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יינתן מענה לשאילתה של חבר המועצה רז שגיא בנושאים: .1 זו   בישיבה 

 .העתקת שוק ראש העיןא.     
 .י של המוקד העירוני בראש העיןגיבוי סלולר ב.    
    .  כניסה רגלית ללא תשלום של תושבי ראש העין לגן לאומי מגדל צדק. ג
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ן סניף בנק שם ביה"ס  מס' חשבו

 190514 348 14 פרס

 193424 348 14 חיים גורי

ן רונה  193416 348 14 רמו

 532784 677 12 בראשית

 525168 677 12 ממ"ד צומח

 532725 677 12 נופרים

 C 12 677 532741צומח 

 E 20 543 146386צומח 
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אנחנו מתכבדים לפתוח את ישיבת מועצה מן המניין מספר  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

משתתפים: ראש העיר, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עומר שכטר, שלום מעוז, דורון  45/14

אמסלם, עומר רצון, בני אנניה, יעקב אדמוני, רז שגיא, משה בן טובים, חנוך עוז, בני בנגה. 

 .11אנחנו פה 

ערב טוב אני ברשותכם התייחסות אחת ועדכון אחד חשוב. : אש העירשלום בן משה, ר

נה אני רוצה להזכיר לכולנו שאנחנו נמצאים בשבוע של האישה הבין התייחסות ראשו

לאומית, ואתמול זה היה היום, ואנחנו כולנו שותפים לעניין הזה, שהמצב של הנשים בארץ 

נמצא בסך הכל בהתקדמות גדולה מאוד ביחס למדינות אחרות בעולם בוודאי, גם בתחום 

גבוהה,  ואקדמיה והתקשורת והתפקידים של הטכנולוגיה אפילו, גם בתחום של ההשכלה ה

הבכירים ובכלל זה גם העיר שלנו, אבל יש לנו תחום אחד שהוא עדיין נמצא במצב שהוא 

טעון טיפול רציני ויסודי, הוא נוגע לאלימות כלפי נשים לרצח נשים שכל שנה יש, ולהטרדות 

ו צריך לעשות את הכל מיניות למיניהם ואנחנו צריכים לגנות את זה בכל פה וכל אחד מאיתנ

כדי שזה ישתנה. דוגמא אחת שאני נותן תמיד בשיחות שלי בסופו של דבר שאישה מוכה היא 

מוצאת את עצמה מוכה ומורחקת מהבית בגלל הבעל האלים מכניסים אותה למעון מקום 

מוגן שירותי הרווחה שמים אותה שם והגבר נשאר בבית ואני אומר את זה כמה שנים ואני 

שיהיה שינוי בחקיקה שאם יש בעל אלים ומוכה שישימו אותו במקום סגור וישאירו מקווה 

זה דבר אחד. עניין אחר שונה לגמרי רציתי לבשר לכם  את האמא עם הילדים שלה בבית

שאנחנו מתקדמים זה כבר שבוע שני שאנחונ מתקדמים בנושא של ההחתמה של הרשימות 

קשר לתחנת הכוח אתמול ישבנו עם נציג של היום לכנסת, על התנגדותם עכשיו וגם בעתיד ב

סליחה עם נציג של יש עתיד, והוא אמר במפורש הוא באופן אישי גם מתעסק בעניין הזה ער 

לעניין הזה, יש לנו ביום חמישי פגישה עם סגן הרמטכ"ל תושב העיר שמייצג את מרץ וגם 

ווה שבשבוע הבא נשאר לנו הוא שותף לנו וגם היה ביחד איתנו במחאות מארגנות ואני מק

שתי רשימות הדתיות זה ש"ס ויהדות התורה, ואני מקווה שגם נוכל להגיע בדרך כזו או 

אחרת לליברמן וככה כיסינו את כל ראשי הרשויות שמודיעים בצורה חד משמעית, עשינו 

להם הצגה הצגנו להם את העניין, את הגלגול של העניין מה עשינו, בצדדים המשפטיים 

 בטים של החוות דעת שנתנו, ודבר נוסף נתבקשנו על ידי הגורם שמלווה אותנו לתת חוותבהי
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דעת נוספת חשובה בתחום של הנוסף אישרנו את הדבר הזה ואנחנו מגישים את ההתנגדות 

שלנו בצורה מאוד, מאוד מקצועית מכל ההיבטים שלה. בד בבד כמובן תושבי העיר שהם 

ש לנו אותם ומי שמרכזת אותם זה דפנה היא מנהלת את מגישים את ההתנגדויות שלהם י

 זה וכל מי שרוצה לקבל סיוע והדרכה כן יבורך. עד כאן בקשה.

בישיבה זו ינתן מענה לשלוש שאילתות של חבר  1סעיף  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 המועצה רז שגיא. א' בנושא העתקת ראש העין, ב' גיבוי סלולרי של המוקד העירוני בראש

 ג' כניסה רגלית ללא תשלום של תושבי ראש העין לגן לאומי מגדל צדק.  –העין ו 

שלום אני גם שלחתי שאילתה בנושא הטבה שהממשלה נתנה  :, חבר מועצהחנוך עוז

כרטיסים נטענים אני שמעתי את רחבעם שאין בעיה לא תהיה בעיה של קיזוז זה לא המתנה 

 את הכרטיסים ומי שברווחה יקבל את הסל מזון. זה לא משקף את המתנות ושהם יקבלו גם

 

 מענה לשאילתה של חבר המועצה רז שגיא בנושא העתקת שוק ראש העין.א. 1

 

אוקיי שאילתה בנוגע להעתקת שוק ראש העין. שוק ראש העין  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

שלה,  קיים מזה עשרות שנים, השוק הפך לחלק בלתי נפרד מנוף העיר וממערך המסחר

השוק הינו מקור פרנסה לעשרות משפחות בעיר, השוק ידוע בהיצע מגוון במחירים 

אטרקטיביים, ומהווה מוקד עלייה לרגל לתושבים רבים הן מהעיר והן מחוצה לה, לצד זה 

ולאור נהירה אליו מיקומו של השוק הפך למוקד של בעיות תנועה וחניה הן למבקרים והן 

ליו. בנוסף סובלים השכנים ממפגעים סביבתיים של אריזות, לתושבים הגרים בסמיכות א

אשפה, ריחות ורעש, מהסיבות שנמנו לעיל נדרשנו לחפש מקום חליפי אליו יועתק השוק 

הצעה שנבחרת בשנה האחרונה היא העתקה של השוק צפונה לתחום השטח הפרטי של 

כלכלית של העתקת  חברת נצב"א הנושא נבחן בהיבטים שונים ובכללם היתכנות וכדאיות

ות של יזמים, זכיינים, צביון השוק, וכו'. כל ההיבטים יבחנו על ידי ניינהקמה והפעלה, התע

עיים בעירייה, וכאשר תתגבש הצעה קונקרטית ישותפו כל הגורמים והגורמים המקצ

הנוגעים בדבר לרבות זכיין השוק שמודע לתהליך הנ"ל. מדובר במהלך אסטרטגי משמעותי 

 תושביה ולכשתגובש הצעה קונקרטית היא תובא בפני מועצת העיר. לעיר ול
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זה בקדנציה שעברה דיברנו על זה שלום שיעבירו את זה משם. עד  :, חבר מועצהחנוך עוז

 היום לא הגישו הצעה?

הגישו הצעה פחות משנה הצעה הם רצו לעשות איזה שוק :  הם אש העירשלום בן משה, ר

ה, נצבא בשטח פרטי שלהם אבל אחרי שהם בדקו את העלויות ג וכדומאנוסח ברצלונה, פר

הם אמרו שהם לא מוכנים להיכנס לזה מכיוון שזה עלויות של עשרות מליוני שקלים אמרנו 

להם אנחנו רוצים את השוק המסורתי שלנו משודרג יותר, ובו כמו שכרגע נאמר, זה נבחן 

את כל ההיבטים הכלכליים, וההיבטים בכל הכיוונים במידה וזה יסתדר נביא את זה, נבדוק 

האחרים ונביא שתתגבש החלטה נביא אותה כמובן למועצת העיר כי היא מחייבת אישור של 

העניין הזה, כי זה התקשרות סוג של התקשרות עם חברה שיש לה שטח פרטי צריך לראות 

או יזם את ההיבטים המשפטיים איך מ סדרים את העניין הזה, מה קורה עם היזם הנוכחי 

אחר שירצה להתמודד מי יקח חלק בעלויות של השוק, יש פה הרבה שאלות חשובות מאוד. 

מה שחשוב שאנחנו צריכים לעשות כל מאמץ להעתיק את השוק הזה ולהשאיר אותו כמובן 

 לא לסגור אותו כמובן.

א בשטח החדש שאמור להיות מה ": אבל מה המרחק בנצב, חבר מועצהמשה בן טובים

 ין השכונה עצמה. שכונה של נצבא שכונת עופרים.המרחק ב

 .5:  לא, לא הוא נמצא בקצה הצפוני קרוב לכביש מס' אש העירשלום בן משה, ר

 ראש העיר השאלה אם אפשר להתייחס בכלל לסוגיות האלה. :, חבר מועצהעומר רצון

ת : לא דקה אי אפשר להתייחס לזה כרגע, שאלת שאלה קיבלאש העירשלום בן משה, ר

תשובה זה לא לדיון, אי אפשר להתייחס כרגע לזה יש בזה הרבה מאוד היבטים גם משפטיים 

וגם כלכליים והנושא הזה בבחינה אחרי שאמרנו אוקיי ירדנו מפארג, וכו' וכו' השוק הזה 

כמו שהוא משודרג אולי נוסח השוק של מחנה יהודה שיש בו דברים נוספים גם בתי קפה גם 

 חוק, רחוק.מסעדות וכדומה. ר

במסגרת החלופות שמציעים אני מבקש שתעלה בפניהם אפשרות  :, חבר מועצהחנוך עוז

להיכנס לתוך חברה שהסברת, יכול להיות שיש לנו אפשרות טובה לעשות הצרחה של 

שטחים לקחת מהם שטח שם שמתאים לייעוד שלנו ולתת להם שטח פה, ואז יכול להיות 

 ות המשך של המסחר או המשך של המשרדים שם.שבמקום שיתפנה שם זה יכול להי
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שלום אני מציע שכל היוזמות והרעיונות שיהיה בהליך עם היועצת  : , חבר מועצהעומר רצון

 המשפטית. כל דבר שהוא לא בשל.

 
          .ב. מענה לשאילתה של חבר המועצה רז שגיא בנושא גיבוי סלולרי של המוקד העירוני1

 ___________________________________________________בראש העין        

 

שאילתה בנושא גיבוי סלולרי למוקד העירוני. במרכזיית  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

על ידי קווי פרטנר, לצערנו במוקד  המודבר  סלולריהמוקד קווי בזק בסוגריים קיים גיבוי 

בר באירוע נדיר וחריג, ביצענו עליו דרך נפל קו בזק ובעקבותיו גם קו פרטנר מדו 16/2/2021

באותו יום חודש המענה במוקד על ידי הפניה לסלולר, כמו  16:30אגב תחקיר, החל משעה 

 עכן הופצה הודעה לתושבים אודות התקלה באס אם אס ובוואצפ. מענה לשאילתה בנוג

 לכניסה ללא תשלום של תושבי ראש העין לגן הלאומי מגדל צדק.

 לא קיבלתי תשובה מודפסת לדבר הזה. :ר מועצהשגיא, חב רז

 קיבלת לדעתי.  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 קיבלתי סליחה. :שגיא, חבר מועצה רז

 
 .ג. מענה לשאילתה של חבר המועצה רז שגיא בנושא כניסה רגלית ללא תשלום של    1

 ______________________________תושבי ראש העין לגן לאומי מגדל צדק       

 

מענה לשאילתה בנוגע לכניסה ללא תשלום של תושבי ראש  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

העין לגן לאומי מגדל צדק, בין העירייה לבין הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים נחתם 

, לעניין דמי כניסה נקבע בהסכמה כי לתושבי העיר תינתן הנחה בדמי 3/3/2005הסכם ביום 

אומי, גובה ותנאי הנחה יקבעו במשותף. עוד נקבע בהסכם כי כל האמור בו כניסה לגן הל

כפוף לכל אישור הנדרש על פי דין. ההסכם הוא הנוסח המחייב להליכי ההידברות שקדם לו, 

הינו בגדר מו"מ שלא הבשיל לסיכום בכל מקרה על פי הוראת הדין על רשות הטבע והגנים 

י כניסת התושבים לגן הלאומי התושבים, תושבי ראש לגבות אגרת כניסה על פי החוק. לגב

תהיה כניסת תושבים רגלי ורכוב ללא  09:00ועד השעה  06:00העין יוכלו להיכנס מן השעה 

 09:00תשלום, כל מי שיכנס בשעות האלה יוכל לשהות בגן הלאומי ככל שירצה. החל משעה 
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₪.  14במקום ₪  5, 18עד גיל  עלות הכניסה לילד₪,  28במקום ₪  10עלות הכניסה למבוגר 

והנושא הזה העירייה התחייבה לטפל בנושא והיום גם נפגש ראש העיר עם מנהל המחוז 

 סוכם ויבוא לידי הסכם.

לטפל אתה אמור להקריא את  הלא הבנתי למה העירייה התחייב :שגיא, חבר מועצה רז

 התשובה. כאן כתוב לטפל נקודה.

תי להרחיב, המקור למימון הנחה. יש לו את המכתב, יניס אני :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

"ג יהיה על חשבון העירייה, טרציתי לעזור אני מתנצל. המקור למימון ההנחה לתשלום לר

השתתפות העירייה במימון אשפה, עלויות  הסיור הביטחוני, בעקבות פניות המוקד יתרת 

"ג לבין רשות הטבע טבין הר "ג, במסגרת התחשבנותטהמימון תשולם על ידי העירייה לר

 והגנים הלאומיים.

אנחנו משולים לקבוצת כדורגל ללא שוער אני אשתמש בהמשלות  :שגיא, חבר מועצה רז

 3נכון לרגע זה יש  2005 –כדי שעומר יבין היטב, אני אסביר. מספיק כבר עם הנחתם ב 

הלכתי ובדקתי  רשויות ב מדינת ישראל נתתי דוגמא לאחת אבל בזמן שכתבתי את המכתב

גם בזיקים, תושבי המעוצה האזורית, וגם באשקלון הפארק הלאומי או תל אשקלון נכנסים 

יוצא שתושב ראש העין צעיר, קשיש, נשים ושבוע האישה תושבי אשקלון  רגלית חינם. 

וביום האישה שהפארק הוא מעבר לכביש שלהם ועד לא מזמן היה הגינה שלהם אנשים היו 

שם בשבת ובימי חול וימי חג וחול המועד נלקח מהם הפארק, לא רק שנלקח רגילים לעלות 

גודרה כל הכיפה והכתף של קבר השייח בניגוד להסכמים איתם ובסוף מה אתם אומרים לנו 

ברגל מרחוב צה"ל  אבל יש אנשים שבאים₪  10לי לא איכפת לשלם ₪,  10שתהיה הנחה של 

לשלם זה שטח שלנו, ואם אתם עושים עסקה  ומרחוב מצפה ומרחוב לח"י הם לא צריכים

ו, אז כמו באשקלון וכמו בזיקים ובמקומות אחרים נלא טובה אתם עושים אותה על חשבונ

זה לא על פי החוק אם החוק היה תקף גם שם היו מחייבים את חברי את תושבי המועצה 

 האזורית.

דברים, אחד  3יך להגיד : בהנחה שכולנו דואגים לתושבי העיר צראש העירשלום בן משה, ר

של ראש העין הוא לא שייך לעיריית ראש העין נקודה.  מוניצפאליהגן הלאומי הוא בשטח 

לא שייך לעירייה הוא שייך לרשות הגנים הלאומיים ואתה התחלת בשאילתה שלך ציטטת 

סוכם עם משה סיני שתושב יכנס  2005 –לא מ צאנו בשום מקום שב  2005 –את מה שהיה ב 
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לא מצאנו בכלל, כן מצאנו שנאמר שם במפורש, צריך להגיד ככה, ₪  10י בהנחה וישלם רגל

עשה מעשה  2005 –צריך לומר שהאומר דברים בשם אומרם מביא גאולה לעולם, סיני ב 

וחתם עם הרשות הגנים הלאומיים על שטח שייעודו גן לאומי והגיע להסדר איתו עד כדי 

גן לאומי הוא באחריות הרשות של הגנים על פי חוק, ועל שהוכרז גן לאומי מהרגע שהוכרז 

פי חוק הם גובים כסף ועל פי חוק הם יכולים לתת הנחה. הם לא יכולים לאשר בלי כסף 

 אסור להם בשום פנים ואופן בדקנו את זה.

 איך זה באשקלון זה בניגוד לחוק אני רוצה תשובה. :שגיא, חבר מועצה רז

ני אתן לך תשובה, אני אתן לך תשובה, עיריית אשקלון : אאש העירשלום בן משה, ר

כדי שתושביה יכנסו בלי כסף, זאת אומרת כלומר גם אם ₪ משלמת מתקציבה כמיליון וחצי 

 העירייה תרצה עכשיו שהתושבים יכנסו בלי כסף בכלל היא צריכה למממן בכסף שהיא

ל האנשים, תזכרו בסופו מת בעצמה, אנחנו כרגע אין לנו מושג מה היקף של הכניסה שלמש

של דבר שהיתרון של תושבי העיר צריך לבטוח בזה שאחרי שנים רבות יש לנו פנינה יוצאת 

מן הכלל שתושבים שגרים פה יכולים בשש בבוקר להיכנס עד שעה תשע ולשהות שם כל 

היום כמה שהם רוצים, משעה תשע שהגן נפתח באופן פורמלי חייבים לשלם או שהם 

שמישהו אחר משלם. גם הנחה שהם נותנים מחייבת מקור מימוני זה לא עכשיו משלמים א ו 

על חשבונם הם רשות גנים על פי חוק ולכן אנחנו הצענו את ההצעה שניתן הנחה במקום 

שמבוגר ישלם יש שתי אופציות או הנחה במסלול, או הנחה במסלול של תשלום במקום 

אופציה אחת, אופציה ₪  ₪5  14ישלם במקום  18וילד עד גיל ₪  10ישלם  28שמבוגר ישלם 

תושבי העיר חלקם אני צבא,  2000 –שניה שהולכים על מטמון כמו המטמון שיש למעלה מ 

₪,  240ישלמו ₪  400אנשי חבר וגופים נוספים למיניהם מ טמון שאומר שבמקום לשלם 

מה יקרה  אתרים בכל הארץ ובכלל זה ראש העין כל הזמן, מנוי שנתי, 70 –מטמון ל 

על ₪  160 –כתוצאה מזה? אנחנו נצטרך לסבסד כל משפחה שלוקחת את המטמון הזה ב 

חשבון העירייה לכן יש שני ערוצים שני מסלולים או מסלול של מטמון שמאפשר לכל 

התושבים שלנו עם המשפחות שלהם ללא הגבלה בכל הארץ בכל האתרים. רוצה לומר 

ת התושבים שלנו שיכנסו לכל האתרים בכל הארץ שזה במישירין מסבסדים א חנו אפילונשא

זה היום במסלולים שיש במטמונים אלה שני  דבר חינוכי מאוד, כמו שאחרים עושים את

הערוצים. גם סיכמנו שבתוך שלושה חודשים נעשה בחינה לראות כמה תושבים נכנסו, בעוד 
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הפער שאמרתי לכם חצי שנה בתום שנה, נראה כמה תושבים נכנסו, העירייה תממן את 

בהנחה בשני אופנים אחד בשווה ערך רוצה לומר שאם אנחנו נפנה להם את האשפה או את 

אלף  300חלקה על ידי מנגנון של התחשיב שקיים, יתוחשב בהתאם נניח לצורך העניין יעלה 

פינוי אשפה ירד מתוך הסכום הכללי שצריכים לשלם כסף. דבר שני ניתן להם שירותי ₪ 

קרה שיש פריצה או משהו כזה מגיעה הודעה למוקד המאבטח שלנו או הסיור אבטחה במ

שלנו יגיע למקום ויטפל בעניין ויזעיק אותנו זה יהיה בשני מישורים כל יתר הכסף שצריך 

לשלם העירייה תתחשבן כל שנה בסוף השנה ותעביר להם את הכסף כדי לאפשר את ההנחה 

זה השתתפות ואלה שתי  160י כל הארץ, למשפחה על פנ₪  160שאמרתי או במטמון 

אופציות ואני חושב שזה הישג יפה אמוד וזה שאנחנו היינו שם בעבר ואני הייתי גם בעבר לא 

תיקה ואחריה כל וצריך לספר לי שאני בא אני הייתי ביום בלילה בשבתות ובחגים עם כל הו

ה והיה לכלכוך והפרות והלאה וזה מצוין אבל הי תה שם עזובה איומ 1991אלה שבאו בשנת 

שם רעו והעדרים רעו שם וזה נראה כמו שזה היה נראה והיום יש פינה יפה מאוד שבזכות 

פעילות שלנו, בזכות תוספת כספית שניתנה בעשרות מליונים של שקלים במסגרת הסכם של 

העירייה ושל המחצבות וכו' וכו' ומשרד השיכון אנחנו נמצאים במקום אחר, וצריך לראות 

 ם את הכוס המלאה או רובה, לא כל הזמן לחפש מה לא בסדר. ג

אני אומר שמשעה שש עד תשע שש זה לא סביר, אף אחד לא  :, חבר מועצהמשה בן טובים

יקום בשעה חמש וחצי בבוקר בשביל להגיע לשם בשש וזה גם מאוד מוקדם לדעתי משמונה 

 שש בבוקר.עד אחד עשרה זה שעות שמקובלות להיכנס לגן לאומי ולא ב

ובה, א' בדקנו את זה איתם הם לא מוכנים ש: אני אתן לך תאש העירשלום בן משה, ר

בשום פנים כי זה משבש להם את השעות של הפתיחה שלהם בכל הארץ, בכל הארץ שעות 

הפתיחה נפתחות חלקם בשמונה לנו הסכימו בעוד שעה נוספת. אני יכול לומר לך שכבר היום 

ים שלנו שכבר מסתובבים שם ויהיו עוד יותר שיבואו לשם משעה יש עשרות ומאות תושב

יכול להיות שם כל היום בלי  לתשע שש, שבע ושמונה כל מי שנכנס וכל מי שנכנס חמש דקות

 כסף.

