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סדר היום:
 .1אישור הגדלת הי קף ההתקשרות בין העירייה לבין עמותת רמת דוד להפעלה של תכנית
קיץ במוס"ח בבתי"ס וגנ"י התורניים במסגרת מכרזי משכ"ל (תק )12/2018/בהיקף של
עד  50%מסכום ההתקשרות המקורית ,וזאת על מנת לתת מענה לילדים תושבי ראש
העין לאור השינויים שחלו לאחרונה במועדי הפעילות של מערכת החינוך.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת המועצה מן המניין,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא מן המניין.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלא מן המניין מספר  32/14ביום  .23.6.20משתתפים:
ראש העיר?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :נמצא.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום מעוז?
שלום מעוז ,חבר מועצה :כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון אמסלם.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :כאן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר גבאי?
עופר גבאי ,חבר מועצה :כאן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :נמצא.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני אנניה?
בני אנניה ,חבר מועצה :כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יוכי?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :נמצאת.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז שגיא?
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רז שגיא ,חבר מועצה :נוכח.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה בן טובים?
משה בן טובים ,חבר מועצה :כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חנוך עוז?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא נמצא.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :או קיי ,הישיבה היא מתמקדת באישור צו הארנונה לשנת
 . 2021אבל טרם הישיבה ,אני מבקש את אישורכם ,אני מבקש את הסכמת חברי המועצה,
יש לכם נייר ,לקיום ישיבה שלא מן המניין מספר  .32/14לפני הישיבה המיוחדת שלא מן
המניין בנושא צו הארנונה הקבועה להיום ,23.6.20 ,לאישור הגדלת היקף ההתקשרות בין
העירייה לבין עמותת רמת דוד להפעלת תוכנית קיץ למוסדות החינוך בבתי ספר ,בגני ילדים
תורניים במסגרת מכרזי משכ"ל  12/2018ת"ק ,בהיקף של עד  50אחוז מסכום ההתקשרות
המקורית ,וזאת על מנת לתת מענה לילדים תושבי ראש העיר לאור השינויים שחלו לאחרונה
במועדי הפעילות של מערכת החינוך ופה יש את חוות הדעת של היועצת המשפטית .כאמור
ביום שישי אחר הצהריים שונו תאריכים של בית הספר לחופש הגדול ואנחנו צריכים פה את
ההסכמה של כולם על מנת שנדון ונציג את הנושא.
רז שגיא ,חבר מועצה :יש לי שתי שאלות.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אני חושבת שצריך להיערך למשהו אחר שנמצא כאן
איזושהי מליאה .היום קיבלתי טלפונים ,כתבות ,אני הוצפתי ב :מה את אומרת ,מה את
יודעת ,מאחר וראו את בניין העירייה ,ראינו שיש פרסום בנושא של מעצר של סגן ראש
רשות .לפי הצילום הבנתי שמדו בר על ראש העין .הטלפונים אצלי לא פסקו .אני מבקשת
לקבל עדכון מול כולם מה קרה פה היום.
שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אני חושבת שזה הדבר הראשון שצריך לשים אותו
על סדר היום כי זה אירוע בעיניי שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום .ראש העיר במקרה הזה
נמצאת בכותרות לא ברמה הטובה.
שלום בן משה ,ראש העיר :יוכי ,יוכי,
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ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בואו נשים את זה רגע בצד ואני רוצה לקבל הסבר.
שלום בן משה ,ראש העיר :יוכי ,הרי הוא התכוון בהמשך לעדכן ,עכשיו.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בואו ,בואו נפתח את ה ,להבין לפני שמקבלים
החלטות.
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו לא מקבלים שום החלטות .קודם כל בואו נסיים ,קודם
כל נקבל את האישור לגבי מה שנאמר פה .כשנפתח את הישיבה ,נעדכן אתכם.
רז שגיא ,חבר מועצה :יש לי שתי שאלות בנוגע לאישור הזה .אחת ,אתה אומר ה ,מזכיר
הוועדה ,אתה אומר שהשינויים נעשו ביום שישי.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלישי.
רז שגיא ,חבר מועצה :יום שישי.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :לא שינויים.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא שינויים.
רז שגיא ,חבר מועצה :נעשו ביום שישי .ובסוף אנחנו מקבלים את החומר ,חומר חשוב
שהיינו צריכים ללמוד לישיבה הזאת ,אני לא אומר את זה בלעג ,אני אומר את זה ברצינות.
אנחנו מקבלים אותו ביום שלישי .ביום שלישי דקה לפני הישיבה ,למה?
שלום בן משה ,ראש העיר :זה אתמול הגיע .אתמול הגיע .ההחלטה התקבלה ביום שישי,
אתמול הגיע החומר .אבל פרומה ,תגידי בבקשה ,את רוצה להוסיף משהו?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מתי הגיע החומר אני לא יודעת.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :אתמול.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתמול הגיע .אתמול הגיע.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה ... :הפעילות גדל כשהוסיפו את כיתה ד' וגני הילדים
והוסיפו את ה ,הלימודים הפורמליים היו אמורים להיות בערך ,אני לא זוכרת ,עד  13או עד
אמצע יולי והוסיפו את הימים.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני לא עוסק בפרטים כי לא יכולתי ללמוד אותם .אילו היינו
מקבלים את החומר ביום ראשון ,אז היה לנו יומיים ללמוד את החומר.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :ההודעה הגיעה אתמול .ההודעה הגיעה אתמול.
רז שגיא ,חבר מועצה :גם אתמול היה יותר טוב מהיום .הייתי קורא אותו בלילה אחרי ה,
שלום בן משה ,ראש העיר :בסדר.
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רז שגיא ,חבר מועצה :אחרי הכנסת ספר תורה ב,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא מסובך יתר על המידה .זה פשוט לחלוטין .זה לא מסובך
יתר על המידה .ההתקשרות היא ממילא מול משכ"ל שקיימת,
רז שגיא ,חבר מועצה :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :התוספת הנדרשת בגלל העובדה שהשינוי שחל ,זה עניין טכני
לחלוטין .לא ,לחלוטין לגמרי.
רז שגיא ,חבר מועצה :אז מדוע בעניין טכני לחלוטין לא קיבלנו את החומר אתמול?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :אתמול,
רז שגיא ,חבר מועצה :דורון ,אני מסתדר .אני לא ביקשתי ממך שאלה .אני ביקשתי,
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה תדבר איתי ,לא אליו.
רז שגיא ,חבר מועצה :בדיוק.
שלום בן משה ,ראש העיר :ואל תעיר לו עכשיו .החומר הגיע למחלקה .החומר הגיע
למחלקה אתמול.
רז שגיא ,חבר מועצה :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :והיום הם פנו ל ,הם פנו לפרומה בעניין הזה וזה הוא עניין טכני
לחלוטין .אין פה שום דבר מהותי .עניין טכני לחלוטין.
רז שגיא ,חבר מועצה :באופן טכני אנחנו צריכים לקבל את החומר.
שלום בן משה ,ראש העיר :בסדר.
רז שגיא ,חבר מועצה :שלושה ימים לפני הישיבה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל החומר הגיע רק אתמול .תחזור שוב.
רז שגיא ,חבר מועצה :אז למה לא שלחתם אותו אתמול?
שלום בן משה ,ראש העיר :אז אתמול לא שלחו .הגיע היום.
רז שגיא ,חבר מועצה :אז זה לא טכני.
שלום בן משה ,ראש העיר :בסדר.
רז שגיא ,חבר מועצה :זה פאול.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :שלום ,אתמול היה בירורים בנושא .בירורים .בבוקר היועצת
המשפטית,
שלום בן משה ,ראש העיר :אז תגיד ,תגיד בבקשה.
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דורון אמסלם ,חבר מועצה :אני אסביר בקצרה מה אומר הדבר הזה ,שתדע.
עופר גבאי ,חבר מועצה :דורון ,תסביר את הדבר הזה,
רז שגיא ,חבר מועצה :מה אומר הדבר הזה,
עופר גבאי ,חבר מועצה :ואז הוא יבין למה אתה מתערב.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :אני אסביר לך ,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :למה הדחיפות הזאת?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :שנייה בנגה ... ,אתה יודע ואני אסביר ככה בקצרה מה זה אומר
הדבר הזה .גם פרומה הסבירה.
רז שגיא ,חבר מועצה :אנחנו עוד לא אישרנו שדנים בזה.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :אני רוצה להסביר לך,
רז שגיא ,חבר מועצה :לא ,לא החלטנו כלום.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :אז שנייה ,אתה אנטי ,זה ילדים פה .לא ,אין פה,
רז שגיא ,חבר מועצה :לא ,לא ,אתה שם את זה כאילו אני נגד מה שכתוב .אני נגד זה
שכשאני מגיע לישיבה ,אין לי זמן ללמוד את החומר לפני זה .מצטער .בגילי המופלג ,בגיל 56
אני רגיל לקרוא לפני שאני מגיע לישיבה.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :אז יום שישי לפני כניסת שבת הגיעה ההחלטה .יש זוכה של
משרד החינוך שקוראים לו משכ"ל.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מה ,מה,
דורון אמסלם ,חבר מועצה :משכ"ל,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מה הדחיפות? אם אתה מסביר,
דורון אמסלם ,חבר מועצה :אני אסביר.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אז תסביר למה זה דחוף.
שלום בן משה ,ראש העיר :תסביר למה זה דחוף.
(מדברים יחד)
דורון אמסלם ,חבר מועצה :ב 1.7-אמור להיפתח בתי ספר של החופש הגדול.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :ב?1-
דורון אמסלם ,חבר מועצה :ל ,7-אמור להיפתח בתי ספר של החופש הגדול.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מצוין.
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דורון אמסלם ,חבר מועצה :יש חברה שזכתה דרך משרד החינוך ,חברת משכ"ל ,והחברה
הזאתי,
רז שגיא ,חבר מועצה :משכ"ל זה לא דרך משרד החינוך .משכ"ל זה,
עומר רצון ,חבר מועצה :התכוונת ...
דורון אמסלם ,חבר מועצה :המשק ו,
שלום בן משה ,ראש העיר :במסגרת משק וכלכלה .זה בסדר.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא ,לא ,החברה למשק וכלכלה,
רז שגיא ,חבר מועצה :החברה למשק וכלכלה שייכת למרכז ה,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :למרכז השלטון המקומי.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :רז ,רז ... ,אני רוצה להסביר לך.
רז שגיא ,חבר מועצה :לא ,אבל היא לא שייכת למשרד החינוך.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא ,ממש לא.
רז שגיא ,חבר מועצה :היא שייכת לשלטון המקומי.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מרכז השלטון.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :היא מפעילה את בתי הספר של החופש הגדול.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :גם שנה שעברה,
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שנייה רגע ,פרומה בבקשה.
שלום בן משה ,ראש העיר :רק רגע.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ע שינו הליך ,במסגרת ההליך מכרזי משכ"ל ,ועדת
שלושה ,כל ההליך כמו שצריך לעשות אותו,
רז שגיא ,חבר מועצה :אני לא שומע.
(מדברים יחד)
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :קחי רמקול.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :לפי  ...פה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יכול להיות.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון ,נכון.

