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השתתפו:
 .1שלום בן משה

-

ראש העיר

 .2ישי אדוארד

-

ס/מ"מ ראש העיר

 .3מיכאל מלמד

-

סגן ראש העיר

 .4עומר שכטר

-

סגן ראש העיר (הגיע בשעה )20:00

 .5עדי אביני

-

חבר מועצה

 .6שלום מעוז

-

חבר מועצה

 .7דורון אמסלם

-

חבר מועצה (הגיע בשעה )19:15

 .8עופר גבאי

-

חבר מועצה (הגיע בשעה )18:55

 .9עומר רצון

-

חבר מועצה

 .10בני אנניה

-

חבר מועצה (הגיע בשעה )18:50

 .11יעקב אדמוני

-

חבר מועצה

 .12ד"ר יוכבד פנחסי אדיב

-

חברת מועצה

 .13רז שגיא

-

חבר מועצה

 .14משה בן טובים

-

חבר מועצה

 .15חנוך עוז

-

חבר מועצה

 . 16בנגה בני בית אור

-

חבר מועצה

חסרה:
 .1מיכל סופרין דיסטניק

-

חברת מועצה

סגל:
 .1אילן הררי

-

מנכ"ל העירייה

 .2עו"ד פרומה פורת

-

יועמ"ש העירייה

 .3רו"ח רחבעם חיים

-

גזבר העירייה

 .4ניר אבנון

-

מבקר העירייה

 .5משה לוברבום

-

מהנדס העירייה

 .6מיטל לוי

-

מנהלת מחלקת תחבורה

 .7שפרה סטרוסקי

-

מנהלת אגף החינוך הנוער והספורט הנכנסת
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סדר היום:
בתחילת ישיבה זו יינתן מענה לשאילתה של חבר המועצה רז שגיא בנושא:
הקמת תחנת הכח.
 .1אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1062עבור שיפוץ ואחזקה של מרכז להתמכרויות ואמצעי
המחשה משני תודעה ,ע"ס  75,000ש"ח במימון המשרד לחיזוק וקידום קהילתי.
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1728עבור שיפור חזות כניסות לעיר ומתחם תרבות –
 ,TOP TENע"ס  ₪ 900,000במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 100,000תקציב
מעודכן .)₪ 1,000,000
 .2עדכון ראש העיר בנושא התנגדות לתת"ל  102קו מטרו  M2לאור בקשת חבר המועצה
חנוך עוז.
 .3אישור הסמכה של שי חסיד מנהל מח' אכיפה ופיקוח כמפקח עפ"י חוקי עזר של
עיריית ראש העין.
 .4אישור מינוי שפרה סטרוסקי כמנהלת אגף החינוך ותנאי העסקתה בהסכם בכירים בין
 70%-75%משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים.
 .5אישור בקשה לעבודה נוספת ליהודית שרוני (אגף החינוך).
 .6אישור בקשה לעבודה נוספת לא.ח( .אגף רישוי ופיקוח)
 .7הצגת אמנת השירות העירונית.
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שלום בן משה ,ראש העיר :ערב טוב לכולם ,אנחנו רוצים להתחיל את הישיבה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ערב טוב ,פרוטוקול מספר  ,41-14מליאת המועצה מן המניין 1
לדצמבר  .' 20ראש העיר ,ישי ,מיכאל ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל ,שלום מעוז ,דורון ,עופר
גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,יוכי פנחסי ,רז שגיא ,משה בן טובים ,חנוך עוז
ובני בנגה .אנחנו נתחיל את הישיבה בשאילתה.
 מענה לשאילתה של חבר המועצה רז שגיא בנושא הקמת תחנת הכח
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיף מספר  ,1שאילתה בנוגע להקמת תחנת הכח ,יש פה
שאילתה של חבר המועצה מר רז שגיא בנושא הקמת תחנת הכח ואני אקריא את התשובה
של השאילתה .אינני מתכוון ,לכבוד רז שגיא ,הנדון :שאילתה בנוגע להקמת תחנת הכח.
אינני מתכוון לשבות מול משרדי הממשלה בירושלים ,שביתות ליד משרדי הממשלה הן
בבחינת בזבוז זמן ,אין בהן כל ערך ואינן משיגות את המטרה .ראיתי זאת למעלה מעשור
בתפקידי בממשלה שביתות של ראשי ערים ,עמותות ,חברות ,אנשים פרטיים .אבל בכל זאת
במהלך השנתיים האחרונות כן קיימנו הפגנות ומחאות בירושלים .לצערי אפקטיביות שלהם
שולית ביותר .המסקנה החשובה שחייבים להמשיך במאבק בכל המישורים ועכשיו עוד יותר
במישור הפוליטי ,שרי הממשלה וחברי כנסת עד לביטול של התחנה באופן סופי וכך יהיה.
לא תקום תחנת כ ח בצומת קסם .להלן תמצית הפעולות :העירייה פועלת כבר יותר
משנתיים לביטול הקמת תחנת הכח במחלף קסם .הפעילות מתנהלת במספר מישורים:
פעולות במישור הציבורי-הסברתי ,פעולות במישור המשפטי ,פעולות במישור הסביבתי.
לאחרונה התקיימו  2ישיבות משמעותיות למאבק .האחת בממשלה ,השנייה במועצה
הארצית לתכנון ובניה .בתאריך  25.10.20התקיימה ישיבת ממשלה שקבעה יעד חדש לייצור
חשמל מאנרגיות מתחדשות .היעד נקבע ל 30%-עד לשנת  .2030כפועל יוצא הוחלט לצמצם
את המלאי התכנוני הדרוש לייצור חשמל מגז טבעי ל 4,000-מגה וואט .מלאי זה ייקבע
מתוך התכניות הקיימות בצנרת מוסדות התכנון .בתאריך  10.11.20התקיימה ישיבת
המועצה הארצית לתכנון ובנייה שקבעה ,בין היתר ,עקרונות מנחם למוסדות התכנון לשם
עמידה ביעדים החדשים שקבעה הממשלה כאמור .בין היתרונות שנקבעו ,ציטוט" ,העדפה
לתכנון תוספת יחידות ייצור באמצעות שדרוג או הרחבה אתרים קיימים" ,סוף ציטוט ,וכן
התחשבות בשיקולים נקודתיים בכל תכנית כדוגמת השלב בו מצויה התכנית .שני עקרונות
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אלה יקשו מאוד על המשך קידום תחנת הכח קסם ,שכן תחנת כח קסם אינה מתוכננת
באתר קיים ,ובנוסף תכנית  ...טרם הועברה להוראות הוועדה המחוזית ולהשגות הציבור.
רצ"ב מכתב ששלחנו ,בכבוד רב שלום בן משה ,ראש העיר.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני יש לי שאלה ,באמת כתוב מאוד יפה ,חבל על הזמן כאילו,
שמישהו יושב פה ועונה על השאילתות כי זה לא עונה על השאלה ששאלתי .היו שם שתי
שאלות ,אתה ענית עליהן במהופך .נהוג  ...לענות ראשון ראשון ואחרון אחרון ,אתה ענית על
ראשון אחרון ואחרון ראשון ,גם בסדר .אבל השאלה הייתה איך יכול להיות שהתחנה,
אנחנו יודעים ,ממשיכה להתקדם וראש העיר מפרסם שבעצם ניצחנו ,אין תחנה .אז הנה
התחנה ,בשביל מה צריך את כל הניירות האלה? הייתה צריכה להיות תשובה קצרה ,התחנה
בוטלה ,היה חתום ראש העיר שלום בן משה .האם התחנה בוטלה? התשובה היא לא ,כל
התשובה הזאת מסבירה שבעצם יש תחנה ,אז אחרי שהצלחנו ואני כולל אותך בתוכנו,
למרות שלא היית המוביל שלנו אבל הצלחנו לגייס את דעת הקהל ולהביא את זה למודעות
הציבור .מהרגע שזה נמרח ניצחנו בכל ריצה ,בכל מפגש ציבור ,אני צריך להסביר למה בעצם
לא ניצחנו .למה עשית את זה? אתה מבין שאתה מזיק לעיר שבראשה אתה עומד? אתה
צריך  ...איבדנו את הציבור ,אותו אנחנו צריכים ,אל תשבות ,זה לא מתאים לך לשבות .אגב,
תשאל את קודמך ,קודמו של קודמך ,יגאל יוסף שהלך לשבות מול משרדי הממשלה והביא
לפה הרבה מאוד דברים בשביתות האלה .הניסיון שלך ,אני מסיר את הכובע בפניו ,הוא לא
היה כשובת ,הוא היה כמציץ מהמשרדים למטה .אתה לא צריך לענות אפילו ,תודה על
התשובה.
שלום בן משה ,ראש העירייה :אני שלחתי לכם חומר רחב ונרחב ועמוק שמצביע על פעילות
נרחבת שעשינו ,שבזכותה נעצרה התחנה הזאת ,בזכותה לא התקדמה ,בזכותה היא לא
תתקדם ,בשום פנים באופן .שרי ממשלה ,יושב ראש ועדת הפנים והסביבה ,חברי כנסת,
מהלכים חשובים מאוד שבגינם עשינו ובגינם התחנה לא התקדמה ולא תתקדם .כשאני
אומר ניצחנו ,ניצחנו ,כי היינו ב מצב אחר לפני כן .נכון שהתחנה עוד לא בוטלה ,אגב שכתבת
ש ,ציטוט שתחנת כפר סבא בוטלה ,לא היה ולא נברא ,אף אחד לא אמר שהיא בוטלה.
נהפוך הוא נאמר ,שהסיכויים שלה לצערי הרב ,אני חתמתי במסגרת החתימה כי אנחנו
נמצאים ביחסי גומלין וסולידריות עם כל הרשויות לאורך כל הדרך
רז שגיא ,חבר מועצה :אז למה הם לא חתמו ...
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שלום בן משה ,ראש העירייה :אל תפריע לי ,כשדיברת ,אל תפריע לי בבקשה.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני רק עוזר לך.
שלום בן משה ,ראש העירייה :אל תעזור לי ,תעזור לעצמך עם כל הסיפורים.
רז שגיא ,חבר מועצה :חייב לעזור לך.
שלום בן משה ,ראש העירייה :תעזור לעצמך .קודם כל ,באמירה כללית ,בלי ציניות ,זה
מאבק של כולנו ,וכל פעם שאתה אומר פגעתי ,ההיפך ,נתנו רוחב גבית לתושבים בזה
שהראינו להם שיש אפקטיביות של הפעולה שנעשתה .עורכי דין וחברי כנסת ולובי ומכתבים
לכל חברי הוועדות ולשרים ,לכולם ולא בכדי,
רז שגיא ,חבר מועצה... :
שלום בן משה ,ראש העירייה :אל תפריע לי.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני עוזר לך.
שלום בן משה ,ראש העירייה :תהיה קצת מנומס ,אל תפריע לי.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני מנומס ,אני עוזר לך ...
שלום בן משה ,ראש העירייה :אל תעזור לי ,תעזור לעצמך.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני לא צריך עזרה יקירי ,אני חי מעולה ...
שלום בן משה ,ראש העירייה :אז תפסיק  ...כשדיברת לא הפרעתי לך ,תלמד קצת נימוס,
ולכן אנחנו במצב אחר לגמרי ,ודרך אגב ,השר שטייניץ ,אתה כתבת באחת הנקודות שלך
שאני בכל הזדמנות מאמין לדברים שלו ,לא היה ולא נברא .אני בכל הזדמנות תקפתי אותו,
עכשיו מגיע לו נקודות מכיוון שהוא יזם הגדלה של  30%תחנות כח לא מופעלות על ידי גז
ולכן יש סיכוי גדול מאוד שהתחנות הבאות ,כפי שנאמר ,לא תהיינה מופעלות על ידי גז ועל
זה צריך לברך אותו ,ולפני זה מעולם לא הלכתי אחריו ,כתבת שבכל פעם ,לא היה ולא
נברא ,ההיפך.
רז שגיא ,חבר מועצה :כנס לפייסבוק שלך ...
שלום בן משה ,ראש העירייה :לא היה ולא נברא.
רז שגיא ,חבר מועצה :לחצת לו את היד בלשכה ...
שלום בן משה ,ראש העירייה :לא היה ,אני אגיד לך מה כן היה ,אתה עוד פעם מפריע לי.
רז שגיא ,חבר מועצה :אתה רואה למה אני עוזר לך?  ...אתה לא זוכר.
שלום בן משה ,ראש העירייה :אתה לא עוזר לי ,אני זוכר מצוין ...
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רז שגיא ,חבר מועצה :תיכנס לפייסבוק שלך.
שלום בן משה ,ראש העירייה :תקשיב לי ,אם אתה תמשיך להפריע אני אוציא אותך
מהישיבה.
רז שגיא ,חבר מועצה :תוציא.
שלום בן משה ,ראש העירייה :אל תפריע לי.
רז שגיא ,חבר מועצה :תוציא.
שלום בן משה ,ראש העירייה :תדבר מה שאתה רוצה ,זה הכל ,אל תפריע לי.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני מציע לך להוציא אותי ...
שלום בן משה ,ראש העירייה :אל תפריע לי.
רז שגיא ,חבר מועצה :אתה פשוט לא זוכר ,אני מזכיר לך ...
שלום בן משה ,ראש העירייה :אל תפריע לי ,אל תזכיר לי שום דבר.
רז שגיא ,חבר מועצה :אוגוסט  2018הצטלמת איתו לוחץ יד ,בוטלה תחנת הכח ,ניצחנו גם
אז ואחר כך  3שנים נלחמנו ועוד פעם אנחנו מנצחים ,ושוב אני עוזר לך.
שלום בן משה ,ראש העירייה :אם אתה רוצה עכשיו שנדייק את העניין אל תפריע ,פעם
אחרונה שאני מעיר לך .אכן השר שטייניץ היה אצלנו ב 2018-והעליתי בפניו את העניין והוא
אמר לי  ...אז ,ערב בחירות ,אמר הסיכויים שהתחנה אצלכם תהיה נמוכה מאוד ,התחנות
בעתיד תהיינה במקומות הקבועים .אמר גם לי ואמר גם לראש עיריית פתח תקווה ,אמר
ולא קרה שום דבר ,ולכן אני ,ההיפך ,יותר מפעם אחת בשנתיים האחרונות תקפתי אותו,
ועכשיו אני אומר שהוא עשה מהלך חשוב מאוד שיבטיח שלא תהיה תחנת כח בכלל בקסם
ובכלל ,עד כאן .אני מציע שתקראו אחר כך ,השארתי לכם חומר שכתבנו ,עשינו עבודה
יסוד ית .יש לנו רשימה של כל חברי הוועדות ,דיברנו איתם ,שכנענו אותם ,הבאנו אנשי
מקצוע .עשינו עבודה מאוד יסודית ולכן ניצחנו בשלב הזה ,אבל עוד לא הסתיים העניין.
חנוך עוז ,חבר מועצה :של ום אני רוצה להתייחס .אני חושב שעניין של שטייניץ ,מה שהוא
דיבר איתך ב ,2018-הוא ג ם דיבר איתי ועשיתי פוסט על זה ,והוא אמר שירחיקו תחנות
קיימות וההחלטה שהתקבלה האחרונה הייתה להרחיק תחנות קיימות ,אז לבוא ולהמשיך
ולדבר כאילו יש תחנה ,אתם מדברים כאילו התחנה קיימת ,אנחנו לא מצליחים לעצור
אותה .יש תאריכים ,הבן אדם אמר ב 2018-שלא יקום ,לקח להם שנתיים ,עשו  ...מחליטים
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כל ממשלת ישראל לא רק בגלל ראש העין .בכל המדינה  8תחנות ביטלו ואמרו להרחיק את
הקיימות אז מי משקר את מי ומה קורה פה?
(מדברים יחד)
רז שגיא ,חבר מועצה ... :עד שלא נקבל מסמך שבו כתוב תחנת קסם תת"ל  98במחלף קסם
בוטלה אז אין שום ביטול ,ואל תשחק אותה תמים .זה נחמד שגזרת קופונים ולייקים
בפייסבוק ,הכל טוב ,אתה יכול לתמוך באיש הזה ורצוי לתמוך בו מדי פעם .אל תשחק.
שלום בן משה ,ראש העירייה :האיש הזה קוראים לו ראש העיר ,שמעת? האיש הזה הוא
ראש העיר.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני יודע ,זה עלה לי בדמי.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העירייה :קודם כל הם אנשים פרטיים ,הם משקיעים המון כסף וזה
זכותם להמשיך .אני אומר לך הם לא יצליחו ,נקודה.
משתתף בדיון :כן אבל הם שמים שם מיליונים.
שלום בן משה ,ראש העירייה :הם שמים מיליונים ,גם אתה אם היית יזם היית שם
מיליונים כי שווה זה מיליונים ,זה הכל.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העירייה :רבותיי אני רוצה להמשיך.
חנוך עוז ,חבר מועצה :העניין של המלחמה בפייסבוק והלייקים לא לייקים ,רז ,זה לא
מענייני .אני בשנה וחצי האחרונות ,יגידו פה ,כולם רואים שאני כמעט בקושי התבטאתי
בנושא המוניציפלי .יותר עניין אותי העניין הארצי בגלל ש ...אז אני לא חיפשתי שעכשיו
מישהו יעשה לייק ,אני גם לא מחכה שאנשים יעשו לי לייק .יש החלטת ממשלה ,מי שלא
מבין מה זה חבר עירייה ,מה זה עירייה ,מה זה שלטון מקומי ,מה זה שלטון מרכזי .אתה
יכול להמשיך ולקרוא לציבור ולה ביא אותם ובואו ונפגין ונלך ונחזור ,יש ממשלה ,מה זה
עכשיו כיבו לנו את הציבור? מה זה כיבו ,אני מחכה שהציבור יבוא? הציבור שלח אותי
בשביל שאני אלך אלחם ,לא בשביל שאני אביא אותו כל רגע .אני לא מביא את הציבור כל
רגע להפגנות.
עומר רצון ,חבר מועצה :ומה עם האוהל? מה זה?
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חנוך עוז ,חבר מועצה :ישנים ,שנייה ,ועוד דבר אחד מה שחשוב להגיד פה לצורך ההגינות,
שהפריע לי גם שכתבת שלא היה פה בדיון במליאה בנושא תחנת הכח .אנחנו ביקשנו ,אני
בעצמי ביקשתי משלום שלא יעשה פה דיונים ,הוא רוצה הוא ייתן לך דיווח במשרד שלו,
ייתן פה למי שרו צה במשרד שלו כי הייתה תקופה שהם עקבו אחרינו מפה .הם היו רואים
מה אנחנו מדברים ,היזם ,ואומר לי לעשות טלפונים ואז אמרתי שגם התקשרו אליי לבוא
לפגישה ,אמרתי להם לא ,כי לקיים פה דיון ולהגיד כל מיני דברים לעניין עצמו זה לא טוב,
זה חושף אותנו מול היזם .היזם אנחנו במאבק איתו  ...לא נשכיר עורכי דין ...
שלום בן משה ,ראש העירייה :אני יודע פוזיטיבית,
רז שגיא ,חבר מועצה :אני נרגעתי ,חנוך אמר שאין תחנה ואנחנו ניצחנו ,אני מפסיק
להילחם בתחנה .אני גם מודיע לכל מי שצריך ,ניצחנו ,נגמר הסיפור ...
שלום בן משה ,ראש העירייה :אוקיי ,בסדר ,אתה לא מוכרח להגיד את המילה האחרונה
