז איזה מן אבסורד זה.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אני רוצה להגיד לך משהו בסיסי .את נכנסת ,אני אפריע לך
כי את נכנסת לניואנס משפטי ,שאין לך מושג על מה את מדברת .והניואנס המשפטי זה
ניואנסים של עורכי דין .ההערות שלך מראות על תסלחי על הביטוי – על בורות ברמת
הסכם.
שרי סלע – חברת מועצה :אתה גם מתפרץ לדברים וגם מחלק ציונים זה לא מנומס.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אני יושב גם בכובע של עורך דין ואת שואלת שאלות ,כבשנה
אלף שואלים בדיני חוזים .זה בכלל לא נכון מה שאת אומרת.
שרי סלע – חברת מועצה :אתה בכובע של חבר מועצה .וכדאי שתתייחס לדברים בכובע של
חבר מועצה .ולא בכובע של משפטן.
משה סיני-ראש העיר :אני מבין .אבל תראו אני חייב לתת לה עשר דקות .אחרי עשר דקות
אני אפסיק אותה .עוד לא עברו עשר דקות.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :תקשיב לשאול שאלה מה התובנה מאחורי זרוע משפטית
ולמה צריך לעשות קשר בין זרוע משפטית זה חוסר הבנה משפטי.
משה סיני-ראש העיר :ארנון אבל תן להמשיך להסביר נו.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :בסדר זה כבר עלה .היא העלתה את הנושא הזה .היא שאלה
בישיבה האחרונה .אין לי בעיה שתמשיך אבל היא העלתה את זה כבר בפעם האחרונה.
תקרא את הפרוטוקול זה אותו הדבר.
משה סיני-ראש העיר:בבקשה תמשיכי .תקבלי את מלא ההתנצלות.
שרי סלע – חברת מועצה :ההתנצלות הזאת לא מתקבלת .ממש לא מתקבלת .זה לא
רלוונטי כל מה שאמרת .מכיוון שהעניין הוא המהות ,והעיקרון ולא הניסוחים המשפטיים.
במהות ובעיקרון סעיף  22כותב במפורש העירייה והעמותה יפעלו בתיאום ושיתוף פעולה
לביצוע הפעילויות .זה המפתח של הדברים .וזה המפתח של הדברים שצריך להיות בתקנון.