9

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  32/14מיום 23/6/2020

עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יכול להיות ,לא משנה .התקיים הליך לגבי הרשות
המקומית ,התקיים הליך לפי הנהלים ולפי כל מה שחל עליו עם היקף התקשרות מסוים
להפעלה של בית ספר של הקיץ.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :של החופש הגדול ,כן.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כיתות א' – ג' למשהו כמו שלושה שבועות .או קיי,
רז שגיא ,חבר מועצה :מצוין.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :עכשיו חל שינוי .חל שינוי .הוסיפו את כיתה ד',
הוסיפו פה גני ילדים והוסיפו ימים .וכתוצאה מזה היקף ההתקשרות כמו שצ פינו אותו אז
וכמו שאישרנו אותו,
רז שגיא ,חבר מועצה :גבוה יותר.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :היום הוא גבוה יותר .יש סעיף ,יש חוות דעת
מפורטת שצורפה לכם עם השתלשלות של כל העניינים ,אני לא אחזור עליה ,אבל יש סמכות
לאשר הגדלה של התקשרות קיימת שהייתה התק שרות מכוח אותו מכרז של משכ"ל ,נתתי
חוות דעת מלאה בעניין הזה ,להגדיל עד  25אחוז זה בהחלטת עירייה ועד  50אחוז בהחלטת
מועצה .ולכן זה בא לפה ,בגלל שפה ההיקפים גדלו והצפי הוא שיהיה צריך להיות יותר מ25-
אחוז.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :תגידי מאיפה התקצוב,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ולכן התקצוב,
דורון אמסלם ,חבר מועצה :של משרד החינוך.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לפי מה שאני מבינה הוא של משרד החינוך.
שלום בן משה ,ראש העיר :התקצוב הוא של משרד החינוך.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מבחינתנו ההתקשרות של העירייה ולכן נדרש לקיים
הליכים על פי רגולציה שחלה על העירייה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון .נכון .הגדלה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :ההגדלה נובעת ,ההגדלה נובעת מתוספת ימים?
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון .נכון.
(מדברים יחד)

10

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  32/14מיום 23/6/2020

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :תוספת כיתה .תוספת כיתה .שכבה שלמה.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :אם פעם היה א' – ג' ,היום ו' וגני ילדים.
שלום בן משה ,ראש העיר :הפרוצדורה חשובה  ...זה עניין חשוב מאוד כדי ש,
רז שגיא ,חבר מועצה :אני מה שאני רוצה ,אני לא שואל אותך מה להיות ,סליחה .אני
אבחר מה להיות ואני לא דווקן .אתה מבקש שאני אאשר דברים .תנהל את העירייה ככה
שאני אקבל את החומר כדי שאני אוכל לקרוא אותו ואל תקרא לי בכל מיני כינויים .שמעת?
שלום בן משה ,ראש העיר :אז קודם כל אל תרים את קולך.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני ארים את קולי כמה שאני רוצה כי לא שמתם לנו מיקרופונים.
שלום בן משה ,ראש העיר :שמעתי אותך.
רז שגיא ,חבר מועצה :אז אני רוצה שתשמע.
שלום בן משה ,ראש העיר:

שמעתי אותך ,אתה מפריע עכשיו ואל תדבר בלי לקבל

אישור .זה הכול .עכשיו ,היום ,כפי שאמרנו לכם ,זה  ...וההודעה  ...כולכם ערים לזה,
כולכם יודעים שיש שינויים חדשים .מדובר כרגע בהערכה בהגדלה כפי שנאמר ,מתוך
תקציב החינוך ,לכן האישור הזה הוא טכני לחלוטין .הוא חשוב אבל הוא טכני לגמרי ,זה
הכול .ועכשיו השאלה אליכם ,האם אתם מאשרים לנו את העניין הזה כדי שיאשרו אותו?
רז שגיא ,חבר מועצה :אני עוד לא קיבלתי תשובה ,למה החומר הגיע אתמול ואנחנו קיבלנו
אותו היום .מדוע מביאים לנו את זה בדקה האחרונה? ואתה לא תענה לי ,ואתה תענה לי על
השאלה הזאת .אתה צריך להגיד פשוט ביושר ,העירייה שאני מנהל היא ברדק ולכן שלחנו
באיחור ואז אני אאשר וגם נצביע בעד.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אל תשתמש במילה ברדק .ברדק זה בית זונות .אני מציע שלא
תשתמש במילה.
רז שגיא ,חבר מועצה :אתה צודק .סליחה ,לא ידעתי שזה ,תודה על העדכון .אני לא מדבר
רוסית.
שלום בן משה ,ראש העיר :מה אתה לא יודע? אתה מסיט את העניין מהעיקר .לא
קיבלת את החומר .זה לא בסדר שלא קיבלת את החומר ,זה הכול.
רז שגיא ,חבר מועצה :תודה רבה .אני בעד.
שלום בן משה ,ראש העיר :יפה מצדך.
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בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :ברדק זה בית זונות.
(מדברים יחד)
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :כן.
רז שגיא ,חבר מועצה :תודה על השיעור ברוסית .יפה.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר .. :אז אני לא יכול להצביע.
רז שגיא ,חבר מועצה :ראש העיר.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא קשור.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :גני ילדים,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא קשור .זה גני ילדים ובית הספר,
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :טוב ,אנחנו נקיים הצבעה לגבי האישור שלכם ולהעלות את זה
עכשיו לדיון.
רז שגיא ,חבר מועצה :מעולה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ראש העיר?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי אדוארד?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום מעוז?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון אמסלם?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר גבאי?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני אנניה.
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז שגיא?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה בן טובים?
משה בן טובים ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יוכי פנחסי?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה .. :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס'  :1מליאת המועצה מאשרת פה אחד להעלות לסדר היום אישור הגדלת היקף
ההתקשרות בין העירייה לבין עמותת רמת דוד להפעלה של תכנית קיץ במוס"ח בבתי"ס
וגנ"י התורניים במסגרת מכרזי משכ"ל (תק )12/2018/בהיקף של עד  50%מסכום
ההתקשרות המקורית ,וזאת על מנת לתת מענה לילדים תושבי ראש העין לאור השינויים
שחלו לאחרונה במועדי הפעילות של מערכת החינוך.
בעד )15( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק,
שלום מעוז ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה
בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :או קיי ,עכשיו נעבור להצבעה על הנושא,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,לגבי השאלה שלך יוכי .על פי הנחיה שקיבלנו ,אנחנו
נמנעים לדבר על העניין הזה בכל מילה ולא להזכיר שום שמות .אנחנו קיבלנו הנחיה ,הנושא
נמצא כרגע בחקירה וכאשר  ...כרגע בפרסום שיש באמצעי התקשורת השונים ,ב ,Ynet-ב -
 Wallaוכדומה ,לכן ההנחיה שקיבלנו המפורשת לא לעסוק בעניין ,לא לדבר על זה ולא
להזכיר שום שמות.
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ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :לא ביקשתי להזכיר שמות .אני חושבת ש,
שלום בן משה ,ראש העיר :אמרתי שאנחנו מנועים מלדבר על העניין הזה בשום פרט.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :או קיי.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מי זה מנועים? על מה?
שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי,
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :או קיי ,אנחנו עוברים להצבעה.
רז שגיא ,חבר מועצה :הצבעה על מה?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :לאשר את זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,בבקשה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו עוברים,
רז שגיא ,חבר מועצה :יש פה פשוט קבוצה מאוד גדולה ש,
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מייד אני אומר,
רז שגיא ,חבר מועצה :רגע .. ,ובאו לפה.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,אתה לא מנהל את הישיבה בבקשה.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני לא מנהל ,אני מציע .זכותי להציע מה שאני רוצה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו רואים אותם .אתה לא צריך להציע.
רז שגיא ,חבר מועצה :אה ,לא ידעתי ,תודה .אתה רחוק פשוט.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו נבצע הצבעה ולאחר מכן אני אתן לתושבים שהגיעו לפה
משכונת אביב להציג ולהביע את דעתם.
רז שגיא ,חבר מועצה :מצוין.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו עוברים להצבעה על הנושא שהצבעתם עכשיו ואישרתם
להוסיף אותו ל,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא ,לקיים,
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :לקיים ישיבת מועצה בנושא של התוספת של ,הנושא של ה50-
אחוז .או קיי ,ראש העיר?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי אדוארד?
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ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל סופרין?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום מעוז?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון אמסלם?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר גבאי?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני אנניה.
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז שגיא?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה בן טובים?
משה בן טובים ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יוכי פנחסי?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 2
סעיף  1בסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת היקף ההתקשרות בין
העירייה לבין עמותת רמת דוד להפעלה של תכנית קיץ במוס"ח בבתי"ס וגנ"י התורניים
במסגרת מכרזי משכ"ל (תק )12/2018/בהיקף של עד  50%מסכום ההתקשרות המקורית,
וזאת על מנת לתת מענה לילדים תושבי ר אש העין לאור השינויים שחלו לאחרונה במועדי
הפעילות של מערכת החינוך.
בעד )15( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק,
שלום מעוז ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה
בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :תודה .אני מבקש מ,
שלום בן משה ,ראש העיר :נציג אחד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :נציג אחד משכונת אביב שרוצה להציג את מה שאתם רוצים
להציג .אני נועל את הישיבה הנוכחית ולפני פתיחת הישיבה הבאה ,אורן עמרם הוא אחד
הנציגים שלכם ידבר ,בבקשה.
עומר רצון ,חבר מועצה :למה לא לפתוח את הישיבה ואז לדבר?
רז שגיא ,חבר מועצה :כי הישיבה הבאה זה ישיבה,
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סגרנו ישיבה,