כל הזמן .הלאה ,הוא דיבר על העניין ,זה הכל.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני יודע גם ...
חנוך עוז ,חבר מועצה :אגב ,קסם יודעים שהם קיבלו את ההרשאה ,הם יודעים שכל
ההשקעות שם על אחריותם ...
משה בן טובים ,חבר מועצה :כל הנושא של תחנת הכח  ...פרסומים זה פגע בציבור ,הייתה
פה אי הבנה  ...באים אליי אומרים התחנה בוטלה ,אני אומר לא בוטלה ,לכן אני אומר כל
הפרסום התחנה בוטלה ובשורה התחתונה היא לא בוטלה  ...הציבור ,נקודה.
שלום בן משה ,ראש העירייה :לא היה בשום שלב אמירה שהתחנה בוטלה ,אף אחד לא
אמר בוטלה ,בוטלה זה כשנמשיך את כל התהליך.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני אקריא לך מהפייסבוק שלך אדוני ראש העיר.
שלום בן משה ,ראש העירייה :רק רגע ,אני אמרתי ניצחנו וניצחנו בכמה מהלכים אבל
הניצחון הסופי שהתחנה תבוטל ,עוד לא סיימנו את העניין ,כבר אמרתי,
רז שגיא ,חבר מועצה ... :שיכתוב מה שהוא רוצה ,כשאתה כותב יש לך אחריות.
שלום בן משה ,ראש העירייה :גם לך יש אחריות.
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום ,לא הייתה פה שום הטעיית הציבור ,יש החלטה ברורה ש8-
תחנות לא ייבנו ,ירחיבו את הסמוכות אליהן ו 2-חדשות יקימו אותן סמוך אז זה במשתמע.
אתה רוצה להגיד לי עכשיו למה לא כתבו ממש לבטל את קסם?
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רז שגיא ,חבר מועצה :ברור.
חנוך עוז ,חבר מועצה :יכול להיות ש ...לבטל את קסם לא הייתה להם עילה ללכת לבג"צ
לעשות את ההחלטה .אני יודע מה השיקולים שלהם?  ...באופן כללי 8 ,תחנות לא יהיו,
מרחיבות את הקיימות ו 2-חדשות שיקומו הן סמוכות .יש לנו תחנה סמוכה שאנחנו לא
יודעים עליה? לא .אז מי שרוצה להיות ראש קטן שימשיך.
רז שגיא ,חבר מועצה :מה ראש קטן?
חנוך עוז ,חבר מועצה :יש החלטה ברורה ,יש לנו תחנה קיימת פה?
רז שגיא ,חבר מועצה :סגרנו ,אין תחנה ,נגמר הסיפור  ...שכנעת אותי.
עופר גבאי ,חבר מועצה :אתה באמת השתכנעת?
רז שגיא ,חבר מועצה :לא.
 .1א .אישור תב"ר מס'  1062עבור שיפוץ ואחזקה של מרכז להתמכרויות ואמצעי
המחשה משני תודעה ,ע"ס  75,000ש"ח במימון המשרד לחיזוק וקידום קהילתי.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אוקיי ,ברשותכם אנחנו נמשיך לאישור תב"רים .יש פה שני
תב"רים שאושרו בוועדת הכספים .אישור תב"ר מספר  1062עבור שיפוץ ואחזקה של מרכז
להתמכרויות ואמצעי המחשה משני תודעה ,על סך  ₪ 75,000במימון המשרד לחיזוק וקידום
קהילתי .יש פה תב"ר שהצגנו אותו בוועדת הכספים ,שיפוץ מבנה למניעה בטיפול
בהתמכרויות ברחוב קתרוס וברחוב ברקן .הרעיון הוא בניית פרגולה ,צביעה ושיפוץ המבנה
מבפנים ,יצירת חדרי פעילות נעימים לטיפול בהתמכרויות ,ומשקפי הדמיה שמדמים איך
מרגישים אחרי שמשתמשים בסמים ,סך התב"ר הזה  75,000שקלים .התב"ר השני,
(מדברים ביניהם).
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :נעשה הצבעה על הסעיף הזה ,סעיף .1
(מדברים יחד)
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו נעשה הצבעה על סעיף 1א .חברים ,נעשה הצבעה על
הסעיף הזה ₪ 75,000 ,שיפוץ ואחזקה של מרכז להתמכרויות .ראש העיר?
שלום בן משה ,ראש העירייה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי אדוארד?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שלום מעוז?
שלום מעוז ,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 :אני בעד תב"ר מספר  ,1062לפרוטוקול.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :תודה .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 :חנוך עוז?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד ,אבל זה לא מספיק.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני בעד שישקיעו גם במרכז לגמילה  ...אני בעד גמילה,
אתם בעד התמכרויות.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו לא בעד התמכרויות בכלל.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :הנה כתוב מרכז להתמכרויות  ...מרכז לגמילה
מהתמכרויות.
שלום בן משה ,ראש העירייה :נכון  ...תתקן את זה ,גמילה מהתמכרויות.
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החלטה מס' 1
סעיף  1א .בסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  1062עבור שיפוץ
ואחזקה של מרכז לגמילה מהתמכרויות ואמצעי המחשה משני תודעה ,ע"ס  75,000ש"ח
במימון המשרד לחיזוק וקידום קהילתי.
בעד )14( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עדי אביני ,שלום מעוז ,עופר גבאי,
עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב,
חנוך עוז ,בני בנגה בית אור.
.1ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1728עבור שיפור חזות כניסות לעיר ומתחם תרבות –
 ,TOP TENע"ס  ₪ 900,000במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 100,000תקציב מעודכן
___________________________________________________)₪ 1,000,000
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיף ב' ,אישור הגדלת תב"ר מספר  1728עבור שיפור חזות
כניסות לעיר ומתחם תרבות .זה נכלל בתכנית שלנו מדצמבר שעבר ב ,TOP TEN-הצגנו את
זה במהלך הסקר הראשון מי שרוצה .אושר לנו בוועדת כספים  100,000שקל לתכנון ועכשיו
אנחנו רוצים לאשר לאחר תכנון את ה 900,000-שקל הנוספים שיהיה לתב"ר .זה אושר גם
בוועדת הכספים ו,
רז שגיא ,חבר מועצה :לא אושר בוועדת כספים.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אוקיי ,להבנתי אושר בוועדת הכספים,
(מדברים יחד)
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סליחה ,ועדת הכספים ,עדי.
עדי אביאני ,חבר מועצה ... :היינו ,4
רז שגיא ,חבר מועצה :ו 2-בעד ו 2-נגד ,איך זה אושר?
עדי אביני ,חבר מועצה :רגע ,היינו  ,4אז  2בעד ו 2-נגד ,זה מה שהיה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בסדר ,המועצה תחליט.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל אילן יש לי שאלה  ...למה לא מציגים לנו את מה שרוצים פה...
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו מציגים חנוך.
חנוך עוז ,חבר מועצה :למה זה קשור אחד לשני רחבעם? למה קשור ה,
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :כי אנחנו תכננו מתחמים ותכננו ב TOP TEN-והצגנו לכם את
זה בדצמבר הקודם בבית המורשת ,איך אנחנו רוצים לטפל במספר מקומות .מהם זה היה
הכניסות לעיר ,שתיים זה היה במרכז התרבות והכנסנו את הכל לתב"ר אחד.
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משה בן טובים ,חבר מועצה :כן ,אבל כמה הולך לתרבות וכמה הולך ...
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אז אני מציג לכם את זה מיד.
שלום בן משה ,ראש העירייה :תכף ,רק רגע ,בבקשה.
רז שגיא ,חבר מועצה :הרעיון שעומד מאחורי שיפור הכניסות לעיר והאזור שאנחנו נמצאים
בו הוא רעיון מבורך .גם אמרתי את זה בוועדת כספים ותכף אני אסביר מדוע הצבעתי ...
ואני חושב שכל חברי המועצה צריכים להתנגד .מראש ניתן תקציב מגוחך של 1,000,000
שקלים לכל התכנית הזאת ,קיבלנו את זה גם לפני כ 8-חודשים ,ידידי בנגה ואנוכי ,ברעיון
של קודם כל בוא נשים כסף בתכנון ולא נשקיע את כל הכסף באישור ,ואז הציגו לנו את
הדבר הזה וכשראינו אותו אז חשבנו שזה לא נכון 1,000,000 .שקל ,יושב פה ראש אגף שפ"ע
ראיתי ,רונן ,זה סכום בטל ב 60-לשלושת הכניסות .גם אם הייתם שמים  1,000,000שקל רק
לכניסה של שלמה המלך,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל אתם מתחילים דיון שהם קיבלו כבר ...
משתתף בדיון :בבקשה בואו תציגו את זה.
רז שגיא ,חבר מועצה :טוב תתחילו ,אז אני מדבר אחרי המצגת.
שלום בן משה ,ראש העירייה :קודם כל זה לא לשלושת הכניסות.
רז שגיא ,חבר מועצה :זה לשתי כניסות  1,000,000 ...שקל.
שלום בן משה ,ראש העירייה :כניסה אחת.
רז שגיא ,חבר מועצה :שתי כניסות ,אחת מקיבוץ גלויות ,אחת משלמה המלך והמרכז הזה,
 1,000,000שקל ,ברצינות.
משתתף בדיון :אילן אתה מציג?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :כן .חברים ,רונן אתה אחר כך תעזור לי אם צריך .אנחנו
מדברים ,זה הכניסה של קיבוץ גלויות לכיוון כביש  ,5אנחנו מכירים את הכניסה הזאת.
אנחנו במקור תכננו אכן שלוש כניסות ,אני מדבר אתכם על לפני שנה ,אבל מאחר שיש בנייה
של מחלפים שאתם מכירים אותם ביציאה המזרחית ויש גם עבודה באזור הרמזורים של
שלמה המלך אז אנחנו התמקדנו כרגע בכניסה של קיבוץ גלויות .אתם רואים פה את
הכניסה ,זה קיבוץ גלויות ,פה זה הפנייה ימינה לכביש  5ומה שאנחנו מתכננים זה לטפל
באזור הזה .גם לשתול צמחיה ,אתם יכולים לראות בתמונה,
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :אין שם צמחיה?
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אין שם צמחיה ,תעבור רגע שקף.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אילן מה זה מתכננים?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ככה זה נראה עכשיו.
חנוך עוז ,חבר מועצה :כן ,אבל יש יועץ נוף?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יש ,ודאי ,יש יועץ ,מתכנן ,התכנית זה שלו ,זה לא שלי ,אני
אישרתי אותה אחרי ,ככה זה נראה היום .אתם רואים ,מי שבא מראש העין קיבוץ גלויות
ממשיך ישר לכפר קאסם ,פונה פה ימינה .אנחנו לוקחים את הפינה הזאת ,את הפינה הזאת,
לוקחים את המקום הזה ואנחנו לוקחים אחרי שתכננו ועשינו כבר מספר תכניות ,ואנחנו
עובדים על זה שנה ,בגלל הקורונה זה טיפה נעצר אז זה מה שאנחנו רוצים .לך רגע שקף
אחורה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :מאיזה תקציב זה נעשה? כי כבר ראיתי שעשיתם ...
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :תקציב תב"ר שקיבלנו בשנה שעברה .אוקיי ,זה התכנית שלנו,
ראיתם איך זה נראה עכשיו בצילום הקודם .זה התכנית שאנחנו רוצים לעשות ,גם צמחיה
בפינה הזאת ,פה  ...את השלט שקיים ,גם נטפל בכל המסלעה פה ,גם פה באיי התנועה וגם,
משתתף בדיון :יש תמונה של לפני? איך זה נראה עכשיו?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :זה עכשיו נראה ,תיסעו מחר ,ככה זה נראה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה ... :הוא מציג את היציאה ,כל זה כניסה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חברים זה כניסה ויציאה,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא ,אתה מציג את היציאה ,לא את הכניסה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :זה היציאה ...
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה ... :שלט גדול ,היה כתוב ברוכים הבאים לראש העין ...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העירייה :רבותיי ,סליחה ,רק שנייה ,תנו לו לסיים ,מחר תרצו לדון
בזה ,בבקשה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :באותה כניסה ,אתם מכירים את השלט שיש למטה? מלמעלה
רצינו לעשות פה בהתחלה פרגולה גדולה ,אז זה המקום .מפה זה תצפית שאנחנו רוצים
לעשות על העיר ,זה תמונה אמיתית ,רואים את האגם ורואים את כל העיר .אנחנו מתכננים
מפה לעשות תצפית ,לעשות פה את הפרגולה הזאת ויש פה,
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דורון אמסלם ,חבר מועצה :שנייה ,מה זה פסל שם?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :זה לא פסל ,זה דמות של בן אדם וזה  ...חברים ,אני מתייחס
ברצינות למה שאתם שואלים וזה נמצא למטה ומה שראיתם עכשיו זה נמצא למעלה כולל
תוספת של שני תרנים גדולים של שני דגלי ישראל .חניון יש מלמטה,
משתתף בדיון :אילן?
שלום בן משה ,ראש העירייה :רק רגע.
(מדברים ביניהם)
שלום בן משה ,ראש העירייה :מנכ"ל תרשום שדורון אמסלם נכנס .רק רגע ,הכניסות לעיר,
בגלל הפיתוח של  444שהוא ביהודה הלוי למעלה ,עם המחלף ועם השינויים שיהיו שם
כתוצאה מהפעילות הזו והרחבת  ,444והכניסה שלנו משלמה המלך ,עד היום ,גם הכניסה
שלנו ברחוב המרץ  ,עד היום לא התבצעו ולא היה נכון להשקיע כיוון שנתיבי ישראל או מי
אחראי שם ,חוצי ישראל שאחראי על המקום עדיין עובד שם ,מכניס כל מיני מערכות .רק
לאחרונה ,בכניסה בשלמה המלך ,אם שמתם לב ,סיימו את מעביר המים ואת ההרחבה
מרחיבים בנת"צ ,בכביש הזה ונכנסו ממש עד הגבעונת הקטנה שנמצאת בחזית של "קפה
קפה" .עכשיו אפשר לתכנן את הכניסה בשלמה המלך כולל הכיכר ,כולל בהמשך ,כשיסיימו
את הפעילות שנעש ית למעלה איפה שהמחלף אפשר יהיה לעשות את השיפור ,שזה ברחוב
המרץ גם כן אותו דבר .יש פעילות של  444ויש עכשיו סלילה מחדש של כל הכניסה שנעשית
לאורך כל הרחוב מיהושע בן נון דרך הכיכר של  ...ועד היציאה ,ותהיה שם באמת כניסה יפה
מאוד .אנחנו משלבים את הפעילות של הכניסה שנעשית על ידי "נצבא" כחלק מהאחריות
שלה במסגרת האחריות הכוללת של הפיתוח ,והחיבור שלה עם מה שעושה נתיבי ישראל ,מי
שאחראי על זה ,ולכן המקום היחידי שנשאר שלמעשה הוא באחריות שלנו ואין בו שום
פעילות אחרת זאת הכניסה של קיבוץ גלויות .לפני שנה עשינו ,העברנו את הפסל שהיה ,זה
לא פסל ,איזה מונומנט כזה שהיה בצומת שבזי ,העברנו אותו לכאן ,צבענו אותו מחדש .עשו
פה בצד הזה לכאן קיר כולל "ברוכים הבאים" ודשא ,ובעצם מה שנעשה כאן זה השלמה של
העניין ,כמו שאתם רואים כאן ,מתוכנן .מי שאמר ש 1,000,000-שקל לא מספיק לכל
הכניסות וגם האזור של מרכז התרבות צדק 1,000,000 .שקל לא מספיק ,אבל הכסף הזה
בעיקרו ,אני מקווה שהציגו לכם את זה בישיבה מיועד לזה,
רז שגיא ,חבר מועצה :המישהו הזה זה רז שגיא ואני חבר מועצה.
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שלום בן משה ,ראש העירייה :חבר מועצה ,כן.
רז שגיא ,חבר מועצה :אם אתה רוצה שאני אזכיר לך שאתה ראש העיר אז תזכיר שאני חבר
מועצה.
שלום בן משה ,ראש העירייה :אתה חבר מועצה ,אני יודע.
רז שגיא ,חבר מועצה ... :חנוך ,לאיש הזה קפצת אז תקפיד על עצמך ...
שלום בן משה ,ראש העירייה :א' אני לא קופץ ,מי שקופץ זה אתה כל הזמן .לכן זאת
התכנית ,אדריכל תכנן אותה עם כל השיחים וכל מה שנאמר כאן .תכנית יפה והסכום שלה,
שהוקצה לעניין הזה מספיק לנושא הזה ,זה לא מספיק לכל הכניסות.
משה בן טובים ,חבר מועצה :שלום השאלה מה רוצים ,רוצים לעשות קצת פרחים וקצת זה
זה יספיק אבל אם רוצים לעשות יסודי מהתחלה ועד הסוף עם ...
שלום בן משה ,ראש העירייה :יש ,הנה ראית ...
משה בן טובים ,חבר מועצה :כל הכניסות ,גם הכניסה בשלמה המלך ...
שלום בן משה ,ראש העירייה :אני עוד לא דיברתי ,עוד לא הצגנו את שלמה המלך ,מה