"חבר" – למען הרישום הטוב

25

ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מס'  29/12מיום 24/5/2010

תקנון אגב היה צריך להגדיר קודם כל את ההרכב של אותו דירקטוריון .ההסכם לא מגדיר
בכלל את ההרכב .אז קודם כל בבסיס הוא בעייתי .העמותה היא בבעלות העירייה .אתה
אפילו לא מצליח להוציא את זה מאותו פלונטר .העמותה היא בבעלות העירייה .אם היא
בבעלות העירייה כל מה שצריך להגדיר זה תקנון עם מטרות.הרכב נהלים להגדיר את
הרכוש ,להגדיר את אותם יחסי גומלין בפעילויות .ובזה לצאת לדרך .זה הכל .לא יותר ולא
פחות .ההסכם הזה הוא הסכם מאוד בעייתי .הוא הסכם שכובל .הוא הסכם עם הגדרות
מדויקות ,שבעתיד רק יכבלו את העירייה ,ואת העמותה ולא יאפשרו לה להתפתח לנושאים
נוספים .וזה חוזר על עצמו ,לכל אורך הדרך .אני יכולה להמשיך ולפרט .אני מבינה שאתם,
אפילו לא רוצים לשמוע ,ולהקשיב .ולא להיות ערניים לדברים.
משה סיני -ראש העיר :למה את אומרת את זה? אנחנו מקשיבים ו אנחנו יושבים ותמשיכי.
אני לא מפריע לך .תמשיכי .תעלי את כל הנקודות שאת רוצה.
שרי סלע – חברת מועצה :אני אתן מספר דוגמאות .בתחום המטרות למשל בסעיף ד' כתוב
פעילויות רווחה וחברה .מרכז עדה אתיופית .מרכז למניעת אלימות .פעילות לגימלאים .זה
נושאים שהם נכון לעכשיו על סדר היום .למה להיות כבולים באיזה שהם נושאים מאוד,
מאוד ממוקדים ולא לפתוח את זה להגדרה כללית .ואם מחר יגיעו לכאן עולים מפקיסטן
ויצטרכו את העזרה אז נלך ונשנה את ההסכם .לא אבסורד בעיניכם .בעיניך? בעיני כן .אני
חוזרת ומציינת את הנושא של פעילות להעצמת נשים .אני מבינה שחלק מהמטרות של
העמותה וזה מצוין בסעיף ב'  -זה נושא של קשרי חוץ וגיוס תרומות .אז בעצם הסעיף של
העצמת נשים נועד להיות מעבר בין תקציב של תרומה לבין הפעילות של פורום הנשים .אבל
להגדיר כגוף עירוני נוסף שיטפל בהעצמת נשים במקביל לפורום נשים .יש בזה טעם לפגם .כי
אנחנו לא יודעים מה בסוף העמותה ואיך היא תתרגם את אותו סעיף  Aבפרק הזה .למרות
שאנחנו בעצם העמותה שייכת לעירייה .אבל לפי מה שקורה כאן היא בעצם גוף בפני עצמו.
יש כאן סעיף שמדבר – סעיף  8למשל ,כתוב כל הוצאות של העמותה בביצוע הפרויקטים וכן
הלאה ,יהיו בהתאם לתקציב שיאושר בתקציב השוטף או כתב"ר על ידי מועצת העיר.
ופעילויות אחרות לא צריכות להיות מותאמות לתקציב? מה זה רלוונטי? זאת אומרת מה
שאני באה להגיד כאן שיש כאן איזה שהוא הסכם ,מנופח ,מיותר ,חסר משמעות ולא יועיל
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בסוף .לא לעירייה .ולא לעמותה .מאידך ,אם ניקח את אותו תקנון שקיים ,נרחיב ונוסיף
עליו את מה שראוי להוסיף .כדי להגדיר את יחסי הגומלין ,נקבל אפקטיביות טובה יותר
לכולם – גם לעיר ,וגם לעמותה .גם לעירייה וגם לעמותה .סעיף  11אומר שבעצם העמותה
לא יכולה להתבסס על אותו תקציב שנקבע בעירייה .אלא לאחר שהיא בעצם תקבל את
החתימה עם איזה שהוא מסמך שמאשר את התקציב של הגזבר .אז תסבירו לי איך היא
תבנה את תוכנית העבודה שלה .אם לא על בסיס תקציב העירייה .מה הם מקורות המימון
הנוספים שלה? אז רוצים את העמותה לחזק ,או להחליש .אני לא מצליחה להבין .כל סעיף
 14תסלחו לי על הביטוי אבל הוא קשקוש אחד גדול .כי אם עוד פעם אם העמותה היא
בבעלות העירייה אז כל הסעיף הזה מיותר .העמותה תאשר את נהלי העבודה שלה .מי בדיוק
יאשר את נהלי העבודה שלה ,העירייה ,שהיא הבעלות של העמותה היא העירייה .אז מי
בדיוק יאשר את הנהלים .אם יש שם דירקטוריון והוא קובע נהלים הוא מאשר את עצמו.
אבל זה בבעלות העירייה .אז מי יאשר את זה .אני צר לי ,שאתם לא רואים את האבסורדים
של כל התהליך עצמו .העמותה תהיה אחראית לכל נזק וכן הלאה ,בסעיף  ,17שייגרם
לעירייה .עוד פעם הבעלות היא של העירייה .זה כפילות על כפילות ,על כפילות מיותרת לא
רלוונטית .ורק עשויה לפגוע בפעילות העתידית .אני חוזרת ואומרת הדבר המרכזי לא נמצא
כאן בהסכם .וזה הגדרה להרכב הדירקטוריון .כדי להבטיח את מה שנכון שיהיה ,שהבעלות
תהיה של העירייה .אין בעצם את הגורם המשמעותי המרכזי .אני חוזרת וממליצה שראוי
לא לקיים הסכם ,אלא להרחיב את התקנון ולהגדיר את אותם דברים שלא מוגדרים היום
כדי לסגור את הגדרת מערכת יחסי הגומלין ,שתענה על הצרכים .באופן עקרוני אני חוזרת
וממליצה לחזור לנושא הבסיסי והמרכזי .בשעתו הייתה עמותה לשירותים חברתיים .ואז
הלכו ושינו ,והוסיפו לזה את השירותי תרבות ,וחינוך וכן הלאה .אני חושבת שזאת הייתה
החלטה שגויה .זו לא החלטה נכונה וראוי להפריד בין שני הנושאים .כי אלה שני נושאים
מהותיים שונים בתכלית השינוי ,שעונים על צרכים אחרים .אוכלוסיה אחרת .האנשים
שצריכים לעמוד בראש גוף כזה שונים מהאנשים שצריכים לעמוד בראש גוף אחר .ואני
ממליצה לחזור ולהפריד .אני רוצה לחזור ו להתייחס למטרות ו לגופים הספציפיים
שהעמותה תומכת בהם .בסעיף 3א .מדברים על קידום וריכוז פעילות מוזיקלית .הפעלת
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קונסרבטוריון .תזמורת כלי פריטה ,תזמורת קאמרית .מקהלת מזמורי תימן .איזה מהגופים
האלה ,עבר מכרז? מי החליט איזה מהגופים התרבותיים יהיו בעמותה? ומי החליט אלה
מהגופים התרבותיים לא יהיו בעמותה? מי קבע ,מי מבין הגופים האלה יקבל תגמול בגין
ההופעות שלו .ומי מהגופים לא יקבל תגמול בגין ההופעות שלו .באיזה פורום נעשו הדברים
האלה .באיזה שקיפות יודעים מי מתוגמל ,באיזה אחוז יחסי ולמה .ואולי יש גופים
תרבותיים נוספים שצריכים להיכנס לקורת הגג של העמותה לשירותים חברתיים? לסיכום
אני חוזרת ואומרת ,ואני מזכירה לכם שוב ,העמותה הינה תאגיד עירוני בבעלות ,בשליטת
העירייה .ולפיכך ההסכם הזה מיותר לחלוטין .
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :יש לי שאלה קטנה .אני פשוט לא רוצה שההסכם הזה יהיה
כמו עמותת המנדולינות ,שבסוף לא נוכל לקחת ,לגעת בכסף .ההסכם הזה מחסה אותנו
במובן הזה ,שאנחנו נותנים כסף מקבלים בחזרה.
פרומה פורת – יועצת משפטית :שונה לחלוטין .עמותת המנדולינות לא הוגדרה .קודם כל
עצם העובדה שמדובר בתאגיד עירוני שהוא בשליטה מלאה של העירייה לא מייתר הסדרה
בהסכם .מכל מקום אני חושבת שגדולים וחכמים ממני כבר החליטו בעניין הזה .זה מופיע
כחוט השני בכל דוחות הביקורת .זה דרישה של משרד הפנים ,דרישה של משרד הפנים גם
בנהלי העבודה ,כל הנושאים האלה שהערת אפשר להפנות לכל אותם גופים ולהביע את
דעתך .מפני שאלה דברים שהיום הייתי אומרת בגדר מוסכמות .ושגופים דומים פועלים
בצורה כזאת .ולא רק זאת הם נדרשים לפעול בצורה הזו .עכשיו לעניין ההסמכה .פקודת
העיריות לא מגדירה את אופן הקמת תאגיד עירוני .וגם את ההסמכה לגבי תחומי הפעילות
שלו .כך שההסכם הזה באמת משקף מצב קיים היום .אם ירצו בעתיד להוסיף אין שום בעיה
לחזור למועצת העיר ולהסמיך את העמותה לפעול בתחומים נוספים .אני אישית לא חושבת
שזה נכון לתת הסכם עם בלי אישור  ...להיפך דווקא לך כחברת מועצה זה לא נותן לך שום
בקרה ושליטה אם מכניסים פה הכל .זה פשוט כשהאינטרס צריך להיות דווקא .עכשיו
לעניין התקנון .אין לי מושג על איזה תקנון את מדברת .אבל אם את מדברת על התקנון שיש
לכל עמותה .אז הוא לא המסגרת להסדיר דברים מהסוג הזה .וגם בנושא הזה יש הנחיות של
משרד הפנים כשמדובר בתאגיד עירוני .מה צריך לכלול תקנון .יתר על כן ,אם הנושא של ...
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בתאגידים עירוניים אחרים שנת  2006מוגדר בחקיקה בכלל לא צריך להיכנס להסכם הזה.
היות והוא מוסדר בחקיקה .ובחקיקה מוגדר איך ממנים .אגב היינו פעם במועצת העיר לא
מזמן ,וועדת כשירות ,נציגי ציבור וכמובן גם שיש נציגות לחברי מועצת העיר .יש גם נציג
מהאופוזיציה .ויתר הנושאים שהעלית לגבי הפעילות לעמותה עצמה הם כרגע לא נושא
הדיון .כך שדיברו פה על הסכם מסגרת שבא להסדיר .וגם אם הוא לא מושלים הוא בוודאי,
הוא יותר טוב מהדרך.אז אני חושבת שצריך לאשר אותו.
משה סיני-ראש העיר :חברים אם הערות נוספות .אני רוצה להעלות את זה להצבעה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אוקי .אישור הסכם מסגרת בין עיריית ראש העין לבין
העמותה לשירותים חברתיים .לפי ההסכם המתוקן שנשלח לכם .משה סיני בעד .רזי בעד.
אמיר בעד .מרגי בעד .סיגל בעד .שרי נגד .אדמוני בעד .מיכאל נמנע .עופר בעד .מתי יצא.
ארנון יצא .בן טובים יצא .אבינועם טובים בעד.
החלטה מס' 1
סעיף  1שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הסכם מסגרת בין עיריית ראש
העין לבין העמותה לפיתוח שירותים חברתיים ראש העין ,לפי ההסכם המתוקן שנשלח
לחברי המועצה.
בעד (8) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני,
עופר בביוף ,אבינועם טובים.
נגד (1) :שרי סלע.
נמנע (1) :מיכאל מלמד.
יצאו (3) :מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים

שרי סלע – חברת מועצה :אני רוצה רק להעיר אמרה כאן פרומה שהיא לא יודעת על איזה
תקנון אני מדברת .אני רוצה רק להזכיר שאנחנו במועצת העיר אישרנו תקנון ואחר כך
אישרנו עדכון לתקנון.
משה סיני -ראש העיר :אני לא רוצה לדון .אני מחדד שפרומה באה ואמרה פה שזה על פי
הנחיות .סליחה על פי הנחיות משרד הפנים .על פי ייעוץ משפטי .ככה צריך לעבוד .זה הנוהל.
יש גם מבקרים שהעירו על העניין הזה .ואנחנו בדיוק עכשיו ממשים את עצם החוק .אז אני
לא מבין למה צריך להתנגד לזה .בבקשה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :סליחה אירית .אני ברשותכם מבקש לדחות את הדיון
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בוועדת בקורת לישיבה הבאה .יש לי אירוע משפחתי .אני חייב להגיע לירושלים .אז אני
מבקש באמת לדחות את זה.
משה סיני -ראש העיר :מבחינתי זה בסדר.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מבחירת המבקרת פחות .כי כבר דחינו את זה פעמיים .אם
אפשר היה אבל ממש בישיבה הבאה להעלות.
משה סיני -ראש העיר :תתאמו את זה עם מיכאל.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא .ישיבה הבאה.
 . 3אישור התב " רים כמפורט להלן :
א  .אישור תב " ר מס '  352עבור פיתוח טיילת ואדי רבה  ,ע " ס 10,000,000
 ₪במימון עירייה .
ב  .אישור תב " ר מס  353עבור לחימה במזיקים  ,ע " ס  ₪ 30,600במימון
משרד איכות הסביבה ו  ₪ 3,400 -במימון עירייה  ,סה " כ תקציב
____________________________________________ ₪ 34,000

רחבעם חיים – גזבר העירייה :יש רצף של אישור תב"רים בתקציב .אין כאן משהו שקוטע.
תב"ר  352עבור המשך פיתוח טיילת ואדי רבה ,טיילת המוזיקה .על סך  10מיליון שקלים.
לאו דווקא באותה השנה אלא אישור עקרוני ,שאלה העלויות הצפויות.
 .2אישור תב"ר מספר  353עבור לחימה במזיקים על סך  30,600במימון המשרד לאיכות
הסביבה .כ 3400-במימון העירייה .כל התקציב  34אלף שקלים.
 .3עדכון תקציב .אז אני מציע שאת שלוש לאשר .אירית .שלוש לאשר.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :תב"ר  352,353סיני בעד .רזי בעד .אמיר בעד .מרגי בעד.
סיגל בעד .שרי –
שרי סלע – חברת מועצה :אני רוצה להתייחס רגע .אפשר ועוד איך אפשר.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לפנים משורת הדין.
שרי סלע – חברת מועצה :אם אפשר לדחות ישיבה של דוח בקורת אני חושבת שאפשר גם
להיעתר לבקשה שכזאת.
משה סיני-ראש העיר:אז נעתרנו לבקשה רק בקצרה בסדר.
שרי סלע – חברת מועצה :קצרה תלוי בך .אני מבקש שתפרט ,מה מקור מימון העירייה
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לשלושת התב"רים האלה?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :איזה שלושה?
משה סיני -ראש העיר :שניים.
רחבעים חיים – גזבר העירייה :שני תב"רים התב"ר הראשון 3א המקור שלו זה קרן פיתוח.
בדרך כלל זה השבחה .ותב"ר  353זה בעיקרו זה במימון משרד לאיכות הסביבה .והיתרה
עשרה אחוזים שהיה במימון העירייה.
שרי סלע – חברת מועצה :אני מבקשת לפצל בין הסעיפים.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בבקשה  .352אני מקריאה עכשיו .בסדר .זה עשרה מיליון
לטיילת .משה סיני בעד .רזי בעד .אמיר בעד .מרגי בעד .סיגל בעד .שרי נגד .אדמוני בעד.
מיכאל יצא .עופר בביוף בעד .מתי יצא .ארנון יצא .בן טובים יצא .אבינועם טובים בעד.
החלטה מס' 2
סעיף  3א' שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות תב"ר מס'  352עבור פיתוח
טיילת ואדי רבה ,ע"ס  ₪ 10,000,000במימון עירייה.
בעד (8) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני,
עופר בביוף ,אבינועם טובים.
נגד (1) :שרי סלע.
יצא (1) :מיכאל מלמד.
תב"ר  353משה סיני בעד .רזי בעד אמיר בעד .מרגי בעד .סיגל בעד .שרי בעד .אדמוני יצא.
עופר בעד .מתי יצא .היא ביקשה בין טובים יצא .אבינועם טובים בעד .אוקי .סעיף הבא.

