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סדר ה יום :
בתחילת ישיבה זו יינתן מענה לשאילתות כמפורט להלן :
א .חברי המועצה רז שגיא ובני בנגה בית אור בנושא:
הפקדת תכנית מס'  418 - 0775791לשדרוג יער ראש העין בוועדה המחוזית,
ע"י קק"ל ועיריית ראש העין ,ללא שיתוף הציב ור .
ב .חבר המועצה רז שגיא בנושא:
הקמת גינות קהילתיות .
 . 1הצגת פעילות המשטרה וסקירת הביטחון בעיר לשנת  2020ע"י אבי
אלקסלסי מת"ח ראש העין .
.2

הצגת תכניות עבודה של עיר יית ראש העין לשנת  - 2021נדחה .

 . 3אישור קבלת הלוואה ממפעל הפיס בסך  ₪ 10,411,618עבור סיוע במימון
הקמת מערכת  PVמעל גגות מבני ציבור ברשויות ביצוע ע"י החכ"ל,
בכפוף לאישור משרד הפנים.
שיעור הריבית להלוואה  -פר יים מינוס 1 %
תקופת ההלוואה  7 -שנים  -החזרים חודשיים.
הרשות המקומית תחתום על המחאת זכות בלתי חוזרת מחברת החשמל
(התשלומים בגין ייצור החשמל) ישירות לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ על
מנת לפרוע את ההלוואה.
קיים מתווה שאושר לשילוב החברות הכלכליות בפרויקט  . PVככל
שה תנאים למתווה יתקיימו ,מועצת העיר מאשרת כי הרשות תעניק
הלוואת בעלים בגובה ההלוואה שהתקבלה ממפעל הפיס באותם התנאים
לעיל.
 . 4אישור חוזה החכירה המעודכן בנוגע למקרקעין בתכניות רנ/ 9 /א ,רנ/ 9 /ב
בייעוד שב"צ (שטחים לבני יני ציבור) לתקופה בת  49שנים החל מיום
 20/2/2012ועד ליום  , 19/2/2061וזאת לצורך התאמת הסכם החכירה
למצב התכנוני העדכני .
 . 5אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "ששון
ושמחה" ,ע"ר מס'  58 0597474לעשיית שימוש במבנה בית כנסת ברחוב
גרטרוד עליון  16בראש העין ,בגודל של  150מ"ר הידוע כגוש  5581ח"ח
 125מגרש  803למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב
כנספח א – ירד מסדר היום
 . 6אישור הסכם אסדרה בין עיריית ראש העין לבין עמותת הספורט
העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין – ירד
מסדר היום .
 . 7דיון בדו"ח הכספי של החברה הכלכלית לראש העין בע"מ לשנת . 2019
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תוספת ל סדר ה יום :
 . 8אישור התב"רים כמפורט להלן( :מותנה בהסכמת חברי מועצה)
א .אישור הגדלת תב"ר מס'  1325עבור ביצוע שיפור גיאומטרי לצורך
תח"צ  -נווה אפיקים ,ע"ס  ₪ 1,888במימון עירייה ו  10,699 -במימון
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים( ,תקציב קודם  ,₪ 85,000תקציב
מעודכן .)₪ 97,587
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1316עבור ביצוע מסוף תחבורה בראש העין,
ע"ס  ₪ 6,603,251במימון משרד התחבורה והבטיחות בדרכים (תקציב
קודם  ,₪ 7,048,637תקציב מעודכן  – )₪ 13,651,888ירד מסדר היום .
ג .אישור תב"ר מס'  1064עבור הנצחת חללי פעולות האיבה ,ע"ס
 ₪ 142,500במימון המוסד לביטוח לאומי.
ד .אישור תב"ר מס'  1342עבור סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת
 , 2019ע"ס  ₪ 21,429במימון עירייה ו  ₪ 50,000 -במימון משרד
התחבורה והבטיחות בדרכים ,סה"כ תקציב .₪ 71,429
ה .אישור תב"ר מס'  1729עבור עיקור וסירוס חתולי רחוב ,ע"ס 50,000
 ₪במימון משרד ה חקלאות.
 . 9אישור מינוי אסף צדקיהו כדירקטור מקרב נציגי הציבור בעמותה לפיתוח
שירותים חברתיים ,כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים
עירוניים.
 . 10אישור מינוי צילה ע מרם כדירקטורית מקרב נציגי ציבור בתאגיד מים
וביוב "עין אפק" בע"מ ,כפוף לתיקון סעיף ( 53ג) בתקנון התאגיד וכפוף
לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף  18ב' לחוק החברות
הממשלתיות התשל"ה . 1975 -
 . 11אישו ר מינוי הרכב ועדת חדשנות ויזמות כדלקמן:
חברי ועדה  -עופר גבאי  -יו"ר ,שלום מעוז ,בני בנגה בית אור ,ד"ר יוכבד
פנחסי אדיב.
נציגי ציבור  -אסף דהן ,יעל גיני ,משה חרלופסקי ,אסף לנדאו ,חנית
שפירא ,יוסי ארן ,יעקב יניב שמאי ,עידו ניב ,בן אור פרץ ,אלי דהן ,אור
דור  ,כפיר כהן ,מירה גולן ,איגור ברקוביץ ,קרין בן שמחון ,אלינור
שוקר ,בן עזריה.
 . 12אישור הגדלת מכסת שעות לאדריכל ניקוז רזניק בשיעור של עד 50 %
למתן שירותי ייעוץ בתחום הניקוז לעיר הקיימת על פי תקנה ) 7 ( 3
לתקנות ע יריות ( מכרזים ) התשמ"ח  , 1987 -בהינתן שמדובר באותו שירות,
היועץ נבחר במכרז ובשים לב להיקף השירות הנוסף .
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ערב טוב לכולם אנחנו רוצים להמשיך ,ערב טוב ,אנחנו
מתכבדים לפתוח ישיבה המועצה מן המניין  44/14תוספת לסדר היום .משתתפים :ראש
העיר ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,עומר רצון ,עופר גבאי ,בני אנניה ,יעקב אדמוני,
יוכי פנחסי ,רז שגיא ,בני בנגה.
רז שגיא ,חבר מועצה :עומר רצון העיר קודם שבלבלתי קודם בין החברה הכלכלית לבין
מקום בלב בנושא הסכם הסדרה הוא צודק ואני מתנצל ,ההסכם שאתה חייב על פי דו"ח
המבקר הוא של מקום בלב ,הסכם הסדרה עם החברה הכלכלית קיים רק שהתמורה שם
מגוחכת ואני לא חוזר בשום מילה שאמרתי חוץ מזה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :התחייבו לעדכון ואנחנו מחכים לעדכון הזה ,הסכם הסדרה
של החכ"ל יש התחייבות לעדכון ולהצגה שלו פה .למעשה ציפינו שזה יהיה היום לא יודע
למה זה נדחה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :נכון ,בעזרת השם חודש חודשיים הקרובים נביא לאישור את
כל הסכמי ההסדרה אנחנו עובדים על זה לא תמיד עומדים בזמן לכן גם סעיף  6של סדר
היום הסכם הסדרה עם עמותת ספורט לא נציג הפעם ,למרות שרצינו ותכננו אנחנו צריכים
עוד מספר ימים אבל בישיבה הבאה נציג אותו.
רז שגיא ,חבר מועצה :יותר מזה קודם תציגו את הסכם הסדרה עם מקום בלב איך הקדימו
את עמותת הספורט.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו בישיבה של מרץ נציג אותו.
סעיף  6בסדר היום :אישור הסכם אסדרה בין עיריית ראש העין לבין עמותת הספורט
העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין – ירד מסדר היום.

בני בנגה בית אור ,חבר מועצה  :אני רוצה להגיד משהו קצר .קראתי בעיון רב היום את
הסכם ההסדרה עם עמותת הספורט ,הניסוח הוא לא טוב ,אני לא יודע מי כתב את זה ,אני
לא יודע איזה יועץ משפטי.
בני אנניה ,חבר מועצה :בנגה זה לא סופי אני לא יודע מה קראת.
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בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני קראתי מה שהגישו לנו ,הניסוח לא טוב משפטית יש שם
משפטים חסרי פשר ולא מקושרים לשום דבר .העמותה תעשה עם הפרויקטים ככה וככה
אתה לא יודע מה זה פרויקטים מי המציא את המילה פרויקטים אין בשום סקירה מקדימה
את המילה פרויקטים וכל מיני ניסוחים זה אני אומר אובייקטיבית.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה נקרא לתת ולא לתת ,לתת אחריות ולא לתת אחריות אבל זה לא
ההסכם.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני לא מדבר על המהות ,אני מדבר על הניסוח .אני לא יודע
אם בדקת את זה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני הכנתי את זה.
עדי אביני ,חבר מועצה :אי אפשר לדון על משהו שלא דנים.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה לא ההסכם שעבר את ראש העיר מה שהפצתם.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :השאלה אם יש מקום לפני שאתם מציגים את הסכם
ההסדרה ,אם יש מקום להעביר הערות אולי תתקנו שיהיה קצת יותר.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :תעביר ,תעביר .תעביר אליי ולפרומה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מתוך כוונה לשפר.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אין בעיה.
מענה לשא ילתה של חברי המועצה רז שגיא ובני בנגה בית אור בנושא הפקדת תכנית
מס'  418 - 0775791לשדרוג יער ראש העין בוועדה המחוזית ,ע"י קק"ל
ועיריית ראש העין ,ללא שיתוף הציבור.

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה בשתי שאילתות חברי
המועצה שגיא רז ובני בנגה בית אור בנושא הפקדת תכנית מס'  418-0775791בשדרוג יער
ראש העין בועדה המחוזית על ידי קק"ל ועיריית ראש העין ללא שיתוף הציבור .תשובה
לשאילתה ,יער הקהילתי ראש העין הוא משאב טבע עירוני חשוב בעיני כל ,לאורך השנים
השותפות שלנו עם הקרן הקיימת לישראל ועם התושבים נשאה פירות מבורכים וביער
התקיימו פעילויות מגוונות רבות ואף אירועים קהילתיים כגון :טיול מוסיקלי בשביל
הפריחה וצעדת יום כדור הארץ .בשנת  2018הציעה קרן הקיימת לישראל להשקיע משאבים
ולשדרג את היער .הוכנה תכנית אב והתקיימו פגישות רבות בנושא בפורום של נציגי העיר,
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ובוו עדות צוות היגוי יער מורחבות ומצומצמות ,במפגשים השתתפו גם מומחים שהגיבו
וייעצו .התכנית קיבלה את ברכת הדרך גם בועדות המשנה לתכנון ובניה וגם בועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז .הציבור הוזמן לכתוב מהו יער ראש העין עבורו בשני
אירועי טו בשבט האחרונים שהתקיימו ,כל התשובות הועברו לקק"ל והיוו גם הם חלק
מהתכנון .התכנית הוצגה במסגרת תהליך שיתוף ציבור וירטואלי בחודש דצמבר  ,2019שכלל
פרסום חוצות ,פרום השאלה לציבור ,דיון ותובנות ,פגישה פיזית בקק"ל עם מרכז אשל
לקיימות ,ובסוף פגישות צוות יער בראש העין.
עומר רצון ,חבר מועצה :חברת תובנות זה חברה להיוועצות ומרכז אשל עמותת מרכז אשל
שהיא מומחית.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :תודה .הצגת הנתונים שיח וקביעת מועד ,שולחנות עגולים
לועדת ההיגוי .השאלה שהופנתה לציבור התושבים במסגרת שיתוף הציבור המקוון נוסחה
על ידי צוות מומחים מט עם מרכז אשל לקיימות  +חברת תובנות  +צוות מקצועי מקק"ל עם
נציגי ראש העין ,השאלה נשלחה לכ –  8218כתובות מייל שהתקבלו מדוברת עיריית ראש
העין ענו על השאלה ,יש פה טעות סופר  308והתקבלו  287כתובות מייל .התשובות עובדו על
ידי השותפים לניסוח ונוסחו  5נושאים שונים שהוצגו בפני הציבור .יובהר כי לפני חודשיים
הגישו  14עותרים תושבי העיר עתירה לבית משפט בגין התנהלות שהוגדרה לפי דעתם שאלה
הנתונים שלא מקצועית ,העתירה התבררה בבית משפט וזכתה לביקורת קשה מהשופט
שהציע ואפשר לעותרים למשוך את העתירה בטרם יחייב אותם בהוצאות.
רז שגיא ,חבר מועצה :חייב אותם בהוצאות  5,200קק"ל 5500 ,עיריית ראש העין.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :טוב עשו העותרים בכך שקיבלו מיד את.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני שואל את היועצת המשפטית.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני לא זוכרת את הסכומים אבל הם חויבו בהוצאות
כי הם לא רצו למשוך הם ביקשו פסק דין.
רז שגיא ,חבר מועצה 5200 :לקק"ל ו –  5500לעיריית ראש העין סך הכל שילמו הוצאות
בצדק.
שלום בן משה ,ראש העיר :אמר להם השופט תמשכו בטרם זה הם לא משכו.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :טוב עשו העותרים בכך שקיבלו בתחילת הדיון את המלצתי
למשוך את העתירה אשר היא חסרת יסוד ולא היה לו כל סיכוי להתקבל ציטוט .לעניין
הסעיפים שציינתם בשאילתה ,סעיף  4.2.1מתייחס לדרך קיבוץ גלויות הכביש שקיים אשר
מבחינה סטוטורית מאושר בתוואי אחר ממה שקיים בפועל והתכנית מסדירה את מיקומו
בפועל .בייעוד יער לא תהיה תיאורה ,התאורה בסעיף זה מתייחסת לייעוד דרך וחייבים
לאפשר תיאורה בייעוד דרך ,התאורה מתייחסת לדרך קיבוץ גלויות שחוצה את היער וכלולה
בתכנית .גם נושא הריהוט והריצוף מתייחס לדרך קיבוץ גלויות והוא יבוצע על פי החלטות
העירייה ובהתאם לקיים .ציטוט נוסף תאורת הדרכים מיועדת לדרכים עירוניות בלבד,
בתחום היער לא תותר התקנת אמצעי תיאורה ,מתוך הוראות התכנית .סעיף ב'  4.4.1הועדה
המחוזית החליטה בתיאום עם קק"ל כי רוחב הדרכים יהיה  4מטרים ניתן לראות זאת
בפרוטוקול ההחלטה שלה .ציטוט ניתן לרפד את הדרך היער הראשית באספלט ברוחב של 4
מט ר לשימוש כבאיות בחירום מתוך הוראת התכנית .לעניין נטיעת עצים עד כה נטעו כ –
 700 ,600עצים על ידי משרד הבינוי והשיכון ולמיטב ידיעתנו לא קיימת התחייבות לנטיעת
 2400עצים.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני רוצה להתייחס ברשותך לשתי הסוגיות .קודם כל תודה על
התשובה המפורטת שאין בה נתון אחד שלא מוכר לדעתי לכל היושבים פה אבל בטח לא
לשואלי השאלה .נשאלה שאלה פשוטה מתי אני אקריא אותה מתי תוצג התכנית שאושרה
וכתבנו בפתח דברינו שאנחנו בעד ,מתי תוצג התכנית לשיתוף הציבור אפילו בזום בהתאם
ל ...זאת הייתה השאלה יכולת לכתוב פה תאריך במקום דף וחצי להדפיס אותו לכולם
לכתוב תאריך ב –  12/3תוצג התכנית נגמר הסיפור .לגבי הערה השניה היא לא כזאת קצרה.
השתתפתי גם רבים מתושבי העיר השתתפו בזה ורבים מתושבי נווה אפק ואחרים השתתפו
בשיתוף ציבור שעשינו ביוזמה שלה עירייה בבית של אורלי ,ברביבים יחד עם יהל מהנדסים
היה שם גם ראש העיר .עקרו  450עצים והתחייבו לטעת במצגת שלהם לא אני אמרתי את
זה 4 ,עצים על כל עץ ו אז אמרו שהתוצאה תהיה  ,2300למרות שהחישוב הוא לא נכון ,2300
 2400עצים זה לא משהו שאתם יכולים להגיד למיטב ידיעתנו ,זאת חובתכם לדעת או כמו
שאני אשתמש בתוך ח וק החוזים ידע או שהיה עליו לדעת אתם צריכים לדעת שאם נטעו
 700 ,600קודם כל אתם צריכים לדעת את המספר המדויק ,כי זה הסכם מול קק"ל יושב פה
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אדם שעובד בקק"ל ויודע שכל עץ שעוקרים במדינת ישראל מחייב אישור של קק"ל אז
קק"ל הייתה מעורבת בזה ,עקרנו עצים כדי לאפשר את דרך בן גוריון אני לא נגד התחייבנו
לטעת כמות עצים ,נטענו חלק מהעצים קודם כל צריך לדעת מה המספר ,ושתיים צריך לדעת
שיהל מהנדסים נותנים לנו לוחות זמנים ונוטעים את יתר העצים אגב הם התחייבו גם על
סוג העצים אמרו שם מה יהיה התמהיל וכו' וכו' ,ראש העיר ישב איתנו שם ואנחנו לא
יכולים להשאיר את זה ליהל מהנדסים ,אנחנו יודעים שקבלן רוצה למכסם לעצמו את
הרווח ,נטע  , 700 ,600כולנו רגועים אנחנו לא צריכים להיות רגועים אנחנו צריכים לשבת
ליהל מהנדסים על הצוואר ולדאוג שהם יינטעו את יתרת העצים שהם מחויבים בהם זה כל
הסיפור זה למטרת הזה וחבל על ההקראה הארוכה ותודה בכל מקרה על ההשקעה.
מענה לשאילתה של חבר המועצה רז שגיא בנושא הקמת גינות קהילתיות.