שמציגים כאן זה קיבוץ גלויות.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העירייה :לא ,מציגים רק את זה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העירייה :אני הסברתי ששלמה המלך אי אפשר היה עד שלא הסתיימה
העבודה של נתיבי ישראל.
משה בן טובים ,חבר מועצה :הסתיימו כבר.
שלום בן משה ,ראש העירייה :עוד לא ,עכשיו מסתיימים בימים אלה .זהו.
(מדברים ביניהם)
משה בן טובים ,חבר מועצה :אני אומר את זה בצער שפשוט מזניחים ,זו דעתי ,את השכונות
ואת הכניסות של הוותיקה ,חד משמעית ,זו דעתי .כל הזמן דוחים  ...לפני שנה דיברנו על
הכניסות ,אמרו עוד מעט שיסיימו  ...הנה ,היום הגיעה השעה שכבר סיימו לעשות את ,אפשר
להתחיל  ...אבל לא ,אין לזה תקציב ,זה לא מאושר ...
עומר רצון ,חבר מועצה :לא ,הנה הוא מראה לך עכשיו ...
משה בן טובים ,חבר מועצה :לא ,הוא אומר שלא  ...ראש העיר אמר לא.
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עומר רצון ,חבר מועצה :זה לא ,הוא אמר שבעבר ,הוא אומר עכשיו הוא מראה לך.
שלום בן משה ,ראש העירייה :אמרתי שבעבר אי אפשר היה להציג ,ממש בשבועות
האחרונים הסתיימה העבודה על  444שנכנסה ממש עד "קפה קפה" וכתוצאה מזה נכנסנו
לתכנון של זה.
משה בן טובים ,חבר מועצה :רגע ,תראה לי את המצגת.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני באמצע.
(מדברים ביניהם)
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חברים עוד  3דקות ברשותכם .אחד ,ובנגה היה בפגישה הזאת
בדצמבר שעבר שהצגנו את ה TOP TEN-של עיריית ראש העין ,לדעתי גם שלום היה ועוד
חלקכם גם היו ,והצגנו תכנית עבודה מסודרת מה אנחנו הולכים לעשות בכל אחד
מהנושאים ושמנו לעצמנו יעד  TOP TENלסדר את הכניסות לעיר .זה היה בדצמבר שנה
שעברה ,מאז היה קצת קורונה והיו עוד כמה דברים ,ואז אמרנו במקום לקחת שלוש
כניסות ,נכון ,אתה צודק ,ה title-של זה זה הכניסות לעיר ,אתה צודק .אבל ,בתכנית
המקורית שהייתה שהצגנו אותה גם בשנה שעברה בבית המורשת ,מי שהיה ,הצגנו בדיוק
מה אנחנו רוצים ואני בא להראות לכם פה עכשיו שאנחנו עומדים בתכנית שתכננו והולכים
לעשות את הדבר הזה לפי אותו תב"ר משנה שעברה .לפני בערך  8חודשים עשינו דיונים עם
ועדת הכספים באמצע הסגר הראשון ,ועדי אביאני אני זוכר היה באוטו בדיון הזה ,בא
מירושלים ,ואמרתי לכם אני לא צריך את הכסף כרגע .אנחנו מבקשים  100,000שקל לתכנון,
אתם ועדת הכספים אישרתם ,זה היה לפני מעל חצי שנה .יצאנו לתכנון ,תכננו ב100,000-
שקל ,אני אומר לכם את התכנון של האדריכלית ,ועכשיו אנחנו רוצים לצאת לביצוע ואני
מביא את זה היום כי אנחנו רוצים להתחיל בדצמבר  2020כי השנה עוד מעט מסתיימת.
בכניס ה משלמה המלך ,ואתה צודק שבוותיקה אנחנו אולי פחות עשינו ,אז לקחנו את
הכניסה לשלמה המלך .אתם יודעים שעשינו שם חניון יחסית גדול,
משה בן טובים ,חבר מועצה :גועל נפש.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בסדר ...
משה בן טובים ,חבר מועצה :לא יותר מ 10-רכבים ...
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בסדר.
שלום בן משה ,ראש העירייה :זאת הדעה שלך ,בסדר גמור.
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משה בן טובים ,חבר מועצה :אבל אני רואה ,מה זה דעה ...
שלום בן משה ,ראש העירייה :חניון מכינים גם להמשך ...
(מדברים יחד)
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מה שאנחנו רוצים לעשות ,זה התכנית שלנו של האדריכלית,
העץ זית הזה אנחנו מעבירים אותו מרחוב ממרץ שם יש עכשיו עבודה בבנייה .אנחנו
מעתיקים עץ זית אחד גדול לפה וזה התכנית שאנחנו רוצים לעשות.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :זה תכנון  100,000שקל ,זה תכנון? לשים פרחים?
שלום בן משה ,ראש העירייה :זה לא רק זה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :תכנון של כל התכנית ,כל מה שאני מדבר איתך עכשיו זה
התכנית  ...זה לגבי הכניסה משלמה,
משה בן טובים ,חבר מועצה :זה ביצוע עכשיו עם כל ה 1,000,000-שקל?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :זה אנחנו מבקשים ,הכל.
משה בן טובים ,חבר מועצה 1,000,000 :שקל יספיק?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :כן ,הכל .אוקיי ,הלאה ,דבר נוסף דיברנו,
משה בן טובים ,חבר מועצה :רגע ,איפה הכניסות ...
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אז אני אומר לך שה title-של הכניסות אולי זה טעות .לקחנו
את שלושת הדברים שדיברנו עליהם בתחילת הדרך שזה היה המרכז של התרבות וזה היה
הכניסות לעיר שהתמקדנו בקיבוץ גלויות ועכשיו אנחנו לוקחים את המרכז הזה של היכל
התרבות,
משה בן טובים ,חבר מועצה :אבל לא  ...תראה לי את כל הרחוב שלמה המלך ...
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אין כרגע תכנית לכל הרחוב ופה מה שאנחנו הולכים לעשות,
משה בן טובים ,חבר מועצה :לא ,זה חד משמעית לא ,כל הזמן לוקחים פה את הכניסות ,חד
משמעית .אני רוצה כניסות מתחנת הדלק ועד הרמזורים נקודה ,כל השביל הזה  40 ...שנה
זה אותו הדבר .גם את ה 40 ...שנה להוריד " ...ראש העין" עם לב ,משהו חדש לגמרי .העיר
הזאת מתחדשת ,העיר הזאת למעלה מ 15,000-תושבים ,נכנסים עכשיו לפסגות ,עיר יפהפה,
מדהימה .הכניסות ,אני מתבייש ב ...של הכניסות של העיר שלי ,מתבייש .אני מבקש אדוני
ראש העיר את ה 1,000,000-שקל להעביר אך ורק לכניסה של תחנת הדלק שלמה המלך ,חד
משמעית.
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בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מ 444-עד הרמזור.
משה בן טובים ,חבר מועצה :עד הרמזור ,נקודה ,בשלב הבא  ...אבל בשלב זה יש צמחיה ,יש
 ...בסך הכל לא רע אבל אין ספק ,אני רוצה שיהיה יותר טוב אבל בואו קודם כל ...
משתתף בדיון :תראה את ההדמיה ,עזוב ...
משה בן טובים ,חבר מועצה :חברי מועצת העיר  ...אסור לנו שזה יקרה ,חד משמעית .אני
רוצה את ...
משתתף בדיון :משה פספסת ...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העירייה :בן טובים שמענו אותך.
רז שגיא ,חבר מועצה :לא שמעתם אותי.
שלום בן משה ,ראש העירייה :לא אותך ,שמענו אותו ,אותך שמענו כבר הרבה.
רז שגיא ,חבר מועצה :סליחה ,אני ביקשתי לדבר לפני.
שלום בן משה ,ראש העירייה :חנוך ביקש לפניך.
רז שגיא ,חבר מועצה :חנוך ימתין הצעיר ...
שלום בן משה ,ראש העירייה :חנוך ביקש לפניך.
(מדברים יחד)
רז שגיא ,חבר מועצה :ביקשת שאני אחכה אחרי המצגת ,לא ,יהיה פה סדר .אם אתה לא
יודע לנהל תקרא למנכ"ל.
שלום בן משה ,ראש העירייה :אל תגיד לי ...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העירייה :בן טובים שמענו אותך.
משה בן טובים ,חבר מועצה ... :זה מרגיז אותי.
שלום בן משה ,ראש העירייה :אני יודע ,אני מבין אותך ...
משה בן טובים ,חבר מועצה ... :לתושבים ,לא לי ...
שלום בן משה ,ראש העירייה :אלוהים אדירים ,אני מבין אותך.
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העירייה :קודם כל אני מבין אותך ,אתה מדבר מנהמת ליבך כבן
הוותיקה שנולד כאן .אני מכיר את מה שאתה אומר ,אני מרגיש את מה שאתה אומר ואני
אומר לך ששלמה המלך יפותח בצורה טובה יותר ,רגע ,יש תכנית,
משה בן טובים ,חבר מועצה :כמו שבזי ב 30,000,000 2015-שקל ,השארת  7,000,000שקל ...
שלום בן משה ,ראש העירייה :על מה אתה מדבר?
משה בן טובים ,חבר מועצה :על שבזי.
שלום בן משה ,ראש העירייה :לא נכון ,לא היה .30,000,000
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העירייה :בן טובים מספיק כבר ,שמענו אותך.
(מדברים יחד)
רז שגיא ,חבר מועצה :עצרתם את דבריי כדי להראות את המצגת ...
שלום בן משה ,ראש העירייה :רז ,קודם כל ידבר ראשון ועדת הכספים ,בבקשה.
רז שגיא ,חבר מועצה :למה? חנוך אמרת קודם.
שלום בן משה ,ראש העירייה :לא ...
רז שגיא ,חבר מועצה :למה? חנוך ,אמרת חנוך.
שלום בן משה ,ראש העירייה :יושב ראש ועדת הכספים.
רז שגיא ,חבר מועצה :איזה מבולבל אותה ,ככה אתה מנהל את העיר ,אתה תדבר ,לא ,חנוך
ידבר ,עכשיו ועדת הכספים תדבר ,בולבול ...
משתתף בדיון :לא מכובד.
שלום בן משה ,ראש העירייה :תקשיב אתה חתיכת חצוף ,בולבול תגיד למישהו אחר חצוף
שכמוך .אין לך דרך ארץ במיל ,אתה רוצה להיות מנהיג? תיתן דוגמא אישית ,חצוף.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני  ...אני לא שומר על דרך ארץ ...
שלום בן משה ,ראש העירייה :אתה חצוף ,אין לך שום דרך ארץ .תשתוק.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני לא אשתוק ,אני אגיד מה שאני רוצה ...
שלום בן משה ,ראש העירייה :תשתוק ,בולבול ...
רז שגיא ,חבר מועצה :אתה לא תגיד לי אם לשתוק או לא ,מבזבז את הכסף של כולנו.
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שלום בן משה ,ראש העירייה :כסף שלך ,אתה בור ועם הארץ.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני גר פה ומשלם ארנונה גבוהה ,לא כמוך בוותיקה.
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :אתה עכשיו עושה  ...בין הוותיקה לחדשה ...
(מדברים ביניהם)
שלום בן משה ,ראש העירייה :זה מה שאתה עושה כל הזמן ,רק לסכסך.
שלום מעוז ,חבר מועצה ... :המשפט הכי מזעזע שאמרת  ...שאומר שבוותיקה משלמים
ארנונה ,זה אחד מהפילוגים הכי גדולים שקיימים בעיר הזאת וזה שאתה נותן לזה יד זה
ביזיון אחד גדול ,ואם אתה רוצה להיות ראש עיר אז זה ראש עיר של כולם ולא רק של אלה
שמשלמים ארנונה פחות או יותר ...
רז שגיא ,חבר מועצה :זה לא מה שאמרתי ,זה מה שאתה הבנת ואתה מפלג ...
(צועקים יחד)
שלום בן משה ,ראש העירייה :עדי בבקשה.
עדי אביני ,חבר מועצה :שלושה דברים.
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל עדי אתה לא יכול לעבור ככה מסדר היום ,אולי רז לא מתכוון
להגיד את זה ,ואני מאמין ,אני רוצה להאמין שרז לא התכוון לפרשנות שהציג,
רז שגיא ,חבר מועצה :בדיוק.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני מקווה אבל גם אני הערתי לו על השביל של השב"חים שהוא
אמר על הוותיקה ,אם אתם זוכרים ...
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה ... :זה נשמע גרוע מהצד ,אני לא אומר לך עכשיו בשביל לקנטר
והבנתי כבר  ...באמת תחזור בך  ...אני אומר זה נשמע לפעמים שאנחנו פה מפלגים את
העיר ,לא מספיק שההוא חושב ככה וזה חושב ככה ,די עם זה .הבנו שיש קלפיות שהן
צבועות בצבע אחד ,ראינו את זה במערכת בחירות האחרונה ,די עם זה ,תכבדו את העיר
הזאת .מה אתם רוצים באמת לעשות בלגן? די מספיק.
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העירייה :עדי בבקשה.
עדי אביני ,חבר מועצה :סליחה ,טוב  3הערות בקצרה שרז יוכל לדבר כי הוא לא יכול
להתאפק 3 .הערות ,הראשונה ,איפה ש"מקום בלב" יש שם עצים לכל האורך,
עומר רצון ,חבר מועצה :החברה העירונית ,התבלבלתם ,זה כבר היכל התרבות.
עדי אביני ,חבר מועצה :היכל התרבות והסימפוניה ...
עומר רצון ,חבר מועצה :לא ,הפכו את זה מיני חברה עירונית "מקום בלב".
עדי אביני ,חבר מועצה :ברגע שיש שם את השדרה של העצים ,הרי היה פיתוח לפני  10שנים
בערך שכל המדרכות ירדו בשביל שיהיה אפשר לעשות שם אירועים  ...יום העצמאות וכו'.
ברגע שאנחנו עושים את העצים האלה צריך לתת את הדעת ,זה אומר שלא נוכל לעשות שם
זה כי אנחנו,
משתתף בדיון :אז למה אישרתם ועדת כספים? למה לא הערתם את זה?
עדי אביני ,חבר מועצה :אני אסביר לך בדיוק למה ,כי תפקידה של ועדת הכספים הוא
לראות שיש תכנית ,אנחנו מעירים עליה הערות ,בסוף אני לא הנדסה.
(מדברים יחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :לא ,זה ועדת כספים ,אני לא הנדסה ואני לא ועדת תכנון ובנייה,
אנחנו מעירים הערות ומקווה שהמתכננים ישנו את ההערות ,אבל בסופו של דבר זה דבר
ראוי שצריך לתת לו כסף ,זו הערתי הראשונה .הערתי השנייה ,בשלמה המלך ,אגב ,אם אני
מבין נכון מהתכניות אז הולכים להתקדם עד לכיכר בפיתוח של נתיבי ישראל הולכים לעשות
את העבודה.
שלום בן משה ,ראש העירייה :קצת לפני הכיכר.
עדי אביני ,חבר מועצה :לגבי הנושא של הכניסה לעיר אז תכף חברי ושותפי עופר,
משה בן טובים ,חבר מועצה ... :כל סיעה צריכה לדבר בנפרד ...
עדי אביני ,חבר מועצה :רגע ,מה אתה קופץ?
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה רואה איך כיף לך חנוך  ...יש ,אולי כדאי שעופר יתייחס לזה,
נתיב תחבורה ציבורית.
שלום בן משה ,ראש העירייה :לא ,לא עכשיו.
עופר גבאי ,חבר מועצה :ממש בקצרה.
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שלום בן משה ,ראש העירייה :לא ,נחזור אליך.
עופר גבאי ,חבר מועצה :יש נתיב תחבורה ציבורית שאמור להיות גם ברחוב קיבוץ גלויות
וגם ברחוב שלמה המלך ,סביר מאוד להניח שבתכנון שמבצעים יחד עם נתיבי איילון
במסגרת ...
שלום בן משה ,ראש העירייה :עופר.
עופר גבאי ,חבר מועצה :הרחוב הזה יתהפך לגמרי.
שלום בן משה ,ראש העירייה :ברור עופר .חוץ מזה עדי כשאני נותן לך לדבר אתה לא
מעביר לשכנך הטוב.
עדי אביני ,חבר מועצה :אז אני יכול להגיד את זה ,אני אגיד .יש נתיב תחבורה ציבורית
שמתוכנן בימים אלה ,שלא יקרה מצב שאנחנו מבצעים ב 1,000,000-שקל ואז הרי מן הסתם
בשביל לייצר נתיב תחבורה ציבורית צריך להגדיל את השטח מהשול ,ואם מגדילים שטח
מהשול אז למצפה אולי זה לא יפריע אבל ודאי שיגנבו חלק וזה בדיוק על הפיתוח ,ויכול
להיות שחבל,
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :איפה? באיזה רחוב?
משתתף בדיון :גם בשלמה המלך וגם ביציאה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העירייה :רגע רז ,ההערה הזאת נכונה ,דקה ,בבקשה חנוך ואחר כך,
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום אתה אולי לא ,לא יודע ,אתה הסברת אבל מי ש ...אז אולי
קשה לו להבין .אנחנו רואים שבימים האלה משרד התחבורה מסיים את העבודה עד הכניסה
לתחנת דלק ,אנחנו רואים ,יש את הנתונים האלה .עכשיו ,ובימים האלה גם יצאה עוד
התחלת עבודה של משרד התחבורה להמשיך משם עד המרץ ועד צומת קסם ,מה ששלום
הסביר על הנתיבי ,שני הנת"צים .כשיגמרו את שני אלה ,מה שכן צריך שב 1,000,000-שקל
האלה לא יבצעו היום ,צריך לראות שמוציאים כסף לתכנון משם והלאה ,אחרי שהם סיימו.
אלה סיימו פה ,אני צריך לראות את התכנון ,את הכניסה ,אני לא צריך שיגידו לי כניסה
ויראו לי את הכיכר שם .אילן ,צריך להראות איך אנחנו מתכננים את הפרונט ,את הכניסה,
ב 1,000,000-שקל  ...תכסה שם בכניסה ב 1,000,0000-שקל.
(מדברים יחד)

