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שלום בן משה – ראש העיר :אנחנו פותחים את ישיבת מועצת העיר ,ישיבה חגיגית לכבוד
התלמידים בני הנוער ,שנמצאים כאן מהבוקר ,לחברי מועצת העיר שלא היו כאן ,הבוקר
הגיעו .אני מעדכן את חברי מועצת העיר שהגיעו.
עומר רצון – חבר מועצה :אלכס העיר שלא הזמינו אותו כבוד ראש העיר .צוין פה שלא
הזמינו אותנו ,בני הנוער מאוד חשובים לנו ,אז לא הזמינו אותנו פשוט.
שלום בן משה – ראש העיר :מתי?
עומר רצון – חבר מועצה :בבוקר.
שלום בן משה – ראש העיר :לא הוזמנתם לבוקר .אני מעדכן אתכם .בבוקר היו כאן הנערים
והתלמידים מבתי ספר שונים והם מלווים בעצם אותנו עד שעה אחת בצהריים הם לקחו
הפסקה וחזרו לכאן ,אני לא יודע מי מכם כבר היה באירוע המשמח הזה ,אנחנו פיזרנו אותם
הם התחברו לבעלי התפקידים בעיר ,ליוו אותם במהלך השעות שהיו ,שמעו ,ראו ,באחת
חזרו כל אחד אמר את הרשמים שלו מהמפגש הזה .נמצאת לידי ראש העיר שמסיימת את
תפקידה עוד מעט היה לה יום קשה.
משתתף בדיון :שלום תשאיר אותה עוד קצת אולי נוציא ממנה עוד כמה דברים לעיר.
שלום בן משה – ראש העיר :ואנחנו עכשיו מנהלים את ישיבת מועצת העיר באופן פורמאלי
ישיבת מועצת העיר חגיגית לכבודכם .בבקשה מנכ"ל העירייה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אז אני פותח את ישיבת מועצת העיר החגיגית מס'  ,35/13סדר
היום הצגת פעילויות ומסגרות הנוער העירוניות ,מחלקת נוער צעירים ובני נוער הפעילים.
בסדר היום הסעיף השני תכניות נוער עתידיות ,ובסעיף השלישי שיחה עם חברי מועצת
הנוער העירוני בבקשה.
ליאת מוסרי – מנהלת מח' נוער וצעירים :אז כמו שהמנכ"ל אמר פה גם קצרים בזמן וגם
החלטנו הפעם בשונה מתמיד לתת לבני הנוער הן לבוא לידי ביטוי .אנחנו נתחיל עם איזה
שהוא סרטון שאתם תיכף תראו ,בני הנוער שמופיעים בסרטון נמצאים גם פה ככה שאם
תרצו אחרי זה לשאול אותם שאלות אז כולם נמצאים ,ואחר כך שליאור יעבור בעצם לנייר
למועצת העיר העירונית הם היו רוצים להעלות בפניכם את הסוגיות שהם ישמחו לשמוע
התייחסות של מועצת העיר לסוגיות האלה.
שלום בן משה – ראש העיר :לפני כן נכיר להם את חברי מועצת העיר שהגיעו לכאן הערב.
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הצגת שמות :אבטליון הוא מחזיק תיק שפ"ע ,לידו עדי אביני מחזיק תיק חינוך ממלכתי
דתי ומורשת ישראל ,ראש ועדת כספים ,אלכס קפלו נוביץ מחזיק תיק תרבות בעירייה ,עומר
רצון
שלום בן משה – ראש העיר :עומר רצון אחראי על  2תחומים אחד על תחום של המנהלות
העירוניות ,התחום השני זה כל הפיתוח של הגנה ל ..והצדק ועוד דברים נוספים דיור בר
השגה וכו'.
הצגת שמות :אביבה שקד יו"ר ועדת ביקורת .עומר שכטר מחזיק נוער וצעירים ,סיגל
שיינמן מחזיקה תיק חינוך ממלכתי.
(הקרנת סרטון)
ליאת מוסרי – מנהלת מח' נוער וצעירים :קודם כל אני מצטערת על האורך פשוט רצינו
להביא את כל בני הנוער לידי ביטוי אז באמת אין מה להוסיף בני הנוער שהיו בסרטון
נמצאים פה ואם אתם רוצים לשאול אותם משהו אז אתם מוזמנים ,ואני יעביר את השרביט
לליאור ממועצת הנוער.
ליאור צברי :שלום לכולם אני ליאור צברי אני יו"ר מועצת הנוער העירונית ,אני בכיתה י"ב
בבית ספר בגין ,בעצם אני אספר לכם על מועצת הנוער לכל מי שמכיר ומי שלא .מועצת
הנוער זה בעצם גוף מייצג שהוא בעצם הגוף המקשר בין הנוער בעיר לבין העירייה .יש לנו
נציגים ממגוון רחב של נניח מתנועות נוער ,מקורסים בעיר ,ממועצות תלמידים ובעצם כל
העניין הזה יוצר קבוצה מאוד מגוונות ,מאוד עשירה ואיכותית שמייצגת את כל הנוער בעיר
ובאמת מביאה את הצרכים של הנוער לידי ביטוי וככה שאנחנו בעצם יכולים להעביר את זה
לעירייה.
