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נוכחים:
 .1שלום בן משה

-

ראש העיר

 .2ישי אדוארד

-

ס/מ"מ ראש העיר

 .3מיכאל מלמד

-

סגן ראש העיר (יצא בשעה )18:53

 .4עומר שכטר

-

סגן ראש העיר

 .5מעוז שלום

-

חבר מועצה (יצא בשעה )19:56

 .6דורון אמסלם

-

חבר מועצה

 .7עדי אביני

-

חבר מועצה (הגיע בשעה )19:33

 .8עופר גבאי

-

חבר מועצה

 .9עומר רצון

-

חבר מועצה

 .10בני אנניה

-

חבר מועצה

 .11יעקב אדמוני

-

חבר מועצה

 .12ד"ר יוכבד פנחסי אדיב -

חברת מועצה

 .13רז שגיא

-

חבר מועצה

 .14משה בן טובים

-

חבר מועצה

 .15חנוך עוז

-

חבר מועצה

 .16בני בנגה בית אור

-

חבר מועצה

חסרה:
 .1מיכל סופרין דיסטניק -

חברת מועצה

נוכחים:
 .1אילן הררי

-

מנכ"ל העירייה

 .2עו"ד פרומה פורת -

יועמ"ש העירייה

 .3רו"ח רחבעם חיים -

גזבר העירייה

 .4ניר אבנון

-

מבקר העירייה

 .5אריה גלברג

-

מהנדס העירייה

 .6אורי דורון

-

סגן גזבר העירייה

 .7שריה אריה

-

מנהל מח' ספורט
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סדר היום:
 .1אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1568עבור נגישות פיזית פרטנית גנים מגרש  - 910גן כלנית ,ע"ס
 ₪ 21,015במימון משרד החינוך
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1869עבור אולם ספורט ליד בי"ס נתיבות משה ,ע"ס
 ₪ 2,450,198במימון מפעל הפיס (תקציב קודם  ,₪ 9,038,800תקציב מעודכן
.)₪ 11,488,998
ג .אישור תב"ר מס'  1569עבור נגישות פיזית פרטנית ממ"ד אוהל שלום ,ע"ס 384,602
 ₪במימון משרד החינוך.
ד .אישור תב"ר מס'  1334עבור התנעת פרויקטים בשיטת  ,B.O.Tע"ס ₪ 2,000,000
במימון עירייה – ירד מסדר היום.
תוספת לסדר היום:
 .2א .הצגת פעילות מח' הספורט ע"י מנהל מח' הספורט מר שריה אריה ומחזיק תיק
הספורט חבר המועצה עומר רצון.
ב .הצגת פעילות העמותה לספורט ע"י מר עומר רצון מחזיק תיק הספורט וחבר
הדירקטוריון.
 .3אישור עדכון מסמך קריטריונים להקצאת קרקעות ומבנים בנוגע להקצאה למעונות יום
בהתאם לנוהל הקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית.
 .4אישור מינוי יחיאל חדד כדירקטור מקרב נציגי ציבור בתאגיד המים והביוב "עין אפק"
בע"מ ,עפ"י חוק תאגיד מים וביוב ,התשס"א ,2001-כפוף לאישור הוועדה לבדיקת
מינויים שהוקמה לפי סעיף  18ב' לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה ,1975 -לאחר
סיום כהונה של אלי שמואלי שתכנס לתוקף בתאריך דצמבר .2019
 .5דיון בדו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת .2018
 .6בישיבה זו יינתן מענה לשאילתות כמפורט להלן:
חבר המועצה רז שגיא בנושאים:
א .שיבוץ תלמידים לביה"ס במתחם .808
ב .תחנת המעבר לפסולת בניין שנמצאת בדרך בן גוריון.
ג .שדרוג ופיתוח רחוב האצ"ל.
ד .איתור ומינוי רב ראשי לעיר.
חבר המועצה בני בנגה בית אור בנושא:
א .תחבורה באזורי התעשייה והמסחר בצפון העיר.
ב .תכנון ובניית מבני ציבור בפסגות אפק.
ג .תחנת הכח בצומת קסם.
 .7אישור מתחם  Eע"ש נביאי ישראל (מתחם הנביאים) בהתאם לפרוטוקול ועדת שמות
מיום .20/12/2017
 .8תיקון לסעיף  1761000110שכר מוקד עירוני :במקום "מוקדן" ,מנהל מח' מוקד פניות
ציבור ובקרה עירונית.
 .9אישור הענקת תואר יקיר העיר ראש העין ליגאל יוסף ראש העיר לשעבר ,במסגרת ציון
אירוע  25שנה להכרזת ראש העין כעיר בישראל.
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 .10אישור מינוי יונתן זכרין כווטרינר רשותי בהתאם להחלטת הוועדה לבחירת עובדים
סטטוטוריים.
 .11אישור מינוי שחר טלקר כפקח עירוני עפ"י חוקי העזר של עיריית ראש העין.
 .12אישור מינוי חבר המועצה בני אנניה כדירקטור במרכז קהילתי ע"ש קימרלינג בע"מ.
 .13אישור מינוי טובה אורון כנציגת ציבור בוועדת שמות.
 .14הצגת הדו"ח הכספי של העמותה לפיתוח שירותים חברתיים לראש העין לשנת .2018
 .15עדכון אילן הררי מנכ"ל העירייה בנושאים שוטפים.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חברים ערב טוב אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת המועצה
מן המניין מס'  .16/14שלום בן משה ,ישי ,מיכאל ,עומר שכטר ,עדי ,מיכל ,שלום מעוז ,דורון
אמסלם ,עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,יוכי ,רז שגיא ,משה בן טובים,
חנוך עוז ,בני בנגה .ראש העיר בבקשה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רוצה ברשותכם לפתוח בדיווח שכבר דיברנו עליו ודובר עליו
אבל פטור בלא כלום אי אפשר על האירוע שקרה אצלנו בשבוע ,שבועיים אחרונים ,באותו
מעון משפחתון פרטי ברחוב סנהדרין ,מכיוון שהנושא הזה כבר נדון בטלוויזיה וברדיו ועוד
לא הסתיים אז המצב עכשיו כרגע שהמנהלת של המעון פתחו נגדה בהליכים משפטיים,
הוגש כתב אישום והיא תישפט בבית המשפט המחוזי בלוד .המעשה כפי שהתגלה לנגד עינינו
ולמשמע אוזנינו חמור מעין כמוהו ,אכזרי ,ברוטאלי ,סדיסטי שאי אפשר לתאר אותו איך
אפש ר להתעלל בילדים קטנים כאלה בגיל כזה רך ,התעללות סדרתית שבאמת ממש מזעזע.
התגובה של ההורים הייתה תגובה קשה מאוד באופן די טבעי מכיוון שהם בהחלט מרגישים
סוג של הפקרת הילדים שלהם ,שהם לא ידעו מה שקורה ,ואיך דבר כזה יכול לקרות זה
טבעי ואנושי שההורים לוקחים על עצמם אחריות כי הם הילדים שלהם ,ואחרי שראו את
מה שפרסמה המשטרה שהובא לבית המשפט זה בהחלט הביא אותם לשיאים קשים
מאוד והיו הפגנות גם אצלנו בעיר וגם בכל הארץ ,תוך כדי העניין הזה בתוך השבוע הזה
התברר שיש מקרה דומה אחד בעפולה ואחד בראשון לציון והיו דברים מעולם זה לא מנחם
אותנו זה שיש בעיות כלליות זה לא אומר שלא נוקטים בחומרת העניין .ביום שבת בבוקר
הי יתה הצתה של הבית איפה שגרה הבחורה הזאת ,והגן שלה ,המעון שלה שנמצא למעלה
בכלל כדאי שנדבר במונחים זה לא גן ולא גננת כי זה עושה עוול כרגע לגננות שהן בהחלט
אוכלוסיי ה אחרת והם בפיקוח של משרד החינוך וכו' ,וכו ,הם לא שייכים לאגף החינוך
מעונות היום תיכף נגיד על זה משהו ברמה הכללית .ההצתה שהייתה חמורה מאוד ,גם היא
מעשה חמור ביותר ,שרק בנס לא הסתיים באסון כיוון שהיו  3בלוני גז ממש ליד הקיר
והייתה משפחה של סבתא עם  2ילדים שגרה בקרבה ,בצמוד לבניין הזה אגב גם בית כנסת
היה צמוד לזה ,בית הכנסת בכלל לא קרה שום דבר הוא נמצא בגב של המקום .על פי
מקורות זרים נעצר חשוד ואני אומר בכוונה מקורות זרים בהומור מסוים ואנחנו נשאיר
כמובן את הבדיקה למשטרה ,אם זה הוא ואם זה לא הוא ומה הסיבות וכדומה בכל מקרה
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המעשה הזה חמור גם כן ,מאוד ,מאוד ,וכמו שאני אומר אלימות לא פותרים באלימות
ופשע לא פותרים בפשע .הפגנה של ההורים בכל הארץ ,הייתה הפגנה מאוד קשה ,מאוד
נוקבת כולל אתמול בערב מול סימפוניה ,מחזות באמת קשים שההורים קשרו את עצמם
בחבל ביחד ובכו אמא אחת שכל הזמן התייפחה בבכי ,תיכף אני אגיד אני אתן למנכ"ל מה
הפעולות שאנחנו עשינו כדי לסייע להורים ולילדים .מכל מקום אני רוצה לומר לכם ברמה
המערכתית הארצית ,השורש הרע של כל העניין הזה והחטא הקדמון של העניין הזה
שההתייחסות לילדים מגיל  0עד גיל  3היא התייחסות בבחינת מתן פתרון לאמהות בעיקר
אבל גם לאבות כדי שיוכלו ללכת לעבודה וכדי שיהיה להם מענה לילדים שלהם כדי שיוכלו
גם לפתח את הקריירה שלהם שזה בהחלט מטרה ראויה אבל וכך זה נראה זאת הסיבה שזה
היה בעבודה ברווחה ,עבר אחר כך לתמ"ת ,עבר לכלכלה וחזר למשרד העבודה והרווחה .זה
לא המקום זה לא המקום שצריך להיות שם .הילדים שלנו ובכלל בארץ צריכים להתחיל
להתחנך מגיל  0כמו שמגיל  3אין הבדל גדול ההיפך הגילאים האלה של  0עד  ,3גיל שנה,
שנתיים ושלוש ,כבר מזמן כולם יודעים כל אנשי החינוך והפסיכולוגים בארץ ובעולם יודעים
שהגיל הזה הוא משמעותי מאוד ,מאוד ומשפיע על ההתפתחות השכלית של הילד ועוד ,ועוד
וכו' .לכן צריך להעביר את האחריות למשרד החינוך הוא צריך לקבל אחריות על כל הרצף
כך יהיה רצף חינוכי ג ם יסתכלו על הילדים בצורה כזאת ולא  ...בלבד .אני דנתי בדבר הזה
עם חלק מראש י הרשויות בשלטון המקומי ואנחנו מגבשים הצעה לשנות את החקיקה ואולי
לפני החקיקה במסגרת אולי במסגרת הסכם קואליציוני שיהיה בממשלה החדשה כשתהיה
כשהמשימה הזאת או האחריות הזאת תעבור לשר החינוך .אני ראיתי אתמול באיזה מקום
ששר החינוך דיבר עם ראש הממשלה ,הוא דיבר איתו וכו' וכו' יש פרסום שהוא אמר שהדבר
הזה יעלה כ –  5מיליארד אם שר החינוך יקבל את זה זה יעלה  5מיליארד .בכל מקרה זה
עולה ,אבל דבר אחד צריך לזכור להערכתי כ –  85אחוז מכלל הילדים בגיל הזה בארץ
נמצאים במעונות ,במשפחתונים ,בפעוטונים פרטיים רק אחוז קטן נמצא במסגרות מה
שנקרא מעונות יום של משרד התמ"ת שהתחיל לבנות אותם לאחרונה .אצלנו הנתון
שקיבלתי עכשיו לפני שעה קלה יש לנו כ –  4000תינוקות בגילאים  0עד גיל  ,3מספר מדהים,
עכשי ו אנחנו יודעים כמה מעונות יש רשמיים שנמצאים של ויצ"ו ,של נשות חירום ושל
אמונה וגם ש ל מקום בלב זה בטל בשישים כל היתר נמצאים ברחבי העיר במקומות שונים
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בבתים שונים ,אחרי שהעניין הזה יתפתח אנחנו רצינו להגיע להתקשר ,לראות ואחרי
שעשינו עבודת מחקר כזו או אחרת איתרנו כ –  80פעוטונים ומשפחתונים פרטיים שנמצאים
עיר ,זאת אומרת בעצם רוב התינוקות שלנו נמצאים בידיהם של מעונות פרטיים .עכשיו אני
רוצה לסייג ולומר כך האירוע הזה החמור הוא לא בהכרח ואני מאוד מקווה ואני גם מאמין
שהוא לא משקף את היחס ואת הטיפול שיש לאלה שמחזיקים את המעונות הפרטיים .אני
יודע שיש בעיר הזאת מאות נשים שבמשך הרבה מאוד שנים מטפלות בילדים ועושות את זה
בנאמנות בצומת לב וברגישות רבה מאוד ,כך שהאירוע הזה ככל שהיה חמור אסור שאנחנו
נגיד שככה זה חזות הכל ,וכל המטפלות הן כאלה וכו' וכו' ,אסור לנו להגיד את זה כי א' זה
לא הוגן אין לנו שום נתונים דבר שני אלה האנשים שימשיכו לטפל בילדים שלנו בזמן הנראה
לעין .כתוצאה מהאירוע הזה עשינו מספר פעולות אני מבקש מהמנכ"ל שיתן סקירה קטנה
כולל מה שקרה עם ההצתה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :טוב מהרגע שהאירוע הזה נודע בתקשורת ונודע לנו גם דרך
התקשורת עובדות הרווחה של הרשות חברו לאימהות של הגנים הפעלנו תכנית של 12
מפגשים שהראשון התקיים ביום שלישי שבוע שעבר והשני יתקיים השבוע ,הזמנו את כל
ההורים של אותו פעוטון זה  18משפחות 19 ,ילדים 18 ,משפחות יש משפחה אחת עם 2
ילדים ופתחנו את השירות הפסיכולוגי שלנו כדי לסייע למשפחות .ביום חמישי בערב כאשר
פורסם הסרט בתקש ורת פתחנו מוקד טלפוני בערב עם מר אבי עזר סגן מנהל של השירות
הפסיכולוגי בעירייה שענה לטלפונים לכל מי שרצה כמובן פרסמנו את זה ,פנו  2הורים בלבד,
וביום שישי מ –  8עד  12בצהריים פתחנו באגף החינוך את השירות אגף החינוך אפשרות
להגיע לשירות הפסיכולוגי של העירייה ,במקביל אני דיברתי עם  4אמהות כדי לבדוק איתן
מה המצב ,רצינו לפתוח עבורן פעוטון שלנו על מנת לתת להם מענה ,אחרי שהן בדקו קיבלנו
תשובה שלא צריך אז ירדנו מהנושא של הפעוטון ,אבל אני הייתי בקשר עם חלק מהאמהות
הייתה אמא אחת שהייתה יותר הילה ניקול קוראים לה שהיא ריכזה את הקשר עם
ההורים .שבת בבוקר איך שקרה האירוע כל גורמי החירום והגורמים בעירייה הגיעו למקום
ואפשר בהחלט לציין את זה בחיוב למרות שהאירוע הוא בהחלט כמו שנאמר על ידי ראש
העיר ,האירוע הוא מאוד ,מאוד חמור .היינו שם כולנו וסייענו למשפחה ,למשפחת מעודה
המלצנו להם להתפנות למשפחה שהם שכנים הם מרחוב סנהדרין עברו לרחוב נביאים,
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השירות הפסיכולוגי הגיע ,עובדות הרווחה של העירייה הגיע וסייענו להם ,ובמקביל אנחנו
בקשר איתן מאז מיום שבת ,ועד אתמול ,אתמול ראש העיר בראשות ראש העיר כינסנו פה
 70מפעילי פעוטונים שיש פה בעיר ראש העין ,הסברנו להם את המשמעות של החוק החדש
שאמור להיכנס ב –  ,1/9ב –  1/9/19אמור להיכנס חוק חדש גם חוק שמדבר על הפיקוח על
הפעוטונים וגם חוק שמדבר על נושא המצלמות ,הסברנו להם ,ראש העיר הסביר ,הנציגה של
היועצת המשפטית הסבירה ,הבאנו גברת ממשרד החינוך שתסביר להם על הפעלת
הפעוטונים ועל הפיקוח והצענו להורים להיפגש איתנו ,אתמול הם לא כל כך רצו כי מי
שעקב ברשתות הי יתה איזה גברת מגן יבנה שריכזה את כל האירוע הזה ואנחנו מחר בערב
ראש העיר אמור לפגוש את המשפחות ,במקביל אנחנו ממשיכים מפגשים של אגף הרווחה
עם  18זוגות הורים .כרגע כל הילדים מסודרים במקומות אחרים אנחנו בקשר איתם ,ואני
יכול פה לומר גם מילת הערכה גם לשירות הפסיכולוגי ,גם לאגף החינוך ,גם לביטחון לכל מי
שעשה וברור לנו שזה אירוע רע חריג וכל מילה של כאחד יאמר פה בהחלט ברורה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מה מנע מהעירייה בשנים האחרונות היו הרבה תקלות זה
לא תקלה ראשונה להעביר את הפעוטונים לפיקוח של העירייה ,לאמץ אותם ועדת החינוך,
העלינו את זה הרבה פעמים אני העליתי את זה גם בשיחה איתך ב –  20/6הנה זה רשום לי
פה כאילו הייתי נביא ,למה אנחנו מגיבים ,זה יפה מאוד הפעולות שהוא תיאר והתגובות זה
טוב מאוד אבל למה העירייה לא לקחה אחריות על הפעוטונים כאשר ידענו כבר מזמן
שהפעוטונים זה בעיה ,ניהול פעוטונים בראש העין לא בראש העין בארץ בעיה ,אבל אני
בראש העין.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אני חושבת שמעבר לזה צריך לשאול שאלה איך
העירייה מתכוונת או העיר יותר נכון מתכוונת לטפל הרי הולכים להיכנס עוד זוגות צעירים,
ברור לנו שנכנסים זוגות צעירים הלחץ על המערכת תגבר ,אנשים אין להם באמת פעוטונים,
יש בעיה עם מעונות היום איך העירייה נערכת לזה ,זאת אומרת כמויות התושבים רק
הולכות וגדלות ,זוגות צעירים ,ילד אחד  ,שניים ,שלושה ,מה קורה פה זה רק פתח בדיוק
לדברים האלה.
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שלום בן משה ,ראש העיר :אני אגיד לכם לא נפתח כי זה דיון רחב אבל אני יענה בקיצור
נמרץ ,ראשית ,ראשית ,ראשית אנחנו יכולים להעמיד לרשות ההורים את מה שאפשר
להעמיד ,אנחנו השנה כבר בונים  3מעונות יום ,יש לנו מכסת מעונות יום והיא תסתיים מתי
שהוא עדיין צריך להיות ברור לגמרי שהפתרון לפני אחריות מי אחראי על מה ,שהפתרון
ימשיך להיות בשנים הקרובות במסגרת הפרטית ואנחנו צריכים ,ואנחנו צריכים למצוא
דרכים איך לאפשר לאנשים פרטיים לפתוח מעונות יום פרטיים .אנחנו צריכים לאפשר
להורים לאנשים פרטיים לפתוח זה הפתרון היחידי בשנים הקרובות הנראות לעין ,ועל פי מה
שקיים והנהלים שקיימים היום כל מי שרוצה לפתוח בבית פרטי שלו צריך לבקש שימוש
חורג והשימוש החורג צריך לבוא לועדת המשנה לתכנון ובניה ,ויש התנגדויות ,הניסיון שלנו
בשנתיים האחרונות היה מאוד לא קל ,בכל מקום שניסינו לפתוח היו התנגדויות של
התושבים ,אלה כללים ,וגם אחר כך הולכים לועדת ערר זה תהליך מאוד ,מאוד קשה.
הלוואי אני אומר לכם בעיני רוחי אני אמרתי את זה יותר מפעם אחת כל התושבים
שנמצאים עכשיו ב –  Aו –  Bשיש להם בתים רבי קומות הלוואי וכל בניין כזה היה רוצה
לפתוח מעון יום אצלו בקומה התחתונה ,זה המצב הכי אידיאלי שיכול להיות ,אלא מה כדי
לעשות את זה הוא צריך לקבל הסכמה של התושבים ,העירייה אני אומר לכם .אתה בזמנו,
אנחנו זוכרי ם את זה באותה תקופה גם חנוך היה כוכב טלוויזיוני וכו' וכו' ,אבל באמת יש
בעיה כזאת ,הלוואי אני אומר לכם העירייה וועדת המשנה לתכנון ובניה תאפשר שימוש
חורג לכל משפחה שתרצה לפתוח בתוך בניין גבוה ,בעיקר למטה בדירת גן תוכל לפתוח זה
המצב הכי קלאסי אלא מה צריך שהדיירים יסכימו.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :ובתנאי שהדיירים לא מתלוננים כיוון שזה שטח משותף,
צריך לבוא ולומר את זה ברמה המשפטית.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :שלום מה זה בתנאי שהתושבים לא התלוננו ,התושבים
התלוננו ומעון זה לא מילה גסה.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :שמדברים בבניין משותף יש פה בעיה משפטית ,אתה
משתמש בשטח של אותם דיירים.
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שלום בן משה ,ראש העיר :לגבי העניין למה העירייה לוקחת על עצמה את העניין הזה אז
קודם כל שתדעו ,כל הפעולות שהעירייה עשתה עד עכשיו ותעשה בזמן הקרוב היא עושה את
זה ללא סמכות בכלל ,מכיוון שכל הסמכות נכון להיום על פי החוק מצויה במשרד העבודה
והרווחה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :החוק אוסר עליך לעשות את זה?
שלום בן משה ,ראש העיר :החוק מאפשר רק באמצעות משרד העבודה רק הוא יכול ,החוק
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :החוק אוסר עליך לעשות פיקוח על מעונות יום?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,כן ,כן .כן ,כן.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני רוצה לומר לך אדם פרטי מותר לו לעשות הכל
חוץ ממה שהחוק אסר עליו ,לעומת זאת גוף ציבורי כמו העירייה מותר לו לעשות רק מה
שהוסמך ,הוא מוגבל בפעילות הוא לא יכול לעשות כל דבר .למשל בחקיקה באכיפה יש
חוקים שהעירייה מכוח החוק מוסמכת לאכוף ויש חוקים שלא.
חנוך עוז ,חבר מועצה :פרומה העירייה יכולה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :העירייה יכולה להחמיר באכיפה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בכל מקרה שתדעו גם כך החוק שיצא עכשיו לאחרונה והתנאים
המתנים אפשרות לפתוח מעון יום אם תשימו לב זה מאוד חלבי 4 ,תנאים מאוד כלליים אחד
שאומר שאין לה עבירה פלילית ,שתיים שמי שרוצה לפתוח צריך להגיש הצהרה שהמקום
הזה אכן מתאים מבחינת המקום ,וזה משהו כזה כללי ,עד  7ילדים ,פחות מ –  7לא צריך
לבקש שו ם דבר .צריך לעשות השתלמות הדרכה כזאת שלא כל כך מוגדרת בינתיים וצריך
לעשות השתלמות בתחום של עזרה ראשונה ופה יש הגדרה שצריכים להיות  22שעות הכשרה
בתחום של עזרה ראשונה .אלה הדברים שכרגע מוכתבים ומה שיעשה את זה יקבל זה נקרא
הרשאה זמנית בעניין הזה .בהמשך כשיתקנו את כל התקנות עשו את החוק ואין תקנות,
שיתקנו את התקנות האלה ,התקנות האלה בעצם יתרמו לשפת מעשה את החוק בינתיים
עשו נוהל ,מ –  2020החוק הזה יכנס לתוקפו באופן מלא על כל הכללים שלו כולל הנושא של
המצלמות .המצלמות החוק יכנס לתוקפו רק ב –  2020נכון לעכשיו זה המלצה .מקום בלב
לקח החלטה וכל המעונות של מקום בלב כבר יהיו מצלמות ,כבר מספטמבר הקרוב.
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חנוך עוז ,חבר מועצה :מה עם המעונות שהקצנו להם קרקע או מבנה למה אנחנו לא
מחייבים אותם גם לעשות מצלמות.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אגיד לך המעונות הציבוריים ,של מקום בלב ,מקום בלב
לקח ,המעונות הציבוריים אנחנו יכולים לכפות עליהם לא בטוח שאפשר לגמרי מכיוון
שהחוק אומר שזה יכנס לתוקפו רק ב .2020 -אני אומר לך מה אומר החוק ,אני אומר מה
החוק.
חנוך עוז ,חבר מועצה :גם החוק משאיר שיקול דעת ל –  70אחוז מההורים אם  70אחוז
מה הורים מתנגדים לא שמים ,אז החובה שם היא לא אבסולוטית זה יוזמה שלנו צריכה
להיות כמו שכל הכבוד מקום בלב לקח על עצמו יוזמה צריך להודיע מיידית מחר בבוקר לכל
העמותות שאנחנו נתנו להם הקצאות קרקע ומבנה ,אדוני לעשות מצלמה אנחנו לא יודעים
מאיפה זה בא .הבעיה שלנו פה זה הלא המקרה שגלה ,המקרה שקרה הוא התגלה זה כבר 3
שנים.
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך דרך אגב שתדע המקרה הזה התגלה ,זה שיש מצלמה ,זה
שיש מצלמה זה לא אומר שזה לא יהיה הראיה היא שהיא שמה מצלמה בעצמה ,לא ברור לי
שהיא שמה מצלמה ומצלמת את עצמה.
עומר רצון ,חבר מועצה :המצלמות בסוף הם לא פתרון האופטימאלי למנוע את הפיקוח
לדבר הזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :גם בחוק המצלמות אחרי שהתקנת יש כללים מאוד מחמירים
מי יכול להסת כל ,מתי לצלם ,את מי מצלמים ומי משתמש בזה אחר כך ולכן גם זה לא
פשוט .הפיקוח הרצוף והשוטף הוא יותר חשוב מכל דבר אחר .אנחנו גם אם נחליט מחר
שאנחנו עושים פיקוח צריכים לקבל אישור ממשרד העבודה ,מי שמונה על הדבר הזה .אנחנו
אישור הרשאה ,אנחנו בודקים עכשיו אפשרות.
משה בן טובים ,חבר מועצה :אסור לבקר.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא התשובה היא לא .אני אומר לך שלא .משה אנחנו בוחנים,
אנחנו בוחנים ,אנחנו בוחנים במסגרת המעורבות יתר שלנו למנות מפקח מטעמנו לקבל
עבורו הרשאה ממשרד העבודה והרווחה שיקבל את זה הוא יוכל להיכנס לכל המעונות
ולעשות מידי פעם לפעם ביקורת ובדיקה בלי זה ,אבל הוא צריך להיות מוסמך ולקבל