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה  :תודה .שאילתה מס'  2חבר המועצה רז שגיא בנושא הקמת
גינות קהילתיות .תשובה לשאילתה ,אני שותף לדעתך בנושא החשיבות של הגינות
הקהילתיות זה חשוב ומשמעותי ואני מאמין שכפי שציינת שגינה קהילתית מזמנת יצירת
קהילות יחודיות התורמות המתנדבות ותחושת השייכות שלהם לעיר גבוהה .לגינות
קהילתיות יש מגוון של דרכי ביצוע של גניה לתושב ,גינה משותפת ,יער מאכל וכו' .בעיריית
ראש העין נכתבה תכנית עבודה בנושא גינות קהילתיות ויש בעיר כמה גינות כמו גינה של
חופש על שם עידו ברחובסקי ז"ל ,גינה סמוכה למועדון צמיד ברחוב וגנר גינות אלו פועלות
הרבה שנים אך לא בהתמדה .תושבים רבים מתעניינים ומביעים רצון ולעיתים אף דורשים
אך כאשר מגיעים למחויבות לעבודה לפתע הם נעלמים (על סמך הניסיון הטוב) ,גינה נוספת
קיימת בתיכון בגין בשיתוף עם עמותת אמבר ,בתקופה הקרובה יקום מרחב נוסף לטובת
עבודת אדמה קהילתית במתחם מגדל צדף ,כמו כן בשנת  2020במסגרת קול קורא של
המשרד להגנת הסביבה פורסם קול קורא לתושבי העיר להצעה של יוזמה סביבתית ,בימים
אלו הועדה סיימה את עבודתה והקבוצה הזוכה תבנה גינה קהילתית .בימים הקרובים אנו
מצפים לתגובה ונקדם בהקדם .ובאשר להצעתך לפנות לחברה להגנת הטבע הנושא יבדק.
קולות קוראים בנושא גינות קהילתיות מפרסמים בעיקר בשנתיים האחרונות על ידי משרד
החקלאות ,ואנו עוקבים ומגישים בקשות ככל שהעירייה עומדת בתנאי הסף .הגינות
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הקהילתיות מלוות מקצועית על ידי אגף שפ"ע.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני מבקש להעיר שתי הערות קצרות .אחת יושב כאן מחזיק מגדל
צדף במקום שבו תכננו לא גינה אחת עשרות גינות ,הוא מכיר את העניין הזה היטב קק"ל
גידרה ככה ,לא קק"ל רשות הטבע והגנים רט"ג גידרה ככה שלא תוכל להגיע אליהם לא רק
שהיא גידרה ככה שלא תוכל להגיע כל הרכס של קבר השייח נבלע בתוך הגידור אלא אם כן
מבקשים שאנחנו נטפס על הגדר ששמו נגד דרדרת אני חושב שאני יכול לעשות את זה אבל
אתה יודע לא הייתי לוקח את זה ,עומר הוא מוסמך לטיפוס וגלישה וחילוץ אז אולי הוא
יגיד אם זה כדאי לקחת ולהגיע ככה בטיפוס ,היה צריך לאפשר שם פתח ואת החלק שרט"ג
התחייבה שהוא יהיה גינות קהילתיות לשחרר .אבל מעבר לזה יש לנו פרויקט ענק שאנחנו
קוראים לו פסגות ובינו לבין התושבים המרחקים מאוד קצרים ,יש שם זוגות צעירים עם
ילדים כמה נפלא זה שכל מיני חלקים שנשארו חומים יוגדרו כגינות קהילתיות או שאגף
שפ"ע יסדר להם השקיה ,הכוונה ,והם יוכלו לעשות בהם דברים נפלאים גינה היא לא רק
לשתול ולקצור או לגזור צנוניות זה מקום חיבור לקהילה הסברתי את זה בשאילתה ואנחנו
לא יכולים להתקדם באחת לשנתיים אנחנו עיר שהיום היא  66אלף ,אנחנו יכולים ,בכפר
סבא יש  17אבל זה עיר זקנה צריך להגיד את האמת אנחנו עיר מתחדשת אם לא נעשה היום
גינות קהילתיות בסוף השטחים האלה יתפסו והם לא יהיו ,זאת הייתה הכוונה תודה על
התשובה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני רק בקצרה רז לגבי הגן הלאומי מגדל צדק ,מי שמבין וחתם על
הסכם מה זה גן לאומי מבין את הזכויות ומבין את החובות .אני יכול להגיד לך שיש מאמץ
של ראש העיר יחד איתי גם מחר יש ישיבה ,אני ראיתי כל מיני פרסומים במדיה החברתית,
שפנו לשרה ופנו להוא ויש דיון באמת לגבי כניסה של תושבים ,כרגע האתר בשלב עבודות אני
מקווה שהוא יסתיים ,אבל יש פה עבודה מאוד רצינית גם של ראש העיר גם שלי ,גם של גזבר
העירייה לחשיבה משותפת איך באמת לתת בגן לאומי את השייכות ואת הזמינות לתושבי
העיר ואני בטוח שזה יקרה.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :יש רק עוד התייחסות קצרה בועדה האחרונה של איכות
הסביבה דנו בזה בסיום הועדה מי שנכנסה עכשיו לרכזת תחום הקיימות זה דפנה רודיק
היא גם כחלק מזה אחת המטרות לשנה הקרובה בעצם זה באמת הנושא של הגינות
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הקהילתיות ,גם הגינה שהייתה קיימת לזכר עידו גורבסקי ז"ל היא הייתה גינה שהיא לא
פעילה ועכשיו בעצם חידשנו אותה והושקעו בה משאבים כדי להפוך אותה לגינה פעילה ,אבל
לחלוטין רז אני מתחבר לנקודה שהעילית פה אנחנו רוצים להשתמש לא רק בשטחים
שנמצאים במגדל צדק אלא גם בשטחים ברחבי העיר שהיום אפשר להשתמש בהם או
שצ"פים או שטחים חומים שאפשר לעשות בהם שימוש אבל להשתמש בשטחים כאלה
ולהכשיר אותם לגינות קהילתיות.
 . 1הצגת פעילות המשטרה וסקירת הביטחון בעיר לשנת  2020ע"י אבי
אלקסלסי מת"ח ראש העין _______________________________