אני פשוט התבקשתי לדבר עם השרה גילה גמליאל שתחתום  שלום :, חבר מועצהחנוך עוז

 הגיד לה תודה רבה כי היא נענתה מיד.על התקנה שתאפשר לי לגבות כסף ואני רוצה ל
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 :  אתה מדבר על האגרה?ראש העירשלום בן משה, 

 נכון אבל מתי פותחים את זה. :, חבר מועצהחנוך עוז

 לחודש ביום הבחירות.  23 –:  ב אש העירשלום בן משה, ר

 עוד דבר רחבעם לא גובים ארנונה? :, חבר מועצהחנוך עוז

 על המבנים אפשר. :, גזבר העירייהרחבעם חיים

: יש להם סעיף פטור למעט על מבנים שמשמשים , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 לשימוש מסחרי, אני אשלח לך אם תרצה.

שאלה אחרונה אם אפשר נגיד שהמספרים האלה הגעתם איתם לכל  :, חבר מועצהחנוך עוז

שלישי שלא ישלמו  מה שהסברת השאלה אם אפשר להגיע למצב שכאילו ילד שני או ילד

 ₪. 70, 60שלא יקרה מצב שהוא בא עכשיו לשם הוא צריך להביא 

חנוך את כל הסוגיות האלה נוכל לבחון עוד שלושה חודשים שנדע  :, חבר מועצהעומר רצון

 אנחנו היום תבינו, חשוב שתדעו, אני אגיד לכם. את ההיקפים,

לא משלמים בכלל, דבר  5עד גיל  ,5: חנוך קודם כל הילד מגיל אש העירשלום בן משה, ר

חודשים נבחן את העניין, סיכמנו איתם זה בסדר  3שני אנחנו סיכמנו איתם שאנחנו כעבור 

 גמור זה על פי התעריף.

 אנטיפטרוסקווה לא משלמים כלום מבצר : תושבי פתח ת, חבר מועצהבני בנגה בית אור

וס לא משלמים רירקון ואנטיפטעו אתר נהדר תושבי פתח תקווה פארק הימטופח יפה, השק

 לא משנה באיזה שעה.

: בהנחה שמה שאתה אומר זה נכון, אז העירייה משלמת את כל אש העירשלום בן משה, ר

 הכסף. אנחנו לא יודעים כרגע. 

מיליון  10: אנחנו שילמנו לפרויקט השתתפנו במימון שילמנו , חבר מועצהבני בנגה בית אור

 בערך.₪ 

 : אסור להם לתת לנו כרגע שום הנחה בלי מימון.העיר אששלום בן משה, ר

קודם כל אני יכול לומר לך שהייתי ער לשיח במדיה החברתית, אז  :, חבר מועצהעומר רצון

לכן רשות הטבע ומפה אני רוצה להתחיל רשות הטבע והגנים פרסמה בראייתי משהו לא 

לא מעט ראש העין נרתמה אחראי במיוחד שאנחנו עובדים במשותף כמו שראש העיר אומר 
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כל הכוחות להביא גם תקציבים ואני חושב שיש לראש העין ובכלל תרומה רבה למצב של הגן 

הלאומי איך שהוא נראה היום. אבל קודם כל בואו נרים את הראש בראייתי ונחייך ונשמח 

אחרי עשרות שנים של פינוי פסולת הגן הזה מדליקים את האורות סוף סוף ותושבי ראש 

עין הם הולכים להיות הנהנים העיקריים. עכשיו תראה אני גם פועל יחד עם ראש העיר ה

ואני גם אמרתי בוא בחינם ואיך לוחצים ואיך כל הדברים האחרים, אבל אתה חי בתוך 

שזה גן לאומי  2005 –מסגרת של גן לאומי לא אני הגדרתי את זה, ברגע שחתמת והכרזת ב 

ם. גם בשיחות ביני לבין ראש העיר, אנחנו לא עובדים לבד חלים עליו כל התקנות והנהלי

בפינג פונג יש דברים שהם יותר רחבים ברמה הארצית, אתה לא יכול להפלות בין תושב א' 

לתושב ב' אתה יכול להגיע לבג"צ עם הדברים האלה. עכשיו אנחנו גם לא יודעים כמה לשלם 

ש העין, לא בטוח שכולם ירצו את זה כסף אני מחר באמת רוצה לתת בשורה לכל תושבי רא

דרך אגב, כי אני אגיד לך גם אני לא הייתי שקט עם זה נגיד שאנחנו רוצים למממן את הכל 

אין לי מושג אני לא יודע לבוא  20זה עולה  10לא יודע כמה למממן זה עולה מיליון, זה עולה 

ל ניסיון להבין את חודשים ש 3עם נתונים. עכשיו הם מוכנים ללכת איתנו במבחן של 

ההיקפים נבין על מה אנחנו מדברים יכול להיות שעוד יותר ניתן בשורה שרגלית יהיה בחינם 

ונממן את זה, היום אתה לא יודע לכמת את זה את המספרים זה פעם אחת, פעם שניה אני 

לילד רז ₪  5מברך את ראש העיר שנענה והיה רגיש לדבר הזה, שלפחות הגדרנו משהו סמלי 

למקום שבסוף זה קופה שנשארת וזה מה שחשוב נשארת לטיפוח הגן הלאומי שלנו, אני 

רואה בגן הלאומי שלנו חוויות ילדות ואני לא מספר את זה סתם רובנו פה, משה בן טובים 

זה היה טיול שבת, צריך לראות באמת איך נותנים מענה  בטח מכיר והחברים פה 

שנמצא את ההסדר הנכון איך  מנגנון שאני בטוח ה הדתית זה מה שחשוב, זהילאוכלוסי

זה  ₪ 10מלי, זה עדיין בראייתי סכום ס ₪ 5 –ה הדתית, ו ימוצאים הסדר נכון לאוכלוסי

מלי אחרי שלושה חודשים, ארבעה חודשים נהייה במעקב נבדוק מה ניתן עוד עדיין סכום ס

ר האחרון שאני רוצה גם יותר אולי להתייעל או להגיד קאט זה בדיוק המסגרת שלנו. הדב

 להוסיף.

 זה יהיה פתוח בשבת? :, חבר מועצהחנוך עוז
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כניסה בשבת אתה לא יכול להיכנס. כן חד משמעות כן,  ,למה לא :, חבר מועצהעומר רצון

 12ימים ינתנו לתושבי העיר,  12גנים לאומיים פתוחים בשבת. דבר נוסף לא פחות חשוב 

 10העיר, לעירייה לאירועים עירוניים זה לכלל התושבים,  ימים בשנה ינתנו בחינם לתושבי

סליחה. דבר שני באמת הצלחנו שכל עולם התוכן של הרשות שלנו נוכל ליצוק אותו שם, 

ולעשות פעילות בתוך הגן הלאומי זה גם משהו שהוא לא מובן מאילו וזה לא בכל הגנים 

שרונות שלנו וגם את כלל באמת יקורה שאנחנו נוכל להביא את האומנים שלנו, וגם את הכ

התכנים אני חושב שיש לנו במה להתגאות ולהיות גאים שנביא לגן הלאומי וניצוק לזה אתה 

תוכן, אני חושב שצריך לחייך להרים את הראש לעשות אירוע חגיגי ו להזמין את כולם. 

 תודה רבה.

מיני פעילויות של :  ההנהלה שלהם גם פתוחה לעניין שיהיו כל אש העירשלום בן משה, ר

תנועות נוער, בזמנים כאלה ואחרים של בתי ספר תיכוניים שרוצים לבוא לפעילויות ובהחלט 

 יש פה בשורה גדולה מאוד. 

אם הגן הזה יפתח בשבת אני אומר לכם מעכשיו הגן הזה יוחרם,  :, חבר מועצהיעקב אדמוני

 ר לכם.... ביום חול כל שכן בשבת ויהיה פה טעות זה מה שאני אומ

 :  זה גן לאומי. אש העירשלום בן משה, ר

אם זה בשבת עם כסף אני אומר לך כבר עכשיו הציבור הדתי  :, חבר מועצהיעקב אדמוני

 בכל הארץ לא יכנס ביום חול לשם תהיה החרמה דרך הרבנים דרך הדברים האלה.

 : קודם כל, קודם כל.אש העירשלום בן משה, ר

תם רואים את זה גם כן בחברות של מזון אתם רואים בדברים א :, חבר מועצהיעקב אדמוני

האלה אם יש שהולכים נגד ציבור דתי שהוא רוכש וכל הדברים האלה הקיבוצים נותנים 

 הכשרים ונותנים את הדברים הטובים. אתם עושים טעות גסה.

הו : ראיתי מלא חרדים שבאים לנחל דוד ולא ראיתי שמיש, חבר מועצהבני בנגה בית אור 

 החרים אותם.

 אני לא הייתי נכנס למקום כזה שפתוח בשבת. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 כל הגנים הלאומיים פתוחים בשבת, אין אחד שלא פתוח בשבת. :, חבר מועצהשלום מעוז

 : כל הגנים הלאומיים פתוחים בשבתות ובחגים. אגב זה עיקר.שלום בן משה, ראש העיר

 לי כסף נקודה. ב :, חבר מועצהיעקב אדמוני
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 : אין בלי כסף, אין בלי כסף. הכל בכסף.אש העירשלום בן משה, ר

 לאן נכנס הכסף הזה לקופת העירייה? :, חבר מועצהשלום מעוז

: זה של רשות הגנים הלאומיים, כל הגנים הלאומיים נמצאים אש העירשלום בן משה, ר

שות הזאת היא רשות עצמאית הר של מועצה של אזור זה לא קשור בכלל, מוניציפליבשטח 

 2004 –היא פועלת על פי חוק והכנס נכנס אליה והיא מנהלת את זה. זה החלטת ממשלה מ 

ר כמו 'לגבי אנשים שרוצים לבוא בשבת בהחלט אפשר למצוא סידור שנקרא וואצ לא עכשיו.

ניתן ר זה 'הרבה מקומות מישהו קונה את זה ביום שישי, ונכנס בשבת בלי לשלם כסף בוואצ

₪  ₪10,  5ר ששווה 'להיעשות אפשר לעשות את זה באים לשם משלמים מקבלים וואצ

 ולהיכנס חופשי לגמרי. אני מזכיר לכולם. מי שעושה מנוי אין לו בעיה.

אנחנו מדברים על שקלול של הוצאות מול שימושים  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

שבון התחשבנות איתה מול מנוי שהרשות הגנים והטבע נהנית מהעירייה וזה בסיס לח

שאותה תושב יצטרך לשלם? נכון, מאותו תשלום מנוי או לא מנוי, אפשר ליצור מצב כזה, 

קודם כל צריך לקחת רב ולשאול אותו מבחינה הלכתית איך עושים את זה, אם פה חברי 

 אומר כבוד ראש העיר אתם צריכים להבין מה ההלכה אומרת זה לא דיון לפה. 

חנוך עוז  אתה שואל אותי שאלת רב אני לא ביקשתי שאלת רב. :, חבר מועצהוןעומר רצ

 עולה ברשת באדיבות  גילה גמליאל.

זה לא המקום לשאול אותך מה הפתרון ההלכתי ולכן אני  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

אומר אי אפשר להפנות לא לגילה ולא לחבריך, צריך להפנות את השאלה ההלכתית לרב 

לי יש עוד רעיון אם העירייה באה ואומרת שהיא רוצה ליצור מצב שיכול להיות  מוסמך.

שיתכן והיא תממן את הכניסה של התושב אז לקחת את ההתחשבנות מול רשות הטבע 

והגנים  להתחשבנות בשבת ובחגים ולפטור את כלל התושבים לשלם בחגים ובשבת, וכך יוכל 

אחרים לא מחללים את השבת ומשלמים וגם האיש הדתי שומר ההלכה להיכנס כאשר גם 

על זה אני אומר לך, אולי זה גם רעיון טוב גם את זה צריך לשאול רב שיתן פסיקה בהלכה 

 לכן זה לא דיון פה זה צריך להיות דיון רציני.
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: שאלת רב תעשה אתה שאלת רב אתה מכיר את הרבנים אני אש העירשלום בן משה, ר

ילה. אני רוצה לומר לכם ראש העין היא עיר שיש בה דתיים אומר את זה לא בזלזול חל

וחילוניים ועדיין יש בראש העין יותר לא דתיים מאשר דתיים. אחד בכל הערים הדתיות 

כל גן לאומי הוא  המוניצפאליוהלא דתיות שבסמוך אליהם יש גן לאומי ואפילו שהם בשטח 

 של עירייה אין לעירייה,  יםמונציפאלינמצא בשטח 

מה בא לשולחן פה אני רוצה להבין, אם יש לרשות הטבע  :, סגן ראש העיריכאל מלמדמ

והגנים כמוש אתה אומר אתה פוטר את עצמך מהכל איך זה מגיע לשולחן בכלל מה זה קשור 

 אלינו.

 יתה שאילתה ויש תשובה לשאילתה.יה :, חבר מועצהעומר רצון

 ם דבר תכנון יש הסכם.אין נגיעה בכלל שו :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 : כל ההפעלה, אש העירשלום בן משה, ר

 אחוז מהפעילויות זה בשבתות. אני לא אומר שאני נגד. 95  :, חבר מועצהדורון אמסלם

: בנגה מה שאמרת לגבי תושבי פתח תקווה קודם כל הגנים אש העירשלום בן משה, ר

 ון, פארק אפק לא הירקון.שדיברת עליהם עכשיו הם שייכים למועצה אזורית דרום השר

 : מבצר אנטי פטרוס זה בשטח שיפוט של פתח תקווה., חבר מועצהבני בנגה בית אור

 ס, ומקומות יש ירקון ויש אנטיפטר 2: דרום השרון יש אש העירשלום בן משה, ר

 ס שייך למועצה אזורית דרום השרון.ואנטיפטר

 א, פתח תקווה.לא גם תחנת הרכבת ל :, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 זה התשובה שקיבלתי. :, גזבר העירייהרחבעם חיים

: בעבר נכנסו בלי כסף עכשיו אף אחד לא נכנס בלי כסף כולם אש העירשלום בן משה, ר

 משלמים כסף וזה החוק.

 פטרוס מפ"ת לדרום השרון?י: מתי העבירו את אנט, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 י כמה שנים.לפנ :, גזבר העירייהרחבעם חיים

 שנים. 3אני הייתי עם תושבי פתח תקווה הם לא שילמו לפני  :, חבר מועצהבני בנה בית אור

 ראש העין אתה לא יודע לבדוק אתה לא יודע לכמת את זה עדיין. :, חבר מועצהעומר רצון
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נסכם את העניין הזה בגלל שהעירייה אמורה לתת הנחה, אז צריך  :, חבר מועצהחנוך עוז

אילו לא יווצר מצב אבסורדי שבן אדם דתי שלא יכול להגיע מכספו כספי העירייה זה גם שכ

 כספו יפגע.

 יש לי תחושה כי אנשים עצובים.  :, חבר מועצהעומר רצון

אשתי הולכת לגנים הלאומיים שהיא לא נוסעת בשבת אז אנחנו  :, חבר מועצהשלום מעוז

מפינג יש מוסיקה ולידינו כולם עם כיפות נו נוסעים ביום שישי לגנים הלאומיים עושים ק

 בחייאת. 

 :  סגן ראש העיר ביקש לעשות שאלת רב נעשה שאלת רב.אש העירשלום בן משה, ר

 
אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "האגודה  .2

לעשיית שימוש במקלט  580030039למלחמה בסרטן בישראל", ע"ר מס' 
מגרש  269ח"ח  5487בראש העין, הידוע כגוש  4ברחוב אירוס  7מס' 
2021 .  למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הרשות המצ"ב כנספח א'

 

שימוש לעמותת  אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

ברחוב  7לעשיית שימוש במקלט מס'  580030039האגודה למלחמה בסרטן בישראל, מספר 

למטרת פעילות העמותה  2021מגרש  269ח , מגרש ח"5487בראש העין הידוע כגוש  4אירוס 

 בהתאם להסכם הרשות שמצורף לכם. ואנחנו רוצים לעלות את זה להצבעה. 

: האגודה למלחמה בסרטן מבקשת הקצאה למקלט שנמצא בו אש העירשלום בן משה, ר

 והיא צריכה לקבל הקצאה.

 :  יש לכם פה את חוות הדעת אם יש שאלות.ייה, יועמ"ש העירעו"ד פרומה פורת

 קראנו אותה. :שגיא, חבר מועצה רז

 ראש העיר? עדת הקצאות אני מעלה להצבעה.והקצאה בו :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 : בעד.שלום בן משה, ראש העיר

 : ישי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

 : מיכאל?העירייהאילן הררי, מנכ"ל 

 בעד. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד
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 : שלום?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהשלום מעוז

 : דורון?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 : עומר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעומר רצון

 ?: בניאילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהבני אנניה

 : אדמוני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהיעקב אדמוני

 : רז?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :שגיא, חבר מועצה רז

 : משה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד., חבר מועצהמשה בן טובים

 : חנוך?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :עצה, חבר מוחנוך עוז

 : בנגה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 

 1החלטה מס' 
המלצת ועדת הקצאות למתן מליאת המועצה מאשרת פה אחד  בסדר היום: 2סעיף 

זכות שימוש לעמותת "האגודה למלחמה בסרטן בישראל", ע"ר מס' 
,  4רוס ברחוב אי 7לעשיית שימוש במקלט מס'  580030039 בראש העין

למטרת פעילות העמותה בהתאם  2021מגרש  269ח"ח  5487הידוע כגוש 
 להסכם הרשות כנספח א'.

 
 שלום בן משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, שלום מעוז, דורון אמסלם, ( 12): בעד

 .בני אנניה, יעקב אדמוני, רז שגיא, משה בן טובים, חנוך עוז, בני בנגה בית אור עומר רצון,
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ועדת הקצאות להגדלת השטח הבנוי ללא שינוי בשטח  .3 אישור המלצת 

, 580305076המגרש לעמותת בית הכנסת הספרדי מצפק אפק, ע"ר מס' 
בשטח של  903מגרש  91ח"ח  5511הקצאה של מקרקעין הידועים כגוש 

מ"ר ברחוב רמת הגולן בראש העין. שטח ההגדלה ישמש את  1,000
מ"ר ותוספת  112.20 -רת נשים בקומה הראשונה בכהעמותה להגדלת עז

 מ"ר לצורך מדרגות________________ 21.21 -קרקע בכשטח בקומת ה

 

אישור המלצת ועדת הקצאות להגדלת השטח הבנוי ללא  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

הקצאה של  580305076שינוי בשטח המגרש לעמותת בית הכנסת הספרדי מצפה אפק, מספר 

מ"ר ברחוב רמת הגולן  1000בשטח של  903מגרש  91חח  5511ין הידועים כגוש מקרקע

 –בראש העין, שטח ההגדלה ישמש את העמותה להגדלת עזרת נשים, בקומה הראשונה, בכ 

מ"ר, לצורך מדרגות. גם את זה אני  21.21 –מ"ר ותוספת שטח בקומת הקרקע בכ  112.2

 מבקש.

 ן העמותה.: על חשבואש העירשלום בן משה, ר

 ני לא בא היום לא אכפת לו.בגלל זה עדי אבי :, חבר מועצהחנוך עוז

 : זה לא קשור אליו הוא לא מתפלל שם.אש העירשלום בן משה, ר

הוא מתפלל שם. ראיתי אותו בשבת לפני חצי שנה, הוא מתפלל שם.  :חבר מועצה ,שגיא רז

ביני היה שם חזן שהביאו מש בסמים ולא שותה אלכוהול פגשתי את עדי אתאני לא מש

 במיוחד.

אתה לא מבין רז הוא לא מתפלל שם ולכן הוא כן היה צריך להיות  :, חבר מועצהחנוך עוז

 פה.