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הרשאה מהממונה ראש האגף למעונות יום במשרד העבודה והרווחה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :יש לי כמה דברים להגיד על זה ,אחד קודם כל למה אנחנו לא ניזום
מכתב ל –  ,4,000ל –  4,000אנחנו יודעים להגיע ,ידענו לאתר אותם נכתוב להם מכתב נסביר
להם את המגבלה שלנו בחוק לבקש מהם שידווחו לנו איפה הם רושמים את הילדים שלהם
הרי אתה לא יודע אתה מצאת רק  80יש עוד  ,120כדי שיהיה לנו איזה שהיא בקרה ,הרי
אנחנו לא יכולים לשלוט בזה ,אבל אם אנחנו נתחיל לערב את ההורים .אתה יודע אני רואה
בפייס בוק הרבה הורים שואלים אם מי יכול לתת המלצה על גן שלו ,על גן תמר על גן זה גם
לא יודעים על זה ,אולי נשקיע באפליקציה ששם אנחנו יודעים כמה מקרים קרו כך וכך,
ואילו מקרים קרו בלי שמות שתהיה איזה שהיא מערכת דיווח כזאת זה ירתיע את הגננות,
זה ירתיע את האנשים שם וזה יתן אינדיקציה להורים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתמול היו  200נשים ,חנוך אתמול היו  200נשים שזימנו אותן,
בהתחלה היו חלק שאמרו אני לא רוצה לבוא ואחרי שדיברנו איתן בשפה כזאת ואחרת
ואמרנו שזה יהיה לטובתן הגיעו ,היום יש לנו רשימה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :כן אבל אם אתה תוציא רשימה לציבור חברה הגנים האלה משתפים
איתנו פעולה ,הגנים האלה בדקנו אותם.
שלום בן משה ,ראש העיר :א אני לא יכול רק אחרי שאני אבדוק אותם ,אני יכול להגיד
בדקתי אותם,
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא אתה יכול להתנהל מולם.
שלום בן משה ,ראש העיר :אז אני מתחיל להתנהל מולם.
חנוך עוז ,חבר מועצה :ההורים לא מודעים לזה לא כל ההורים מודעים למגבלות שלנו בחוק
הם לא מבינים מתחת ל –  5ילדים מתחת ל –  7ילדים כל השטויות האלה צריך לדווח להם
להגיד להם חברה קרה מקרה אנחנו רוצים להסביר לכם שזה המצב החוקי ,זה המגבלות
שלנו שתפו איתנו פעולה תוציא ל –  4000איש מכתב.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :יש לי הצעה יש מה שנקרא כמו אתר מדרוג ,מדרוג
פעילויות ,זה יכול להיות מכללות ,זה יכול להיות אוניברסיטאות וזה יכול להיות גם
פעוטונים לצורך העניין ,איך אתה עושה את זה? אתה פשוט לוקח ומראיין את האנשים,
מראיין את האנשים לאורך  Xשנים לוקח ומעמיד פה מחלקת סקר ויוצר על פי קריטריונים
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מסוימים אין מה לעשות אומר בנתונים הכי שקופים שיכולים להיות מה רמת ה – שביעות
הרצון על פי מתקן ,על פי שביעות רצון גננת ,על פי כל הדברים האלה אתה יוצר מן אתר
מדרוג כזה ומפרסם.
חנוך עוז ,חבר מועצה :הגנים האלה עברו את התקן.
בני אנניה ,חבר מועצה :לפי ההורים עד המצלמות כולם המליצו עליה.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :אני מתחבר לדברים שאת אומרת.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אנחנו היום צריכים לשבת על הקריטריונים של הקצאות קרקע אני
ביקשתי מאילן שנכניס את זה שיהיה חובה לשים מי שמקבל מאיתנו קרקע או מבנה שידע
שהוא חייב לשים את זה.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בהמשך לדברים גם שיוכי אמרה וגם שבנגה אמר אמנם
המדינה לא לגמרי החליטה עד עכשיו מה זהות המינית של מעונות יום של הטיפוס הזה,
הכוונה אם זה משרד הרווחה ,אם זה שייך לחינוך ,אם זה שייך לתמ"ת .חברה הבנתם למה
אני מתכוון.
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר שייכות לא זהות מינית.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :מכיוון שהמדינה עוד לא באמת החליטה וכרגע יש מגמה
והמגמה הזאת נכונה כמו שראש העיר החליט וציין שהנושא של חינוך לגיל הרך צריך להיות
בתחום החינוך וילדים לא נולדים בגיל  3הם נולדים בגיל לידה ,ואמנם אנחנו לא יכולים
להכריח פיקוח אנחנו לא יכולים לכפות פיקוח כי זה לא בסמכותנו אבל מה שאנחנו כן
יכולים לעשות פעולה פרו אקטיבית של להציע מערך ,להציע שירותים ,להציע ליווי ,להציע
הדרכה וזה בהחלט משהו שאנחנו מתכוונים לעשות בהחלט אנחנו מתכוונים להקים מערך.
אנחנו מתכוונים להקים ואני חושב שזה יקרה יותר מהר ממה שאתה חושב .ראש הממשלה
נזכר עכשיו לפני הבחירות שהנושא הזה חשוב אני שמח שהוא נזכר בזה אבל אני התחלתי
לעבוד על זה לפני כמה חודשים חנוך אתה מוזמן לבדוק ביומן שלי אני אשתף אותך ביומן
שלי אני עשיתי פגישות בנושא הזה בחודשים האחרונים הכל בסדר אני אשתף אותך ביומן
שלי ,זה נגיש לך ונגיש לעוד אנשים ,ואנחנו מתכוונים לעשות מערך בעידוד של ראש העיר
מערך עוטף לגיל הרך ,שיכלול גם נשות חינוך עם ניסיון של עשרות שנים בתחום שאפילו גם
רשת התנדבותית שתפעיל הדרכות ותפעיל ליווי של מי שירצה ,שוב באופן וולונטרי מתוך
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מעונות היום והמסגרות הפרטיות ,וכן גם לייצר איזה שהוא פונקציה כזאת שתיתן את
השירותים האלה של הליווי וההדרכה שוב למי שיפה .הפעולה פה חשוב להדגיש היא פעולה
פרו אקטיבית .בנוסף לזה אני גם הגשתי ,בהסכמה מה שנקרא .בנוסף לזה אני גם הגשתי
הצעה לאימוץ של נהלים חדשים לקבלת היתר לשימוש חורג ,מצד אחד באים ומרעננים,
הצעה משותפת לשיתוף ,בשיתוף פעולה מבורך ,זה היה לפי הצעה משותפת כל מי שירצה
להשתתף,
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה אתה עוזר בבקשה הזאת?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :אני מדבר על כמה צלעות פה.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,דקה ,דקה ,סליחה ,סליחה רגע ,אם החוק ,אם החוק לא
מתעסק ,החוק אומר עד  ,7ומ –  7ומטה כל מי שרוצה לפתוח והורה רוצה לשים אותו עד
עכשיו היה  10עכשיו זה מ –  7והלאה כבר התקדמנו כברת דרך ארוכה אם זה יעבור משרד
החינוך והוא ייקח אחריות ויתקנו את החוק תדעו לכם שזה תהליך של שנים זה לא הולך
ככה ברגל .בקשר לוולונטרי רציתי להגיד לכם שבכפר סבא יש כלמעלה מ –  150מעונות יום,
פעוטונים וכדומה הם החליטו לעשות שם לפני כשנה פחות או יותר יוזמה מקומית וחיברו
עכשיו כרגע ביוזמה מקומית וולונטרית איזה  3 ,2פרילנסרים שהם פנו למעונות יום וכולם
פנו מתוכם  18ניענו לבקשה והם מציעים להם עכשיו תמורת תשלום שבין  500ל – 1500
הדרכה והשתלמויות למיניהם .אנחנו פגשנו את הגברת הזאת היא היתה פה אצלנו אנחנו
הולכים להציע לתושבים יש כבר משהו לא צריך להמציא ,יש משהו כי זה כבר זמן קצר
ואנחנו במקביל נבנה משהו אצלנו ונציע אותו זה עדיין יהיה וולונטרי.
עומר רצון ,חבר מועצה :ראש העיר שהוולונטרי לא יהפוך להיות בעיה ,למה ,גם מעודה
אמרו חלק מההורים שהיו מאוד מרוצים עד שזה לא נחשף .גם יו"ר ועדת רשות רישוי גם
עופר גבאי ,כמה חברים שותפים לדבר ובסוף יש לך אישורים פורמאליים ,ולא פורמאליים
אתה מציג משהו וולונטרי אני מעלה פה גם חשש וגם גב' מעודה הסתבר לי לפחות כולנו
שותפים בשולחן שהמעשים קשה לראות אותם בעין ,יחד עם זאת יש בסוף מה בסמכות
שלנו ומה לא בסמכות שלנו ,גם וולונטרי יכול מחר להוות בעיה כי גברת מעודה אמרה יש
הורים שאמרו שהיא מקסימה שהם שמו את הילדים שם ,ראש העיר בלי קריטריונים
ברורים של לא פוליטיקאי ,ולא כולם אולי בראשות מנכ"ל העירייה שמינית אותו כבר,
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ואמרת לנו רגע חברים תזוזו רגע הצידה כל הפוליטיקאים ומחזיקי התיקים ,לפחות לי זה
נאמר כי רציתי לשבת במכון אדלר אמרתם לי סטופ יש מנכ"ל ,תנו לגורם המקצועי לקדם
את הדברים האלו ולא איזה פוסט פוליטי כזה או אחר .המקרה הוא באמת יותר גדול
מהסיפור הפוליטי פה.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :ברשותכם עד היום הועדה לתכנון ,הועדה לתכנון ובניה,
עד היום ועדה לתכנון ובניה שלא ישתמע מכך או משהו אחר דווקא מעודדת את פתיחת
הפעוטונים האלה בבתים פרטיים בעיקר ,אין בעיה נותנת את השימוש החורג היכן שנדרש
 .0-3עכשיו מאז המקרה וכמובן לפני המקרה ישבנו עומר ואנוכי ,עומר שכטר ודשנו בנושא
הזה ראינו מה עו שים בעיריות אחרות ,יש איזה שהוא נוהל שהוא יצא טרם זמנו היה נכון
שכל איש מקצוע ,גורם מקצועי כמו יועצת משפטית ,כמו מהנדס העיר ובסוף י בוא כמובן
לשולחנם של המנכ"ל וראש העיר ואז אנחנו נביא אותו גם לעודה לתכנון ובניה ובסוף נאשר
את זה ,ונאשר את זה גם במליאה אדוני ראש העיר ,ואז אנחנו נביא את זה בצורה כזאת
שכולם פה מגובשים בדעתם ,ועם זה נתקדם הלאה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני בעד למצוא דרכים להקל ,להקל .אני בעד להקל ,להקל
ולאפשר לאנשים פרטיים שיפתחו מעונות יום וזה יהיה תחת בקרה ,תחת פיקוח בתוך
הכללים יש חוק שמאפשר ויש חוק שלא מאפשר .אני מציע שנסתפק בזה תודה רבה לכם.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :כמחזיק תיק הרווחה וכאבא שהילדים שלו היו  3שנים ,שני
הבנים שלי ,הילדים שלי היו שם  3שנים אצל גברת מעודה ,ואני חייב להגיד היא הייתה 100
אחוז ,היא הי יתה איך אומרים מפוצץ הרישום אצלה תמיד .אני מכוון לטיפול המהיר
כמחזיק תיק הרווחה וכאבא פנו אליי המון ,המון הורים גם הורים משנים קודמות והורים
שעכשיו בפעוטון ,מיד נדרשתי לדבר עם כל המטענים הרגשיים שלי ,נדרשתי לדבר ודיברתי
ישר ,פניתי לראש העיר כמובן שהוא היה מעורה בנושא ופעל במהירות הוא והמנכ"ל ביחד
פעלו במהירות להבאת תקציב לדבר הזה ,דיברתי גם עם ציפי חשוב לשבח אותה וגם חלי
מלכה מהשירות הפסיכולוגי ,לשבח אותם שפעלו ובנו תכנית מקצועית ,יסודית באמת
יסודית מאוד ,מאוד ואנחנו חושבים איפה שהוא אולי להגדיל את זה אבל אני חייב להגיד
מילות שבח והערכה לראש העיר ולמנכ"ל שנרתמו לדבר הזה יישר כוח ובאמת צריך להעמיד
סוג של פיקוח וולונטרי כזה שיכול לבוא ולתת מענה לכל ההורים.
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שלום בן משה ,ראש העיר :אני אסיים ואומר לכם שזה נשמע לי כל כך הזוי שדווקא
המקרה הזה קרה במקום שנקרא בייבי לאב.
עומר רצון ,חבר מועצה :ראש העיר עוד משפט לגבי החברה העירונית .. ,חברה עירונית
מקום בלב שכבר בתחילת השנה הנוכחית ספטמבר הקרוב יוצבו מצלמות במעונות וזה יקרה
כמו שאומרים כחלוצים בנושא.
בני אנניה ,חבר מועצה :ראש העיר אי אפשר להתחיל את הישיבה בלי להתייחס לעוד אירוע
קטן שקרה פה במדינה ,בעיר ,כן ,כן זה אירוע גדול מאוד אין בעיה להקדיש חצי שעה ויותר
לזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל אני מודה לך על התזכורת .בד בבד כמו שאומרים
אנחנו.
חנוך עוז ,חבר מועצה :יש פיקוח במקום בלב?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן המעונות שמנוהלים על ידי התמ"ת יש להם פיקוח .מטעם
משרד העבודה והרווחה.
עומר רצון ,חבר מועצה :היא נתנה הרצאה המנהלת של מקום בלב.
שלום בן משה ,ראש העיר :בני הפנה את תשומת ליבי ואני מודה לך ,צריכים לזכור שקרה
אצלנו עוד דבר א חד בשבועיים האחרונים .קרה עוד אירוע במדינה בשבועיים האחרונים זה
המחאות אני קורא להם המחאות של הקהילה האתיופית שהתפרצו כהר געש וחלק
מהאנשים היו מופתעים על ההתפרצות הזאת ואני אומר ואני מעריך שכולכם מבינים את זה
שההתפרצות הזאת הקשה הזאת הייתה היא היה לה תשתית מאוד ,מאוד קשה ,זה כמו הר
געש מבעבע שפתאום מתפרץ ,היו שם ,היו שם מחזות מאוד ,מאוד קשים והמחאה הייתה
מאוד מדהימה שנעשתה בכל הארץ ויכולים להצטער על כך שבחלק מהמקרים היו מקרים
גם של אלימות ,שזה כמובן בהחלט לא מוצדק ,אבל המחאה הזאת של קהילה שנמצא פה
נצ יג שלה ,היא צריכה להדליק אור אדום אצל כולנו כתושבי העיר הזאת ,כתושבי המדינה
הזאת ,כמי שחלק מאיתנו נמצאים מהמייסדים של העיר הזאת ,שתרמו לעיר הזאת ,וזה
צריך להדליק אור אדום אצלנו כדי למצוא דרכים איך לטפל בשורשים של הבעיה הזאת .זה
כמובן ברמה הממשלתית ,ברמה הממלכתית ,ואני מבקש בני שאתה תגיד כמה מילים ,גם
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תגיד מהניסיון שלך אישית.
בני אנניה ,חבר מועצה :צר לי קודם כל שדיברנו על הגנים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אגב המחאה שהייתה בראש העין הייתה בהחלט קשה אבל
מכובדת.
בני אנניה ,חבר מועצה :דיברנו לפני רגע על הגנים ראיתי את כולם בלהט ובתוך זה ואיך
שראש העיר התחיל לדבר על הקהילה האתיופית ועל המחאה מתעסקים בפלאפונים
ובדפים .אני אומר מה שהיה פה שהוא דיבר ,אתה התעסקת בדפים ואנשים התעסקו פה
בפלאפונים .אני אומר חנוך אני אומר מה שקרה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה לא מתאים לי כל הסגנון הזה אנשים פה מדברים יותר בשביל
אחר כך ללכת ולצטט הקלטות עוד לא גמר לדבר מה אתה רוצה שיעשו.
בני אנניה ,חבר מועצה :מה לצטט הקלטות מה ,מה .חנוך זה לא אישי ואני חוזר בי אם
נפגעת .אני רוצה להגיד קודם כל שבאמת לצערי בתקשורת איך שראו את ההפגנות במהלך
שבוע שעבר ,בעיקר התמקדו באירועים של ההפגנות ,באלימות שהייתה ובשריפה ובאמת
בקומץ שהסית וכמובן שאני נגד כל ביטוי של אלימות כלשהי .אבל חשוב לזכור למה זה קרה
ואתם כנבחרי ציבור וגם ככה אני מצפה מעצמי זה להתמקד במה הוביל לדבר הזה .נער בן
 18איבד את החיים שלו ,זה לא פעם ראשונה שיש זילות בחיי אדם שמדובר בקהילה
האתיופית מצד השוטר אני לא נכנס למקרה צודק או לא צודק וכל הדברים האלה .צריך
להבין את הרקע שקודם ראש העיר הזכיר מדובר אם לוקחים אחורה בשנות  90מי שזוכר
היה פה את הפגנת אדם שהיו לוקחים שנים על גבי שנים תרומות דם מהקהילה האתיופית
וזורקים לפח שכל אחד שאני אומר קהילה אתיופית ישים את עצמו במקום הזה ,איך הוא
היה גדל במציאות שככה היו מתייחסים אליו ,אם זה ב –  2013בקריית מלאכי ששכונה
שלמה בגודל של פסגות אפק חתמה עצומה שלא מוכרים בית לאתיופים ,קצין ביחידה
קרבית רצה עם אשתו לרכוש בית ואז גילו את זה .אם זה לפני  3שנים בפתח תקווה ושלא
קיבלו ילד ליסודי או הסיפור עם היולדת שאמרה לה אתיופית מסריחה אני לא רוצה
שתיילדי אותי ועוד המון ,המון דברים .אני אגיד לכם יותר מזה אין מישהו שאני מכיר שלא
חווה גזענות ממסית ובטח שלא מהחברה שלי עם הגילאים שלי שלא הרגיש את ידה של
משטרת ישראל  ,גם ילדי הארץ .אני אשתף אתכם פה במקרה בראש העין ,ראש העיר הזכיר
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את המצב בראש העין שהייתה פה באמת מחאה טובה ,וחבל שעל זה לא מדברים שכן
אזרחים מוחים כמו שצריך ועושים את זה בצורה טובה אף אחד מהתקשורת לא מדבר על
זה ,אז מה מלמדים אותנו בעצם בואו תעשו ,תעשו ,וככה ניתן לכם תשומת לב לא ברגע
שתתנהגו כמו שצריך ,צריך להבין שזה ברגע מתוך המקום אני לא מצדיק את האלימות אבל
אני יכול להבין מאיפה הנער שורף את הניידת,א תה שורף ניידת יהיה לה ביטוח את הילד
לא יחזור לאמא שלו ,אמהות אתיופיות מפחדות שהילד שלהן אחרי שהוא יוצא מהבית לא
יחזור תחשבו על המציאות הזאת ,שאמא שלכן או אתם כהורים הייתם מפחדים להוציא את
הילד שלכם לגן או למרכז נוער והוא יחזור אליכם בקבר .אני רוצה לשים את הדברים על
השולחן שגם אנחנו כהנהגת עיר וגם החברים המכובדים שיושבים פה יתרמו לשיח הציבורי
יבינו מאיפה הדברים נובעים אני יספר חוויה אישית שלי פה בראש העין ,הייתי בן  14או 15
היה חג המים שבועות היינו בשכונת דוד המלך ,אתם יודעים זה חג שזורקים ביצים ,זורקים
מים וכל מיני דברים כאלה ,וזרקו איזה אבן לאחת המכוניות שהייתה לידינו ,פתחו את
השמשה האחורית ,מהבקו"ם נפתחו שני צדדים ,הבעל בית של המכונית הזמין את
המשטרה ,המשטרה הגיעה היה המולה של אנשים אני וחבר שלי ישבנו  400מטר על
המדרכה בקרבה לא היה לנו מה לפחד ,לא עשינו כלום הגיעה ניידת מכל ההמון ,מכל
הילדים ,למי באה לחבר שלי  ...היא מגיעה אליו ואומרת לו בוא זה אתה ,אתה עשית ככה
אתה חשוד בפריצה לרכב ובגניבת ארד דיסק לא נגנב שם כלום ,לא זה ,עצרו אותו אני גר
בגיבורי ישראל איפה שההורים שלי קרוב לתחנת משטרה הוא ביקש ממני להתלוות אליו לא
הייתי צריך בכלל לבוא ,אז אמרתי שחקתי אותה אז גבר אמרתי יאלה טרמפ הביתה זה
קרוב לבית נעלה איתו ,עליתי איתו איך שהגענו לתחנת משטרה חשכו עיניי ישר נתנו לנו
מכות להזכיר לכם אנחנו בני  15 ,14בלי ליווי של ההורים ,לא מכירים את החוק ,אזקו אותי
ואותו בידיים וברגליים ,הפרידו אותנו בחדרים ,בתוך החדר ניסו בכוח שנודה בזה שאנחנו
פרצנו וגנבנו א רד דיסק כמובן שלא רצינו להודות וכל זה קורה בשישי בערב ,שההורים שלי
שומרים שבת .ברגע שלא רצינו להודות הפרידו אותנו  10שעות היינו במעצר ,בלי אוכל ,בלי
מים ,יותר מזה אז היה את הקרבין אם אתם מכירים זה רובה כזה של המשמר האזרחי
הוא בא עם הקרבין איים עליי נתן בלוקרים שהיו שם ונתן לי לתוך המצח ,ואני כולי ילד
מפוחד .אחרי  10שעות ב –  11:30בלילה מתקשרים להורים שלי ביום שישי בערב זה שבת
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קודש מביאים אותם לתחנה אני מאז מבחינתי המשבר שקרה לי עם ההורים שלי שקודם כל
ההורים מהקהילה האתיופית מאמינים קודם כל ממסד ,היה לי בושה להגיד להם לא ידעתי
להסביר להם איך אני מביא אותם ביום שישי ,בטח לא להגיד להם על האלימות ,או על מה
שעברתי שם ,אז אם תיקחו את המצב שלי ואני ברוך השם איך שהוא יכולתי להגיע
למקומות אחרים הייתי בתנועת נוער ואת שאר הדברים אתם מכירים .אם ההפגנות היו
קורים אז אחרי המקרה הזה לא יודע אם לא הייתי שורף ניידת ,אני באמת אומר לכם וכל
אחד מהקהילה האתיופית נער כזה חווה באמת ביום ,יום שלו ואני יכול להביא לכם עוד
מלא דוגמאות לצערי ,דוגמאות יותר גרועות שזה גזענות סמויה ואני רוצה לציין שבעיר יש
גם שילוב טוב וגם מזה שד"ר מנגשה בתפקיד מפתח פה ואני והלוואי ויהיו עוד עובדים
מהקהילה האתיופית אז רואים בשנים האחרונות באמת את השינוי פה בעיר הלוואי בערים
אחרות .אני רוצה לציין פה את רחל ראדה שהיא מנהלת של האולפנא זבולון שבמוצ"ש
באמת הילדים מבית הספר פנו אליה בחופש והיא דאגה להם והרימה אליי צלצול ועשינו
מוצ"ש אחרון שיח שהגיעו כמעט  100בני נוער לא רק אתיופים וגם עדי היה שם ,ובאמת זה
הסימן ,זה סימן לזה שכאנשי מקצוע וכאשת חינוך מבינה את הצורך לדאוג לילדים גם מחוץ
לשעות הלא מחייבות ובאמת אני מצפה מכם שתעבירו הלאה את זה ,אנחנו באמת נגד
אלימות אבל תבינו שאנחנו עם הגב אל הקיר ,אין כבר ,אחרי המקרה של יהודה ביאדגה
שהיה ב –  ,2015לא ב –  ,2015אם אתם זוכרים היה ב –  2015חייל שפתחו לו תיק שמו אותו
במעצר ואז גילו את המצלמות ושהוא לא עשה כלום היום הוא קצין מצטיין ,כמה בני נוער
טובים כאלה אנחנו מפספסים שבמקום שיהיו באמת ויובילו ויהיו טובים אנחנו ישר
מקטלגים אותם .דבר אחרון שאני רוצה להגיד ,אמרתי את זה אנחנו בקשר טוב גם בהפגנה
עם המשטרה היה איפוק והמשטרה הייתה פה מצוינת וגם החברה שהפגינו .דבר אחרון
שאני רוצה להגיד היה את הרצח של יהודה ביאדגה בבת ים ,כמובן שאין לנו אימון במח"ש
אין שקיפות שם אפילו את המצלמה שהייתה ברחוב לא הוציאו ככה גם במקרה הזה ,אז
יצאנו לרחובות בכיכר רבין הייתה הפגנה ממלכתית שקטה לא קרה שום דבר מאז .היה את
ועדת פלמור שכולם יודעים שהמשטרה לא קיבלה שום דבר מההמלצות שלה ,לא יישמה
שום דבר מההמלצות שלה ,לא קיבלה גם וחוץ מזה לא יישמו את ההמלצות שנתנו בעיקר
בתחומים של החינוך שזה הדבר הכי חשוב ,וזהו מפה לכל אחד שיכול לתרום ולראות את
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עצמו משנה את המציאות לא של הקהילה האתיופית זה מאבק של כל החברה האזרחית,
שתדעו לכם ברגע שיש זילות אדם לפי צבע עורו אחר כך זה יבוא למישהו אחר ,זה יבוא
לתימנים ,ולמרוקאים ולזה וכמובן אנשים ,היה וכולם מכירים את זה.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בני אני רוצה להגיד לך ניהלת את ההפגנה בקור רוח ,הפגנה
מאוד יפה ישר כוח אנחנו תומכים בכם וזועקים את זעקתכם.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אם יש מחלקת יחסי ציבור אפשר לקחת את
הסיפורים המקסימים גם של בני ,גם מנגשה ,לאן הם הגיעו ,איפה מה העיסוק שלהם
ודווקא להציג באור אחר ,ראש העין בכותרות לצערנו זה סיפור מזעזע שאנחנו לא מעכלים
אותו ,ודווקא שני הסיפורים האלה ביחס טוב יכול באמת לקחת את הסיפור האמיתי שאתה
מספר נשמע אחרת לגמרי מהסיפורים שמתגלגלים ,אתה אומר את זה עם המון ,המון
עוצמה מנגשה ואתם יכולים להנהיג תהליך כזה של שינוי שיח בחברה הישראלית צריך
לצאת מפה זה יכול לצאת מפה בתקשורת נכונה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני חוזר לסדר היום סעיף  1יש לנו  3תב"רים את סעיף ד'
הורדנו מסדר היום ראש העיר בישיבת הכנה לא אישר להציג.