רז שגיא ,חבר מועצה :ישיבה מיוחדת שלא מן המניין בנושא צו הארנונה בלבד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני ביקשתי,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :רגע ,מה שהוא יעלה ,לא נכנס לפרוטוקול? אני לא מבין.
משתתף בדיון :נכנס.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מה שהוא יעלה,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אז זה לא יהיה בפרוטוקול.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא לפרוטוקול.
משתתף בדיון :זה ישיבה מיוחדת שלא מן המניין .אסור להעלות בה נושאים שלא
קשורים.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא קשור לנושא .זה קשור שהם,
רז שגיא ,חבר מועצה :צודקים .צודק מזכיר הוועדה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :שמה?
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רז שגיא ,חבר מועצה :שאסור להעלות.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי,
רז שגיא ,חבר מועצה :הם צודקים .לפי הנוהל,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :שמה?
רז שגיא ,חבר מועצה :אם אנחנו מתחילים את הישיבה ,אסור להעלות נושאים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בוודאי ,אבל למה ...
שלום בן משה ,ראש העיר :בנגה ,סליחה ,אנחנו לא מעלים,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :הסעיף הזה שאישרנו להעלות לסדר היום.
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו לא נוהגים לתת לתושבים להשתתף בישיבות ולדבר .הם
יכולים לבוא ולהקשיב .יש פה עניין מסוים שתושבי שכונת אביב רוצים להעלות כי זה מציק
להם ,זה כואב להם וכדומה ,ולכן ניתן לנציג שלהם לדבר ,אחר כך הם יכולים ללכת ,אנחנו
נמשיך כרגיל .מי מכם רוצה לדבר?
אורן עמרם ,נציג שכונת אביב :אני.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
אורן עמרם ,נציג שכונת אביב :מי שלא מכיר אותי ,שמי אורן עמרם  ,...כבר קרוב ל15-
שנה בוועד של השכונה .ב 7-השנים האחרונות  ..שלום בן משה ואני מודה לו על זה כי  ,...אני
אתן קצת רקע על מינהלת אביב לפני כן .אני אדבר  5דקות ,לא יותר .מינהלת אביב ...
מינהלת על פי שלום לפני  7שנים בערך .המינהלת משרתת לא רק את תושבי השכונה ,את כל
תושבי העיר .היא המינהלת היחידה ,היחידה שפועלת פה קהילתית עם הנציגים הכי הרבה
שיש ,נותנת שירות לכל התושבים ,לכלל התושבים ,בתקציבים נמוכים .אפס תקציב .חוגים
ב 10-שקלים .פעילויות בערב ,כל כלל הקהילה מהבוקר עד הערב .לא הפסיק המרכז פעם
אחת לעבוד .גם באוגוסט אנחנו מפעילים אותו כפעילות ילדים בין  50ל 120-ילדים .שלום גם
היה בהשתתפות של הפעילות הזאתי .עושים את זה בהתנדבות מלאה ,מלאה .לפני חודש,
לפני חצי שנה התגלה לי ,אני חושב שזה עוול שנסגר הסכם קואליציוני בין שלום בן משה
ראש העיר לבין בני אנניה חבר המועצה על מרכז אביב ,שהוא רוצה אותו למרכז אביב,
לעשות שמה קאסה לצעירים מגיל  ,18מגיל  18עד גיל  35ולשפץ את המקום למטרה שאנחנו
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לא נוכל להשתמש שם .כתוצאה מהשיפוץ משביתים את כל הקאסות בכל המדינה שעושים
שיפוץ .אי אפשר יהיה להשתמש במקום הזה .לא נוכל לעשות חוגים .זה גם  ...לעשות חוגים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :למה לא תוכל להשתמש בו?
אורן עמרם ,נציג שכונת אביב :בגלל שיפוץ ,שיש שמה בארים וספסלים וכל מיני דברים,
אז לא נוכל להשתמש שמה במקום.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בגלל שמשנים את המבנה?
אורן עמרם ,נציג שכונת אביב :בגלל שמשנים את המבנה .נכנסים לשיפוץ .משרד השיכון
נתן  200אלף שקל לקאסה לשפץ .יש הרבה מרכזים פה בעיר .הבאתי להם פיתרונות
מטורפים .רק את המרכז הזה באו לקחת .אני נציג של המינהלת .אני ,אנחנו עושים את זה
בצורה הכי נקייה ,אנשים יכולים להיפגע ,אני לא נגד במערכת ,אף פעם לא הלכתי נגד
המערכת שלום ,בחיים שלי לא עשיתי הפגנות אבל זה מקומם ,כי המינהלת אביב היא
מינהלת היחידה לתושבים שהמרכז והקהילה שלהם ,מרכז אביב,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מה רמת הפעילות היום?
אורן עמרם ,נציג שכונת אביב :רמת הפעילו היום במרכז זה יום-יום פעילות של ילדים
שיעורי בית ,מבוגרים ,נשים ,יש פה חלק מהם ,כל יום שלישי .יש את ה,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :איזה חוגים?
אורן עמרם ,נציג שכונת אביב :חוגים של בלט ,מוזיקה ,חימר,
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה,
אורן עמרם ,נציג שכונת אביב :שנייה ,לא להתערב.
משתתף בדיון :מועדון לילדים.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה.
אורן עמרם ,נציג שכונת אביב :עמותת אלה של ה ...והנכים ,פעמיים בשבוע נפגשים שמה
גם בבוקר .קפה ,נשים ,גם .יולדות ,הרצאות של מתנדבים בשכונה שמתקיים שמה כמעט כל
יום בערב .כמעט כל יום בערב מתקיים שם ... .המינהלת עצמה ,חלק השתתפו פה ,רובם
השתתפו פה .אם זה שבועות ,אם זה פסח ואם זה הכול בהתנדבות מלאה ,כמעט בלי כסף.
הכול התנדבות.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :אורן ,נוער יש שמה?
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אורן עמרם ,נציג שכונת אביב :אין שמה ... .שהם עשו שם עבודה מבורכת .כל יום שלישי,
כל השנים היו .בשנים האחרונות הם לא נמצאים ,בשנתיים האחרונות .הם עשו שמה פעילות
מבורכת ,היה לנו שיתוף פעולה .בני היה הרכז שלהם .אני מצטער שהוא לקח את כל הזה,
את כל מה שנקרא ,את ה ,הוא הראש שלקח את כל המרכז הזה .זה גם הקהילה שלא
משתמשת שמה .אתם יכולים לראות  ...בדף פייסבוק שלי ,לראות את כל הפעילות כל
השנים שמה .רוב הפעילות שמה זה לקהילה גם האתיופית והקהילה גם התימנית וגם
הקהילה של כלל ראש העין בכלל .אף פעם ,אף פעם לא סגרנו את זה .אף פעם לא סגרנו את
זה .בחיים .תמיד הבאנו את כולם לשמה ועשינו את כל הפעילות .אני חושב ,שלום בן משה,
שצריך לחשוב מעבר לקופסה .צריך לחשוב ,לא להרוס קהילה .זה נקרא להרוס קהילה
וכשאתה אמרת לי למטה שיהיה גם נוער וגם ילדים ,לא יכול להיות ,כי לא יהיה שמה חוגים
ויש שמה פעילות .אתה יכול לשתף פעילות ,אין בעיה ,אבל לא כל הפעילו שיש שמה .לא
כולם יקבלו את הפעילות שיש שמה וזה לא טוב ,זה לא בסדר .יש לכם מרכז ברמת הגולן,
יש ...בישיבות ואף אחד לא בא לדבר איתנו גם .לא בא אף אחד .בני אנניה טלפון אחד לא
הרים למינהלת ולא הרים לנו כפעילים ,לא לי .לפעילים ,לאנשים .אחד ,לבוא לשבת ולדבר,
אולי היינו מוצאים איזה פיתרונות כלשהם ,אולי השיפוץ היה נראה אחרת ,אולי משהו
לעשות .לבוא לעשות דבר כזה לשכונה שלנו ,זה גזר דין מוות לקהילה .ממש גזר דין מוות
לקהילה .ואני מתנדב ,אני לא רוצה כלום מהעירייה שלום .אתה מכיר אותי מספיק .לא
מתיימר להיות חבר כנסת ולא חבר עירייה ולא כלום .אני בא נטו לעשייה ומה שאנחנו
עושים פה זה עוול מאוד  -מאוד  -מאוד גדול ואני פה הפה לאלפי תושבים שיש פה בראש
העין שבאים ונותנים מעצמם לקהילה עצמה .עשיתי יותר מחקר מזה .הקאסה שנמצאת
בנווה אפק ,מישהו היה שמה פעם?
בני אנניה ,חבר מועצה :אני.
אורן עמרם ,נציג שכונת אביב :כמה אנשים באים לשם?
בני אנניה ,חבר מועצה :בערבים באים סטודנטים.
אורן עמרם ,נציג שכונת אביב :כמה?
משתתף בדיון :כמעט ולא מגיעים.
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אורן עמרם ,נציג שכונת אביב :כמה?  ?10 ?5רוצים להביא גם אלינו? והתשובות שלהם
שלום ,גם של מחלקת הנוער ,תעלו לסמדר .כמו את מתיה לקחתם לנו את זה מהשכונה,
התחננתי אליכם לא לקחת את זה מהשכונה .העליתם אותה למעלה .כל הלקוחות של מתיה,
זה מהוותיקה .הרווחה צריכים לממן הסעות למתיה .אותו דבר .איך תיקח אותם לשם?
הילדים לא יכולים לנסוע לא עם אופניים ,לא עם כלום .לא יכולים להגיע לשם לסמדר .זה