 אני רוצה לעלות את זה להצבעה.  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 : הוא התקשר וביקש לא להגיע כי הוא לא מרגיש טוב.אש העירשלום בן משה, ר

 ראש העיר? אני רוצה לעלות להצבעה. 3סעיף  :העירייה, מנכ"ל אילן הררי

 : בעד.שלום בן משה, ראש העיר

 : ישי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.ישי אדוארד, ס/מ"מ ראש העיר

 : מיכאל?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :מיכאל מלמד, סגן ראש העיר
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 : שלום?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.השלום מעוז, חבר מועצ

 : דורון?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.דורון אמסלם, חבר מועצה

 : עומר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.עומר רצון, חבר מועצה

 : בני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.בני אנניה, חבר מועצה

 : אדמוני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.יעקב אדמוני, חבר מועצה

 : רז?ררי, מנכ"ל העירייהאילן ה

 בעד. :רז שגיא, חבר מועצה

 : משה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.משה בן טובים, חבר מועצה

 : חנוך?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :חנוך עוז, חבר מועצה

 : בנגה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.בני בנגה בית אור, חבר מועצה
 

 2החלטה מס' 
המלצת ועדת הקצאות להגדלת מליאת המועצה מאשרת פה אחד סדר היום: ב 3סעיף 

השטח הבנוי ללא שינוי בשטח המגרש לעמותת בית הכנסת הספרדי מצפק 
ח"ח  5511, הקצאה של מקרקעין הידועים כגוש 580305076אפק, ע"ר מס' 

מ"ר ברחוב רמת הגולן בראש העין. שטח  1,000בשטח של  903מגרש  91
 -ש את העמותה להגדלת עזרת נשים בקומה הראשונה בכההגדלה ישמ

 מ"ר לצורך מדרגות. 21.21 -מ"ר ותוספת שטח בקומת הקרקע בכ 112.20
 

 ( שלום בן משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, שלום מעוז, דורון אמסלם, 12: )בעד
 גה בית אור.עומר רצון, בני אנניה, יעקב אדמוני, רז שגיא, משה בן טובים, חנוך עוז, בני בנ
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אישור ביטול הפקעת זכות השימוש והחזקה שבוצעה מכוח תכנית  .4

 4252( הידוע כגוש 418-06307239מ"ר )תכנית  4,000בשטח של  150רנ/
( המיועד להקמת תחנת משטרה מרחבית 135)לשעבר ח"ח  153ח"ח 

 בעיר_________________________________________________
 

אישור ביטול הפקעת זכות השימוש והחזקה  :, מנכ"ל העירייהיאילן הרר

  418-06307239 תכניתמ"ר  4,000בשטח של  150שבוצעה מכוח תכנית רנ/

ועד להקמת תחנת משטרה (המי 135) לשעבר ח"ח 153ח"ח  4252הידוע כגוש (

 ר.מרחבית בעי

אני אסביר בקצרה,  :  תוכנית יש לכם את חוות הדעת, יועמ"ש העירייה"ד פרומה פורתעו

/א מאפשרת להפקיע את זכות השימוש  9/ א גם רנ /  150קצר תכנית רנ / , 150תכנית רנ / 

והחזקה לא את זכות הבעלות, המגרש הזה שרוצים לייעד אותו להקמת תחנת משטרה 

ראויה לשמה פה בראש העין, הופקעה זכות השימוש והחזקה צורפו לכם המסמכים, כדי 

נחנו צריכים לבטל את ההפקעה של זכות חזקה ושימוש כדי שהם יוכלו לקדם את זה א

להתקשר עם רמ"י גם צירפנו לכם במסמכים שיש הסכמה של רמ"י גם לנושא הזה. דבר 

נוסף שהיה צריך לעשות היות והיה שם שינוי תב"עי היה צריך לאשר עשינו את זה בועדת 

א תוקנה, וגם זה צורף לכם וגם המשנה תשריט חלוקה חדש שתואם את התב"ע כפי שהי

ההחלטה וגם השרטוט, המגרש שאנחנו מדברים עליו אנחנו לא מבטלים את כל ההפקעה של 

א.  302מ"ר מגרש  4,000זכותה חזקה והשימוש אלא רק את החלק שמיועד למשטרה שהוא 

 צריך לאשר את זה כדי שיהיה אפשר לקדם את ההליכים להקמת תחנת משטרה.

 משטרת ראש העין? :בר מועצה, חחנוך עוז

: לא רק משטרת ראש העין תחנת מרחב אבל כמובן , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 תשרת גם את ראש העין.

 מה יהיה עם המשטרה פה? :, חבר מועצהחנוך עוז

: הם יעברו תחנת ראש העין היא תחנה של שוהם וגם גם מועצה אש העירשלום בן משה, ר

 אזורית אלעד. 

 אני רק מציין שעומר שכטר הצטרף אלינו. :, מנכ"ל העירייהלן הרריאי

לא יקרה מצב שזה יהיה מרחבי שמשטרת ישראל תחליט שמרחב  :ז, חבר מועצהחנוך עו

 הזה לא יודע מה אנחנו רוצים תחנה מרחבית בכפר קאסם.

 : לא, לא כפר קאסם יש תחנה נפרדת בלי קשר לזה.אש העירשלום בן משה, ר

 צריך לעגן שזה של ראש העין. :, חבר מועצהוזחנוך ע
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 : מופיע משטרת ראש העין. אש העירשלום בן משה, ר

 ראש העיר? .4חברים הצבעה לסעיף  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 : בעד.אש העירשלום בן משה, ר

 : ישי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

 : מיכאל?עירייהאילן הררי, מנכ"ל ה

 בעד. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 : עומר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 לא הייתי. אני בעד :, סגן ראש העירעומר שכטר

 : שלום?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.שלום מעוז, חבר מועצה

 : דורון?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.דורון אמסלם, חבר מועצה

 : עומר?"ל העירייהאילן הררי, מנכ

 : בעד.עומר רצון, חבר מועצה

 : בני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.בני אנניה, חבר מועצה

 : אדמוני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.יעקב אדמוני, חבר מועצה

 : רז?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :רז שגיא, חבר מועצה

 : משה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.בן טובים, חבר מועצהמשה 

 : חנוך?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :חנוך עוז, חבר מועצה

 : בנגה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה
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 : בעד.בני בנגה בית אור, חבר מועצה
 
 

 3החלטה מס' 
ביטול הפקעת זכות השימוש מליאת המועצה מאשרת פה אחד  בסדר היום: 4סעיף 

-418מ"ר )תכנית  4,000בשטח של  150ת רנ/והחזקה שבוצעה מכוח תכני
( המיועד להקמת 135)לשעבר ח"ח  153ח"ח  4252( הידוע כגוש 06307239

 תחנת משטרה מרחבית בעיר
 

 ( שלום בן משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עומר שכטר, שלום מעוז, 13: )בעד
 בן טובים, חנוך עוז, דורון אמסלם, עומר רצון, בני אנניה, יעקב אדמוני, רז שגיא, משה 

 בני בנגה בית אור.

 
ן  .5 זכות שימוש לעמותת "ששו אישור המלצת ועדת הקצאות למתן 

לעשיית שימוש במבנה בית כנסת ברחוב  580597474ושמחה", ע"ר מס' 
ח"ח  5581מ"ר הידוע כגוש  150בראש העין, בגודל של  16גרטרוד עליון 

אם להסכם הקצאה המצ"ב למטרת פעילות העמותה בהת 803מגרש  125
 ______________________________________________כנספח א

 

אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

לעשיית שימוש במבנה בית  580597474לעמותת "ששון ושמחה", ע"ר מס' 

, בגודל של  16כנסת ברחוב גרטרוד עליון  "ר הידוע כגוש מ 150בראש העין

למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הקצאה  803מגרש  125ח"ח  5581

 .המצ"ב כנספח א

 )מדברים ביחד(

 יש לי הרבה שאלות. :שגיא, חבר מועצה רז

: אני חושב שהמילה משת"פ מיותרת כאן זה משת"פ זה דבר רע אש העירשלום בן משה, ר

אחר, משת"פ זה מילה בקונוטציה שלילית  ביותר בטח לא מתכוונים אליך, שת"פ זה משהו

 .ףלהתפלסולא ראוי 

שלום אני חושב שהערה שלך במקומה ורז התנצל למרות שבשבילי  :, חבר מועצהחנוך עוז

זה מחמאה מאוד גדולה להיות משת"פ, ואפילו עבד גם אין לי בעיה כל זמן שזה קשור 

לגות במדינה מתים להיות עניינים בשירות לתושב. זה כבוד בשבילי להיות ענייני והרבה מפ

ולא יעצרו את הסיוע הכלכלי שמבטיחים אנשים יותר פוליטיים. פרומה זה הקצאה ראשונה 

 הסכמי שימוש אני מדבר על הקצאות. עזובבפסגות נכון? 
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 אחרות אין להם אישור ניהול תקין יש בעיה. עמותות: , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

אני מדבר שחברי המועצה יבינו שזה הקצאה ראשונה לכן צריך  :ועצה, חבר מחנוך עוז

להקדיש יותר זמן, יהיו עוד ברור שיהיו עוד אנחנו אל רוצים שזה תהיה אחרונה, אני רק 

מבקש שאילן תעצור קצת זה לא לרוץ מהר כי זה פעם ראשונה שאנחנו מקצים ומן הסתם 

שהוא לא הופקע, שהוא לא מופלה  כל בן אדם אחר שיבוא לבקש הקצאה ירצה לראות

מהקודם לכן צריך להסתכל מה אנחנו עושים כאן. אני לפני חודשיים, שלושה העליתי טענה 

כאל טיפל בזה אני לא יודע איך יבפני ראש העיר לגבי התנהלות מסוימת בתוך בית כנסת ומ

 זה נגמר, השאלה שלי פרומה היא שאלה אחת.

 לך להיות שימוע לעמותה.הו :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

בסדר גמור פרומה שאלה אחת אנחנו היינו רגילים להקצאות קרקע  :, חבר מועצהחנוך עוז

תיקה בעיקר, שבעצם היה זיקה לעמותה לבניה עצמה, או ולבתי כנסת ראש העין הו

שההורים נתנו את הקרקע, או שהאבא נתן איזה דירה שם וזה פה אין לאנשים האלה שום 

מימון של משרד השיכון, זה מימון של העירייה לא משנה מי מימן פה אני צריך זיקה זה 

לבקש שהעמותה או החברים בה לא יכולים לקבוע כלום בצורה חד צדדית, הם לא יכולים 

לבוא ולהגיד אתה לא תקבל את המפתח או אתה כן תקבל את המפתח. מה אני מתכוון 

ע את זה שעכשיו יבוא תושב מראש העין או לא להגיד מה אני רוצה למנוע, אני רוצה למנו

משנה אחד מחברי המועצה ויגיד אנחנו לא מסתדרים שם אנחנו רוצים גם אנחנו, לא יכול 

להיות מצב שבן אדם יתנהג בזה כבשלו מה זאת אומרת? העמותה הזאת חייבת שיהיה 

יחליטו אם זה איש ורק אלה  7בתקנון שלה שקודם כל מי שמתפלל  חבר עמותה ולא עושים 

יהיה אשכנזי, ספרדי או תמני או כל מיני שטיקים כאלה שיכולים לקפח ציבור אחר, זה חייב 

מתפללים צריכים לראות בתקנון שלהם שכל אדם  70להיות הדבר הזה פתוח, אם כתוב 

שמתפלל תקבעו כל אדם שמתפלל לפחות חצי שנה נגיד והוא גר בקרבת מקום אז הוא יכול 

להיות בעמותה וזהו הוא  2או  7מותה, שזה יהיה כאילו שייך ולא שאנשים יהיו להיות חבר ע

 10קובע הכל, גם קיבל קרקע גם בנו לו את המבנה וגם אנחנו נשארים בבעיה כי הוא מקפח 

 איש אחרים.
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:  חנוך קודם כל הערה שלך היא הערה שלך לעניין ונכונה אני אש העירשלום בן משה, ר

 אש העיר שמטפל ואחראי על העניין הזה להתייחס לזה בקשה.רוצה לתת לסגן ר

סליחה הרמתי את היד כל כך הרבה זמן אמרת לי ראיתי את היד  :שגיא, חבר מועצה רז

שלך השארתי את היד נתת לחנוך לדבר ועכשיו אתה מעביר לסגן ראש העיר. העליתי בישיבה 

הזאת, אני מתנגד התנגדות בישיבה הקודמת ואני מעלה גם בישיבה  הקודמת, העליתי

נחרצת, אגב אני מסכים עם כל מילה שאמר חנוך את זה יש לנו בבית כנסת אחר, בבית כנסת 

התימני, שם זה לא בית כנסת תימני אבל מה שקורה בבית כנסת עם הבניין הכתום הזה, 

הוא שערוריה העמותה של ששון ושמחה היא לא עמותה של ראש העין אני במהלך השבועות 

האחרונים הלכתי לבקר בבית כנסת, לא כי אני מתפלל בבתי כנסת תסלח לי כבוד הרב אלא 

כי ידעתי שזה עניין של המדוכה, בית הכנסת הזה סגור, לא מתפללים שם למעט בסופי 

שבוע, כמעט לא מתפללים שם ותפסו אותי שאני אשלים מניין שתבינו איזה מצב, מטר משם 

, ינואר היא יודעת היועצת המשפטית בית הכנסת הספרדינמצאת עמותה אחרת שקיבלה ב

איש ואותם  180יש שם מניין של  808 –שנמצא בבית כנסת הלא מחושמל ב  אברבנאלגילי 

כי העמותה הזאת הביאה עמותת קש ₪ מיליון  3.5שולחים לבנות בית כנסת על חשבונם 

ותיקה, זה לא תושבי  מצפת או מעפולה או מטבריה שאני לא יודע מאיפה, שהיא עמותה

ראש העין והמעט מתפללים שמגיעים לבית הכנסת הם מתושבי ראש העין אבל אני לא יודע 

אני לא חלק מהעמותה ואין להם שום זיקה לעמותה זה יותר חמור. זה אנחנו במו ידינו זה 

 אפילו לא מגיע לפה, חנוך דיבר על מקרה, ומלמד מטפל במקרה של הפיצול של הבית התימני

בפסגות שם כולם תושבי ראש העין ורבים אחד עם השני שזה מה שנקרא תפקידנו לחקור, 

פה אנחנו נותנים לזרים מבנה שבנו למען תושבינו, הצטרפו תושבי ראש העין אבל העמותה 

אני  קפוליש טיהיא לא עמותה מראש העין היא הוסיפה את זה רק לא מזמן בגלל כל מיני 

י שהשולחן הזה לא יבין אבל פה מבינים זה לא תקין, יש פה כד אדישותמשתמש במילים 

 מספיק מניינים.

 מה זה השולחן הזה לא מבין.  :, חבר מועצהעומר רצון
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זה היה בצחוק. יש כאן דבר מאוד ברור, אילן מבין אולי, צ'ירקס יש  :שגיא, חבר מועצה רז

רק כדי שמספר מועט כאן עמותה שנלקחה נלקח השם של העמותה והמספר של העמותה 

מאוד של אנשים ישתלטו על בית הכנסת הזה בשם אני לא יודע מי, יש לנו מניינים משלנו 

תושבי העיר, ספרדים, אשכנזים, תימנים לא מעניין שזכאים אמרתי לכם ולכן אני מעלה 

 הצעה נגדית ואני אומר ככה.

לא אתה יכול לא לאשר את אתה לא יכול הצעה נגדית בהצעה, לא,  :, חבר מועצהעומר רצון

 ההקצאה.

 עלות הצעה נגדית.הסליחה אני יכול ל :שגיא, חבר מועצה רז

אני לא הולך בכיוון של רז אם זה עמותה מבחוץ זה לא איכפת לי,  :, חבר מועצהחנוך עוז

אני רק מעניין אותי שלום למה, למה לא איכפת לי שיביאו עמוהת מבחוץ זה לא מפריע לי 

לא רוצה שאנשים ישארו תקועים בגלל ניהול תקין וכל זה, אני רק רוצה לוודא למה, כי אני 

שההקצאה גם אם תהיה עמותה פיקציה אין לי בעיה שמישהו יביא עמותה פיקציה בשביל 

לעמוד בזה אבל יהיה הסדר של העמותה עם התושבים, אתה מבין אם זה עוד סניף שלהם 

 אנשים מחר את בית הכנסת.פה אין לי בעיה, אני לא רוצה שיסגרו ל

אני רוצה שאלה כללית שתענו עליה אחר כך. האם בכלל העירייה  :, חבר מועצהשלום מעוז

 או רשות מקומית יש סמכות חוקית למנוע מעמותה ל א מהעיר להירשם בעיר.

 לא אין. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

שניה, אני מבקש תפסיקו  : לפני הצעה שלך הנושא הזה, אדמוניאש העירשלום בן משה, ר

כולכם כרגע. דקה. קודם כל הנושא הזה הועלה על ידך בישיבה הקודמת, ולאור זה ביקשתי 

לבדוק את העניין, סגן ראש העיר שנמצא כאן שמופקד על העניין הזה בדק את העניין אני 

 א' ועד ת' ואחרי זה –מבקש לתת לו להסביר את כל המכלול של הבדיקות שהוא עשה, מ 

תמשיכו להתייחס כפי שאתם רוצים ותהיה הקצאה, אם תחליטו לא להקצות יש הצבעה 

 בסוף.

יש לפרק זמן מופחת יותר אם אתה מתחבר לזה יכול להיות שזה  :, חבר מועצהעומר רצון

 יהיה לשנה, שנתיים עד שיתגבשו ואז.
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 : יכול להיות.אש העירשלום בן משה, ר

מתחבר למה שחנוך אומר והניסיון מוליד הרבה  אני :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

ה של אותו ריב שידוע בבית כנסת התימנים עשינו דיון אני פרומה ראש העיר אמסקנות. תוצ

ועוד מי שמטפלת בהקצאות ואמרתי שלא יתכן שאנשים מסוימים, קבוצת אנשים, עמותה 

ביקשתי מפרומה  מסוימת תקבל מבנה ותסלק אנשים מלהתפלל שם, זה קסטרופה כבר, לכן

להטמיע בתוך חוזה ההקצאה הגבלות וכל מיני חסמים שהעירייה תוכל לעשות להם שימוע 

ואפילו לקחת את המבנה בחזרה, זה לא משנה כמה הם השקיעו והם יחתמו על הסכם כזה 

אם המצבים ₪ והם יודעים את זה, הם יודעים שגם אם הם השקיעו מאות, עשרות אלפי 

יים עושים שימוע ולוקחים את המבנה חזרה. בחוזה הקצאה יש שני האלה ימשיכו להתק

עד מנהל של המורשה, לפחות אחד ותיקונים, שהוכנסו, קודם כל ביקשנו לקיים בחירות לו

עד, כל שלוש שנים זאת ובסעיף יז' אנחנו מבקשים שיהיה אחד לשלוש שנים בחירות לו

ואם במהלך שנה, שנתיים  אומרת שחברי ועדה אחרים יוכלו להתמודד ולהתמנות

 מתגוששים ומתחילים לריב ביניהם אז הרוב יכריע אני לא יכול להיות גננת.

 אני מדבר על חברי עמותה.  :, חבר מועצהחנוך עוז

גם הוספנו בעקבות המקרה שקרה לאפשר גישה לכל מתפלל  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

חרית ומנחה אין מצב שמישהו יכול באשר הוא להתפלל במבנה הזמני בזמני התפילות וש

להוציא מישהו ולא משנה מאיזה עדה הוא ואיזה נוסח הוא מתפלל. אני מקבל אתה ערה 

שלך חנוך, אין לנו יכולת משפטית, אין לנו יכולת משפטית להיכנס ולחייב את העמותה 

לקיים בחירות ולהתערב בבחירה של העמותה כי העמותה היא ישות משפטית מול רשות 

שמר יהעמותות, אנחנו יכולים לגרום למצב של הגבלות של ניהול המבנה והסדר שצריך לה

 בו.

 אז לעצור את זה ולשנות את הקרטריונים של העמותות, מה שעשינו. :, חבר מועצהחנוך עוז

 אחידות לכולם חנוך. :, חבר מועצהעומר רצון

 בטח לכולם. :, חבר מועצהחנוך עוז

 : איזה שטויות.ה, חבר מועצמשה בן טובים
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הרב אדמוני אתה חייב להבין, בכוס הזה שאני הבאתי מהבית יש לי  :שגיא, חבר מועצה רז

זכות שימוש אבל אם בנגה יבקש לשתות מהמים אני אתן לו בסדר אבל הבקבוק הזה הוא 

 בקבוק ציבורי שמו לי אותו פה זה לא הופך אותו לשלי. זה לא הופך אותו לשלי.

אני מדבר על עמותות שמשרד השיכון בנה אותם, איפה שיש משרד  :ר מועצה, חבחנוך עוז

 כאלה היה ויש עמותה שעמותה תהיה. 15, 10השיכון בנה יש 

אני חושב שצריך להוריד את זה מסדר היום להכין את זה כמו  :שגיא, חבר מועצה רז

 שצריך ואז לעלות את זה.