סעיף .1ד .אישור תב"ר מס'  1334עבור התנעת פרויקטים בשיטת  ,B.O.Tע"ס
 ₪ 2,000,000במימון עירייה – ירד מסדר היום.

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :הגזבר יציג את שלושת הסעיפים אנחנו נעשה הצבעה על כל
אחד בנפרד בבקשה רחבעם.
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 .1אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1568עבור נגישות פיזית פרטנית גנים מגרש  - 910גן כלנית ,ע"ס
 ₪ 21,015במימון משרד החינוך
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1869עבור אולם ספורט ליד בי"ס נתיבות משה ,ע"ס
 ₪ 2,450,198במימון מפעל הפיס (תקציב קודם  ,₪ 9,038,800תקציב מעודכן
.)₪ 11,488,998
ג .אישור תב"ר מס'  1569עבור נגישות פיזית פרטנית ממ"ד אוהל שלום ,ע"ס
 ₪ 384,602במימון משרד החינוך___________________________________.

רחבעם חיים ,גזבר העירייה:אישור תב"רים 3 ,תב"רים  2להנגשות ואחד לאולם ספורט,
תב"ר אחד  ,1568נגישות פיזית גן כלנית ,מגרש  910על סך  ₪ 21,015במימון משרד החינוך.
אולם ספורט תב"ר  1869תוספת תקציב במימון מפעל הפיס בסך  ,2.450.198סך הכל תקציב
מעודכן כולל התקציב הקודם  .11,488,998סעיף ג' זה תב"ר  1569נגישות פרטנית ממ"ד
אוהל שלום על סך  ₪ 384,602במימון משרד החינוך.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מישהו רוצה לשאול משהו על התב"רים האלה? אני עושה
הצבעה לשלושת תב"רים ראשונים .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מעוז?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר?
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עומר רצון ,חבר מועצה:בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה?
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?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 1
סעיף  1א'-ג' בסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1568עבור נגישות פיזית פרטנית גנים מגרש  - 910גן כלנית ,ע"ס
 ₪ 21,015במימון משרד החינוך
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1869עבור אולם ספורט ליד בי"ס נתיבות משה ,ע"ס
 ₪ 2,450,198במימון מפעל הפיס (תקציב קודם  ,₪ 9,038,800תקציב מעודכן
.)₪ 11,488,998
ג .אישור תב"ר מס'  1569עבור נגישות פיזית פרטנית ממ"ד אוהל שלום ,ע"ס 384,602
 ₪במימון משרד החינוך.
בעד ) 15( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,מעוז שלום ,דורון
אמסלם ,עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים,
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חנוך עוז ,בני בנגה בית אור.
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רז שגיא ,חבר מועצה :סעיף ד שעלה בועדת הכספים ולא אושר על ידינו והוא לא עולה
להצבעה אבל הוא מופיע בסדר היום ,אני רוצה לומר עליו משהו לא להכעיס .יש פה דבר
חשוב ,יש פה סעיף שמבקש מיליון  ₪ואנחנו לא מתנגדים שצריך להקצות כסף כדי לעשות
התנעת פרויקטים בשיטת  ,BOTאבל חברי ועדת הכספים העירו לגזבר שעל מנת לבקש
סכום כסף בוודאי כזה אבל גם סכומים נמוכים יותר שחשבנו שיהיו ראויים יותר ,צריך
הכנה ,מה זה  2מיליון  ₪מאיפה זה צץ .מופיע נייר תאשרו  2מיליון  ,₪גם בעירייה שיש לה
תקציב של  471מיליון  ₪לא עפים  2מיליוני  ₪מצד לצד ,בהחלטה שלא מוסברת .נא יוציא
הגזבר מסמך מסודר שבנוי מהמספר הזה ולא הרמת אצבע שאומרת  2מיליון  ₪או  200אלף
או  20אלף .יסביר לנו מדוע צריך את הכסף הזה ואיך הוא נבנה ולמה הוא מיועד ואנחנו
נאשר אותו בשמחה.
שלום בן משה ,ראש העיר :הנושא הזה עלה בהנהלת הקואליציה ובין היתר מהסיבה שאתה
אמרת החלטנו לא לדון בו וגם אתה דיברת על זה ,והנושא הזה ידון מחדש ואם הוא יובא,
אם הוא יובא פעם נוספת לועדת הכספים יובא בפירוט ובהרחבה ,גם להערכתנו אין צורך
להקצות סכום כזה גדול.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אם אתם זוכרים את הבקשה שלי אילן אז אנחנו
מבקשים לקבל לפחות פעם ברבעון.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :תקבלו פעם הבאה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :מה קרה עם התב"רים מה בוצע ומה לא בוצע ,מה
נשמר ומה לא נשמר.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו נציג את זה .אני מבקש רק להזכיר שעדי אביני
הצטרף ב –  .19:33תודה לכולם.
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 .2א .הצגת פעילות מח' הספורט ע"י מנהל מח' הספורט מר שריה אריה ומחזיק תיק
הספורט חבר המועצה עומר רצון.
ב .הצגת פעילות העמותה לספורט ע"י מר עומר רצון מחזיק תיק הספורט וחבר
הדירקטוריון______________________________________________ .

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו רוצים להציג את נושא הספורט .הצגת פעילות מחלקת
הספורט על ידי מנהל המחלקה מר שריה ,מחזיק תיק הספורט חבר המועצה עומר רצון
ולאחר מכן הצגת פעילות העמותה על ידי מר עומר רצון מחזיק תיק הספורט וחבר
הדירקטוריון.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :קודם כל אני רוצה להגיד ח"ח לפי הבקשה שלי
ביקשנו לקיים דיון בנושא אולמות הספורט בעירייה אני מאוד ,מאוד שמחה על האומץ
הראשוני שבו המחלקה והעמותה נחשפת ,עד אז זה לא היה הנה בבקשה הגיע דיון כמו
שבנגה דיבר בהתחלה ,אני מקווה שלעתיד נקבל סקירה על מערכת החינוך איך היא הולכת
להתפתח מה קורה כאן אנחנו כבר בחודש יולי.
שלום בן משה ,ראש העיר :יש מועד בישיבה הבאה אגף החינוך יקבל במה ויציג את כל
סיכום והיערכות לשנה הבאה.
עומר רצון ,חבר מועצה :גם החברה הכלכלית תגיע כמידי שנה ותיתן פירוט גם לחברי
המועצה החדשים שנכנסו בקדנציה הזאת זה לא נוהל חדש וזה לא נוהל אמיץ זה נוהל
שצריך להתבצע באופן רגיל ומקצועי זה פעם אחת .דרך אגב רז שגיא יש פיקוח במעונות
זהבה מימון ,מפקחת פדגוגית היא גם עובדת מול התמ"מ ואושרה על ידי התמ"מ .החברה
העירונית מקום בלב זה רק לא מקום בלב ,החברה העירונית מקום בלב מפוקחת .היא
מפקחת יש פיקוח אז יש פיקוח .יש גם רכזות .יש גם רכזות ויש גם פיקוח זה שתדע רק.
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :אוקיי קודם כל ,שריה מנהל מחלקת הספורט בעיריית
ראש העין ,על השולחן מונחות חוברות של תכנית הספורט ,של הסקר ,יש לכם גם כן את
הצילום של המצגת בפניכם שתוכלו לראות תוך כדי הצגת הדברים .המצגת חולקה לשני
חלקים חלק ראשון יהיה הנושא של מחלקת הספורט העירונית ותכלול הפעילות שלה והחלק
השני שלה זה נושאים של עמותת הספורט .לפני שאני אציג את כל נושא הספורט אני רוצה
להראות לכם את כל החזון שלנו ,כל חזון של העיר ,חזון של הספורט בעיר זאת אומרת
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המצפן שלנו ב –  10שנים הקרובות ,מכאן נגזרות המטרות ,נגזרים היעדים ותוכניותיו .לפני
כן סקירה רא שונה ברפרוף של מה היה לפני כן כמה שניות .שימו לב שהכדורגל חגג בשנים
הראשונות לעיר ככה תרפרפו תוך כדי אם יש שאלות לזה .בוא נתחיל בחזון ,חזון זה המצפן
אתם יכולים לראות את זה בתכנית אב ספורט ,החזון שלנו מורכב משני חלקים א' פילוח של
נושא הספורט לקהילה זה פעילות וולונטרית ,פעילות עממית ,פעילות שהיא של אנשים
שיוצאים לרחוב ועושים הליכה או למקום שנקרא הבית השלישי ,הבית הראשון זה הבית
שבו אתה גר ,הבית השני זה בדרך כלל מקום העבודה שלך ,והבית השלישי זה המקום הכי
קרוב שאתה רוצה לצאת ולעשות איכות חיים של פעילות ספורטיבית זה הבית השלישי,
היום קוראים לזה בית שלישי בסוציולוגיה של ...בית מדרש גם כן .החלק השני זה הספורט
התחרותי ענפים וכו' וכו' אז ראש העין תהיה עיר איכותית עם קהילה פעילה ואורח חיים
בריא ,תוך שאיפה למצוינות אישית וקהילתית בדגש על ספורט תחרותי ,זה החזון ,זה
המצפן.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :החזון הזה אושר בעירייה ,במועצת העיר?
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :החזון הזה הובא בפני ראש העיר.
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא הוצג בקדנציה קודמת הלאה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אושר על ידי המועצה איך זה עובד תגידו לנו.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :לא הוצג.
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :המטרות הם נגזרות של החזון ושוב אנחנו רואים את
הפירמידה הזאת שנבנית קודם כל המתקנים ,ספורט עממי כמו שהראינו בחזון ,בעיקר
ספורט עממי תחרותי במתקן ספורט הישגי ,זה אגב מבנה של היררכיה של פעילות בכל עיר
שבעצם נבנית על הספורט העממי שבו כמו שאמרתי זה הפעילות הוולונטרית ,חוגים ,וכו'
וכו ,נקרא ספורט עממי תחרותי כמו ליגת שכונות ,וכו' וכו' ,וספורט הישגי כמו אגודות,
כדורסל ,כדורגל וכו' וכו ,כל זה בעצם מתבסס על המתקנים זה היררכיה של ספורט בכל
עיר ,שעיר מתוקנת בעיקרון אמור להיות הבסיס הזה רחב מאוד ,על מנת לאפשר שוליים
רחבים יותר ופה אנחנו בפעילות עצימה של בניה של מתקנים .היעדים שלנו הם נגזרים
ב עצם מהמטרות כאשר שוב אתם רואים פה את החלוקה של העממי וההישגי ,כאשר
ההישגי מחולק לשניים ענפים אישיים כמו טניס וכו' וכו' וענפים קבוצתיים כמו כדורגל,
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כדורסל וכו' ,מצד אחד זה פעילות מדידה ,מצד שני זה פעילות שהיא וורסטילית או יכולה
להיות גמישה ,כלומר הנהלת העיר יכולה להחליט שאני משנה את הערכה שלי בנושא של
יעדים אני עושה במקום כדורגל אני עושה כדורסל ,בהתאם כמובן לתכנית מובנת מראש ,אז
בוא נראה את היעדים בספורט העממי .תכנית אב ספורט מראה ש –  ,78בעצם בסקר אתם
יכולים לראות ש 78 -אחוז מראש העין עושים פעילות כשלהי .פעילות כלשהי אבל אני רוצה
להשלים בסקר שבמתבצע ברשויות שואלים את הנסקר כמה פעמים עשית פעילות כלשהי,
לא אומרי ם לו כמה זמן ,לא אומרים לו כלום ,כלשהי מתי יצאת מהבית לעשות פעילות לא
מגדירים לו כמה זמן.
עומר רצון ,חבר מועצה :גם אם זה הליכה וגם אם זה ריצה זה פעילות ספורטיבית.
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :זה פעילות כלשהי .כאשר נשאלו הנסקרים כמה פעמים
יצאתם פעמיים ירד ב –  15אחוז הגענו ל –  67אחוזים 68 ,אחוזים משהו כזה לעומת זאת 33
אחוז מהנסקרים השיבו שהם עושים פעילות מ –  3פעמים ומעלה ,כמה זה פעמים זה
הגדרה ,מנהל הספורט הגדיר שפעילות של חצי שעה ,שלוש פעמים בשבוע לא הגדירו את זה
עצימות זה פעילות סבירה .ארגון הבריאות העולמי לעומת זאת הגדיר את זה ה – WHO

הגדיר את זה כפעילות של  150דקות ברציפות במהלך השבוע בפעילות מתונה ,לעומת זאת
אם אתה עושה פעילות ברמת עצימות גבוה זה  70דקות ,יש עוד כל מיני סגנונות יש כאלה
שמודדים לפי צעדים ,וזה ,וזה ,באמת זה סיפור ארוך .כלומר האיגוד הקרדיולוגי בישראל
למשל החליט שאם את עושה במהלך היום  8500צעדים את נחשבת בסדר ,יש כל מיני
ויכוחים.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :השאלה שלי עדי אתם רצים נורא מהר אני רק רוצה
להבין שאתה אומר לי ...שאתה אומר לי גידול של  2אחוז מ –  78אחוז מאותו מדגם מאותו
זה ,אני פעם ראשונה שומעת את הסקר?
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :בדיוק ,בדיוק גידול של  2אחוז ,שזה סביר.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אתה אומר  80אחוז מאיזה שהוא סוג של מדגם
כנראה יעשו פעילות ספורטיבית מסוימת.
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :זה סביר ,ואגב אנחנו יכולים להגדיר אחרת בהינתן קליטה
של תושבים וכו' וכו'.
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ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אתה לא אומר באיזה ענף אתה רוצה,א תה אל
אומר אם אני רוצה אותו יותר בהליכה אתה רוצה שיעשה משהו שיזוז.
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :שיזוז ,זאת פעילות כלשהי מבחינתנו .אגב הנחיה של מנהל
הספורט מבחינתו כל מי שיוצא לעשות פעילות ההנחה היא שהוא יוצא לא פחות מחצי שעה
וזה עונה על הצרכים שלנו .זה ברמה של פעילות עממית .בענפים האישיים ,אנחנו רואים את
האופניים ,טניס שולחן ,טניס שדה ,אלה פעילויות קיימות ,פעילויות מתפתחות ולכן
הפוטנציאל שלהם לפתוח כאגודה באיגוד זה פוטנציאל חזק ולכן אנחנו איתם ראשונים
ואגב שוב זה יכול להשתנות מחר יכול התעמלות יכול להתפתח ואנחנו יכולים להחליט
שאנחנו דווקא אותו מקדמים כלומר זה משהו גמיש.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :וכל זה קיים במחלקה ,כל זה אתם מפעילים
במחלקה את הדברים האלה? תפעילו?
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :כל הפעילות שהיא דרך איגוד זה רק דרך עמותות.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אבל הטיפול בזה או כל דבר אחר הכל דרך
המחלקה?
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :כן ,אנחנו כנציגי הנהלה עושים את כל החשיבה ומציעים
לרשות מה לפתוח מה לפני מה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אה אתם בונים את המדיניות ,איך אתם רוצים
לראות את המדיניות.
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :אנחנו מתווים את המדיניות.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אני רוצה להבין רגע מה המשמעות בין מחלקה
לעמותה ,לא הצלחתי להבין את הקשר ,תנו לי רגע כי אני מניחה שהוא יענה לי ,אחד אני
רוצה להבין את הקשר בין העמותה למחלקה מה הרעיון בעצם בדבר הזה ,אני מבינה שאתם
מפעילים את המדיניות ,אתם קובעים את המדיניות ,ואני מבינה שהעמותה למעשה איפה
שהוא צריכה לתפעל את המדיניות הזאת ,קבלן ביצוע .עכשיו תגיד לי רק עוד שאלה אחת
אני מאוד שמחה אני רואה איגוד השחייה יש בריכה בראש העין?
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :כן.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :יוכי זה כמו בנהיגה יש תיאוריה ויש מעשי.
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עומר רצון ,חבר מועצה:למה הציניות הזאת רשום יעד  2022עד  2022בתכנית סליחה שריה,
ש ריה שניה רגע כל מה שמבוצע ,כל מה שמבוצע ספורט זה א' בתור סקרים שהציבור השיב
אליהם ומשם דגמו גורמי מקצוע ,פעם שניה מתוך תכנית האב שתיכף הוא ירחיב עוד משפט
או שתיים .השאיפה הוא אמר זה נתון לשינוי ,אם מחר לא יהיה לך בריכה אז לא הגענו ליעד
ב –  , 2022אם יהיה עד אז בריכה ומתקנים כי הוא הציג לך לפני כן את הטבלה את המשולש,
מתחיל במתקנים וצונח כלפי מטה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :כדי לרשום יעד  2022זה מחר בבוקר.
עומר רצון ,חבר מועצה :מבחינתך.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :מה זה מבחינתי מבחינת כולנו .אני שואלת שאלה
פשוטה,
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יש בריכה בחדר כושר בהומלס ספייס זה עוד לא הבריכה
האולטימטיבית אבל יש.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אז אנחנו עכשיו עוברים להשתמש בבריכה של
הולמס ספייס כן אין בריכה עירונית לא תהיה בריכה עירונית?
שלום בן משה ,ראש העיר :אין בריכה עירונית בכלל בשום מקום.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :הבנתי ואתלטיקה קלה יש מגרש? בנוי מגרש?
עומר רצון ,חבר מועצה :מקודם במתחם לב ישראל .לב ישראל.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :מתי הוא יהיה?
עומר רצון ,חבר מועצה :רשום לך .היום יש שחיינים תושבי העיר שכבר שנה שלישית לפחות
בתקופתי מקבלים מלגה בעבור הישגים מקצועיים .עכשיו יש אגודות והוא ירחיב לך תיכף
ש ריה שהוא שחקן מקומי לצורך העניין ומתאמן נגיד בבריכה בתל אביב או בפועל או בכל
מיני גופים כאלה ואחרים שמתחרים בלבל אנחנו רוצים לאגד את אותם ספורטאים,
ולפתוח תחתינו סוג של עמותה ,כמובן ברגע שיש לנו תשתיות ויהיה לנו תשתיות יהיה יותר
קל גם אם אין תשתיות עדיין אנחנו יכולים לקדם דבר שכזה אצל הספורטאים שמתחרים כי
מדובר פה בעיקר בבודדים ,ספורט של יחידים לא בספורט קבוצתי אז אתה יכול כן לתמוך,
כן לעודד גם פתיחה של מסגרות כאלו גם אם הפעילות לא חייבת להתקיים רק בראש העין.
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ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אנחנו מבינים שאנחנו עיר של  60,000תושבים או
טו טו  120,000תושבים ואין לנו בריכת שחייה.
עומר רצון ,חבר מועצה :ראש העיר היא צודקת ,בשביל זה אני מחזיק תיק הספורט שראש
העיר האציל לו סמכויות אנחנו מקדמים.
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל אני מבקש כרגע היו כמה קריאות ביניים בלבד תנו לו
להמשיך.
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :השאלה היא במקומה אני חושב ,א' אני רוצה לומר.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני מבקש תנו לשרייה רבע שעה אחרי זה כל השאלות
שבעולם ,עבד ש ריה חודש וחצי להכין את המצגת הזאת אני עשיתי על הדבר הזה רק 10
דיונים הלוואי והיה לי זמן לדברים האחרים גם אם תרצי אחר כך יוכי ,אם תרצי אחר כך
שנעשה איזה שהוא הסבר פרטי רק לך באמת אני אומר שבוע הבא ,מחר ,מחרתיים.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :זה לא צריך להיות הסבר שלי זה צריך להיות הסבר
לכולם.
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :בהמשך לשאלה שלך ה –  2מיליון  ₪האלה של ה – BOT