אבי אלקסלסי ,מת"ח ראש העין :שלום לכולם אני חיכיתי ככה בסבלנות לא קל להיבחר,
לא רוצה להיות חלק מכם אף פעם ,תהיו חזקים .מסוכן לא מסוכן כל אחד עם החלק שלו
בחיים כולנו מרוצים .אני רוצה להציג לכם כחלק מהתנהלות אני חושב שהיא מתבקשת
אחד זה תעודת זהות מי שלא מכיר7 ,שתיים התחנה בוורסיה החדשה שלה עברה שינויים
ואנחנו אתם צריכים לדעת מה הגזרה ,מה התחנה חולשת ,מה השוטרים שלכם עושים ,מה
ההישגים איפה הצלחנו ב –  2020איפה נכשלנו ב –  ,2020מה היעדים שלנו ב –  .2021מה
אנחנו עושים מבחינת יעדים ,יעדי עבודה שלנו לשנת  ,2021ואיך אנחנו מתכוונים לתקוף
אותם אז קודם כל מבחינת עשינו איזה שהיא סדנת גיבוש סגל ומה שיצא מהאנשים אגב
שלכם כחזון של התחנה מה שלא היה ,הוא כתוב פה נוביל כולנו כאחד מתוך ערבות הדדית
לשמירה על תחושת הביטחון האישי והחוסן החברתי במארג רב תרבותי תוך מקצועיות,
נחיצות וערכיות .זה אגב השוטרים שלכם כתבו ,ככה הם רואים את המטרה והחזון של
העבודה שלהם ,ואני חשוב שזה חזון מדהים ,מבציע על המון ,המון רבדים של עשייה ושל
שילוב בקהילה וזה באמת שלכם .זאת המצגת היא נחלקת למספר דברים מאפייני הגזרה,
אז ככה יש לנו  3ערים ,אני רק איתכם תכירו יש שינוי בגזרה כי זה היה בא מכפר קאסם ,אז
עכשיו זה השתנה ,הגזרה גדלה מאוד ,ראש העין ,אלעד ,שוהם 7 ,ישובים חנית ,טרומן ,בית
נחמיה ,זה הישוב בית הריף ,טירת יהודה ,ברקת ,גבעת כוח זה הישובים של חבל מודיעין
ויש לנו עוד  2קיבוצים עינת ונחשונים .ההתפתחות האורבנית העניפה היא בכל הערים,
אנחנו עתידים בשלוש ,ארבע שנים הקרובות הערים כמעט יכפילו את עצמם ,הגדולות אני
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מדבר ראש העין ואלעד ,יכפילו את עצמם שוהם קצב הגידול הוא קצת יותר איטי ,אבל
תקחו בחשבון זה יהפוך להיות מטרופולין לא פשוט לעיסוק וגדול הרבה יותר .אנחנו כמובן
בתכנית גם השנה גדלנו אנחנו ממשיכים לגדול תיכף תראו את זה ,וגם אנחנו בתכנית רב
שנתית נמשיך להתעצם כתחנה כדי להדביק את הפערים .רב תרבותיות חרדים ,חילונים,
אוכלוסיות במעמד סוציו אקונומי שונים אתם כבר מבינים לבד ,אלעד סוציו אקונומי  2עיר
מדהימה אגב עם אנשים מדהימים ,שוהם סוציו אקונומי  9מעבר לכביש בדיוק ואם אתם
שואלים אותי אז ראש העין היא השילוב האולטימטיבי גם בקצב ההתפתחות .גזרת תפר
מחסום רנתיס נחלק לכמה דברים הפרצות בגדר ,ההתמודדות שלנו מבחינת שב"ח ,מבחינת
פועלים ,מבחינת פח"ע וכל מה שקשור לזה בצד השני אנחנו בקשר חזק עם הצבא אתם
תראו את העשייה וההתמודדות הנוספת שלנו היא נושא הגניבות ,התפרצויות לדירה ,רכבים
דגש אופנועים וכאלה שזה התמודדות הנוספת שלנו ,אנחנו עושים גם ברגולציה וגם בפעילות
המבצעית ,ימים באמת אני יכול להגיד בדגש בתקופה האחרונה לילות כימים באמת כדי
לבלום כל תופעה כזאת ברוך השם עד עכשיו די מצליחים .עורקים ראשיים 5,6,444 ,אתם
מכירים יער ראש העין ,יער חולדה יער חדיד ,מבלים ומפה תקחו את זה לאן שאתם רוצים
מסיבות טבע ,שבתות גם דברים שאנחנו מתמודדים איתם גם במניעה וגם באכיפה.. ,
מקומות בילוי משהו שצריך להתייחס אליו לפי דעתי ,המון בסוף חברה המון חברה צעירים
צריכים להעביר זמן פנאי והקורונה תיכנס לאיזה שגרה יום אחד ולזה צריך לשים דגש ,ליד
קניונים זה אחד מהם אבל זה לא רק וצריך כל פעם לחשוב על דרכים יצירתיות להעסיק את
בני הנוער האלה ,החברה שלכם איכותיים אז באמת הם מוצאים את הדרכים שלהם ואני
שמח בזה .אזורי תעשייה מחצבות ,הרפורט סיטי ,חמן  ,לב הארץ ,שוהם ושוק ראש העין
שאנחנו מתעסקים איתם מרישוי דרך אבטחה וכל מה שקשור במה שנקרא הניהול שלהם או
הניהול הבטיחותי שלהם .זה מבחינת זה יחידות קצה שלנו יחידות שיטור עירוני ראש העין,
בסיס גבהות ,שיטור עירוני אלעד ,בסיס אביב בראש העין ונקודת שוהם זה יחידות שאנחנו
מה שנקרא יחידות קצה ואנחנו בקשר כל הזמן גם אליהם ,הם חלק בלתי נפרד מהגזרה.
השוטרים שלנו ,התקן של התחנה הוא  130הוא גדל אגב הוא היה באזור  110הקפצנו אותו
ל.130 -
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בני אנניה ,חבר מועצה :כמה תושבים יש על כל שוטר?
אבי אלקסלסי ,מת"ח ראש העין :ראש העין באזור  66אלף ,אלעד  55בערך .בערך 155
תעשה אם אתה עושה לחלק ל –  130תראה כמה זה יוצא ,אנחנו  116אוטוטו נהייה 118
הפער שלנו הוא ואנחנו מצמצמים אותו בגיוסים יש לנו לפחות  20איש בתהליך גיוס ,אז ככה
שאנחנו מה שנקרא רצים מאוד לצמצם .החלוקה לגברים ונשים אתם רואים וגם חלוקה
לגילאים .שגרת המטה שלנו זה שלי יותר ,אתם רואים שזה עשייה יום יומית זה מסטטוסים
של מודיעין דרך ישיבות עד באמת כאילו מיצוי פשיעה ובקרות וכל מה שקשור בתהליכי
עבודה וזה אני כל הזמן מה שחשוב מבחינתכם אם פרויקטים של ,אגב העצמת ההון האנושי
מה שחשוב מבחינתכם שיש לי כל יום שלישי דלת פתוחה ,גם דלת פתוחה לשוטרים אבל גם
דלת פתוחה לאזרחים ומה שנקרא הבית פתוח התחנה היא שלכם אתם מוזמנים בכל עת.
אתגרי התחנה אז ככה מגזר חרדי פעם זה כל עבירות הגניבות גניבה מרכב ,גניבת רכב
התפרצות לדירה ,זה עבי רות שאנחנו מתעסקים איתם ,סדר ציבורי ,תאונות דרכים ,סדר
ציבורי חווינו חצי שנה לא פשוטה בכלל ברוך השם עברנו אותה ,צלחנו אותה בשלום,
תאונות דרכים אנחנו מקווים השנה לרדת זה י עד שהיה לנו קשה מאוד ,ירדנו היו תאונות
קשות וקטלניות אבל עלינו בכמות התאונות הקלות הרבה מהם הוא אצלכם אגב ,החלק
הפרתו הוא אצלכם ,והוא באזור רמב"ם ,גבעת טל ואביב .זה החלקים המרכזיים .אני כבר
אומר אני ממקד אכיפה במקומות האלה ,גם במהירות גם בכל מה שקשור בתנועה וחניות
וכאלה וגם בעבירות נבחרות זה אומר ציות לתמרורים ,הגורמים המרכזיים לתאונות שלנו
זה ציות לתמרורים ,או אי ציות לתמרור ,אי מתן זכות קדימה ,הולכי רגל ,זה העבירות
המרכזיות שגורמות לנו לתאונות תיכף נראה את זה .קו התפר נגעתי ,שירות לאזרח והשוטר
במרכז ,השירות לאזרח רק שתכירו אנחנו כבר בחודש הראשון פתחנו יפה את השנה ,אחד
אנחנו ניתן ככה בבריף על  21תחילת  21הסיור שלנו מקום ראשון במחוז מרכז בציון
השירות שלו ,החקירות שלנו מקום שלישי במחוז ,ואני מדבר כל תחנות מחוז מרכז גדרה עד
חדרה ,כמעט  20תחנות ואנחנו כתחנה במקום השני המחוזי מבחינת השירות לאזרח אז
אתם יכולים להיות גאים ,אנחנו באמת במקום טוב ,גם מבחינת אגב עבירות הפער ,אנחנו
כבר ברוך השם פתחנו טוב ,חטפנו קצת בסוף שבוע אחרון בגזרה נכנסנו למבצע זה מה שאני
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הולך לעשות מפה ,ובלילות ,ואנחנו עדיין בירידה יפה אנחנו עומדים על  68%ירידה משנה
קודמת וזה לפני הסגר של שנה קודמת אז אני מקווה שנשמור על אחוזים טובים ברוך השם
מגמת הירידה ממשיכה .מגזר חרדי פחות מעניין אותכם זה יותר אלימות נוער ,יותר סמים
ואלכוהול ,אתם מבינים שזה שעיר של  63%צעירים זה בני נוער זה מטורף זה משהו חסר
תקדים ואנחנו שם מתעסקים עם זה .אני פחות אגע במגזר החרדי זה הרבה קהילה ,הרבה
הסברה אבל א ני אעבור הלאה .המענה שלנו לעבירות הפער כמובן תכנית המודיעין שלנו
אנחנו יש לנו תכנית מודיעין אנחנו מכריזים יעדים ,יעדי אגם גם מבחוץ אגב גם מהשטחים
גם מדרום גם מצפון מגיעים אלינו מכל מקום אנחנו יושבים על מעבר מאוד רגיש ,ואנחנו
תוקפים כמעט בכל כיוון גם פרסונל ית וגם בפריסה של הניידות להתמודדות כאילו במניעה.
באמת אני יכול להגיד לכם פעילות עניפה מי שראה גם באזור מתחם  Eוגם כל הקטע של
הגדר ,וגם בקטע של  ...וגם אנחנו מה שנקרא מבצעי שב"ח לפנות בוקר אנחנו עושים גם
פריסה רחבה יותר וחכמה יותר למול מחסום רנתיס ומול ירידות ל –  6וצירי אורך ורוחב,
וגם בתוך הערים בשכונות ,מה שנקרא שאנחנו צריכים להתמקד בהם אז אנחנו כל התחנה
בתוך הסיפור הזה ,עכשיו אנחנו בעיצומו של מבצע כזה  ,לא מזמן הפסקנו .מבחינת סדר
ציבורי זה מחאות ,ביטחון אישי וכללי ,מחאות מגזר חרדי ,ומחאות נבחרי ציבור שברוך
השם יש אצלנו הרבה ,כולם אומנם גרים באיזה שהוא מקבץ אבל יש אצלנו ,שאלו אותי מה
למה מה קרה שראש העין הפכה להיות מוקד הסתה למה כאילו ראש העין יש כל כך הרבה
אישי ציבור אמנם הם גרים אחד ליד השני מהסיבה הפשוטה כולם היו קציני צה"ל צעירים
קנו פה וברבות השנים גד לו והפכו לבעלי תפקידים וזה יפה וכבוד לעיר ואני אין לי בעיה
להתמודד עם הסדר הציבורי כל עוד הוא במסגרת החוק וההיגיון ובאמת כל הכבוד .אלה
אנשי הציבור אתם מכירים אותם .המחאות שעברנו דגש למחאות  ...תנועה אז ככה אמרנו
אנחנו עובדים בשני מישורים מבחינת תנועה ,אחד זה הורדת כמות תאונות הדרכים בסוף
בשורה תחתונה אנחנו צריכים להוריד נפגעים ,וכמות תאונות דרכים .אנחנו בשנה הקודמת
עמדנו על עלייה בתאונות דרכים קלות אמרתי את זה ,אנחנו רוצים לרדת ב –  305לפחות
בכמות תאונות הדרכים הקלות ובכלל ,בכמות התאונות הקשות והקטלניות ירדנו בערך ב –
 60%שזה ממש יפה .ההתפתחות האורבנית והתשתית זה השלב הבא אחד עידנו את יחידת
התנועה שלנו ל –  4שוטרים משוטר אחד ,דבר נוסף זה הבאנו עוד אמצעי אכיפה עובדים פה