23

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  41/14מיום 1/12/2020

חנוך עוז ,חבר מועצה :לא ,זה לא עניין של כסף ,לא עניין של תקציב ,אתה צריך לשם כסף
לתכנון שמתחיל אותו ,סיימו  ,444מתכננים .מרץ ,עכשיו יעבדו הלאה ויסיימו ,צריך להביא
בחשבון את הגשר שם ,יש כל מיני דברים שצריכים לעשות שם וגם שם ,שלום אז בוועדה
ע שינו שם שיעשה איזשהו שלט כזה ,לא זוכר .אז אפשר לתכנן את הדברים ,לעשות תכנון
תוואי ,להראות את התכנון ,אני לא מחכה שמחר תשים את העץ זית ,אל תביא אותו .תביא
לנו את התכנון מהכניסה ,אחרי שסיימו את העבודה ,היום יש לך כבר את התוואי כי הרחיבו
אותו ,נכון? כשנכנסים ימינה מכיוון תחנת הדלק ,מכיוון  444אז כבר אתה יכול לתכנן את
המציאות החדשה משם עד לכניסה ,וגם את מרץ וגם את הזה של "נצבא" כי הם יטפלו גם
ב"נצבא" .בכניסה של  44מ"נצבא" ,עכשיו הם קיבלו את הצו התחלת עבודה .אני יודע,
המהנדס מדבר איתי.
משתתף בדיון :רחוב המרץ.
חנוך עוז ,חבר מועצה :נכון ,גם המרץ וגם ...
שלום בן משה ,ראש העירייה :כניסה יותר צפונית שלהם.
חנוך עוז ,חבר מועצה :צריך להראות תכנון ,לא ללכת עכשיו לעשות ביצוע.
רז שגיא ,חבר מועצה :עכשיו הגיע התור שלי.
משתתף בדיון :רונן.
רז שגיא ,חבר מועצה :אין שום בעיה ,תנו לכולם לדבר.
משתתף בדיון :דרג מקצועי.
רז שגיא ,חבר מועצה :תודה .מה שאמרנו בוועדת הכספים,
משתתף בדיון :רונן.
רז שגיא ,חבר מועצה :למי אמרת לדבר?
שלום בן משה ,ראש העירייה :לך ,אמרתי לך.
רז שגיא ,חבר מועצה :ההתנגדות של בנגה ושלי כבר לפני  10חודשים שהמנכ"ל ביקש לתת
 1,000,000שקלים לפרויקטים האלה ,אז דיברו על הכניסות לעיר .אנחנו אלה שעמדנו ,קודם
כל תראה לנו תכנון כי לא נאשר שקל .הסיבה לא כי יש לנו חלילה משהו נגד ה ...אנחנו
חושבים שזה הכיוון הנכון ,אבל אם אני לוקח את הדברים שאמר משה וזה בכלל לא מעניין
לאיזה סדר עדיפות נקבע  ...ששלמה המלך קדם לקיבוץ גלויות למרות ששם כבר נהרג לנו
סטודנט ,התכנון למשל לא כולל מדרכה בצד השני ,זה לא  1,000,000שקל 1,000,000 .שקל
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זה אולי יהיה הכסף לתכנון של שלושת הפרויקטים שמדבר עליהם המנכ"ל .בהערכה גסה,
וזה עוד לפני ששאלתי את בנגה שהוא המהנדס היחיד פה ,סליחה ,יש פה שניים .בהערכה
גסה זה פרויקט של כ 10,000,000-שקלים שתי הכניסות והמרכז פה ,אלא אם כן רוצים
לעשות  patchולעשות  Vשבתכנית עבודה ב TOP TEN-שמנו קצת פרחים בכיכר של שלמה
המלך וכמה ,וסידרנו כמה ערוגות ואיזה נזילת מים בכניסה .זה חארטה ,זה לא מה שצריך
להיות ,צריך לקחת את ה 1,000,000-שקל האלה ,זה בערך  10%מהפרויקט ,לקחת מתכנן
ערים ואדריכל נוף ולתכנן את הכניסות כמו שצריך .להגיש אותן פה ,להראות לנו איך זה
הולך להיראות ,להתווכח ,אולי להסכים ,ואז לצאת לפרויקט שיעלה בערך  10,000,000שקל.
בשביל לעשות  Vעל ה ,TOP TEN-שיהיה לכם בהצלחה ,אני לא אצביע בעד  1,000,000שקל.
זה פחות או יותר מה שעלה לי השיפוץ של הבית ,לא עכשיו ,תירגעו .אם זה מה שהולך לשתי
הכניסות לעיר ולמרכז פה שיהיה לנו בהצלחה .אני נגד.
שלום בן משה ,ראש העירייה :תודה.
עומר רצון ,חבר מועצה :קודם כל אני מברך על המטרה ,אני חושב שהמטרה ראויה אבל יש
לי כמה הסתייגויות ואולי יש פה מענה .אחד ,אני שמח שאנחנו מגדירים פה תב"ר ,אני מפנה
לגזבר העירייה ,יש כסף זמין לדבר הזה?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ודאי.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כן.
עומר רצון ,חבר מועצה :טוב ,בניגוד לתב"רים אני יודע שיש תב"רים אחרים שאושרו פה
ואין להם זמינות של כסף ,השאלה איך המנגנון עובד .אני אסביר לך למה אני מתכוון,
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :תן לי דוגמא למשל תב"רים שאישרנו ...
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אסביר את עצמי ,אני מכיר את השיטה שלך ,אני רק ארחיב.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :איזה שיטה? אין לי שיטה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אסביר לך למה אני מתכוון ,יש תב"ר ,נוסף פה תב"ר ,לצורך
העניין מרימה פה מועצת העיר את היד ,דין פרוטה כדין מאה ,אם זה  ,100,000אם זה
 ,200,000אם זה גם מיליונים .מרימה ,הנה העירייה מפה חושבת או חברי ההנהלה לדעתי או
חברי מועצת העיר בטוחים שהתב"ר ,מיעוט התב"ר הולכים לתב"רים אחרים  ...תב"רים
בהשתתפות של משרדי ממשלה ,הכל בעניין יחסי .אני שואל שאלה כי יש תב"רים שאישרנו
פה ,אז אני אומר יש כמה תב"רים על הפרק שאני לא יודע אם יש להם כסף כי אתה אומר
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שאין עדיין כסף כי אין הכנסות ואין היטלים ואין דברים .השאלה אם זה משפיע ,קודם כל
השאלה מתי זה יקרה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מחר.
עומר רצון ,חבר מועצה :עכשיו יכול להיות שפה בגלל ה TOP TEN-זה יקרה מחר אבל
תב"רים אחרים נשכבים .אני יכול לתת לך דוגמאות של תב"רים שעדיין תקועים ,אתה יודע
למה אני מתכוון.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אגב ,זה אחת הסיבות שעכשיו מוגש  1,000,000שקל ולא
על פי כל הרצונות של  10 ,5 ,4מיליון שקלים כי אין לנו .אנחנו יכולים להתגבר ונרוויח את
כל התב"ר בסוף.
עומר רצון ,חבר מועצה :הבנתי ,מפה אני עובר לראש העיר ,ראש העיר אני חושב ,אני אמרתי
לך את זה גם בשיחה אישית בינינו ,שכן אנחנו נקדם פה תכניות ,העיר הזאת מתפתחת
בצעדי ענק .אני אומר את זה מיליון פעם ,אני שמח שאנשים כבר מדברים על שטחי מסחר,
מגורים ,כבר כו לם נהיו גאונים בלהסביר איך זה מסחר ,מגורים .כבר ב 2014-העלינו את זה,
כבר היה חשש לפני כן לזה ,כולם סיפרו ש"נצבא" ייבנה ,בינתיים נבנו המגורים והאתר
המסחרי לא נבנה ,והשאלות פתוחות עדיין שם מבחינת למה זה לא נבנה קודם כל למסחרי
ואחר כך למגורים כי זה היה נותן עוגן לעיר .גם פה אני אומר ,אם צריך ,צריך לשים פה
באמת חבילה תקציבית שאומרת ,לא יודע מאיפה  ...יכול להיות הלוואה  ...יכול להיות שלא
הלוואה ,לא יודע מה למצוא ,יכול להיות במסגרת הסכם כזה או אחר שתגיע עם משרד
השיכון .חייבים לשים פה כסף ,אם רוצים לעשות צעד רציני ,ובאמת ,ואני מסכים דרך אגב
עם ההערות של משה בן טובים .אני אתן לך גם עוד שאפו עוד מהקדנציה של סיני שדיברת
על גדרות וחזית אחידה אם אפשר לייצר בעיר הזאת ,לפחות ברחובות ראשיים .זה דברים
שהם יפים כי יש מראית עין ,אין מה לעשות ,מראית עין היא מאוד חשובה .אילן ,תאמין לי,
אני מעריך את המצגת ,יש לי הרבה הסתייגויות ,גם המצפה הזה ,לפי איך שהצגת אני
האחרון שהייתי תומך בזה .למה? אני בטוח שרק רצית להראות רעיונית ,אין נגישות בכלל,
איזה מצפה? מה אני אעלה על הפרחים בשביל להגיע לפסל הזה? אפילו לא יהיה הנגשה.
משתתף בדיון :יש שביל מאחורה.
עומר רצון ,חבר מועצה :לא היה הנגשה ,אני לא ראיתי ,מאחורה לא ראיתי.