לפני כשנה בערך נפגשתי ... עם כל החברה אני לא סיימתי.  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

ונפגשתי איתם והתחלתי להבין בכלל מה קורה שם המבנה הזה בפרשקובסקי אף אחד לא 

י בבית ספר המחושמל זהצענו אותו למניין הספרדים הצענו למניין האשכנ רצה לקבל אותו,

כולם יודעים אחד לא רצה לקבל אותו, בסוף בא אליי תושב שהוא גר פה ו לא מחושמל אף

שהוא גר פה והוא לא בא מאיזה שהוא מקום אלון דריימן וישבתי באחד הבתים של אחד 

איש התפללו במבנה הזה והסברתי למי שמנהל את העמותה חמוד עם כל  15התושבים עם 

הכבוד המבנה הזה נועד לשרת את הציבור ולא עמותה כזו או אחרת לכן תבנה איזה שהוא 

ות כולם ויהיה הגבלות בתוך ההסכם הזה ואם יווצר מצב שאתה הסכם ודיברתי בנוכח

קיבלת בעקבות זה שיש לך שנתיים ניהול תקין ותעשה אכיפה כזו או אחרת ותבדיל בין אחד 

למשנהו המבנה הזה ילקח ממך, בעקבות הסכסוך החמרנו והוספנו את התיקונים האלה, 

לעניינים משפטיים מול רשם אם צריך להוסיף ואפשר בכלל להוסיף ואנחנו נכנסים 

העמותות אין לנו שה בעניין הזה אבל למען הצדק אף אחד לא רצה להיכנס למבנה הזה. 

לשעבר יש לו כתובת והוא גר פה כמה  הולמען הצדק אדון מנהל העמותה מנכ"ל העמות

שנים השקיע הרבה כסף בבית הכנסת והביא תרומות, יתרה מזאת אני גם אספר לכם הוא 

ה והוא נותן שוברי קניה באלפי מאות שול אגף הרווחה וזה פעילות שהעמותה שלו עופועל מ

 שקלים גם דיברתי עם אגף הרווחה הוא קיבל תעודות הוקרה, בוא נדע מי האיש.

עוד לפני שקיבל  זה שהוא השקיע כסף וקיבל הקצאה זה כבר בעייתי. :שגיא, חבר מועצה רז

 הקצאה הוא השקיע כסף.
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הוא אדם מאמין, הוא אדם מאמין זה כמו שאני תורם מחר  :, סגן ראש העירדמיכאל מלמ

 1500כסף לבית כנסת כזה או אחר בלי  שהיא שייכת לי זה לא נכון. בוא נדע מי האיש יש לו 

שמלות כלה ללא תשלום שהוא נותן לכולם לכל הארץ גם לתושבי ראש העין, הוא נתן 

 ות בקהילה. לארגון ליולדת עזרה, הוא עושה פעיל

זה לא רלבנטי אני יכול למצוא צדיקים גדולים ממנו בבני ברק  :שגיא, חבר מועצה רז

 ובאלעד, האם ניתן להם הקצאה של בית כנסת בראש העין? 

העמותה משלמת שכירות יש הרבה חברה בבתי כנסת שלא  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

דמי הביטוח למעלית והמעלית משלמת את ה המשלמים לא חשמל ולא שכירות, העמות

הזאת פועלת שבמקומות אחרים לא משלמים, אנחנו לא החלטנו שנותנים ככה. לגבי הגבלה 

ולגבי אכיפה, לגבי הקצאה מבחינת הסעיפים יתכן שצריך להוסיף סעיף אחד או שניים זה 

 פרומה תתייחס אבל זה לא שהאיש נחת מעפולה לפה ונתנו לו מבנה. 

 אני רוצה להציע הצעה נגדית. :עצהשגיא, חבר מו רז

 :  תמתין עם ההצעה הנגדית שלך.אש העירשלום בן משה, ר

 תן לעו"ד פרומה שתענה לנו. :, חבר מועצהחנוך עוז

יכול להיות שאחת ההמלצות להקצות לשנה שנתיים ולעשות  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 בדיקה.

רומה מבחינה רוחבית ואנחנו יודעים מה אני רוצה לשמוע את פ :, חבר מועצהיעקב אדמוני

זה חוק העמותות, שהעמותה בוחרת את הועד ואת היו"ר וכל הדברים האלה אם אנחנו כן 

יכולים להתערב בנושא של עמותות ודברים כאלה ואם זה חל זה צריך לחול על כולם אני 

שכך בתי  נת חוק. הוא אומר לי שכולם צריכים להיות חברים שאומריםירוצה לשמוע מבח

 הכנסת כולם חברי עמותה, אז 

 אמרתי בתי כנסת של משרד השיכון לא בתי כנסת של אנשים פה. :, חבר מועצהחנוך עוז

 חנוך הוא יו"ר עמותה הוא שואל הוא רוצה להכניס את עצמו. :, חבר מועצהעומר רצון

לכפות על  אני רוצה לדעת, האם מבחינה חוקית יכולים אנחנו :, חבר מועצהיעקב אדמוני

עמותות שגרים בפסגות ומשרד השיכון בנה להם את המבנה, האם אנחנו יכולים לכפות 

 עליהם שכל המתפללים יהיו חברי עמותה? 
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: אני חושבת שאנחנו יכולים בהחלט להוסיף לחוזים , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

ן חיד את זה למבאני מוכנה להעמ ש שכל המתפללים יהיו רשומים כחברי עמותה,קולב

משפטי בייחוד לאור מקרים שהיו ואגב לא רק זה, היה גם סיפור בגבעת הסלעים ועוד 

מקדמת דנא שהתעסקתי איתו לא מעט ולא הצלחנו להביא לפתרון נגיד ככה משביע רצון. 

 אני לא רוצה לנקוב בשמות.

כזה הולך  זה אומר שאת הולכת לחייב את זה. כי דבר :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

להשליך על בתי כנסת אחרים שהם, זה הולך להשליך על בתי כנסת אחרים שהם גם עמותות 

 תיקה שגם אמנם הם בנו את בית הכנסת אבל יש להם... וכאן או בו

 )מדברים ביחד(

 מדברים על מבנים שבנה משרד השיכון. :, חבר מועצהחנוך עוז

להשיב כמה דברים שנאמרו פה ולא הכל  : אני רוצה, יועמ"ש העירייהד פרומה פורת"עו

משקף את המציאות כמו שאני מכירה אותה אני רוצה טיפה להעמיד דברים על דיוקם, אני 

פשר להוסיף סעיף כזה ואני חושבת שראוי להעמיד אותו למבחן משפטי לאור אחושבת ש

האלה דברים שנתקלנו בהם, כי בסופו של דבר ואני מסכימה עם מה שנאמר פה ההקצאות 

עוט שיכפה על מה שקורה נועדו לתת מענה לציבור ולא להביא למצב שבו איזה שהוא מי

משרד לענייני דתות, בנה בוודאי שמדובר על מבנה שנבנה מכספי ציבור תקציבים אם במב

לא משנה אבל זה בגדול תקצוב והשיכון אם זה תקצוב במסגרת הסכם הגג ממשרד הבינוי ו

ות יכול להיות מסלולים להקצ 2יאה אותו. יש לנו ר כי העירייה הבשל העירייה בסופו של דב

יתה בונה את כל בתי יתה עירייה עשירה והיו לה הרבה כספים אז הישאם העירייה הי

הכנסת ונותנת זכות שימוש במבנה, אבל מה לעשות שזו לא המציאות והעירייה נותנת בעצם 

קרקע לגייס הקצאת התאגד לקבל את המענים הראשונים ולאחר מכן אנשים צריכים ל

תרומות ולבנות, ואני בטוחה שאם העירייה תהיה במצב תקציבי שהיא תוכל להרשות 

לעצמה לבנות ולא להצריך להסתמך רק על תרומות ואולי תרומות להשלמה היא תעשה את 

זה. אנחנו לנוכח המציאות הזאת ואגב גם שאנחנו מדברים על שכונות ותיקות זה לא בשטח 

טי זה בשטח ציבורי ורק בשטח ציבורי חל נוהל הקצאות ואנחנו עוסקים בשטח ציבורי כי פר

רק בשטח ציבורי יש לעירייה זכויות במקרקעין ובאמת המקרה הרגיל כבר במקום ותיק 

שיש בו בתי כנסת מקצים את הקרקע והגוף שמקבל את ההקצאה כמובן הוא צריך להראות 
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די לבנות כדי שלא נקבל פיל לבן או מגרש שבסוף לא לנו שיש לו מקורות תקציביים כ

מממשים בו את זכויות הבניה. יש מספר בתי כנסת שנבנו במימון העירייה גם בותיקה לתת 

את המענים הראשונים בשכונות חדשות וכיוצא בזה. אז זה בהקשר הזה. עכשיו דבר נוסף 

פרסומים הפרסומים האלה הם  שאני רוצה לומר לעניין ההליך, תראו היה הליך הקצאה, היו

התנגדויות, כל  וגם בעיתונות לא הוגשו בקשות נוספות וגם לא הוגשו התנגדויות, לא הוגש

אנשים  180הדברים שבנוהל נבדקו ונעשו. דבר נוסף שאני רוצה לומר המבנה עצמו ציינתם 

תה ישובה היבסיור וגם בחנו אפשרות להגדיל והת אנשים אני הייתי 180הוא לא יכול להכיל 

כנסת שיכול לתת מענה לסדר  שאי אפשר להגדיל זה מה שיש, זאת אומרת מדברים על בית

גודל שלפחות הוצג בפנינו, אנחנו מבקשים רשימת מתפללים רק עד היום לא חייבנו שהם 

יהיו רשומים כחברי עמותה, רשימת מתפללים אנחנו מבקשים באופן קבוע ומסתכלים על 

ות שבאמת יש סמיכות פיזית. זה נעשה גם במקרה הזה. אז אלה הכתובות בשביל לרא

הנתונים ואני בהחלט מוכנה להוסיף את הסעיף הזה ולבוא בדברים עם העמותה, זה מעבר 

למה שכתבנו על בחירות לועד והנושא שחייבים לאפשר להתפלל לכל אחד שזה אגב מופיע 

 פיקים לקחים מדברים שקרו.בחוזים מקדמת דנן אפשר לשקול ולשפר חוזים ואנחנו מ

אני  ועוד דבר אחד קטן שאני מציע שבהקצאות הראשונות בפסגות, :שגיא, חבר מועצה רז

דברים בתשובה אחת זה שאת אומרת שלא יקבלו הקצאות נוספות זה לא  2עונה לך על 

ם התעצלו אלא מתוך זה שהעמותות בפסגות טרם הבשילו לכדי ניהול תקין. ימתוך זה שאנש

אחד. אנשים לא כותבים התנגדות כדי להכשיל אחרים למה, התנגדות כאשר יש לך זה 

התנגדות עקרונית זה לא התנגדות אבל הבאנו את זה למליאה לא כי אני מטיל ספק בזה 

שנים נגיד שמלמד צודק  15 –הזה לקבע את זה ל  שההליך נעשה כדין אלא אני אומר ההליך

וא נגלה שהגיע לשם מניין וגדלו והתווספו אנשים והכל וטעות בידי אני אודה בזה, מתי שה

בסדר והסעיף של חנוך יתווסף ובסוף זה יהיה בית כנסת לתפארת באמת אני אומר את זה, 

 15 –לא בלעג, ולא בשגיא נאור, והיה וזה יקרה בואו נעשה את ההקצאה לזמן קצר לא ל 

 .70גיל  שנים רוב היושבים מסביב לשולחן יחצו את 15שנים בעוד 
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: מה שמיכאל רצה להשלים בדברים שלו שמהלקח הזה שדיברנו אש העירשלום בן משה, ר

עליו והמריבות שיש, באמת להכניס כמה תיקונים שמתחייבים מבלי להיכנס, אני אענה לך 

ואתן לך תשובות אדמוני יש חוק העמותות ויש דברים שאף אחד לא יכול להיכנס ולהתערב 

מותות, אבל עמתי בוחרים ומי מנהל הועד אי אפשר להתערב כי יש חוק ה בהם איך בוחרים

שנה שעכשיו בתי הכנסת  15רשם העמותות, אבל מיכאל רצה להציע הצעה במקום לתת 

שנמצאים היום בבניה ויש לנו כבר כמה לקחים לא כל כך סימפטיים כולל הלקח מה שנאמר 

ותה נוהג מנהג לא בסדר אנחנו נפקיע שהולך להיות שימוע ואם בשימוע ימצא שראש העמ

ממנו את זה, את בית הכנסת וניתן את זה למישהו אחר, לכן אפשר לתת הקצאה לשנתיים, 

 שנה, ובזמן הזה נראה איך זה מתנהל. 15 –שלוש לא ל 

 מצוין. :שגיא, חבר מועצה רז

יצטרך בין : לפי התחשיבים שלנו בזמנו פסגות אכלוס מלא , חבר מועצהבני בנגה בית אור

לא רוצה להתווכח איתו כרגע  50בתי כנסת אם הוא אומר  32עד  30בתי כנסת.  32 –ל  30

ותהיה מצוקה לכן מאוד חשוב מה שהעלה חנוך ואדמוני ורז לטפל בזה תשומת לב כי 

 המצוקה מעבר לפינה.

אני אומר את המציאות זה חוששני אני לא יודע אם כל  :, חבר מועצהיעקב אדמוני

 פללים יהיו כביכול חברי העמותה, המת

 לא חייבים אם הם רוצים. :, חבר מועצהעומר רצון

דווקא בסקטור הדתי עושים את זה בסקטור הדתי בגלל וותק  :, חבר מועצהיעקב אדמוני

מסוימת יש אי הבהרות בין שניים שלושה איש עושים את זה, ככה אני יודע ולכן אני אומר 

חת, זה לא יהיה צודק להכליל את העמותות הדתיות שזה בית זה לא יהיה צודק מסיבה א

כנסת שכולם יהיו חברים מתוך ניסיון. אני מנהל עמותה ואני יודע איך זה עובד, הם עושים 

הקרקע היא ציבורית בראש העין אני לא יודע אני אומר את המציאות אני לא מכליל 

 ם, לדעתי אנחנו פוגעים בהם, אין ליבעמותות חילוניות שיש להם דברים אחרים, זה רק דתיי

בעיה שנתיים, שלוש שנים אני מסתכל על זה שבסוף פתאום אצל העמותות הדתיות צריך 

להיות חברי עמותה וכולם חייבים ובלי זה לא יהיה הקצאה לא יהיה שום דבר ככה אני 

 רואה את זה בגלל שניים שלושה אנשים שאנחנו מכירים אותם.
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לא, לא שלום אני רוצה לומר כזה דבר. הוא עושה כאילו שאני נגד  :עצה, חבר מוחנוך עוז

 הדתיים ונגד זה. עצור רגע. 

יש לי פתרון בשבילך בסעיף שאתה מדבר, תוספת שאתה  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

רוצה להוסיף ואולי אני אניח את דעתו בשנתיים שאנחנו הולכים להקצות נבחן את זה 

' אם זה לא כתוב שכולם צריכים להיות חברי העמותה לא קרה כלום משפטית קודם כל, ב

אם כולנו ניפגש באיזה שהיא בעיה בחוזה כיום אני יכול להפקיע את בית הכנסת, נבדוק את 

העניין הזה משפטית, נבדוק את ההשלכות נראה אם זה מפריע למה שיעקב אדמוני אומר 

תה לא צריך להתלות את זה בסעיף הזה נראה מה קורה עם שאר הציבור ונחליט, היום א

 שכולם צריכים להיות חברי עמותה.

 אבל מחר מישהו יגיד לך למה הבאת לו תביא גם לי.  :, חבר מועצהחנוך עוז

: אני רוצה להתייחס למה שאמרת. שמעתי את מה , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

א ביניים, אני רק מציפה את שהרב אדמוני אמר ואני חושבת שאפשר גם ללכת במשהו שהו

זה כרעיון לבוא ולומר שאנחנו מחייבים נחליט איזה חלק בסדר, מהמתפללים שיהיו 

רשומים כחברי העמותה, כחברי העמותה כדי שהם יוכלו להשפיע בבחירה של הועד המנהל 

שבסופו של דבר הוא מקבל את ההחלטות כדי שלא יהיה לנו מצב שיש מספר מצומצם של 

ותה שהם בעצם ממנים את הועד המנהל ובעצם למרבית החברים אין יכולת חברי עמ

 50%יהיו גם אם לא כל המתפללים אז לפחות  הלהשפיע, זאת אומרת אנחנו נרצה שבעמות

מהם או משהו אחר שנקבע, שאז באמת מי שלא רוצה להיות חבר עמותה תהיה לו אפשרות 

 לא להיות חבר עמותה.

ת לא הבנת את הבעיה של אדמוני. אני רוצה להסביר מאיפה זה בא א :, חבר מועצהחנוך עוז

ולראות איך אנחנו יכולים להרגיע את אדמוני שאני אומר אדמוני זה אדמוני וכל מי שיש לו 

 כבר עמותה והוא יושב פה וכו'. 

 אין לי מבנה ציבורי. :, חבר מועצהיעקב אדמוני

אנחנו מדברים על מקרה של  נסת שקיימים.אני מדבר על כל בתי הכ :, חבר מועצהחנוך עוז

 הקצאת מבנה שהמדינה בנתה אותו המדינה הביאה כסף.
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: אני מדברת רק על מבנה שבו אני נותנת זכות שימוש , יועמ"ש העירייהד פרומה פורת"עו

 במבנה אם לא היה ברור.

הלך ועבד  אני לא רוצה להגיע למצב שאם נתתי קרקע לחב"ד וחב"ד :, חבר מועצהחנוך עוז

מיליון ומחוץ לארץ ופה ושם ובנה ואני אגיד לו לא, לא תן לכולם זה לא  3ויזם והביא 

ריונים אפשר לעשות אבחנה בין עמותות יטהמקרה שזה יזם אני רוצה שיבין שבקר

שמקבלות מבנה שנבנה על ידי משרד השיכון לבין שאר המקומות, הוא חושש שזה כאילו 

 קיימים, השאלה אם את יודעת לעשות את זה. יגיע למצב למקומות שכבר

: חנוך יש להבחין בין הקצאת קרקע לבניה לבין מבנה שניתן עם אש העירשלום בן משה, ר

 הקרקע שלם כמו שאתה מדבר עליו.

: במקרה של גבעת הסלעים חנוך אנחנו בגדול נתנו , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 צריך לחשוב על זה היטב.קרקע והשיגו תרומות וראית מה קרה 

דבר שני למה עלתה השאלה הזאת זה בא מהשטח זה לא שאני מכיר  :, חבר מועצהחנוך עוז

מישהו זה לא מעניין אותי זה לא אישי, יש חברה חדשה שנבנית הם לא מכירים אחד את 

שאתה ניהלת בסלון שלך את בית הכנסת עד שקיבלנו כל אחד  הסנטימנט בזהשני אין להם 

בתי  10ה את ההקצאה שלו קהילה חדשה אני לא רוצה להגיע למצב שבן אדם אם יש רוצ

לרוסים לא רוצה להגיע  2לתימנים,  2לאתיופים ,  2לאשכנזים,  2כנסת להגיד שאתה נתת 

למצב, שנתתי לאשכנזים הוא עושה בלגן אין לי מה לתת לאנשים האלה. זה צריך להיות 

זמו את הבניה, כל העמותות שקיבלו הם יזמו את הבניה בטוח בגלל שזה הבניה אפילו לא י

 פה הם לא עשו כלום.

לרהט בית כנסת, להביא ספרי תורה להחזיק לשלם חשמל  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 זה המון כסף, זה המון כסף.

 : אדמוני רוצה לשאול עוד משהו.אש העירשלום בן משה, ר

 להכניס סעיף, י את הסעיף הזה לא להכניסאני בדעה, דעת :, חבר מועצהיעקב אדמוני

שאפשר לשלול אם יש בעיות לשלול את זה אבל לא להכניס סעיף שישפיע על מקומות 

 קיימים. 
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: מה זה יש בעיות אין סעיף כזה יש בעיות לדעת ראש העיר , חבר מועצהבני בנגה בית אור

 לדעתך. אין סעיף כזה. אין סעיף משפטי יש בעיות. 

א' אני חושב שאין הבדל בין עמוהת שקיבלה מבנה בשטח  :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

לבין עמותה, פרומה חשוב שתקשיבי למה שאני אומר אולי אני טועה אבל אין הבדל בין 

עמותה שקיבלה שטח או עמותה שקיבלה גם את המבנה וגם את השטח מבחינה משפטית כי 

את זה וגם את זה ביום בהיר. נניח אני יודע שליד חללי  מבחינתנו אנחנו יכולים לקחת גם

או משהו כזה או לפני ושם נאמר שהעמותה בונה את הבית  97צה"ל יש הסכם שנעשה בשנת 

כנסת, את המבנה לצורך השימוש שלה אבל היא בונה את זה עבור העירייה שהעירייה תיתן 

 תנים רק שטח.לעמותה בעצם להתשמש בו, כך שזה לא משנה אם אנחנו נו

: בכל ההסכמים אם הם הופרו אתה יכול. אבל ברגע , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 בניהול. דמוקרטיהשיש אפשרות לעשות שתהיה שם נגיד שם מעין 

לא הגעתי לשלב הזה שניה, שניה בכל אופן אין הבדלים  :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

ה לא ישים לבוא, ואני אומר לך את זה כאחד לכן אני אומר והדבר הבא שאני אומר ז

שמתפלל בבית כנסת ויש עוד רבים כמוני פה, זה לא ישים לעשות את כולם עמותה, אני 

אסביר לך למה, חברי עמותה סליחה אתה צודק משום שאתה הופך את הבית הכנסת בסוף 

את הועד שם  מקום של פוליטיקה תמיד יחשבו בכל שבועיים ישנו םפוליטיקאילאיזה מקום 

את הועד המנהל וכל שבועיים אתה תגלגל עם זה, אולי זה יפה למקום כזה או אחר, אבל זה 

 לא יפה לכל בית כנסת.