14

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  44/14מיום 9/2/2021

סיירת אופנועים ,עובדים פה יחידה של רכב כבד ומתנ"א ויחידות ארציות ,מרחביות אנחנו
מביאים את כולם לעבוד פה והם באים הרבה ,מבצעים תחנתיים ואכיפה מוגברת אני לא
יודע מי מכם הרגיש ומי לא אנחנו בעשרות מונים עלינו בעשרות אחוזים עלינו בכמות
האכיפה .תשתיתית אנחנו עושים תכנית מסודרת יחד עם הרשות לשינוי תשתית ועדת תנועה
מסודרת ,איטית אנחנו כל הזמן מחפשים איך לשפר ,לשפר את התשתיות כדי למנוע
תאונות .המטרה שלנו בסוף למנוע תאונות למנוע נפגעים זה השורה התחתונה להציל חיים
וכולנו חלק מהדבר הזה .אז אלה המספרים בסדר שתראו את הירידות אמרתי יותר בקשות,
אנחנו בעלייה של  275ב –  2020בקלות ,ו –  675בחמורות .שימועים ,פסילות אתם רואים
לבד את המספרים וזה ילך ויגדל ,כתבי אישום ותום הליכים גם זה ילך ויגדל זה הדרך שלנו
להתמודד ,אני חושב שהיא נכונה גם .המענה שלנו אז אנחנו כמעט נגענו בהכל אמרתי
השת"פים זה השלמת התקנים אנחנו מכווינים אכיפה ממוקדת זה אומר מקום ,עבירה
ושעון חיים אם ה תאונות שלנו מתמקדות במקומות מסוימים ,ברחובות מסוימים בשעות
מסוימות ,ביעדים מסוימים וכנגד עבירות מסוימות אנחנו אוכפים בהתאם לזה כדי להוריד
את כמות התאונות אז זה לקחת בחשבון .שאר הדברים זה תאריכים פנימיים באמת הרבה
פעילויות אתם רואים פה בתוך הזה .קו התפר נגעתי בקו התפר שכרגע המאמץ העיקרי שלנו
בנוסף למסתננים והמבצעים שאנחנו עושים כמעט כל בוקר יחד עם הרשות ,עם השיטור,
המטרה הראשונה חשודים בפח"ע ,מבחינתנו זה המטרה הראשונה שלנו זה השת"פ שלנו עם
צה"ל הוא באמת על רמה יום יומית והדבר הבא שלנו זה גניבות .אז ככה המענה שלנו באמת
אמרתי השת"פ מצה"ל ,מבצעי שטח ,מעצרים בשטחים אנחנו גם עושים מעצרים בשטחים
מביאים חשודים שעולים לנו בכל מיני אמצעים ,שת"פ עם הרשויות ,קידום בניית הגדר ,גם
זה אנחנו במהלך שיח לא פשוט עם הרבה כסף שמעתם היינו בפגישות עם משרד הביטחון זה
כנראה תהליך אר וך טווח אנחנו כל הזמן גורמים לצה"ל להיכנס יותר לזה ,למג"ב להיכנס
לזה אני מדבר מהצד של יו"ש ואנחנו גם בפנים עם משרד הביטחון להמשך המכשול באופן
יותר משמעותי .יחידות מתנדבים ,באמת משמרי שכונה כולם באמת אני יכול להגיד שפה
אנחנו מריצים את זה כמה שיותר ,כל זוג עיניים חברה כל זוג עיניים בלילה מבחינתנו זה עוד
מישהו שיכול להגיד לי בזמן אמת שיש אנשים חשודים ,שיש פורץ פוטנציאלי ואני יכול
לצמצמם אליו כוחות ולתפוס ותפסנו אני יכול להגיד בחודשיים וחצי האחרונים אנחנו כבר
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אולי איזה  8חוליות רק גנבי רכב וזה תפסנו כמות הזויה בכלל של תפיסות זה חוץ ממה שלא
תפסנו .סיורי ניידות בצירים רלבנטיים זה ברור לכם למה .זה השוטרים והמתנדבים .הגידול
השנתי אצלכם הוא המקסימלי  12%שנתי זה באמת משהו מטורף אני כאילו באמת חושב,
אגב אתם מקום ראשון ברמה הארצית ,אז שאפו כל הכבוד על הפיתוח .מה שחשוב לי או
מבחינתנו אני רוצה שתשימו לב אנחנו מודדים בעצם היקפים של תחנה בכמות התיקים
ובכמות ה  -אי רועי סיור ואירועי תגובה שהתחנה נדרשת אליה בשגרה זה חוץ מפעילות
יזומה אז תשימו לב מ –  2018אני לא מדבר ,בוא נרד טיפה אחורה ל –  23 ,2017 ,2017אלף
אירועים התחנה טיפלה בשנה 2020 ,סיימנו עם  37אלף אירועים זה פער מטורף זה אחוזי
עלייה באמת בכל קנה מידה.
בני בנגה בית אור :זה בראש העין או זה במתחם האחריות של התחנה?
אבי אלקסלסי ,מת"ח ראש העין :זה נמצא במתחם האחריות של התחנה אבל ראש העין
אני אומר לכם בכל מעוללי המשטרה ראש העין היא הנתח המרכזי ,היא הפרתו שלנו היא
 67%פעילות הרוב זה ראש העין וכמעט ,לא כמעט בכל העבירות בכל העשייה שלנו ,זה
לעניין כמות האירועים .אירועי תגובה אנחנו בעליות מטורפות.
עופר גבאי ,חבר מועצה :איך אתה מסביר את זה שמצד אחד העלייה היא  12%באוכלוסיה,
ומצד האירועים אנחנו מדברים על משהו ?30% ,25
אבי אלקסלסי ,מת"ח ראש העין :פשוט יש מחקרים שמדברים על זה המשטרה דנה בזה
שנים אבל בוא אני אסביר את זה .אחד זה נובע ככה מכות האוכלוסייה ,שתיים סוג
האוכלוסיה אם היא יודעת לדרוש שירותי משטרה ,והדבר האחרון וזה דווקא אני שמח עליו
זה מצביע על אמון במשטרה .כשאזרחים מתקשרים דבר אחד הבעיות אני יודע כמי שבא
מניסיון בעבודה עם מגזר ערבי בצפון ,אחד הבעיות שם שאגב עשינו כיעד זה ,זה שהם יגדילו
את כמות השיחות למשטרה למה הם לא מתקשרים למשטרה? כי הם לא מאמינים אחד
מהשתיים או שאתה רוצה לטפל באמת ,או שאתה יכול .עכשיו היום זה הרבה יותר גרוע
תראה את היום כמות השיחות המטורפת כמה שמדברים בתקשורת זה בדיוק הפוך האמון
במשטרה עולה בצורה משמעותית .זה מבציע על זה הצבעת אמון הכי פשוט שיש זה הצבעת
אמון במשטרה ,ובנוסף לזה זה אומר שאנשים יודעים לבקש שירותי משטרה יודעים שמגיע
להם.
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עופר גבאי ,חבר מועצה :זה גם מכניס את הפעילות קורונה שהמשטרה מבצעת? אכיפת
קורונה.
אבי אלקסלסי ,מת"ח ראש העין :אני מדבר שני דברים יש פעילות יזומה .הגרף הוא כללי,
הוא הכל ,אני אומר לך שהרוב ,הרוב ,הרוב ,הרוב מדבר על אירועים בוא נגיד ככה זה נחלק
כמה שאני זוכר לא רוצה להגיד לך סתם ,זה נחלק בסביבות  65%תגובה ,ו –  35%יזום פלוס
מינוס אם אני ככה זוכר נכון וזה באמת זה אחוז נכון אנחנו צריכים ליזום כמה שיותר אבל
אנחנו צריכים גם להגיב בסופו של יום .יחידות מתנדבים אמרתי אנחנו מקימים עכשיו
בדיוק אנחנו בעיצומה זה מבחינת השירות שאנחנו רוצים לשפר אז קודם כל אנחנו מטפלים
במנגנון של מטרדי חניה שיוצרים לנו הרבה בעיות ,בנוסף לזה אנחנו מקימים עכשיו יחידה
בסיור עם אופנוע תנועה ,יחידה דו גלגלית שיתן לנו מענה מהיר לכל הפקקים של הגזרה
שלנו ולכל המקומות הרחוקי ם של הגזרה שלנו .אני רוצה מבחינת מתנדבים גם פה אני רוצה
להקים יחידה ייעודית של דו גלגלית ,יש לנו יחידות ג'יפ ויחידות פרשים ויש לנו באמת,
באמת משרד ,מתנדבים ענף חזק שעכשיו בשלבי התחדשות והצהרה ,ואנחנו רוצים גם אותו
להצעיד קדימה .אמרתי דלת פתוחה ,חוגי בית ,סגירות מעגל ,ניצול ה ...זה חלק משגרת
היום שלנו .חוויית השירות אמרתי לכם מקודם מה הציונים ככה זה נראה אל מול שאר
התחנות ,אני יכול להגיד שפתחנו את השנה אנחנו במקום מצוין ,מקום שני במחוז זה
מדהים ,ציון  8.9זה באמת ציון גבוה ואנחנו משתדלים לעשות את זה הכי טוב שאנחנו
יודעים .ההון האנושי ככה שתכירו אנחנו מבחינת ההון האנושי אנחנו עובדים עם כל מיני
תכניות של טיפוח וקידום והעשרה ובאמת שיפור סביבת העבודה וחניכה של שוטרים
חדשים ופורומים כל מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לתת לכם בסוף שירות טוב ולהעצים את
השוטרים שלנו כדי שיהיו מוכשרים יותר ,מקצועיים יותר ,טובים יותר ,נחושים יותר,
נכונים לתת שירות יותר אנחנו עושים משקיעים בזה המון ,המון ,המון ,תשומות ואני חושב
שזה מה שעושה בסוף את ההבדל ,אם ראיתם בהתחלה בשקף הראשון יש לנו סלוגן בסמל
החדש של התחנה נכון הוא  ..כנפיים של השייטת כנפי עטלף בתקופה הזאת עטלף זה לא
טוב אבל אנחנו החלטנו בכל זאת ללכת אז כמה שאנחנו נחושים אנחנו באמת קבענו שם
מצוינות היא הדרך ומשפחה היא הערך וזה מאפיין את התחנה הזאת ,באמת שוב השוטרים
הוציאו את זה ,זה לא סתם נאמר אנחנו מרגישים משפחה ,אנחנו מרגישים חלק מקהילה
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ככה אנחנו רואים את זה ,זה הבית שלנו אנחנו שואפים למצוינות ולמקום ראשון בכל דבר
לא בגלל שאנחנו רוצים להיות מקום ראשון ,כי זה מצביע בסוף על זה שאנחנו עושים
בשבילכם את המיטב שאנחנו יכולים לעשות אז לפחות אני יודע שאני קמתי בבוקר ראיתי
את הדגל במשרד שלי ,אני עשיתי את המקסימום לשרת אותו ולהכין לילדים שלי מדינה
טובה יותר זה החלק שלי ,זה החלק של השוטרים שלי ,ואני חושב שזה ממצה כמעט הכל.
כל מיני פעילויות אמרתי לא היה לנו הרבה בתקופת הקורונה קצת קשה לנו השתדלתי
לאוורר את השוטרים כמה שאפשר אבל זה מאוד ,מאוד קטן ,ומאוד ,מאוד מצומצם ואנחנו
נמשיך עם זה .פשיעה ,אז ככה נתוני תיקים שתכירו ככה אנחנו מודדים את זה ,זה חלק
מהערכת מצב שבועית שלי זה איפה אנחנו עומדים מול תחנות אחרות ,וכדאי שתסתכלו
ראש העין מסומנת ,יש לנו באמת  375תיקים הולכים לדין מבחינת כמות התיקים שנכנסים
לתחנה 507 ,כתבי אישום 2020 ,עמדו על  20% ,471כתבי אישום מכלל התיקים 20% ,זה לא
סתם מסומן בירוק אנחנו במרחב הגבוהים במרחב בין הגבוהים במחוז בסוף סך הכל הכי
גבוה במחוז כי השאר ירדו ,קשה מאוד להחזיק את הנתון הזה ,זה אומר שאנחנו  20%מכלל
התיקים שלנו הולכים לכתבי אישום זה אחוז גבוה מאוד לאור אופי העבירות שאנחנו
מתמודדים איתם של גניבות רכבים והתפרצויות לדירות ,אגב רובם תושבי חוץ קשה מאוד,
קשה באיסוף המודיעין ,קשה באיסוף הראיות קשה בפריסה ואני חושב שבסופו של דבר זה
אחוז מצוין אנחנו נעלה גם השנה אנחנו כבר עומדים על  25אנחנו נעלה ונגיע יותר גבוה.
מבחינת תום הליכים אז אתם רואים גם כן את הכמויות ,מה שחשוב לי להדגיש אנחנו חזרנו
קצת פה אתם רואים שב"ח  2020פחות התעסקנו עם שב"חים אלא לקראת סוף השנה
באזור מתחם  Eעכשיו נכנסנו חזק לזה בחזרה בתקופה האחרונה ,אנחנו נמשיך עם זה
השנה  ,וזה יעלה משמעותית .אז ככה הישגים מול יעדי כתבי אישום אתם רואים בפער ,15%
עבירות הפער הם עבירות קשות מאוד מבחינת האחוזים של כתבי האישום שלהם כי קשה
להוכיח אותם  15%אתם רואים זה הכי גבוה במחוז מרכז ,במחוז מרכז הוא מחוז הכי
פשעתי זה באמת מקור לגאווה זה עשייה נטו של שוטרים .גניבות רכבים מי ששאל אותי
לגבי גניבות רכבים אז אתם רואים אנחנו מופיעים  17%אף אחד לא מתקרב אלינו בכלל ,זה
כתבי אישום ,אם אתם לא רואים את זה  33% ,17%ועסק פחות התעסקו עם פריצה לעסק,
אנחנו בעלייה יפה כ –  275באלימות זה חלק מהעניין זה גם חלק מהיעדים שלקחנו השנה,
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הצתה אנחנו ב –  50%לא היה לנו הרבה  11 ,תיקים ו –  505זה פנומנלי האחוז הזה מבחינת
כתבי אישום ואמל"ח שהוא פחות רלבנטי לנו .סמים תשימו לב אנחנו ברף הגבוה 88%
מהתיקים שלנו הולכים לכתבי אישום זה אחוזים יפיפיים.
בני אנניה ,חבר מועצה :אפשר להגיד כמה זה בני נוער או צעירים?
אבי אלקסלסי ,מת"ח ראש העין :אנחנו מודדים את זה השנה כאילו ,אבל ברור לך שזה
הרבה צעירים זה לא צריך להיות.
בני אנניה ,חבר מועצה :מתחת ל – ?18
אבי אלקסלסי ,מת"ח ראש העין :לא ,בוא נגיד ככה זה לא באחוזים שאתה חושב ,לפי דעתי
אני לא רוצה להגיד סתם אבל באזור  .50% ,48%אז אנחנו מה היה לנו השנה באמת ככה
בבריף  2מחבלים אחד מהם עם אקדח מה שנקרא עליו פעילות יפיפייה של הכשה .היה לנו
תיק רצח שטיפלנו בו התחנה לא מטפלת בתיקי רצח אבל פשוט היה חשוב לחזק אותנו ,זה
חשוב לקהילה ,זה היה חשוב לנו ו לצערנו זה תיק לא נעים אבל היינו חייבים לטפל בו6 .
מעבדות סמים זה חלק מהעיסוק שלנו ,יש לנו המון תפיסות של כל מיני דברים של כל מיני
סוגים של סמים של כל מיני דברים לא חוקיים אבל בשורה התחתונה בסוף כל העשייה של
המשרדים שלנו .התעצרות שלנו שיפור סביבת העבודה אנחנו עובדים עכשיו במלוא המרץ
בעיקר על נגישות בעיקר על שיפור סביבת עבודה בתחנה הקיימת אבל אנחנו הכי חשוב לנו
וזה ככה בשלבים סופיים אני קיבלתי מראש העיר עכשיו וגם משטרת ישראל נכנסה לזה
חזק של עניין תקציב התחנה החדשה של  4דונם שהקצה לנו ראש העיר ונצב"א ליד
האנדרטה ואנחנו כבר משטרה שריינה  1.5מיליון לתכנון ואנחנו נקבל אישורים אני מקווה
שבשלוש השנים הקרובות אם זה ירוץ כמו שצריך מהר אנחנו נקים תחנה חדשה ,ובאמת
נצא מה שנקרא לדרך חדשה .חשוב מאוד גם יגדיל את כמות השוטרים ויעצים אותם .יחידת
 ..אמרתי ,הגדלת התקינה אנחנו בתוך זה חזק ,מעשה הגיוסים חזק .הנחת אבן פינה דיברתי
והשלמת תקני גיוס גם דיברתי .אל פי אר ומצלמות אנחנו עכשיו בשלבים של רשות מצלמות
אז כתוב פה .רשות של מצלמות שמדברות ככה אז יש מספר סוגים של מצלמות האחד מדבר
על מצלמות רגילות שמצלמות עלולות לקלוט בעדשה ביצוע עבירה ואנחנו משתמשים בהם
לראיות בתיקים .זה הראיה הכי טובה שיכולה להיות .מבחינת אל פי אר זה מצלמות שהם
כמו שאמר רז זיהוי לוחית אני יכול להכניס בהם התראות ,הם מחוברות למערכת
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המשטרתית נותן לי המון ,המון ,דיווידנדים מבחינת תחקור ,לאחור מבחינת תפיסה התראה
מקדימה ,עשינו את זה עכשיו  6מצלמות כבר בשוהם קיימות כבר ,בחבל מודיעין  6נוספות
ובאלעד כרגע בשלבים סופיים של חיבור .בראש העין יש לנו  4ואנחנו כרגע בפריסת מצלמות
הגשנו למנכ"ל של עוד  8מ צלמות אני מקווה מאוד שזה יתקדם ,וזה מה שנקרא יסגור לנו
את הכניסות יעזור לנו מבחינת יכולת למנוע כניסה של גנבים כניסה של גנבי רכב ,של
פורצים לדירה ,ואנחנו נעשה את זה ,זה יקדם אותנו מה שנקרא למילניום הבא ,אני חושב
שעיר בקצב התפתחות הזה בקנה מידה של ראש העין זה פשוט חובה זה לא יכול להיות
שהיא תסתבך מאחורה ולכן אנחנו בתוך התהליך הזה גם כן.
עופר גבאי ,חבר מועצה :מאיזה תקציב אתה מביא את המצלמות?
אבי אלקסלסי ,מת"ח ראש העין :המצלמות הם מתקציב שמביאה הרשות ,החיבור,
התשתית הם מתקציב שמביאה המשטרה.
עופר גבאי ,חבר מועצה :האם בכלל יש תקציבים במסגרת עיר בטוחה שלא מצריך
השתתפות של העירייה שאתה מכיר?
אבי אלקסלסי ,מת"ח ראש העין :מה זאת אומרת עיר בטוחה אתה מדבר על עיר ללא
אלימות?
עופר גבאי ,חבר מועצה :כן.
אבי אלקסלסי ,מת"ח ראש העין :עיר ללא אלימות ,זה פרויקט אחר ,זה משהו אחר לגמרי.
עופר גבאי ,חבר מועצה :אני לא מדבר על אל פי אר אני מדבר בכלל על מצלמות במרחב
הציבורי.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :עיר ללא אלימות יותר בתחום החינוכי.
עופר גבאי ,חבר מועצה :בקיצור אתה אומר כחלק מ  -היותי תימני מה אני לא צריך לשלם.
לא משנה מאיזה עדה אני שואל ,אני שואל האם ניתן לממש תקציבים נוספים כדי לרשת את
העיר במצלמות?
אבי אלקסלסי ,מת"ח ראש העין :בוודאי ,בוודאי יש חלק שנעשה ,ויש חלק כל הזמן אנחנו
מבקישם עוד מצלמות ועוד מצלמות ועושים תשתיות נוספות ,זה גם בא גם בא ממשרדי
ממשלה וזה גם בא מתקציב עירייה ,ובסופו של יום מייצר לנו סביבה בטוחה יש מוקד עירוני
הוא מחובר לכ –  260כמה ז ה עומד עכשיו במצלמות? וזה נותן באמת נותן מענה .אני כן
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הייתי שמח שיהיו  360מצלמות וככל שיהיה יותר אנחנו ניצור סביבה בטוחה יותר שובר
שוויון לחלוטין.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אתה בזמנו דיברת על שיתוף פעולה עם חטיבה שנמצאת
ממזרחית לגדר אתה יכול בכמה מילים להגיד.
אבי אלקסלסי ,מת"ח ראש העין :בוודאי שאני אגיד ,שיתוף שלנו עם צה"ל בכמה מישורים
האחד זה קודם כל קשר ,אנחנו בקשר יום יומי עם המח"ט ,המגדים הקצינים שלו גם בימים
וגם בלילות ,גם אני אומר עוד פעם גם עם הסיורים שלהם גם לאיתור שב"חים גם לסיורי
מניעה משני הצדדים גם למבצעים ומעצרים משותפים גם בנושא של התפרצויות חוליות
גנבים שמגיעים מהכיוון שלו בנושא גניבות רכבים ,גניבות אופנועים בנושא פריצות לדירות
אנחנו כל הזמן מבצעים פעילות משני צדי הגדר ,וכמובן גם בנושא של המסתננים ושב"חים.
אנחנו עושים גם פעילות משותפת גם על מסיעים ,גם על מלינים וגם על שב"חים בכלל ,גם
אנחנו עושים מהצד שלנו וגם הם עושים מהצד שלהם ,בעיקר ,בעיקר משתפים מודיעין,
משתפים פעילות מבצעית ,אם יש לי חוליה שאני צריך שהם יטפלו בהם אז הם עושים את
החלק שלהם ,הרבה במישור המודיעיני והמבצעי פחות במישור הראייתי זה יותר שלי
ואנחנו לוקחים את זה כמה רחוק שאנחנו יכולים .יש לנו גם את הגדוד הצה"לי שיושב ,יש
לנו  2גדודים צה"ליים יש לנו גדוד אחד דוכיפת שיושב יותר ב  -רנתיס והגדוד השני יושב
מעבר לגדר באזור דיר בלוט אנחנו משתפים פעולה גם עם מג"ב יו"ש ,מג"ב מחזיק  2פלוגות
בסיפור הזה של הגדר של ראש העין ואנחנו בקשר רציף איתם ומבצעים איתם המון מבצעים
משותפים בדגש על מעצרים של חוליות שמעניינות אותנו .אנחנו ממשיכים .שאלות שאלתם
תוך כדי יש עוד שאלות שאתם מעוניינים.
בני אנניה ,חבר מועצה :לצערנו לפני שנה קצת יותר היה מקרה מצער מול תחנת המשטרה
עם פגוע נפש וכולנו מכירים את זה לצערנו .זה היה פה מקרה כזה רציתי לדעת אם היו איזה
שהן הפקת לקחים מבחינת קריאה הבאה של פגוע נפש בהזמנה של המשטרה אם מתלווה
לה שוטר מישהו דיברת קודם הכשרות ,קורסים האם יש מישהו בתוך המשטרה שעבר
הכשרה או קורס מסוים כדי לטפל במקרים חריגים כאלה וכדי שלא חלילה יחזור מקרה
כזה.
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עומר רצון ,חבר מועצה :אנחנו לא יודעים מה המקרה.
בני אנניה ,חבר מועצה :אני לא מאשים אף אחד אני אומר קרה פה מקרה מצער עם פגוע
נפש לא אמרתי מי אשם או לא אשם אמרתי להבא האם אפשר להביא גורם מקצועי שיודע
להתעסק עם פגועי נפש.
עומר רצון ,חבר מועצה :בתהליכים של משטרת ישראל זה חייב להתקיים.
בני אנניה ,חבר מועצה :אפשר לקבל את התשובה שלו.
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל זה קיים בני זה קיים זה גם מגיע למח"ש.
אבי אלקסלסי ,מת"ח ראש העין :אני לא מכיר את המקרה הספציפי אם תרצה לקבל
ספציפית על המקרה אתה מוזמן תבוא אני אענה באופן פרטני אני אוציא ואבדוק .מלבד זה
אני יכול להגיד לך .אני אומר אני לא יכול לענות.
בני אנניה ,חבר מועצה :אני מדבר פה על מקרה שבן אדם איבד את החיים שלו ואנשים פה
מדברים מברברים ואני לא מקבל תשובה זהו זה למה אני כועס.
אבי אלקסלסי ,מת"ח ראש העין  :אני אמרתי פרטנית לא מכיר את המקרה ,אני לא אענה
משהו שאני לא מכיר תבוא אני אענה לך פרטנית על המקרה הזה ,ואחרי שאני אוציא
ואבדוק את הנתונים.
בני אנניה ,חבר מועצה :אני מצטער זה עצוב לי שהיה החלפה של מפקד המשטרה במקרה
כזה ברמה הארצית.
אבי אלקסלסי ,חבר מועצה  :אני יכול להגיד לך אני לא יודע מה ברמה הארצית אני בטוח
ממה שאני מכיר ,מה שאני מכיר ממה שאני מכיר גם את מפקד התחנה הקודם ובטוח את
עצמי בסדר בטוח את עצמי אתה יכול לבוא לראות אני אראה לך את התהליכים שאני עושה
אני מ תחקר כל אירוע ,מתחקר כל אירוע ,תחקיר הפקת לקחים ,כמות התחקירים שהתחנה
הזאת גדולה במחוז .אין דבר זה חלק מדי אן אי לתחקר ,אני אומר את זה חד משמעית
בטוח ובטוח פה ,אני לא רוצה להתייחס למקרה הספציפי הזה אני לא יודע אם הוא בחקירה
או לא ,אני מוכן לבדוק ולחזור אליך.
בני אנניה ,חבר מועצה :השאלה אם יש מישהו מוכשר אם יש גורם מקצועי שיודע לטפל
בפגועי נפש?
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אבי אלקסלסי ,מת"ח ראש העין :בוודאי שיש ,בוודאי שיש ,בוודאי שזה מה שנקרא
הלקחים נלקחים אין לי ספק שזה מתבצע ובטוח ,ובטוח בתחנה פה אנחנו באמת מתחקרים
כל דבר ,ואנחנו לומ דים מכל דבר .אין אף אחד שחף מטעויות טעויות יכולות תמיד לקרות.
עומר רצון ,חבר מועצה :אין לי שאלות אני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה אני חושב
שתחנת ראש העין אם אפשר להגיד משפחה היא באמת משפחה גדולה ומחוברת לקהילה
אני חושב שהיא יוצאת דופן אני מכיר אותה היטב גם מקרוב .אני מזמין אתכם אותך את
הקהילה אני יודע שיש נציגי קהילה ממשטרת ישראל גם לתחנה פה ,אנחנו עושים איתם
שיתופי פעולה בספורט מקיימים טורניר ביחד ,הם גם מתאמנים בדשא סינטטי אני חושב
שאפשר לעשות עוד שיתופי פעולה גם בתרבות וגם בספורט וגם בגיוסים .אפשר שהחברה
עירונית אם תרצו לקדם את נושא הגיוסים אנחנו לשירותך תודה רבה.
שלום בן משה ,ראש העיר :תודה רבה למפקד התחנה .הדברים שהוצגו בפניכם מדברים
בעד עצמם בכל קנה מידה ובעניין הביטחוני שנעשה בחודשים הבאים זאת הצלחה יוצאת מן
הכלל ,המשטרה לוקחת דברים שאפילו המשטרה הרגילה לא לוקחת על עצמה ,ויש פה
שיתוף פעולה יוצא מהכלל עם אגף הביטחון עם צה"ל ,ובהחלט טוב מאוד .אנחנו נמשיך.
אבי אלקסלסי ,מת"ח ראש העין 95% :מהתקציב של המצלמות שנעשות בעיר בא
מהעירייה ,קצת מגיע מעיר ללא אלימות ואנחנו בשיתוף פעולה עם המשטרה גם חיברנו את
כל המצל מות העירוניות למשטרה כדי שהם יוכלו לראות את המצלמות ישירות אצלם.
 . 3אישור קבלת הלוואה ממפעל הפיס בסך  ₪ 10,411,618עבור סיוע
במימון הקמת מערכת  PVמעל גגות מבני ציבור ברשויות ביצוע ע"י
החכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.
שיעור הריבית להלוואה  -פריים מינוס 1%
ת קופת ההלוואה  7 -שנים  -החזרים חודשיים.
הרשות המקומית תחתום על המחאת זכות בלתי חוזרת מחברת החשמל
(התשלומים בגין ייצור החשמל) ישירות לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
על מנת לפרוע את ההלוואה.
קיים מתווה שאושר לשילוב החברות הכלכליות בפרויקט  . PVככל
שהתנאים למתווה י תקיימו ,מועצת העיר מאשרת כי הרשות תעניק
הלוואת בעלים בגובה ההלוואה שהתקבלה ממפעל הפיס באותם התנאים
לעיל _________________________________________________
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור קבלת הלוואה ממפעל הפיס בסך 618,411,10
 ₪עבור סיוע במימון הקמת מערכת  PVמעל גגות מבני ציבור ברשויות
ביצוע ע"י החכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים  .שיעור הריבית להלוואה -
פריים מינוס  %1תקופת ההלוואה  7 -שנים  -החזרים חודשיים .הרשות
המקומית תחתום על המחאת זכות בלתי חוזרת מחברת החשמל )התשלומים
בגין ייצור החשמל) ישירות לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ על מנת לפרוע את
ההלוואה .קיים מתווה שאושר לשילוב החברות הכלכליות בפרויקט . PV
ככל שהתנאים למתווה יתקיימו ,מועצת העיר מאשרת כי הרשות תעניק
ה לוואת בעלים בגובה ההלוואה שהתקבלה ממפעל הפיס באותם התנאים
לעיל.
רז שגיא ,חבר מועצה :זה פרויקט מעולה.
עדי אביני ,חבר מועצה :זה נתון לועדת הכספים זה מאושר פה אחד.
רז שגיא ,חבר מועצה :פה אחד.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :אפשר לציין גם לפרוטוקול שזה נדון בועדה לאיכות הסביבה
פעמיים פעם אחת בקדנציה קודמת ופעם אחת בקדנציה הזאת.
עומר רצון ,חבר מועצה :אפשר לציין בפרוטוקול שזה עלה גם בקדנציה קודמת .שאפו כל
הכבוד .זה המקומות שחכ"ל צריכה להיות.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :זה פרויקט שהוא מצוין שהוא מופעל על ידי החכ"ל זה בדיוק
התפקיד של החכ"ל.
(מדברים ביחד)
רחבעם חיים ,גזבר העיריה :קיבלנו הודעה ממפעל הפיס לפני כמה ימים שאפשר להוסיף
עוד  20%להלוואה כדי לקדם לנו את התשתיות אנחנו רוצים לאשר את ה –  10,411,618זאת
אומרת ההלוואה תהיה עד  10,411,618וכו'  20% +זה יהיה עד לגובה הזה ,זה המקסימום
שאפשר לאשר .אמרתי נכון עד הסכום הזה .20% +
עופר גבאי ,חבר מועצה :כרגע התשתיות זה  500אלף ויהיה אפשר להגדיל אותם ב –  20%ל
–  600אלף.