החלטה מס' 3
סעיף  3ב' שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  353עבור לחימה
במזיקים ,ע"ס  ₪ 30,600במימון משרד איכות הסביבה ו ₪ 3,400 -במימון עירייה ,סה"כ
תקציב .₪ 34,000
בעד (9) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב
אדמוני ,עופר בביוף ,אבינועם טובים.
 . 4הקטנת סעיף  - 1943760העברת קנסות חניה .
הגדלת סעיף  - 1943-110הגדלת תקן אחד עבור פקח
רשות חניה
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רחבעם חיים – גזבר העירייה :עדכון תקציב .הקטנת סעיף  1943760העברת קנסות חניה.
והגדלת סעיף  1943110הגדלת תקן אחד עבור פקח לחניה על סך  50אלף שקלים .אחד
במינוס ,ואחד בפלוס.
שרי סלע – חברת מועצה :כמה תקנים יש נכון להיום?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :נכון לעכשיו כולל זה יהיה חמישה כמדומני .מאחר ומספר
הפקחים הוא פעם אחד יוצא ואחד נכנס .לפעמים קורה שיש במקביל חייבים לקלוט עוד
איזה עובד .כי כל גריעה של פקח זה פוקח בהכנסות .ופוגע באכיפה .לכן לאור בקשת רשות
החניה אז נענינו.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :משה סיני בעד .רזי בעד .אמיר בעד .מרגי בעד .סיגל בעד.
שרי בעד .אדמוני בעד .עופר בעד .מתי איננו בן טובים ואבינועם .לא פספסתי אף אחד.
נמשיך עם התב"רים ברשותכם .אחר כך נחזור לסעיף .5
החלטה מס' 4
סעיף  4שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את עדכון התקציב כמפורט להלן:
הקטנת סעיף  - 1943760העברת קנסות חניה .
₪ 50,000
הגדלת סעיף  - 1943-110הגדלת תקן אחד עבור פקח
רשות חניה
בעד (9) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב
אדמוני ,עופר בביוף ,אבינועם טובים.

 . 6אישור התב " רים כמפ ורט להלן :
א  .אישור תב " ר מס '  354עבור חידוש מבנים בי " ס תיכון בגין  ,ע " ס
 ₪ 1,000,000במימון משרד החינוך .
ב  .אישור הגדלת תב " ר מס '  324עבור הרחבת בי " ס אולפנת זבולון  ,ע " ס
 ₪ 300,000במימון עירייה  ) ,סה " כ תקציב קודם  , ₪ 5,000,000סה " כ
תקציב .( ₪ 5,300,000
ג  .אישור הגדלת תב " ר מס '  326עבור הרחבת בי " ס תיכון דתי עתיד  ,ע " ס
 ₪ 360,000במימון עירייה ) סה " כ תקציב קודם  , ₪ 6,000,000סה " כ
תקציב .( ₪ 6,360,000
ד  .אישור הגדלת תב " ר מס '  320עבור בניית בי " ס חדש נתיבות משה ,
ע " ס  ₪ 540,000במימון עירייה  ) ,סה " כ תקציב קודם , ₪ 9,000,000
סה " כ תקציב .( ₪ 9,540,000
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ה  .אישור הגדלת תב " ר מס '  314עבור בניית בי " ס חדש חינוך מיוחד ,
ע " ס  ₪ 600,000במימון עירייה ) סה " כ תקציב קודם , ₪ 10,000,000
סה " כ תקציב _____________________________ ( ₪ 1 0,600,000

רחבעם חיים – גזבר העירייה :סעיף  6אישור תב"רים כמפורט להלן.
סעיף  6א .אישור תב"ר מספר  354עבור חידוש מבנים בבית ספר תיכון בגין .על סך מיליון
שקלים במימון משר ד החינוך.
סעיפים 6ב-ה זה הגדלת תב"רים של מבנה החינוך לאור החשיבה שאנחנו מעבירים אותם
לביצוע על ידי החברה הכלכלית .ומאחר ואין אפשרות לתקצב אותם על ידי משרד החינוך
אז התקציב יהיה על חשבון העירייה .בדרך כלל אנחנו מוסיפים .בדרך כלל לכל מבנה אנחנו
מוסיפים סכום כזה או אחר מתקציב העירייה .במקרה הזה זה יבוא בצורה הפוכה .כלומר
כל התקציב של משרד החינוך הולך ישירות עבור המבנים .אז אני אעבור על התב"רים.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אתה לא היית ברור.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אוקי .מאחר ואנחנו מעבירים מאחר ו ביצוע המבנים ייעשה
על ידי החכ"ל .על ידי החברה הכלכלית .ומשרד החינוך לא מוכן שהעמלה של שישה אחוזים
תעבור לחכ"ל .הוא מוכן שזה יעבור לחברה למשקר .לחכ"ל הוא לא מוכן .לכן מי שייבצע
את זה – זה אנחנו בעצם ,באמצעות התקציב שלנו .בדרך כלל אני אומר ,בדרך כלל תקציב
בדרך כלל העירייה מוסיפה סכום מסוים על כל מבנה ומבנה .במקרה הזה זה יבוא בצורה
של קיזוז .כלומר כל כספי משרד החינוך הולכים ישירות למבנה ולפיתוח .והעירייה מוסיפה
עבור החכ"ל.