: אתה לא יכול לבחור כל שבועיים מנהל אין דבר כזה יש , חבר מועצהבני בנגה בית אור

 תקנון, איך אתה בוחר כל שבועיים מנהל.

אני אומר לך כל שבועיים יש שם גלגולים פוליטיים שאתה  :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

לא תכיר אותם שזה יקרה בבית הכנסת וחבל, אני חושב שאדמוני אני חשוב שאתה צודק, 

אני חשוב שאדמוני צודק פה לא נכון להכניס את כולם נכון שיהיו מספר מועט של אנשים 

 שיהיו בסוף בעמותה הזאת.

 

 

: לא בוחרים כל שבועיים ועד מנהל אני מצטער יש תקנון צה, חבר מועבני בנגה בית אור
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 בתקנון כתוב או פעם בשנה או פעם בשנתיים או פעם בשלוש אין דבר כזה פעם בשבועיים.

: אני מציע הדיון הזה הוא דיון רציני, באמת אני באמת גאה בכם אש העירשלום בן משה, ר

דברים א' נראה בעיני גזרה גדולה מאוד בהתעמקות בדיון. עכשיו אנחנו צריכים לעשות שני 

  50%לדרוש שכל ציבור המתפללים יהיה חבר בעמותה יכו ל להיות שצריך ללכת על מודל 

מהם, לא כל אחד חייב זה דבר אחד. דבר שני, דבר שני זה נוגע זה לא נוגע לבתי הכנסת 

ו נבנו על ידי שנבנו על ידי אנשים פרטיים בכלל, מדובר על בתי כנסת שקיבלו הקצאה א

המדינה. שתיים. שלוש חנוך דיברת נכון מאוד אנחנו חברה בהתעבות, קהילה בהתעבות ויש 

דר עם ההוא וכדומה ולכן אני ממליץ תכל מיני אנשים שמושכים לכאן והם צריכים להס

בהצבעה שלנו הפעם להצביע שאנחנו מקצים למשך שנתיים ותוך הזמן הזה נוכל ללמוד את 

 15זה, ללמוד את כל הקשיים ונבחן את זה כדי שלא נסנדל את עצמנו למשך כל העניין ה

 שנה.

אין בעיה עם ההצעה רק אני רוצה שאם דיברנו פרומה שבוחרים בכל  :, חבר מועצהחנוך עוז

ועד מנהל חשוב שועד מנהל אני רואה שיש יו"ר מראש העין אבל ועד המנהל הם לא גרים 

 בראש העין האנשים האלה. 

 : הערה הזאת במקומה חנוך הערה הזאת במקומה.אש העירבן משה, ר שלום

שלום כשאני אומר שכל האנשים הם חברי עמותה זה לא מחייב  :, חבר מועצהחנוך עוז

שהם יהיו חברי עמותה אבל שמישהו רוצה לא יגיד לו מה שאמרו לו שם אתה לא יכול 

 להיכנס.

אוד אי אפשר שועד מנהל יגיד למישהו אתה :  חנוך הערה נכונה מאש העירשלום בן משה, ר

 לא יכול להיות חבר בעמותה אין דבר כזה זה הכל. עם התיקונים האלה נצביע על שנתיים.

מאוד אהבתי את הרעיון האחרון אנחנו נוסיף סעיף  :, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 יני למה לא. שכל מתפלל שמבקש להצטרף יאשרו אותו אלא אם כן יש נימוק מאוד עני

 אבל מה הפתרון כל מתפלל מכל העיר. :, חבר מועצהבני אנניה

 לא, לא. :, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 

 

קובע מה במרחק מסוים אני הולך כל בוקר נוסע לפסגות להתפלל  :, חבר מועצהבני אנניה
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 אני יכול להיות?

 כן. :, חבר מועצהחנוך עוז

 הוא צודק איך אתה בוחר. שלום :, חבר מועצהעומר רצון

חברה להשתלט על בית הכנסת מסוים.  אתה  30אני יכול ביחד עם  :, חבר מועצהבני אנניה

 לא יכול לשלוט על זה. 

 איך אתה מודד אותי אם אני מתפלל קבוע או לא.  :, חבר מועצהעומר רצון

יים בלבד. את הקצאה לשנת 5אנחנו מעלים להצבעה את סעיף  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 כל שאר הנושאים האחרים נדון בנפרד. 

 בעה לא ברור.צ: נוסח ההצעה לא ברור אני מצטער. נוסח הה, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 דיון שלם בשביל השנתיים. :ון, חבר מועצהעומר רצ

ההצעה היא לאשר את ההקצאה עם המסמכים כפי  :, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

עדת הקצאות וקופה של שנתיים כל הדברים האלה נלקחו לתשומת הלב ידונו בושצורפו לת

 נביא את זה לדיון פה לקראת ההקצאות הבאות.

 : מאשרים את ההסכם כמו שהוא., חבר מועצהבני בנגה בית אור

 .15נתיים במקום שמאשרים ל :, חבר מועצהשלום מעוז

 .: כל הדיון היה לריק, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 עוד שנתיים יכינו להם חוזה אחר שמבוסס על זה. :שגיא, חבר מועצה רז

 : למה לא לתקן את ההסכם., חבר מועצהבני בנגה בית אור

: זה מה שנאמר אנחנו מצביעים לשנתיים בתוך הזמן הזה יבדקו, אש העירשלום בן משה, ר

את העניין הזה פעם במהלך הזמן הקרוב י בחנו הדברים שנאמרו כאן ואם יהיה צורך נביא 

 נוספת לאישור של התיקונים.

 : מה זה הזמן הזה בתוך חודש? שנתיים על מה דיברנו., חבר מועצהבני בנגה בית אור

מה שחנוך ובנגה אומרים זה נכון מאוד, אני חושב שצריך לדחות את  :שגיא, חבר מועצה רז

 חד.ההצבעה הזאת, לבוא עם הסכם מסודר לשנתיים ונצביע על הכל בי

ם תוך שלושה חודשים נביא לפה לאישור יהקצאה לשנתי : , מנכ"ל העירייהאילן הררי

 תיקונים נעשה ועדת הקצאות.
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: רגע אחרי שאישרנו וחותמים איתם אז אפשר לתקן לשנות , חבר מועצהבני בנגה בית אור

 לא הבנתי. אם אנחנו חותמים איתם על שנתיים העירייה.

 חוזה הבא אפשר לשנות אחרי שנתיים.  :, חבר מועצהבני אנניה

:  אי אפשר להצביע לתת הקצאה ואחר כך לעשות תיקונים אי אש העירשלום בן משה, ר

 אפשר. 

אני רוצה להגיד משהו אחד בגלל שפרומה אמר שאלה אנשים שעשו  :, חבר מועצהחנוך עוז

די אם את את כל התהליך, לא מתנגדים זה וזה לא צריך לעכב אותם צריך פרומה ותגי

 מסוגלת לתקן להם שומעת אנחנו נאשר שנתיים תיקון קל, 

אפשר להסכים עכשיו על תיקון אבל אתם לא  :, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 מסכימים כל אחד מדבר על משהו אחר.

 תקשיבי רגע, לועד המנהל. :, חבר מועצהחנוך עוז

 משהו מסוים נתקן עכשיו. אם יש הסכמה על: , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

ועד המנהל יהיה מתושבי העיר במקרים של ותשמעי דקה, אחד ש :, חבר מועצהחנוך עוז

 עמותות חיצוניות, בדבר שני אני מסיים שמתפלל שיבקש.

 : במשטר התאגידי זה לא יכולה להוסיף., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 חבר עמותה הוא יוכל להיות.שמתפלל שירצה להיות  :, חבר מועצהחנוך עוז

: זה אני יכולה להוסיף כל עוד אין סיבה עניינית , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 נעת את זה.ואמיתית שמ

 הקצאה לשנתיים עם התיקונים האלה. :שגיא, חבר מועצה רז

: הצבעה תהיה על אישור ההסכם כפי שהובא והונח על , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

הקצאה שנים אופציה ל 5שנים +  10לחן מועצת העירייה בשינויים הבאים: במקום שו

שנתיים ואנחנו נוסיף סעיף שכל מתפלל קבוע בבית הכנסת שיבקש להצטרף לתקופה של 

כחבר לעמותה העמותה מתחייבת לקבל אותו אלא אם כן יש סיבות עניינית אמיתיות שלא 

 לעשות כן. 

 קרבת מקום.גם  :, חבר מועצהחנוך עוז
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: צריך להגדיר מה זה קבוע, קבוע זה חודש או קבוע זה , בר מועצהבני בנגה בית אור

 חודשיים.

 ראש העיר? שבתות וחגים זה קבוע. :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.שלום בן משה, ראש העיר

 ישי? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

 מיכאל? :מנכ"ל העירייה אילן הררי,

 בעד. :, סגן ראש העירכאל מלמדמי

 עומר? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד :, סגן ראש העירעומר שכטר

 דורון? .יצאשלום?  :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהםדורון אמסל

 עומר? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעומר רצון

 בני? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. :, חבר מועצהבני אנניה

 אדמוני? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהיעקב אדמוני

 רז? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהשגיא רז

 משה? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד., חבר מועצהמשה בן טובים

 וך?חנ :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 בנגה? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהבני בנגה בית אור
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 4החלטה מס' 

מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצת ועדת הקצאות : בסדר היום 5סעיף 
לעשיית  580597474למתן זכות שימוש לעמותת "ששון ושמחה", ע"ר מס' 

בראש העין, בגודל של  16ברחוב גרטרוד עליון שימוש במבנה בית כנסת 
למטרת פעילות העמותה  803מגרש  125ח"ח  5581מ"ר הידוע כגוש  150

והוספת סעיף  בהתאם להסכם הקצאה כנספח א. לתקופה של שנתיים 
לעניין קבלת מתפללים קבועים )המתפללים באופן בשבתות וחגים( 

יבות ענייניות שמצדיקות המעוניינים בכך כחברי עמותה, אלא אם יש נס
. כן  שלא לעשות 

 
 ( שלום בן  משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עומר שכטר, דורון אמסלם, 12: )בעד

 עומר רצון, בני אנניה, יעקב אדמוני, רז שגיא, משה בן טובים, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.
 ( שלום מעוז.1: )יצא

 
ן  5טף, בסך אישור ערבות העירייה לקבלת אשראי לשו .6 מבנק ₪ מיליו

 ראש העין עבור החברה הכלכלית_____________ 543מזרחי, סניף 

 

אישור ערבות העירייה לקבלת אשראי לשוטף, בסך  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 .ראש העין עבור החברה הכלכלית 543מבנק מזרחי, סניף ₪ מיליון  5

מיליון  5ה לקבל אשראי בנקאי בסך החברה הכלכלית ביקש :, גזבר העירייהרחבעם חיים

הבנקים דורשים את הערבות של הרשות המקומית, כאשר הם רוצים לבצע השקעות הם ₪ 

צריכים איזה שהוא פרק זמן עד שהכספים יגיעו למשל הלוואה שאישרנו עבור הגגות 

הסולריים הם אמורים להוציא את הכספים ורק לאחר מכן ההלוואה תגיע לכן פרק הזמן 

 הם זקוקים לאשראי. הזה

זאת לא שאלה זאת התייחסות. אני קראתי לפני ולפני את תוכנית  :שגיא, חבר מועצה רז

וגם קראתי את תקציב העירייה את ספר התקציב, בשני  2021העבודה של העיריה לשנת 

המסמכים האלה לא כתוב שום דבר לגבי זה שאנחנו את כל הפרויקטים שלנו בישיבה 

ה דברים קשים ראש העיר לגבי זה שאנחנו במו ידינו ואתה מוביל את זה הקודמת אמרתי פ

ממיתים את החברה העירונית, ממיתים את החברה הכלכלית סליחה, אני לא רוצה לאשר 

וגם לא אגורה אחת קודם כל בוא נאשר את העקרונות של מה שאנחנו ₪ מיליון  5להם 

א את עצמנו בעוד חודש שאנחנו צריכים נותנים לחברה הזאת כי אחרת  איך הם יחזירו נמצ

לא סומך על מנכ"ל החברה הכלכלית  להחזיר אם אנחנו נותנים ערבות, זה לא חלילה שאני

אבל בואו נתחייב אנחנו חברי המעוצה שהחברה הכלכלית של ראש העין מקבלת את כל 

כי זאת הפרויקטים באופן זאת ברירת המחדל זאת ברירת המחדל אני אומר את זה פעמיים 
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הנקודה החשובה, כל פרויקט שהעיר מקבלת ומנהלת המתחמים מקבלת ובכל מקום אם 

החברה העירונית רוצה לבנות משהו מי שבונה אותה לא ישמע לא יתפס שאני אחליט שאני 

בונה גן ואני עושה צהרונים בלי שזה יעבור דרך החברה העירונית אז מדוע החכ"ל זוכה 

מיליון  5בשמחה אשכנע את חברי האופוזיציה להצביע לא בעד  ליחס אחר מופלה מאשר אני

אבל בואו ניתן להם תזרים בואו נחייה את החברה הזאת אי אפשר ₪ מיליון  15אלא בעד 

להצביע על זה לפני שמצביעים על ההוא אז בואו נחכה לשבוע הבא תאשר את התוכנית 

לת העיר מקצה לחברה הכלכלית נעשה בה תיקון כברירת מחדל מועצת העיר, העירייה, הנה

ף, ביוב כל דבר גם שהתאגיד יפנה אליה את כל ט בינוי, פיתוח, סלילה, קרצוקכל פרוי

 ₪.מיליון  5הפרויקטים תנו לחברה הכלכלית חיים ואז נחתום לה ערבות עד 

קודם כל באופן עקרוני אני אמרתי בפעם הקודמת ואני מתכוון : אש העירשלום בן משה, ר

י אומר שהחברה הכלכלית תקבל וכבר נאמר לה מה היא הולכת לקבל ובכלל זה למה שאנ

לטובת כבישים ועוד שצ"פים נוספים כבר בסדרי גודל של עשרות ₪ מיליון  40כמעט 

האלה מיועדים בדיוק כדי לאפשר לה ₪ מיליון  5 –מליונים, וזה יהיה, באופן קונקרטי ה 

הועבר לחברה העירונית, לחברה הכלכלית של לממש פרויקט שהוא היה פרויקט עירוני ו

וההלוואה הזאת לא ₪, מיליון  10ון שהם צריכים לקבל הלוואה של ור ומכיולהגגות הסל

מגיעה היא מגיעה במועדי זמן מאוחרים יותר כדי לאפשר לה להתחיל לפעול ולעשות את 

בדיוק מיועד לזה מיליון אנחנו צריכים לתת לה ערבות זה  5הגגות האלה היא צריכה לקבל 

 אז אני מציע שלא להכניס זה לכולל.

 זה גם הזרמת דם למערכת. :, חבר מועצהעומר רצון

 כנעתי.תהש :שגיא, חבר מועצה רז

 מיליון. 12או  10: זה , חבר מועצהבני בנגה בית אור

 ערבות לחברה הכלכלית. 6מעלים להצבעה את סעיף  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 יצא, ורון אמסלם, דצאי שלום מעוזלא נוכחת,  יכל סופרין, מנוכחלא  עדי אביני

 איננו. בני אנניה? עופר גבאי

 בעד :, חבר מועצהבני אנניה

 . ראש העיר?א נמצאתל פנחסי יוכי : אילן הררי, מנכ"ל העירייה
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 : בעד.אש העירשלום בן משה, ר

 ישי? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 .בעד :יר, ס/מ"מ ראש העישי אדוארד

 : מיכאל?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 : עומר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 .בעד :, סגן ראש העירעומר שכטר

 : עומר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעומר רצון

 : אדמוני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהיעקב אדמוני

 : רז?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :שגיא, חבר מועצה רז

 : משה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד., חבר מועצהמשה בן טובים

 : חנוך?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 : בנגה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד., חבר מועצהבני בנגה בית אור

 
 5החלטה מס' 

: מליאת המועצה מאשרת פה אחד ערבות העירייה לקבלת אשראי בסדר היום 6עיף ס
 ראש העין עבור החברה הכלכלית. 543מבנק מזרחי, סניף ₪ מיליון  5לשוטף בסך 

 
 ( שלום בן  משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עומר שכטר, עומר רצון, בני אנניה, 11: )בעד

 ם, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.יעקב אדמוני, רז שגיא, משה בן טובי
 ( שלום מעוז, דורון אמסלם.2: )ויצא

 

 

 

 



 9/3/2021מיום  45/14מס' פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין 

43 
 

 

 
 
אישור הסכם אסדרה בין עיריית ראש העין לבין עמותת הספורט  .7

 העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין.

 

רה אני מבקש את אליוסף מנהל עמותת הספורט להציג בקצ :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

את המטרות והיעדים של עמותת הספורט ואנחנו רוצים לאשר את הסכם האסדרה בין 

עיריית ראש העין לבין עמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי 

 בראש העין.

 8ערב טוב אני אליוסף מנהל עמותת הספורט מזה  :בוכניק, מנהל עמותת הספורט אליוסף

ד שבתקופה שאני נמצא יש המון למידה והמון רצון כמובן מצד חודשים, אפשר להגי

לקדם את שלה שהוא מורכב מבכירי העירייה בין היתר  ןהדירקטוריוהעמותה ובוודאי מצד 

העמותה בצורה ניכרת, יש המון תהליכים שנעשים במקביל, ויש לנו את מחזיק התיק עומר 

הספורט בעיר בצורה מאוד חזקה, וזהו רצון שהוא גם כן מעורב מאוד ונותן דחיפה לתחום 

ברשותכם אני לא רוצה למרוח לכם את הערב יותר מידי אנחנו נעשה את זה כמה שיותר 

בסיכום. אז חזון העמותה בגדול אורח חיים בריא וספורטיבי, אנחנו רוצים להטמיע את 

ויון העיסוק בספורט כחלק מאורח החיים לתושבי העיר תוך הקפדה על איכות חיים ושו

הזדמנויות בקבלת שירותי ספורט ייצוגיים עממיים ותחרותיים. אנחנו נותנים דגש מאוד 

גדול על העובדה שהעיר גדלה, מתרחבת האוכלוסיה שנכנסת לעיר זה לא סוד אתם יודעים 

את זה היא צעירה, היא מתפתחת אנחנו רוצים לתת מענה כמה שיותר מקיף לאוכלוסיות 

וכלוסיות הקיימות ואנחנו רואים את המטרות. קודם כל חשוב לנו האלה כמובן ביחד עם הא

מותה התחילה להתחיל לגדול, להתפתח, הקורונה עצרה את ההתפתחות הזאת קצת אבל עה

אנחנו מתחילים לצאת מזה אז המטרה היא בתקופה של השנים הקרובות זה לאגד את כל 

 1000 -כ –פעילויות הספורט מ הספורט תחת עמותת הספורט, להגדיל את שיעור העוסקים ב

בשלוש שנים קרובות. חשוב לנו מאוד לטפח ולקדם את ספורט  5000 –שיש תחת העמותה ל 

הנשים זה קבוצות ייצוגיות זה טיפוח הספורט העממי המאורגן, אנחנו רוצים להגביר 

אפשר  מודעות בקרב נשים ונערות. פיתוח הספורט הייצוגי יש לנו כבר עכשיו אגודת כדורסל,

להגיד מפוארת שהולכת וגדלה והיא תגדל, פתחנו השנה לראשונה מזה אם אני לא טועה 

, יש לנו עוד שקף אחד ואנחנו מסיימים. אז אני רק אתמצת את הנושא של 28נתנו לנו נתון 



 9/3/2021מיום  45/14מס' פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין 

44 
 

 

 הליגות פתחנו מועדון כדורגל השנה.

הספורט עולה ועלה  חברים לא נעים מגיע מנהל עמותה מציג תחום :, חבר מועצהעומר רצון

 לא מעט במיוחד מועדת הביקורת אל תפריעו כמו שאמרת למיכאל לא להפריע.

ק אסכם את נושא הספורט הייצוגי ונעבור אני ר :בוכניק, מנהל עמותת הספורט אליוסף

לשקף האחרון יש לנו כמו שאמרתי את אגודת הכדורסל השנה פתחנו כבר את מועדון 

שהמטרה היא שילך ויגדל ואני  ה מחדש עם שתי קבוצות ילדיםהכדורגל העירוני של העירי

מסכם ביעדים של העמותה אנחנו רוצים לפתוח ענפים נוספים בתוך פעילויות הספורט לא 

ושבים מענה ברמה תצריך להקריא את הכל. פעילות עממית חשוב לנו מאוד לתת לכל ה

ת שלו לאיזה ריצה או לא מאורגנת של העירייה מעבר לסתם פעילות של מי שיוצא מהבי

יודע מה, אנחנו רוצים לעשות את זה ממש בצורה מאורגנת לכל התושבים ובין היתר אנחנו 

רוצים לפתוח הנה אפשר לראות כדורגל וכדורסל פעילות של ליגת אבות ולפתוח אגודות 

 ספורט חדשות נוספות בתחומים שכרגע אין בעיר שזה טניס כדור עף ונמשיך בהמשך.