24

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  44/14מיום 9/2/2021

עומר רצון ,חבר מועצה :התשתית היא חצי מליון על זה  .20%הוא לא מתעסק רחבעם לא
מתעסק בזוטות .ראש העיר אתה רואה הוא לא מתעסק בזוטות.
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל יש הבדל אם זה  205ל –  20מיליון או  20%לתשתיות
זה הבדל גדול מאוד ,כרמית תבדקי בבקשה זה חשוב כי אם עכשיו אפשר להוסיף  20%ל –
 10מיליון זה עוד  2מיליון זה לא  200אלף.
רו"ח כרמית ישעיהו ,חכ"ל :בקשה לתוספת של עד  20%מסכום ההלוואה המאושרת זאת
אומרת.
שלום בן משה ,ראש העיר :אז ההלוואה המאושרת היא  20מיליון זה עוד  .20%זה טוב
מאוד.
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :אנחנו בעד ,לאור השינויים רחבעם אנחנו בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו מצביעים על סעיף  3של  10מיליון ועוד  .20%ראש העיר?
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 :עומר שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :בעד.
(בשעה  8:20נכנס דורון אמסלם)
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
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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? יצא .רז?
רז שגיא ,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' 1
סעיף  3בסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד קבלת הלוואה ממפעל הפיס
בסך  ₪ 10,411,618בתוספת  20%עבור סיוע במימון הקמת מערכת  PVמעל
גגות מבני ציבור ברשויות ביצוע ע"י החכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.
שיעור הריבית להלוואה  -פריים מינוס 1%
תקופת ההלוואה  7 -שנים  -החזרים חודשיים.
הרשות המקומית תחתום על המחאת זכות בלתי חוזרת מחברת החשמל
(התשלומים בגין ייצור החשמל) ישירות לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ על
מנת לפרוע את ההלוואה.
קיים מתווה שאושר לשילוב החברות הכלכליות בפרויקט  . PVככל
שהתנא ים למתווה יתקיימו ,מועצת העיר מאשרת כי הרשות תעניק
הלוואת בעלים בגובה ההלוואה שהתקבלה ממפעל הפיס באותם התנאים
לעיל.
בעד ) 13( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל סופרין
דיסטניק ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי
אדיב ,בני בנגה בית אור.
יצא )1( :יעקב אדמוני.

עומר רצון ,חבר מועצה :מתי נראה את הדיווידנדים רק?
רז שגיא ,חבר מועצה :זה מופיע עומר יש תכנית.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה אמור להיות מוצג.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר גבאי בעד.
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שלום בן משה ,ראש העיר :יש עוד שלב שהחברה הכלכלית מכינה תוספת של עוד מבנה
ציבור שגם פה אנחנו נביא את זה לכאן כדי שאפשר יהיה להמשיך הלאה ,בסוף התהליך
מדובר על רווח של כ –  50מיליון  ₪שהוא בתקופה של חלוקה ,יש תכנית מאוד מפורטת.
עופר גבאי ,חבר מועצה :אני רק רוצה להתייחס לדבר אחד לאחר שאני מרגיש שזה באמת
כמו ..זה בשורה אדירה לעיר גם בשורה ירוקה גם בשורה כלכלית ,היום אנחנו הופכים את
העיר באמצעות החברה הכלכלית שידענו להעביר ולמתוח ולהגיד עליה דברים ,אנחנו
מביאים בשורה שתניב עשרות מליוני  ₪למשך  25שנה ,אנחנו מדברים על קרוב ל –  5מגה
באט חשמל בשנה 4.8 ,כמעט  5מגה ,ואני בטוח שאנחנו לא נסיים ב –  5האלו עם כל המבנים
שעוד יבנו פה ,אנחנו נפרוס עליהם ואני באמת מברך בהזדמנות הזאת גם את הגזברות את
אורית ואת מירב ואת רחבעם על שידעו לנצל את ההלוואה הסופר אטרקטיבית הזאת של
מפעל הפיס ,את החכ"ל יאיר ,כרמית ,עידו על העבודה ה  -באמת אינטנסיבית שהם עשו
כמובן יחד עם היועץ ,היועץ נשאר פה בלי לדבר מילה אבל אני יכול להגיד לכם שגם
בהשוואה לרשויות אחרות ראש העין נמצאת בראש והיא מובילה כאן עם המכסה המאוד
גבוה שהיא ידעה לנצל .בשנה האחרונה וזה באמת יאמר לזכותה של החברה הכלכלית היא
לא ויתרה על אף גג שאפשר היה להגיש במסגרת ההסדרה של רשות החשמל בשנת  ,2020גם
לקבל את התעריף היחסית גבוה של  45אגורות לקילו ,גם הלוואה בתנאים מאוד
אטרקטיביים של מפעל הפיס וגם מקסום של הניצולת של אספק החשמל שגג יכול לייצר,
ואני באמת מברך את כל השותפים במהלך הזה ,וישר כוח.
שלום בן משה ,ראש העיר  :קודם כל התמונה הזאת מעבר לעניין הכלכלי שהוא חשוב,
מעבר לעניין הכלכלי קודם כל יש פה בעצם בשורה חשובה מאוד זה הולכת עם החלטת
הממשלה החדשה שהייתה לפני כמה חודשים שבמסגרתה הולכים להקטין את השימוש
באנרגיות של גז ומפעילים אנרגיות חלופיות יותר מתקדמות וכמובן שמש שלא חסר לנו פה
בארץ ,אנחנו באמת בעניין הזה היינו בין החלוצים הראשונים שזה באמת בשורה טובה
מאוד גם בתפיסה של זיהום האוויר ,של שמירה על האקלים ועל כדור הארץ וכמובן ראש
העין אז זה בהחלט בשורה טובה.
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עומר שכטר ,סגן ראש העיר :היום אנחנו עושים צעד גדול בנושא של מבנה ציבור ובאמת
אני מצטרף לכל הדברים שעופר אמר וישר כוח גדול לחברה הכלכלית ,עופר לך אני יודע
שאתה מעורב בזה מאוד גם באופן אישי .יש במקביל לזה כל הנושא של בתים פרטיים בעניין
הזה התקיים כ נס ציבורי לפני שבועיים שראש העיר אתה כמובן בהובלתך והיית שותף מלא
למהלך הזה ,אני היום ביקרתי בבית בצהריים של חברה שהתקינו מערכת סולרית בבית
בעקבות הכנס הזה ואני יודע שיש עוד הרבה מאוד תושבים שאני יודע שזה היה כנס חשיפה,
אבל יש מהלך גם מאוד גדול שאני רואה שיותר יותר וגם בתים פרטיים מתקינים את זה כי
מבינים שזה גם נכון כלכלית וגם נכון מבחינת אנרגיה מתחדשת וירוקה וזה בסופו של דבר
לנו כעיר שמתמודדת עם הסכנה של תחנת כוח גזית מזהמת שרוצים להקים לנו מעל הראש
יש לנו חובה להוביל באנרגיה המתחדשת והיום זה צעד ענק במישור הציבורי שלנו כעיר,
אנחנו צריכים להמשיך גם בעידוד של היוזמות הפרטיות בבתים פרטיים .ישר כוח.
 . 4אישור חוזה החכירה המעודכן בנוגע למקרקעין בתכניות רנ/ 9 /א ,רנ/ 9 /ב
בייעוד שב"צ (שטחים לבנייני ציבור) לתקופה בת  49שנים החל מיום
 20/2/2012ועד ליום  , 19/2/2061וזא ת לצורך התאמת הסכם החכירה
למצב התכנוני העדכני_____________________________________
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור חוזה החכירה המעודכן בנוגע למקרקעין
בתכניות רנ/ 9 /א ,רנ/ 9 /ב בייעוד שב"צ ) שטחים לבנייני ציבור( לתקופה בת
 49שנים החל מיום  2012/2/20ועד ליום  , 2061/2/19וזאת לצורך התאמת
הסכם החכירה למצב התכנוני העדכני .
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :היה שינוי תב"עי של רנ  / 9 /א שהועדה המקומית
לתכנון ובניה אישרה שינוי תב"עי לתכנית רנ  / 9 /א ו – רנ  / 9 /ב כתוצאה מזה השתנה קצת
המיקום של המגרשים הציבוריים .התכנית הזאת במקורה אין בה הוראת הפקעה
שמאפשרת הפקעת בעלות אלא מה שניתן להפקיע זה את זכותה שימוש והחזקה ולמעשה
לגבי מבנה ציבור פתרון הוא חוזה חכירה מול רמ"י ,חוזה חכירה כזה אושר במועצה פעמיים
כ פי שראיתם בחוות הדעת .פעם שניה באנו כי רמ"י ביקשו מאיתנו לבוא שוב הם שינו
משהו בהסכם והפעם זה היה בקשה שלנו פשוט לתקן את ההסכם באופן שחוזה החכירה
יתייחס למגרשים במתכונתם ד  -היום זה אולי טכני אבל אנחנו חייבים לעשות את זה כדי
שהחוזה חכירה יהיו תואמים את המצב התכנוני העדכני.
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בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :זה לא –  49שנים אני מבקש לקבל פה החלטה שאני יהיה
רשאי להצביע גם אחרי שהחוזה הזה יגמר.
עדי אביני ,חבר מועצה :איפה זה רנ  / 9 /א ו – רנ  / 9 /ב?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה נוף הרים זה נצב"א.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :הצבעה סעיף  .4ראש העיר?
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 :עומר שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת 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 רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני? יצא .רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יוכי?
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ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה:בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 2
סעיף  4בסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד חוזה החכירה המעודכן בנוגע
למקרקעין בתכניות רנ/ 9 /א ,רנ/ 9 /ב בייעוד שב"צ (שטחים לבנייני ציבור)
לתקופה בת  49שנים החל מיום  20/2/2012ועד ליום  , 19/2/2061וזאת
לצורך התאמת הסכם החכירה למצב התכנוני העד כני .
בעד ) 13( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל סופרין
דיסטניק ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי
אדיב ,בני בנגה בית אור.
יצא )1( :יעקב אדמוני.
 . 5אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "ששון
ושמחה" ,ע"ר מס'  580597474לעשיית שימוש במבנה בית כנסת ברחוב
גרטרוד עליון  16בראש העין ,בגודל של  150מ"ר הידוע כגוש  5581ח"ח
 125מגרש  803למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב
כנספח א ______________________________________________
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש
לעמותת "ששון ושמחה" ,ע"ר מס  ' 580597474לעשיית שימוש במבנה בית
כנסת ברחוב גרטרוד עליון  16בראש העין ,בגודל של  150מ"ר הידוע כגוש
 5581ח"ח  125מגרש  803למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הקצאה
המצ"ב כנס פח א '
רז שגיא ,חבר מועצה :מי זאת העמותה הזאת ,העמותה לפי מה שאני ראיתי עד לפני 8
חודשים היי תה רשומה בכלל בעפולה .עפולה זאת עיר בצפון קצת אחרי כביש הסרגל עיר,
שאלת אני מסביר ,אני יודע שאתה מכיר יותר טוב ממני .בפסגות יש לא מעט אני אקרא לזה
מניינים בלשון המקו ם ,שבאמת כמהים לקבל מבנה בית כנסת ,בית הכנסת הספרדי שנמצא
כרגע בבית ספר ב –  ,808נשלחים להקים על חשבונם לא רחוק מהבית כנסת הכתום הזה
בית כנסת אחר ואנחנו הולכים ומקצים את זה לעמותה שיושבת בעפולה ורשמה את עצמה
אתה יכול לראות את התיקון ,ברשם העמותות אפשר לראות את התיקון לפני  7חודשים
הוסיפה מקום פעילות נוסף ראש העין ,מי זאת העמותה הזאת? יש לנו כל כך הרבה תושבים
בפסגות באמת כואב הלב שזקוקים לבית כנסת למה אנחנו צריכים לתת א זה להם ל – 15