26

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  41/14מיום 1/12/2020

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יש.
עומר רצון ,חבר מועצה :מאחורה אבל לא הוצג במצגת.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :במצגת לא ראו ...
עומר רצון ,חבר מועצה :יפה ,אני ראיתי במצגת ,אז לא ראיתי.
שלום בן משה ,ראש העירייה :יש מעבר אפילו לרכב ,אפשר להגיע עם רכב לשם.
עומר רצון ,חבר מועצה :מצוין ,אז טוב ,כל הכבוד שעשיתם את זה .בסופו של יום ההערה
שלי גם היא בנוגע למרכז התרבות שאני קורא לו של העיר כרגע ,זה סימפוניה ,זה היכל
תרבות עדי בעיקר ואחר כך גם יש משרדי החברה העירונית ,הם בשוליים אבל היכל התרבות
השקענו שם לא מעט מיליונים ,אני מקווה שגם פה יש בשורה בחנוכה בעזרת ה' ,אבל יש שם
"גן המומינים" שאני אומר לך ,אם חסר כסף זה בקדימות ,מכל שתילת העצים האלו ,זה
בקדימות "גן המומינים"" .גן המומינים" ,שלום תקשיב ,אני יודע שהיה לך רצון ,דובר על
תב"ר פה ,שוב ,יש כסף ,אין כסף ,לאשר את "גן המומינים"" .גן המומינים" הוא היום צועק
ו"גן המומינים"  ...מרכזית ,באמת משמעותית לכל הסביבה שם  ...תעשו סיור ,אני יודע
שיש לך רצון לק דם את זה ראש העיר .אני חושב שצריך לתת את זה בסדר העדיפות כולל
חלק מתשתיות נחל רבה ,הטיילת שמשרתת את כלל העיר ויוצרת חיבור תשתיתי לכל
השכונות בעיר .אפשר להגיע למקום הזה ,זה מוקדים חשובים ,צריך לתת על זה את הדעת,
זה חשוב מאוד ,ולסיום ,אל תעשה עצים ,זה היה טעות ,הייתה חשיבה מעמיקה שכל הרחבה
הזאת תהיה פתוחה כקומפלקס שאתה יכול לאפשר שם אירועים המוניים .ברגע שאתה
תעשה את העצים כנראה שכבר לא נצליח לעשות את הדבר הזה ,זה יפריע ויזואלית ,חזיתית
וגם לוגיסטית לכל הפקת אירוע כזה או אחר ,כמו האירוע שמקימה המורשת ,אירוע יפה
שמקימה "מורשת ישראל" ביום העצמאות ,זה היה אחד המתחמים שיש שם.
שלום בן משה ,ראש העירייה :תודה רבה.
ד"ר יוכבד פנחסי-אדיב ,חברת מועצה :תראו ,נראה לי שהמערכת היום ב 2020/21-צריכה
טיפונת להתנהל שונה ,בטח התהליך מבורך בעיניי של שיפור פני מה שנקרא כניסות לערים.
זה סוג של מעבר לאיך אני חש בעיר או מה אני חושב על העיר או יש לזה ,זה חזות שחייבת
להתקיים בטח לאורחים ובטח לתושבים ,אבל אני אגיד את דעתי ואיך הייתי מצפה באמת
שיתנהל לפחות דיון בנושא כזה .קודם כל ,אני חושבת שההנדסה ,האדריכל צריכים לבוא
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ולהציג נושא כזה ולא להעמיד את אילן בנושא הזה .אני ,כשאני הסתכלתי גם על המפרט
וגם על הכניסות ,באמת ,בכנות ,אם  100,000שקל ,אם זה מה ש 100,000 ...שקל ,הייתה
שמחה שאותה אדריכלית ,אדריכלים או מי שזה ,משרד ,היה עומד כאן מולנו ונשאל את
השאלות למה מתכננים דבר כזה ב 100,000-שקל ,לפחות ממה שאני יודעת,
עדי אביני ,חבר מועצה :התכנון לא עלה  100,000שקל.
ד"ר יוכבד פנחסי-אדיב ,חברת מועצה :זה מה שכתוב לפחות וזה מה שנאמר גם.
משתתף בדיון :זה מה שאושר.
עדי אביני ,חבר מועצה :לא ,אני אסביר.
ד"ר יוכבד פנחסי-אדיב ,חברת מועצה :אז כמה עלה התכנון?
עדי אביני ,חבר מועצה :רגע ,היה  1,000,000שקלים ואנחנו אמרנו שקודם כל צריך לתכנן,
שחררנו  100,000בשביל להתחיל לעבוד ,לא כל ה 100,000-נוצל ,נותרו כמה עשרות אלפים.
ד"ר יוכבד פנחסי-אדיב ,חברת מועצה :מצוין ,כמה נוצל לתכנון?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה 60,000 :שקל.
ד"ר יוכבד פנחסי-אדיב ,חברת מועצה 60,000 :שקל לתכנון של כיכר ,כניסה ,הפסל שהוצג,
בואו ,אין פה שום מעוף .זה דברים נורא טריוויאליים ,אנחנו חיים בעולם הזה קצת ,בטח
ובטח בעולם של נוף .יש לזה משהו חסר ,דבר כזה צריך לבוא למועצת העיר עם הדמיות כמו
שצריך ,עם תכנון כמ ו שצריך .אני מסכימה דרך אגב שהפסל שצמח או אותו מצפור או מה
שזה ,ברגע שאני הייתי מגיעה לא כתושבת העיר אלא נכנסת עם המכונית ,ישר הייתי שמה
את המכונית על הכביש וחוצה ברגל .זה לא ברור שיש שם שביל מאחורה ,לא ראינו שביל
מאחורה ,זה מה שנורא נגיש ,נורא מגרה אותך מה שנקרא לעצור ולסכן את הסביבה אז אני
לא יודעת אם תקום שם גדר ,לא תקום שם גדר .אני מסכימה שכל הצילום ,כל ההדמיה
בכלל היא לא מתאימה ,היא צריכה להכיל את כל הטווח של מה שנקרא של הכניסה .איך
אדם עומד בכניסה ומה הוא רואה לנגד עיניו ,צריך להיות הלימה בין כניסה א' ,ב' ו-ג' ו-ד'
וזה לא משנה באיזה שכונה ובאיזה אזור .זה צריך להיות איזושהי שפה אחידה שצריכה
להיות בתוך העיר ,צריך להיות כאן ואני אומרת את זה כל הזמן ,צריך להיות פה אדריכל נוף
שעובד במערכת הזו ,מסתכל על העיר ,מתאים את הקונספט ,מתאים את התפיסה .מתאים
חדשנות ,אני מסכימה שזה צריך להיות בעולם חדשני קצת ,מתאים דברים אחרים ,אני גם
לא יודעת מה הידע בעולם של צמח כזה או אחר ,זה כבר לא רלוונטי .מה שחשוב יש כאן
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הרבה מאוד אלמנטים שהם צריכים להיות מה שנקרא מינימום תחזוקה ומקסימום יופי .יש
פה אלמנטים של פיסול מסוים שצריך ל התאים לעיר ,בואו ,זה לא ,זה רחוק מאוד ואני
חושבת שההערה המרכזית צריכה להיות ,אני מאוד מבקשת ,כשהולכים ומציגים דבר כזה
תביאו את בעלי המקצוע שהמועצה תוכל להתמודד עם בעלי מקצוע .מה קרה בוועדת
כספים ועדת כספים ,מה קורה פה בתוך המועצה ,צריכים להיות אנשי מקצוע של נציגים
בצורה מאוד מקצועית ,במשרדי אדריכלים יודעים להציג בצורה מקצועית איך זה ייראה.
אני לא מצפה לא מאילן ולא משלום ולא מאף אחד אחר להיות אדריכל ,זה לא המקצוע
שלכם ,גם לא אני ,אבל בסופו של דבר צריך לעמוד פה אדריכל מול כולם עם שאלות
רלוונטיות מאוד היו כאן שצריך באמת להסתכל ולענות על השאלות ,בעיניי זה לא השיטה.
שלום בן משה ,ראש העירייה :תודה רבה.
(מדברים יחד)
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני צריך ללכת ,אם יש לי  2דקות ...
שלום בן משה ,ראש העירייה :בבקשה ,אתה צריך ללכת עכשיו?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני צריך ללכת.
שלום בן משה ,ראש העירייה :בבקשה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :הכניסות לעיר צריכות להיות כאלה שכל מי שנכנס לעיר,
כולל מי שגר פה,
שלום בן משה ,ראש העירייה :אומר וואו.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אומר וואו ,לא וואו כמו שאתה אמרת ,וואו .שתיים,
הכנ יסות צריכות להיות מזמינות ,רחבות ,גדולות ,עם טיילת צמודה שאנשים ילכו עם
התינוקות שלהם ויטיילו ,שייראה לפחות כמו הטיילת של ואדי רבה ,יש לנו טיילת נהדרת,
יפהפה על יד נחל רבה ,סיפור הצלחה .עכשיו ,אני את התכניות של רחוב מרץ ,מכיר בגדול,
אני לא מכיר את הפרטים אז אני לא יודע מה הם מתכננים שם .אין לי מושג ,אני יודע
הנדסית ,ה נדסת כבישים מה הולך להיות עם הגשר ועם החניה וזה ,איך זה יעוצב ,לא יודע.
יהודה הלוי ירד מהפרק ,זה לא הכניסה לעיר ,נכנסים דרך בן גוריון .בן גוריון ,שישבתי אני
אישית ,אתה היית גם נוכח עם אדריכל הנוף שעשה סביב בן גוריון ,דיברנו כל מיני דברים,
בסוף מה שיצא מזה ,מהכניסה לבן גוריון ,הנדסת כבישים ,לא עיצוב אדריכלי .הנדסת
כבישים נטו ,והנדסת כבישים זה לא עיצוב סביבתי אז עכשיו ,גם המחלף החדש הכי מזרחי,
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זה ,אתה מכיר אותו  ...זה הנדסת כבישים ,זה לא עיצוב .למה? ככה עושה את זה משרד
התחבורה ,ככה עושה את זה משרד השיכון ,ככה הם עובדים ,הם עושים הנדסת כבישים .גם
מישהו חשב שמהנדס כבישים ,המפורסם ההוא הירושלמי הוא גם יודע לעצב סביבה ולקחו
אותו כמתכנן ראשי ,טעות חמורה .גם בשבזי ,דרך אגב לקחו אותו כמהנדס התכנון הראשי
של שבזי והוא לא אדריכל סביבתי.
שלום בן משה ,ראש העירייה :דרך אגב ,המחלף שאתה מדבר עליו יש לו הדמיה ,בהנחה
שההדמיה תהיה ,המציאות כמו ההדמיה ,יש לו הדמיה יפה מאוד שמטפלת בנוף ,בסביבה
שלו ,לא רק הנדסי בלבד .רציתי להגיד לכם את זה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :ק יבוץ גלויות שזה כניסה הראשית השנייה של העיר ,מה
שהצגת פה זה היציאה ,זה לא הכניסה .הצגת את היציאה ,רק את הצד המזרחי ,כל הצד
המערבי לא מטופל בכלל .זה לא כניסה רחבה ,היא לא כניסה מרשימה ,בסדר ,האתר
שהצגת פה יכול להיות שהוא ייצא אתר יפה אבל זה רק קטע קטן של הכניסה ,כאשר חלק
גדול מהכניסה דרך קיבוץ גלויות הוא בכלל של נתיבי ישראל ולא בשליטה של ראש העין אז
צריך להגיע איתם לסיכומים ,בגלל שאם הקטע ההוא יישאר כמו שהוא כי זה נתיבי ישראל
אז לא עשינו כלום ,וכל מי שנכנס מהמחלף לראש העין זאת הכניסה לראש העין ואבן העזר
היא מעליו אז אין שם ,זה לא כניסה מרשימה באמת .שלמה המלך ,שהוא כל כך לקח את זה
ללב ,משה בן טובים ,אין דבר כזה לחכות עם התכניות עד שנתיבי ישראל או לא יודע מי
עושה שם את ה ,הם יגמרו .מה זאת אומרת? יש תכניות ,יש מהנדסים ,לא מחכים שההוא
יגמור ,הקבלן ורק אחרי זה נתח יל לתכנן ונדע מה יהיה .אין דבר כזה ,לא זה מה שלומדים
ב טכניון ,בטכניון מלמדים שיש תכניות ועובדים לפי התכניות ,ואם עד כאן זה המתכנן הזה
ואם פה זה המתכנן הבא ,מחברים את התכניות ,יושבים גם ביחד .להיפך ,חייבים לעשות
את זה ביחד כדי שיהיה רצף ויהיה המשך ,ולא מחכים שהם יגמרו אז נראה מה יהיה .אין
דבר כזה ,זה לא מתאים לקולות הנדסיים.
רז שגיא ,חבר מועצה :הוא רק עכשיו התחיל את הקדנציה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אין דבר כזה תכניות יעשו רק אחרי שיגמרו את  444ואת
הנת"צים וכל זה ,לכן אני הצבעתי בוועדת כספים נגד ה 100,000-שקל האלה כי זה לא עיצוב
ותכנון הכניסות של ראש העין.
שלום בן משה ,ראש העירייה :תודה רבה.
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שלום מעוז ,חבר מועצה :אני רוצה להגיד מספר דברים ברשותך ראש העיר .קודם כל ,אני
מתחבר כמעט לכל מילה שנאמרה פה על ידי כולם ,גם רז ,גם בנגה ,גם בן טובים ,גם חנוך,
גם יוכ י ,אני אסביר .דבר ראשון ,הצגה של הדברים ,אני אקרא לזה ככה ,כגודל הציפיות כך
גם גודל האכזבות .כשקוראים לזה כניסות לעיר ומתחם תרבות אתה מצפה לראות כניסות
לעיר ומתחם תרבות ,כשקוראים לזה תב"ר לכיכר ותב"ר לחניות אז אין ציפייה לראות
פתאום פיתוח של הכניסות לעיר א לא יש ציפייה לראות משהו נקודתי ואז כנראה ההצבעה
הייתה מתנהלת אחרת ,ודבר שני ,אני רוצה לתת לכם את זה בתור דוגמא .לפני שתי ישיבות
עמד פה אייל עמרוסי והציג את התב"ר של מתחם  Bוכשעומד אדם מקצועי ומציג תב"ר
ומציג על מה הולך הכסף אין פה אחד שיכול להתנגד או לצייץ ,כי כשהדברים עוברים בצורה
מקצועית וברורה אז פשוט אין שאלות .אתה יודע לאיפה הולך שקל ,כל שאלה שאתה שואל
אותה תקבל תשובה כי עומד מולך גורם מקצועי שנותן תשובות ,ואני מסכים עם יוכי ,זה
מאוד חסר פה ,ואני אוסיף עוד מספר דברים .בכל האזורים המדוברים ,בסוף אני מכיר שיש