אז אתמול ישבנו אני ויועץ ספורט אצל רחבעם בין היתר ה –  BOTזה התכנון גם בין היתר
למה שנקרא בריכת שחייה ,קול קורא יוצא לנושא הזה ,אצל המנכ"ל אמורה להיות ישיבה
בנושא הזה אנחנו יוצאים לפניו יש קול קורא לעניין הזה ,ואחד הנושאים שישבנו עם רחבעם
זה הנושא של הבריכה .זה משהו גמיש כמו שאמרתי .בענפים קיבוציים כדורגל אנחנו עכשיו
בונים אצטדיון ב –  102בנצב"א אני מקווה שבעונה הבאה כן נוכל לרשום אגודה ,כדור עף
יש לנו מועדון נהדר לדעתי אנחנו גם יכולים שנה הבאה לפתוח ,אני אמליץ בפני ראש העיר
לפתוח כאן אגודה .יש לנו  180יל דים ,בני נוער שמתאמנים קבוע בכדור עף יש לנו ליגה גם כן
מקסים ,ליגה מקומית מקסים ,מקסים .זה בנושא של הענפים הקבוצתיים .כדור יד זה יותר
שמנו את זה רחוק כיוון שלצורך העניין הזה אתה חייב להיות לקבל אולם גדול ,אולם עם
זירה גדולה יותר ואין לנו את זה נכון לעכשיו.
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה עם הכדור רשת של הנשים?
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :ספורט הישגים מוגדר כספורט שהוא מעוגן באיגוד ,איגוד
מוכר על ידי מנהל הספורט .כדור רשת מאמאנט עדיין לא מוכר.
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בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אבל הוא מאוד מפותח.
חנוך עוז ,חבר מועצה :למה לא שמתם אותו בעממי.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אין מקום כזה בארץ תציין אותו.
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :אנחנו עוברים לפעילויות ,פעילויות שלנו מתמקדים בשני
תחומים פורמאלי ובלתי פורמאלי ,פורמאלי זה אומר מבתי ספר משעות הבוקר מ – 7
בבוקר עד  23:30בלילה סליחה שאני אומר  ,30זה עד  23:00במקרים רבים אבל עד 23:30
עושים כל מיני פעילויות וכן הלאה וכן הלאה באולמות הספורט אניע ושה את זה מאוד
מקוצר .כל הנושא של האירועים העירוניים או אנחנו מפעילים שת"פ ,שת"פ של אגפים כל
מיני אורגנים אחרים שקשורים לעירייה או דרך משרד הספורט כמו אולימפיאדת ניימר מי
שמכיר את משרד החינוך שבוע הספורט העירוני ,ימי הליכה בין לאומי וכן הלאה וכן הלאה.
זה בגדול פעילויות שאנחנו עושים .מתומצת וקטן יש המון דברים שאנחנו עושים ולא
הכנסנו זה באמת מגוון ענק .אולימפיאדת ילדים  6,500 ...ילדים מגיעים למכון וינגייט בל"ג
בעומר ,בל"ג בעומר הולכים לישון מוקדם ערב קודם ועושים תחרויות ,אנחנו מעלים פה 3 ,2
אוטובוסים של חברה שמתחרים בכל הענפים מדהים ,מדהים אנחנו משתפים את בתי
הספר ,ועמותת הספורט ,ממקום בלב וכו' וכו ,מדהים.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :הנה מה זה אומר שת"פ עמותת הספורט אני רואה
כוכבית נכון?
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :כל מה שיש כוכבית זה...
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :מה זה שיתוף תסביר את הקישור בין המחלקה.
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :אולימפיאדת ילדים אני מתכלל את הכל מול משרד
החינוך ,משרד הספורט הוא נותן לי את התקציב אני מתכלל את הכל ,אני פונה למקום בלב
ואומר להם חברים לכם יש קבוצה מצוינת בהתעמלות קרקע אני רוצה שהיא תייצג את ראש
העין .אני הולך לעמותת הספורט אני אומר יש לכם כדורסל או כדור רשת או אופניים ואני
מתכלל את הכל ,אני זה שמתכלל את הכל אני מעלה את כולם אנחנו מעלים אותם
לאוטובוסים מכוונים אותם ,מביאים להם כל מה שצריך ,מתכללים את כל התחרות
מהתחלה ועד הסוף ,זה שיתוף ,זה סוג של שיתוף.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אבל איפה העמותה מה העמותה עושה?
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שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :הקבוצות שלהם התחרותיות מגיעות והם עושות תחרות
במקום באתר בוינגייט.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :שאלתי שאלה כמה אנשים עובדים במחלקה?
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :אנחנו מגיעים למתקנים ,אנחנו בעצם מפעילים ,מתחזקים,
מתכללים כל הנושא של המתקנים בעיר ,כפי שאתם רואים יש לנו אולמות ,מגרשים,
אצטדיון שהזכרתי אותו עופרים  ,102הולך ל –  350מקומות עם פוטנציאל ל – 1000
מקומות ,לצידו יהיו עוד  2מגרשים סינטטי כפי שאתם מכירים ומסביב לכל זה מסלול ריצה
אתלטיקה ובית קפה ,וכדורגל חופי ובית קפה כלומר משפחה שתרצה לעשות פעילות גופית
תוכל בתוך הפעילות לשבת ככה לנוח.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :מי אחראי על אולמות הספורט מחלקה או העמותה?
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :המחלקה .אני מנהל את הכל,
דורון אמסלם ,חבר מועצה :גם השכרה שלהם גם הניקיון שלהם? אבות הבית הכל באחריות
המחלקה?
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :בטיחות הכל.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אני רואה שאתה עונה כל הפעילויות האלה עושים 3
אנשים אני רואה .הפנה אותי מנהל ,סגן ,מנהלת מדור זה הכל 3 ,אנשים את כל הפעילויות
האלה?
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :כן.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :כל הכבוד חברים זה מאוד יפה.
עומר רצון ,חבר מועצה:לא סיימת לראות אולי תביני בסוף זה לא  3אנשים.
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :תחומי הפעילות שלנו כפי שראיתם לפני כן אחזקה של
מתקני ספורט אנחנו מתחילים משבע בבוקר עד אחד עשרה וחצי בלילה בשבע מכיוון שיש
שעת אפס ,נבחרות של בתי ספר מגיעות לאולמות וכן הלאה וכן הלאה ,כל מה שקשור
לתחזוקה וכו' וכו' ,שיבוץ פעילויות של קבוצות עממיות וכו' ,קולות קוראים זאת אומרת
לטובת מתקני ספורט ,לטובת מגרשים ,לטובת אדמיניסטרציה ,גביית כספים כמו שאתם
רואים זה בגדול הפעילות שלנו .אם יש שאלות אני פה.
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ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :זאת אומרת יום ולילה אתם עובדים במהלך כל
ימות השנה.
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :כן.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :יש לי  2שאלות .הוא אמר אם יש שאלות.
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :אני מבקש להציג את העמותה ובסוף כל השאלות שאתם
רוצים.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אבל העץ הארגוני אפשר לקבל תמונה על העץ
הארגוני.
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :זה עץ ארגוני.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אנחנו רואים ראש העיר ,מנכ"ל מה זה מנהל אגף
למנהל תאום ותפעול?
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :זה במקרה הזה...
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :הספורט הוא תחת אגף כללי?
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :כן.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :לפני שבועיים שריה בא לאגף החינוך זה פחות רלבנטי .אנחנו
לאור הדיונים שקיימנו ,כל המחלקה של שריה עברה לאגף החינוך.
(מדברים ביחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :זה המצב הנתון שהיה לאור הצגת הדברים והדיון שהיה פה.
במקביל ,במקביל עם כניסתו של מנכ"ל העירייה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני מבין שזה סודי ,עשו שינוי ארגוני של העירייה חברי
המועצה ממודרים מזה.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה עץ מבנה ארגוני שהתנהל נכון להיום בוא נגיד עד סוף חודש יוני
לצורך העניין ,במקביל נכנס מנכ"ל עירייה חדש מר אילן הררי לקח ובדק את היחידות שלו,
אתגרו אותו והעסיקו אותו ישר עם תחום הספורט ואני שמח מאוד שהדיון הזה מגיע יש עוד
חומר שיוצג לכם ובהחלט נקודת אור שתתקדם בעיר בתחום הספורט ,בחר הוא בדרכו
הניהולי להציג חלופה אחרת בגלל משימות שהוצגו גם של העמותה ,גם של המחלקה,
והתייעץ עם הצוות המקצועי ונתן חלופה אחרת שתיכף נציג לכם אותה,
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בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :וזה מסווג חברי מועצת העיר לא צריכים לדעת את זה
במקרה.
עומר רצון ,חבר מועצה :יש מסמך פה שהוא הציג אותו ונציג לכם אותו תיכף במהלך הדיון
הוצג לכם.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אה לא צריך אישור של מועצת העיר ,הם לא צריכים להיות
מעורבים.
עומר רצון ,חבר מועצה:לא ,לא כל דבר צריך לעבור דרכך.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אמרתי כל דבר? אה רק התקציב ,רק התקציב ,רק
התקציב.
עומר רצון ,חבר מועצה:לא חובה לשאול אותך הנה פרומה,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני יודע שלא חובה בגלל זה רציתי לעשות פה דיון על זה,
שחברי מועצת העיר הם הסמכות שתאפשר את המבנה הארגוני של העירייה ,בהחלטה פה
של מועצת העיר ,והדיון הזה שלום לא רוצה לקיים אותו כי הוא אומר אתה לא קובע את
סדר היום ויש שליש מחברי המועצה שרוצים לקיים את הדיון הזה והגשתי בקשה של ישיבה
שלא מן המניין והיא לא מתקיימות ולפי החוק היא צריכה להתקיים תוך  7ימים.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בהתאם לשינוי שאנחנו מגלים אותו ,אתם עכשיו
עדכנתם שזה עבר לחינוך גם העמותה עברה לחינוך ,המחלקה הבנתי עברה לחינוך העמותה
עברה לחינוך?
עומר רצון ,חבר מועצה :נציג לך את העמותה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :העמותה זה תאגיד.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :המחלקה נמצאת תחת אגף החינוך.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :העמותה היא תאגיד היא לא שייכת לשום אגף היא תאגיד.
חנוך עוז ,חבר מועצה :למה זה בחינוך ולא בצעירים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :העמותה היא תאגיד עירוני ,זה כמו שהחכ"ל לא שייך
למישהו.
חנוך עוז ,חבר מועצה :בני אנחנו עוברים שזה יעבור לספורט נוער וצעירים.
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עומר רצון ,חבר מועצה :חברים תיכף אני חושב שזה ראוי ונכון גם לאור מה שבנגה העלה,
וגם יוכי ,ישלים המנכ"ל את השיקולים שלו הוא בסוף הדרג המקצועי הבכיר והוא צריך
לתת תשובות .אנחנו שלא נתבלבל אנחנו חברי מועצת עיר אנחנו מתווים מדיניות לא מעט
ויש לי ניסיון בנושא הזה ,מצמידים את הדרג הפוליטי ושמים אותו בחזית מכל מיני נסיבות
שלא תמיד הדרג הפוליטי רצה להיות בחזית .מה שבטוח הוא שהדרג הפוליטי ,שהדרג
הפוליטי,
חנוך עוז ,חבר מועצה :הוא אומר הצבענו פה שמחזיק תיק הספורט זה עומר רצון ואם
מעבירים את זה למקום אחר צריך לשנות את זה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה יש לך ניסיון עשיר חנוך עוז ,חנוך עוז שניה רגע חנוך ,אתה יש
לך ניסיון די עשיר עם כל הכבוד לזה שאתה יו"ר אגף הרווחה שהיית אתה עדיין לא הדרג
מקצועי ולא אמור להיות בחזית הפעילות בשביל זה יש מנהל אגף או יש לך מנהלי מחלקות
או מנהלי מדורים .במקרים לא מעטים כמו בעמותת הספורט שיש תקופה שלא היה לך
מנהל תפעול ואתה לצורך העניין שתיכף אני אציג את זה ,אני הייתי יו"ר העמותה נקלעתי
לסיטואציה שאני בחזית אושרה תכנית עבודה אין לך עם מי לעבוד לא ימינה ולא שמאלה,
וגם אילוצים משפטיים כאלה ואחרים שפרומה אם תרצו תוכל להרחיב מה המשמעות של
עובד עירייה ,מה המשמעות של עובד תאגיד עירוני ועמותה לספורט היא תאגיד עירוני נפרד,
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה אנחנו מבינים לא הבנו מה הקטע ,לא הבנו מה הוא אומר שהוא
מעביר את זה לחינוך.
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה במקרה יש לך ניסיון תיכף בנושא הזה תמתינו  2דקות יציג
תיכף מנכ"ל העירייה את השיקולים זה לא כזה שוני גדול ,גם הנוער ,גם הנוער היום עובד
תחת אג ף החינוך תחת נגיסט גם הנוער הוא תיק נפרד לצורך העניין .בוא תתקדם שריה.
אני רק רוצה להציג לחברים אני נכנסתי לתפקיד במהלך שנת  2015כל שעת פעילות חשוב
שתדעו היא מקבילה לשנת חינוך ,עם זה מספטמבר עד ספטמבר יש משמעות לדברים האלו
אם תקציב מאושר או תכנית מאושרת אין לך הרבה מה לשנות רק לאותו ספטמבר לאחר
המועד שבעצם אושרה תכנית שנה קודם .אני ביצעתי שני מהלכים ראשונים עם כינסתי
לתפקיד זה אחד ניתוק של המחלקה ,של המחלקה והעמותה פעם שניה זה אותם סקרים
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שאתם רואים אותם ופעם שלישית זה קודם כל תכנית אב לדעת מה המצפן שלנו מה הכיוון
שלנו .אני יכול להגיד שקיבלתי גיבוי מלא מראש העיר תמיכה מלאה וגם תקציבים ,אחת
הפעולות הראשונות שעישנו זה לקחת את כל ה  -מתקני ספורט ושמנו מיליונים ,ראש העיר
אם אני לא טועה גם לשדרוג אולמות הספורט וגם לשדרוג מתקנים ,והבאת תקן של מתקני
ספורט דבר שלא היה ,כל מי שמסתובב בעיר ראה כולל הצללות ,כולל סלים ,שערים ,ריבוד
של המשטחים דברים שלא היו בראש העין לפחות בשנים שאני מכיר לפני כן .הספורט גם
בראש העין לא קיבל לדעתי שנים קודמות ואני די הייתי מעורב היה תחום המוסיקה ,היה
חינוך ,היה הרבה דברים יפים אחרים אבל הספורט לא היה תמיד במוקד העניין .ראש העיר.
משה בן טובים ,חבר מועצה :הייתה קבוצה ייצוגית כדורסל ועכשיו אין כלום ,אף קבוצה
ייצוגית בספורט אין כלום .הערת ביניים ככה להזכיר לך שכן היה.
עומר רצון ,חבר מועצה :משה אני אותו דור אתה יודע אנחנו כנראה רגשיים אנחנו מדברים
מהלב ,אני מדבר מהלב שלי כי בני אנניה סיפר על צעירותו אני בינתיים נסעתי ב – 8
אוטובוסים בגלל שלא היה לי פה חינוך ממלכתי ,כי הייתי צריך להיות דתי ובגלל שלא היה
לי פה מגרש ספורט אפילו לא חוג גודו ,אתה לא יודע שהייתי במועדון החלוץ אני ואחי שנינו
יחידים שהמדריך אמר זה לא כלכלי לבוא מפתח תקווה לאמן שני חברי בראש העין ואז
באתי לאבא שלי סיפור אמיתי אמרתי לו מה עושים אומר מה יש אמרתי לו כדורגל וגם אחר
כך סגרו את המגרש כדורגל והייתי צריך לנסוע לפועל פ"ת שלא רציתי דרך אגב חנוך עוז אז
עזר לי עם עוזי כהן ז"ל ,למבחנים ברעננה אז בוא תספר לי למה אין מתקנים שהיו כי מכרו
את זה ליזמים פרטיים ואתה מכיר את ההיסטוריה מה זה קשור לשלום ,מה זה קשור
לעומר ,זה הרבה ,זה כמה עשורים קודם אז בוא אתה היית חבר מועצה גם בקדנציה קודמת
ולא הצלחת .אתה היית חבר מועצה בקדנציה קודמת ולא הצלחת ,אז פתאום הספורט
מעניין אותך בוא תמתין .אני אומר מכניסתי לתפקיד אני אומר אני מסביר מכניסתי
לתפקיד ,אני שיחקתי כדורגל לא אתה .אני אומר לך מה קרה בתקופתי שנכנסתי לתפקיד.
משה בן טובים ,חבר מועצה :אתה מתפזר אני אומר לך שבעבר היה קבוצה ייצוגית בנושא
כדורסל והשנה בקדנציה הזאת ובקדנציה שעברה אין אף קבוצה ייצוגית זה עובדות אבל.
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עומר רצון ,חבר מועצה :אתה חי בעיר? אתה יודע שיש קבוצה ייצוגית לבוגרים? יש אתה
שואל יש כדורסל ,הם לקחו אליפות אתה יודע השנה למה לא באת לראות ,לקחו השנה
אליפות פו רסם בכל מקום .אתה שיש קבוצת בנות ,אתה יודע שאנחנו אחד המועדונים
שמשקיעים בילדים.
משה בן טובים ,חבר מועצה :אתה יודע מה יש פה חוסר הסברה ,חוסר הסברה אם אתה
אומר שיש ואני לא מודע לזה אז יש חוסר הסברה.
עומר רצון ,חבר מועצה :דווקא בזה אני מסכים איתך .דרך אגב אני אגיד לך מעבר לזה אותו
מגרש כדורגל שאתה מכיר אותו לפני מספר עשורים ,לא בעשור האחרון נסגר ולא בגלל ראש
העיר נוכחי ,ולא בגללי כנראה אני לא רוצה לשים האשמות.
משה בן טובים ,חבר מועצה :רגע שאני אבין יש לנו כדורסל באיזה ליגה ,באיזה?
עומר רצון ,חבר מועצה:בליגה ב' והיא עלתה לליגה א'.
משה בן טובים ,חבר מועצה :אני מברך על כך.
עומר רצון ,חבר מועצה :דרך אגב גם קבוצת הנוער שלנו .גם קבוצת הנוער שלנו .אני יכול
לומר שקבוצת הנוער שלנו גם אלופת הארץ .יש לנו מוקד לגאווה .עכשיו תראה אפשר לקחת
את הדיון הזה ולחפש אולי את הפרסונה הפוליטית זה גם נחמד ,משה זה גם נחמד .אני
אומר בשולחן פוליטי ,אני בשולחן פוליטי על מנת לקדם רעיונות ועל מנת לקדם דברים
לטובת הציבור אני שם את זה על השולחן .עם כינסתי לתפקיד שלום יש לנו במה להתהדר
למה שלא נציג כל כך רצו את הדיון הזה ,כל כך הרבה רעש והרבה דברים שנאמרו ונזרקו
לחלל יש פה חבר מועצה שלא יודע שיש קבוצת בוגרים בכדורסל ,אני שמח שהדיון הזה
התבצע כדי שידע.
שלום בן משה ,ראש העיר :אולפנת זבולון ,אולפנת זבולון ,זכתה מקום שני בארץ בהפרש
של  2נקודות במשחק האחרון שנערכה פה בראש העין ,פעם ראשונה שמשתתפת בכלל.
עומר רצון ,חבר מועצה :עכשיו לי חשוב להגיד לחברי המועצה נתן לי איזה אמון מנדט מראש
העיר מהמועצה גם לקדם את תחום הספורט ,ספורט שבליבי אני מכיר גם את התחום הזה,
עם כניסתי לתפקיד נעשה סקר דעת ציבור נקבעה תכנית אב ,עודכנה תכנית אב של ראש
העין ומפה ,אני יודע שהיא אושרה בהנהלת העיר מי שהוביל אותה ,היא הובאה לדיון
במועצה ואושרה בהנהלה אני לא יודע אם אושרה במליאה היא אושרה בהנהלה והוצגה
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במליאה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :הוצגה וזכתה במחמאות גם.
עומר רצון ,חבר מועצה:הוצגה וזכתה במחמאות .ד"ר שוקי דקל ,ד"ר שוקי דקל ליווה את
התכנית יחד עם הדרג המקצועי שריה ,אריה והצוות גם בנגה היה חלק וגם העיר הערות
לגבי אותה תכנית אב בהובלה של ראש העיר היא תועבר לכם אם תרצו לכל חבר מועצה.
דרך אגב ש ריה לאחר הדיון תעבירו לכל חברי המועצה את המצגת אין מה להסתיר .מפה
נקבעה מדיניות שאני וראש העיר ,ראש העיר הוביל אותה ואני שאנחנו משקיעים בדור
הצעיר שלנו בילדים ,נערים ונוער ,כחלק ממתן כלים ,כחלק מרצון שלנו לגדל גם דור
ספורטאים אבל בעיקר אנשים טובים בעיר כי לא תמיד כל ספורטאי הופך להיות ספורטאי
מצטיין ומצליח אז גם אם הוא הולך אחר כך לצבא ומקבל סוג של כלים לחיים שלו וזה
עובד בכדורסל זה עובד מצוין והמדיניות להשקיע בילדים ,נערים ,נוער ככה אנחנו נוהגים
ולפתח את הספורט העממי לקבוצות ייצוגיות איפה שאפשר לקדם ולפתח כמובן על פי יוכי
על פי הדרישה של הציבור .אני לא יכול להכריח אנשים בכוח לשחק טניס ,כי בא לי ,אז יש
מן ביקוש כזה אתה יכול לעודד אבל לא תמיד זה תכנית מדע מדויק איך שאני רוצה להוביל
את זה ,זה ככה בגדול .עמותת הספורט כפי שאתם רואים הוקמה בשנת  2014 ,2007הכינה
העמותה עוד בתקופתו של רזיאל אחרק כמחזיק תיק ,הטריגר של הדבר הזה היה בעצם
אגודת הכדורסל ,שהגיע לצומת דרכים עם הפעילות של הכדורסל בעיר תמשיך ,או לא
תמשיך ,גילה אחריות ראש העיר חברי מועצה נוספים גילו אחריות ולקחו בעצם ,זה היה
טריגר לפתיחה ולהפוך עת העמותה לעמותה אקטיבית כי עד אז העמותה הזאת לא היה כל
פעילות מ –  ,2007ובעצם הטריגר לפעילות זה אגודת הכדורסל נעשתה שם עבודה מדהימה
ומשנה לשנה אנחנו גם עולים במספר המשתתפים וגם עולים ברמה המקצועיים ובדגש לכל
ילד וילד כולל אימונים מנטאליים ,ודברים נוספים שאנחנו נותנים להם 2017 .הורחבה
פעילות העמותה לענפים אני רוצה להודות לראש העיר התקיים דיון דרך אגב חברים ,דיון
מרתק מאוד של שנה שלמה למה לשים את הפעילות הזאת בעמותה למה לא להשאיר את
הפעילות הזאת במקום בלב במתנ"ס ,תקשיבו כמה דיונים יועצת משפטית גם הייתה
מעורבת מאוד מעניין סיפרו כמה זה יכניס אותנו לגירעונות אודות לתמיכתו שוב של ראש
העיר ,התעקשנו לשים את זה תחת העמותה לספורט דבר שהוכיח את עצמו גם לעיצוב
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ולמיצוב העמותה וגם להכנסות כספיות לטובת העמותה ,זה תחום הכדור רשת תחום עממי,
אחד הדברים לדעתי המפעל היפה ביותר בעיר כספורט עממי ,שמכל הארץ מגיעים באמת פה
לדוגמא ,יצא מפה אסמונה ואיל ,איל יצא אבל אסמונה נמצאת פה מובילים את זה שנים
כפרילנסרים חיצונים זה נקודה חשובה .רוב הפעילות של העמותה לספורט היא כפרילנסרים
חיצוניים ,גורמי מקצוע שהליך של רכש או בהליך מכרזי תלוי בהיקף וזה מתקיים ומתבצע
בוחרים העמותה בוחרת את המפעיל ,שאיתה את החוזים זה עובד ברוב המקרים למעט
הכדורסל שזה הפעלה ישירה כל השאר זה בעצם פרילנסרים גם כדור רשת ,גם כדור עף גם
אופניים ,גם טניס שדה ,טניס שולחן בוא תחזור אחורה קידמנו גם טניס שולחן ,טניס שולחן
גם עבר לעמותה ,מופעל בבית ספר בגין הוא היה פעם במקלט במקום בלב הוא יצא
מהמקלט עבר לבגין וגם טניס שדה ,אפרופו טניס שדה השנה ראש העיר מעל  220נרשמים
משלמים שהתחילו עם בודדים שהיו במקום בלב שהיה תחת רשת המתנ"סים היום זה מעל
 220ילדים שמשחקים .עכשיו תראו.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :רוב המשתתפים הם מראש העין זאת אומרת רוב המשתתפים?
עומר רצון ,חבר מועצה :למעט הכדור רשת ,למעט הכדור רשת כל הפעילויות מעל  99אחוז
אפילו תושבי ראש העין אבל הכדור רשת לא ,כדור רשת סוג של לובי שפותח את העיר ,זה
סוגיה מעניינת היא גם מאתגרת דרך אגב מצד אחד זה תופס לנו את כל חללי הזמן באולמות
לתושבי חוץ ,מצד שני זה מהלך יפה זה סוג של מהלך יח"צני לעיר והוא עובד יפה .אין דבר
כזה בארץ ולדעתי זה המוקד היחידי שמביא תושבים מירושלים ,אפילו מתל אביב ,אפילו
משוהם ,אפילו מרחובות לראש העין ,פעם ראשונה שהכיוון הוא הפוך ,ולא יוצאים החוצה
במפעל של כדור רשת.
משתתף בדיון :הפעילות לא תופסת את כל האולמות היא תופסת אני בדקתי  10אחוז מכלל
האולמות.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :רק שאלה אחת הצגת את כל הפעילויות בשקף
הקודם רק תסביר לי דבר אחד אמרת אני הייתי למה בעצם הדבר הזה ,הבנתי למה הקמת
את העמותה ,הבנתי למה הכל,
עומר רצון ,חבר מועצה:לא אני הקמתי.
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ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :פיתחת ,בסדר 2014 ,התחלת פעילות עכשיו נדבר על
הפעילות לא על ההקמה .העירייה הרשות ,עומר אתה לוקח כל דבר נורא ,נורא אישי ,אנחנו
מדברים כרגע ופותחים את הכל ,זה לא נימה אישית ,אנחנו בתוך הציבור ואנחנו מדברים על
הכל והכל בסדר .תגיד לי דבר אחר למה בעצם הזכרת גם את מקום בלב ועוד מקום ואתה
לא אומר בעצם כי אני לא הבנתי את המערך פעילות בין המחלקה לבין המחלקה.
עומר רצון ,חבר מועצה :שאלה מצוינת בשקף הבא .דרך אגב הרחבנו בספורט העממי כמה
פרויקטים אחד זה ליגה חמש על חמש ,זה ליגה בעצם שאנחנו מקדמים אותה סוג של יש
תחרות בין לאומית של מונדיאל לקבוצות חובבניות ,בעבר היה מתקיים פה ליגה עירונית
הייתה מתקיימת שהייתה אם זה היה עם שיתוף עסקים שהיו צריכים גם להמציא פרס וגם
להשקיע בתוך המפעל הזה ,באותו סכום בעצם ,אנחנו הצלחנו לקבל זיכיון של ליגת חמש על
חמש שבעצם הקבוצה הזוכה בעצם מייצגת בעיקר את מדינת ישראל בסוף מתוך הטורניר
בראש העין ובעצם מייצגת כנבחרת ישראל בטורניר הבין לאומי שמשתתפות שם עשרות
מדינות מכל רחבי העולם ,טורניר יפה ,יפה אני נחשפתי אליו יש תיעוד של הדבר גם את זה
אפשר להביא באופן פרטני ,קבוצות מהעיר מקבוצות מחוץ לעיר שמגיעות זה ליגת קט רגל
מתקיימות בדשא סינטטי ,אני אומר לכם חברה מקור לגאווה ,נפגשנו שם עם הקהילה
היהודית היה שם משהו מאוד חוויתי ,בדרום אפריקה בקיפטאון מסתבר שכולם יהודים גם
הצלם ,גם כולם התחילו פתאום לעמוד גם נבחרת ארצות הברית ,גם ה ...בנבחרת איטליה
היה איתי גיא ,כולם פתאום עוצרים ושרים את התקווה עם דגלים של מדינת ישראל ,לצערי
אני מוצא הקשר אבל אולי יש כאלה שלא ימצאו הקשר הדחנו את נבחרת דרום אפריקה
ברבע הגמר שרפו בית כנסת שבוע לאחר מכן ,לא יודע אם זה בעקבות האירוע או לא .זה
סיפור אמיתי .מעבר לזה כדורגל ליגת חופים גם קיבלנו את ליגת חופים יש פה מועדון
טריגר ,מועדון אוהדים גדול של תושבי ראש העין שמלווה את הליגה הזאת ,הולך עם הליגה
הזאת ,היה מן משבר עם המפעיל שהפעיל שנים רבות עירן אביב ,שגם היום מסייע
בהתנדבות היה איתו משבר שהמפעל הזה יכל להיסגר ,אימצנו את הדבר הזה בהפעלה
ישירה ,של כל הליגה הזאת ,הכל במנגנון ובאישורים .שנה שעברה הייתה ביקורת והיועצת
המשפטית לגבי הנה לים עדכנו את הנהלים ,התאמנו את הדרישות והנחיות של היועצת
המשפטית וכך זה קרה השנה וגם השנה אנחנו פועלים עם ליגת חופים .הלאה איגוד
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הכדורסל כ –  ,650בית ספר כדורסל כ –  ,240ליגת כוכבים  ,180ליגת מקצוענים ,230
תמשיך גיא ,חוגי ספורט ,כדורעף כ –  170תבינו התחלנו עם בודדים אם בכלל 170 ,היום אני
יודע שהיום זה קצת יותר ,היום יש יותר נציג את זה ב –  ,2020כדור רשת כ – 290
משתתפות ילדות ,נערות ומבוגרות ,טניס שולחן  ,23טניס שדה כ –  ,220אופניים כ – 100
משתתפים ואתלטיקה כ –  20משתתפים מבוגרים .תמשיך זה רק תמונות מהפעילות הענפה
אתם יכולים להמשיך ,תמשיך ,תמשיך ,יש לנו גם ליגת שכונות  160משתתפים בוגרים,
נבחרת כדורגל חופים  ,גיל גול  550משתתפים ,כמו שאמרנו יש את המפעל הזה של ליגת
חמש על חמש ,כדורגל אוכלוסיות מיוחדות שזה פרויקט ייחודי  40משתתפים גיל רך עד
כיתה ז' ,.ז ה בחלוקה ריכוז נרשמים לחוגי ספורט בעיר גבעת הסלעים  ,1400נווה אפק ,900
שב"זי  ,360הגיל השלישי  ,160מומינים לב העיר  ,240סך הכל בעמותה  2023סך הכל כללי
זה  5083אם אתה לוקח את כל הממשק גם מחלקת הספורט וגם עמותת הספורט.
עדי אביני ,חבר מועצה :זה הילדים שמשתתפים בחוגים פעילים?
עומר רצון ,חבר מועצה 2023 :בחוגים כן .הנה הנרשמים שימו לב להבדלים ולקפיצות
כדורסל  650 ,330היום יש לזה משמעות גם לגידול האוכלוסייה זה לא סוד ,זה לא שאנחנו
קוסמים גדולים אבל בהחלט זה הבעת אמון בפעילות המקצועית שמשווקים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מספר הספורטאים הרשומים זה ?2023
עומר רצון ,חבר מועצה :כן ,להגדרתך כן.
חנוך עוז ,חבר מועצה :למה כדור רשת ירד באופן משמעותי?
עומר רצון ,חבר מועצה :יכול להיות שזה נרשמים מראש העין ,יש נרשמים מראש העין ,ויש
נרשמים מחוץ לראש העין בגלל זה ,זה הוצג ככה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :יש לך דו"ח גבייה לדבר הזה ,אפשר להציג אותו?
עומר רצון ,חבר מועצה :לא אי אפשר להציג אותו אפשר לפנות למנכ"ל העירייה .עמותת
הספורט  ...מול המפעלים כמו שהצגתי לכם שיבוץ אימוני ענפים ומתקני הספורט מול
מחלקת הספורט הינו ממשק אחד בין העמותה לבין המחלקה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אתם משתמשים במתקני הספורט של המחלקה זה
מה שאתה אומר?
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עומר רצון ,חבר מועצה :של העירייה כן .טיפול בבקשות המפעילים ,הפעלת חוגי ספורט.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :יש דרך אגב בטיחות אש בדבר הזה?