30

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  44/14מיום 9/2/2021

שנה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :איך העמותה הזאת נבחרה ,היה מכרז ,היה קול קורא?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ועדת הקצאות.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מה זאת אומרת ועדת הקצאות בדקה  15עמותות ובחרה
בזו.
שלום בן משה ,ראש העיר  :קודם כל הקהילה הם תושבי העיר ,הקהילה זה תושבי העיר
ולא תושבי עפולה השאלה הזאת שאתה שואל שווה לבדוק אותה אבל בסופו של דבר מדובר
בקהילה שקיבלה לפני שנה בערך קצת יותר אישור להיכנס לתוך בית הכנסת,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :למה דווקא הם.
שלום בן משה ,ראש העיר  :יש קהילות שונות שהתגבשו במהלך התקופה הזאת ,ספרדיות,
אשכנזיות וכדומה הבית כנסת הזה שמדובר עליו ,שהוא מעל גני ילדים משרת את התושבים
שנמצאים באזור שם הם אמורים להתפלל שם וכבר מתפללים שם ,בתחילת הדרך בתחילת
הדרך כיוון שלא היו עדיין עמותות כי אתם יודעים שאפשר לתת הקצאה רק לעמותה
שרשומה ויש לה ניהול תקין אז אנחנו עשינו כדי לאפשר למתפללים להתפלל הרי אם אתה
לא מאפש ר להם להתפלל כי אין עמותה אין אפשרות להתפלל ,חתמנו איתם על הסדר ,על
הסכם ,על חוזה מסוים אבל אנחנו בסופו של תהליך רוצים להקצות את בתי הכנסת האלה,
באופן חוקי.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני מבקש להוריד את זה מסדר היום לדחות את זה לפגישה הבאה.
אני אומר לך שיש לא מעט עוד הם לא עמותות אתה מבין כל התושבים החדשים שהגיעו עוד
לא הספיקו להיות עמותה שיש לה ניהול תקין ואז העמותה הזאת שבעצם לא רוצה
להשתמש במילים קשות העמותה הזאת הביאה את עצמה את מספר העמותה שלה ממקום
אחר ,מעפולה ,ובעצם בוא נבדוק יכול מאוד להיות שיש אנשים שקודמים להם בתור ,אני לא
יכול להגיד אם זה שמעון או איתי או.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה מדבר על אנשים על עמותות או על אנשים .בסוף
המתפללים הם תושבי העיר.
רז שגיא ,חבר מועצה :תן להם עוד שנה שיהיו בהסכם הסדרה האלה ותן להם הזדמנות
לתושבים החדשים להתאגד כעמותות כי אחרת הם יצא.
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שלום בן משה ,ראש העיר  :רז הבנתי אותך אני מבקש משום ספק שהוא כרגע מעלה ,משום
הספק יכול להיות שיש תשובה שהעמותה הזאת ,משום הספק שהעמותה הזאת הייתה
בעפולה ועשתה מן דבר כזה אני מבקש לבדוק את זה ,בתום הבדיקה אני אביא את זה פעם
נוספת לכאן.
עומר רצון ,חבר מועצה :יש עוד סוגיה מרכזית שחשוב שניקח אותה בחשבון אנחנו
בהתעבות של אזור חדש ,א' אני לא יודע אם זה קיים או לא קיים קודם כל יש הרבה
קבוצות מתפללים שלא מתפללים במקום קבע שלהם ,החברה העירונית סופגת על מחסור
במבנים חלק מהסיבות האלו נעשה שיפור לאחרונה דרך אגב וניתנו מקומות מבנה ציבור.
פעם אחת אנחנו מדברים על מבנה קבע או אנחנו מדברים על מבנה זמני ,פעם שניה איך
אתה באמת עושה את החלוקה אולי לא נכון בכלל שנגיד המועצה הדתית או גוף אחר שלנו
ינהל את הדברים האלה למה אני צריך לתת את זה לעמותה ,עמותות מחר ,מחרתיים יכול
להיות מצב שמחר ,מחרתיים הבן אדם תופס בעלות יש שינויים שם.
שלום בן משה ,ראש העיר  :קודם כל תזכרו שיש תושבים שמתפללים שנה שניה וחלקם
שנה שלישית ,בנינו בתי כנסת שיתפללו בתוכם אם היינו מחכים לעמותה שתהיה עמותה לא
היו מתפללים ,מתפללים בהעדר עמותה חתמנו הסדר איתם חוזה שחתום איתם על פי
כללים שהם חותמים בעירייה .התהליך הנכון הוא החוקי והנכון להיכנס לתהליך הקצאה
שבמסגרתו בסוף בית הכנסת הזה מוקצה לקהילה ולעמותה שהיא חלק מהקהילה הזאת
בתוך הסדר מסודר ,זה מסודר מאוד ,אבל הערה שנאמרה כאן שווה בדיקה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מה שאמרת מאה אחוז נכון השאלה איך בוחרים את
הקבוצה שהיא תקבל ,ולעשות צדק צודק .לא לתת למישהו שבאיזה שהוא תחכום הוא
משתלט.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני רוצה להבהיר קודם כל ביקשו לבדוק לדחות אין
בעיה הכל בסדר ,אבל אני רוצה להבהיר שני דברים אחד כל ההליך בוצע לפי נוהל הקצאות
ואני מזכירה לכם שבנוהל הקצאות יש פרסומים ואפשרות לגופים אחרים שרוצים להגיש
בקשות ובוצע פרסום ולא הוגשו בקשות זה אחד הכל מתועד מי שרוצה יכול לעיין בתיק אין
בעיה ,אז במובן הזה יש נוהל יש שקיפות יש אפשרות לקבוצות נוספות.
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בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא הגישו כי אין להם היתכנות ,לא הספיקו להתארגן יש
קבוצות אחרות.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אז יכול להיות שהסיבה היא שבאמת העמותה היא
מעפולה כי הם באמת לקחו עמותה קיימת שיש לה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :זה בדיוק מה שאנחנו אומרים.
עדי אביני ,חבר מועצה :פרומה דיברנו על זה בעבר והבאנו חוות דעת מפתח תקווה שפתח
תקווה קיבלה במקומות חדשים בגלל שיש שכונות חדשות לוותר על הנושא הזה של עמותה
רשומה על ניהול תקין .לפי עמותת מדף זה הרבה יותר חוקי ,זה מתסדר פחות אבל זה
עקום.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה  :זה דבר אחד ,דבר שני שנבדק אני לא יכולה למנוע
ממישהו שעשה שימוש בעמותה קיימת כדי לתת מענה לתושבי העיר זה דבר ראשון .אפשר
לבקר זה קל מאוד אני הסברתי את ההליך שהייתה שקיפות וגופים אחרים היו יכולים זה
דבר ראשון.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני לא מסכים איתך.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אתה לא חייב להסכים תן לי להשיב אתה לא חייב
לקבל את התשובה .דבר שני שוועדת הקצאות בודקת ודורשת זה רשימת מתפללים עם
כתובות כדי לראות שזה באמת משרת את מי שמתגורר בסמוך ועל שני קרטריונים האלה זה
ענה .לעניי ן של עדי העיר לי את זה פעם קודם כל את הנוהל של משרד הפנים שצריכה להיות
עמותה עם ניהול תקין לא אני כתבתי לא רק זה אני פניתי למשרד הפנים בין היתר עם הרקע
שאתה תיארת ,וביקשתי לבדוק אם יש אפשרות לעשות הקלות בעניין הזה והתשובה הייתה
שלילית חד משמעית ואם יש רשוי ות שעושות את זה הן לא פועלות לפי הנחיות והדין זה
הכל.
עדי אביני ,חבר מועצה :הבאנו חוות דעת של משרד המשפטים.
עומר רצון ,חבר מועצה :רגע זה סוגיה מה שהוא אומר ראש העין השאלה  ,אתה יודע
השאלה אם אנחנו יכולים לעבוד זה עקרוני אם אתה עובד על נוהל או על חוות דעת ,הוא
אומר שהוא הביא ממשרד המשפטים.
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שלום בן משה ,ראש העיר  :אני לא יודע מה הוא הביא אבל יש פה יועצת משפטית שאמרה
דברים ברורים שהיא בדקה את העניין.
עומר רצון ,חבר מועצה :היא יכולה לנהוג על פי נוהל ,נוהל זה לא על פי חוק .הנושא זה לא
רלבנטי אני מסכים איתך ,אבל נוהל זה חוק אם הוא אומר שהוא מביא תקנה ממשרד
הפנים לגבי הסוגיה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :למה פרסמתם קול קורא?
עומר רצון ,חבר מועצה :היא צודקת היא בדקה.
שלום בן משה ,ראש העיר :שניה רגע אמרנו שנבדוק את זה.
עדי אביני ,חבר מועצה :גם עדי אומר כמו העמותה מעפולה הוא אומר לי הפוך על הפוך היא
בדקה זה היא אמרה שהיא בדקה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בדקנו ,שלוש פעמים.
עדי אביני ,חבר מועצה :אני לא מסכים עם מה שרז אמר ואני חושב שאין בעיה שהעמותה
מעפולה אני רק אומר כי בסופו של דבר הולכים לפי המתפללים ואני אומר שבסופו של דבר
אנחנו מנסים להיות מה שנקרא צדיקים הרבה ומאז אנחנו עושים מה שנקרא נועלים פרצה
אחת ופותחים פרצה אחרת עמותת מדף היא לא פתרון.
שלום בן משה ,ראש העיר :דרך המלך היא שהעמותה של בית הכנסת שנבחרה על ידי
המתפללים שעברה את כל התהליך והיא מבקשת כרגע הקצאה זה דרך המלך וזה גם נכון,
אלא מה הקהילות התארגנו כל הקהילות התארגנו ועוד אין להם עמותה ,אז אנחנו אמרנו
צריכים להתפלל כולם מסכימים נכון ,עשינו הסדר של חוזה .אבל דרך המלך היא להגיע
למצב שבסוף העניין אחרי החוזה שזה לא מצב נכון הוא מצב זמני תהיה עמותה והיא תגיש
בקשה ובתוך התהליך הזה זה יתפרסם אם היא תעבור הכל תהיה הקצאה לעמותה שהיא
חלק מהקהילה .כפי שאמר רז צריך לבדוק האם העמותה הזאת שהיא עמותה נקרא לה
עמותה שפועלת במקום אחר כאילו עמותת מדף כזאת האם הדבר הזה אפשרי ,האם מותר
נבדוק את זה.
עומר רצון ,חבר מועצה :היא א ומרת שכן ,אבל העיקרון הוא תן הזדמנות לקהילה להתגבש,
תמשיך עם ההסכם הזה אחרי  3שנים תייצר להם עמותות.
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סעיף  5בסדר היום  :אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש
לעמותת "ששון ושמחה" ,ע"ר מס'  580597474לעשיית שימוש במבנה בית
כנסת ברחוב גרטרוד עליון  16בראש העין ,בגודל של  150מ"ר הידוע כגוש
 5581ח"ח  125מגרש  803למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הקצאה
כנספח א – ירד מסדר היום.
 . 7דיון בדו"ח הכספי של החברה הכלכלית לראש העין בע"מ לשנת . 2019