תומר בר לבב :שלום אני תומר בר לבב כיתה יא' מבית ספר בגין ,אני סגן יו"ר של המועצה,
חוץ מהפעילות הרגילה שלנו במועצה אנחנו גם עושים פרויקטים ,פרויקטים תרבותיים כמו
מסיבת פורים שזכתה להצלחה רבה ,יום הנערה ואמש היה לנו את יום הנוער שאורי חזקיה
הופיע בו סטנדפיסט ,חוץ מאירועים תרבותיים אנחנו עושים גם אירועים התנדבותיים
שבפורים עשינו שוק  ..תחפושות.
עדן :אני עדן ואני הדוברת של מועצת הנוער .אנחנו רוצים להגיד תודה דבר ראשון וגאים
בשיתוף פעולה בין מועצת הנוער ומחלקת הנוער באופן כללי ,לבין העירייה ,אתם רואים
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כמה דברים הצלחנו לעשות בכל כך מעט זמן .עם זאת היינו רוצים להעלות נקודות נוספות
שאנחנו חושבים שזה חשוב כי שוב אנחנו הגוף המייצג של הנוער.
גיא :שמי גיא אני מבקר המועצה ואני רוצה להעלות את העניין של התחבורה הציבורית
שבני הנוער רואים בה שיש הרבה בעיות כמו קו  300שהוא קו של התלמידים ושלאחרונה
בשנה הזאת הוא עושה את המסלול כמו קו  17וזה עושה הרבה מאוד בעיות לתלמידים
להגיע הביתה ,בנוסף לכך יש את העניין של הרבה מאוד תלמידים שנוסעים על אופניים,
אופניים רגילות או חשמליות ובגלל שהרבה מאוד ילדים או נוסעים על מדרכות או נוסעים
על הכבישים נוצרים הרבה מאוד תאונות ,והרבה מאוד ילדים נפגעים מכך והיינו רוצים
פתרון אולי כמו מסלולי אופניים שיהיו בצד המדרכות שגם לרוכבי אופניים יהיה מקום.
בנוסף לכך יש הרבה מאוד ילדים שרוצים לצאת גם מחוץ לעיר ולהכיר מקומות חדשים אז
אולי קווי אוטובוסים שמגיעים מ קומות יותר רחוקים כמו הים ,סינמה סיטי ,או קניונים
שונים .ולהגביר את תדירות האוטובוסים שיוצאת למשל אני תלמיד ושאני מסיים בשתיים
וחצי את הלימודים בגלל העומס שגם מגיע מבגין או גם משתי החטיבות אם אני לא עולה על
האוטובוס מוקדם צפוף אני צריך לחכות  40דקות לאוטובוס הבא וזה יוצא מאוד מאוחר,
אני מגיע הביתה מאוחר ואני תלוי בהרבה מאוד פעילויות הרבה מאוד זמן שמתבזבז סתם.
עדי אביני – חבר מועצה :שאלה קטנה מרגישים איזה שהוא שיפור עם קווי האוטובוס
מלפני שנה למשל?
עדן :אני חושבת שהעלו את התדירות של קו  17מבתי הספר ,פעם היינו עולים על קו וזה היה
פשוט סלח לי באמת היינו צפופים ,משהו מטורף ועכשיו באמת יש יותר אוטובוסים.
ליאור צברי :אבל התופעה עדיין קיימת ,אני יכולה להגיד שבבגין ,הקו שהפעלתם לצערי רק
לשכבת י' ונוצר לחץ עצום מטורף ,מטורף על הקווים שנוסעים לכיוון נווה אפק במיוחד
בשעות אחת ,שתיים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אבל יש לכם אפשרות לקנות ,לרכוש כרטיסיה ולעלות על
האוטובוסים האלה.
גיא :רק ל – י'.

6

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר חגיגית מס'  35/13מיום 27/4/2015

סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא,לא הסיכום היה שכאשר אם כל ילד שירצה לעלות על
האוטובוסים האלה שהוא לא בכיתה י' יוכל לרכוש כרטיסיה בדרך הזאת אנחנו נדע כמה
ילדים רוצים ,כמה ילדים רוצים ועל פי נזמין יותר אוטובוסים .עכשיו אם אתם לא באים
בבקשה כזאת אנחנו לא יכולים להזמין יותר אוטובוסים ,אז מה שאני מציעה זה שתפנו ,אני
חושבת שלאייל מועד ההורים שהוא ריכז את זה ,דברו איתו ותראו איך אפשר לשווק את זה
שוב לכיתות יא' ,יב' ברגע שתהיה קבוצה שרוצה להעלות ונוכל להפעיל אוטובוס נזמין
אוטובוס נוסף לחלוטין זאת הייתה הכוונה.