עומר רצון ,חבר מועצה :בטיחות זה מחלקת הספורט בוא נמשיך .עץ ארגוני יו"ר
דירקטוריון דרך אגב מפברואר אם אני לא טועה ,פברואר  2019אני כבר לא יו"ר העמותה,
מי שיו"ר הדירקטוריון ,יו"ר העמותה הוא ראש העיר אני חבר דירקטוריון ומורשה חתימה
בעמותה .כ פי שמופיע לכם יש מזכיר העמותה ,גזבר עמותה ,מנהל תפעול עמותה שפה תיכף
המנכ"ל יעדכן ,מנהל תפעול העמותה תיכף יציג המנכ"ל ,רו"ח  ,מזכירות ,רכזים כל
הדברים .תיכף ירחיב אורי דורון לגבי הנושא של ביקורת .יש הנחיות לגבי מבקר פנימי או
לא מבקר פנימי אני אסביר לך לגבי גודל ומחזור.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :יש גוף מבקר זה לא אני זה רו"ח אחר ,יש רו"ח עמותה ויש גוף
מבקר שהוא רו"ח אחר.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :כמה מזכירות יש אתה לא מציין כמה אנשים.
עומר רצון ,חברת מועצה :תיכף נגיע נציג לך .גבולות גזרה בין מחלקת הספורט ,גבולות גזרה
בין מחלקת הספורט מחלקת הספורט.
(מדברים ביחד)
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :ברמת העיקרון מחלקת הספורט היא מנחה את המדיניות
ועמותת הספורט בין היתר כמו אחד מהאורגנים שמקבלים מאיתנו את ההנחיות ,היא זו
הזרוע המבצעת ,אנחנו מנחים לא רק את העמותה היא חלק מהאורגנים שאנחנו מעבירים
את האחריות כמו מקום בלב ,וכו' ,וכו או גורמים פרטיים וכו' .עמותת הספורט היא אחת
מאותם אורגנים שעושים.
עומר רצון ,חבר מועצה:אולי תקריא יהיה יותר נוח לכולם.
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :הנה  ..שיתוף פעולה ,מחלקת הספורט עוסקת בספורט
בבתי ספר ,תכנון אסטרטגי של מתקני הספורט ,בטיחות ואחזקה מי ששאל פה את כל
מתקני הספורט ,אחד לשנה עם מכון התקנים וכו' וכו' זה לא פשוט ,תפעול אולמות כפי
שהראיתי לכם מקודם וגבייה .מאידך עמותת הספורט עושה את החלק הזה נגזרת של החלק
הזה שזה פעילות שמונחית על ידי הנהלת העיר וכו' וכו' וביצוע פעולות.
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בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :היא מונחית על ידי דירקטוריון לא הנהלת העיר אל
תבלבל.
עומר רצון ,חבר מועצה :שריה ,זה תקופת התפר וזה המנגנון שהיה קיים כרגע מסיבה מאוד
פשוטה כבר יוכי וכל החברים ,כבר לפני שנה בערך פרומה ,יש הסכם הסדרה וככה קיים בכל
חברה עירונית זה הנוהל דרך אגב ,תקן אותי פה מבקר העירייה ,יועצת משפטית ,מנכ"ל ,יש
הסכם הסדרה בין כל עמותה ,הסכם הסדרה ,יש הסכם הסדרה שטרם אושר ונחתם בעקבות
כך מציג את זה שריה ,ההסכם הזה הוא כבר שנה ומשהו שאני יודע מוכן ,ערוך ,צריך לבוא
למועצת העיר ולאשר אותו ,זה מגדיר שגבולות הגזרה של העמותה וזה מחלקת הספורט
מגדירה שמה את האלמנטים וכל תקופה זה מתחדש.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :ההסכם הזה כבר מוכן שנתיים ולא חותמים עליו אני לא
יודע למה.
עומר רצון ,חבר מועצה:לא הביאו אותו לפה אני לא יודע למה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בדיון הבא נאשר אותו.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני ביקשתי לשאול  2שאלות ויש לי כמה הערות .אחד יש
לי  2שאלות ואחרי כן יש לי  3הערות קצרות 2 .שאלות ,מספר אחד אלוף הארץ לנוער
בהדיפת כדור ברזל הוא גר בראש העין מי זה? עומר אני אליך.
עומר רצון ,חבר מועצה :הבן של רועי ויצמן ,אתה יודע כמה ספורטאים מצטיינים יש בראש
העין.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא ,לא אין לך הרבה אלופים.
עומר רצון ,חבר מועצה:קודם כל כן.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא יודעים את השם גם הוא לא התקבל פה ולא פרסמו ולא
כלום.
עומר רצון ,חבר מועצה :הוא לא קיבל מלגה ,למה אתה לא עונה הוא לא קיבל מלגה? קיבל
מלגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אתה לא יודע את שמו.
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עומר רצון ,חבר מועצה :מה באמת אני צריך לזכור את כל השמות ,אני אמרתי ממשפחת
ויצמן.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מה שאני אומר אמרת שטות.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני חושב שזה שטות שאתה חושב שאני צריך לזכור את כל השמות.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני מבקש לשפר את הדיאלקט פה הוא חוזר בו מהמילה
שטות ואני קיבלתי את החזרה .האלוף אירופה בקראטה תושב ראש העין מה שמו? אלוף
אירופה בקרטה מסורתי מה שמו?
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :איל ניר.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :הנהגת העיר לא יודעת.
עומר רצון ,חבר מועצה :תגיד שהוא זכה לפני שבועיים והוא קיבל ברכות ממחזיק התיק
תבדוק.
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה שהוא קיבל מלגה והם לא יודעים איך קוראים לו זה אומר שהם
פוליטיזציה של העניין.
עומר רצון ,חבר מועצה:או תודה חנוך.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אומנויות לחימה לא מוזכר פה משום מה ולא יודע למה
קודם כל יש  ,יש בעיר ,צריך לפתח את זה יש פוטנציאל נהדר והיו"ר של האגודות האמונות
על אומניות הלחימה הוא זה האלוף הזה איל ניר הוא גר פה ,וזה צריך לפתח זה נושא שלא
מופיע פה בשום מקום.
עומר רצון ,חבר מועצה:הוא לא פה הוא במקום בלב נשאר.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא יודע זה ספורט אנחנו דנים בספורט ,אני דן בספורט
עכשיו זה ספורט.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אגיד לך זה ספורט שנשאר עדיין בתחום אחריות של החברה
העירונית כי מצאנו לנכון וראינו שאם אנחנו מושכים את כל פעילויות הספורט א' אין עדיין
לעמותת הספורט יכולת לקלוט את כל העמותות ,דבר שני אתה מרסק אוטומטית את כל
פעילות החברה העירונית.
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בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני מצטער אתה מחזיק תיק הספורט אתה לא מחזיק תיק
עמותה ,או מקום בלב ,או מחלקת הספורט ,אתה ספורט אתה מציג את פעילות הספורט
בראש העין זה ספורט ואף אח ד לא יתכחש לזה ,אז זה טעות ,טעות קורית שלא מופיעה פה
וזה נושא שצריך לקדם אותו אחד .שתיים אין בכל הארץ אנחנו דיברנו על זה ,אין בכל הארץ
מרכז של או מניות לחימה איזה שהוא מרכז ,כמו שאין בשום מקום בארץ מרכז של כדור
רשת כמו שאסמונה ואיל מנהלים זה פוטנציאל לעשות בראש העין מרכז לאומניות לחימה
פוטנציאל אדיר יוסי ף למיתוג של העיר ,להשפעה על הנוער וכו' וכו' והאיש יושב פה הוא גר
פה והוא כמהה ואני עשיתי איתו דיונים הוא מוכן גם להביא גיוס כספים.
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא גם כתב ספר.
עומר רצון ,חבר מועצה :דרך אגב הוא פנה אליי וקבענו להיפגש.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בקיצור זה נושא שבהחלט שווה לקדם אותו ולא איכפת לי
אם זה במתנ"ס או באגף החינוך או במחלקת הספורט .הספורט ההישגי מתקדם אבל אנחנו
עדיין רחוקים לדעתי יש כמה דברים ,זה גם מוסיף למיתוג העיר ,זה גם משמש לנוער דוגמא,
למודלים לחיקוי ולעודד אותם להצטרף לספורט והספורט ההישגי לא יהיה לנו כייף ונמחא
כפיים זה משפיע גם חברתית על הכל ,אני חושב שצריך להמשיך לפתח אותו והלוואי שיהיה
לנו כדורגל כזה באחת הליגות המובילות .היחסי ציבור ופרסום מה שעשיתי קודם בקריאת
ביניים על ידי דובר העירייה ,או לא יודע מה צריך לקבל דגש לא עושים כלום בעניין הזה
שום דבר .עכשי ו זה חשוב נורא לפרסם את ההישגים ,לפרסם את הכדור רשת ,לפרסם את
ההוא עם כדור ברזל שכמעט פגע בזה שמודד שם כי הוא לא התרחק מספיק והוא גם זרק
למישהו בראש אם אתם זוכרים ,הוא פגע בבן של מאיר שרון בראש עם הכדור ברזל דרך
אגב כי הוא לא התרחק ,אף אחד לא ציפה שהוא יעבור את ה –  16מטר .כדור רשת זאת
ההזדמנות להוקיר ולהעריך את איל ואסמונה שעושים מעל ומעבר עם הישגים בלתי רגילים
והם צריכים לקבל כיסוי ועידוד ולפרסם אותם ולשים אותם וכדור רשת זה הם ,יוצא מן
הכלל ,אני בא גם לאימונים לראות לא רק לתחרויות כי זה ליד הפינג פונג אז אני נכנס תמיד
כשאני מסיים לראות ,אני בפינג פונג .אתה רואה את הבנות שמשחקות כדור רשת ,אתה
רואה בחורות בנות  40מתנהגות כמו בנות  12ו –  16בהתלהבות עם ברק בעיניים פשוט
משובב נפש אז רק לעודד את זה ולפתח את זה .מירוץ שי דנור ואני עכשיו אחמיא לך קשה
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לי אבל אני מחמיא לך ,המרוץ שי דנור ,המרוץ שי דנור שהיוזמה באה מהמשפחה ,והעירייה
לא שיתפה פעולה הרבה שנים ,אני הייתי כשנהייתי קצת יותר ,קצת התפניתי עזרתי באחד
המרוצים שזה התקיים למרות שהייתה התנגדות מהעירייה אילן הררי גם היה מעורב שם
וקידם את זה ,ואני יכול להגיד שבשנה הראשונה ב –  2014אתה נתת לזה גיבוי ,והייתה
התנגדות פה מסביב לשולחן נתת לזה גיבוי הוסיפו לזה שם שי דנור ובני ראש העין וכו' ובסך
הכל זה מרוץ שבאים אליו מכל הארץ והוא נותן שם לראש העין זה מרוץ שי דנור ובני ראש
העין בראש העין זה רק מוסיף ,וכל שנה האירוע הזה הוא פסטיבל באמת משובב נפש.
הכדורסל אודות להורי הכדורסל ,הצלחנו לחלץ את הכדורסל מהעמותה שהייתה עמותה
פרטית שהיא לא בדיוק עמותה הייתה מן עמותה זה ,יצאנו מהליגה שנה שלמה כי לא רצו
לשחרר לנו כרטיסי שחקן ,שוב פעם זה המחמאה השנייה שאתה מקבל בגיבוי של שלום,
גיבוי חזק וכל הפריצה קדימה מאז שהם עזבו את העמותה שהם היו בה ,הפריצה קדימה
ואודות למישהו שלא נמצא פה זה אביחי חלה שהוא הפעיל והוא המסור ,והוא נותן את כל
נשמתו לנושא הזה ,ומקדם את הכדורסל בצורה יוצאת מן הכלל ובאמת אפשר להתגאות,
ויש התקדמות.
עומר רצון ,חבר מועצה :בשכר מינימאלי.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני לא רציתי להתייחס לזה .הספורט הוא פלטפורמה
לשילוב חברתי בראש העין שעושה קישור וגישור ושילוב בין כל חלקי הקהילה בראש העין
שיש בה כל מיני חלקים וגם יש כיתוב ואתה בא למגרש הספורט ורואה ילדים מהותיקה,
וילדים מנווה אפק והם משחקים ביחד וזה ,זה חלק מההתקדמות לפתרונות החברתיים של
ראש העין ולכן יש לזה חשיבות זה לא רק הספורט ובריאות הנפש והגוף ,יש לזה גם השלכות
חברתיות .ספורטאים רשומים אני רק רוצה להגיד לכם אמרת  2023רשמתי לי את ה מספר,
אני בעוד  10שנים הרי ימשיך להיות חבר מועצה אני אדגום אותך לראות לאן התקדמת ב –
 ,2023רק תדעו שבשוהם יש מעל  3000ספורטאים רשומים אני אומר לכם שהייתי שם
בביקור ,מועצה מקומית שוהם ,וברמת השרון יש מעל  6500ספורטאים רשומים זה לא
ישובים גדולים ,ראש העין יותר גדולה מהם אז האתגר עדיין לפנינו.
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רז שגיא ,חבר מועצה :יש לי שאלה אחת .דיברת קודם על הכדורגל חופים מהתקציב
שראיתי שהקצנו להם מהרגע שהם עברו לחזקתנו  ₪ 70,000יש  2שחקנים ברזילאיים
שהבאנו מחוץ לארץ וחודש וחצי הם גרים במלון בתל אביב אני חייב להבין אי ך ב – 70,000
 ₪מביאים ומשלמים משכורות ל –  2השחקים האלה ועוד  10שחקנים רשומים תיכף נדבר
על רשימות האלה של הכדורגל ,איך משלמים להם משכורות ,ואיך מחזיקים אותם בבית
מלון בתל אביב שהם בכלל לא תושבים שלנו ולמה התקציב שלנו צריך לממן שחקנים
ברזילאיים לא שיש לי חלילה משהו נגד ברזילאיים .זאת שאלה ראשונה .שתיים כמה מקבל
כל שחקן משתי רשימות שהוגשו ראיתי חוסר תאימות בין שתי הרשימות של אגודת
הספורט בנוגע לכדורגל חופים ,יש רשימה אחת שהוגשה לעירייה והיא רשימה מצומצמת של
 7שחקנים ויש רשימה אחרת שהוגשה לליגת הכדור רגל חופים ושם יש  12שחקנים ,אגב
ראיתי שם גם את שמך ב –  12לא ב –  ,7השאלה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה כותב לעצמך את המידע מי מעביר לך את המידע? יכול להיות
שזה עומר רצון אחר לא בדקתי את ה  -תעודת זהות.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אתן לך התייחסות למה שאני יכול לתת לך מהמידע שברשותי
קשה להתייחס להרבה דברים שאמרת שאני לא מכיר אותם ואני אסביר לך למה ,יש הליך
מאוד מסודר שנקבע איך מגדירים ,מה התקציב ,מה התכנית הפעולה והפעילות יש איזה
מנגנון קליטה של שחקנים ומנגנון שמגדיר את השכר של השחקנים .מה מעבר אין לי מושג
לא בתחום אחריותי ולא בתחום שילטתי ,מה ייקח הברזילאי ייקח או לא ייקח ,אותי זה לא
מעניין הבן אדם נמצא פה במדינת ישראל חתום על חוזה ,כל שחקן שבקבוצה חתום על
חוזה כולל השכר שלו אם תרצה שוב תבוא למנכ"ל העירייה תראה את כל החוזים ,תראה
כמה כל אחד מקבל ,כל אחד חתום ,זה המסגרות שאני מכיר בתקציב אני אגיש לך של
 .₪ 75,000למה?  ₪ 70,000זה מהרשות עוד  5,000יש תורם נוסף שתרם  ₪ 5,000לטובת
הפעילות.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :כל הפעולות של עמותת הספורט ?₪ 5,000
עומר רצון ,חבר מועצה:אני עונה לך שוב  ,תקציב כרגע הוגדל ב –  ₪ 5,000מ – ₪ 70,000
בעקבות תרומה של עוד  ₪ 5,000זה המסגרת התקציבית.
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ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :מה המסגרת התקציבית של העמותה מול העירייה,
 ₪ 70,000מתוך מה? כמה העמותה מתוקצבת מהעירייה.
עומר רצון ,חבר מועצה:זה הכל פעילות זה לא תקציב של העירייה ,סך הכל פעילות זה 3
מיליון .₪
שריה אריה ,מנהל מח' ספורט :בערך תקציב העמותה כ –  3מיליון.
עומר רצון ,חבר מועצה :לא ,לא תקציב העמותה  3מיליון  ₪אבל זה מגביית כספים של
ההורים.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :כמה העירייה מתקצבת?
שלום בן משה ,ראש העיר :סך הכל יש מקורות שונים של התקציבים זה המקורות 3 ,מיליון
.₪
עומר רצון ,חבר מועצה :חלק מהטוטו שמקבלים כספים ,תשלומי הורים וגם יש
השתתפות של הרשות המקומית.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אני אגיד לך מה ,זה לא מתוך  3מיליון זה מתוך
 . 350,000אני רוצה שתעבור בבקשה לשקף ,שקף לפני עם הצבעוני .תעצור בשקף הזה תמונה
שניה רגע ,שניה אני רק שאני אבין ליגת חופים.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה שנה שעברה השנה זה שחקנים אחרים.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אחרים הם שונים?
עומר רצון ,חבר מועצה :כל שנה צריך לאשר.
עדי אביני ,חבר מועצה :עומר למה אתם לא מביאים תמונות עדכניות.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :כמה שחקנים יש שם 12 ,שחקנים כמה אתם
סופרים ,כמה שחקנים יש בליגת החופים?
עומר רצון ,חבר מועצה :תלוי יכול להיות  12יכול להיות  ,11זה לא תלוי בי.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :לא בסדר  10 ,11 ,12אני שואלת איך זה בנוי.
עומר רצון ,חבר מועצה :שלא נטעה ונתבלבל שני דברים חשוב להציג שני דברים פעילות כל
כדורגל החופים היא פעילות נקודתית ,לתקופה של חודשיים ,חודשיים פלוס תלוי אם אתה
מגיע לשלב ים גבוהים זה כל הסיפור של הפעילות .כל השנה יש מנגנון אודות לפרומה ,אודות
לביקורת שהייתה אנחנו פועלים היום נכון יותר כי בעבר הייתה ביקורת והיא מוצדקת
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בחלקה מאוד מוצדקת ותיקנו את מה שהיה צריך לתקן ,וכל שנה זה מובא על פי המנגנון
שנקבע ,כולל אישור אם צריך כוח אדם ,לאשר שחקנים ,לאשר מנהל קבוצה וכולל חוזים,
יש העסקה שהיא העסקה לכוח אדם ,היא לא מחויבת לבוא לכוח אדם אבל היא מחויבת
לבוא לאישור של הועדה ושל הדירקטוריון וכל הדברים האלו הובאו על פי מנגנון
שהדירקטוריון קבע ,אישור של מנהל הקבוצה ,אישור של מאמן הקבוצה של הגורמים
המקצועיים עומר לא בוחר שום שחקן ולא מתעסק רק גורמים מקצועיים מטפלים בסוגיה
הזאת.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אני רק אשאל  3שאלות ואני סיימתי ,בסדר.
עומר רצון ,חבר מועצה :מגיע עוד משפט מילה טובה וחמה לתושב העיר שלנו באמת אני
מצדיע לו איזה יכולות על יש לו לדעתי זה ערן אביב שבאמת עושה את הדגל הזה ,בהתנדבות
ערן אביב אני יודע את השם שלו מצוין הוא במפעל הזה שנים רבות ,בעבר הוא מימן את זה
לבד.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :יש לך איזה קרבה אליו את האחרים אתה לא מכיר את
השמות ,רק ערן אביב.
עומר רצון ,חבר מועצה :ערן אביב לא חתם על ניגוד עניינים ,ערן אביב בחור מדהים שעושה
עבודת קודש גייס את כל הנוער סביב הדבר הזה ,בני אנניה אפשר לעשות פעילות משותפת
כולל הסעות באמת פעילות יפה .דרך אגב בכל התקשורת הארצית מה שבולט דרך אגב זה
לא הברזילאים רז ש גיא דווקא הנוער שלנו ומועדון האוהדים שלנו והאוהדים והם אומרים
את זה לא פעם ,ולא פעמיים כל פעם מזכירים את מועדון האוהדים של ראש העין שזה שלנו
נטו.
רז שגיא ,חבר מועצה :הדבר היחיד בכדורגל חופים שלנו לא זה לא ערן אביב זה האוהדים
של ראש העין.
עומר רצון ,חבר מועצה :ומלול מראש העין.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :קודם כל רק הערה ,נבחרת ילדים אני לא ידועת אם
זה טעות אני שאלתי בשביל זה אני שואלת הייתה כוכבית שהייתה במחלקת הספורט פה אני
לא רואה את זה ,זה בשיתוף עם מחלקת הספורט או לא ,נבחרת ילדים.
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עומר רצון ,חבר מועצה :מחלקת הספורט מפעילה את זה ,יחד עם המפעילים כתוב לך בצד
ימין למטה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אתה רואה שאין כוכבית זה כן כולל ,תתקן את זה.
תשים כוכבית למה לא להגיד שאין כוכבית .ליגת חמש ,חמש וליגת חופים שניה רגע ,זה לא
בשביל הכוכבית זה בשביל אנשים.
עומר רצון ,חבר מועצה:תשים כוכבית.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :ליגת חמש ,חמש האם אתה משתמש במתקנים
שלנו אני רוצה לדעת והאם אני מניחה אולי שכן ,לפחות ממה שתיארת פה ,ואני רוצה לדעת
גם כן צריכה להיות כוכבית רק הערה ,אבל דבר שני האם הושקע בזה כסף אני רוצה לדעת
כמה כסף הושקע בזה?
עומר רצון ,חבר מועצה:גם פה נשים לך כוכבית אם את רוצה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :לא לי ,יש פה אנשים שיושבים נגיד שזה בשת"פ
מחלקת הספורט.
עומר רצון ,חבר מועצה:אני אומר כוכבית אני מסכים איתך כוכבית באולימפיאדה ,כוכבית
בליגת חמש על חמש ,כוכבית בעיר ללא אלימות בהכל יש כוכבית ,ליגת חמש ,על חמש ,ליגת
חמש על חמש הטורניר מתועד ,נמצא בשטחי ראש העין ,מתקיים רק בדשא סינטטי,
מתקיים רק בדשא הסינטטי .ליגת חמש על חמש ,מתקיים בדשא סינטטי וזה קבוצות
מהעיר וקבוצות משולבות מחוץ לעיר זה ליגת חמש על חמש ,אנחנו מושקעים ב – ₪ 80,000
בכל המפעל הזה שהוא גם עלות זיכיון ,גם עלות תפעול של הדבר הזה כולל שופטים מליגת
העל ,כולל צילומים ,כולל פרסום ,כולל יח"צ כולל גבייה .חלקם זה מגבייה דרך אגב בתוך
.₪ 80,000
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אז פה אתה משתמש במתקנים עלות .₪ 80,000
ליגת חופים לפי התמונה שראינו.
עומר רצון ,חבר מועצה:זה בנתניה זה לא בראש העין.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :מצוין אז ליגת חופים לפי מה שאני מבינה כרגע,
ליגת חופים אין לנו בכלל .אני רוצה להבין מה העניין של ראש העין בשווי של ₪ 75,000
שאתה אמרת.
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עומר רצון ,חבר מועצה 5,000 ,₪ 70,000:זה תרומה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :יאלה  150,000אתה מושקע ב –  80ועוד  70מתוך
?350
עומר רצון ,חבר מועצה:לא מתוך  350יותר יש עוד איזה  240,000עוד ספורט עממי יש גם
וגם .תקציבים יש תקציב לספורט עממי ,יש תקציב לספורט ייצוגי ,אז אנחנו היות ואין לנו
עדיין מגרש כדורגל וזה פרויקט יפה ,יפה שאנחנו בעבר.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אבל אנחנו עדיין אין לנו אף שחקן חוץ מהשוער
שעכשיו נולד שהוא קשור לראש העין.
עומר רצון ,חבר מועצה:מה זה עכשיו נולד.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :שנה שעברה הוא לא היה.
עומר רצון ,חבר מועצה :מה זאת אומרת עכשיו נולד ,מה זה נולד עכשיו בן אדם בגיל 18
כאילו נולד עכשיו .ליגת חמש על חמש בעבר השקענו .ליגת חמש על חמש השקענו במונדיאל
עירוני סדר גודל של  ₪ 65,000 ,60,000השקענו בעבר ,נקרה בפנינו מפעל שמייצג גם פרס
אטרקטיבי גם שם אותנו על המוקד ברמה הארצית וברמה הבין לאומית גם ,ובהשקעה
תוספת של עוד  ₪ 15,000שלדעתי כן מוסיף ,ליגת חמש על חמש א' זה מבורך ואני שמח וזה
מהלך לדעתי שאפשר עוד יותר לפתח אותו .אני גם בימים הקרובים אמור להיפגש עם יו"ר
הסוכנות היהודית כהיות ויש קהילות יהודיות בכל המפעל הזה ,לראות איך הסוכנות
היהודית גם אולי תתגייס למהלך ואולי תביא תקציבים שיפחיתו מאיתנו מהמועצה
התקציבית של הרשות ולעשות שת"פ זה אחד ,ליגת על חמש פרויקט שאני גאה בו .פרויקט
שני ליגת החופים ,היות ונקבעו פרמטרים מאוד ברורים הרי אתה יכול להביא כל שחקן אז
קבענו פרמטרים מאוד גבוהים מה זה שחקן מקצועי ,מי יכול להשתתף בליגה הזאת ,אותם
שחקנים בני ראש העין ,תושבי העיר שעומדים בקריטריונים נעשתה פניה לשחקנים האלו,
פשוט לא רוצים להגיע מכל מיני סיבות שלא רוצים להיפצע ,שמפחדים שלא רציניים או
שלא מגיעים הם והסיבות שלהם גם בעבור תשלום הם לא רוצים מהסיבות שלהם ודרך אגב
זה בודדים כי הצבנו קריטריונים ,אתה חייב לעמוד בקריטריונים אז כל אלה בספורט
העממי לא עומדים בקריטריונים ואלה בספורט המקצועני לא רוצים להגיע .ערן אביב
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אישית סייע בדבר הזה ופנה אישית ,אישית לכל אחד והם לא רוצים להגיע ,השנה אני שמח
שהצלחנו עם השוער הוא עושה עבודה נהדרת והוא גם עולה ומשחק ובא לידי ביטוי .כרגע
אני מאמין ברגע שנייצר מסורת לאורך זמן ונקים פה גם מתקן של כדורגל חופים
ההשתתפות של תושבי ראש העין גם המקצוענים הם יבואו וישחקו ואנחנו מנסים לייצר את
הגלגל הזה ,לייצר מסורת בעיר.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אנחנו רגע רק נשים דגש אחד כי איך אתה אומר
כספי ציבור אנחנו מדברים על  ₪ 70,000לליגת חופים שבעצם אין לנו שום נגיעה חוץ
מהאוטובוסים של אותם אוהדים שנוסע ומתבזבז מבלי אולי ,אולי דיבר כאן על מרכז
לאומנויות לחימה או כל דבר אחר אנחנו פשוט מושיטים את הכסף קדימה לכיוון איזה
משהו ליגת חופים שאנחנו פעילה גם ,אמרת לי שליגת חמש ,על חמש פעילה חודש וחצי,
חודשיים ,וגם ליגת חופים חודש וחצי אנחנו שמים שאלה אליי לקבלת החלטות ₪ 150,000
נכון על פעילות של חודש וחצי ואנחנו אומרים אמן.
עומר רצון ,חבר מועצה :כן ,כן ואני אגיד לך מעבר לזה .צא ולמד ואני מציע לכולכם ללמוד
כי זרקו פה רעננה בנגה ,ובנגה כן מכיר את הנתונים תראי בערים אחרות כמה משקיעים על
פעילויות ועל זמן מופחת יותר מפה ואיזה אפקט העיר מקבלת מאות אלפי שקלים אם לא
מי ליונים ,תראי את רמת השרון שהציגו פה ,לכי תראי את תקציב רמת השרון כמה רמת
השרון מתקצבת את תחום הספורט.
רז שגיא ,חבר מועצה :לא ענית לשאלה של יוכי כמה מזכירות יש בעמותה.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :כשתקבלי מושג כפר קאסם משקיעה בליגת חופים כמעט
.₪ 800,000
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אבל השחקנים הם שלה.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא נכון .למה את אומרת את לא יודעת ,את לא יודעת .את לא
יודעת ,את לא יודעת ,את לא יודעת כפר קאסם מביאה את השחקן הכי טוב מברזיל משלמת
לו כמעט  ₪ 200,000לחודשיים האלה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :יש לו מגרש הוא בנה מגרש כפר קאסם.
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עומר רצון ,חבר מועצה :אנחנו גם יש לנו בתכנון בלב ישראל ,מסבירים לך תיכף יציגו .ראש
העיר אני מציע לקיים עוד דיון על מתקני ספורט.
שלום בן משה ,ראש העיר :תודה רבה לכם .סיימנו.
משה בן טובים ,חבר מועצה :תודות לשריה על כל הפעילות .דבר שני יחד עם זאת ספורט
ותזונה נכונה הולך ביחד וההצעה לפעם הבאה לקדם את התזונה בעיר כי זה הולך ,אי אפשר
ספורט בלי תזונה ,ולאור כל מה שקורה אני מציע שתעשה הכל מגיל  ,0אני מציע מגיל 0
תעשה הכל מהמעונות והגנים כבר מעכשיו להכניס את התזונה הנכונה בבתי הספר זה מה
שאני מציע ,אבל מהיום ,מהיום.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :קבוצות הכדורסל מקבלות הדרכה בתזונה נכונה במסגרת
האימונים.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה מתקיים בראש העין ,משה בן טובים זה מתקיים בראש העין גם
הצהרונים ,גם המעונות מתקיימים בראש העין על פי תזונה בריאה על פי הנחיות של משרד
הבריאות ,כולל דיאטנית כולל תזונאית שהם מחליטים מה הדרך .כל הגילאים כמו מקום
בלב.
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי אני מודה לכם.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :אני רוצה לומר שמגיע הודות לשריה ולגיא מגיע להם תודה
רבה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :תודה ושאפו על הפעילות שלהם עם שלושת
האנשים שהם מפעילים.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :דבר אחד ראש העיר צריך להגיד שהם עושים בצוות כוח אדם
מינימאלי עבודה מדהימה וצריך לתת להם שאפו ענק.
עדי אביני ,חבר מועצה :אדוני ראש העיר יוכי רוצה להגיד תודה ועומר רוצה להגיד תודה
ומשה רוצה להגיד תודה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מודה דרך אגב שחשבתי שזה מה שיקרה שאנחנו נדבר על
הספורט ורציתי שנהפוך את היוצרות ונטפל בכל הנושאים שמחכים לנו זמן רב מאוד וכבר
חלק מהאנשים עזבו ואנחנו כרגע עכשיו במספר מועט של חברי מועצה .כל מה שיש כאן הרי
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אתם לא תגידו לא .חברים אני מבקש לאשר כמה דברים אם תרצו לא לאשר לכן אמרתי
אני מבקש מכולם להישאר.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני מבקש עוד  20דקות אני חייב לכם  20דקות.
חייבים לאשר כמה דברים דחוף.
חנוך עוז ,חבר מועצה :למה אתה מדלג על הקריטריונים אני חיכיתי רק לזה .שיגמור את זה
אחרי זה ימשיך הלאה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חנוך את שלך בסוף אני מתחייב.
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא אל תתחייב אתה לא מכיר אותי אני עדין איתך עד היום יש סדר
יום סעיף  3בוא נמשיך ל –  ,3אחרי  3תמשיך.
 . 3אישור עדכון מסמך קריטריונים להקצאת קרקעות ומבנים בנוגע להקצאה למעונות יום
בהתאם לנוהל הקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית________________