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דנו באסיפה הכללית בדו"ח הכספי של החברה הכלכלית
ועכשיו צריך לדיון במועצה אם מישהו רוצה לומר משהו סעיף  7דיון בדו"ח הכספי של
החברה הכלכלית אז בבקשה .צריך לפרוטוקול לעשות דיון.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני רוצה לומר שמה שנעשה בפעמים קודמות אם זה
יהיה מקובל עליכם גם לפעם הזאת זה לאמץ את הפרוטוקול של הדיון שהיה פה קצת יותר
מוקדם כחלק מפרוטוקול הדיון במועצה כדי שלא נעשה דיון כפול.
רז שגיא ,חבר מועצה :מקובל עליי בתנאי אחד שהדברים שאני אמרתי יהיו באותיות בולד.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מקובל עליי בתנאי שיקבע מועד שבו יסביר יו"ר החכ"ל של
מועצת המנהלים של החכ"ל למה  2018ו –  2019היו שנים נכשלות או איך נקרא לזה לא
טובות ,ואז אני מוכן לאמץ את זה ,כל עוד לא נקבע תאריך ולא נקבע כלום לכן אני אצביע
נגד אם זה לא יקבע או שתהיה התחייבות של ראש העיר שיהיה דיון שבו יוסבר למה השנים
האלה היו שונות.
שלום בן משה ,ראש העיר :בחודש אפריל בנגה בחודש אפריל  2021החברה הכלכלית תציג
את תכנית העבודה שלה שהיא תהיה 'די מגובשת ובמסגרת ההצגה הזאת תוצגנה הסיבות
והעניינים שבגינם ביקשתם את הבקשה הזאת.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני מכבד את זה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מאמצים את מה שנאמר.
החלטה מס' 3
סעיף  7בסדר היום  :מליאת המועצה מאמצת את הדיון בנושא הדו"ח
הכספי לשנת  2019שהתקיים באסיפה הכללית של החכ"ל לפני ישיבת
המועצה ,כחלק בלתי נפרד מהדיון במועצת העיר .מצ"ב פרוטוקול הדיון ש ל
האסיפה הכללית של החכ"ל המהווה חלק בלתי נפרד מפרו טוקול זה.
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 . 8אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור הגדלת תב"ר מס'  1325עבור ביצוע שיפור גיאומטרי לצורך
תח"צ  -נווה אפיקים ,ע"ס  ₪ 1,888במימון עירייה ו  10,699 -במימון
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים( ,תקציב קודם  ,₪ 85,000תקציב
מעודכן .)₪ 97,587
ב .אישור הגד לת תב"ר מס'  1316עבור ביצוע מסוף תחבורה בראש העין,
ע"ס  ₪ 6,603,251במימון משרד התחבורה והבטיחות בדרכים (תקציב
קודם  ,₪ 7,048,637תקציב מעודכן .)₪ 13,651,888
ג .אישור תב"ר מס'  1064עבור הנצחת חללי פעולות האיבה ,ע"ס
 ₪ 142,500במימון המוסד לביטוח לאומי.
ד .אי שור תב"ר מס'  1342עבור סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת
 , 2019ע"ס  ₪ 21,429במימון עירייה ו  ₪ 50,000 -במימון משרד
התחבורה והבטיחות בדרכים ,סה"כ תקציב .₪ 71,429
ה .אישור תב"ר מס'  1729עבור עיקור וסירוס חתולי רחוב ,ע"ס 50,000
 ₪במימון משרד החקלאות_____________ __________________
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :תבר"ים עברו בוועדת כספים.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :חוץ מ –  8ב' הוא יורד מהפרק.
רז שגיא ,חבר מועצה :לא ,לא אנחנו רוצים לדון בו חשוב מאוד ,כל התב"רים חוץ מ –  8ב'
נדון בו בהמשך או שאתם רוצים להתחיל איתו .אני רוצה רגע לומר שני דברים.
עומר רצון ,חבר מועצה :הורדנו אותו ,בישיבת הקואליציה הוחלט להוריד אותו .כל מי
שרוצה להיות בעשייה מוזמן.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני עושה כל הזמן לא דרך הקואליציה זה לא הדרך הנכונה בעיני
אני מעדיף ללכת קדימה .לגבי סעיף ב' אני רוצה לומר משהו.
שלום בן משה ,ראש העיר :הסעיף הזה של  8ב' לגבי מסוף התחבורה הוא הועלה בדיון עלו
כל מיני שאלות שקשורות האם המסוף הזה צריך להיות שם ולמה שם כל מיני שאלות
שחלקן ענייניות וחלקן לא ענייניות נדון כבר בעבר מה המעמד של המסוף הזה מה תכליתו
של המסוף כי אתם יודעים שהמסופים מתחלקים לכמה קבוצות יש מסוף שהוא לצורך ממש
תחנת אוטובוס עם נהגים עם דלק עם שטיפה וכדומה יש מסוף אחר כמוה מסוף הזה שהוא
מיועד למנוחת נהגים ,עלתה שאלה כרגע מה יקרה עם הזיהום וכו' היה דיון די נוקב ואני
התכוונתי להגיד לכם לפני שתקפצו לזה שאני מציע שהיו כמה שאלות שסיכמנו לעצמנו
לבדוק אותם מחדש כולל עם שר התחבורה ואנחנו נעלה אותו בנפרד כנושא כי הוא באמת
המסוף הכי משמעותי מבחינת התקציב שקיבלנו עבורו גם תוספת כמעט יש לנו  13מיליון ₪
שקיבלנו אותו הוא בעבר גם היה סוג של התניה תחבורתית שאם רצינו להיות עכשיו בית
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שמאי לא יכולנו גם לבנות את  Eבכלל עם כל  1000זוגות צעירים שנמצאים שם לכן יש כמה
שאלות שהממונה על התחבורה נבקשה לבדוק אותה מחדש נביא אותו בפעם הבאה בנפרד,
נקיים עליו דיון ,נקיים עליו הצבעה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :זאת אומרת לא מצביעים עליו עכשיו?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא מצביעים.
רז שגיא ,חבר מועצה :זאת אומרת  8ב' ירד מסדר היום?
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
רז שגיא ,חבר מועצה :זאת אומרת מצביעים על תב"רים א -ה' ללא ב'?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :ועדת הכספים אישרה את כל התב"רים.
עדי אביני ,חבר מועצה :לדעתי אין הסתייגויות ואפשר להעלות את כולם ללא סעיף ב'.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיף  8ללא ב'.
עומר רצון ,חבר מועצה :תקריא את המספרים של התב"רים.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור הגדלת תב"ר מס'  1325עבור ביצוע שיפור
גיאומטרי לצ ורך תח"צ  -נווה אפיקים ,אישור תב"ר מס'  1064עבור הנצחת
חללי פעולות האיבה .ד' אישור תב"ר מס'  1342עבור סימון כבישים  .ה.
אישור תב"ר מס'  1729עבור עיקור וסירוס חתולי רחוב .אנחנו עושים
הצבעה על סעיף  8ללא ב' .ראש העיר?
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 :עומר שכטר? יצא .עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :בעד.
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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 רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,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' 4
סעיף  8בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים א' ,ג' ,ד' ,ה'
כמפורט להלן:
א .אישור הגדלת תב"ר מס'  1325עבור ביצוע שיפור גיאומטרי לצורך תח"צ
 נווה אפיקים ,ע"ס  ₪ 1,888במימון עירייה ו  10,699 -במימון משרדהתחבורה והבטיחות בדרכים( ,תקציב קודם  ,₪ 85,000תקציב מעודכן
.)₪ 97,587
ג .אישור תב"ר מס'  1064עב ור הנצחת חללי פעולות האיבה ,ע"ס 142,500
 ₪במימון המוסד לביטוח לאומי.
ד .אישור תב"ר מס'  1342עבור סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת , 2019
ע"ס  ₪ 21,429במימון עירייה ו  ₪ 50,000 -במימון משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים ,סה"כ תקציב .₪ 71,429
ה .אישור תב"ר מס'  1729ע בור עיקור וסירוס חתולי רחוב ,ע"ס ₪ 50,000
במימון משרד החקלאות
סעיף .8ב .בתוספת לסדר היום :אישור הגדלת תב"ר מס'  1316עבור ביצוע מסוף
תחבורה בראש העין ,ע"ס  ₪ 6,603,251במימון משרד התחבורה והבטיחות
בדרכים (תקציב קודם  ,₪ 7,048,637תקציב מעודכן  – )₪ 13,651,888ירד
מסדר היום.
בעד ) 12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק,
דורון אמסלם ,עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני
בנגה בית אור.
יצאו )2( :עומר שכטר ,יעקב אדמוני.
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 . 9אישור מינוי אסף צדקיהו כד ירקטור מקרב נציגי הציבור בעמותה
לפיתוח שירותים חברתיים ,כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים
בתאגידים עירוניים______________________________________

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור מינוי אסף צדקיהו כדירקטור מקרב נציגי
הציבור בעמותה לפיתוח שירותים חברתיים ,כ פוף לאישור הוועדה לבדיקת
מינויים בתאגידים עירוניים  .אסף צדקיהו תושב ראש העין  2011-2016תואר
ראשון משפטים הקריה האקדמית אונו 2016 ,לימודי תעודה לגישור ,המרכז
הישראלי לגישור וקידום 2018 , 2017 ,קורס אקדמי ליועץ נדל"ן בקריה
אקדמית אונו 2020 , 2019 ,התמחות במשפט ים ,התנדבויות יש לו הרבה
התנדבויות וראיתי שבעיסוקים שלו בנסיון תעסוקתיים ניהול פרויקטים,
 2009 , 2007הוא היה שוחט 2007 , 2002 ,הוא סופר סתם ,ואחראי מכרזים
והוא גם שוחט .על פי חוות דעת של היועצת המשפטית .הוא עו"ד ,תואר
ראשון משפטים קריה אקדמית התמחות במשפטים.
עומר רצון  ,חבר מועצה  :הוא משפטן הוא עדיין לא עו"ד.
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא לא עו"ד הוא בוגר במשפטים.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :סעיף  9בואו נתקדם.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :איזה פרויקטים הוא רק עשה ,כתוב ניהול
פרויקטים ,פרויקטים זה דבר גדול.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מונחת על שולחן הועדה חוות דעת שיש ייצוג הולם
אני לא מקריאה אותה אלא אם כן יש שאלות.
עדי אביני ,חבר מועצה :זה אותו ייצוג הולם בכל הפעמים הקודמות.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה אותה עמותה שהייתה בפעם הקודמת אז נכון מה
שאתה אומר.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :הוא חתום על ניגוד עניינים?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה  :ברור ,לפני שמגיעים ,הוא מילא שאלון ניגוד עניינים
הוא נבדק על ידי ולא נמצאה בעיה.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יש פה גם מספר לא מבוטל של התנדבויות ישראל אנשים עם
מוגבלות ,משטרת ישראל קורס למתנדבים ,שכר מצווה בלשכת עו"ד בניהולה של עו"ד וכו',
ולשכת הוצאה לפועל תל אביב .סעיף  9הפרויקטים שלו בשחיטה .ראש העיר?
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 :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת 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 רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,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.
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החלטה מס' 5
סעיף  9בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי אסף צדקיהו
כדירקטור מקרב נציגי הציבור בעמותה לפיתוח שירותים חברתיים ,כפוף
לא ישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים
בעד )12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק,
דורון אמסלם ,עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני
בנגה בית אור.
יצאו )2( :עומר שכטר ,יעקב אדמוני.
. 10אישור מינוי צילה עמרם כדירקטורית מקרב נציגי ציבור בתאגיד מים
וביוב "עין אפק" בע"מ ,כפוף לתיקון סעיף ( 53ג) בתקנון התאגיד וכפוף
לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף  18ב' לחוק
החברות הממשלתיות התשל"ה _________________________ 1975 -

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מינוי הגברת צילה עמרם כדירקטורית מקרב נציגי
ציבור בתאגיד מים וביוב "עין אפק " בע"מ ,כפוף לתיקון סעיף  ( 53ג( בתקנון
התאגיד וכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף  18ב'
לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה  . 1975 -גם לגביה יש לנו את כל המסמכים.
הגברת צילה עמרם מקום מגורים ראש העין ,בוגרת תואר ראשון בניהול ותקשורת
באוניברסיטה הפתוחה ,בעלת  ..למידה ונושאים חדשים יכולת למידה לפרטים ,בעלת
יוזמה ,מאורגנת ,בעלת יכולת עבודה וכו' 2004 .ואילך עובדת הרשות הלאומית לחדשנות,
וכו'  2004 ,2001עבדתי בקדוש ,עבדה בחברת תיירות.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה:מה היא עושה ברשות לחדשנות?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עובדת הרשות ,מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח
כחשבת ,במסגרת התפקיד ניהלתי חשבונות דו  ...בהתאם לאופי הפעילות של מתוך הרשות,
סייעתי לסמנכ"ל העמותה והתנהלות מול משרדי הממשלה בנושא תקציב ובקרת הוצאות,
פיקחתי על העובדים בביצוע התאמות בנקים ספקים מוסדות משרדי ממשלה ופעילות בין
לאומית .ניהול דו"ח רווח והפסד וכו' וכו'.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :יש לי שאלה למה אין לתאגיד מנכ"ל חדש .אתם מדברים על
דירקטורים אי ן שם מנכ"ל על מה אתם מדברים .אנחנו דיברנו קודם על החכ"ל כולם דיברו
על המצב הקשה של החכ"ל שהולך להיות עוד יותר קשה ,ואז יש מנכ"ל בחצי משרה פה
וחצי משרה שם למה?
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שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל יש מנכ"ל ,קודם כל יש מנכ"ל,
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :חצי משרה .יש בחצי משרה למה חצי משרה .למה אני צריך
דירקטורית שאין מנכ"ל שם .אני קורא לכל חברי המועצה להצביע נגד עד שלא יהיה שם
מנכ"ל.
שלום בן משה ,ראש העיר  :אני מסביר לך למה אי אפשר .תקשיב בתאגיד המים לצערנו
הרב עד לאחרונה סוף סוף אישרו את ראש העיר אחרי שעם ישראל התערב ,במסגרת תאגיד
המים זה בלתי נשלט .אישרו אתה זוכר שלפני שנה אישרו אותי כאן סוף ,סוף הרשות
אישרה השופטת הזאת אישרה אותי .כל זמן שאין עדיין קוורום אין אפשר להוציא מכרז
למנכ"ל תאגיד המים עד עכשיו לא היה קוורום כל עוד אין קוורום אי אפשר להוציא מכרז
לחברה הכלכלית לכן ביקשתי ממנכ"ל התאגיד המים שהוא ישאר להיות מנכ"ל החברה
הכלכלית עד שיהיה קוורום .עכשיו שיש קוורום אפשר לצאת למכרז למנכ"ל תאגיד המים.
צריך בוודאי שצריך ,כל זמן שהממשלה עדיין לא החליטה שתאגיד המים הוא תאגיד עצמאי
אי אפשר לעשות חיבור .לדעתי אמרתי לכם ואני מקווה שהממשלה החדשה תקדם את
החקיקה שהתחילה בשנה הקודמת ותגיד שאסור.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אם יש מנכ"ל לתאגיד למה צריך מכרז?
שלום בן משה ,ראש העיר :המנכ"ל של התאגיד.
עדי אביני ,חבר מועצה :בהקצאה של מי היא? מי המליץ עליה?
שלום בן משה ,ראש העיר :היא דחצ"ית היא בחורה מוכשרת.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :הצבעה לסעיף  .10ראש העיר?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל? יצא .עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עופר?
עופר גבאי ,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 :רז?
רז שגיא ,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 או ,חבר מועצה  :אחרי ההסבר המשכנע של ראש העיר שחבל שהוא השתהה
איזה רבע שעה עד שהוא הסביר ,אני בעד.
החלטה מס' 6
סעיף  10בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי צילה עמרם
כדירקטורית מקרב נציגי ציבור בתאגיד מים וביוב "עין אפק" בע"מ ,כפוף
לתיקון סעיף ( 53ג) בתקנון התאגיד וכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים
שהוקמה לפי סעיף  18ב' לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה .1975 -
בעד ) 11( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם,
עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
יצאו )3( :מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,יעקב אדמוני.
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. 11אישור מינוי הרכב ועדת חדשנות ויזמות כדלקמן:
חברי ועדה  -עופר גבאי  -יו"ר ,שלום מעוז ,בני בנגה בית אור ,ד"ר יוכבד
פנחסי אדיב.
נציגי ציבור  -אסף דהן ,יעל גיני ,משה חרלופסקי ,אסף לנדאו ,חנית
שפירא ,יוסי ארן ,יעקב יניב שמאי ,עידו ניב ,בן אור פרץ ,אלי דהן ,אור
דור ,כפיר כהן ,מירה גולן ,איגור ברקוביץ ,קרין בן שמחון ,אלינור
שוקר ,בן עזריה _________________________________________