עומר רצון – חבר מועצה :אני הייתי רוצה להוסיף גם אני רואה את תפקידו ,יש פה כמה
תפקידים המבקר העלה את הנושא אין לכם איזה צוות באמת שיכול באופן שוטף להתעסק
בנושא תחבורה ,ותקימו או ועדה הנה יש לכם עוד תפקיד ,יכול להיות שבאופן שוטף יש לכם
גם את שכטר פה ,ויש פה את ראש העיר הוא בטוח זמין אפשר לתת מענה ,כי חלקם בטח
באזורים מסוימים יש מענה ,ויש כאלה שאין מענה צריך לדעת איך לשלב בין השניים ,חבל
ככה שתחכו פעם בשנה להגיע ולהעלות נושא של תחבורה שהוא יום יומי .נושאים אחרים
את יודעת אפשר להמתין לתכנית עבודה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אנחנו רואים גם את אייל היום בערב ואני אגיד לו.
ליאור צברי:

אני חושבת שפשוט לא הרבה תלמידים ידעו על העניין הזה של הכרטיסייה.

סיגל שיינמן – חברת מועצה :אז אנחנו צריכים לפרסם שוב ,צריכים לפרסם שוב פשוט
מאוד כי המענה ישנו.
עומר שכטר – חבר מועצה :גם לגבי התאונות אפרופו משטרת ישראל התחנה לא מציגה את
התאונות האלה אז אם אתה אומר שיש פציעות ויש תאונות כאלה אז גם פה אולי צריך
לצאת במסלול של מסע של הסברה ,לקט נוער בטח תדע לעשות את זה ,לא יודע אולי בלי
שימוש באופניים אני לא יודע מה קורה שם.
גיא :אבל  ...ככלי תחבורה להגיע מנקודה  Aלנקודה  Bכן צריך לתת להם את המענה כן
להשתמש בזה כי אסור להם על פי החוק הבנתי לנסוע על המדרכות והם לא יכולים לנסוע
בכביש כי זה ילדים שעדיין לא יודעים איך להשתלב בתנועה הזאת אז כן צריך לתת להם את
המקום לנסוע כדי להגיע ליעדים שהם צריכים.
עומר רצון – חבר מועצה :ישנם מסלולי אופניים ,קיימים בראש העין.
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :אם אתה רוצה נגיד מנווה אפק לנסוע לחטיבות הביניים אין
לך מסלולי אופניים אבל אחד הדברים שאפשר לעשות זה אולי לקחת.
משתתף בדיון :יהודה הלוי.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אתה לא צריך ,אתה יכול ,חטיבות הביניים אתה לא עובר,
אבל אתה לא עובר .אבל אפשר לבוא ונגיד לקחת מדרכה אחת ,זה רעיון שהוא אמר.
הודיה :אני הודיה אני כיתה י' אני יו"ר פרסום ושיווק של המועצה .רצינו להעלות עוד
נקודה שמעלים אותה כבר שלוש שנים רצוף שזה מועדון מעודה ,שכיום אמרו לנו שהוא
בשיפוצים היינו ממש שמחים לשמוע איך הוא מתקדם או לדעת תאריך וכל מיני דברים כי
כיום אני נגיד מדריכה במרכז אביב ונורא קשה לנו גם עם כל הפעילויות שמתקיימות שם
וגם להדריך בו זמנית זה חדרים שמפוצצים בכיסאות ,אין כיסאות לילדים ,ונורא קשה
והיינו מאוד שמחים שתיתנו לנו פתרון ,כאילו פתרון יש אבל יותר פרטים על זה.
שלום בן משה – ראש העיר :תקבלי תשובה.
שי :אני שי כיתה ט' מהיובל אני פעיל במחלקת נוער במועצה ,השאלה שלי על הצפיפות
בבתי ספר ,בחטיבות ,בבגין ,זה לא הגיוני ש –  40תלמידים בכיתה ישבו בצפיפות שכל כך
קשה להתרכז ,בנוסף לזה שלפעמים בחלק מהכיתות אין מזגן אז החום יכול להשפיע לרעה,
יש גם תלונות ע ל כיתות שאין בהם בכלל וילונות אז את הלוח אפילו אתה לא יכול לראות,
ככה שללמוד זה מאוד קשה.
שלום בן משה – ראש העיר :איזה בית ספר?
שי .. :היובל.
עומר שכטר – חבר מועצה :איפה אין מזגן?
משתתף בדיון :בגין ,בגין גם לא מסכימים לשים וילונות גם אם אנחנו רוצים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מזגנים זה לא יו"ר ועד הורים ישובי ,בבית הספר ,בית ספר
ישנו נוהל כל מזגן שלא עובד מגישים את זה מודיעים את זה לרשות מיד שולחים טכנאי,
בודקים אם צריכים תיקון או אם צריכים להחליף מזגן ויש תקציב ,מחליפים מיידית לכן
אם יש בעיה.
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :למה זה צריך להגיע למועצת תלמידים ,למה זה צריך
להעלות את זה על ידי הבן אדם הזה?