גם עבודות נוספות ,גם מכיוון  444וגם מקיבוץ גלויות אמור להיות מתישהו אם אני זוכר
נת"צ ,ואם אני זוכר נכון שביל אופניים שמוביל לפארק סיבל שאני חייב לציין שאחד
הדברים שהכי חסרים היום לפארק סיבל זה שביל אופניים ,הכי חסרים ,אתם לא מבינים
כמה עובדים רוצים ל הגיע לשם עם אופניים היום ולחסוך את הרכבים שלהם אז אם הייתה
מוצגת התכנית הכוללת של מה הולך להיות על קיבוץ גלויות ,בסוף כשיהיה נת"צ ויהיה
שביל אופניים ויהיה הכל אז לפחות אנשים היו רואים פה תמונה מלאה של כל התמונה
השלמה ,ואז אתה מבין שאתה משקיע בנקודה מסוימת כרגע ובהמשך ,וזה חלק מהשלם.
עכשיו אני לא ,אני באופן כללי תמיד מברך ,דבר בעיניי דבר קטן כגדול הוא מבורך וכל דבר
שבא לשפר כיכר ,צמחיה ,מבחינתי הוא מבורך ואין לי התנגדות עקרונית אליו ,אבל אני
מבין שכשהולכים לעשות את קיבוץ גלויות ויכול מאוד להיות שיפגעו במה שאנחנו נעשה
כשהם יעבדו שם ,ובכיכר עד שלמה המלך יכול מאוד להיות שהם יפגעו בה כשיעבדו שם.
השאלה אם זה הזמן ,אני באמת שואל ,זה הזמן? לא עדיף להציג לנו בצורה מפורטת את כל
העבודות שהולכות להיות גם על ידי הגורמים החיצוניים ,נתיבי ישראל וכדומה ,ואז אנחנו
נראה תמונה כוללת ואז נחבר את זה ביחד ולא נוציא עכשיו  1,000,000שקל שיכול מאוד
להיות ייפגעו אחר כך ושוב אני עוד פעם אומר את המשפט הזה ,זה הנושאים הבאים ,כגודל
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הציפיות כך גודל האכזבות .כשאתה קורא "כניסות לעיר" ולא תב"ר לכיכר ותב"ר למתחם
קטן של צמחיה וזה ,זה באמת כאילו ,במשפט האחרון עומר רצון צודק .האזור של היכל
התרבות זה באמת כל שנה משמש גם  ...וגם ליום העצמאות זה אזור של אירועים שבכוונה
נעשה ככה אם אני זוכר נכון ,והוא עלול להיהרס וחבל.
שלום בן משה ,ראש העירייה :אוקיי ,תודה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום ,אני רוצה להגיד לסיכום העניין ,אני לא ,כל השנים שהייתי
במועצה אני לא מכיר מצב שאני אולי ,לא רוצה סתם להגיד אבל  99%אני לא מתנגד
לתב"רים ,תב"רים זה דבר טוב ,זה מפתח את העיר והכל .אין שום סיבה להתנגד לתב"ר
הזה כי אם נתנגד לתב"ר הזה אז גם לא יבוא כל מה שהחברים אומרים ,צריך לאשר את
התב"ר הזה וצריך להגדיר אותו שגם חלק ממנו הולך לתכנון של הכניסות .נגיד שאנחנו נגיד
חצי מיליון ילך לתכנון ,חצי מיליון יקבעו את העצים האלה או מה שחסר להם ,כי אם אנחנו
באים ואומרים שאנחנו נגד התב"ר הזה אז מתי יבוא התב"ר של התכנון? אז אני רוצה לנצל
את המצב שכבר התב"ר הגיע ,רק לתכנן אותו למקום הנכון .אנחנו צריכים להקצות מתוכו
כסף לתכנון כמו ש,
ד"ר יוכבד פנחסי-אדיב ,חברת מועצה :אבל איך אתה יודע מה יעשו? איך אנחנו יכולים
עכשיו בכלל אצבע לבוא ולהגיד את זה?
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא ,לשכור שירותים של אדריכלים ,של זה ,שיעשו את התכנון.
ד"ר יוכבד פנחסי-אדיב ,חברת מועצה :אין בעיה ,בכמה?
חנוך עוז ,חבר מועצה :אז יתחילו ,יניעו ,המערכת תתחיל להניע ,יש לה כסף והיא תיקח
יועץ ,היא תיקח זה ,יכול להיות שהיא תחליט ...
ד"ר יוכבד פנחסי-אדיב ,חברת מועצה :אז בוא נמיר את זה לתכנון ,לא נחליט עכשיו
עושים...
שלום בן משה ,ראש העירייה :עופר בבקשה.
עופר גבאי ,חבר מועצה :ממש הערות קצרות כי הדברים כבר נאמרו .העניין הזה זועק
לשמיים ,יש תכנון ,קיבלנו על זה כסף ,תב"ר ,לתכנן את הנת"צים בכניסות לעיר .היו ראשי
ערים שאפילו הגדילו לעשות ועל חשבון הנת"צים האלו שהשקיעו נתיבי איילון או בצפון ...
בנהריה על כל החזית של ,כל הכניסה לעיר על ההשקעה שנעשתה שם בעקבות אותו נת"צ.
חברים יקרים ,צריך לדעת לתכלל את שני האירועים האלה יחד ולהפגיש אותם יחד ולעשות
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תכנון שהוא אחוד על כל התוואי ,על כל הדרך ,על כל קיבוץ גלויות כולל המצפור שאתם
רוצים לעשות וכן הלאה ,ולהביא את זה .אפשר לקיים תחרות אדריכלים לכניסה לעיר,
משה בן טובים ,חבר מועצה :תחרות רעיונות.
עופר גבאי ,חבר מועצה :תחרות אדריכלים שמביאים לנו לא רק משהו אחד אלא לבחור בין
 2-3אופציות ושוב ,לשלב את זה יחד עם התכנון הכולל של הנת"צים ,והערה אחרונה ,זה
תב"ר שאני מבחינתי רואה אותו כמשהו שאמור להגיע לביצוע של החברה הכלכלית .אנחנו
לא מדברים על זה יותר מדי ,אנחנו מעבירים פה לא מעט מיליונים של שקלים,
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא ,התכנון לא קשור לחברה הכלכלית.
עופר גבאי ,חבר מועצה :לא ,שנייה ,אני מדבר על הביצוע ,אני רוצה להעלות כחלק מההצעה
שאת הביצוע של התב"ר הזה יבוצע על ידי החברה הכלכלית.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל זה לא רלוונטי עכשיו הביצוע.
שלום בן משה ,ראש העירייה :רבותיי ,סליחה .בבקשה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :טוב ,אני חושב שמה שאמר משה ,קודם כל הפערים ניכרים
בין התכנון של שלמה המלך לבין המצפור וכל מה שהראית וזה מקומם כשאתה רואה את
הפערים האלה .לדעתי לא היה צריך להציג בכלל את שלמה המלך כי זה לא תכנון ,זה לא
בכלל כניסה לעיר אז לכן אני חושב ששלמה המלך בכלל לא תוכנן .אולי נטעו כמה ,שמו
איזה עץ או ,לכן לדעתי הייתה טעות בכלל להעלות את זה כי זה לא מה שזה משקף בכלל.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל צריך להגיד מילה טובה לאגף שפ"ע על מה שהם עשו שם ,זה
עבודה יפה ...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העירייה :העבודה עכשיו שנעשתה שם בכניסה בכיוון מצד שמאל
עבודה טובה מאוד.
רז שגיא ,חבר מועצה :כבר כתבתי על זה ,אני רק חשבתי בטעות שזה עשה החכ"ל אז אני
מתנצל ,אגף שפ"ע ,אבל כתבתי שזה עבודה יפה ,בפייסבוק .אפילו ציינתי אותך ,כרגיל אני
עוזר לך ,אתה מבין?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אתה מפריע לי רז.
רז שגיא ,חבר מועצה :סליחה ,לא התכוונתי מלמד.
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מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :כל הכניסות לעיר תוכננו על ידי אגף שפ"ע ,לא על ידי אגף
ההנדסה אבל הזעקה של משה בן טובים היא זעקה מוצדקת בכל עניין נושא ההזנחה
בוותיקה ,ואני לא מתבייש לומר את זה ,וכבר קידמנו ועשינו סקר כבישים ומדרכות ודיברנו
על כך שצריך פה להפוך הרבה רחובות ,ובאמת אני מבקש ממך ראש העיר להרים את הכפפה
הזאת ולתת תב"ר של  40,000,000שקל כדי לטפל בכל מה שצריך לטפל .זה לא רק הכניסות
האלה ,יש רחובות וכבישים משובשים עם מדרכות לא ראויות בכלל להליכה ולכן אני מאמין
שפתרון כזה ש יבוא בצורה כוללת לכבישים ,מדרכות ,כניסות לעיר יעשה את משה בן טובים
כבר מקדנציה של משה סיני  ...וזה ראוי נכון וחייב לעשות את זה.
שלום בן משה ,ראש העירייה :בני בבקשה.
בני אנניה ,חבר מועצה :אז ברוב המקומות באמת כבר נגעו ,כשהיה את ההצגה של התכנית
 TOP TENאז כש דיברו שם על מתחם התרבות אז היה שם הדמיה ממש יפה שראו בה את
הסימפוניה ואת הדשא שם גדול ושהכל מתחבר ,ופה ראינו רק את החניה.
רז שגיא ,חבר מועצה :פה עשו דשא סינטטי.
בני אנניה ,חבר מועצה :אני רוצה להבין מה השתנה מאז? כי גם אז כשדיברנו על זה בוועדת
כספים זה מה שהיה לי בראש ,מה שהציגו אז בתכנית וזה באמת היה נראה תכנית רחבה.
פה זה ,כאילו מה שהוצג באמת נעשתה פה עבודה אבל זה היה נראה נקודתי מאוד ,ולדעתי
צריך להסתכל על זה בצורה באמת הרבה יותר רחבה כמו שאומרים פה .מה שאני חושב,
צריך להקצות תקציב לשלמה המלך בנפרד ,קיבוץ גלויות ,זה נראה על פניו ...
שלום בן משה ,ראש העירייה :רבותיי אני רוצה לסכם את העניין הזה.
בני אנניה ,חבר מועצה :לחלק את הדבר הזה לשניים.
שלום בן משה ,ראש העירייה :קודם כל ,אני מקבל את ההערות שלכם ,ההערות שלכם
ענייניות ונכונות ,גם מה שאתה אמרת מדם ליבך ,בן טובים ,צודק.
משה בן טובים ,חבר מועצה :מראש עיר לראש עיר זה עובר.
שלום בן משה ,ראש העירייה :אז אנחנו בעזרת ה' נטפל בזה ...
משה בן טובים ,חבר מועצה ... :פחות מ 3-שנים ,שנה חמישית אי אפשר לעשות כלום כי יש
לך בחירות ,תזדרז.
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שלום בן משה ,ראש העירייה :רק ר גע .אז קודם כל ההערות שלכם במכלול הן נכונות ,גם
התפיסה הכוללת של ההצגה ,גם באמת הסכום שהוקצה לעניין הזה הוא סכום יחסית נמוך.
לכן אני מציע שאנחנו לא נצביע על התב"ר הספציפי הזה לכניסה הזו הספציפית ,אלא ניקח
עכשיו את הסכום הזה של ה 1,000,000-שקלים הזה ונעשה תכנית כוללת של כל הכניסות.
תכנון כללי של כל הכניסות ,ובכל הכניסות נתכנן אותן מנקודה אחת לנקודה האחרונה ולא
רק בפינה הספציפית הזאת .שלמה המלך צריך להשתנות לגמרי ,זה נכון ,עד לרמזור
ומהרמזור מתחיל שבזי לכיוון דרום .האזור של מתחם התרבות הוא באמת כולל את
הרחבה ,את הכניסה ,את הרחבה לפני היכל התרבות ,את "גן המומינים" שאנחנו מתכוונים,
יש כבר תכנית ונציג לכם את ההדמיה שלה ,ובעזרת ה' בתחילת השנה הבאה ,יש הדמיה יפה
מאוד של "גן המומינים" שבו צריך להשקיע כ 12,000,000-שקלים .גן גדול ,פארק גדול מאוד
ויהיה לו אח תאום ,יותר יקר קצת ,ב ,F-גם כן פארק שעשועים גדול מאוד שסיכמנו עם
משרד השיכון ,זה יהיה חלק מתקציב משרד השיכון וחלק שלנו ,ויהיו לנו שני פארקים
גדולים משמעותיים ,אחד ב"גן המומינים" ואחד ב ,F-ובכלל כל התמונה הכוללת אנחנו לא
נצביע על כך .אני ברשותכם ,אם אתם רוצים להצביע על זה אפשר להצביע שהכסף הזה של
ה 1,000,000-שקלים יהיה חלק מהתכנון הכולל של כלל היציאות .אז אם אתם מאשרים את
זה לא צריך להצביע ,אם אתם רוצים נצביע על זה ,ונביא תמונת כוללת .נכון ,את כמי
שראית הרבה מאוד פרויקטים בחיים שלך ,פרויקט הגמר של אדריכלים עם אדריכלים
שלנו ,גם אני ראיתי איזה  5שנים .נכון ,אפשר לעשות גם תחרות בין אדריכלים ,להביא
הדמיות שונות ולבחור אדריכל או שניים .אפשר לעשות את זה וצריך לעשות את זה אחרת,
ואני מקבל את ההערות בעניין הזה לחלוטין.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל שלום אם אתה תצבע את כולו בתכנון אז יכול להיות שאתה לא
תצטרך  ...ולא תוכל לקחת מהכסף הזה לדברים ...
משתתף בדיון :תביא אותו להצבעה עוד פעם.
שלום בן משה ,ראש העירייה :אז אני מציע ,דקה.
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העירייה :אני מציע ,ממילא אנחנו לא הולכים לעשות שום פעולה
עכשיו ,בסיכום קל ,אם מקובל עליכם ,שאנחנו עכשיו נוציא תכנית שתתכנן את כלל
הכניסות כמו שאמרתי ,כדי לא לחזור על עצמי .אם יהיה צורך חצי מיליון או 1,000,000
לתכנון אז כמובן את התב"ר הזה או תב"ר אחר נביא להנה ,בסדר?
משתתף בדיון :בסדר גמור.
שלום בן משה ,ראש העירייה :אוקיי ,בבקשה.
סעיף  2בסדר היום :אישור הגדלת תב"ר מס'  1728עבור שיפור חזות כניסות לעיר ומתחם
תרבות –  ,TOP TENע"ס  ₪ 900,000במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 100,000תקציב
מעודכן  - ₪ 1,000,000נדחה