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור מינוי הרכב ועדת חדשנות ויזמות כדלקמן :
חברי ועדה  -עופר גבאי  -יו"ר ,שלום מעוז ,בני בנגה בית אור ,ד"ר יוכבד
פנחסי אדיב  .נציגי ציבור  -אסף דהן ,יעל גיני ,משה חרלופסקי ,וכו' וכו'
וכו'.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני ביקשתי גם את ההשתתפות אמרתי לכם את זה בהנהלה
בוועדת חדשנות.
שלום בן משה ,ראש העיר :תצרף בבקשה גם את עומר רצון כחבר.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :נצרף לבקשה את עומר רצון כחבר .ראש העיר?
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? יצא .עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת 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 רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חברת 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' 7
סעיף  11בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי הרכב ועדת
חדשנות ויזמות כדלקמן:
חברי ועדה  -עופר גבאי  -יו"ר ,שלום מעוז ,עומר רצון ,בני בנגה בית אור,
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב.
נציגי ציבור  -אסף דהן ,יעל גיני ,משה חרלופסקי ,אסף לנדאו ,חנית
שפירא ,יוסי ארן ,יעקב יניב שמאי ,עידו ניב ,בן אור פרץ ,אלי דהן ,אור
דור ,כפיר כהן ,מירה גולן ,איגור ברקוביץ ,קרין בן שמחון ,אלינור שוקר,
בן עזריה .
בעד ) 11( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם,
עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
יצאו )3( :מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,יעקב אדמוני.
 . 12אישור הגדלת מכסת שעות לאדריכל ניקוז רזניק בשיעור של עד 50%
למתן שירותי ייעוץ בתחום הניקוז לעיר הקיימת על פי תקנה ) 7 ( 3
לתקנות עיריות ( מכרזים ) התשמ"ח  , 1987 -בהינתן שמדובר באותו
שירות ,היועץ נבחר במכרז ובש ים לב להיקף השירות הנוסף_______ .

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור הגדלת מכסת שעות לאדריכל ניקוז רזניק
בשיעור של עד  50%למתן שירותי ייעוץ בתחום הניקוז לעיר הקיימת על פי
תקנה ) 7 ( 3לתקנות עיריות )מכרזים( התשמ"ח  , 1987 -בהינתן שמדובר באותו
שירות ,היועץ נבחר במכ רז ובשים לב להיקף השירות הנוסף .

רז שגיא ,חבר מועצה :חייבים לאשר את זה כי התחילו כרגע מכרז ומגדילים ב –  50%אבל
זה פעם אחת לסדר גודל הזה .ראש העיר?
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 .יצא .עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת 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 רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :אם עבדתי איתו לפני שנים זה ניגוד עניינים?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,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' 8
סעיף  12בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה
לאדריכל ניקוז רזניק בשיעור של עד
הניקוז לעיר הקיימת על פי תקנה
התשמ"ח  , 1987 -בהינתן שמדובר באותו
לב להיקף השירות הנוסף .

מאשרת פה אחד הגדלת מכסת שעו ת
 50%למתן שירותי ייעוץ בתחום
 ) 7 ( 3לתקנות עיריות ( מכרזים )
שירות ,היועץ נבחר במכרז ובשים

בעד )11( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם,
עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
יצאו )3( :מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,יעקב אדמוני.
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
סעיף  3בסדר היום :אישור קבלת הלוואה ממפעל הפיס בסך ₪ 10,411,618
ע בור סיוע במימון הקמת מערכת  PVמעל גגות מבני ציבור ברשויות ביצוע
ע"י החכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.
שיעור הריבית להלוואה  -פריים מינוס 1%
תקופת ההלוואה  7 -שנים  -החזרים חודשיים.
הרשות המקומית תחתום על המחאת זכות בלתי חוזרת מחברת החשמל
(התשלומים בגין ייצור החשמל) ישירות לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ על
מנת לפרוע את ההלוואה.
קיים מתווה שאושר לשילוב החברות הכלכליות בפרויקט  . PVככל שהתנאים
למתווה יתקיימו ,מועצת העיר מאשרת כי הרשות תעניק הלוואת בעלים
בגובה ההלוואה שהתקבלה ממפעל הפיס באותם התנאים לעיל.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד קבלת הלוואה ממפעל הפיס בסך
 ₪ 10,411,618בתוספת  20%עבור סיוע במימון הקמת מערכת  PVמעל גגות
מבני ציבור ברשויות ביצוע ע"י החכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.
שיעור הריבית להלוואה  -פריים מינוס 1%
תקופת ההלוואה  7 -שנים  -החזרים חודשיים.
הרש ות המקומית תחתום על המחאת זכות בלתי חוזרת מחברת החשמל
(התשלומים בגין ייצור החשמל) ישירות לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ על
מנת לפרוע את ההלוואה.
קיים מתווה שאושר לשילוב החברות הכלכליות בפרויקט  . PVככל
שהתנאים למתווה יתקיימו ,מועצת העיר מאשרת כי הרשות תעניק
הל וואת בעלים בגובה ההלוואה שהתקבלה ממפעל הפיס באותם התנאים
לעיל.
בעד ) 13( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל סופרין
דיסטניק ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי
אדיב ,בני בנגה בית אור.
יצא )1( :יעקב אדמוני.
החלטה מס' 2
סעיף  4בסדר היום :אישור חוזה החכירה המעודכן בנוגע למקרקעין בתכניות
רנ/ 9 /א ,רנ/ 9 /ב בייעוד שב"צ (שטחים לבנייני ציבור) לתקופה בת  49שנים
החל מיום  20/2/2012ועד ליום  , 19/2/2061וזאת לצורך התאמת הסכם
החכירה למצב התכנוני העדכני .
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד חוזה החכירה המעודכן בנוגע
למקרקעין בתכניות רנ/ 9 /א ,רנ/ 9 /ב בייעוד שב"צ (שטחים לבנייני ציבור)
לתקופה בת  49שנים החל מיום  20/2/2012ועד ליום  , 19/2/2061וזאת
לצורך התאמת הסכם החכירה למצב התכנוני העדכני .
בעד )13( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל סופרין
דיסטניק ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי
אדיב ,בני בנגה בית אור.
יצא )1( :יעקב אדמוני.
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סעיף  5בסדר היום  :אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש
לעמותת "ששון ושמ חה" ,ע"ר מס'  580597474לעשיית שימוש במבנה בית
כנסת ברחוב גרטרוד עליון  16בראש העין ,בגודל של  150מ"ר הידוע כגוש
 5581ח"ח  125מגרש  803למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הקצאה
כנספח א – ירד מסדר היום.
סעיף  6בסדר היום  :אישור הסכם אסדרה בין עיריית ראש העין לבי ן עמותת
הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין – ירד
מסדר היום.
החלטה מס' 3
סעיף  7בסדר היום  :מליאת המועצה מאמצת את הדיון בנושא הדו"ח
הכספי לשנת  2019שהתקיים באסיפה הכללית של החכ"ל לפני ישיבת
המועצה ,כחלק בלתי נפרד מהדיון במועצת העיר .מצ"ב פרוטוקול הדיון ש ל
האסיפה הכללית של החכ"ל המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.
החלטה מס' 4
סעיף  8א' ,ג' ,ד' ,ה' בתוספת לסדר היום :אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור הגדלת תב"ר מס'  1325עבור ביצוע שיפור גיאומטרי לצורך תח"צ -
נווה אפיקים ,ע"ס  ₪ 1,888ב מימון עירייה ו  10,699 -במימון משרד
התחבורה והבטיחות בדרכים( ,תקציב קודם  ,₪ 85,000תקציב מעודכן
.)₪ 97,587
ג .אישור תב"ר מס'  1064עבור הנצחת חללי פעולות האיבה ,ע"ס ₪ 142,500
במימון המוסד לביטוח לאומי.
ד .אישור תב"ר מס'  1342עבור סימון כבישים והתקני בטיחות ל שנת , 2019
ע"ס  ₪ 21,429במימון עירייה ו  ₪ 50,000 -במימון משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים ,סה"כ תקציב .₪ 71,429
ה .אישור תב"ר מס'  1729עבור עיקור וסירוס חתולי רחוב ,ע"ס ₪ 50,000
במימון משרד החקלאות .
סעיף .8ב .בתוספת לסדר היום :אישור הגדלת תב"ר מס'  1316עבור ביצ וע מסוף
תחבורה בראש העין ,ע"ס  ₪ 6,603,251במימון משרד התחבורה והבטיחות
בדרכים (תקציב קודם  ,₪ 7,048,637תקציב מעודכן  – )₪ 13,651,888ירד
מסדר היום.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים א' ,ג' ,ד' ,ה' כמפורט לעיל.
בעד )12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק,
דורון אמסלם ,עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני
בנגה בית אור.
יצאו )2( :עומר שכטר ,יעקב אדמוני.

48

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  44/14מיום 9/2/2021

החלטה מס' 5
סעיף  9בתוספת לסדר היום :אישור מינוי אסף צדקיהו כדירקטור מקרב נציגי
הציבור בעמותה לפיתוח שירותים חברתיים ,כפוף לאישור הוועדה לבדיקת
מינויים בתאגידים עירוניים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי אסף צדקיהו כדירקטור מקרב
נציגי הציבור בעמותה לפיתוח שירותים חברתיים ,כפוף לאישור הוועדה
לבדיקת מינויים בתאגידים עירו ניים
בעד ) 12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק,
דורון אמסלם ,עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני
בנגה בית אור.
יצאו )2( :עומר שכטר ,יעקב אדמוני.

החלטה מס' 6
סעיף  10בתוספת לסדר היום :אי שור מינוי צילה עמרם כדירקטורית מקרב נציגי
ציבור בתאגיד מים וביוב "עין אפק" בע"מ ,כפוף לתיקון סעיף ( 53ג) בתקנון
התאגיד וכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף  18ב'
לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה .1975 -
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי צילה עמרם כדירקטורית מקר ב
נציגי ציבור בתאגיד מים וביוב "עין אפק" בע"מ ,כפוף לתיקון סעיף ( 53ג)
בתקנון התאגיד וכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף
 18ב' לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה .1975 -
בעד )11( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם,
עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
יצאו )3( :מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,יעקב אדמוני.
החלטה מס' 7
סעיף  11בתוספת לסדר היום :חברי ועדה  -עופר גבאי  -יו"ר ,שלום מעוז ,בנ י
בנגה בית אור ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב.
נציגי ציבור  -אסף דהן ,יעל גיני ,משה חרלופסקי ,אסף לנדאו ,חנית
שפירא ,יוסי ארן ,יעקב יניב שמאי ,עידו ניב ,בן אור פרץ ,אלי דהן ,אור
דור ,כפיר כהן ,מירה גולן ,איגור ברקוביץ ,קרין בן שמחון ,אלינור שוקר,
בן עזריה .
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי הרכב ועדת חדשנות ויזמות
כדלקמן:
חברי ועדה  -עופר גבאי  -יו"ר ,שלום מעוז ,עומר רצון ,בני בנגה בית אור,
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב.
נציגי ציבור  -אסף דהן ,יעל גיני ,משה חרלופסקי ,אסף לנדאו ,חנית
שפירא ,יוסי ארן ,יעקב יניב שמאי ,עידו ניב ,בן אור פרץ ,אלי דה ן ,אור
דור ,כפיר כהן ,מירה גולן ,איגור ברקוביץ ,קרין בן שמחון ,אלינור שוקר,
בן עזריה .
בעד ) 11( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם,
עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
יצאו )3( :מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,יעקב אדמוני.
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החלטה מס' 8
סעיף  12בתוספת לסדר היום :אישור הגדלת מכסת שעות לאדריכל ניקוז רזניק
בשיעור של עד  50%למתן שירותי ייעוץ בתחום הניקוז לעיר הקיימת על פי
תקנה  ) 7 ( 3לתקנות עיריות ( מכרזים ) התשמ"ח  , 1987 -בהינתן שמדובר באותו
שירות ,היועץ נבחר במכרז ובשים לב להיקף השירות הנוסף .
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת מכסת שעות לאדריכל ניקוז
רזניק בשיעור של עד  50%למתן שירותי ייעוץ בתחום הניקוז לעיר הקיימת
על פי תקנה  ) 7 ( 3לתקנות עיריות ( מכרזים ) התשמ"ח  , 1987 -בהינתן
שמדובר באותו שי רות ,היועץ נבחר במכרז ובשים לב להיקף השירות
הנוסף .
בעד ) 11( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק ,דורון אמסלם,
עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,בני בנגה בית אור.
יצאו )3( :מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,יעקב אדמוני.

___________________
שלום בן משה
ראש העיר

____________________
אילן הררי
מנכ"ל העירייה
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