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :כי הוא נמצא כנראה בבית הספר והוא ,א' זה נפלא כי אם
הילדים פנו אליו,
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :אם הוא לא היה היינו יודעים מזה?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רגע שני דברים ,א' אני שמחה שהוא מעלה את זה כי עצם זה
שהוא מעלה את זה אז הוא הכתובת לתלמידים אז דבר ראשון כל הכבוד ,אני חושבת שזה
הצלחה של מועצת התלמידים.
עומר שכטר – חבר מועצה :אבטליון רומז שיכול להיות שיש פער בין..
סיגל שיינמן – חברת מועצה :הדבר השני ,שיש לבדוק זה בבגין לבדוק מול אתי שאחראית
האם היא יודעת על זה ואיפה זה נמצא .בוא נגיד כך שמהנהלת בית הספר לא שמענו כל בית
ספר ששולח שיש בעיה הבעיה מטופלת מיידית ,אם יש בעיה נבדוק אותה.
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :לא ,יש בעיה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אז אם יש בעיה אנחנו נבדוק אותה.
שלום בן משה – ראש העיר :מישהו מההנהלה רוצה להוסיף משהו לשאול?
שלומי מעודה :לתת להם תשובה רק לגבי מועדון מעודה ,על פי הנחיה של הנהלת העיר
אנחנו מקדמים את העניין של הפיתוח של השצ"פ כל הדונם היפה שלכם זה בשיתוף איתכם
לקחנו אדריכל נוף ,יש אישור לכך ואנחנו נתאים את השטח היפה הזה ,כולל הניקיון וגיזום
ופיתוח ,וריהוט כדי שיהיה לכם פינה יפה זה ממש בתהליך של עבודה על ידי המתכנן שלנו.
המועדון הסתיים.
ליאת :זה יהיה מוכן בקיץ לדעתך?
שלומי מעודה :אני מקווה שכן ,אנחנו נסיים את התכנון ,תקציב שיש.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :השאלה היא אם אפשר להיערך לכניסה לפעילות לקראת
הקיץ גם אם השצ"פ לא יהיה מוכן.
שלומי מעודה :קודם כל כן משום שאנחנו..
שלום בן משה – ראש העיר :ב –  1/6המועדון יפתח כולל כל מה שכרגע נאמר.
שלומי מעודה :יהיה ניקיון אנחנו נעשה ניקיון ראשוני על מנת שיוכלו להיכנס.
הודיה :אפשר רק שוב נראה לי שזה טיפה נבלע אבל הקטע של הוילונות בבגין זה משהו
שבאמת משפיע לרעה כאילו ברמה שגם אם אנחנו מבקשים ,גם אם אנחנו מבקשים וילונות
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כאילו להגיד שאנחנו נקנה אז לא מסכימים לנו כי הם אומרים לנו שאנחנו שנה הבאה נעבור
כיתה ואז נבקש את הוילונות וזה יעשה בלאגן ,וברגע שאין וילונות בכיתה אנחנו לא רואים
את הלוח וזה כבר משהו שאי אפשר לסבול.
ליאור צברי :אני גם רוצה להוסיף איזה שהוא משהו על התנאים בכיתה .מי שלומד בתיכון
בגין הוא מודע ל עניין שיש יונים בכיתות ,שאני אומרת יונים בכיתות זה פשוטו כמשמעו
בתוך התקרה יש יונים והם יוצאים לנו מידי פעם במבחנים ,סליחה על המילה אבל
מלשלשות על השולחן ועל הכיסאות ,וזה באמת לא נעים לשבת .בכל השכבה שלנו בבגין
ככה ,מי שלומד בבגין יכול להעיד .אולי זה מש הו שאפשר לטפל בזה בקיץ.