 .2עדכון ראש העיר בנושא התנגדות לתת"ל  102קו מטרו  M2לאור בקשת חבר המועצה
חנוך עוז ______________________________________________________
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיף  ,2עדכון ראש העיר בנושא התנגדות לתת"ל,
שלום בן משה ,ראש העירייה :עומר נכנס.
שלום בן משה ,ראש העירייה :תתקן את זה ,זה לא שיפור חזות ,זה לתכנון ,תתקן בבקשה
אדוני אילן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אוקיי ,עומר שכטר נכנס ב ,20:00-אנחנו ממשיכים .עדכון
ראש העיר בנושא התנגדות לתת"ל  102קו מטרו,
עדי אביני ,חבר מועצה :רגע ,סליחה ,לא הצבענו על זה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :לא מצביעים.
עדי אביני ,חבר מועצה :אם רוצים לתכנן צריך ל,
(מדברים יחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :יש לנו היום  40,000שקלים ,אם אישרנו  ,100,00השתמשנו ב-
 ,60,000יש לנו  40,000שקלים ...
חנוך עוז ,חבר מועצה :אילן זה  ...עבור שיפור חזות כניסות ...
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חברים אני מציע שלא נצביע ,ניקח עוד חודש לחשיבה נוספת
ונביא פה הצעה אחרת .לא צריך להצביע.
עדי אביני ,חבר מועצה :בסדר ,אתה לא מתחיל לתכנן.
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שלום בן משה ,ראש העירייה :הצעת תכנון.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו עושים עבודה ,חשיבה נוספת ונביא את זה להצעה
ולהצבעה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :למה? אבל יש בעיה פרומה להוסיף את המילה עבור תכנון ושיפור
חזיתות?
(מדברים יחד)
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חברים אני מציע שלא נצביע .נעשה על זה חשיבה נוספת ונביא
את זה עוד פעם לאישור ראש העיר ,ועדת כספים ונראה מה .אנחנו ממשיכים ,סעיף  ,2עדכון
ראש העיר בנושא התנגדות לתת"ל  102קו מטרו  M2לאור בקשת חבר המועצה חנוך עוז.
שלום בן משה ,ראש העירייה :רצינו לעשות את זה בצורה של שאילתה ,אני אמרתי לחנוך
ששאילתה זה יהיה קצר מאוד ולכן אני ממילא התכוונתי לתת לכם סקירה יותר רחבה
בקשר לתת"ל הנוכחי ,ואני אגיד לכם את זה עכשיו מהסוף להתחלה .אתמול הייתה ישיבה
במשרד התחבורה ,אני שמח לומר לכם שהגישה של שרת התחבורה החדשה ושל המנכ"ל
השתנתה .אנחנו במשך למעלה משנתיים היינו בדיונים איתם יחד עם נתיבי ישראל ,יחד עם
איילון ,סליחה ,נתיבי איילון שקיבלו את הבחינה של העניין ומשרד השיכון ,משרד
התחבורה ו ...האחר ים שמתכננים את המטרו שאמורה לחבר למעשה את המטרופולין לכאן,
לכל הערים מסביב ,והתקציב הוא בערך כ 160-מיליארד שקלים .עכשיו ,אנחנו מבינים
שהתכנית הזאת היא רבת שנים ,ובמקרה הטוב אם יקרה נס גדול מאוד ,אולי בעוד  15שנה
יתחילו 10 ,שנים יתחילו לעבוד ,אם בכלל ,והתכנית הביאה בחשבון ,בדיונים ,שהתחנה
הזאת ,שהרכבת הזאת שנקראת רכבת מטרו תגיע גם לראש העין ,ובתוך הבחינה הזאת
נבחנו כל מיני דרכים איך מגיעים לראש העין ,בחלופה הצפונית ,בחלופה הדרומית .בתוך
החלופות האלה בודקים כמה דברים ,בין היתר בודקים את המיקום של המטרו שהם
בעומקים בערך  30מטרים מתחת לאדמה ,וגם כמה ביקושים עתידיים ל 2040-יהיו .כלומר,
כמה תושבים יש היום ,כמה ביקושים יש וכדומה .בתוך הדיונים האלה שהלכנו איתם כברת
דרך ,בסוף התהליך הם ניתקו מגע ,האוצר והמינהל של משרד התחבורה הביאו נתונים
שלצערי הרב ,כשראינו אותם תוך כדי זה ,נתונים לא מדויקים לגבי כמה תושבים מכאן,
כמה יהיו ב . 2040-בכלל לא הביאו בחשבון שאנחנו שער השומרון ,שכל השומרון מגיע אלינו
וצריך לתת לו פתרון וצריך לתת לו הסעות .מדובר בהסעת המונים ,זה שם הקוד ,תת"ל
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כזה ,רכבת עילית ,רכבת תחתית ,רכבת קלה ,סביב הסעת המונים .בסוף ההמלצה שלהם,
אחרי שהם הגיעו למסקנה שאין להם מספיק כסף אז אמרו ,אתם עכשיו ,אי אפשר לעשות
את החלופה הצפונית מכיוון שיש בעיות של הידרולוגיה והמים קרובים .אמרתי להם,
רבותיי כשדיברנו על תחנת הכח לא ראיתי אתכם מתקוממים נגד הדבר הזה ועוד דברים
באמת כדי לא להכביר בעניין .עכשיו ,ואז הם המליצו להוציא את ראש העין מהמטרו אבל
אמר שר התחבורה הקודם וזה שהיה אחריו כמעט כמה חודשים ,סמוטריץ' ,צריך לבנות
לראש העין ,אני קראתי לזה "חליפה"" ,חליפה" מיוחדת של הסעת המונים שתתאים לה,
שלא תהיה בעוד  15שנה 20 ,שנה ,שכבר תתחיל עכשיו כבר בדמות של רכבת קלה ,בדמות
של רכבת כבדה ,בדמות של הרכבת הדרומית שלנו ,בדמות של הרחבה של הרכבת הצפונית.
תכף אני אבשר לכם איזה בשורה שהגיעה אתמול לגבי הרכבת הצפונית שמשרתת אותנו
מצוין .אנחנו התעקשנו שישאירו אותנו בדיון הסטטוטורי ,וההמלצה היא שלא נהיה.
התחלפה הממשלה או התחלפו השרים ,עכשיו יש מצב של שרים יותר ידידותיים אלינו ,אני
מוכרח לומר לכם ,ונכון לאתמול ,בישיבה שהייתה אצל המנכ"ל ,אמרה השרה בישיבה
הקודמת שהיא לא תאשר את המטרו הזה מבלי שתראה שיש פתרונות מעשיים למקומות
נוספים ,ובכלל זה ראש העין .אמר המנכ"ל אתמול ,ישב לידי ואמר ,העמדה של משרד
התחבורה בדיונים שיהיו בהתנגדויות ,העמדה של משרד התחבורה היא שצריך להשאיר את
הפתח שראש העין תהיה חלק מהתכנון הסטטוטורי .עכשיו באופן מפוקח אני יכול לומר
לכם שבמידה והדבר הזה לא יתאים לנו וצריך לחכות ל 15-שנים ,אנחנו בינתיים במקביל,
א' מגישים התנגדויות ,ההתנגדות כבר מוכנה ,ודבר שני ,אנחנו מדברים על הסעת המונים
בדרכים שונות החל מרכבת כבדה דרך קלה ,ויש הבנה במשרד התחבורה למצוא פתרונות כי
הם מבינים שבאמת ראש העין שמתפתחת יש לה את השומרון ויש לה את כפר קאסם לידה,
יש הרבה ביקוש של תושבים ושל עסקים .השורה התחתונה ,1 ,אנחנו מגישים התנגדות,
ההתנגדות מוכנה ,יש לנו משרד עורכי דין שמכין את ההתנגדות ,2 .אנחנו דרשנו ממשרד
התחבורה שישאיר אותנו בתכנון הסטטוטורי כדי שיהיה ,לא כמו שהיה ברכבת הקלה לפני
 20שנה שבכלל לא תכננו אותה ,כי אם היו מתכננים יותר קל לבקש להאריך ,ככה אמרו לנו,
חבר'ה זה לא מתוכנן ,צריך לעבור שדות ,צריך לעבור שינויים ,ייעוד קרקע וכדומה ,ולכן
הנושא של המטרו נראה לי עכשיו כחלק מהלחץ שנמשיך שיהיה בתכנון ויהיה מבחינתנו לחץ
על משרד התחבורה כדי לתת מענים רלוונטיים ,כמו תחנת הרכבת שלנו הדרומית ,אגב
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מתחילים עכשיו את המסילה המזרחית ,גם צפון וגם דרום כדי שיהיה  capacityיותר גדול
לרכבת ואתמול התבשרנו בשורה מאוד טובה תוך כדי הדיון .מיטל תגידי בבקשה מה
הבשורה שהתבשרנו לגבי תחנות רכבת צפון ,תחנות נוספות.
מיטל לוי ,מנהלת מח' תחבורה :היום כדי להגיע להרצליה או להגיע לתל אביב לעשות
החלפת רכבות ,יהיה פשוט אפשר להגיע ישירות להרצליה ולרעננה ...
שלום בן משה ,ראש העירייה :זה ממש בחודשים הקרובים מאוד וגם התדירות של
הרכבות ,כלומר אפשר להגיע להרצליה ורעננה ישירות ולא דרך תל אביב וגם התדירות של
הרכבות .זה בהחלט בשורה טובה מאוד לחבר'ה שלנו שהולכים לעבודות שם .עד כאן בקשר
לנושא של תת"ל  102ואני רוצה לברך באמת את העמדה החדשה של משרד התחבורה כולל
השרה וכולל המנכ"ל החדש ,זה בהחלט מעודד מאוד.
 .3אישור הסמכה של שי חסיד מנהל מח' אכיפה ופיקוח כמפקח עפ"י חוקי עזר של
עיריית ראש העין _____________________________________________
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיף  ,3אישור הסמכה של שי חסיד מנהל מחלקת אכיפה
ופיקוח כמפקח על פי חוקי עזר של עיריית ראש העין .אני מעלה את זה להצבעה.
משתתף בדיון :אישור הסמכה של מנהל קיים?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שי חסיד נבחר לפני כחודשיים למנהל מחלקת הפיקוח בשיטור
העירוני ,כמו שאתם יודעים היה לנו פער בתפקיד הזה ושי חסיד עבר מכרז והוא נבחר
לתפקיד ,והוא גם גר ברמת גן בעבר ,עבר לגור בראש העין .בין השנים  2013-2020היה
סמנכ"ל תפעול בחברת הפארקים ברמת גן ,קיבלנו עליו המלצה טובה וחמה מעיריית רמת
גן ,בין השנים  2001-2013היה  ...המנהל ליחידת הפיקוח של הפארקים ברמת גן ,ואנחנו
רוצים לאשר אותו למנהל אכיפה ופיקוח כמפקח על פי חוקי עזר של עיריית ראש העין.
ברשותכם נעלה את זה להצבעה .ראש העיר?
שלום בן משה ,ראש העירייה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד.
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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 :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 יצא .בני אנניה?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
שלום בן משה ,ראש העירייה :יצא.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז שגיא?
רז שגיא ,חבר מועצה :אני חושב.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה בן טובים?
משה בן טובים ,חבר מועצה :רגע ,חכה ,הוא חושב ,הוא לא יכול ...
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
עדי אביני ,חבר מועצה :מה ,לא מכינים שיעורי בית לישיבה? עכשיו מקבלים החלטה?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה בן טובים?
משה בן טובים ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יוכי?
ד"ר יוכבד פנחסי-אדיב ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חנוך עוז?
שלום בן משה ,ראש העירייה :יצא.
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החלטה מס' 2
סעיף  3בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסמכה של שי חסיד מנהל
מח' אכיפה ופיקוח כמפקח עפ"י חוקי עזר של עיריית ראש העין.
בעד )12( :שלום בן מ שה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,שלום מעוז,
דורון אמסלם ,עופר גבאי ,בני אנניה ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב.
יצאו )4( :עומר רצון ,יעקב אדמוני ,חנוך עוז ,בני בנגה בית אור.
 .4אישור מינוי שפרה סטרוסקי כמנהלת אגף החינוך ותנאי העסקתה בהסכם בכירים בין
 70%- 75%משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים________________________
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיף  ,4אישור מינוי שפרה סטרוסקי כמנהלת אגף החינוך
ותנאי העסקתה בהסכם בכירים בין  70%-75%משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים.
שפרה בבקשה ,תציגי את עצמך.
שלום בן משה ,ראש העירייה :מי שלא מכיר ,שפרה הייתה בשנה פלוס האחרונות סגנית
מנהלת אגף החינוך ואחראית על החטיבה העליונה .כל יתר הפרטים שלה היא תספר על
עצמה והיא נבחרה במכרז פה אחד לשמש ,להחליף את מנהלת האגף .בבקשה.
רז שגיא ,חבר מועצה :מ י שלא מכיר אותה מתחיל עם השנה האחרונה ,מי שמכיר אותה
יודע שהיא הייתה מנהלת "גוונים" והייתה במשרד החינוך והייתה מנהלת ברעננה ...
משתתף בדיון :תן לה להגיד.
רז שגיא ,חבר מועצה :סליחה.
שלום בן משה ,ראש העירייה :אני יודע את כל זה.
רז שגיא ,חבר מועצה :ברור שאתה יודע.
שלום בן משה ,ראש העירייה :אני משאיר לה להציג את זה.
רז שגיא ,חבר מועצה :בכל זאת ניסיתי לעזור לך ,אתה רואה ,אני תמיד עוזר לך.
שפרה סטרוסקי ,מנהלת אגף החינוך הנכנסת :טוב ,ערב טוב לכולם ,אני מתרגשת מאוד.
אז אני שפרה סטרוסקי ,כמו שאמרתי במכרז אני תושבת העיר ,נשואה באושר לישראל
היקר ,אמא ל 3-ילדים ,תום בן  ,31מיכל הפכה אותי לסבתא לפני שבוע ,יום אחרי המכרז,
נכד ראשון ,בת  ,28ויובל בן  .22אני שנה מנהלת את המחלקה לחינוך על יסודי כאן בעיר,
ובמקביל מובילה שני מהלכים ,האחד אני מובילה את הנושא של צוות חר"ש ,שזה צוות
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שהקמנו השנה ,חיבורים בין החינוך ,הרווחה והשפ"ח שכל יום שעובר מוכיח כמה שזה
חשוב בשביל הילדים שלנו ,ואני ממונת קורונה בחינוך ,ממש הרגע קיבלתי ,ככה יצאתי,
קיבלתי הודעה על מורה מאומתת ,אנחנו כל הזמן סביב העניין הזה .תקופה מאתגרת,
תקופה,
משתתף בדיון :מותר לגלות מאיזה בית ספר?
שפרה סטרוסקי ,מנהלת אגף החינוך הנכנסת :כן ,בית ספר אפק ,מורה מאומתת שנפגשה
ביום חמישי האחרון עם שתי כיתות חינוך מיוחד ,הם ייכנסו לבידוד .תקופה מאתגרת ,אבל
באמת שני נושאים שעזרו לי להכיר את העיר ,את השפה של העיר ,את האנשים ,ללוות את
המ נהלים מקרוב ,את כל המנהלים ,לא רק של העל יסודי ,באמת שנה מעניינת וטובה .לפני
כן עבדתי במשרד החינוך באגף לחינוך על יסודי ,הייתי בצוות הניהול של האגף  5שנים ,לפני
כן ניהול תיכון "אביב" ברעננה ושם התחלתי את קריירת הניהול שלי ,מנהלת חטיבת
"גוונים" בראש העין זא ת הייתה תקופת פריחה נפלאה שבה זכינו לפרס חינוך והפכנו
לחטיבה למנהיגות מעצבת ומובילה פדגוגיה דיגיטלית ,חדשנות המאה ה ,21-עשינו המון
דברים יפים ועדיין הדברים האלה קורים ב"גוונים" והתפשטו לכל העל יסודי .אני בתארים
שלי תואר ראשון למינהל עסקים ומדעי המחשב והתואר השני במינהל חינוך ,ואני בוגרת
שתי תכניות למנהלים מובילי שינוי ומנהלים מצטיינים" ,מפרש" ו"צמרות" .בתפיסה שלי
אני מאוד מחוברת ומיישמת וחיה את המשפט שלמדינה שלנו אין הרבה אוצרות טבע ,זה
אמר יצחק רבין .אין פחם ,אין נפט ,אבל יש לנו אוצר טבע שהוא שלנו וזה הילדים שלנו ו,
משתתף בדיון :אומרים שבן גוריון אמר.
שפרה סטרוסקי ,מנהלת אגף החינוך הנכנסת :יצחק רבין בטקס הסיום,
משתתף בדיון :הוא חזר על מה שבן גוריון אמר בזמנו.
שפרה סטרוסקי ,מנהלת אגף החינוך הנכנסת :אוקיי ,וזה באמת ,אני חושבת שאנחנו כאן
בשביל הילדים ואנחנו כאן בשביל לעשות את המיטב .אני מאוד מאמינה שאנחנו ,מערכת
החינוך היא לא רק מערכת של ידע ,היא לא רק מדע ,היא אדם ,ואם אני צריכה לחלק את
המשאבים ,משאבים צריכים להיות  50%מדע ו 50%-אדם .אנחנו כאן מטפחים אנשים ויש
למערכת הזאת את הכח ואת היכולת לעשות את שני הדברים במקביל ,את התפיסה הזאת
אני פיתחתי ב"גוונים" כי חטיבת "גוונים" הייתה חטיבה שהובילה פדגוגיה חדשנית ,לכל
התלמידים היו מחשבים ניידים ונראה הכל יפה וטוב ,אבל ברגע האמת חסר היה ,לא היה
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מספיק ככה להסתכל על מי שיושב לידך ולראות איך אני יכול להירתם ולעזור ,ואיך אני
באמת הופך להיות בן אדם הרבה יותר טוב והרבה יותר משמעותי ,ואז פיתחתי את התפיסה
של המדע והאדם יחד עם צוות "גוונים" .על בסיס זה אנחנו בנינו את בית הספר למנהיגות,
מהצוות ,שאדם ינהיג קודם כל בן אדם אחד לפני שהוא יהיה מנהיג המדינה ,שינהיג את
עצמו .אז אני מאוד מאמינה בתפיסה הזאת ,היא ככה מובילה אותי ,כשעברתי לתיכון
"אביב" ברעננה המשכתי להוביל את התפיסה ששם זה בא לידי ביטוי במיזם שנקרא נראות
האדם במערכת החינוך .לי מאוד חשוב שבמערכת החינוך יראו את האנשים ,ויראו אותם על
חולשותיהם ועל חוזקותיהם ויראו איך הם מקדמים אותם מהמקום שהם נמצאים בו .אז
זהו ,זאת התפיסה שלי ,זאת אני ואני מתרגשת,
דורון אמסלם ,חבר מועצה :שאלה קטנה ,זה לא ראיון ,יעשו לך ראיון בוועדה יותר מכובדת,
רק שאלה קטנה .עבדת פעם עם ציבור חרדי? סתם בשביל לדעת כי מנהלת אגף עובדת פה עם
הרבה.
שפרה סטרוסקי ,מנהלת אגף החינוך הנכנסת :קודם כל היום אני עובדת עם גיל באופן
צמוד וכשעבדתי במשרד החינוך ,האגף שלנו חלש על החינוך העל היסודי על כל המחוזות,
מצפון ועד דרום וגם המחוז החרדי ,היו לנו קשרי עבודה צמודים .ברורה לי הרגישות ,ברורה
לי הייחודיות ,בהחלט כן.
בני אנניה ,חבר מועצה :אני אשמח לשמוע כמה מילים ממך על הנוער ועל הספורט.
שפרה סטרוסקי ,מנהלת אגף החינוך הנכנסת :אני מאמינה שחינוך פורמלי ובלתי פורמלי
בכלל אלה הם נושאים משלימים שממש צריכים להיות לא רק משלימים האחד את השני
אלא שזורים אחד בשני .אני מאוד מאמינה במקום של החינוך הבלתי פורמלי ,בוודאי
שלחנך לחיים לבריאים ,לספורט זה חלק מאוד משמעותי ,ובראייה כללית אני חושבת
ששעות ה ,זמן בית הספר וזמן הפנאי צריכים לדבר ,צריכים להתחבר וצריכים לייצר
איזושהי סינרגיה בכל שעות היממה לתלמיד.
משתתף בדיון :בהצלחה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שפרה תודה ,לכי לנכדים.
(מדברים יחד)
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו נצביע על סעיף  ,4אישורה של שפרה ,ראש העיר?
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שלום בן משה ,ראש העירייה :בעד.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :והשכר ,בעיקר השכר.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :והשכר כמובן ,מה שהגדרנו .ישי אדוארד?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד ,סגן 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 :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 :בני אנניה?
בני אנניה ,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 ,בהצלחה רבה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 3
סעיף  4בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי שפרה סטרוסקי
כמנהלת אגף החינוך ותנאי העסקתה בהסכם בכירים בין  70% - 75%משכר מנכ"ל בכפוף
לאישור משרד הפנים.
בעד ) 13( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,שלום מעוז,
דורון אמסלם ,עופר ג באי ,בני אנניה ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב,
חנוך עוז.
יצאו )3( :עומר רצון ,יעקב אדמוני ,בני בנגה בית אור.
 .5אישור בקשה לעבודה נוספת ליהודית שרוני (אגף החינוך)
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :תודה .סעיף  ,5אישור בקשה לעבודה נוספת ליהודית שרוני,
אנחנו פרסמנו פה את השם כי זה לא נושא כלכלי .יהודית שרוני היא מנהלת היחידה של
הנוער בסיכון,
משתתף בדיון :קידום נוער.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :קידום נוער ,והיא הגישה לנו בקשה שבתחילה לא אישרנו
אותה ,והיא הגישה לנו בקשה חוזרת לקיים הרצאות ,סדנאות בביתה בשעות הערב או
בשישי בבוקר .אין זיקה לעבודה במחלקת קידום נוער ,מדובר בהרצאות בתחום העצמה
וריפוי רגשי ,עיסוק הקרוב לליבה .יש להבהיר לעובדת כי כשעולה למועצה זה ,הודענו לה
שנחשוף את שמה מכיוון שזה לא אירוע כלכלי והיא כמובן הסכימה ,ואני מבקש להעלות
את זה פה לאישורכם.
רז שגיא ,חבר מועצה :היא מועסקת ?100%
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :כן.
שלום בן משה ,ראש העירייה :אבל זה לא בשעות העבודה שלה.
רז שגיא ,חבר מועצה :מה זה לא בשעות העבודה ...
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישרנו לה  4שעות שבועיות בשעות הערב ,הוועדה ,אתם
שואלים ,אני רוצה לענות.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מי שעובד במשרה נוספת ,העסקה נוספת טעונה
אישור מועצה ,אנחנו באים לפה ,זו לא פעם ראשונה.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה 4 :שעות שבועיות בשעות הערב או בימי שישי .ראש העיר?
שלום בן משה ,ראש העירייה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי אדוארד?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד ,סגן 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 :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 :בני אנניה?
בני אנניה ,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 :חנוך עוז?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 4
סעיף  5בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד בקשה לעבודה נוספת
ליהודית שרוני (אגף החינוך).
בעד ) 13( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,שלום מעוז,
דורון אמסלם ,עופר גבאי ,בני אנניה ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב,
חנוך עוז.
יצאו )3( :עומר רצון ,יעקב אדמוני ,בני בנגה בית אור.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיף  ,6אישור בקשה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :שנייה ,אני רק רוצה להבהיר ,האישור הוא לשנתיים
כאשר בתום השנה הוועדה שתבחן את זה ,אם אין שינוי אז בהתאם לאישור לשנתיים ואם
יש שינוי זה יחזור לפה .רלבנטי גם לסעיף הבא.
 .6אישור בקשה לעבודה נוספת לא.ח( .אגף רישוי ופיקוח)

