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 54/14ערב טוב פתיחת ישיבת מליאת המועצה מן המניין,  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

משתתפים: ראש העיר, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עומר שכטר, עדי אביני,   24/8/21תאריך 

שלום מעוז בזום, דורון אמסלם,  יעקב אדמוני נוכח, ד"ר פנחסי נוכחת, רז שגיא נוכח,  חנוך 

 .עוז

נחנו בסימן של חגיגה קודם כל מזל טוב לסבתא פרומה נכד א : אש העירשלום בן משה, ר

 52ברכות ממש באמת ברכות לעוד נכדים בעתיד. מזל טוב לחנוך עוז אתמול מלאו לו ראשון, 

שנים להולדתו מזל טוב. כמה עדכונים מאוד קצרים, מזל טוב לרז שגיא שחיתן את בנו 

יתה פגישה עם שרת הפנים שעניינה של הפגישה, יאתמול, בשעה טובה. אתמול שלשום ה

יני פנים פרסה אלא עסקה בנושא של תחנת הכוח אנחנו עניינה של הפגישה אינה קשורה לעני

העברנו את עמדתנו חד משמעית, גם נציגת מטה המאבק דיברה שם וגם מנהלת המחלקה 

בשפ"ע, דיברה שם, וגם אנוכי ואני אמרתי לה באופן ברור שאני מצפה לזה שהיא תתמוך 

שלה לפני הבחירות ותביע את עמדתה החד משמעית כמו שהיא אמרה יחד עם ראש המפלגה 

שהם מתנגדים להקמת תחנת הכוח בצומת קסם ובכלל תחנות כוח יש יותר מידי גז, אבל 

תחנת הכוח בצומת קסם, היא אמרה שהיא תנחה את יו"ר הועדה העניין הזה באופן רציני 

ובאופן יסודי ואנחנו יודעים באופן לא פורמלי שהיא עמדתה חד משמעית לגבי התחנה. 

אדומה אני מבקש מהמנכ"ל שיסקור בכמה מילים את  הרב ראש העין אנחנו לצערי

המשמעויות של העניין הזה כולל בדיקות .. דבר נוסף היום התקיים פעם ראשונה לפי דעתי 

 150 –שיזם אותו רשות המקומית עם למעלה מ אירוע מכונן של כנס לאומי בנושא חינוך 

ם, השתתף שם מנכ"ל משרד הבריאות, ראשי רשויות, מועצות מקומיות, ממקומות שוני

מנכ"ל משרד הבריאות וגם שרת החינוך ובאופן כללי המסר הכללי הוא שלושה מסרים 

חשובים: אחד שבעצם זאת הכרה דה יורה דה פקטו של השלטון המקומי וראשי רשויות 

באשר הם מכל מפלגות מכל המגזרים פורסים בעצם נושאים בנטל העבודה היום יומית 

ית, נושאים כלליים הנושא היה הפעם נושא החינוך בעצם הם אשר יודעים את מה והכלל

שצריך, ולכן באופן אני אומר בשורות כלליות אני אומר צריך להגדיל ככל האפשר את 

 הפרוצדורההסמכויות שלהם, להשפיע, בעיר שלהם על פי הבנתם, וצריך להקטין את 

כל אגפיו השונים זה מסקנה מספר אחת.  ולהקטין את הבירוקרטיה של משרד החינוך על

מסקנה מספר שתיים בד בבד כמובן כשיש הגדלה והרחבה של סמכויות הרשות אז הביטוי 
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המעשי המקצועי זה בעצם הרחבה של הסמכויות מה שנקרא אוטונומיה זה לא בדיוק 