 תודה בהצלחה. :יא, חבר מועצהשג רז

אני רוצה התייחסות קצרה חלק מהמטרות והעידים נלקחו  :, חבר מועצהעומר רצון

מתוכנית האב שהיית שותף להם גם, תוכנית האב זה חלק מהמטרות של הנגזרת שהציגו זה 

 משם נלקח. חשוב שתדע את זה.

 נו עליהם בישיבת קואליציה. אני רוצה לציין תיקונים שדיבר :, סגן ראש העירעומר שכטר

 9ו' מדובר על  6ו', בסעיף  6לחדד לגבי סעיף  אני רוצה :, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 9 –אירועים בשנה אנחנו רוצים לחדד את זה, קודם כל אנחנו מדברים על אולמות הספורט ו 

 5נים שהיו פה עד אירועים בכל אולם לא בכל האולמות גם יחד, כאשר על פי סיכומים ודיו

 9מהם זה אירועים לבתי הספר. אז שוב אני אומרת בכל האולמות הספורט בכל אולם 

אירועים לבתי הספר זה מעבר לאפשרות גם במועדים אחרים תוך  5אירועים ומתוכם עד 

 מתן הודעה מראש לעשות אירוע עם התחשבנות מסוימת עם העמותה שזה נראה לי סביר. 

זה בנוהל שהכנו לאולמי הספורט. חברים אני מעלה את זה  :העירייה , מנכ"לאילן הררי

 להצבעה.

 אתה אופטימי חבל על הזמן.  :שגיא, חבר מועצה רז
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יש לי מספר הערות קטנות את הערות הגדולות נאמרו ואני  :, חבר מועצהבני בנגה בית אור

יים בהסכם אני ממש שינויים ממש רצינ ,ראיתי שהתייחסת אליהם, עשית שיפורים ממש

נתנו לעמותת ש פים ראיתייאיפה שיש את כל התער 3מעריך את זה ותודה. עכשיו בנספח 

בעמותות ספורט בעיריות אחרות נותנים למפעילי ספורט  15% הספורט הנחה של איזה

מקומיים הנחה בהשוואה אם בא מישהו מפתח תקווה או בחדרה מי שמקומי מקבל הנחה 

זה  7.5 –ו  5%ייתי מציע להכניס את זה גם להסכם פה.  אני אומר או משהו כזה אני ה 5%

 גם בסדר.

אני משפר מקומי עם צרכנים מקומיים לא מפעיל מקומי שיבוא  :, חבר מועצהחנוך עוז

 מפתח תקווה.

 אני לא נכנס לזה ברור שנותנים שירותים לתושבים שלנו.  :, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 שימוש לשעה? :ירייה, מנכ"ל העאילן הררי

 יש תעריפים ובתעריפים האלה. 3: בנספח , חבר מועצהבני בנגה בית אור

התעריפים שנקבעו שם הם לא כוללים דמי שכירות זה  :, גזבר העירייהרחבעם חיים

הוצאות בפועל שיש לרשות המקומית עבור השוטף ברגע שאנחנו נותנים הנחה העירייה 

 כסות את כל ההוצאות הללו זה המשמעות. לתקצב עוד תקציב כדי ל אמורה

 .15%: אבל נתת לעמותה , חבר מועצהבני בנגה בית אור

לא רק לעמותה, לעמותה, לתרבות תורנית, למקום בלב נתנו  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 לכל התאגידים לא רק לעמותה.

 .זה סמלי.5%ו אבל משה 15%: אני חושב שמפעיל מקומי לא , חבר מועצהבני בנגה בית אור

אין לנו מפעיל מקומי כל המפעילים המקומיים עובדים דרך  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 העמותה. 

. העמותה עצמה אורגן עירוני, 50%לבתי ספר  15%לעמותה נתתם  :, חבר מועצהחנוך עוז

, אירוע חד פעמי אורגן 15%מקום בלב, עמותת הספורט, תרבות תורנית, כדורסל הנחה של 

 , הנחה יותר גדולה.50%עירוני תוספת 

 50%באירועים העירוניים באירועים של בתי הספר נתנו מראש  :, חבר מועצהעומר רצון

 הנחה. 
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 זה אירוע חד פעמי בבתי ספר שעושים.  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 יה.יהשנ תורנית היא באורגן העירוני. ברובריקהתרבות 

 נו אומרים אורגן עירוני זה לא כל מחלקות העירייה?שאנח :, חבר מועצהבני אנניה

 וודאי כולם. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

לחימה  שאומנויותאומניות לחימה אני שומע מעומר  :, חבר מועצהבני בנגה בית אור

, זה גם בארגון הבאולימפיאדעוברות לעמותת הספורט שזה דבר הכי טבעי בעולם זה גם 

 איגודי הספורט בארץ ובטבלה אני רואה שזה במקום בלב.ספורט בין לאומי זה ב

 לא מצב קיים מוצג מצב קיים תראה הערה בכוכבית תקרא. :, חבר מועצהעומר רצון

 : זה הערה כללית שלא מחייבת., חבר מועצהבני בנגה בית אור

 מחייבת לגמרי. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

בנקודה הזאת נעשו כמה מספר בוא, נעשו  בוא אני אשתף אותך :, חבר מועצהעומר רצון

מספר פגישות בין החברה העירונית מקום בלב לבין מנהל עמותת הספורט, הוגדרו יעדים 

לשנה הקרובה הוגדרו איזה תחומים גם עמותת הספורט לא בנויה כרגע לקלוט את כלל 

פעילויות הפעילות אליה אלא בצורה הדרגתית של שנתיים אפילו שלוש, של כל המעבר של 

הספורט, המטרה כפי שהוצג פה בחזון במטרות וביעדים שעמותת הספורט תאגד את כלל 

אתה צריך לבנות יסודות,  פעילות הספורט בעיר, זה תהליך שיקח אתה צריך לבנות תשתיות,

עם כל הכבוד ואני קצת מכיר את העמותה לספורט צריך עדיין להשקיע בלא מעט דברים 

אתגרים וביעדים שהציבו פה והראו צר לי שככה במהירות ובפזיזות בשביל שהיא תעמוד ב

זה קרה, אני מציע ראש העיר שנבוא עם תכנית עבודה לפה להציג את הספורט כי יש מה 

להציג יש ספורט בעיר בעיקר גם נשים אני שומע לאחרונה, לפי ההסכם פרומה אומרת צריך. 

 בקיצור בנגה לתשובתך זה עולה לעמותה.

בנגה העיקרון שאתה מדבר עליו הוא נכון מאוד לא צריך  :אש העירבן משה, רשלום 

להשאיר פעילויות מהסוג הזה בחברה העירונית נקודה הכל עובר באופן הדרגתי חלק גדול 

 השנה ושנה הבאה.

דות האלה הערתי וזה לא תוקן אז אני חוזר על ו: את כל הנק, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 זה.

 : זה יתוקן.אש העירשה, רשלום בן מ
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תה גם בקודם. זאת אומרת זה המטרה י: הערה הי, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 להעביר את זה באופן הדרגתי.

באותה טבלה של חלוקת תחומי פעילות כתוב מקום בלב,  :, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 מה זה, ביצוע חוגים בתחום הבלתי פורמלי בשעות אחר הצהריים והערב

חינת עדיפויות איך זה עובר או באתה מדבר לגבי מסגרת ההסכם מ :, חבר מועצהעומר רצון

 מה, 

: יש טבלה כתוב מקום בלב פעילויות קיימות, ביצוע חוגים , חבר מועצהבני בנגה בית אור

 בתחום הבלתי פורמלי בשעות אחר הצהריים או הערב. מה זה בלתי פורמלי מה הכוונה?

 זה חלק משיבוץ. :, חבר מועצהעומר רצון

 : לא תמחור זה חלוקת תחומי פעילות בתחום הספורט. , חבר מועצהבני בנגה בית אור

 כתוב ביצוע חוגי תנועה ומחול. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

מחול נשאר בחברה העירונית. מחול זה ספורט וציינו שמחול נשאר  :, חבר מועצהעומר רצון

גוד לאומניות לחימה שעובר ושאר הפעילויות בספורט שעוברים בחברה העירונית בני

 לעמותה. יש להקות מחול ייצוגיות.

: אני אסביר כל החוגים שאחרי בית הספר, אחר הצהריים זה לא אש העירשלום בן משה, ר

 ר.פבתוך בית הס

 כמו תרבות ופנאי שמקום בלב עושה. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 : זה כמו החינוך הפורמלי החינוך הלא פורמלי זה הכוונה.יראש העשלום בן משה, ר

 אבל אנחנו מדבירם פה רק על פעילויות ספורט. :, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 כן כמו שבבתי ספר יש לך פעילויות ספורט, יש לך אחר הצהריים. :, חבר מועצהבני אנניה

פורמלי זה ספורט כן. המאמנים לא : זה לא פורמלי זה בלתי , חבר מועצהבני בנגה בית אור

 אותם מאמנים?

בנגה שיהיה קל הכותרת בוא תעזור גם לי הכותרת זה מספר אחד  :, חבר מועצהעומר רצון

שאתה מדבר זה חלוקת תחומי פעילות מתחם הספורט. כתוב כותרת חלוקת תחומי פעילות 

ש מוכרות ולא מוכרות ותי יש מחול זה גם ירבתחום הספורט, היות ומחול זה גם ספורט תח

 וזה נמצא בחברה העירונית וישאר בחברה העירונית. 
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 : בלתי פורמלי זה רק מחול?, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 מה זה בלתי פורמלי . :, חבר מועצהעומר רצון

זה השאלה שלי כתוב פה בלתי פורמלי מה זה אתה שואל  :, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 פורמלי? מה זה בלתי פורמלי על מה התכוונתם פה.אותי מה זה בלתי 

שמצוינות פה חוגי תנועה  אני דיברתי על העיקרון שהפעילויות :, חבר מועצהעומר רצון

ומחול, חוגי אומניות לחימה זה כתוב שבהדרגה זה עובר אלה מצב קיים היום פעילויות 

 ת.ספורט שנמצאות בחברה העירונית מה בעצם נצטרך להעביר בשלביו

: וכתוב בהמשך ביצוע חוגים בתחום הבלתי פורמלי ספורט , חבר מועצהבני בנגה בית אור

 כמובן, מה זה למה אתם מתכוונים זאת השאלה אתה עונה לי אבל לא על השאלה.

: עומר הכוונה בעניין זה, עומר תן לי לעזור לך שניה. זאת הכוונה אש העירשלום בן משה, ר

 טובה. הבלתי פורמלי זה מילה לא

 המושג הזה בלתי פורמלי זה כאילו פעילות מחוץ לפורמלי. :, חבר מועצהעומר רצון

 : לא הבנתי פינג פונג משחקים בערב, זה בלתי פורמלי?, חבר מועצהבני בנגה בית אור

לא, לא מבחינת רשות מקומית, יש פורמלי בבוקר חינוך שזה  :, חבר מועצהעומר רצון

 מושגי, אחרי צהריים זה בלתי פורמלי. פורמלי זה ניסוח לקסיקון

 : פינג פונג זה בלתי פורמלי?, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 כן. :, חבר מועצהעומר רצון

 : זה חוזר למקום בלב?, חבר מועצהבני בנגה בית אור

 : המילה בלתי פורמלי היא מטעה,.אש העירשלום בן משה, ר

זה הבדל בין החינוך של בית הספר שהוא חינוך הבלתי פורמלי  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 פורמלי לחינוך הבלתי פורמלי.

: יש חינוך פורמלי יש חינוך פורמלי שזה כל השעות שלומדים אש העירשלום בן משה, ר

בבית הספר, כל הפעילות שהיא נקראת חינוך לא פורמלי שהיא אחר הצהריים ולא בבית 

 לי היא מטעה קצת.מהכוונה, המילה בלתי פורהספר ונעשה כרגע בקהילה ותנועות זאת 

היא לא מטעה אני אגיד לך למה במושגים משפטיים תגיד לך  :, חבר מועצהעומר רצון

 פרומה זה נקרא חינוך לשים כותרת לחינוך בלתי פורמלי.
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: זה פעילות שנעשית אחר הצהריים ובערב לא בתוך בתי הספר אש העירשלום בן משה, ר

 פורמלית זה הכל.היא נקראת בלתי 

: באולם של בית הספר בגין יש בערב פינג פונג זה לא פורמלי , חבר מועצהבני בנגה בית אור

 או כן פורמלי?

 : בלתי פורמלי.אש העירשלום בן משה, ר

 : זה חוזר למקום בלב כי היום זה בעמותת הספורט., חבר מועצהבני בנגה בית אור

 שבסופו של דבר, בסופו של דבר, בסופו של דבר,: לא זה אומר אש העירשלום בן משה, ר

: זה בלבול אני נותן דוגמא פינג פונג באולם בגין באולם , חבר מועצהבני בנגה בית אור

הספורט של בגין משחקים בערב כאן אני לצערי הרב לא משחק זה בערב זה לא פורמלי אבל 

 לב?זה היום בעמותת הספורט שזה בסדר אז זה חוזר עכשיו למקום ב

לא, לא מה שהוצג בטבלה כרגע אחד זה איזה תחומים כרגע  :, חבר מועצהעומר רצון

קיימים או תחומים עיקריים שקיימים, אני רוצה להשיב לך. קודם כל הציגו לך את 

יות, לחימה ונומהפעילויות הקיימות שנמצאות היום בחברה העירונית, אם זה מחול, א

יש בסוף כוכבית שזה יעבור בהדרגתיות לעמותת  והכל, אני יודע שלא שאלת בגלל זה

הספורט זה עניתי לך. הגדרה של מושג בלתי פורמלי כל הפעילות של אחרי צהריים היא 

פעילות שנקראת בלתי פורמלית מושגית כותרת על מושגית, פינג פונג גם מוגדר בלתי 

 פורמלי.

 זה מה שכתוב פה.: פינג פונג חוזר למקום בלב , חבר מועצהבני בנגה בית אור

 לא, זה לא נכון. :, חבר מועצהעומר רצון

 : זה מה שכתוב., חבר מועצהבני בנגה בית אור

של א חרי צהריים מוגדרת כפעילות  צודק טעות אבל כל הפעילות :, חבר מועצהעומר רצון

 בלתי פורמלית.

ר מה קורה : גם כדורסל הוא אחר הצהריים והוא בבתי הספ, חבר מועצהבני בנגה בית אור

לכם. אתם מתבלבלים. משחקים כדורסל בערב בבגין זה בלתי פורמלי כדורסל חוזר למקום 

 בלב לא הבנתי אתם כותבים משהו בניגוד להגדרות.
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 אני מציע שנבדוק את ההגדרה הזאת. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

כללית זה מה  אתה יכול למחוק אבל זה הגדרה זה הגדרה כללית :, חבר מועצהעומר רצון

 שאני מסביר לה שעה זה הגדרה כללית.

 שואל בנגה אנחנו עשינו פה, בנגה אנחנו נבדוק את זה.  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

אילן בניגוד לחברה העירונית שבהסכם האסדרה בחברה העירונית  :, חבר מועצהעומר רצון

ה מושג כללי אפשר להסיר זה אקוטי וקריטי פה זה לא קריטי אני מסכים איתו אמרתי שז

 תה מושג כללי לא מעבר. יאותו. אפשר להסיר אותו בנגה הכוונה הי

 : זה ימחק אבל הכוכבית עם העברה בהדרגה נשאר., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

אם היה חשוב הסכם אסדרה למישהו וזה הסכם אסדרה שמחויב,  :, חבר מועצהעומר רצון

ה וועדת הביקורת השתוללו איפה הסכם האסדרה אם זה חשוב הנה מבקר העירייה נמצא פ

שים אותו בכותרת ראשון זה לא מכובד לא מכבד, מגיע מנהל העמותה מנסה להגיד שתי 

משפטים אומרים לו יאלה יאלה זוז בוא נצביע, אנשים הולכים, נושא מרכזי הסכם אסדרה 

, ואני אומר לך אני מסכים עם תשמע אני אומר לך בכנות חבל על הזמן באמת חבל על הזמן

ציה פה יוצאים בדבר כזה זה תעודת אניות לכולנו פה ירז עם חברי האופוזיציה שחברי קואל

אני אומר לך זאת דעתי האישית, שים את ההסכם זה חשוב לך שעה מדברים על עמותה של 

ייס, את כל הספייס לכולם, שאלתיות כל הספמתפללים שעה מדברים על מתפללים נותנים 

הסכם אסדרה ביקשו כולם ניהול תקין איפה כל היפה נפש, ביקשו כמה דיינו איתך אם 

השיפוץ יהיה ככה או לא יהיה ככה. אף אחד לא לקח ברצינות את העבודה אף אחד למעט 

בנגה שאני מאוד מעריך את זה והיה שותף לחלק מהדיונים אבל אני אומר לך מה זה צריך 

שני סגנים איפה הסגנים איפה סגן ממלא מקום שלך איפה הם  להיות איך אנחנו נראים,

היום? אני אומר לך אני מתבייש אני מתבייש. בנגה הדבר היחיד שיכול לקרות שאתם 

תצטרפו לעשייה. נו באמת.  אני מת על אלה שנותנים ביקורת אבל שצריך להיות פה על 

ו להביא הסכם אסדרה, דרך ליים שהמחוקק והתקנות והנהלים חייבו אותנאוייודברים טר

. כמה דיונים, דיונים, דיונים וכולם רצים, איפה 15, 2014 –אגב הוא היה צריך להגיע לפה ב 

איך אנחנו נראים הכל טוב העיקר לעשות את .. הפוליטי. זה מצחיק אותי להגיד שמישהו 

נגד על משהו של אסדרה זה מצחיק אותי. אבל אתה יודע מה מביך אותי שדווקא 
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כמה  ואליציהתרים עכשיו את היד ותצביע בעד ההסכם הזה ואיפה חברי הק האופוזיציה

הרגו את ראש העיר שיגעו אותו את ראש העיר, למה ימינה מה שמאלה.  אמרתי לך את 

 דעתי. אני מבקש שתקרא להם.

ו' גם  6בסעיף ו' שאותו ציינה קודם היועצת המשפטית, סליחה סעיף  :שגיא, חבר מועצה רז

בעיניי יש משהו כתוב העירייה לא תקבע פעילות במתקן מחסן נכס, שאושר לשימוש 

העמותה ואשר מתקיימת בו פעילות של העמותה. אני רוצה להבין מהדבר הזה האם 

התכוונתם שיהיו מתקנים שיעברו לניהול העמותה או שהמתקנים הם של העירייה בניהול 

ד אולם הספורט בבגין שייך לעמותת הספורט העירייה, או האם התכוונו, האם המתקן נגי

שעות ביום שלישי אחר הצהריים בשביל לעשות את  3ולעירייה העמותה קיבלה עכשיו נגיד 

 העירייה מבקשת חזרה ואז אומרים העירייה לא תקבע פעילות. החוגים שלה ועכשיו

קראתם את היא אם  הסיטואציה, הסיטואציה: זה לא , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

כל ההסכם את כל העבודה לכל שנה קובעים שיבוצים בתכנית העבודה, ובתכנית העבודה 

נניח שבמועד מסוים לפי תוכנית העבודה זה שימוש של העמותה ובאותו יום רוצים לעשות 

 איזה שהוא אירוע צריך להודיע מראש, צריך לתאם את זה וכו', זה ככה זה אמור.

זה מה שכתוב פה זה בסדר אבל אם אני מתקשה יתקשו עוד  אם :שגיא, חבר מועצה רז

 אנשים.

 : האולמות והמתקנים הם רכוש של העירייה נקודה.אש העירשלום בן משה, ר

 : צריך לראות את ההסכם במכלול איך הוא כתוב., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

והרעיון הוא שהם  זה חשוב מאוד שלא נייתר את מחלקת הספורט :שגיא, חבר מועצה רז

לא רק עושים ביקורת, מחלקת הספורט זה גוף חשוב, היה חשוב וחשוב היום וצריך להישאר 

כתוב  15חשוב. הדבר השני ההסכם הזה ואני חושב שצריך לאשר אותו ככה, בסעיף 

כם חדש וסוף סוף סשנים ואני רוצה להציע הצעה מכיוון שמדובר בה 5 –שההסכם תקף ל 

על זה ואני לא אומר את זה כי זה אמרה אני חושב שההסכם הזה הוא נכון  קרה ואני מברך

 המבקר, והוא עלה בישיבות ועדת הביקורת הוא עלה. הוא עלה בדו"חות

 בועדת הביקורת אמרנו שבמרץ זה יעלה. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי
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ק מבקש שיהיה אליוסף היה אצלנו פעמיים והציג זה חשוב. אני ר :שגיא, חבר מועצה רז

שנים ושבכל זאת נפתח אותו בעוד שנה או שנתיים לא בכדי לא  5 –כתוב שההסכם תקף ל 

 לתקף אותו אלא כדי לבדוק יכול להיות שהעמותה יהיה לה תיקונים להסכם.