רחוק .אני מבקש לשקול את הסיפור הזה עוד פעם ,לעשות חשיבה מחדש .יש הרבה חוגים,
יש הרבה מרכזים פה שאפשר לקחת אותם או להביא את זה לישיבת מועצה .בואו נתמודד
עם זה בישיבת מועצה .אני רוצה לראות מי ש ,נו ,מי שיביא את זה לישיבת מועצה ואני
רוצה לראות שמי שיצביע על הדבר הזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא,
אורן עמרם ,נציג שכונת אביב :זה ממש עוול שלום מה שאתם עושים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה רוצה להוסיף משהו? בבקשה .כן .בוא ,בוא תדבר פה.
(מדברים יחד)
בני אנניה ,חבר מועצה :שלום לכולם .ראשית אני אתחיל בזה ואדייק את הדברים.
ההסכמים הקואליציוניים מפורסמים לכל ,לכולם ,כולם יכולים להביט בהם .לא היה ולא
נברא דבר כזה בהסכמים הקואליציוניים ,אז לפני שמדברים אורן ,שווה לבדוק אם יש
טעויות .זה אחד .שניים – אני אחד שבעצמו היה פעיל חברתי ומתנדב וכולי ,אז אני ,לראות
את הקבוצת אנשים הנפלאה הזאת פה ,נורא מרגש אותי ואני מאוד מעריך את זה .אם אני
אתקדם לפה ,אתם תראו שאפילו הבאתי מגאפון כי אני באמת חושב שחשוב לעודד
שהציבור יישמע .אבל מכאן לבין מה שקורה במציאות באמת ,אז המרחק הוא ,הפער הוא
מאוד גדול .אני את חיל בזה שקודם כל העניין של המרכז לצעירים בבדיקה נכתב כבר לפני
חצי שנה .אני אישית בסוף טקס יום הזיכרון  ...אורן בא לכבד ,דיברנו בזמנו על זה ,ביקשתי
להיפגש אתו ,למחרת גם התקשרתי אליו ,הכול מתועד אצלי ,בהודעות וכולי ,אבל אני לא
רוצה לבוא ברמה האישית .הוא לא ר צה .הוציא כבר לפני חצי שנה פוסט  ,...אני רוצה
שתבינו מה זה מבחינתי שכונת אביב .אני גדלתי בשכונה הזאת .את רוב הנוער בשכונה אני
גידלתי ,ב 7-השנים האחרונות וגם שלוש מהילדים של אורן.
משתתף בדיון :שלושה.
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בני אנניה ,חבר מועצה :שלושה .אני הייתי  ,...אני מכיר את כל ,את רוב השכונה אני מכיר
ואני מכיר את מרכז אביב הכי טוב בעיר ואני לא מתבייש להגיד את זה ,אני  ...היו ב7-
השנים האחרונות וזה בשנתיים האחרונות .מספרים פה באמת שהיו פה פעילויות כאלה
ואחרות ,זמן מה לא היה במקום רכזת ולצערי המקום לפעמים היה מוזנח ולא כמו שמגיע
לשכונה הזאתי ולתושבים הכול כך אכפתיים .פנינו למשרד השיכון בפרויקט של שיקום
שכונות .באמת הם באו עם הצעה של להכניס את המרכז לצעירים בוותיקה ,היה רעיון
לעשות את זה אביב ,כי השכונה הזאת ,לפחות שאני גדלתי ,שאני גדלתי בה והייתי שם,
הכתם הזה של שכונת רווחה ,גם כשהמקום ,הרווחה עושה עבודה נפלאה ,אבל כשמרכז
קהילתי הוא תחת כותרת של הרווחה ,זה צובע אותו בצבע מסוים .אני יכול להגיד את זה,
הייתי רכז במקום ,הייתי עושה פעילות ענפה ,וכשהייתי מפרסם ,היו באים מכל רחבי העיר
לאביב .אבל ה ..היו אוספים מהחדשה ,לא היו מחזירים אותם שוב ,בגלל הסטיגמה שיש
למקום וזה מה שחשוב לי לשנות .חוץ מזה ,אנחנו מקבלים פה דבר שאי אפשר לסרב לו
מבחינת השכונה .א' – אין מנהל למרכז לשלוש שנים בשכר מלא 200 ,אלף שקל לשיפוצים.
אנחנו מכפילים את ההשקעה במרכז כפול חמש .זה תקציב של למעלה מ 300-אלף שקל כל
שנה ,שהולך לכם ,לילדים שלכם ,לכל המשפחות .זה דברים אורן שאתה צריך להגיד להם.
גם מה מרוויחים .לא רק מה בא במקום .יהיה דיון מסודר  ...ישבנו עם דורון ,עם הרווחה,
והגענו להסכמה שבאמת ,למרות שישראל מהשוויון החברתי רצה שזה יהיה נטו פעילות של
תושבים ,ראש העיר התעקש ע ל זה שיומיים שזה יהיה בקהילה נטו ,אם זה לילדים ,אם זה
לנוער ,אם זה בבקרים לנשים ,אם זה החדר מחשבים,
גם  ,...כן .ואני אומר לכם תושבים יקרים ,ששום פעילות שקיימת וטובה שמיועדת לכם,
לנשים ,לא תיפגע ,נקודה .לא ניתן לדבר הזה לקרות .אנחנו נמצאים פה .גם אתמול דיברתי
עם נשים פה .יש לכם את המספר שלי .אני יכול להגיד אותו שיהיה גם לפרוטוקול
 , 054494583רז תרשום .ואתם יכולים לדבר ולפנות ואורן מכיר אותי ויש לו את המספר
שלי .אני לא הולך נגד אף אחד ואני לא הולך לרדוף אחרי סיפורים .הוא אמר שלא דיברתי
עם אף אחד ,דיברתי לפחות עם  20תושבים ו 5-מהמינהלת של אורן אתו ביחד ודיברתי
והסברתי להם והם הבינו את זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בני,
משה בן טובים ,חבר מועצה ... :זה לצעירים .מרכז נוער ,מרכז תנועה,
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(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,לא ,לא ,לא ,דקה ,דקה ,סליחה ,אני רוצה ,אני רוצה
לומר מספר משפטים על זה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בן טובים ,בן טובים ,בן טובים ,בן טובים ,כפי שאמר בני ,קודם
כל העניין הזה עלה על ידי משרד השיכון ביוזמה שלהם ,מכיוון שהם עשו פעילות נרחבת של
שיקום של השכונות ואמרו רבותיי תקשיבו ,יש לנו תקציב .אתם רוצים  -תקבלו .אתם לא
רוצים  -ייקחו את זה למקום אחר .קודם כל ,כל מה שאמר ,מה שאמר אורן ,אני מכיר את
אורן הרבה שנים ואני מכיר את השכונה הזאת .אורן הוא מתנדב סדרתי .הוא עושה עבודה
יוצאת מן הכלל .יש פעילות במקום הזה באמת יוצאת מן הכלל .אני השתתפתי פעמים רבות
מאוד בהרבה אירועים ,שלוקחים חלק התושבים ,אבל כאשר באים ואומרים רבותיי
תקשיבו ,אנחנו נותנים לכם עכשיו תקציב לשפץ את המקום שהוא שנים לא שופץ ,ב200--
 250אלף שקלים ,להפוך אותו למקום ראוי ויפה ומתאים ותהייה פעילות של נוער וצעירים.
אמרנו אנחנו עומד ים על כך שהמקום הזה ימשיך לשמש את כל התושבים ,ויש כבר מדריך
כבר היום ,בתקציב מלא ,על חשבון משרד השיכון ,כפי שנאמר כאן  300אלף שקל לשנה.
כלומר בשלוש שנים קרוב למיליון שקלים .ואני אמרתי תמשיך הפעילות .מה שאני מציע ש,
איפה ,מרכז  ...אני מציע שאתה יחד עם בני אנניה תיפגשו עם המינהלת ,עם אורן ,תסבירו
מחדש ,תבהירו מחדש ,תראו להם בבקשה את השיפוץ ואת התוכנית .אם יש צורך לעשות
התאמות כדי שזה יאפשר לאחרים ,אני אשמח מאוד .בזה נסיים .תודה רבה לכם.
אורן עמרם ,נציג שכונת אביב :שלום ,אני רוצה לענות לו.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא ,לא ,לא ,אורן ,אורן,
אורן עמרם ,נציג שכונת אביב :לא ,שנייה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אורן ,אורן ,אורן,
אורן עמרם ,נציג שכונת אביב :שנייה ,...
שלום בן משה ,ראש העיר :אורן ,אורן ,אורן ,סליחה,
אורן עמרם ,נציג שכונת אביב :זה לא אישי.
שלום בן משה ,ראש העיר :אורן סליחה ,אני ,מה שאני הצעתי ,אתם תיפגשו יחד,
אורן עמרם ,נציג שכונת אביב :זה מה שאנחנו מבקשים.
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שלום בן משה ,ראש העיר :אני ביקשתי,
אורן עמרם ,נציג שכונת אביב :זה מה שאנחנו מבקשים פה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אורן ,אורן סליחה ,אני ביקשתי תשבו עם ה,תשבו עם .תשבו
עם  ...יחד עם בני ,תשבו והסבירו לך עכשיו כרגע מחדש ,תראה את התוכנית ,אני לא יודע
אם ראית על אף שהיא הוצגה ,יש לכם משהו להעיר ,אם יש משהו לתקן בזה הסתיים ,אני
מודה לכם.
עומר רצון ,חבר מועצה :לא ,לא ,ראש העיר ,אני רוצה בקצרה.
אורן עמרם ,נציג שכונת אביב :ראש העיר,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,אורן סליחה.
אורן עמרם ,נציג שכונת אביב :בקצרה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו חורגים עכשיו מהמנהג שלנו .קיבלת ,הסברת ,קיבלת
תשובה ,הצעתי שתמשיכו ,זה הכול.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני רוצה בקצרה בשביל לא לגזול את הזמן.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה הכול.
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :יש פה עשיית מבורכת .קח את אורן ,...
שלום בן משה ,ראש העיר :אמרנו שיראה את התוכנית.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אמרנו נו ,בחייך נו ,אמרנו ,הסברתי שיישב יחד איתם.
עומר רצון ,חבר מועצה... :
שלום בן משה ,ראש העיר:

כן.

(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בשכונת אביב יש עוד מועדון אחד נוסף .בשכונת אביב ,בשכונת
אביב יש עוד מועדון נוסף ש שופץ חדש ,יפה מאוד ,שהוא משרת כרגע אנשים עם מוגבלויות.
יפה ,חדש לגמרי ,במקום שם נמצא .הוא גם כן משמש את הקהילה.
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(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון ,נכון ,נכון .לחברי המועצה שאינם יודעים ,היסטורית
המקום הזה עד לפני שנתיים בעצם היה ,המרכזיות שלו הייתה נוער וצעירים ,כן .עכשיו,
בשנתיים האחרונות  ...את הקהילה וכדומה ,להציג את זה כרגע ,כך זה יהיה פשוט ,עיוות
של המציאות.
עומר רצון ,חבר מועצה :ראש העיר ,אתה ,אתה תרמת ,תראה מה זה ,תראה מה קורה פה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,תראה מה קורה.
עומר רצון ,חבר מועצה :תראה ,נעשתה פעילות לדעתי שלום בכלל ,הוא אמור להוביל את
זה .אתה כרגע אתה מינית אותו אבל אתה עשית דבר יפה והקמת מינהלת .אתה נתת להם
מוקד לפעילות .הוא מייצר את התקשורת בשותפות איתם .נתת להם ,תן להם לפעול ותראו.
שלום בן משה ,ראש העיר :העניין ,העניין הוא ,תקשיב,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר ,עומר ,עומר ,הייתה מספר ישיבות איתם ,היו מספר
ישיבות איתם  ...איתם ביחד,
עומר רצון ,חבר מועצה :הם אנשים משפיעים כנראה.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,ההפך לגמרי .הציעו להם את זה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,או קיי,
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :טוב חברים,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,תטיל את המשימה על שלום מעוז ,תאמין לי.
שלום בן משה ,ראש העיר :הטלתי ,הטלתי עליו .הטלתי עליו.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אנחנו את המועדון בפסגות גם כן ניקח ונעביר אותו
לילדים ,אז נראה אתכם.
משתתף בדיון :מרכז קהילתי.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חברים ,אנחנו רוצים להמשיך.
(מדברים יחד)
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יש פה עוד תושבים ,אורחים? כן .תנועת הצופים ,בבקשה.
קצר.
פיני זיו ,נציג תנועת הצופים :קודם כל קוראים לי פיני ...
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אתה חייב להרים את הקול ,אם אני לא שומע ,הנה ,הוא
לא שמע אותי .אתה חייב להרים את הקול.
שלום בן משה ,ראש העיר :דבר בקול רם.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :פיני ,בוא הנה .בוא הנה .בוא הנה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אם אני לא שומע אותך ,איך ישמעו אותך שם?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בוא הנה.
פיני זיו ,נציג תנועת הצופים :אני בא .הכול בסדר.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :אל תרגיש יותר מדי בבית.
פיני זיו ,נציג תנועת הצופים :אני באמת מרגיש בבית ואני חושב שאני גם רוצה להרגיש
בבית דקה לפני שאנחנו מפסיקים להיות ישוב אינטימי ,אז כל עוד אנחנו ישוב אינטימי אז
בטח כשאילן מימיני ושלום אחריו ,אני מרגיש בבית חד משמעית ואני לא חושב שמה שאני
הולך להגיד כרגע  ...אז בכלל .אני בהחלט פה מרגיש בבית .אבל אני רוצה להתייחס ,קודם
כל אני כאן מתנועת הצופים .אני ראש שבט "עוגן" ,מחליפו של אילן .אילן הררי אמר לי
שאני אחליף אותו .אמרתי לו תשמע ,אין לי זמן ,אין לי זמן ,הוא אמר לי יש לי שבעה
יומנים .אם לי יש שבעה יומנים ,גם אתה יכול לעזור לי כרגע בצופים והחלפתי אותו .פה אני
מתחיל בעניין שאנחנו מנסים להיפגש כבר מעל ,קרוב ל ,מעל חצי שנה מנסים לעשות
פגישה ,לראות איך אנחנו מתקדמים בדברים שאנחנו רוצים להעביר ואנחנו לא מצליחים,
לפני הקורונה ,בתוך הקורונה .אני חושב שאפשר לפנות לנו קצת זמן .אנחנו יושבים פה כרגע
מטעמנו גם ,יושבים פה הצוות ,חסר פה עוד שני אנשים שלא הגיעו כי הם עושים פעילות
אחרת ,יש פה את יובל ,ירין דיין ,הוא היושב ראש שבט "עוגן" משמאלו או מימינו ,איך
שאתם רוצים ,יש פה את הגזבר של שבט "עוגן" כבר מזה שנים רבות ומשמאל יש את זיו
שהוא הגזבר של שבט "מגן" .עכשיו ,מה הכוונה שבט "מגן" ו"עוגן"? אנחנו כרגע מגיעים,
כרגע דיברו על כמויות .אנחנו כרגע יורדים ומגיעים מהשבטים שלנו .היום מתקיים יום
צופה שזה יום מעבר מדרגה .אנחנו ,כרגע יש פעילות למעלה שהתחילה היום בחמש של
 1,200ילדים .בואו נבין ,אנחנו מדברים על  1,200ילדים כרגע שמתנהלת ,אם אפשר היה

25

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  32/14מיום 23/6/2020

להקרין ,הייתי מקרין לכם תמונות של מה שמתנהל כרגע שם ,של  1,200ילדים1,200 ,
משפחות לפחות ,וואללה ,רצון טוב אני יודע שיש ,אבל הרצון זה לא מספיק .זה לא מספיק.
אני יודע שכולם ,אגב ,אם לא אמרתי קודם ,אני אומר כרגע ,אני מייצג את כל תנועות
הנוער .זה תפיסת העולם שלי .אני כבוגר הנוער העובד ,אמרתי לכם את זה גם בישיבה
הקודמת ,תפיסת העולם שלי שאנחנו מייצגים את כל תנועות הנוער .לשמחתי ,מאז שאילן