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אוקיי בסדר אני הולך לפי סדר היום אישור עדכון מסמך
קריטריונים להקצאת קרקעות ומבנים בנוגע להקצאה למעונות יום בהתאם לנוהל הקצאת
מקרקעין ללא תמורה ,או בתמורה סמלית .היועץ המשפטי בקשה פרומה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :החומר צורף לכם .מועצת העיר אישרה קריטריונים,
הגופים מקבלי ההקצאות הציגו בפנינו העלו בקשות אנחנו שקלנו את זה ומצאנו לנכון שיש
מקום להקל ,וזה מה שמופיע בפניכם ההקלות הם כדלקמן :לנושא של הסכום הפחת אנחנו
אמרנו שזה יהיה  2%לשנה אז אנחנו סבורים שיש מקום להפחית לגבי מבנים קיימים
בהבדל ממבנים חדשים 25% ,למעונות שיש בהם ממ"ד ו –  30%במעונות שאין בהם ממ"ד.
לגבי התשלום במה שאושר זה היה אמור להיות בתשלום אחד מראש ומה שכאן אנחנו
מציעים שהם יוכלו לשלם את זה בפריסה לתשלומים בהתאם לשנות ההקצאה שהתשלום
יהיה עבור כל שנה מראש ,ובחלופה הנוספת שבמקום לשלם את זה הם יוכלו לבצע עבודות
באותו סכום ,באותו שווי.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא כתוב באותו שווי.
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כתוב בשווי האמור .אני אקריא לך עם דרישה להצגת
א סמכתאות העבודות יבוצעו בכל שנה בהתאם לתכנית שאושרה באורך התקופה שנקבעה.
רז שגיא ,חבר מועצה 4 :שינויים כתבתם ,אחד הורדתם את הערבות מ –  100,000ל –
 , 50,000שתיים להשוות את השיפוצים שהם יעשו לשווי ההפחתה ,הדבר השלישי זה
התשלום יהיה לשיעורים במשך השנה ולא יהיה בבד אחת ,והרביעי אפשרות לשלט .אני
מבקש להתייחס.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הסיבה שאנחנו שהחלטנו כלומר אחרי ששמענו אותם שאנחנו
מורידים מאחר והתברר שהסטנדרט בניה של היום הוא גבוה בהרבה מאשר הסטנדרט
שהיה בעבר ,ומאחר וגובה הפחת אנחנו קובעים על סטנדרט של היום לכן אמרנו שהפערים
הם בסביבות  25%ביחס לסטנדרט שהיה בעבר.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני מבקש להתייחס לנקודה הזאת .יש לנו חברה כלכלית ,יש לנו
היא קיימת להגיד לאנשים תשפצו או להביא לנו הצעות מחיר ,אני יכול להביא לכם עכשיו
הצעות מחיר על שיפוץ החדר הזה ,אני אביא לכם במיליון  ₪אותו דבר ו –  ₪ 10,000וב –
 400,000רק תגידו לי מה אתם רוצים .אנחנו לא סומכים שאף אחד לא ישפץ לנו את
המבנים ,בוא נקבע שיהיה גוף בתוך החברה הכלכלית ,רק הסעיף הזה אני מתנגד ,מתנגד
ממש כי בסוף מי שקיבל הקצאה קיבל אותה חינם אין כסף הוא מקבל פטור מארנונה ,הוא
מקבל תשלום על המים ,הוא יכול לשלם פעם בשנה אני מסכים לרעיון להקלה הזאת זה לא
ננחת עליו על כל חמש שנים ,הוא עושה פעם בשנה אבל מי שיעשה את השיפוצים שיהיו
סטנדרט כמו שיפוצי הקיץ בבתי הספר זה לא אותו אחד כי ימרחו אותנו והבתים ,נאבד את
השווי וישפצו אותם אתם כולנו עברנו שיפוצניקים כאלה ואחרים ולכן אני חושב שזה צריך
להיות גוף בתוך החברה הכלכלית קבלן משנה ,שבא פעם בשנה ,שנתיים שלוש לפי סדר
שנקבע.
שלום בן משה ,ראש העיר :רז הערה מוסכמת ,מקובלת.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אפשר לוותר על החלופה הזאת.
רז שגיא ,חבר מועצה :זה חלופה שאני מתנגד לה.