המילה המתאימה אבל אין ספק שסמכויות יותר גדולות למנהלי בתי הספר, למנהלות 

מורים כדי להתאים את הלימודים, כדי להגשים חלומות שלהם, כדי לעשות תכניות ול

ומשרד החינוך צריך לאפשר להם את הדבר הזה לעשות זאת. הנקודה השלישית והחשובה 

גם כן היא שצריך לזכור שרשויות בארץ לא כולם אור אחד, ובד בבד שרוצים להגדיל 

מו משימה אחרונה שהטילו עליהם פיקוד סמכויות לרשויות ולהטיל עליהם משימות כ

העורף הם צריכים להבין שלא כל הרשויות יכולות להיערך לכן הם צריכים להמשיך ללוות 

תה שם טענה בין יאותם ולא, כאילו קיבלתם סמכות ואחריות תעשו מה שאתם מבינים. הי

את עצמם  היתר שראשי רשויות לפעמים לוקחים אחריות או לוקחים סמכות יכולים למצוא

במצב שלא יקבלו גיבוי, דרשנו שברגע שראש רשות בשיקול דעת הוא עושה דברים נכונים 

כמובן יגבו אותו בעניין. אני  הרלבנטייםהוא לוקח אחריות, הוא לוקח סמכות שהמשרדים 

רוצה לתת לכם כמה נתונים שלפי דעתי לנו הם לא זרים, לנו כחברי מועצת העיר כי אנחנו 

ין ושמענו את זה בעיר שהתפרסמו שם כמה נתונים שקשורים גם לקורונה מצויים בעני

אחוז סבורים שהלמידה  82 –ובכלל, הבאתי לכם את עיקרי הדברים. הנתון הראשון ש 

סבורים שלמידה מרחוק לא  84מרחוק לא אפקטיבית לילדים בגילאי גן, אותו דבר 

ר העל יסודיים וחטיבות הביניים אפקטיבית לתלמידי בתי הספר היסודיים. לגבי בתי הספ

לא מסוגלים ללמוד  םאחוז מכלל מציינים כי ילד 56אחוז.  55המספר קטן יותר, הוא עדיין 

אחוז  61מרחוק ללא עזרה של ההורים, וראינו כרגע את החסכים נוצרו כתוצאה מזה.  

סגרות מההורים סבורים כי לא נכון לשלב למידה מרחוק במסגרת שבוע הלימודים אלא במ

אחוז בעד שילוב של למידה במרחבים פתוחים עם למידה בתוך בתי הספר  72אחרות, 

זיות שנאמרו באופן קבוע על ידי יו"ר המועצות כהיסודיים אחת זה אחת הערות המר

האזוריות שבאופן מאוד, מאוד מוזר דרש כל הזמן לאפשר לו ללמד במרחבים מכיוון שיש 

יש שם מרחבים פתוחים, ויערות וגנים וכו' וכו' ובאופן שם ישובים ומושבים וקיבוצים ו

אחוז בעד שילוב של למידה במרחבים כמו  72לא אפשרו את הדבר הזה.  אובססיבי

אחוז בעד שימוש במבני ציבור נוספים הסמוכים לבתי הספר במהלך יום  69שאמרתי, 

ם החינוך. ושני אחוז בעד מתן סמכויות נוספות לרשויות המקומיות בתחו 57הלימודים, 

אחוז  71אחוז בעד מתן גמישות למנהלים, שימו לב מה המספר הדרמתי  71נתונים אחרונים 
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 63 –בעד מתן גמישות למנהלים בהחלטות כיצד לנהל את בית ספרם מבחינה פדגוגית, ו 

יה ולייחודיות של הישוב יאופ - אחוז בניהול מערכת החינוך בכל רשות מקומית בהתאם ל

סגרת הפעילות שתעשה תוכל כמובן להתאים תחת זה שכמובן יש את משרד עצמו ובמ

החינוך שיש לו הנחיות כלליות, הנחיות מחייבות שלא כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, 

אלה הנתונים שהוצגו היום בסך הכל היה דיון מעניין, נציגינו בישוב הפרופסור נחמן אש 

ומר לכם שהעובדה שהוא מכיר מקרוב את העניין אני יכול לשהוא מנכ"ל משרד הבריאות 

הוא גם היה יועץ שלנו לפני שהוא התמנה להיות מר קורונה, וה.. שלו ומה שהוא פגש אצלנו 

פה ברשת החינוך ובכלל הוא אמר לי באופן הכי ישיר אני כמשרד הבריאות חוץ מהעובדה 

ת מאוד חשובות בתהליכי שהוא היה אחראי בקורונה וכמובן למד את העסק, נתן לו תובנו

קבלת ההחלטות והוא אחד המתאימים העיקריים בתחומים האלה. מנכ"ל משרד הבריאות 

תה עם שרת החינוך ועם מערכת החינוך היה יחדש, עושה רושם שהוא מעורב בשיחה שהי

מעורב בעניין והוא הביע את רצונו לעזור בכל התחומים ואנחנו מקווים שאכן כך הוא יעשה. 