נכנס לתפקיד כבר התקיימו שתי ישיבות ,אחת מהן השבוע ,של כל תנועות הנוער עם
המנכ"ל לגבי הפעילות בעיר של כל תנועות הנוער .אני יכול להגיד לכם שכולנו נתקלים
באותן בעיות פחות או יותר .מה שאנחנו מייצגים כמות גדולה שכיום היא  1,200ילדים ,ואין
לנו ספק  ...ועם  ,...שנה הבאה אנחנו חוצים את ה 2,000-ילדים .אין לנו ספק .זה נורא
פשוט .מי שמכיר פה את הנושא של החינוך ,דיברתם קודם כל החינוך הלא פורמלי שרוצים,
הפורמלי של להוסיף עוד ימים ועוד שעות .אנחנו מתעסקים בחודשים האחרונים בלי
הפסקה בחינוך הלא פורמלי ,בפעולות ב .ZOOM-עשינו פעילות בעיר ,כן ,בתקופת הקורונה,
כמו שאתם יודעים  ,...אנחנו פעמיים הוצאנו פה פעי לות לפני יום העצמאות של משאית
שעברה פה בכל הישוב וזה עשה שמח עם מוזיקה בכל הרחובות .זה ביום העצמאות ,בלי
עלות .אין לי מושג כמה עלתה העלות של הפעילות של העירייה לאותו היום ,יום העצמאות.
אנחנו  ...משאית  ..מהעבודה עם מוזיקה שלנו ועברנו ושימחנו את הישוב בצורה מאוד
משמעותית .זה פעולה אחת שעשינו לאחרונה  ...מצד הפעילים שלשמחתי שנה הבאה ,על פי
מה שראש העיר אמר ,אם ייכנס הדבר  ...שיהיה בשכונה .לצערי גם התכוונו לעשות ,כחלק
מהפעילות לעשות ביום הזיכרון משהו של כל תנועות הנוער .בגלל הקורונה זה קצת נתקע
לנו .קיבלנו פה מרכז סיוע ורצון של כולם .בעיקרון ,אני אומר עוד הפעם .למרות שאנחנו
מנסים ,יש כאן כמה דברים ש ,שהם דברים שנשכחו כבר.
שלום בן משה ,ראש העיר :פיני ,פיני,
פיני זיו ,נציג תנועת הצופים :אני קצר.
שלום בן משה ,ראש העיר :קצר זה לא ,באמת.
פיני זיו ,נציג תנועת הצופים :שלום ,כמה מילים ברשותך .אם תגיד לי ,אני אפסיק.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא,
פיני זיו ,נציג תנועת הצופים :אז או קיי,
שלום בן משה ,ראש העיר :בוא נמשיך.
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פיני זיו ,נציג תנועת הצופים :טוב ,סיוע שוטף בפעילות של המתקנים של הצופים ויש את
תנועות הנ וער האחרות .אנחנו מתקשים פה כדי שנבין ,ברשויות אחרות הרשות מתחזקת
את כל נושא הבטיחות ברשויות ,את כל נושא הגינון שהמקומות ייראו נורמלי .פה יש איזה,
לא ברור רגע  ...היועצת המשפטית שכאילו שיש מניעה .אני אומר לכם אין מניעה .אני אביא
לכם מכתבים ברשויות האחרות ,זה מתנהל ככה .שמגיעים אנשים של הרשות ומספרים כדי
שנוכל לעבוד ,זה לא כזה מסובך .אז אם אין מניעה משפטית ואני מבין שגם אין ,סך הכול
להשתלב בתוך שאר בתי הספר .מבחינת מקומות של פעילות ,לסייע לנו כרגע ,אמרתי את זה
גם בישיבה האחרונה שלנו פה עם אילן ,להתחיל למנות פרויקטור ,למצוא מקומות ,להתחיל
תהליך שבעוד שנתיים  -שלוש יהיו מקומות מסודרים .לשבט "מגן" למעלה שמאכלס היום
 650ילדים ,אין מקום ,למרות הסיוע של ראש העיר .באמת ,אני אומר עוד פעם ,רצון יש,
כרגע צריך להכניס לעבודה .מה שמתחיל היום ,נראה בעוד שלוש שנים .אנחנו בתנועת
הצופים מעל  750פותחים שבט חדש .נכון להיום ,לפי הצפי שלנו ,אנחנו מתחילים לדבר על
השבט השלישי להתחיל אותו .אין מה לעשות ... .המזרחיות יש שבט שלישי .אנחנו צריכים
לעשות את זה  ,...וכאן רק שנבין ,אנחנו קיבלנו השבוע וזה גם פורסם בתקשורת ,בגבעתיים,
כן ,מוקם כרגע שבט חדש  ...ואפשר לראות את זה .זה היה מפורסם בתקשורת והם
משקיעים בזה  5מיליון שקל ועוד מקימים .אין ברירה .אין דרך אחרת .חייבים לעשות את
זה  .נושא של ,כאן ,נושא של דמי קיום ,מה שבפעם הקודמת רחבעם אמר לי תמיכות  /לא
תמיכות .לא רחבעם ,זה קיום .כשאני אומר קיום ,אנחנו משלמים את הכסף שלנו למרכזים.
ברשויות אחרות לא מעט הכסף של המימוש של המרכזים הבוגרים העירייה משלמת את
השכר שלהם .יש פה לא מעט כאלה וזה דמי קיום .אנחנו כרגע בשבט "עוגן" עצרו לנו את
חשבון הבנק .פשוט ההוצאה של מה שאנחנו משלמים ,אנחנו לא מוציאים כלום .המאזנים
שלנו פתוחים לחלוטין ,אפשר לראות אותם ולהבין .בנושא של  ...דיברנו על זה .הנושא של
המיסוי של הקשר עם בתי הספר .בתי ספר ,אני אומר עוד פעם ,נכון שזה קשור  ...דיבר גם
בישיבה האחרונה איתנו ,הנושא של ההכנה ,שמנהלי בתי הספר לא אפשרו שאנחנו  ,...בבתי
הספ ר הבטיחו לנו ,לא בצופים ,גם בבני עקיבא ,יש לנו את הבעיה אותו הדבר ,תפתחו ,נו,
תראו ש ,תתנו לנו לעבוד.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :אתם לא מרגישים איזה שיפור?
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פיני זיו ,נציג תנועת הצופים :אנחנו מרגישים אבל זה לא ,זה לא זה .אני מקווה  ...זה
יתקדם .אני אומר עוד פעם ,רצון יש .אנחנו צריכים תוצאות .או קיי ,זהו .וקצת אני אתאר
את הפעילות ... .מה שאנחנו גם עושים ,גם זה שאנחנו פה כרגע זה בהתנדבות .וכולנו באמת
גם כן לא מעט עסוקים .זהו .אז מעבר לרצון ,אנחנו מצפים שגם באמת נקבל סיוע ,לא רק
כשתרצו .זהו .תודה רבה.
(מדברים יחד)
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אילן ,תראו ,אם עשו ישיבות עם הצופים ,תראו
הערך ,הבן שלי במקרה הזה נמצא בשבט "מגן" .אני יודעת שהם מפוזרים ,כל רגע מפזרים,
פיני זיו ,נציג תנועת הצופים :לא ,זה בגלל הקפסולות.
שלום בן משה ,ראש העיר:

לא ,לא,

פיני זיו ,נציג תנועת הצופים :כרגע אנחנו עובדים לפי התו הסגול בקפסולות .אנחנו מפזרים
את זה על כל השטח.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה ... :שנעשה בתוך המתקן .בואו ,זה משהו נורא לעיר.
פיני זיו ,נציג תנועת הצופים :אז עוד מילה של יובל ראש שבט "מגן" ,הוא רק יגיד ,הוא רק
יוסיף ,יחזק את העניין.
שלום בן משה ,ראש העיר :קצר.
יובל ראש ,נציג תנועת הצופים :קצר ,תודה .אני יובל ראש שבט "מגן" .כמובן בהתנדבות,
כמובן בהתנדבות .תראו ,שבט חדש ,השבט החדש שהוא כיום הכי גדול בעיר 650 ,ילדים,
אנחנו מובילים .יש  650ילדים שמגיעים לשבט .הם מגיעים ,עושים פעילות .כיום עכשיו יש
סדר גודל של  350כי אנחנו עובדים בקפסולות של חצי-חצי .כרגע יש  350ילדים במתחם
הקבלנים .אנחנו חיים שם בלי כלום .בלי כלום חברים .אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה.
אין לנו ,אין לנו פינוי זבל .עזבו ,אנחנו מדברים ברמה הכי פשוטה .לא מפנים לנו את הזבל.
בעיות הבטיחות שיש באזור שם ,יוצא מבנה עכשיו ,יצא מבנה של דורה ,השאיר את המקום
כמו שהוא והילדים של כולנו מסתובבים שם וחס וחלילה אחד מהילדים האלה יעלה על
איזה ברזל או ,וכולם נהייה עכשיו בוועדות חקירה של למה הילדים שלנו נפגעים ,ואנחנו
רואים את זה מול העיניים .יש שמה עשבייה ,יש שם ,חברים ,המצב שם רע מאוד.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אבל מה התשובה של העירייה?
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יובל ראש ,נציג תנועת הצופים :אני יודע שיש נכונות .אני אומר כרגע אנחנו לא מצליחים
לקבל תוצאות .אני לא יודע אם זה בגלל הליכים משפטיים או בגלל סיבות אחרות .בשורה
התחתונה ,אני התחלתי בזמן האחרון לפתוח  .106לפתוח  106עם בעיות בטיחות .יש שמה
עמוד נטוי ליפול ואני מפחד שעכשיו יש שמה ילדים ועכשיו העמוד הזה ייפול על הילדים של
כולנו .אנחנו לא מצליחים לקדם ואני מבקש את העזרה של החבר'ה שיושבים פה ,לקדם את
השבט הזה ,לקדם ,כי בסוף זה הילדים של כולנו .כמו שפיני אמר ,השנה אנחנו  650ילדים.
שנה הבאה אנחנו  .1,000שנה הבאה אנחנו  1,000ככה .ובסוף אם חס וחלילה יקרה משהו
ואנחנו צריכים להסתכל כי עוד שנתיים אנחנו נהייה  .1,500ואנחנו צריכים להתחיל לראות
איך מייצרים שבט חדש בראש העין בפסגות ,כדי להגיע לסיטואציה שבה יש בית לילדים.
דיברתם עכשיו על הבית בשכונת אביב .גם אנחנו רוצים בית .אנחנו רוצים בית בפסגות
לשכונות המתפתחות שם ואין לנו את הבית הזה ואני מבקש את העזרה של העירייה .תראו,
בסוף אנחנו כולנו מתנדבים ,רוצים לעשות טוב לאנשים .רוצים להעביר חינוך טוב לילדים
שלנו ,רוצים להביא יצירה ,אהבת הארץ .כל מה שכולנו רוצים לחנך ,אנחנו עושים את זה.
זה מה שאנחנו עושים .תעזרו לנו לעשות את זה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה,
עומר רצון ,חבר מועצה :יש תקשורת ,יש הכול.
יובל ראש ,נציג תנועת הצופים :יש תקשורת ,אנחנו לא רוצים,
עומר רצון ,חבר מועצה .. :להביא את זה למועצת העיר גם.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,דקה,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :למה אין  ...בראש העין?
עומר רצון ,חבר מועצה :הזמינו אתכם לפה,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :למה אין  ...בראש העין?
יובל ראש ,נציג תנועת הצופים :אנחנו ביקשנו לבוא כי אנחנו צריכים להיות מובנים
מאליהם.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :למה אין  ...לראש העיר? למה אין שבט בוותיקה?
יובל ראש ,נציג תנועת הצופים :שבט "עוגן" ,שבט "עוגן" נותן ,לא ,אני רואה ,ש,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,כן.
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יובל ראש ,נציג תנועת הצופים :שבט "עוגן" נותן את המענה גם לוותיקה .לצערי יש,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רוצה לענות לכם,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,לא ,לא ,לא ,סליחה ,סליחה ,סליחה ,אני רוצה לתת ,אני
רוצה לתת רק תשובה קצרה לעניין כי היא לא תשובה  ...כי זה לא הנושא .אנחנו ,מכיוון
שבאתם לכאן ואנחנו מכבדים אתכם ,אז אני אתן תשובה בשני מישורים ,במישור הפורמלי
ובמישור הלא פורמלי .במישור הפורמלי  -קודם כל האנשים שנמצאים כאן ,אנחנו מכירים
אותם ועובדים איתם כל השנים פה ובמחנות הנוער ,באמת אנשים יוצאים מן הכלל .תסלחו
לי ,אני לא עכשיו מחניף לכם עכשיו .עושים את הכול בהתנדבות עצומה ולוקחים אחריות
עליהם באמת יוצאת מן הכלל .השבט שמדברים עליו היה נדרש להתפצל בגלל הגודל שלו.
הוא היה לפני ז ה כל הזמן במקום הרגיל שם ,איפה שהוא נמצא היום ,והוא נדרש להתפצל
על ידי  ...כי אמרו לנו אתם לא יכולים להיות  ,1,200תתפצלו .עם ההתפצלות הזאת היה
צריך לתת להם מקום ונתנו להם את המקום איפה שהם נמצאים בו .העירייה השקיעה
עכשיו קרוב לחצי מיליון שקלים הצללה ודשא בעוד מבנה שנתנו להם את זה בדרך לא דרך.
השאלה כזאת ,מבנה יפה מאוד שעמד שם של משרד השיכון .קיבלתי אישור חצי פורמלי
לתת להם את זה והם הביאו את הילדים שלהם .כלומר למעלה מחצי מיליון שקלים .עכשיו
תראה ,זה בצד הזה מה עשינו .בצד הפורמלי  -תנועות נוער ,תנועות נוער כמו עמותות
אחרות ,מקבלות תקציב מהעירייה על יסוד תמיכה .הם מקבלים תמיכה והתמיכה היא לפי
פר ראש עד כמה שאני זוכר .הצופים ,כי הם הגדולים ביותר ,מקבלים בשנה הכי הרבה כי
הם הכי גדולים .ככה מקבל בני עקיבא היום ,ככה מקבל הנוער העובד וככה מקבלות כל
העמותות האחרות .בד בבד הם מקבלים ,אמורים לקבל גם כסף מהתנועה שלהם .התנועה
שלהם מקבלת כסף ממשרד החינוך שהוא נותן כסף לתנועות הנוער והוא אמור לתת להם גם
כן חלק מהעניין .לצערי הרב נודע לי לפני כשנה ,פחות או יותר ,שהם לא מקבלים בכלל
מהתנועה שלהם וזה סוגיה אחרת בפני עצמה .למה הם לא מקבלים כסף? כשהתנועה שלהם
מקבלת כסף ,היא צריכה לקבל חלק והתנועה של הצופים בראש העין היא אחת התנועות
הגדולות ביותר והיא מצוינת .יש בה אנשים ובני נוער מצוינים .אז בצד הפורמלי יש לנו
תקציב איקס לעמותות והוא מתחלק על פי הכללים המשפטיים והם מקבלים מה שמגיע
להם על פי הכללים שנקבעו כבר מלפני שנים רבות ,משנים אחרות .זה בצד ה ,בצד הפורמלי.
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בצד הלא פורמלי  -כל מה שעשינו לשבט החדש למעלה ,אני אומר לכם זה בצד ,מעבר
לתמיכות שהם מקבלים .חצי מיליון שקלים .אני שמח על כך ואם יכולתי אז לתת יותר ,עוד
יותר ,אנחנו דיברתי על העתיד והשאלה על השולחן היא באמת שאלה נכבדה .כי אנחנו לא
יכולים  ...לתנועת הצופים  ...לא של חצי מיליון ולא  3מיליון ,לפחות בכללים הקיימים .אז
זהו ,הנושא הזה נדון בו בנפרד .אני מודה לכם על כל מה שאתם עושים חבריי היקרים.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :ראש העיר,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :כן אפשר לציין שבכל  ...שלהם ,זה בתוך התכנון ,יש בפנים
תנועות נוער.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון .נכון.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא ,דקה ,דקה ,דקה ,דקה ,סליחה ,רק רגע ,רק רגע .או
קיי ,אני חושב שהבהרנו את זה .אני מציע,
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני יכול להגיד משפט?
שלום בן משה ,ראש העיר :חבריי ,כן ,בבקשה .המנכ"ל בבקשה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יש בראש העין חמש תנועות נוער .יש צופים עם שני שבטים,
יש נוער עובד ,יש בני עקיבא ,יש תנ ועת עוז שזה כיתות א' עד ג' של בני עקיבא ,לדעתי זה
נקרא עוז ,א' עד ג' של בני עקיבא ויש כנפיים של קרמבו.
עומר רצון ,חבר מועצה :יש אריאל.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ויש אריאל והיא של הקהילה הגאה .אז שבע תנועות נוער .אני
ביום ראשון פגשתי את הנציגים של כל תנוע ות הנוער .תודה פה לראשי השבטים שכולם
מתנדבים מתנועת הצופים ,ואני סיכמתי איתם שאנחנו ,שהם יכינו תוכנית עבודה לתשפ"א
ואנחנו נשב עם כל הנהלים ,גם של העירייה וגם של בתי הספר ,שאנחנו נמצא בתי ספר
שיכילו את תנועות הנוער וייתנו לתנועות הנוער לעשות פעילות כי התנועות האלה נמצאות
בבתי הספר ליד ,ואז בחורף אין להם איפה לעשות פעילות ושאנחנו נמצא פיתרון להחזקה
השוטפת של המקומות .אם עיריית ראש העין יודעת לנקות ולתחזק  150גנים ו 30-בתי ספר,
אז עיריית ראש העין תמצא את הדרך האינטליגנטית לנקות ,לגנן ול ...גם את המקומות של
תנו עות הנוער ,ואנחנו נעשה תוכנית עבודה לתשפ"א ואנחנו נציג אותה והיא תהייה בתוכנית
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העבודה ונראה אותה גם לכם וגם סיכמנו מספר דברים כבר עכשיו לפעילות הקיץ ,בדברים
של צמצום בירוקרטיה .היום הם עושים יום שבט ,אז איפה שהעירייה ,ההנדסה והבטיחות
יכלו לסייע ,סייעו .הם עושים עבודה מבורכת וראש העיר ,יש לנו עוד הרבה עבודה שם .יש
לנו עוד הרבה עבודה לגבי הנושא הזה של תנועות הנוער ,של כל תנועות הנוער .נמצאים פה
הצופים .הצופים מצבם הוא טוב .יש לנו תנועות נוער שהמצב שלהן הוא פחות טוב ואין
להם מקום ואנחנו מחויבים למצוא מקום כדי לווסת את הדבר הזה .תודה רבה לכם.
שלום בן משה ,ראש העיר :תודה רבה לכם.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :יש לי שאלה ... .את כל בתי הכנסת ,...
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
סעיף  1סדר היום :אישור הגדלת היקף ההתקשרות בין העירייה לבין עמותת רמת דוד
להפעלה של תכנית קיץ במוס"ח בבתי"ס וגנ"י התורניים במסגרת מכרזי משכ"ל
(תק )12/2018/בהיקף של עד  50%מסכום ההתקשרות המקורית ,וזאת על מנת לתת מענה
לילדים תושבי ראש העין לאור השינויים שחלו לאחרונה במועדי הפעילות של מערכת
החינוך.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת היקף ההתקשרות בין העירייה לבין
עמותת רמת דוד להפעלה של תכנית קיץ במוס"ח בבתי"ס וגנ"י התורניים במסגרת מכרזי
משכ"ל (תק )12/2018/בהיקף של עד  50%מסכום ההתקשרות המקורית ,וזאת על מנת
לתת מענה לילדים תושבי ראש העין לאור השינויים שחלו לאחרונה במועדי הפעילות של
מערכת החינוך.
בעד )15( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק,
שלום מעוז ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה
בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.

_____________________
שלום בן משה
ראש העיר

___________ __________
אילן הררי
מנכ"ל העירייה
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