54

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  16/14מיום 9/7/2019

שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה .תראו יש  2אופציות אחת זה שיבוצע על ידי החברה
העירונית האופציה השנייה שמה שיקבע שעושים ויהיה בקרה ופיקוח תהיה החברה
העירונית אלה שתי האופציות .האופציה כאילו הכי מבטיחה שלא יעבדו עלינו מה שאתה
אומר זה שתהיה הערכה ,שהערכה של השיפוץ ואיפה משפצים עושים את זה ,עולה 100,000
 ,₪החברה העירונית היא עושה את השיפוץ ומי שנמצא ישלם את הכסף לזה אתה מתכוון.
רז שגיא ,חבר מועצה :בדיוק לזה אני מתכוון.
עדי אביני ,חבר מועצה:אדוני אני רוצה להתייחס למה שאומר רז אני לא חושב שהחברה
הכלכלית או כל גוף אחר של העירייה מה שנקרא יכול לבצע במחירים מאוד ,מאוד זולים
הרבה פעמים המפעילים ידעו לעשות את זה טוב יותר ,מה שכן אפשר לפקח לראות שלא
מגישים אני לא שמעתי על דבר כזה שמגישים  4מיליון ו –  ₪ 10,000זה לא הגיוני אלא אם
כן מישהו מזייף מסמך אבל אפשר הרי כתוב גם שזה צריך ,יש איזה שהוא מנגנון פיקוח גם
מי שרוצה לשפץ הוא לפני שהוא בא לשפץ הוא אומר מה הוא רוצה לשפץ והוא מקבל אישור
לדבר הזה ,אפשר לעשות מנגנון פיקוח אני לא חושב שאפשר להכריח אותם מה שנקרא
שאנחנו נשפץ להם.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל לא צריך להכריח אותם מה זה נקרא להכריח אותם שהם
ישלמו כסף על הפחת ,על שמירת המבנה אנחנו צריכים להתנצל לא הבנתי.
עדי אביני ,חבר מועצה :אנחנו רוצים לשמור על המבנה ואנחנו רוצים שהם ישקיעו במבנה,
אנחנו נגיע לאותה תוצאה .אנחנו יכולים לפקח.
רז שגיא ,חבר מועצה :לא צר לי בענייני בניה יש לי קצת יותר ניסיון ממך.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני רוצה להתייחס קודם כל יש לי דוגמאות ואני לא רוצה
לנקוב בשמות אבל החברה הכלכלית הפעילה מעונות יום באמצעות מישהו והחוב היה שם כ
–  .₪ 180,000באו עם רעיון שהוא ישפץ במקום לתת את הכסף ובדקתי את הרשימה והוא
הגיע ל –  ₪ 25,000לפי דעתי בשיפוץ שהוא הגיע במקום  ₪ 180,000וזה בדיוק הדגמה למה
שאתה מדבר עדי אביני אז אני מסכים איתך עם רז שזה צריך להיות אחרת במנגנון אחר.
אבל יש לי באמת שאלת תם ,שאלת תם יותר בסיסית ואני מתנצל אולי זה בורות .יצחק כהן
אני שם ,שם מדומה ,יצחק כהן מפעיל שלושה מעונות יום בראש העין באופן פרטי ,גובה
כסף מההורים ,משלם שכר דירה לחכ"ל או לעירייה ועכשיו יצחק כהן אמרו לו אתה פרייר
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תרשום עמותה ,תבקש הקצאה ,ועכשיו במקום לשלם  12או  ₪ 16,000לחודש דמי שכירות
אתה תשלם  ,4,000זה ה –  2אחוז מהזה ,תשלם  ,4,000או  3,200והוא הולך רושם עמותה,
מבקש בקשה להקצאה ,ועדת ההקצאות מאשרת לו הוא משלם  ₪ 3,200לחודש במקום
 ,₪ 12,000גובה מההורים את אותו סכום שהוא גבה מהם גם קודם והיות וזה תאגיד ללא
מטרת רווח הוא מושך את הכסף דרך משכורות של הניהול ולא לוקח את הרווחים ואת
הדיבידנדים ללא שום בקרה ,והוא אדם פרטי והעמותה שלו מורכבת צריך לפי החוק  7חברי
עמותה כדי לרשום עמותה אז הוא מסדר  7חברים מהחברה מהשכונה .איך אנחנו
מתמודדים עם דבר כזה ,מי מפקח על זה? מי רואה שזה לא פלטפורמה לעשיית רווחים יותר
גדולים וזה לטובת הציבור בכלל ,כי כל העמותות האלה יש להם מטרה .קראתי את מה
שהעברת לנו המטרה היא לסייע לציבור ולטובת הציבור ,כמו עמותת הספורט וכמו מקום
בלב וכמו דברים כאלה מי נותן בידינו שאנחנו לא פותחים פה פתח לאנשים פרטיים ,לעשות
רווחים על חשבון הציבור.
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא רק לאנשים פרטיים אני רוצה לחדד את מה שבנגה אומר.
המדינה לדוגמא בנושא דיור אז יש את הנושא של המשתכן באה המדינה אומרת ליזם אני
נותנת לך בסכום סמלי את הקרקע אבל אתה מחויב לצאת אצלי למכרז מה המקסימום
שאתה תמכור את הדירה לילד ,איך אנחנו יכולים לעשות את אותו דבר כמו שבנגה אומר
אם אני הבנתי אותו נכון שכירות גם בשכירות שאנחנו אומרים לבן אדם אתה מקבל מאיתנו
בסכום סמלי אבל אתה לא יכול לעבור את הסכום הזה והזה מהגבייה ,מתשלומי ההורים.
רז שגיא ,חבר מועצה :וככה אנחנו מרוויחים פעמיים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :העמותה שאני היו"ר שלה בראש העין ,סליחה פ"ת לנוער
בסיכון עד היום לא היה לה חוזה עם העירייה זה היה ככה מאולתר עכשיו העירייה עושה
איתנו חוזה  322עמודים חוזה אסור לי לגבות כסף ככה ,ואסור לי ככה ,ואני חייב לתת להם
דו"ח להראות שאני לא מרוויח וכל הרווח שמצטבר אצלי בעמותה זה נקרא יתרה כל
היתרות אצלי אני מתחייב באישור העירייה שזה הולך לנוער בסיכון או למטרות ציבוריות
שהעירייה מאשרת לי .פה זה לא ככה ,פה זה לא ככה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :פה נותנים את האדמה והם עושים מה שהם רוצים.
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שלום בן משה ,ראש העיר :אני מוכרח להגיד לך ששאלת התם שלך הייתה שאלה מאוד,
מאוד תמימה .דקה ,דקה .קודם כל אנחנו המהלך הזה שדיברנו עליו הוא נעשה ויעשה רק
לעמותות שהן פועלות על פי החוק של משרד התמ"ת .על פי החוק של משרד התמ"ת ,כל מי
שיש לו,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אפשר לתמרן לפי החוק אין שום בעיה אני יעמוד בחוק
והכל בסדר.
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא מעניין אותנו אם זה תמ"ת או לא כל מי שמקבל מאיתנו שימוש
בנכס כזה שהוא לא משלם ארנונה ,שהוא לא משלם שכירות לפחות שיוריד מה המקסימום
של הגבייה שלו.
שלום בן משה ,ראש העיר :יש נוהל במועצה ,קבענו נוהל.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני רוצה להפנות לסעיף  6.2.6.1לנוהל זה מעונות
שמוכרים על ידי משרד הכלכלה עד כמה שאני יודעת המחיר שניתן לגבות הוא מפוקח אחרת
אתה לא מקבל הכרה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אז אם אני מנהל מעון עם הקצאה או מנהל מעון פרטי אני
באותו קריטריון של גבייה .אז אני פשוט מקטין את ההוצאה שלי.
שלום בן משה ,ראש העיר :מפוקח על ידי משרד התמ"ת ,ורק מי שמפוקח.
חנוך עוז ,חבר מועצה :לכמה זמן נותנים להם את ההקצאה הזאת? לכמה זמן הם מקבלים
את ההקצאה ,תמ"ת זה תכנית היא יכולה להיות מבוטלת מחר אם הקציתי לו אותה ל – 10
שנים ומחר מחרתיים ,עוד שנה ,שנתיים התכנית מבוטלת מה קורה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ככה בדרך כלל אני אומרת כך קודם כל יש לנו .תבחין
שזה מבנה חדש גם הסכומים זה  15שנים והתחשיב שעשה בזמנו הגזבר ,היום עם  2אחוז
אני לא יודעת כמה זה יצא 15 ,שנים למבנים חדשים .למבנים קיימים אנחנו בדרך כלל זה
לא מוגדר בתבחינים אנחנו בדרך כלל מדברים על  3עד  5שנים.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אפשר לעשות את זה בחפיפה ,בחפיפה לכל זמן שהוא מוכר בתמ"ת,
ברגע שהוא לא מוכר או שהתבטלה התכנית הזאת אז ההקצאה הסתיימה.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון ,נכון.
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חנוך עוז ,חבר מועצה :השאלה אם זה כתוב ככה.
שלום בן משה ,ראש העיר :רק מי שמוכר על ידי משרד התמ"ת.
חנוך עוז ,חבר מועצה :צריך לחדד את זה שאם ביטלו את התכנית הזאת.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :למה הוא צריך לדווח לעירייה פעם בשנתיים על הפעילות
שלו? אין בכלל לא כתוב שהוא צריך להגיד דו"ח כספי לעירייה אף פעם ,דיווח על הפעילות
אחת לשנתיים למה הוא לא מגיש דו"ח כספי לעירייה עפם בשנה? זה מה שדורשים ממני
בפ"ת כל שנה דו"ח כספי לעירייה .כל שנה אני צריך לתת דו"ח כספי לעירייה בפתח תקווה
למה פה לא ,למה לא דו"ח כספי.
חנוך עוז ,חבר מועצה :בחוזה שהיא מחתימה אותם יש לנו זכות השאלה אם מבקשים את
זה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני בפתח תקווה מחויב להגיש דו"ח כספי לעירייה אחת
לשנה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני מבקש לתקן אותם.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :נשמיט את החלופה של השיפוצים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו את מה שאמרת נשנה את זה באופן כזה שהתיקונים
והשיפוצים שיעשו על פי מה שיסוכם יבוצעו על ידי החברה העירונית כדי להבטיח שאכן זה
יעשה כמו שצריך להיות.
רז שגיא ,חבר מועצה :מצוין בסוף תישמר איכות הבניין וגם איכות השיפוצים וכולם יהיו
מרוצים תאמינו לי.
שלום בן משה ,ראש העיר :אז אנחנו מתקנים ומצביעים ,אנחנו מחייבים את כל מי שפועל
איתנו.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לחלופה הזאת אין באמת משמעות כי אם מבצע את
זה התאגיד ממילא יש כסף ואנחנו עושים את זה בעצמנו באמצעות תאגיד אז אין לזה
משמעות.
רז שגיא ,חבר מועצה :לא אבל כן עשינו  3שינויים אחד זה השלט ,אחד הורדנו מ – 100,000
ל –  50,000את הערבות.
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בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :והוא חייב בתשלום הוא לא יכול לשלם דרך החלפת כיור
ואסלה נו באמת זה מה שהוא ניסה לעשות ,הוא החליף כיור ,דלת אסלה.
שלום בן משה ,ראש העיר :החלופה בוטלה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה עם המצלמות?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לגבי המצלמות ,אני לא אחדש לך שבשנת  2018אושר
חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות ,החוק הזה יכנס לתוקף
בתור חובה בשנת לימודים הבאה ,והשנה הזאת היא שנה שנתנו להיערכות .זה שהמעונות
יהיו מחויבים לעמוד בהוראות החוק וזה מובן מאליו זה גם מופיע בחוזה הסטנדרטי שלנו.
עכשיו אז השאלה היחידה זה לגבי השנה הזאת אני חושבת שאם המחוקק מצא לנכון,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אם זה יתעכב? אם זה יתארך? ואם לא יתקינו את התקנות שר
המשפטים ושר הרווחה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא ,לא שניה חנוך ,יש  2חיקוקים חברים 2 ,חיקוקים
אחד שנוגע לרישום מעונות שהוזכר ודיברנו ,מצריך תקנות ,המצלמות נכנס לתוקף כפי
שהובהר קודם.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אז למה לא להכניס את זה פה.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא צריך הוא החוק נכנס ב – .2020
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הדבר היחיד שאתה יכול להוסיף זה לאותה שנת
ביניים שנתנו להתארגנות אני חושבת שצריך להשאיר אותה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אם מחר אני הולך וניגש לכל הפעוטונים האלה ,לכל המעונות יום
האלה שנמצאים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא הקשבת למה שאמרתי אני עוד פעם חוזרת על פי
ה חוק ,על פי החוק יש איזה שהיא תקופת ביניים בשנת הלימודים הבאה ,בשנה"ל הבאה
כבר יהיה חובה .בשנה הזאת יש הוראות לתקופת הביניים כי נתנו לאנשים למפעילי מעונות
להתארגן.
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך תקשיב כתוב בחוק .אני אגיד לך עוד דבר במסגרת
ההתארגנות הזאת קבע משרד העבודה והרווחה שבשנה הזאת אחרי שהוא ,היר הוא הולך
לבחור קבלנים שיעשו את העבודות האלה והוא מאפשר סבסוד למי שיעשה את זה ,כלומר
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אם נחייב אותם עכשיו שהחוק לא מחייב אז הם ישלמו את כל הכסף ,החוק אומר מי שכרגע
יעשה עד  2020יוכל לקבל סבסוד של המצלמות ,יש מקומות שהמצלמות עולות .₪ 6,000
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום אבל החוק גם אומר שאסור לצבוט ילד ,ואסור להרביץ לילד,
ואסור לענות ילד ,החוק ,עכשיו אני מדבר על אקסטרה אנחנו מצידנו באים נותנים לבן אדם
הקצאת קרקע אנחנו נדרוש ממנו אדוני תעשה מצלמות.
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו לא יכולים מעל החוק ,זה חוק מדינה לא יכולים ,אנחנו
לא מעל החוק.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אתה יכול לדרוש מעל החוק ,החוק זה קביעה מינימאלית
אתה יכול לדרוש יותר.
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו מצביעים על הדבר הזה אחרי שתיקנו.
רז שגיא ,חבר מועצה :שהחלופה יורדת ,יורדת החלופה של שיפוץ עצמי.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בהצבעה הזאת אני לא משתתף.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו עוברים להצבעה .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :לא משתתף.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל ,איננו .שכטר ,איננו .עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה:בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מעוז ,לא נמצא .דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר ,לא נמצא .עומר ,לא נמצא .בני
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה?
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משה בן טובים ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יוכי ,יצאה .חנוך
חנוך עוז ,חבר מועצה :נגד ,אתה אמרת לי שאתה מכניס את המצלמות עכשיו אתה אומר
שאתה לא מכניס.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :נגד.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בלי שחלופה של שיפוצים בסדר אני בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה ,1,2,3,4,5,6,7,8 :בעד 2 ,נגד.
החלטה מס' 2
סעיף  3בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות עדכון מסמך
קריטריונים להקצאת קרקעות ומבנים בנוגע להקצאה למעונות יום בהתאם לנוהל
הקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית כפי שהונח על שולחן המועצה ללא
חלופת ביצוע עבודות שיפוץ (חלופה  2לתמורה סמלית).
בעד )8( :שלום בן משה ,עומר שכטר ,עדי אביני ,דורון אמסלם ,בני אנניה ,יעקב אדמוני,
רז שגיא ,משה בן טובים.
נגד )2( :חנוך עוז ,בני בנגה בית אור.
לא משתתף בהצבעה )1( :ישי אדוארד.
יצאו )5( :מיכאל מלמד ,מעוז שלום ,עופר גבאי ,עומר רצון ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב.
 .4אישור מינוי יח יאל חדד כדירקטור מקרב נציגי ציבור בתאגיד המים והביוב "עין אפק"
בע"מ ,עפ"י חוק תאגיד מים וביוב ,התשס"א ,2001-כפוף לאישור הוועדה לבדיקת
מינויים שהוקמה לפי סעיף  18ב' לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה ,1975 -לאחר
סיום כהונה של אלי שמואלי שתכנס לתוקף בתאריך דצמבר _______________2019

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור מינוי יחיאל חדד כדירקטור מקרב נציגי ציבור בתאגיד
מים והביוב בעין אפק בעירבון מוגבל על פי חוק תאגיד מים וביוב כפוף לאישור הועדה
לבדיקת מינויים שהוקמה לחוק החברות הפרטיות ,לאחר סיום כהונה של אלי שמואלי
שתיכנס לתוקף ב 12/2019 -אני רוצה להצביע על הדבר הזה בקשה .הבחור יש לכם פה
אישר אותו התאגיד ,אישר אותו היועץ המשפטי של תאגיד המים והביוב .נשוי  .3 +יש
קורות חיים שלי אני מבקש שנצביע .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל ,איננו .שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה:בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מעוז ,איננו .דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר ,איננו .עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה:נכנסתי רגע מינוי יחיאל חדד אני בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :אני בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה?
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 ,יצא .בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 :בעד.
החלטה מס' 3
סעיף  4בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי יחיאל חדד כדירקטור
מקרב נציגי ציבור בתאגיד המים והביוב "עין אפק" בע"מ ,עפ"י חוק תאגיד מים וביוב,
התשס"א ,2001-כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף  18ב' לחוק
החברות הממשלתיות התשל"ה ,1975 -לאחר סיום כהונה של אלי שמואלי שתכנס לתוקף
בתאריך דצמבר .2019
בעד ) 12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,דורון אמסלם ,עומר רצון,
בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית
אור.
יצאו )4( :מיכאל מלמד ,שלום מעוז ,עופר גבאי ,חנוך עוז.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני מדלג על השאילתות העברנו לכם אותם בכתוב ,כל
השאילתות.
רז שגיא ,חבר מועצה :דילגת על שוב על דיון בדו"ח הממונה על תלונות הציבור.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני לא מבין מה זה דילגנו על השאילתות .מתי זה יעלה
לדיון.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שאילתות לא עולות לדיון קיבלתם תשובה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בדרך כלל בשאילתות יש זכות לשואל להגיב על התשובה.
אז מתי זה יהיה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני אקריא אני רוצה לעבור לדברים חשובים .אני רוצה לאשר
כמה דברים ואני אקריא את כל השאילתות.
 .7אישור מתחם  Eע"ש נביאי ישראל (מתחם הנביאים) בהתאם לפרוטוקול ועדת שמות
מיום ________________________________________________ 20/12/2017

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור מתחם  Eעל שם נביאי ישראל מתחם הנביאים בהתאם
לפרוטוקול ועדת שמות מיום  20/12אנחנו צריכים את זה לטובת כל נושא ה...
רז שגיא ,חבר מועצה :סליחה אני קורא את הפרוטוקול וזה כתוב הפוך ממה שאתם
כותבים פה .אני מקריא מתוך הפרוטוקול של הועדה ,הערה של מנחם לובלסקי ,מר מנחם
לובלסקי מרחוב הפעמון סוכם שישיבה קודמת שהרובע יקרא בשמות חתני פרס ישראל וזה
נבדק על ידי הועדה ,רובע  Eאנחנו מדברים על רובע  ,Eהחלטות הערה של מנחם לובלסקי
זה מתוך הסיכום שלכם ה –  ,20/12/17הערה של מנחם לובלסקי נבדקה ונמצאה נכונה
סוכם בועדת השמות שאכן זה יקרא אני מזכיר חתני פרס ישראל ופה אתם אומרים נביאי
ישראל ,עד כמה שאני יודע אף נביא ישראלי לא היה חתן פרס ישראל או ההיפך.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,סליחה ,רגע סליחה .תקרא את השורה האחרונה של
ההחלטות,
רז שגיא ,חבר מועצה :סוכם בועדת השמות כשיקראו רחובות נוספים ב –  Eעל שם חתני
פרס ישראל ואומנים אחרים .ולכן זה אני לא מצליח להבין את ההיקש הלוגי ,ולכן ברובע E

יקראו רחובות על שם חתני פרס ישראל ונביאי ישראל מה הקשר? אין לי דבר וחצי דבר נגד
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מרבית הנביאים מקובלים עליי גם דעותיהם אפילו חביבות עליי.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אסביר,
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :הוא צודק בכותרת כתבנו פה נביאי ישראל ופה בהחלטה כתוב
על שמות חתני פרס ישראל ונביאי ישראל טעות שלי צודק.
שלום בן משה ,ראש העיר :אגב בזמנו צריך להגיד איך אומרים אומר דברים בשם אומר
הבקשה אז בזמנו הייתה של אדמוני ואנחנו קיבלנו אותה ברוב כל חברי הועדה הצביעו
בעדה ,ויש נביאי ישראל יש שמות שלהם.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :קודם כל הועדה ממליצה למועצת העיר ,ומועצת העיר
עכשיו יכולה לקבל החלטה .אתה יכול להעלות להחלטה או את זה או את זה .הועדה לא
מחייבת היא ממליצה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אז אנחנו מעלים נביאי ישראל.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא חתני פרס ישראל.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :לא נביאי ישראל זה ההחלטה פה אחד זה היה.
(מדברים ביחד)
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיף  7אישור מתחם  Eיקראו רחובות על שם נביאי ישראל
וחתני פרס ישראל לקחתי את הכל ביחד בבקשה .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל ,איננו .שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה:בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר ,איננו .עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה:בעד.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה?
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 ,יצא .בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :יש לי בן דוד שהוא חתן ישראל והוא המתכנן של גבעת טל
אני לא יכול להצביע.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 :בעד ואחד לא משתתף.
החלטה מס' 4
סעיף  7בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות קריאת מתחם  Eע"ש
נביאי ישראל (מתחם הנביאים) וחתני פרס ישראל בהתאם לפרוטוקול ועדת שמות מיום
.20/12/2017
בעד ) 11( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,דורון אמסלם ,עומר רצון,
בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב.
לא משתתף בהצבעה )1( :בני בנגה בית אור.
יצאו )4( :מיכאל מלמד ,מעוז שלום ,עופר גבאי ,חנוך עוז.
 .8תיקון לסעיף  1761000110שכר מוקד עירוני :במקום "מוקדן" ,מנהל מח' מוקד פניות
ציבור ובקרה עירונית______________________________________________

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בתקציב העירוני יש סעיף  17600110של שכר למוקדן ,אנחנו
גם על הערות שלכם רוצים למנות ,אנחנו רוצים לצאת למכרז ולמנות בעירייה מנהל מוקד,
לקחנו את השורה הזאת של שכר מוקדן ובמקום מוקדן אנחנו רוצים להפוך את זה למנהל
מחלקת מוקד ,פניות ציבור ובקרה עירונית.
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רז שגיא ,חבר מועצה :כבר נבחר היה מכרז כזה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :לא היה מכרז למנהל מוקד היה לא למנהל מוקד.
רז שגיא ,חבר מועצה :פניות הציבור היה כבר שלישי.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מנהל מוקד אנחנו רוצים לקחת מנהל מוקד שהוא ינהל את
הכל.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :איזה מכרז זה ,זה פנימי ,חיצוני?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :זה מכרז פנימי וחיצוני .אנחנו הלכנו על השורה של המוקדן.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני רוצה לדעת תחת מי מנהל מחלקה יהיה ,אם יהיה קשור למנכ"ל
או לא קשור למנכ"ל?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :הוא יהיה לא סגור בשאיפה תחת המנכ"ל.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני רוצה להבין תחת מי הוא אמור להיות תחת המנכ"ל?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :הוא אמור להיות או תחתיי ,זה עוד לא סגור.
עומר רצון ,חבר מועצה:אני בעד אם זה תחתיך.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :כנראה יהיה תחתיי גם במכרז כתוב תחת מנכ"ל העירייה.
סעיף  ,8שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל ,איננו .שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה:בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר ,איננו .עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה:בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
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בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה?
משה בן טובים ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יוכי?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חנוך ,יצא .בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 5
סעיף  8בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תיקון לסעיף 1761000110
שכר מוקד עירוני :במקום "מוקדן" ,מנהל מח' מוקד פניות ציבור ובקרה עירונית.
בעד ) 12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,דורון אמסלם ,עומר רצון,
בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית
אור.
יצאו )4( :מיכאל מלמד ,מעוז שלום ,עופר גבאי ,חנוך עוז.