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אוקיי ,אישור בקשה לעבודה נוספת לעובד בשם א.ח ,.לא נפרט
את שמו .מדובר בעובד שנקלע לחובות עקב עסק שקרס ועל מנת לעמוד בהחזר החובות
מבוקש לאשר עבודה נוספת כנהג אוטובוס ,ממלא מקום בסופי שבוע ,שישי ומוצאי שבת.
אין ניגוד עניינים לעבודתו בעירייה ,הוועדה ממליצה לאשר עד  10שעות בסופי שבוע באופן
שלא יפגע בתפקודו בעבודה וכל עוד לא יעבוד במסלולים בתחום העירייה .האישור תקף
לשנה ועוד שנה ,הארכת התקופה לשנה נוספת תהיה טעונה אישור ועדת השלושה .אני
ברשותכם מעלה את זה להצבעה .ראש העיר?
שלום בן משה ,ראש העירייה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי אדוארד?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
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עדי אביני ,חבר 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 :בני אנניה?
בני אנניה ,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 :חנוך עוז?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 5
סעיף  6בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד בקשה לעבודה נוספת לא.ח
(אגף רישוי ופיקוח).
בעד ) 13( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,שלום מעוז,
דורון אמסלם ,עופר גבאי ,בני אנניה ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב,
חנוך עוז.
יצאו )3( :עומר רצון ,יעקב אדמוני ,בני בנגה בית אור.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אוקיי ,תודה רבה לכם.
רז שגיא ,חבר מועצה :מה עם אמנת השירות,
משתתף בדיון :אמנת השירות העירוני ,לא?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :לא ,אנחנו דחינו את זה לישיבה הבאה.

סעיף  7בתוספת לסדר היום :הצגת אמנת השירות העירונית – נדחה לישיבת מליאת מועצה
הבאה.
** סוף הישיבה **
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
סעיף  1א .בסדר היום :אישור תב"ר מס'  1062עבור שיפוץ ואחזקה של מרכז לגמילה
מהתמכרויות ואמצעי המחשה משני תודעה ,ע"ס  75,000ש"ח במימון המשרד לחיזוק
וקידום קהילתי.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  1062עבור שיפוץ ואחזקה של מרכז
לגמילה מהתמכרויות ואמצעי המחשה משני תודעה ,ע"ס  75,000ש"ח במימון המשרד
לחיזוק וקידום קהילתי.
בעד ) 14( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עדי אביני ,שלום מעוז ,עופר גבאי,
עומ ר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב,
חנוך עוז ,בני בנגה בית אור.
סעיף  2בסדר היום :אישור הגדלת תב"ר מס'  1728עבור שיפור חזות כניסות לעיר ומתחם
תרבות –  ,TOP TENע"ס  ₪ 900,000במימון עירייה (תקציב קודם  ,₪ 100,000תקציב
מעודכן  - ₪ 1,000,000נדחה
החלטה מס' 2
סעיף  3בתוספת לסדר היום :אישור הסמכה של שי חסיד מנהל מח' אכיפה ופיקוח כמפקח
עפ"י חוקי עזר של עיריית ראש העין.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסמכה של שי חסיד מנהל מח' אכיפה ופיקוח
כמפקח עפ"י חוקי עזר של עיריית ראש העין.
בעד )12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,שלום מעוז,
דורון אמסלם ,עופר גבאי ,בני אנניה ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב.
יצאו )4( :עומר רצון ,יעקב אדמוני ,חנוך עוז ,בני בנגה בית אור.
החלטה מס' 3
סעיף  4בתוספת לסדר היום :אישור מינוי שפרה סטרוסקי כמנהלת אגף החינוך ותנאי
העסקתה בהסכם בכירים בין  70% - 75%משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי שפרה סטרוסקי כמנהלת אגף החינוך
ותנאי העסקתה בהסכם בכירים בין  70% - 75%משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד
הפנים.
בעד ) 13( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,שלום מעוז,
דורון אמסלם ,עופר גבאי ,בני אנניה ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב,
חנוך עוז.
יצאו )3( :עומר רצון ,יעקב אדמוני ,בני בנגה בית אור.
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החלטה מס' 4
סעיף  5בתוספת לסדר היום :אישור בקשה לעבודה נוספת ליהודית שרוני (אגף החינוך).
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד בקשה לעבודה נוספת ליהודית שרוני (אגף
החינוך).
בעד ) 13( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,שלום מעוז,
דורון אמסל ם ,עופר גבאי ,בני אנניה ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב,
חנוך עוז.
יצאו )3( :עומר רצון ,יעקב אדמוני ,בני בנגה בית אור.

החלטה מס' 5
סעיף  6בתוספת לסדר היום :אישור בקשה לעבודה נוספת לא.ח (אגף רישוי ופיקוח).
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד בקשה לעבודה נוספת לא.ח (אגף רישוי
ופיקוח).
בעד ) 13( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,שלום מעוז,
דורון אמסלם ,עופר גבאי ,בני אנניה ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב,
חנוך עוז.
יצאו )3( :עומר רצון ,יעקב אדמוני ,בני בנגה בית אור.
סעיף  7בתוספת לסדר היום :הצגת אמנת השירות העירונית – נדחה לישיבת מליאת מועצה
הבאה.

_______________________
שלום בן משה
ראש העיר

_____________________
אילן הררי
מנכ"ל העירייה
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