עומר שכטר – חבר מועצה :אני אגיד כמה מילים לסיכום ,טוב אז קודם כל בנוסף לסרטון
המאוד מושקע שאריק קרוואני ערך וצילם ולדברים החשובים שנאמרו פה על ידי בני הנוער,
ממועצת הנוער ,אז קצת על המחלקה מה זה באמת מחלקת הנוער והצעירים ,יש הרבה
פעמים בלבול מה זה נוער מה זה צעירים ,אז המחלקה הזאת מקיפה בסה"כ  4,000בני נוער
בכיתות ז' עד יב' ,ו –  11,800צעירים שזה בעצם מגיל  18עד  ,35סה"כ כמות התושבים
שנמצאים תחת אחריות המחלקה זה כמעט  16,000תושבים שבמספרים כרגע של תושבי
העיר זה כמעט  40אחוז מתושבי העיר שנמצאים תחת אחריות המחלקה ומקבלים שירותים
במסגרת של המחלקה .תנועות הנוער ,בתנועות הנוער יש לנו  1800חניכים והנתונים האלה
נכונים ל –  ,2014ב –  2015יש יותר .יש לנו במחלקת הנוער והצעירים במד"צים בתנועת
הנוער העירונית שלנו של מחלקת הנוער היא התנועה הכי גדולה במחוז מרכז של משרד
החינוך ,המד" צים שלנו הכי גדולים ,והשבט של הצופים בראש העין זה השבט השני בגודלו
בישראל ובעצם עולה השאלה עכשיו אחרי ככה קצת נתונים יבשים למה אנחנו עושים שבוע
שמוקדש כולו לנוער ,אז אביא ציטוט של מרטין גובר שאמר פעם שהנוער זה הסיכוי הנצחי
לאושר של האנושות זה משפט בומבסטי כזה ,אבל הוא גם אומר בהמשך של אותו ציטוט,
של אותו משפט שההזדמנות הזאת חוזרת וחוזרת לנוער להיות האושר הנצחי של האנושות
ואנחנו כל פעם מאבדים ומאבדים את ההזדמנות הזאת וזה באמת נוגע בשאלה של איך
אנחנו רואים את האוכלוסייה הזאת של נוער ,האם אנחנו רואים אותה כבעיה ,כאוכלוסיה
שבאמת מועדת ואוכלוסיה שעל פי הנתונים הסטטיסטיים שיעורי צריכת האלכוהול בהם
הכי גבוהים באוכלוסיה ,שיעורי ההתאבדות בה זה המקור השני בחשיבותו למוות בקרב בני
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נוער זה התאבד ות ,המקום הראשון זה תאונות דרכים זה באמת אוכלוסיה שאפשר לראות
אותה כאוכלוסיה בסיכון ,שהי מאוד מהר יכולה להגיע לסיכון במידה ובאמת אין השקעה,
ובמידה ובאמת רואים אותה כבעיה שצריך לפתור ולשים עליה איזה שהוא פלסתר ,או
הגישה השנייה שאם רואים את אוכלוסיית הנוער כמשאב ,ואנחנו במחלקה מאוד ,מאוד
מנסים להוביל את הגישה הזאת של לראות את בני הנוער כמשאב כאיזה שהוא מנוע
לתהליכים ברמה העירונית ובכלל ,כאוכלוסיה שיש לה צרכים שונים ויש לה ,וזה אוכלוסיה
של למשל ,ונגענו בזה פה היא לא ניידת אין לה רכב ,אנחנו ראינו פה למטה ,אתם רואים
שיש הרבה מאוד זוגות אופניים אם תרדו למטה תראו בכניסה שקשורים בפנים .אנחנו
צריכים להבין שהסיכון שלה מאוד גבוה אבל גם הפוטנציאל הוא גבוה באותה מידה אם לא
יותר .שכבה שגם הכי מתנדבת ומעורבת ברמה העירונית ואנחנו באמת מנסים לממש את
הפוטנציאל הזה ו להביא גם את השירות הכי טוב שאפשר ,אז כמו שאתם רואים פה יש לנו
נוער איכותי רציני שאנחנו צריכים להכיר את הצרכים שלכם חברה ותעלו את זה באמת כל
הזמן ,חשוב לנו לשמוע ,חשוב לנו שזה יגיע לשולחן הזה וחשוב שיצופו כאן הדברים שלכם
לכל אורך השנה .אני טיפה אגע בכמה פעולות שעשינו השנה בעזרתכם חברי המועצה
ובעזרתך ראש העיר ובעזרת כל בעלי התפקידים בעירייה ,בדקה אחת .פתחנו סניף של
כנפיים של קרמבו של תנועת נוער לבעלי ולא לבעלי צרכים מיוחדים ,שוב בסיוע של ראש
העיר והמנכ"ל בשיתוף הרווחה כמובן ואגף החינוך .מועדון נוער ראשון בותיקה שאנחנו
עכשיו יודעים מתי הוא יפתח ב –  1ביוני ,חיזקנו את הקשר עם תנועות הנוער והכנסנו את
הפעילות העירונית של הנוער התרומה של הקהילה כחלק מרכזי מהתנאים לתמיכות.
תחבורה יש לנו קו חדש אמנם זה עבודה משותפת ככה של ועדת התחבורה וארגונים
ופעילים פה בע יר ,פעילות מאוד מבורכת בתחבורה אבל זה משפיע על בני הנוער מאוד ,גם
עליי ,גם על כל האוכלוסייה אבל על בני הנוער ששוב אין להם רכבים זה משפיע מאוד וזה
דבר מבורך שצריך להמשיך ולטפח אותו ,לתת פתרון תחבורתי מקיף לכל השבוע .פתיחה של
מועדון המרתף גם בסופי השבוע ל בני הנוער היום יש אפשרות להסתובב חוץ מגני מהגנים
הציבוריים גם במועדון עם ציוד עשיר ,חדשני עם פעילויות הם יכולים לעבור שם פעילויות,
כמובן בשיתוף עם סיירת ההורים העירונית חשוב להגיד .דברים שעל הפרק לשנה הקרובה
ובעצם לשנים הקרובות לבניה החדשה זה אתגר וזה הזדמנות מאוד ,מאוד גדולה איך
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תיראה הפריסה של התנועות של מבנה הנוער האם עדיין לנצל את ההזדמנות הזאת באמת
כדי ליצור מצב שבו אנחנו שמים ויוצרים צורה הנדסית נכונה של מבנה הנוער בחלקם
קרובים לאוכלוסיה ,חלקם רחוקים מהאוכלוסייה כדי שנוכל לאפשר פעילות לכל אורך
היום והלילה .הקיץ יש לנו עכשיו את הקיץ מולנו אירועי הקיץ שאתם נזמין אתכם להשתתף
אנחנו רוצים שיהיו אירועים שגם הנוער לוקח בהם חלק חשוב .שוב נגישות ותחבורה העלו
את זה כאן ,שבילי אופניים ,תכנון עירוני שמתאים לנוער זה משהו שחשוב לדבר עליו וכמובן
שהעיר גדלה תקציב והמשאבים יצטרכו לגדול בהתאם אנחנו נצטרך להביא את זה לידי
ביטוי ויש לנו אתגרים באמת וגם הזדמנויות שניצבות מולנו .זהו.