אמיר פוריאן – חבר מועצה :יש להם איזה סיבה שהעמלה לא יהיה אצלנו? אם אנחנו
מבצעים את זה?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :זהו .אני עד היום ניסיתי לתהות .הוא שואל מה שאני מבין
מדוע משרד החינוך למשל עבור חברה למשק הוא מסכים כן לשלם את העמלה ,את השישה
אחוזים .אבל אם החברה הכלכלית מבצעת את העבודות הוא לא מאשר לה .למשרד החינוך
פתרונים .אין לי מושג למה .ניסינו.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :זו החלטה משנת  .99כנראה יש להם מסמך .אנחנו לא נדון
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בזה כרגע .אז אנחנו מאשרים תב"ר  354והגדלה,
שרי סלע – חברת מועצה :לא .סליחה .אני עדיין לא הצלחתי להבין .משרד החינוך מתקצב.
מתקצב מבנה על פי העלויות שלו .על פי האומדנים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :ממש לא .כיוון שיכול להיות שמה שאת עושה זה יותר
מהתקן .וזה בדרך כלל מה שקורה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :נניח סעיף 6ב .משרד החינוך תקצב עבור הרחבת האולפנה 5
מיליון שקלים .זה כולל תכנון .וכולל דמי ניהול .בהנחה שכל זה מבוצע על ידי החברה
למשק .והיה והעירייה מבצעת את זה באמצעות החברה הכלכלית שלה הוא לא מאשר לשלם
לתוך התקציב הזה את הדמי ניהול .לכן יוצא בפועל שהעירייה מתקצבת משלה מכספה את
דמי הניהול .את היתרה היא משאירה לבית הספר ולפיתוח.
משה סיני -ראש העיר :כלומר אתה נותן יותר לבית הספר.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כן .בסופו של דבר .כאילו הסכום הופך להיות נטו.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :בסופו של דבר זה הכל ,זאת אומרת שלוש מאות אלף שקלים
בצורה כזאת או אחרת מגיעים לבית הספר לפיתוח ,אם זה החברה למשק אז החמישה
מיליון שקלים האלה ישארו .אבל נזכה פחות.
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :חשוב שתדעו שהקריטריונים והפרמטרים של משרד החינוך
מתקצב בית ספר זה במינימום שבמינימום .אם נרצה לצאת קצת יותר אז את העשרה אחוז
האלה שאנחנו מוסיפים אנחנו  ...קצת יותר.
שרי סלע – חברת מועצה :אני עדיין מבקשת לחדד ולשאול .למה אנחנו לא עושים את זה
דרך החברה למשק .ראינו שיש הישגים לחברה למשק וכלכלה .היא אפילו מחזירה יתרות

חזרה לרשויות .זה אחד .ושניים אותו סיכון של כל סעיפים ב ,ג ,ד ,ה ,מסתכם ב 1.8-מיליון
 .₪אני מבקשת לקבל שוב ,פירוט של מקור המימון לתקציב הזה .מכיוון שלהגיד באופן כללי
זה טוב .אבל אני רוצה לראות את הפירוט ,מה נכנס השנה לעירייה .וכמה השתמשנו עד כה.
וכמה נשאר .והאם יש לזה כיסוי .ודבר שלישי אני מבקשת שלכל ארבעת הסעיפים האלה,
ייתוסף שהמימון סך הכל כולל את הפיתוח .כי אני יודעת מה קורה אחר כך .אחר כך באים
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ומבקשים תוספות בגין הפיתוח .עוד לא היה פרויקט שלא באו וביקשו תוספות.
משה סיני -ראש העיר :רחבעם שורה אחרונה של ההסבר לגברת סלע.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לשאלה שלך ה 1.8-מיליון היא שאלה במקום .ומנגד
העבודות הללו הם לא מתבצעות בשנה הקרובה .יש פה עבודות שיתבצעו במשך מספר שנים.
לכן הפריסה של  1.8תהיה לאורך שנתיים שלוש .וזה סכום שהעירייה יכולה לממן את זה.
לאור כל ההכנסות העתידיות שיש לו.
שרי סלע – חברת מועצה :את המשפט הזה אבל אנחנו חוזרים ושומעים שוב ,ושוב ,ושוב,
לכל אורך הדרך .ואנחנו כל הזמן לא רואים את אותו מקור מימון .ואת אותה פריסה של
ההוצאות .כשבאים היום ומאשרים את זה .כדי לצאת אחר כך בכותרות אז צריך גם
להראות מאיפה המקור הכספי .למשל על התוספת של עשרה מיליון זה כבר בפרסומים
מופיע באופן רשמי ,שהעירייה כבר השקיעה עשרים מיליון .היא לא השקיעה את העשרים.
היא השקיעה עשרה אלא אם כן מישהו חרג בתקציב .בפרסומים זה כבר עשרים מיליון .אז
גם זה יהיה מחר בבוקר .אבל אנחנו בעצם עוד לא השקענו את זה .אז אולי לא כדאי לאשר
את זה עכשיו .אולי בואו נאשר את זה כשנגיע לרגע האמת .אז למה אנחנו ממהרים בכלל
לאשר את זה עכשיו ,כדי שיהיו כותרות? לא הבנתי לחלוטין ,או שיש מקור מימון עכשיו של
 1.8או שאין .ודבר שני ,אני חושבת שראוי להוסיף לסעיפים שזה העלות הזאת כוללת פיתוח.
כדי שאחר כך לא נתעורר ונגיד סליחה צריך להוסיף .אלא היום מי שבונה את הביצוע צריך
לדעת שזה כולל את הפיתוח .ועדיין לא קיבלתי את התשובה ,למה בעצם נבחר שהחכ"ל
יעשה את זה ולא החברה למשק וכלכלה ,שמצטיינת בהישגים המרשימים.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :קודם כל גם החכ"ל מצטיינת בהישגים שלה .החכ"ל היא
תאגיד עירוני .וכסף הרווחים שיישארו בעירייה .למה לתת את זה?