שנים אני לא רואה בעיה אבל תן לעמותה לעבוד. מקובל  3אני בעד  :, חבר מועצהעומר רצון

 שנים. 3

 שלוש שנים נשמע הגיוני. :ר מועצהשגיא, חב רז

 : רז זה מקובל לחלוטין. אש העירשלום בן משה, ר

 אנחנו רוצים לעשות הצבעה. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

רז אני רוצה להתייחס ברצינות לנושא הזה אחד הסכם אסדרה אני  :, חבר מועצהעומר רצון

מחויב שמגישים ובונים ופותחים מזכיר לכולם אני חוזר לזה שוב, זה תהליך ודבר שהוא 

תאגיד עירוני ופונים לרשם החברות דודי ספיר במשרד הפנים שהוא כרגע הפרסונה זה חלק 

מתהליך תקין שצריך לבצע, אני חושב שההסכם הזה היה צריך להגיע הרבה קודם, לא 

לחפש עכשיו את האשמים אני גם שותף לכל ההליכים ובשביל להגיע להסכמות במועצת 

יר כי יש הרבה מחזיקי תיקים אז היו הרבה דיונים רבים בנושא הזה, אני שמח שההסכם הע

הזה הבשיל והיה אפשר להביא אותו לאישור. כמה נקודות, תאגיד עירוני אחד הבשורות של 

תאגיד עירוני וצריך להגיד לראש העיר שאפו על זה עם המשבר, ובנגה מכיר את זה אישית 

 2015ה בתחום הכדורסל העמותה התחילה את הפעילות שלה בשנת מצוין, הוא התעסק עם ז

 התחילה לפעול עם אותו משברון 2007 –, העמותה התחילה לפועל, היא קמה ב 2014בסוף 

שהיה צריך לדאוג לילדים שלנו, ילדים נערים נוער היה צריך לתת להם בית בנושא של 

ית חוקית, בעקבות העמותה תה עמותה לא היה פלטפורמה משפטיהכדורסל, ואם לא הי

אנחנו מקבלים כסף הרשות המקומית נהנית ומקבלת כמו כל רשות מתוקנת תקציבים, דרך 

אגב היו בעבר דיבורים תחומי אחריות ואיך ולמה רשות מקומית, וגם חברה עירונית מקום 

בלב אינם יכולות להפעיל ספורט ייצוגי אז זה פלטפורמה גם של כל הקידום של הספורט 

הייצוגי וזה בשורה וזה נכון שיש בעיר זרוע ביצועית שכזאת, דבר נוסף לגבי מחלקת 

הספורט היו לא מעט דיונים גם בקרב חברי הקואליציה וחשוב להבין מחלקת הספורט בטח 

עיריית ראש העין שהיא הריבון והיא זאת שמנחה, אבל מחלקת הספורט מי שמכיר את 
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הוא מוזמן יש לה היום, היום כל תחום האחריות  תולרזולוציהפעילות מי שרוצה לרדת 

מהבוקר עד הצהריים ניהול אירוע, אני מדבר על ניהול שוטף בלי מקרו ואסטרטגיות ודברים 

מעבר, כרגע היום את כל פעילות של מערכת החינוך בתי הספר, מה זה בתי הספר זה כל 

לנהל את כל הנושא של מפעל  הילדים שלנו שנמצאים במסגרות, פיתוח ליגות, מפעל הזכייה

של  הזכייה, לתת הדרכות והנחיות לכל המורים בחינוך גופני כל זה , זה בבסיס של האחריות

מחלקת הספורט. מלבד זאת יש לה אחריות של ניהול ותחזוקה של כל מתקני הספורט, זה 

פורט משהו שקיים וזה באחריות שלה. מעבר לזה היא צריכה לדאוג לפיתוח כל תשתיות הס

שבנגה ורז אמרו רק זה מסת עבודה ואחריות וניהול  בעיר רק הנושאים האלה מלבד הדברים

שטוב שיש עוד זרוע שמסייעת ואני רואה בראייתי ניהול אסטרטגיה של הרשות המקומית 

שזה כולנו דרך אגב, זה שאני נושא באיזה טייטל ציבורי שלקחתי על עצמי לקחת ולהוביל 

י לא לבד זה לא עסק פרטי שלי, כולנו יחד שותפים לדבר הזה טוב שיש את נושא הספורט אנ

ניהול אירוע אחרי הצהריים, שזה העמותה ומחר, מחרתיים מנהל העמותה  זרוע ביצועית,

נוכל להביא אותו להגיד לו מה היה הדין איך השגת אפשר למדוד אותו ולראות איך מפתחים 

הדבר הזה, מצד שני מהבוקר עד הצהריים יש  את הספורט פה בעיר כי מגיע לתושבים את

של מחלקת הספורט אז להגיד ואני שומע את האמירות מחלקת  באינסטנט יסניהול אירוע 

 הספורט יש לה אחריות כבדה זה מה שאני מנסה להגיד. ראש העיר אני מברך.

 העמותה?שכל המתקנים עוברים לניהול של  מה אתה אומר בעצם :רז שגיא, חבר מועצה

לא זה היה, כל החלק הזה היה התייחסות נטו לעירייה, שהשבתי  :, חבר מועצהעומר רצון

 לך רז בדרך כלל אני משתדל.

 כל האולמות והמגרשים העירייה. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

אני השבתי לדברים מרכזיים שעלו פה, אחד בנגה מה שהעלה ואתה  :, חבר מועצהעומר רצון

חלקת הספורט והשבתי לך לגבי מחלקת הספורט כל מה שאמרתי לך מה שהעלית לגבי  מ

שמחלקת הספורט אחראית לא העמותה. זה מה שרציתי. עוד דבר לסיכום ראש העיר אני 

רוצה להודות לך אישית פעלת רבות בשביל להביא את הסכם האסדרה הזה , בשביל להביא 

חד בתחומו רצה לתרום, אני שמח להסכמות היו לחצים מימין ומשמאל ענייניים כמובן כל א

שהצלחת וקידמת את הנושא הזה ועשית סדר בתחומי האחריות היה חשוב בראייתי להגדיר 

מנהל אירוע בכל משימה זה דבר בסיסי וחשוב ועל זה אני רוצה להגיד לך תדוה רבה, וגם 
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ת חשוב למנכ"ל העירייה שעשינו לו לא מעט כאב ראש תודה על זה. לגבי מנגנון ההתחשבנו

שכולם ידעו פה שמחר לא יוצא צק אלא יהיה מסלול התחשבנות אם מישהו חושב שמחר 

על העמותה הוא טועה זה לא יקרה או על כל גוף עירוני ₪ מיליון  2או ₪ מיליון  3הוא ישים 

יהיה מסלול התחשבנות שמצד אחד גובים ומצד שני אם יהיה צורך מתקצבים ובשורת 

מגוף ₪ מיליון  3יך לגבות שלא יובן מפה שמחר הולכים לחייב פה האמצע יגבו את מה שצר

כזה או אחר. מיכאל סגן ראש העיר אני שמח ששני סגני ראש העיר חזרו לדיון ונותן לנו כבוד 

 זה נותן לנו כבוד.

אני רוצה לשאול שאלה האם אירוח  3לגבי הטבלה בנספח  :, סגן ראש העירעומר שכטר

בהמשך למה שנשאל מקודם הכוונה לצורך העניין אם  50%תוספת חד פעמי אורגן עירוני 

ושם  50%מחלקת נוער, בתי ספר עושים שימוש באולמות ספורט אם הם יש להם תוספת של 

 אני.

מהתעריף מה אתה שונה מתאגיד  50%זה עלות מחייבים אותך.  :, חבר מועצהעומר רצון

 עירוני.

 ב היום.אני שואל מה המצ :, חבר מועצהבני אנניה

 מה המצב היום.  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 .50%פה רשום תוספת  :, חבר מועצהבני אנניה

 חברים הוא צודק צריך לתקן את זה. :, חבר מועצהעומר רצון

 : זה פר שעה.אש העירשלום בן משה, ר

תוספת חברה שניה, תנו לי אני אסביר אם אתם  50%זה  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

ם לתקן נתקן אתם מחליטים לא אני, ראש העיר סודי ביותר עד לפני שנתיים לא כולם רוצי

 שילמו על שימוש באולמות. 

שזה תקלה אולי צריך להחזיר לנוער ולצעירים כמה שנים אחורה  :, חבר מועצהבני אנניה

 את מה שהם שינו.

 240זה יעלה לה  אמרנו אם תנועת הצופים רוצה אולם לשעה :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

.₪ 

 ?50%למה לא  :, חבר מועצהעומר רצון
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 כי צריך לנקות וצריך לסדר ולארגן. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

שמחלקת הנוער, אילן זה טעות בעינך תקן אותי אם אני טועה  :, חבר מועצהבני אנניה

 גדול.  אולם ספורט₪,  250לא ₪ שמחלקת הנוער היום לוקחת אולם היא משלמת אלפי 

 לשעה.₪  240לשעה זה כלום. זה  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

חברים בואו נעשה סדר אולמות הספורט בתקופה האחרונה הפכו  :, חבר מועצהעומר רצון

 80%להיות למן היכלי תרבות היום ברוך השם יש בראש העין היכל תרבות אני אומר לכם 

שיגיע מיכאל לשאלתך, אבל אל  לפילנתרופכה מהפעילויות ילכו לתוך היכל התרבות. אני מח

 תשכחו מחר בבוקר רוב הפעילויות גם אצל שכטר בחינוך וגם אצלך יכנסו להיכל תרבות.

 מה שונה בין מה שהיה לעכשיו? :, חבר מועצהבני אנניה

 : שום דבר עשינו רק סדר. , יועמ"ש העירייהד פרומה פורת"עו

שעת עבודה לשעת שכירות זה הכל. זה לא הרבה כסף מיסוד ל :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 לשעה זה לא הרבה כסף.₪  240

: להסכם אסדרה בין עיריית ראש העין לעמותת , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

אני רוצה למנות את השינויים שסוכם עליהם זה הכל לאשר את הסכם האסדרה הספורט. 

ספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות שסוכם בין עיריית ראש העין לבין עמותת ה

ו'  6הספורט והפנאי בראש העין כפי שהונח על שולחן המועצה בשינויים הבאים. סעיף 

הבהרה לעניין האירועים כפי שנמסר על ידי היועצת המשפטית בתחילת הדיון בנושא הזה. 

 1סף בנספח שנים, שינוי נו 3 –שנים ל  5א' במקום  15אנחנו משנים את סעיף  15סעיף 

עמודה אמצעית מקום בלב פעילויות קיימות ימחקו המילים ביצוע חוגים בתחום בלתי 

 פורמלי וזהו.

או אין  2פלוס  3, זה 3שנים ועושים תחנה של  5 –אני הבנתי שזה ל  :, חבר מועצהעומר רצון

עשות דבר כזה. לשלוש שנים עם אופציה לשתיים. הוא ביקש לעשות בחינה רז וזה הגיוני ל

באמצע מבחן אבל הוא לא אומר שבואו תעשו את כל ה.. אתה עושה מבחנים ותעשו את 

 שנים. 3האופציה של שנתיים אם לא נביא הסכם חדש זה לא 

 שנים. 3פלוס אופציה לשנתיים אבל בתום  3זה  :אש העירשלום בן משה, ר
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אני שמעתי היא אמרה  אני יודע מה אתה אמרת אני יודע מה יקרה :, חבר מועצהעומר רצון

3. 

 שנים זה פסק זמן בסדר גמור. 3בתום  :אש העירשלום בן משה, ר

 : אם זה אופציה זה צריך לחזור למועצה., יועמ"ש העירייהד פרומה פורת"עו

. יש לי את האופציה להאריך או לא  2+  3אז אני מאשר מראש  :, חבר מועצהעומר רצון

 יא הריבון.להאריך. יש לי לעירייה העירייה ה

יום לבקש לסיים את זה בס"ק ב'  90 –אני יכולה ב  :, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 אז בשביל מה צריך את זה.

יום אתה יכול להביא  90 –אז בשביל מה צריך את זה, רז כתוב ב  :, חבר מועצהעומר רצון

 נבדוק.  שנים נעשה מבחן 3את זה לסיכום את ההסכם אז למה. אמרנו נעשה בתוך 

זה אמור להגן על אליוסף כי מה יקרה נגיד כפינו עליו את ההסכם  :שגיא, חבר מועצה רז

רעונות והפסדים והוא בא ואומר אנחנו הבעלים ואנחנו כופים עליו יהזה והוא בשנתיים בג

 זה לנצח לחמש שנים במקום שישים את המפתחות.

 .2+  3ציה של אבל אתה לא יכול לשים אופ :, חבר מועצהעומר רצון

 יכול. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 .2+  3אז נשים אופציה של  :, חבר מועצהעומר רצון

 .3+  2אני מציע  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 .2+  3לא אל תהפוך  :, חבר מועצהעומר רצון

שנים עם  3 –: כדי שיצא משהו סביר שההסכם הוא ל , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 ציה לעמותה להאריך אותו בשנתיים נוספות, אופ

 .3+  2עדיף  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

לא, לא. זה לא עמותה של הבית כנסת. אתה רוצה בחירות בוא  :, חבר מועצהעומר רצון

 נתחיל עם הבחירות אני יודע למה אמרת שנתיים. אני המלצתי על העמותה.

 .זהו 2שנים +  3: אש העירשלום בן משה, ר
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חמישה חודשים אחרי  2024: הפעלת האופציה במרץ , חבר מועצהבני בנגה בית אור

 הבחירות הבאות לרשות העיר.

 חברים אנחנו מעלים להצבעה,  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 : סגני ראש העיר חזרו חזרה לדיון.אש העירשלום בן משה, ר

בהצלחה ואנחנו לרשותך וזה חשוב אני רוצה לאחל לאליוסף  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 ראש העיר? ואנחנו בהתאם למה שציינה היועצת המשפטית מעלים את הסעיף הזה להצבעה.

 : בעד.ראש העירשלום בן משה, 

 מיכאל? איננו.: ישי אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 : עומר שכטר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :סגן ראש העיר עומר שכטר,

 ,יננוא שלום מעוז, איננה סופרין מיכל איננו עדי אביני: אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 עומר? איננו., עופר גבאי איננו דורון אמסלם

 .בעד :, חבר מועצהעומר רצון

 : בני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהבני אנניה

 רז? איננו. אדמונייעקב : אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 אני נמנע במחאה על העדר חברי אופוזיציה. :, חבר מועצהרז שגיא

 : משה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד., חבר מועצהמשה בן טובים

 בנגה? איננו. חנוך עוז, איננה פנחסי יוכי: אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד., חבר מועצהבני בנגה בית אור

 
 6החלטה מס' 

: מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הסכם אסדרה בין עיריית ראש בסדר היום 7 סעיף
 העין לבין עמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין

 .עם השינויים כפי שהוצגו בישיבה
 ,( שלום בן משה, מיכאל מלמד, עומר שכטר, עומר רצון, בני אנניה, משה בן טובים7) בעד:

 בני בנגה בית אור.
 ( רז שגיא.1: )נמנע
 ( ישי אדוארד, שלום מעוז, דורון אמסלם, יעקב אדמוני, חנוך עוז.5: )יצאו
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אישור עדכון הסכם האסדרה בין עיריית ראש העין לבין החברה  .8

, הטבלה תהווה נספח 7/2018הכלכלית לראש העין בע"מ מתאריך 
ובכל מקום שקיימת אי התאמה בין ההסכם לבין הנספח יראו  להסכם 

 ______________________את ההסכם כמתוקן בהתאם לאמור בנספח

 

אני רוצה לחזור על ההבהרות שאמרנו, כל  8: לפני שנעבור לסעיף ראש העירשלום בן משה, 

הגישה בקשר לחברה הכלכלית בכל מה שנאמר בדיון הקודם ובדיון הזה הגישה היא 

רויקטים מהעירייה ככל האפשר, אני לא יכול להתחייב שהיא שהחברה הכלכלית תקבל פ

תקבל את כל הפרויקטים כי יש פרויקטים שאי אפשר לתת לה אבל ככלל זה הרעיון העומד 

 מאחורי זה. עושים אסדרה לחברה הכלכלית.

אני לא עושה אסדרה ככה אני אגיד לך למה איפה גבאי? איפה  :, חבר מועצהעומר רצון

 וא לא מגיע.המנכ"ל למה ה

 הדירקטורים לא נמצאים. :שגיא, חבר מועצה רז

 :  המנכ"ל לא נמצא והוא לא היה צריך לבוא. אש העירשלום בן משה, ר

 חסרים דירקטורים. :שגיא, חבר מועצה רז

 אני דירקטור. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

יאים את : מכיוון שיש הסדר קבוע שאושר בעבר אנחנו מבראש העירשלום בן משה, 

שמקבלים החברה הכלכלית יש גם שינויים  םהדיווידנדיהתיקון בטבלה שמגדירה את 

 לטובה. עמלות בדיוק. סליחה עמלות. 

: שאלה מה זה פה בעמודה השניה משמאל כתוב החלטת , חבר מועצהבני בנגה בית אור

 ראש העיר מה זה.

 : כתוב החלטה זה המלצת ראש העיר.אש העירשלום בן משה, ר

 אם החלטת תודה רבה לא צריך להצביע. :שגיא, חבר מועצה רז

זה המלצת ראש העיר למועצה זה טעות סופר אם זה החלטה  :אש העירשלום בן משה, ר

 אני לא צריך להביא את זה הנה, עכשיו זה החלטת מועצת העיר. 

 זה החלטת ראש העיר בדיונים. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 : רחבעם קבל הערה.בר מועצה, חבני בנגה בית אור

 לא אני כתבתי את זה. :, גזבר העירייהרחבעם חיים
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שמנהל ויכוחים  אני רוצה להעיר הערה לגבי עופר גבאי :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

בהנהלה לגבי החברה הכלכלית במועצה והוא עושה הרבה טררם ורעש היה מן הראוי שיהיה 

 נאה מקיים. אני דיברתי על עופר גבאי.פה לפחות להצבעה הזאת, נאה דורש 

: אני חושב שזה נכון  עופר גבאי היה צריך להיות כאן אני לא יודע אש העירשלום בן משה, ר

 למה הוא לא כאן. 

אישור עדכון הסכם אסדרה בין עיריית ראש העין לבין  8סעיף  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

הטבלה תהווה נספח להסכם ובכל מקום  7/2012החברה הכלכלית לראש העין בע"מ תאריך 

שקיימת אי התאמה בין ההסכם לבין הנספח יראו את ההסכם המתוקן בהתאם לאמור 

 בנספח. 

זה שיפור גדול אבל אני רוצה לדעת האם יהיה כתוב שברירת המחדל  :שגיא, חבר מועצה רז

ויקט שניתן אני בתכנית העבודה של עיריית ראש העין היא להעביר לחברה הכלכלית כל פר

 לא אומר לעשות דברים בניגוד לחוק, האם זה יופיע, יהיה ביום שלישי תיקון כזה?

: קודם כל הדברים האלה נאמרו אתמול בדירקטוריון של החברה אש העירשלום בן משה, ר

הכלכלית. כתובים, שהעיקרון המנחה המכתיב, למה אתה קורא לזה ברירת מחדל לא 

 הבנתי.

פרויקטים ועכישו  10כי ברירת מחדל שאתה שואל את עצמך קיבלנו  :מועצהשגיא, חבר  רז

אתה אומר למי אנחנו נותנים, זה נצא למכרז, זה ניתן למשכ"ל, ברירת מחדל זה אומר שבכל 

 מקרה שזה חוקי ואפשרי זה קודם כל עובר לחברה הכלכלית.

הוא לא נכון. אתה : קודם כל המושג ברירת מחדל במקרה הזה אש העירשלום בן משה, ר

צריך ללכת על דרך החיוב לא על דרך השלילה, הדרך החיוב הוא שאנחנו רוצים לתת לחברה 

 הכלכלית כל פרויקט נקודה לא כברירת מחדל, ברירת מחדל זה כשאין לך ברירה.

אני מקבל. האם הכלל יהיה שכל פרויקט שזה אפשרי הולך לחברה  :שגיא, חבר מועצה רז

 הכלכלית?
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: הכלל הוא שכל פרויקט שזה אפשרי ילך לחברה הכלכלית יש אש העירום בן משה, רשל

פרויקטים שהיא לא יכולה לעשות, יש פרויקט שנאמר שהוא נעשה על ידי משרד התחבורה 

נת"י למשל, למשל אבל באותם מקומות שיש בניה, וכבישים ותשתיות ובניה הוא עכשיו 

עד אתמול למשל שהיתה פתיחת מכרזים לחברות בניה כרגע היום כבר בנוי יורת מדוע, כי 

לא יכול היה לעשות בניה. הוא לא יכול היה לא היה לו מנגנון כזה, הוא יצא במנגנון יצא 

מכרז לחברות בניה ברמה אחת, שתיים, שלוש וארבע, מכרז מסגרת, מכרז מסגרת נותן 

יצוע יכול לצאת, אותו דבר יתרון גדול מאוד ברגע שהוא מקבל יש לו תב"ר יש תכנון יש ב

 בתשתיות והוא נמצא בפוזיציה הזאת.