עומר רצון – חבר מועצה :הייתי רוצה קודם כל לברך על המפגש ככה הערב שיש לי את
ההזדמנות וגם את הזכות לראות את כל החברים פה כי ביום יום אני לא בדיוק נפגש ורואה
אותם ,אז אני בכלל הייתי מתחיל אם הייתי יכול להעלות איזה ביקורת או להפיק איזה
משהו מהשיח שעלה זה לדעתי צריך לייצר פה איזה מפגש אחד לרבעון בצורה אולי יותר
מצומצמת של צוות יותר מצומצם ולהיפגש עם ראש הרשות או מי שהוא יחליט מטעמו
להי פגש ולשמוע את הדברים אני חושב שזה דבר יהיה מבורך .אני חושב שחברה תרימו את
הרף אני חושב שפעם בשנה הייתי שמח אם הייתם שמים איזה פרויקט או איזה משהו
שהייתם מאתגרים את כולנו פה במיוחד את מנכ"ל העירייה הוא ביום יומו האיש המקצועי
אבל אנחנו כחברי מועצה היינו נ ותנים לזה גיבוי לקחת אולי איזה משהו שאתם אולי
תשאירו אותו גם אחר כך לשכבות ולדורות הבאים ,לתת איזה משהו מן מיזם איזה פרויקט
איזה חשבתי מצד אחד איך הם נהנים מכלים מסוימים ,מצד שני איך אתם מחזירים משהו
לקהילה וחוברים לאיזה פרויקט או רעיון שראש הרשות מוביל או המועצה מובילה ,זה קצת
היה חסר לי ואני אומר פשוט תרימו את הרף ,אנחנו פה בשבילכם .אני חושב שיש לנו פה
משאב עומר אני אין לי התלבטות ,אני חושב שהחברה האלה זה משאב מאוד יקר ,אני בטוח
שאנשים פה גם יהיו באמת וייצגו אותנו בתפקידים הבאים שהם יעשו בצבא ובהמשך,
ואנחנו נשמח ככה ליהנות מכם גם כרגע וגם בעתיד ,תודה שכטר.
שלום בן משה – ראש העיר :עוד מישהו רוצה להתייחס.
עדי אביני – חבר מועצה :קודם כל גם אני מצטרף לברכות זה ישיבה חגיגית אנחנו מברכים,
היו פה מה שנקרא הסבב שהחברה פה העלו ,היו פה לכאורה בקשות קצת מה שנקרא פערים
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בסה"כ הכללי נוצר פה כאילו אני אומר בעדינות איזה שהיא ביקורת מסוימת כי שאלתם
מה עם התחבורה הציבורית ,ומה ,ומה ,ומה ,סה"כ הכללי החברה שנמצאים פה מעורבים
מאוד ,פעילים מאוד ,חברה אסור שנתבלבל ,הבקשות שלכם הפערים האלה שלא יטשטשו
את המעורבות שלכם ואת הסיוע שלכם לנוער ובכלל המעורבות הקהילתית ,מגיע לכם ישר
כוח לעניין הזה ,ועומר אני חושב שזה הזדמנות טובה זה שאנחנו מפספסים אותה זה כי
הנוער מתבגר ,והופך להיות מבוגר ובא נוער חדש והזדמנות חדשה ,אנחנו אף פעם לא
מפספסים את ההזדמנות ,אנחנו תמיד מקבלים הזדמנות חדשה ,ויש גם כאלה שלא
מתבגרים וזה טוב.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :טוב אני דבר ראשון רוצה ,אתם יודעים שאני מאוד אוהבת
אתכם ואם יש ,תמיד אני אומרת שמה שמשהו שנוכל להיות במצב רוח הכי גרוע שיכול
להיות שאני באה ונפגשת עם בני נוער ואני רואה את העיניים שלכם לי זה נותן אנרגיות ,ואת
התחושה שיש בשביל מה להמשיך ,בשביל מה להיות חבר מועצה ,בשביל מה להשקיע כי זה
באמת אתם ,ואני מאמינה ,אני באמת מאמינה שאחד מראשי הממשלה של מדינת ישראל
יהיה מראש העין אני אומרת את זה תמיד.
משתתף בדיון :זה ייקח עוד הרבה זמן ,יש עוד  4קדנציות.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה לא משנה עם מקל אני יהיה אבל אני אגיד אמרתי לכם.