שרי סלע – חברת מועצה :חשבתי שפיטרו שם אנשים על תקלות שהיו.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :היום הם יוצאים מן הכלל .הם דוגמא ומופת.
שרי סלע – חברת מועצה :כן?
משה סיני -ראש העיר :קדימה אירית ,גברת סלע עד עכשיו הישיבה הייתה עניינית .בואי
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תמשיכי שאלת שאלות נכונות ,חכמות .קיבלת את התשובות.
שרי סלע – חברת מועצה :אני לא קיבלתי את התשובות .למה ההחלטה לעשות את זה על
ידי החכ"ל ולא על ידי החברה למשק וכלכלה .אם אני לא טועה החכ"ל עומדת עכשיו בפני
עבודות מרשימות בפיתוח צומת קסם .אז למה – למה אנחנו צריכים להעביר את זה ולא
לבצע את זה על י די החברה למשק וכלכלה.
משה סיני-ראש העיר :את מייצגת פה את החברה למשק .אני לא הבנתי מה.
שרי סלע – חברת מועצה :אני לחלוטין לא .אבל אם היא מציגה כאלה הישגים מרשימים.
ואם אתה שם חבר ושותף באותה חברה למשק וכלכלה .אני לא קיבלתי הסבר.
משה סיני-ראש העיר:אז אל תדאגי לה .היא יודעת להסתדר בכוחות עצמה .חברה למשק
היא גדולה .היא מגלגלת מיליארדים של שקלים .היא תדע להסתדר עם עיריית ראש העין
ובלי עיריית ראש העין והדרג המקצועי יחליט בסופו של דבר איך לעשות את התב"ר הזה.
מה את נכנסת לזה בכלל? קדימה.
שרי סלע – חברת מועצה :עדיין אני שואלת זו החלטה של מועצת עיר .כי זה בא לדיון פה
במועצת העיר .מה היו השיקולים להעביר את זה לחברה הכלכלית .ולא בדרך הרגילה.
משה סיני -ראש העיר...:ואם אופציה שתעשה את זה גם החברה הכלכלית .אף אחד אל
קבע שהחברה הכלכלית תעשה את זה .ועם אופציה שתעשה את זה גם החברה הכלכלית .אף
אחד אל קבע שהחברה הכלכלית תעשה את זה .אנחנו נותנים כאן אופציה לביצוע על ידי
החברה הכלכלית.
שרי סלע – חברת מועצה :זה מה שנאמר פה .אז אתה סותר את מה שנאמר פה.
משה סיני -ראש העיר :אני לא סותר שום דבר .אני ממש לא סותר שום דבר.
אבינועם טובים – חבר מועצה :אני בכלל ח ושב שאנחנו צריכים להחליט שכל עבודה
שהחברה הכלכלית יכולה לעשות ,שהחברה הכלכלית תעשה למה שניתן את זה החוצה .למה

בכלל להוציא החוצה את העבודות.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני מאשרת להצבעה תב"ר  354והגדלה של
 .324,326,320,314משה סיני בעד .רזי בעד .אמיר בעד .מרגי בעד .סיגל בעד .שרי נגד .אדמוני
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בעד .עופר בעד .אבינועם טובים בעד.
החלטה מס' 5
סעיף  6שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את התב"רים כמפורט
להלן:
א  .אישור תב " ר מס '  354עבור חידוש מבנים בי " ס תיכון בגין  ,ע " ס
 ₪ 1,000,000במימון משרד החינוך .
ב  .אישור הגדלת תב " ר מס '  324עבור הרחבת בי " ס אולפנת זבולון  ,ע " ס
 ₪ 300,000במימון עירייה  ) ,סה " כ תקציב קודם  , ₪ 5,000,000סה " כ
תקציב .( ₪ 5,300,000
ג  .אישור הגדלת תב " ר מס '  326עבור הרחבת בי " ס תיכון דתי עתיד  ,ע " ס
 ₪ 360,000במימון עירייה ) סה " כ תקציב קודם  , ₪ 6,000,000סה " כ
תקציב .( ₪ 6,360,000
ד  .אישור הגדלת תב " ר מס '  320עבור בניית בי " ס חדש נתיבות משה ,
ע " ס  ₪ 540,000במימון עירייה  ) ,סה " כ תקציב קודם , ₪ 9,000,000
סה " כ תקציב .( ₪ 9,540,000
ה  .אישור הגדלת תב " ר מס '  314עבור בניית בי " ס חדש חינוך מיוחד ,
ע " ס  ₪ 600,000במימון עירייה ) סה " כ תקציב קודם , ₪ 10,000,000
סה " כ תקציב ( ₪ 10,600,000
בעד (8) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני,
עופר בביוף ,אבינועם טובים.
נגד (1) :שרי סלע.
 . 7עדכון תקציב  -הצטיידות מוס " ח
הצטיידות משוער
- 1813200934
הכנסות משוער
- 1313200413

₪ 212,714

רחבעם חיים – גזבר העירייה :עדכון תקציב .קיבלנו החזר עמלות על סך  212,714שקלים.
מהחברה למשק עבור כל הפעילות שאנחנו עושים אצלה במיליונים רבים .כל שנה הם – היות
ואנחנו בעלי מניות אז הם מוחקים לנו חלקים .אגב זה בסך הכל מהווה אולי חצי אחוז3/4 .
אחוז משהו כזה ,מהסכומים .אז עדכון תקציב אנחנו בסעיף  1813200934זה בהכנסות.
והוצאות באותו הסכם בסעיף .1313200413
שרי סלע – חברת מועצה:

האם הסכום הזה נכנס כבר לקופת העירייה?

רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא.

שרי סלע – חברת מועצה :מתי הוא אמור להיכנס?
רחבעם חיים -גזבר העירייה :יש הרשאה.
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שרי סלע – חברת מועצה :אם אנחנו מדברים עכשיו אנחנו בערב יוני ,ואנחנו מדברים על
הצטיידות מוסדות חינוך .אני שואלת שאלה שהיא מאוד רלוונטית .שאלתי האם הסכום
כסף כבר נכנס לקופת העירייה? מה לא בסדר בשאלה?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אז התשובה היא הוא לא ייכנס לקופת העירייה .אנחנו
רוכשים דרך החשכ"ל .אנחנו לא מקבלים את הכסף.
שרי סלע – חברת מועצה :לא ראוי לציין את זה?
משה סיני-ראש העיר:טוב אז תודה על ההערה .הנה הערה בונה ונבונה .עכשיו ציינו את זה.
בסדר גמור.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני מעלה את זה להצבעה את סעיף  .7סיני בעד .רזי בעד.
אמיר בעד .מרגי בעד .סיגל בעד .שרי בעד .אדמוני בעד .עופר בעד .אבינועם טובים בעד .יש
לנו עוד נושא אחד ,שנחזור אליו .אישור ביטול הפקעה.
החלטה מס' 6
סעיף  7שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון תקציב הצטיידות
מוס"ח כמפורט להלן:
ע דכון תקציב  -הצטיידות מוס " ח
הצטיידות משוער
- 1813200934
₪ 212,714
הכנסות משוער
- 1313200413
בעד (9) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב
אדמוני ,עופר בביוף ,אבינועם טובים.
 .5אישור ביטול הפקעה החזרת קרקע למינהל מקרקעי ישראל עקב שינוי ייעוד גוש 4272
חלק מחלקה  ,187כפוף לאישור שר הפנים
פרומה פורת – יועצת משפטית :אישור ביטול הפקעה .והחזרת קרקע למינהל מקרקעי
ישראל עקב שינוי ייעוד .גוש  4272חלק מחלקה  187זה כפוף לאישור משרד הפנים .העירייה
ביצעה הפקעה של קרקע שנמצאת באזור של צומת יהודה הלוי בגין .כאשר ההפקעה הזאת
בחלקה בוצעה שלא כדין .מה שקרה זה אולי אני רק אתן סקירה יותר בסיסית.
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :מתי זה היה?