 .9אישור הענקת תואר יקיר העיר ראש העין ליגאל יוסף ראש העיר לשעבר ,במסגרת ציון
אירוע  25שנה להכרזת ראש העין כעיר בישראל____________________________
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור הענקת תואר יקיר העיר ראש העין ליגאל יוסף ראש
העיר לשעבר במסגרת ציון אירוע  25שנה להכרזת ראש העין כעיר בישראל .אני רוצה לקיים
על זה הצבעה בבקשה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו עושים במסגרת  25שנה לעיר כעיר עושים איזה אירוע
וכולכם כמובן תוזמנו ,ומוזמנים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :חברי המועצה יוזמנו כי יש המון אירועים שלא מזמינים
אותנו זה סודי זה לא סודי הפעם לא כי חנוכת רחוב חג'בי הייתה סודית.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא הזמנו כי זה היה שאלת לא הזמנו חברי מועצה .קודם כל זה
לא חנוכה של רחוב חדש.
67

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  16/14מיום 9/7/2019

בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :גם לכנס במועצה אזורית דרום השרון לא הוזמנו חברי
מועצה ,זה היה גם שם סודי.
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו פתחנו את הרחוב ,הרחוב הזה מיועד לתושבים לא לאף
אחד אחר.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני בא לחגוג איתם חברי מועצה
שלום בן משה ,ראש העיר :אז לא הצבענו אני עכשיו אומר לכם עכשיו מעתה ואילך כל
אירוע,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :יש מגמה למדר את חברי המועצה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בנגה אתה יודע שאני נותן לך את כל הכבוד הראוי בכל
הזדמנות .כל אירוע עירוני שקיים כל חברי מועצת העיר מוזמנים .עכשיו לאירוע הספציפי
הזה אנחנו נזמין בן טובים ,אנחנו נזמין אנחנו מזמינים את כל חברי מועצת העיר אנחנו גם
נזמין גם את חברי מועצת העיר שהיו עדיין בחיים שנמצאים את כולם נזמין ,אני חושב שזה
אירוע חשוב ,במסגרת האירוע הזה ניתן גם לראש העיר ,מועצה יגאל יוסף יקיר העיר .אגב
האירוע עצמו לא מחייב אבל אישור יקיר העיר מחייב אישור המועצה לכן נעלה את זה.
עומר רצון ,חבר מועצה :קודם כל זה יפה להוקיר ליגאל יוסף ראש העיר לשעבר ,אפשר גם
לחברי מועצה ,הר בה פעמים חברי מועצה גם אם זה קדנציה אחת או שתיים מסיימים את
תפקידם ולא מקבלים איזה משהו כמו מגן הוקרה כזה או אחר  25שנה אולי לתת גם לחברי
מועצה לשעבר לא לתת להם את כל הפוקוס כי אי אפשר להעמיד אותם מול ראש העיר,
יגאל יוסף איזה תעודה או מגן הוקרה עשינו משהו יפה דרך אגב אימצנו את זה במקום בלב
לדירקטורים אז וואלה תכבד את כולם אתה לא רוצה לחברי מועצה מיתולוגיים אני לא
יודע מי בחיים ומי לא בחיים אבל לפחות לחברי מועצת עיר לשעבר.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :עומר מה הצעת לא הבנתי?
עומר רצון ,חבר מועצה :לתת אות הוקרה לחברי מועצה לשעבר.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה 10 :שנים אחרי עזוב.
עומר רצון ,חבר מועצה :למה ב –  25שנים האחרונות זה מה שהיה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא לתת  10שנים אחרי לכל חבר מועצה? אז יהיה לי סיבה
לחיות עד אז.

68

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  16/14מיום 9/7/2019

עומר רצון ,חבר מועצה:לא אני חושב מעל וותק מסוים...
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו נבחן את ההצעה של עומר רצון .נצביע עכשיו על מר
יגאל יוסף .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל ,איננו .שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה?
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 ,יצא .בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 6
סעיף  9בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הענקת תואר יקיר העיר
ראש העין ליגאל יוסף ראש העיר לשעבר ,במסגרת ציון אירוע  25שנה להכרזת ראש העין
כעיר בישראל.
בעד ) 12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,דורון אמסלם ,עומר רצון,
בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית
אור.
יצאו )4( :מיכאל מלמד ,מעוז שלום ,עופר גבאי ,חנוך עוז.
 .10אישור מ ינוי יונתן זכרין כווטרינר רשותי בהתאם להחלטת הוועדה לבחירת עובדים
סטטוטוריים __________________________________________________
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור מינוי יונתן זכרין כווטרינר רשותי בהתאם להחלטת
הועדה לבחירת עובדים סטטוטוריים היה מכרז בחרנו וטרינר אני רוצה להצביע על העניין.
שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל ,איננו .שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה:בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
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רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה?
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 ,יצא .בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 7
סעיף  10בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי יונתן זכרין
כווטרינר רשותי בהתאם להחלטת וועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים.
בעד ) 12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,דורון אמסלם ,עומר רצון,
בני אנניה ,יעקב א דמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית
אור.
יצאו )4( :מיכאל מלמד ,מעוז שלום ,עופר גבאי ,חנוך עוז.

 .11אישור מינוי שחר טלקר כפקח עירוני עפ"י חוקי העזר של עיריית ראש העין.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור מינוי שחר טלקר זה גם מחייב אישור מועצה ,פקח
עירוני על פי חוקי העזר עבר מכרז יש לנו פה את הקורות חיים שלו ,בחור צעיר .הוא משבוץ
לפקח עירוני ,פקח רגיל .זה מחייב אישור שלכם .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל ,איננו .שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה:בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה:בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה?
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 :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
מס' 8
סעיף  11בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי שחר טלקר כפקח
עירוני עפ"י חוקי העזר של עיריית ראש העין
בעד )12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,דורון אמסלם ,עומר רצון,
בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית
אור.
יצאו )4( :מיכאל מלמד ,מעוז שלום ,עופר גבאי ,חנוך עוז.
 .12אישור מינוי חבר המועצה בני אנניה כדירקטור במרכז קהילתי ע"ש קימרלינג בע"מ.

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור מינוי חבר המועצה בני אנניה כדירקטור במרכז
הקהילתי על שם קימרלינג.
עומר רצון ,חבר מועצה:השם הפורמאלי של מקום בלב.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני מעדכן אתכם שהגענו למספר של חברים כזה שלאור
הוספה של בני ראש העיר יצטרך להוסיף גם חבר אחד נציג ציבור.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :יש ייצוג מספיק לנשים בדירקטור?
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עדי אביני ,חבר מועצה :חברי מועצה לא צריך ייצוג לנשים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אתה טועה.
רז שגיא ,חבר מועצה :אתה צודק במקרה הזה.
(מדברים ביחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :צריך לכתוב שזה חילוף.
רז שגיא ,חבר מועצה :הסעיף הוא אחר אילן ,הסעיף הוא למנות את בני ,אנחנו מצביעים
למנות את בני אנניה במקום שלום בן משה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :נעלה את זה להצבעה ,שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל ,איננו .שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה?
משה בן טובים ,חבר מועצה :בעד.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יוכי?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 9
סעיף  12בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה משארת פה אחד מינוי חבר המועצה בני
אנניה כדירקטור במרכז קהילתי ע"ש קימרלינג בע"מ במקום ראש העיר שלום בן משה.
בעד ) 12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,דורון אמסלם ,עומר רצון,
בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית
אור.
יצאו )4( :מיכאל מלמד ,מעוז שלום ,עופר גבאי ,חנוך עוז.

 .13אישור מינוי טובה אורון כנציגת ציבור בוועדת שמות.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור מינוי טובה אורון כנציגת ציבור בועדת שמות .יש פה
את הקורות חיים שלה.
שלום בן משה ,ראש העיר :טובה אורון הייתה גם בועדת שמות הקודמת היא אישה
אקדמאית ראויה גרה בגבעת טל.
רז שגיא ,חבר מועצה :אנחנו רק מאריכים את המינוי ,היא הייתה כבר פעם?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן היא הייתה בעבר.
רז שגיא ,חבר מועצה :לא צריך אילן עצור שאלתי קיבלתי תשובה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יש לה תואר ,יש את המסמכים טובה אורון רחוב נחל  8 ...ארץ
לידה דנמרק ,תואר  ..בספרות אנגלית ...תואר בפסיכולוגיה 25 ,שנה מורה לאנגלית 15 ,שנה
מטפלת משפחה ,שפות :עברית ,אנגלית ,דנית וספרדית .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל ,איננו .שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי?
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עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :משה?
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 :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 10
סעיף  13בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי טובה אורון כנציגת
ציבור בוועדת שמות.
בעד ) 12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,דורון אמסלם ,עומר רצון,
בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית
אור.
יצאו )4( :מיכאל מלמד ,מעוז שלום ,עופר גבאי ,חנוך עוז.
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 .14הצגת הדו"ח הכספי של העמותה לפיתוח שירותים חברתיים לראש העין לשנת .2018

אורי דורון ,סגן גזבר העירייה :דו"ח כספי בעצם של העמותה לשירותים חברתיים ,הדו"ח
הזה בעצם עבר כבר אישור של הדירקטוריון של העמותה,
רז שגיא ,חבר מועצה :אנחנו לא קיבלנו את זה בחומר.
אורי דורון ,סגן גזבר העירייה :קיבלת את זה בחומר בתוך ההזמנה של המליאה.
רז שגיא ,חבר מועצה :כל החומר קיבלתי וזה לא נמצא פה ,אני מקבל דו"ח אני קורא אותו.
אורי דורון ,סגן גזבר העירייה :העמותה לשירותים חברתיים פועלת כתאגיד עירוני של
העירייה יש לה את הדירקטוריון שלה שמורכב משליש ,שליש ,שליש חברי מועצה ,עובדי
עירייה ונציגי ציבור .סיימנו את  2018עם עודף של  ₪ 10,000בערך כמו כל השנים האחרונות
שאנחנו פועלים בעמותה .הפעילות של העמותה מתמקדת בעצם בפעילות של אגף הרווחה
שמהווה בערך  80%מפעילות העמותה ועוד קצת חינוך שזה מרכז לגיל הרך ומרחב בטוח
ועוד שניים שלושה נושאים .העמותה פועלת באופן תקין יש לה ועדות שמתנהלות באופן
סדיר ,אנחנו עוברים ביקורות בסך הכל הם בסדר גמור ,אין לנו תביעות ,אין לנו פיגורים
דברים זורמים בצורה טובה ,זהו בגדול .המחוזר הוא בערך  2.700.000מאוזנים .מ – 1/1/17
סימפוניה לא בפנים.
רז שגיא ,חבר מועצה :יש לי הערה היא לכאורה לא עוסקת בכסף אבל בפועל היא עוסקת
בכסף המרכז לגיל הרך ומקומות נוספים זה הבנות ,הנשים שחלק מהמשכורות שלהן
מופיעות פה ,בפועל העמותה הזאת שאני חושב שהיא באמת עושה עבודת קודש גורמת לזה
שאנחנו בעצם מעסיקים  ..בעצם אנחנו עיריית ראש העין הפכה להיות מעסיקה כקבלני
משנה של העובדות האלה במרכז לגיל הרך שמקבלות למעשה משכורת רעב לא משלמים
להם שעות על המתנה ועוד כל מיני דברים כאלה ובגלל זה יש לנו את הצרות האלה .אני לא
נגד הדו"ח הזה ואני גם אצביע בעדו ,אני חושב שהמועצה ,מועצת העיר צריכה לשבת ולדון
על הדבר הזה ולתקן את המשכורות שלהן כי המרכז לגיל הרך שהיה אמור לגדול פי שניים
או פי אחד וחצי כדי לתת שירות גם למשתכנים החדשים וגם לצרכים הקיימים של העיר
הזאת שתמיד מקבל תורי תורים לחודשים קדימה והבנות עוזבות כי הן לא מקבלות את
השכר המגיע להן ,ובסוף הדו"ח הזה משקף את זה שבעצם אנחנו פוגעים בעצמנו ולכן אנחנו
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אולי מאוזנים אנחנו צריכים להכניס את היד לכיס במקום לשלם  2מיליון  ₪לתכנון של
פרויקט של אולי אופרייט טרנספר וכו' אנחנו צריכים להשקיע יותר כסף בעמותה זאת
לשירותים חברתיים ושדר כה יגיע לעובדות האלה והן יקבלו שכר הוגן ונקבל מרכז גיל הרך
טוב יותר ,חזק יותר שייתן שירות לתושבים הוא יתפרק לנו בין האצבעות בשנה האחרונה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אתייחס למה שאמרת קודם כל אין קשר בין מה שהאופרייט
וסיפורים וכו'.
רז שגיא ,חבר מועצה :לא אמרתי אם אין מה לעשות בכסף בוא נכניס אותו פה.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה תב"ר וזה בשוטף זה לא קשור אחד לשני .אבל דבר שני שתדע
במדינת ישראל נשארו מספר מצומצם של מרכזים לגיל הרך ,רוב הרשויות סגרו את
המרכזים האלה ,סגרו אותם אנחנו בין הבודדים שממשיכים להחזיק אותם זה בגלל
שהעברת הכספים שבעבר הייתה מועברת הפסיקה להיות וחוקקו עכשיו חוק חדש עוד
בממשלה הקודמת זה נמצא אצל במשרד הבריאות ולכן אנחנו מחזיקים אותם חרף העובדה
שכל התמיכה שהי יתה ניתנת על ידי הממשלה הפסיקה ,עכשיו אני מקווה מאוד שבממשלה
הבאה שליצמן בזמנו נתן סכום מסוים הגדיל את הסכום בעוד  20מיליון  ₪והבטיח שהכסף
הזה יעבור ,בשלב זה הוא מעביר את הכסף לקופת החולים ,והוא הבטיח שבקדנציה הבאה
הוא יבחן מחדש העברת הכספים למרכזים כדי שהם יתקיימו .הדרישה שלנו הייתה אני
השתתפתי בכנסת שם שהוא חייב להעביר אם לא את כל הכסף את חלקו למרכזים ,כדי
שהמרכזים יחיו בשלום .הוא הגדיל את התקציב.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא בגלל הגודל גם בגלל סוג הפעילויות ,גיוון הפעילויות.
שלום בן משה ,ראש העיר :היה חשוב שתדעו שרוב הרשויות סגרו את המרכזים האלה
אנחנו היחידים שממשיכים להחזיק את המרכזים בלי שום סיוע ממשלתי.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בשוהם יש מרכז לילד הרך חבל על הזמן.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה רק עדכון.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חברים קצר שאילתות.
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שלום בן משה ,ראש העיר :אני מציע ,סליחה ,סליחה .המבקר ממילא משתתף בישיבות,
איתך הסליחה אני גם רוצה שישמעו אותו כל חברי מועצת העיר שנמצאים כאן .בישיבה
הבאה אנחנו מתחילים במבקר ,משמיעים את השאילתות ,משמיעים את השאילתות בכלל
כדאי שנעשה לנו מנהג ,אני רוצה שנעשה מנהג ו נעמוד בו שישיבות המליאה מכיוון שיש פה
זליגות ויש עקומת קשב שיורדת חוץ מרעשים כאלה ואחרים ישיבות תהיינה  3שעות לא
מעבר לזה ,זה יהיה  3שעות פינק מסיימים .תודה רבה לכם.

 -תום הישיבה –
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
סעיף  1א'  -ג' בסדר היום :אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1568עבור נגישות פיזית פרטנית גנים מגרש  - 910גן כלנית ,ע"ס
 ₪ 21,015במימון משרד החינוך
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1869עבור אולם ספורט ליד בי"ס נתיבות משה ,ע"ס
 ₪ 2,450,198במימון מפעל הפיס (תקציב קודם  ,₪ 9,038,800תקציב מעודכן
.)₪ 11,488,998
ג .אישור תב"ר מס'  1569עבור נגישות פיזית פרטנית ממ"ד אוהל שלום ,ע"ס 384,602
 ₪במימון משרד החינוך.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים המפורטים לעיל.
בעד ) 15( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,מעוז שלום ,דורון
אמסלם ,עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים,
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חנוך עוז ,בני בנגה בית אור.
החלטה מס' 2
סעיף  3בתוספת לסדר היום :אישור עדכון מסמך קריטריונים להקצאת קרקעות
ומבנים בנוגע להקצאה למעונות יום בהתאם לנוהל הקצאת מקרקעין ללא תמורה או
בתמורה סמלית.
החלטה :מליאת המוע צה מאשרת ברוב קולות עדכון מסמך קריטריונים להקצאת קרקעות
ומבנים בנוגע להקצאה למעונות יום בהתאם לנוהל הקצאת מקרקעין ללא תמורה או
בתמורה סמלית כפי שהונח על שולחן המועצה ללא חלופת ביצוע עבודות שיפוץ (חלופה 2
לתמורה סמלית).
בעד )8( :שלום בן משה ,עומר שכטר ,עדי אביני ,דורון אמסלם ,בני אנניה ,יעקב אדמוני,
רז שגיא ,משה בן טובים.
נגד )2( :חנוך עוז ,בני בנגה בית אור.
לא משתתף בהצבעה )1( :ישי אדוארד.
יצאו ) 5( :מיכאל מלמד ,מעוז שלום ,עופר גבאי ,עומר רצון ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב.

החלטה מס' 3
סעיף  4בתוספת לסדר היום :אישור מינוי יחיאל חדד כדירקטור מקרב נציגי ציבור בתאגיד
המים והביוב "עין אפק" בע"מ ,עפ"י חוק תאגיד מים וביוב ,התשס"א ,2001-כפוף לאישור
הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף  18ב' לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה-
 ,1975לאחר סיום כהונה של אלי שמואלי שתכנס לתוקף בתאריך דצמבר .2019
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי יחיאל חדד כדירקטור מקרב נציגי ציבור
בתאגיד המים והביוב "עין אפק" בע"מ ,עפ"י חוק תאגיד מים וביוב ,התשס"א,2001-
כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף  18ב' לחוק החברות
הממשלתיות התשל"ה ,1975 -לאחר סיום כהונה של אלי שמואלי שתכנס לתוקף בתאריך
דצמבר .2019
בעד ) 12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,דורון אמסלם ,עומר רצון,
בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית
אור.
יצאו )4( :מיכאל מלמד ,שלום מעוז ,עופר גבאי ,חנוך עוז.
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החלטה מס' 4
סעיף  7בתוספת לסדר היום :אישור מתחם  Eע"ש נביאי ישראל (מתחם הנביאים) בהתאם
לפרוטוקול ועדת שמות מיום .20/12/2017
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות קריאת מתחם  Eע"ש נביאי ישראל (מתחם
הנביאים) וחתני פרס ישראל בהתאם לפרוטוקול ועדת שמות מיום .20/12/2017
בעד ) 11( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,דורון אמסלם ,עומר רצון,
בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב.
לא משתתף בהצבעה )1( :בני בנגה בית אור.
יצאו )4( :מיכאל מלמד ,מעוז שלום ,עופר גבאי ,חנוך עוז.
החלטה מס' 5
סעיף  8בתוספת לסדר היום :אישור תיקון לסעיף  1761000110שכר מוקד עירוני:
במקום "מוקדן" ,מנהל מח' מוקד פניות ציבור ובקרה עירונית.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תיקון לסעיף  1761000110שכר מוקד עירוני:
במקום "מוקדן" ,מנהל מח' מוקד פניות ציבור ובקרה עירונית.
בעד ) 12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,דורון אמסלם ,עומר רצון,
בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית
אור.
יצאו )4( :מיכאל מלמד ,מעוז שלום ,עופר גבאי ,חנוך עוז.
החלטה מס' 6
סעיף  9בתוספת לסדר היום :אישור הענקת תואר יקיר העיר ראש העין ליגאל יוסף
ראש העיר לשעבר ,במסגרת ציון אירוע  25שנה להכרזת ראש העין כעיר בישראל.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הענקת תואר יקיר העיר ראש העין ליגאל יוסף
ראש העיר לשעבר ,במסגרת ציון אירוע  25שנה להכרזת ראש העין כעיר בישראל.
בעד ) 12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,דורון אמסלם ,עומר רצון,
בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית
אור.
יצאו )4( :מיכאל מלמד ,מעוז שלום ,עופר גבאי ,חנוך עוז.

החלטה מס' 7
סעיף  10בתוספת לסדר היום :אישור מינוי יונתן זכרין כווטרינר רשותי בהתאם להחלטת
הוועדה לבחירת עובדים סטטוטוריים.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי יונתן זכרין כווטרינר רשותי בהתאם
להחלטת וועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים.
בעד ) 12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,דורון אמסלם ,עומר רצון,
בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית
אור.
יצאו )4( :מיכאל מלמד ,מעוז שלום ,עופר גבאי ,חנוך עוז.
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החלטה מס' 8
סעיף  11בתוספת לסדר היום :אישור מינוי שחר טלקר כפקח עירוני עפ"י חוקי העזר
של עיריית ראש העין.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי שחר טלקר כפקח עירוני עפ"י חוקי העזר
של עיריית ראש העין
בעד ) 12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,דורון אמסלם ,עומר רצון,
בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית
אור.
יצאו )4( :מיכאל מלמד ,מעוז שלום ,עופר גבאי ,חנוך עוז.

החלטה מס' 9
סעיף  12בתוספת לסדר היום :אישור מינוי חבר המועצה בני אנניה כדירקטור במרכז
קהילתי ע"ש קימרלינג בע"מ.
החלטה :מליאת המועצה משארת פה אחד מינוי חבר המועצה בני אנניה כדירקטור במרכז
קהילתי ע"ש קימרלינג בע"מ במקום ראש העיר שלום בן משה.
בעד ) 12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,דורון אמסלם ,עומר רצון,
בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית
אור.
יצאו )4( :מיכאל מלמד ,מעוז שלום ,עופר גבאי ,חנוך עוז.

החלטה מס' 10
סעיף  13בתוספת לסדר היום :אישור מינוי טובה אורון כנציגת ציבור בוועדת שמות.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי טובה אורון כנציגת ציבור בוועדת שמות.
בעד ) 12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,דורון אמסלם ,עומר רצון,
בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית
אור.
יצאו )4( :מיכאל מלמד ,מעוז שלום ,עופר גבאי ,חנוך עוז.

___________________
שלום בן משה
ראש העיר

__________________
אילן הררי
מנכ"ל העירייה
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