מכיוון שיש לנו נוער איכותי ,יש לנו נוער ,יש לנו נוער איכותי מנהיג ,ובאמת אני מסתכלת גם
עדי אני מסתכלת על הדברים שאמרו לא מהמקום של הביקורת אלא מהמקום של לקיחת
האחריות ,זאת אומרת הם המנהיגים של הנוער ,ושהם מסתכלים מה חסר להם ,מה הם היו
רוצים טוב יותר ונכון יותר אלה הדברים ואני חושבת שזה המקום ולהגיד ואף פעם ,אני
מצרה שאני יודעת על זה עכשיו ולכן אני באמת אומרת כמו עומר שאמר שיש לכם בעיה
ואתם רואים שאין לכם מענה ,וזה לא כי אתם לא חשובים לבית ספר ,אתם מאוד חשובים
לבתי הספר .אתם לא מקבלים מענה תבואו תפנו אלינו אנחנו נדע לשאול ולראות ,אולי גם
לעזור לבית ספר במקום שיש לו איזה שהוא קושי ,והכול באמת מתוך המטרה שלכם יהיו
באמת את התנאים הטובים ביותר לממש את הפוטנציאל שלכם את מה שאתם אוהבים,
ואת מה שאתם רוצים .אני חושבת שכל העשייה הבלתי רגילה שלכם בתחום הבלתי
פורמאלי הוא לא נופל כהוא זה מהלמידה שלכם במהלך היום ,אני חושבת שזה שני הצדדים
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של המטבע שיודעים לשלב בין שניהם בצורה הטובה ביותר הם נותנים את הערך הגדול
ביותר להתפתחות שלכם ,לחינוך שלכם אני מאמינה בזה ואגף החינוך מאמין בזה .אני
מאחלת לכם בהצלחה ,תודה רבה למחלקת הנוער ,לליאת ,למיכל ,לבני אני לא רואה אותו
כרגע ,בני היקר ,לאריק ולכולם ולאורטל ,אני מתנצלת אורטל ,ובאמת בהצלחה.
עומר רצון – חבר מועצה :דרך אגב שאר תנועות הנוער הם משותפות שכטר? אני לא רואה
לא את בני עקיבא ,לא את הצופים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :יש לך נציגים חלק ממועצת הנוער הם מתנועות הנוער.
שלום בן משה – ראש העיר  :מי פה בתנועת הנוער בני יובל ירים את היד ,בני עקיבא יש פה
מישהו? אביבה בקשה.
אביבה שקד – חברת מועצה :טוב אני גם בקצרה אני רוצה לברך גם את הפעילים הצעירים
שנמצאים פה וזה מרחיב את הלב לראות את הקורסים האלה ובאמת שבא לי להשתתף זה
נשמע מדהים ,צריך לברך ולהגיד תודה גם לאגף החינוך ,למחלקת נוער וצעירים וגם כמובן
לעומר ולכולם .אני חושבת שראש העיר אפשר לקחת ,אני חושבת שהנושא שהייתי חושבת
שהצעירים יכולים לקחת אותו כסוג של נושא לחשיבה ועשייה זה אולי לראות איך אנחנו
קולטים את הצעירים מהשכונות החדשות ואיך אנחנו עוסקים באינטגרציה ובקליטה
ובחשיבה יותר מערכתית על העיר הזאת ולא באמת ש יהיה כאן צעירים ונוער של פסגות
אפק ,וצעירים ונוער של ראש העין היותר ותיקה וזה נושא בעיני משמעותי שדווקא הצעירים
יכולים דווקא להביא בשורה מעניינת לעשות סוג של אינטגרציה.
נגיסט מנגשה – מנהלת אגף החינוך :טוב קודם כל אני מצטרפת לכל הברכות ,באמת כל
הכבוד לעבודה היפה של מחלקת נוער שאתם עושים הצוות המצומצם הזה ,המדריכים
שעובדים בשעות הערב ,בשעות הבוקר ,באמצע היום מתרוצצים ממקום למקום לארגן
ולעבוד ואני רוצה גם מפה לשלוח למנהלי בתי הספר שמאפשרים לנו באמת להכניס את
מחלקת הנוער ונותנים את כל מה שצריך שבני הנוער יהיו כחלק בלתי נפרד של המחלקת
נוער .אני ראיתי את הסרט באמת מדהים ,עבודה יפה שאתם עושים אני לא ראיתי אתגרים
והתמודדויות שהייתם צריכים להעלות כאן ,על השולחן שיכול לתת הרבה מאוד תשובות
לשאלות ,אני לא ראיתי זה לא היה .אני לא אומרת תפקיד של מי זה צריך להיות .כמו
שאביבה אמרה יש לנו משימה גדולה מאוד להביא ולהכניס את הנערים החדשים שיכנסו
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עתידיים לפה .המשימה הזאת תהיה משותפת של כולם אתם יודעים בעולם מי שיביא שינוי,
מי שמביא שינוי בעבר או בהיסטוריה זה בני נוער וצעירים אז מוטל עליכם אחריות רבה
מאוד ולא רק להיות שותפים להביא שינויים גם מתקדמים כאן .תודה על העבודה.