פרומה פורת – יועצת משפטית :ההפקעה ,הפרסום לפי  19שהיה לא תקין .הוא היה בשנת
בדצמבר  .97צירפתי לכם את כל המסמכים.
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שרי סלע – חברת מועצה :אני עם כל הבנתי בנושא אבקש לצרף שמות רחובות.
פרומה פורת – יועצת משפטית :לפני רגע אמרתי ,את פשוט לא מקשיבה .אמרתי יהודה
הלוי בגין .לפני רגע אמרתי .לא משנה .אני גם אראה תיכף .תני לי לתת סקירה קצרה ואחר
כך שאלות .מושכלות יסוד אני אזכיר שהעירייה רשאית להפקיע קרקע שהיעוד שלה הוא
לצורך ציבור ,שב"צים ,שצ"פים ,וכיוצא באלה .כשהיעוד הוא למגורים העירייה אינה
רשאית להפקיע .מה שקרה במקרה הזה שהחל הליך הפקעה הוא החל כדין .זאת אומרת
הייעוד של חלקה  187כולה היה ייעוד לצורכי ציבור .ואז פורסם החלק הראשון .עכשיו
הפקעה מתבצעת בשני שלבים .שלב ראשון זה פרסום לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות.
כשחמש זה הודעה על הכוונה להפקיע .ושבע זה הודעה על תפיסת חזקה .זה הפרסום
הראשון שמתבצע .הוא מתבצע ברשומות .והפרסום השני שמתבצע הוא פרסום לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות שזה סעיף שבעצם מקנה לעירייה את הבעלות ,את זכות הקניין מעבר
לזכות החזקה .בשלב הראשון של ביצוע הפרסום לפי סעיף  5ו 7-החלקה הזאת כולה הייתה
לצורכי ציבור .בין לבין אושרה תוכנית רנ 10/ועל פי תוכנית רנ 10/חלק מאוד קטן מהחלקה.
החלקה היא בערך  14דונם .חלק של  1383מטר רבוע היעוד שלו שונה למגורים .את אותו
חלק שהיעוד שלו שונה למגורים למעשה לא ניתן היה להשלים את הליך ההפקעה .ומה
שהיה צריך לעשות ,לסייג אותו לחלק מהחלקה .אם כי זה עדיין רובה .ובטעות ההליכים
נמשכו ביחס לכל החלקה .והחלקה כולה הופקעה .כאשר את אותו חלק שמשמש למגורים
אין לעירייה בעצם זכות להפקיע .ומה שאנחנו בעצם מבקשים לעשות כאן זה לתקן את
הטעות הזאת ולהחזיר את אותה קרקע שהופקעה שלא כדין .מצורף פה לשאלתך בנספח 4
תרשים של הסביבה.
רזיאל אחרק – סגן ראש העיר :זה לא לצרכי דרך?
פרומה פורת – יועצת משפטית :חלקה  187זה לא רק דרך .זאת חלקה מאוד גדולה .יש שם
גם מבנה ציבור.

שרי סלע – חברת מועצה :ועדיין אני חוזרת ומבקשת .כדי שתרשים יהיה מלא וניתן יהיה
לקרוא אותו אם אין בו חץ צפון אז לפחות צריך להגדיר או שמות רחובות ,או מיקום .אז
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אני עדיין ,אז אני אשמח.
פרומה פורת – יועצת משפטית :אני אראה לך .זה במפה של קנה מידה.
שרי סלע – חברת מועצה :אז אני שואלת היות ובתוכנית אנחנו רואים שיש שם סככה אז
אני שואלת של מי הסככה היום?
פרומה פורת – יועצת משפטית :אני יכולה לומר לך.
שרי סלע – חברת מועצה :אם זה שטח ציבורי .נכון להיום ,הסטאטוס של זה ,שזה שטח
ציבורי .אז של מי הסככה?
פרומה פורת – יועצת משפטית :על הקרקע ,בקרקע הזאת מחזיקה כנראה בפועל או שלא
מחזיקה – אני אומר את פרטי המשפחה .גם היו הליכים משפטיים נגד העירייה בעניין הזה.
זה משפחת נגר ,שמחזיקה .בזמנו היה איזה שהוא הסדר – הסכם היסטורי בשנת  .92בין
אותה משפחה .על פי אותו הסכם היסטורי שעל מנת לאפשר את הסלילה של דרך בגין
העירייה התחייבה לפעול לשינוי ייעוד של חלק מהחלקה .על מנת לאפשר להם לפנות ולבקש
לקבל את הקרקע ללא מכרז .בגין ההסכם הזה הוגשה גם תביעה נגד העירייה ,שלאחרונה
נדחתה מפאת התיישנות .ועדיין לא עבר המועד להגשת ערעור .בכל מקרה הייעוד שלה,
הייעוד שלה.
שרי סלע – חברת מועצה :אז תחדדי לי .הפניה להסדיר את העניין לא הגיע אם כך
מהמינהל .היא בעקבות אותו הסכם עם המשפחה.
פרומה פורת – יועצת משפטית:הפנייה היוזמה היא יוזמה שלנו .עקב אותם הליכים
משפטיים אנחנו בעצם עלינו על זה ,שההפקעה פה הייתה הפקעה שלא כדין .בכל מקרה
כשמגיע לידיעתי הפקעה שבוצעה שלא כדין או שהיא לא יכולה לעמוד עקב שינוי ייעוד .וזה
לא מקרה ראשון אני מביאה זה מובא לאישור מועצת העיר .ואחר כך זה כפוף גם לאישור
משרד הפנים.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אישור ביטול הפקעה ,החזרת קרקע למינהל מקרקעי
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ישראל עקב שינוי ייעוד גוש  4272חלקה  .187חלק מחלקה  .187כפוף לאישור שר הפנים.
סיני .בעד .רזי בעד .אמיר בעד .מרגי בעד .סיגל בעד .שרי נמנעת .אדמוני בעד .עופר בעד.
אבינועם בעד.
החלטה מס' 7
סעיף  5שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות ביטול הפקעה החזרת קרקע
למינהל מקרקעי ישראל עקב שינוי ייעדו גוש  4272ל"ח  ,187כפוף לאישור שר הפנים.
הערה :ברישום מס' הגוש נפלה טעות סופר  -מס' הגוש הוא  4274ולא  4272כפי שנרשם
בטעות ,כך גם עולה מחוו"ד היועמ"ש והמסמכים שצורפו.
בישיבת מליאה הבאה תובא ההבהרה כאמור לאישור מועצת העיר למען הסר כל ספק.
בעד (8) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני,
עופר בביוף ,אבינועם טובים.
נמנעת (1) :שרי סלע.