 ראש העיר? אני רוצה להעלות להצבעה. 8סעיף  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 : בעד.אש העירשלום בן משה, ר

רגע עם התיקון זה לא החלטת ראש העיר זאת המלצת ראש העיר,  :שגיא, חבר מועצה רז

 ש העיר.את המלצת רא האם אנחנו מקבלים

 ראש העיר כן בהחלט. אני חוזר על ההצבעה. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 : בעד.שלום בן משה, ראש העיר

 : ישי איננו. מיכאל?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :מיכאל מלמד, סגן ראש העיר

 : עומר שכטר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :עומר שכטר, סגן ראש העיר

 : עדי אביני איננו מיכל סופרין איננה, שלום מעוז איננו,כ"ל העירייהאילן הררי, מנ

 דורון אמסלם איננו, עופר גבאי איננו. עומר?

 : בעד.עומר רצון, חבר מועצה

 : בני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.בני אנניה, חבר מועצה

 : יעקב אדמוני איננו. רז?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :עצהרז שגיא, חבר מו

 : משה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.משה בן טובים, חבר מועצה
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 : יוכי פנחסי איננה, חנוך עוז איננו. בנגה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.בני בנגה בית אור, חבר מועצה

 

 7החלטה מס' 
עדכון הסכם האסדרה בין  מאשרת פה אחד : מליאת המועצהבסדר היום 8סעיף 
, 7/2018ת ראש העין לבין החברה הכלכלית לראש העין בע"מ מתאריך עיריי

הטבלה תהווה נספח להסכם ובכל מקום שקיימת אי התאמה בין ההסכם 
 לבין הנספח יראו את ההסכם כמתוקן בהתאם לאמור בנספח.

 
 ( שלום בן משה, מיכאל מלמד, עומר שכטר, עומר רצון, בני אנניה, רז שגיא, 8) בעד:

 בני בנגה בית אור.ובים, משה בן ט
 ( ישי אדוארד, שלום מעוז, דורון אמסלם, יעקב אדמוני, חנוך עוז.5: )יצאו

 

 :שלושה סעיפים קצרים. אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 
אישור האצלת סמכות חתימה של ראש העירייה לשפרה סטרוסקי   .9

מנהלת אגף החינוך, על כל נושא כספי בחשבון הבנק של בתי הספר 
 ₪ 30,000בניהול עצמי עד סך של 

 להלן רשימת בתי הספר:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

קראנו ויש לי רק שאלה אחת למה מופיעים פה רק רשימת בתי הספר  :שגיא, חבר מועצה רז

 הללו ולא כל בתי הספר?

 התקנה זה רק בתי ספר חדשים. כי החוק, :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 זה לא התשובה. :, חבר מועצהעומר רצון

 

ן סניף בנק שם ביה"ס  מס' חשבו

 190514 348 14 פרס

 193424 348 14 חיים גורי

ן  193416 348 14 רונה רמו

 532784 677 12 בראשית

 525168 677 12 ממ"ד צומח

 532725 677 12 נופרים

 C 12 677 532741צומח 

 E 20 543 146386צומח 
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 זה ניהול עצמי. אלה בתי ספר חדשים לאחרים יש. :, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 9רק החדשים של ניהול עצמי. סעיף  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 : עד שזה יוסדר בחקיקה., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 ראש העיר? הצבעה. 9סעיף  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 : בעד.שלום בן משה, ראש העיר

 : ישי איננו. מיכאל?יהאילן הררי, מנכ"ל העירי

 בעד. :מיכאל מלמד, סגן ראש העיר

 : עומר שכטר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :עומר שכטר, סגן ראש העיר

 : עדי אביני איננו מיכל סופרין איננה, שלום מעוז איננו,אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 דורון אמסלם איננו, עופר גבאי איננו. עומר?

 : בעד.ועצהעומר רצון, חבר מ

 : בני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.בני אנניה, חבר מועצה

 : יעקב אדמוני איננו. רז?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :רז שגיא, חבר מועצה

 : משה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.משה בן טובים, חבר מועצה

 איננו. בנגה? יצא. : יוכי פנחסי איננה, חנוך עוזאילן הררי, מנכ"ל העירייה
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 8החלטה מס' 
האצלת סמכות חתימה של מליאת המועצה מאשרת פה אחד  בסדר היום: 9סעיף 

ראש העירייה לשפרה סטרוסקי מנהלת אגף החינוך, על כל נושא כספי 
 ₪ 30,000בחשבון הבנק של בתי הספר בניהול עצמי עד סך של 

 להלן רשימת בתי הספר:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 רצון, בני אנניה, רז שגיא, ( שלום בן משה, מיכאל מלמד, עומר שכטר, עומר 7) בעד:
 משה בן טובים, 

 , ( ישי אדוארד, שלום מעוז, דורון אמסלם, יעקב אדמוני, חנוך עוז6: )יצאו
 .בני בנגה בית אור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ן יףסנ בנק שם ביה"ס  מס' חשבו

 190514 348 14 פרס

 193424 348 14 חיים גורי

ן  193416 348 14 רונה רמו

 532784 677 12 בראשית

 525168 677 12 ממ"ד צומח

 532725 677 12 נופרים

 C 12 677 532741צומח 

 E 20 543 146386צומח 
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אושרה  9/2/2021בישיבת מועצת העירייה מיום  -אישור תיקון טעות .10

שירותי למתן  50%הגדלת התקשורת עם  יועץ ניקוז בשיעור של עד 
( לתקנות עיריות 7)3על פי תקנה לעיר הקיימת ייעוץ בתחום הניקוז 

, בהינתן שמדובר באותו שירות, היועץ נבחר 1987-( התשמ"חמכרזים)
במכרז ובשים לב להיקף השירות הנוסף, חלה טעות בשם היועץ ומבוקש 

  לעדכן כי היועץ הוא אדריכל דינקן בטעות נכתב אדריכל רזניק(.

 תה טעות בשם היועץ. כפי שכתוב.יאישור תיקון טעות סופר הי :, מנכ"ל העירייהיאילן הרר

 ראש העיר?

 : בעד.שלום בן משה, ראש העיר

 : ישי איננו. מיכאל?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :מיכאל מלמד, סגן ראש העיר

 : עומר שכטר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :עומר שכטר, סגן ראש העיר

 : עדי אביני איננו מיכל סופרין איננה, שלום מעוז איננו,ן הררי, מנכ"ל העירייהאיל

 דורון אמסלם איננו, עופר גבאי איננו. עומר?

 : בעד.עומר רצון, חבר מועצה

 : בני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.בני אנניה, חבר מועצה

 : יעקב אדמוני איננו. רז?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :יא, חבר מועצהרז שג

 : משה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.משה בן טובים, חבר מועצה

 : יוכי פנחסי איננה, חנוך עוז איננו. בנגה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.בני בנגה בית אור, חבר מועצה
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 9החלטה מס' 
ה טעות בשם חל 9/2/2021בישיבת מועצת העירייה מיום : בסדר היום 10סעיף 

ין בטעות נכתב אדריכל היועץ ומבוקש לעדכן כי היועץ הוא אדריכל דינק
 רזניק.

ניקוז מליאת המועצה מאשרת פה אחד   דינקיןהגדלת מכסת שעות לאדריכל 
על פי לעיר הקיימת למתן שירותי ייעוץ בתחום הניקוז  50%בשיעור של עד 

בהינתן שמדובר  ,1987-( התשמ"חמכרזים)( לתקנות עיריות 7)3תקנה 
 באותו שירות, היועץ נבחר במכרז ובשים לב להיקף השירות הנוסף.

 
 ( שלום בן משה, מיכאל מלמד, עומר שכטר, עומר רצון, בני אנניה, רז שגיא, 8) בעד:

 בני בנגה בית אור.משה בן טובים, 
 ( ישי אדוארד, שלום מעוז, דורון אמסלם, יעקב אדמוני, חנוך עוז.5: )יצאו

 
 .אישור הסכם בין העירייה לבין הריבוע הכחול נדל"ן בע"מ .11

 

 הריבוע הכחול נדל"ן בע"מ. אישור הסכם בין העירייה לבין :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בכניסה באפק הלכתי לראות זה רק לטובתנו. :שגיא, חבר מועצה רז

ם בצמוד למתחם כפי שכתוב. תוכנית פארק אפק חניה מדרו :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 ראש העיר? הריבוע הכחול נדל"ן.

 : בעד.שלום בן משה, ראש העיר

 : ישי איננו. מיכאל?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :מיכאל מלמד, סגן ראש העיר

 : עומר שכטר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :עומר שכטר, סגן ראש העיר

 מיכל סופרין איננה, שלום מעוז איננו,: עדי אביני איננו אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 דורון אמסלם איננו, עופר גבאי איננו. עומר?

 : בעד.עומר רצון, חבר מועצה

 : בני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.בני אנניה, חבר מועצה

 : יעקב אדמוני איננו. רז?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :רז שגיא, חבר מועצה

 : משה?ירייהאילן הררי, מנכ"ל הע
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 : בעד.משה בן טובים, חבר מועצה

 : יוכי פנחסי איננה, חנוך עוז איננו. בנגה?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.בני בנגה בית אור, חבר מועצה
 
 

 10החלטה מס' 
מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסכם בין העירייה לבין הריבוע  בסדר היום: 11סעיף 

 הכחול נדל"ן בע"מ.
 

 ( שלום בן משה, מיכאל מלמד, עומר שכטר, עומר רצון, בני אנניה, רז שגיא, 8) בעד:
 בני בנגה בית אור.משה בן טובים, 

 ( ישי אדוארד, שלום מעוז, דורון אמסלם, יעקב אדמוני, חנוך עוז.5: )יצאו

 

 

 

 

 ום הישיבה.ת
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 דף ריכוז החלטות

 

 1החלטה מס' 
המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת שור אי בסדר היום: 2סעיף 

לעשיית שימוש  580030039"האגודה למלחמה בסרטן בישראל", ע"ר מס' 
, הידוע כגוש  4ברחוב אירוס  7במקלט מס'  מגרש  269ח"ח  5487בראש העין

2021 .  למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הרשות כנספח א'
המלצת ועדת הקצאות למתן זכות ד מליאת המועצה מאשרת פה אח: החלטה

 580030039שימוש לעמותת "האגודה למלחמה בסרטן בישראל", ע"ר מס' 
בראש העין, הידוע כגוש  4ברחוב אירוס  7לעשיית שימוש במקלט מס' 

למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הרשות  2021מגרש  269ח"ח  5487
 כנספח א'.

 , מיכאל מלמד, שלום מעוז, דורון אמסלם, ( שלום בן משה, ישי אדוארד12: )בעד
 עומר רצון, בני אנניה, יעקב אדמוני, רז שגיא, משה בן טובים, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.

 
 2החלטה מס' 

אישור המלצת ועדת הקצאות להגדלת השטח הבנוי ללא : בסדר היום 3סעיף 
מס'  שינוי בשטח המגרש לעמותת בית הכנסת הספרדי מצפק אפק, ע"ר

 903מגרש  91ח"ח  5511, הקצאה של מקרקעין הידועים כגוש 580305076
מ"ר ברחוב רמת הגולן בראש העין. שטח ההגדלה ישמש את  1,000בשטח של 

מ"ר ותוספת שטח  112.20 -העמותה להגדלת עזרת נשים בקומה הראשונה בכ
 מ"ר לצורך מדרגות. 21.21 -בקומת הקרקע בכ

המלצת ועדת הקצאות להגדלת השטח אשרת פה אחד מליאת המועצה מ: החלטה
הבנוי ללא שינוי בשטח המגרש לעמותת בית הכנסת הספרדי מצפק אפק, 

 91ח"ח  5511, הקצאה של מקרקעין הידועים כגוש 580305076ע"ר מס' 
מ"ר ברחוב רמת הגולן בראש העין. שטח  1,000בשטח של  903מגרש 

 -נשים בקומה הראשונה בכההגדלה ישמש את העמותה להגדלת עזרת 
 מ"ר לצורך מדרגות. 21.21 -מ"ר ותוספת שטח בקומת הקרקע בכ 112.20

 ( שלום בן משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, שלום מעוז, דורון אמסלם, 12: )בעד
 עומר רצון, בני אנניה, יעקב אדמוני, רז שגיא, משה בן טובים, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.

 
 3החלטה מס' 

ביטול הפקעת זכות השימוש והחזקה שבוצעה מכוח אישור  בסדר היום: 4סעיף 
( הידוע כגוש 418-06307239מ"ר )תכנית  4,000בשטח של  150תכנית רנ/

( המיועד להקמת תחנת משטרה מרחבית 135)לשעבר ח"ח  153ח"ח  4252
 .בעיר

זקה ביטול הפקעת זכות השימוש והחמליאת המועצה מאשרת פה אחד : החלטה
( 418-06307239מ"ר )תכנית  4,000בשטח של  150שבוצעה מכוח תכנית רנ/

( המיועד להקמת תחנת 135)לשעבר ח"ח  153ח"ח  4252הידוע כגוש 
 משטרה מרחבית בעיר

 ( שלום בן משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עומר שכטר, שלום מעוז, 13: )בעד
 מוני, רז שגיא, משה בן טובים, חנוך עוז, דורון אמסלם, עומר רצון, בני אנניה, יעקב אד

 בני בנגה בית אור.
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 4החלטה מס' 

המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת אישור : בסדר היום 5סעיף 
לעשיית שימוש במבנה בית כנסת  580597474"ששון ושמחה", ע"ר מס' 

 5581ש מ"ר הידוע כגו 150בראש העין, בגודל של  16ברחוב גרטרוד עליון 
למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הקצאה כנספח  803מגרש  125ח"ח 

יין  א. מועצת העירייה אישרה הקצאה לתקופה של שנתיים והוספת סעיף לענ
קבלת מתפללים קבועים )המתפללים באופן בשבתות וחגים( המעוניינים בכך 

 כן.כחברי עמותה, אלא אם יש נסיבות ענייניות שמצדיקות שלא לעשות 
מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצת ועדת הקצאות למתן זכות : החלטה

לעשיית שימוש  580597474שימוש לעמותת "ששון ושמחה", ע"ר מס' 
מ"ר  150בראש העין, בגודל של  16במבנה בית כנסת ברחוב גרטרוד עליון 

למטרת פעילות העמותה בהתאם  803מגרש  125ח"ח  5581הידוע כגוש 
אה כנספח א. לתקופה של שנתיים והוספת סעיף לעניין קבלת להסכם הקצ

מתפללים קבועים )המתפללים באופן בשבתות וחגים( המעוניינים בכך 
 כחברי עמותה, אלא אם יש נסיבות ענייניות שמצדיקות שלא לעשות כן.

 ( שלום בן  משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עומר שכטר, דורון אמסלם, 12: )בעד
 ן, בני אנניה, יעקב אדמוני, רז שגיא, משה בן טובים, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.עומר רצו

 ( שלום מעוז.1: )יצא

 
 5החלטה מס' 

מבנק ₪ מיליון  5אישור ערבות העירייה לקבלת אשראי לשוטף בסך : בסדר היום 6סעיף 
 ראש העין עבור החברה הכלכלית. 543מזרחי, סניף 

 5ת פה אחד ערבות העירייה לקבלת אשראי לשוטף בסך מליאת המועצה מאשר: החלטה
 ראש העין עבור החברה הכלכלית. 543מבנק מזרחי, סניף ₪ מיליון 

 ( שלום בן  משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עומר שכטר, עומר רצון, בני אנניה, 11: )בעד
 יעקב אדמוני, רז שגיא, משה בן טובים, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.

 ( שלום מעוז, דורון אמסלם.2: )ויצא

 

 
 6החלטה מס' 

אישור הסכם אסדרה בין עיריית ראש העין לבין עמותת הספורט : בסדר היום 7סעיף 
 העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין.

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הסכם אסדרה בין עיריית ראש העין לבין : החלטה
עם  העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין עמותת הספורט

 .השינויים כפי שהוצגו בישיבה
 ( שלום בן משה, מיכאל מלמד, עומר שכטר, עומר רצון, בני אנניה, משה בן טובים,7) בעד:

 בני בנגה בית אור.
 ( רז שגיא.1: )נמנע
 מוני, חנוך עוז.( ישי אדוארד, שלום מעוז, דורון אמסלם, יעקב אד5: )יצאו
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 7החלטה מס' 
ן עיריית ראש העין לבין אישור : בסדר היום 8סעיף  עדכון הסכם האסדרה בי

, הטבלה תהווה נספח 7/2018החברה הכלכלית לראש העין בע"מ מתאריך 
להסכם ובכל מקום שקיימת אי התאמה בין ההסכם לבין הנספח יראו את 

 ההסכם כמתוקן בהתאם לאמור בנספח.
עדכון הסכם האסדרה בין עיריית ראש  מאשרת פה אחד מליאת המועצה: חלטהה

, הטבלה 7/2018העין לבין החברה הכלכלית לראש העין בע"מ מתאריך 
ן  תהווה נספח להסכם ובכל מקום שקיימת אי התאמה בין ההסכם לבי

 הנספח יראו את ההסכם כמתוקן בהתאם לאמור בנספח.
 מלמד, עומר שכטר, עומר רצון, בני אנניה, רז שגיא,  ( שלום בן משה, מיכאל8) בעד:

 בני בנגה בית אור.משה בן טובים, 
 ( ישי אדוארד, שלום מעוז, דורון אמסלם, יעקב אדמוני, חנוך עוז.5: )יצאו

 

 

 8החלטה מס' 
האצלת סמכות חתימה של ראש העירייה לשפרה אישור  בסדר היום: 9סעיף 

כל נושא כספי בחשבון הבנק של בתי הספר  סטרוסקי מנהלת אגף החינוך, על
 ₪ 30,000בניהול עצמי עד סך של 

 להלן רשימת בתי הספר:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
האצלת סמכות חתימה של ראש : מליאת המועצה מאשרת פה אחד החלטה

ן  העירייה לשפרה סטרוסקי מנהלת אגף החינוך, על כל נושא כספי בחשבו
עד סך של לעיל, בטבלה שהמפורטים הבנק של בתי הספר בניהול עצמי 

30,000 ₪. 
 ם בן משה, מיכאל מלמד, עומר שכטר, עומר רצון, בני אנניה, רז שגיא, ( שלו7) בעד:

 משה בן טובים, 
 ( ישי אדוארד, שלום מעוז, דורון אמסלם, יעקב אדמוני, חנוך עוז, 6: )יצאו

 .בני בנגה בית אור

 

ן סניף בנק שם ביה"ס  מס' חשבו

 190514 348 14 פרס

 193424 348 14 חיים גורי

ן  193416 348 14 רונה רמו

 532784 677 12 בראשית

 525168 677 12 ממ"ד צומח

 532725 677 12 נופרים

 C 12 677 532741צומח 

 E 20 543 146386צומח 
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 9החלטה מס' 
 9/2/2021בישיבת מועצת העירייה מיום  -תיקון טעות : בסדר היום 10סעיף 

ניקוז בשיעור של עד אושרה ה יועץ  למתן שירותי  50%גדלת התקשורת עם  
( לתקנות עיריות 7)3על פי תקנה לעיר הקיימת ייעוץ בתחום הניקוז 

, בהינתן שמדובר באותו שירות, היועץ נבחר במכרז 1987-( התשמ"חמכרזים)
כי  ובשים לב להיקף השירות הנוסף, חלה טעות בשם היועץ ומבוקש לעדכן 

. היועץ הו נכתב אדריכל רזניק(  א אדריכל דינקן בטעות 
חלה טעות בשם היועץ  9/2/2021בישיבת מועצת העירייה מיום : החלטה

 ין בטעות נכתב אדריכל רזניק.ומבוקש לעדכן כי היועץ הוא אדריכל דינק
ניקוז מליאת המועצה מאשרת פה אחד   דינקיןהגדלת מכסת שעות לאדריכל 

על פי לעיר הקיימת ותי ייעוץ בתחום הניקוז למתן שיר 50%בשיעור של עד 
, בהינתן שמדובר 1987-( התשמ"חמכרזים)( לתקנות עיריות 7)3תקנה 

 באותו שירות, היועץ נבחר במכרז ובשים לב להיקף השירות הנוסף.
 ( שלום בן משה, מיכאל מלמד, עומר שכטר, עומר רצון, בני אנניה, רז שגיא, 8) בעד:

 נגה בית אור.בני במשה בן טובים, 
 ( ישי אדוארד, שלום מעוז, דורון אמסלם, יעקב אדמוני, חנוך עוז.5: )יצאו

 

 
 10החלטה מס' 

 אישור הסכם בין העירייה לבין הריבוע הכחול נדל"ן בע"מ. בסדר היום: 11סעיף 
מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסכם בין העירייה לבין הריבוע הכחול נדל"ן : החלטה

 בע"מ.
 ( שלום בן משה, מיכאל מלמד, עומר שכטר, עומר רצון, בני אנניה, רז שגיא, 8) בעד:

 בני בנגה בית אור.משה בן טובים, 
 ( ישי אדוארד, שלום מעוז, דורון אמסלם, יעקב אדמוני, חנוך עוז.5: )יצאו

 

 

 

 
      ____________________        ___________________ 

 שלום בן משה              אילן הררי           
 ראש העיר               מנכ"ל העירייה       

 