שלום בן משה – ראש העיר  :רבותיי תראו קודם כל אני שמח לראות אתכם אומר רק 3
משפטים כי זמננו ממש קצר .אחד המכנה המשותף של כל מה שנאמר כאן על ידי כולם זה
שלוש מילים זה אחריות ,זה ערכים וזה אכפתיות ותרומה .כל מה שאתם עושים עכשיו
במסגרת הפעילות שאתם מעסיקים את עצמכם בשעות החינוך המשלים ,אבל כל מה שאתם
עוסקים עם חברכם הצעירים יותר זה ערך חשוב מעין כמוהו ,לכן אני מצטרף קודם כל
למחשבה ולביצוע שיהיה .לפני  20ומשהו שנים  ...ראש העין את מצפה אפק ,גבעת טל ,נווה
אפק ,את גבעת הסלעים ,הייתה ראש העין עם הכניסה של החברה שבאו לראש העין
ממקומות אחרים הייתה תקופה מאוד קשה ,היו תופעות של אלימות ,בני נוער שהם מאוד
נורמטיביים אבל שהתנתקו על ידי המעבר של ההורים שלהם מהחברה ומהקבוצות שלהם
למקום חדש וזה תקופה מאוד ,מאוד קשה ,מי שיכול לעזור בעניין הזה מאוד לרכך את
הקליטה ואת המפגש זה אתם ,כי אתם מדברים בשפה של החברה שמגיעים ,היו בכיתה י'
עברו בית ספר ,היו בכיתה ח' עזבו את בית הספר ובאו למקום אחר ,ולכן אנחנו בהחלט
צריכים לראות את זה בראיה מערכתית איך לשלב את הפעילויות גם של תנועות הנוער בני
עקיבא ,הנוער העובד וצופים שהיא תנועה גדולה יותר ,וגם של מועצת הנוער שנמצאת כאן
וכל האחרים ,משימה חשובה מעין כמוה זה אחד .שתיים אני אתייחס לשני עניינים
קונקרטיים שאתם דיברתם עליהם תחבורה ציבורית בתוך העיר שתדעו זה בעצם
פררוגטיבה לא שלנו לצערי הרב היא בעצם מי שמכתיב את התנועה בתוך העיר ואת
המופעים של האוטובוסים והקווים זה משרד התחבורה .אנחנו בשנה האחרונה עשינו כמה
מהלכים הוספנו יותר קווים בעיר ,הוספנו קווים מחוץ לעיר ,הוספנו מופעים של קווים בתוך
העיר כולל לסטודנטים דרך מכבית לכיוון בר אילן וכו' ,וביוזמה של ועד ההורים של בגין
עשינו דבר שלפי דעתי קיים במספר קטן של ישובים אם בכלל יש שלושה אוטובוסים של
תיירים יפים כאלה ,כל בוקר יוצאים לצערי הרב משמשים רק את אלה שיש להם זכאות
להחזר הוצאות ,תלמידי כיתות י' ,ואני נסעתי פעמיים באוטובוס תאמינו לי זה כמו
אוטובוס ש ל תיירים אוסף אותך מהבית ,מגיע פה ושם יפה מאוד .אנחנו כמו שאמרת רוצים
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להרחיב את זה תדעו לכם שההיסעים בכלל זה דבר יקר מאין כמוהו ,אנחנו משלמים כל
שנה קרוב ל –  10מיליון שונים היסעים שונים ,המון כסף זה עולה ,ולכן זה לא פשוט אבל
אנחנו מבינים את הסוגיה הזאת ,לא פתרנו עדיין את הסוגיה של האופניים שלכם עם
הבטריות האלה ,החשמליות האלה ,ולא פתרנו את זה מכיוון שיש איסור לנסוע וכו' ,וכו'.
דבר אחרון ישבנו היום על תכנית מתאר עירונית אנחנו בונים תכנית מתאר שכבר עובדים
עליה כמה שנים אנחנו נמצאים להערכתי כבר בשנה האחרונה להתייצבות שלה ,והיא תוצג
מתי שהוא בעוד חודשים אחדים למועצת העיר כדי לראות את הקונספט הכללי ,בכל מקרה
סוגיה של מסלולים ,מסלולי אופניים שמחברים בהיקף החיצוני את ראש העין מסביב ובתוך
השכונות ,ב ין השכונות הוא אחד הנושאים המרכזיים שמופיעים בתכנית המתאר ,ייקח
קצת יותר זמן אנחנו נתחיל לעשות מסלולים נוספים כדי שישרתו אתכם ,אני מודיע לכם על
מה שאתם עושים לעצמכם ולאחרים ושיהיה לכם כל טוב ,תודה למחלקת הנוער ולך .תודה
רבה.

תום הישיבה.

______________________
שלום בן משה
ראש העיר

_____________________
יגאל ינאי
מנכ"ל העירייה
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