אירית נתן  -מנכ"לית העירייה :ישיבת המועצה הסתיימה.

 -סוף הקלטה -
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
סעיף  1שבסדר היום :אישור הסכם מסגרת בין עיריית ראש העין לבין העמותה לפיתוח
שירותים חברתיים ראש העין.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הסכם מסגרת בין עיריית ראש העין לבין
העמותה לפיתוח שירותים חברתיים ראש העין ,לפי ההסכם המתוקן שנשלח לחברי
המועצה.
בעד (8) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני,
עופר בביוף ,אבינועם טובים.
נגד (1) :שרי סלע.
נמנע (1) :מיכאל מלמד.
יצאו (3) :מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים
החלטה מס' 2
סעיף  3א' שבסדר היום :אישור תב"ר מס'  352עבור פיתוח טיילת ואדי רבה ,ע"ס
 ₪ 10,000,000במימון עירייה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות תב"ר מס'  352עבור פיתוח טיילת ואדי רבה,
ע"ס  ₪ 10,000,000במימון עירייה.
בעד (8) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני,
עופר בביוף ,אבינועם טובים.
נגד (1) :שרי סלע.
יצא (1) :מיכאל מלמד.
החלטה מס' 3
סעיף  3ב' שבסדר היום :אישור תב"ר מס'  353עבור לחימה במזיקים ,ע"ס ₪ 30,600
במימון משרד איכות הסביבה ו ₪ 3,400 -במימון עירייה ,סה"כ תקציב .₪ 34,000
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  353עבור לחימה במזיקים ,ע"ס
 ₪ 30,600במימון משרד איכות הסביבה ו ₪ 3,400 -במימון עירייה ,סה"כ תקציב 34,000
.₪
בעד (9) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב
אדמוני ,עופר בביוף ,אבינועם טובים.
החלטה מס' 4
סעיף  4שבסדר היום:
הקטנת סעיף  - 1943760העברת קנסות חניה .
הגדלת סעיף  - 1943-110הגדלת תקן אחד עבור פקח ₪ 50,000
רשות חניה
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את עדכון התקציב כמפורט לעיל.
בעד (9) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב
אדמוני ,עופר בביוף ,אבינועם טובים.
החלטה מס' 5
סעיף  6שבתוספת לסדר היום :אישור התב"רים כמפורט להלן:
א  .אישור תב " ר מס '  354עבור חידוש מב נים בי " ס תיכון בגין  ,ע " ס
 ₪ 1,000,000במימון משרד החינוך .
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ב  .אישור הגדלת תב " ר מס '  324עבור הרחבת בי " ס אולפנת זבולון  ,ע " ס
 ₪ 300,000במימון עירייה  ) ,סה " כ תקציב קודם  , ₪ 5,000,000סה " כ
תקציב .( ₪ 5,300,000
ג  .אישור הגדלת תב " ר מס '  326עבור הרחבת בי " ס תיכון דתי עתיד  ,ע " ס
 ₪ 360,000במימון עירייה ) סה " כ תקציב קודם  , ₪ 6,000,000סה " כ
תקציב .( ₪ 6,360,000
ד  .אישור הגדלת תב " ר מס '  320עבור בניית בי " ס חדש נתיבות משה ,
ע " ס  ₪ 540,000במימון עירייה  ) ,סה " כ תקציב קודם , ₪ 9,000,000
סה " כ תקציב .( ₪ 9,540,000
ה  .אישור הגדלת תב " ר מס '  314עבור בניית בי " ס חדש חינוך מיוחד ,
ע " ס  ₪ 600,000במימון עירייה ) סה " כ תקציב קודם , ₪ 10,000,000
סה " כ תקציב ( ₪ 10,600,000
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את התב"רים המפורטים לעיל.
בעד (8) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני,
עופר בביוף ,אבינועם טובים.
נגד (1) :שרי סלע.
החלטה מס' 6
סעיף  7שבתוספת לסדר היום:
עדכון תקציב  -הצטיידות מוס " ח
הצטיידות משוער
- 1813200934
₪ 212,714
הכנסות משוער
- 1313200413
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון תקציב הצטיידות מוס"ח כמפורט לעיל.
בעד (9) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב
אדמוני ,עופר בביוף ,אבינועם טובים.
החלטה מס' 7
סעיף  5שבסדר היום :אישור ביטול הפקעה החזרת קרקע למינהל מקרקעי ישראל עקב
שינוי ייעוד גוש  4272ח"ח  ,187כפוף לאישור שר הפנים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות ביטול הפקעה החזרת קרקע למינהל
מקרקעי ישראל עקב שינוי ייעדו גוש  4272ל"ח  ,187כפוף לאישור שר הפנים.
הערה :ברישום מס' הגוש נפלה טעות סופר  -מס' הגוש הוא  4274ולא  4272כפי שנרשם
בטעות ,כך גם עולה מחוו"ד היועמ"ש והמסמכים שצורפו.
בישיבת מליאה הבאה תובא ההבהרה כאמור לאישור מועצת העיר למען הסר כל ספק.
בעד (8) :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני,
עופר בביוף ,אבינועם טובים.
נמנעת (1) :שרי סלע.

__________________
אירית נתן
מנכ " לית העירייה

__________________
משה סיני
ר אש העיר
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