שניכנס לדיון אני מציע מכיוון שיש לנו עכשיו קוורום, ני לא יודע מתי חבר מועצה כזה לפני 

או אחר יצטרך ללכת בגלל עניינים כאלה או אחרים אז אני מבקש מהרב אדמוני להרים 

כוסית עכשיו שעדיין היין יין שלא יהיה אחר כך חם מידי אז תברך ותגיד שני משפטים דבר 

 ים וניכנס לדיון.תורה על החג נעשה לחי

אנחנו לפני חג ראש השנה, ראש השנה זה יום שאומרים חזק ..  :, חבר מועצהיעקב אדמוני

בורא עולם הוא המלך האמיתי יש מלך שהוא מונה בחרו בו, בורא עולם הוא המלך האמיתי 

שלנו הוא היוצר כל הוא בורא הכל לכן הוא פה כמו שאומרים חז"ל כל העולם הוא נמצא 

יתנו, חודש אלול זה כמו שאומרים משל הידוע שמלך בא יורד לעם כולם קופצים כאן א

רוצים לראות את המלך כך גם כן בורא עולם נמצא איתנו לכן נאמר יש שלושה פסוקים 

שאני אומר בעל פה שהם מרמזרים על חודש אלול שזה קלוט בורא עולם אני לדודי ודודי 

ל. )מברך( זה גם כן יוצא אלול וגם כן ... יוצא אותיות זה.. גם כן יוצא לנו ראשי תיבות אלו

של אלול, וזה בתוך המילים זה מרמז לנו על עם ישראל, שיש כמה סוגים של עם ישראל אבל 

מה שורה אחרונה אני אגיד דבר חשוב ביותר שתדעו שאני ראיתי את זה בבית אבי עליו 

אחת ולא שנתיים ולא שלוש כמה  השלום יהודי פשוט היה אבל אני יודע דבר אחד לא שנה

שנים שהייתי איתו אחרי צום תשעה באב אחרי האוכל, אחרי הצום היה אוכל גומר לברך 
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היה אומר סליחות אבותינו אומרים אשמורות תימנית אשמורת ומיד הוא מזדעזע ומזיל 

פת דמעה, לכן אומרים חז"ל יש כמה סוגים באוכלוסיה יש סוג שלפני אלול בשבילם זה תוס

של קדושה תוספת של דברים יהודי ששומר מצוות כל החיים שלו להוסיף עוד לבן אדם מה 

אתה ... אתה אומר .. אלא אומר אשמורות צריך לזכור שצריך ללכת עכשיו לאשמורות, זה 

 סיפור מהחיים. )מברך(

 )הרמת כוסית(
 

מכרז  מענה לשאילתה של חברת  מועצה ד"ר יוכבד פנחסי אדיב בנושא
 ____________________________________________לת כדורגלהפע

 

טוב סדר היום תחילת הישיבה ינתן מענה לשאילתות כמפורט  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 להלן: א. חברת מועצה ד"ר יוכי פנחסי אדיב בנושא מכרז הפעלת כדורגל. 

א את זה, זה לא עונה על לקרו סיימתי: אני מבחינתי , חברת מועצהפנחסי אדיב בדיוכד"ר 

 השאלות זה די סתום אתה יכול לעבור לשאילתה של רז.

 לא קיבלנו תשובה בכתב. :, חבר מועצהרז שגיא

 אולי לא הבנתם את התשובה. :סגן ראש העיר, עדי אביני

לא, יוכי קיבלנו שלא בזמן הישיבה והסבירו שם שלא מדובר  :, חבר מועצהרז שגיא

אני לא חושב שהיא ענתה אבל סבבה. אבל על השאילתה שלי לא  כהלכתה הבנתי הלתיבשא

 קיבלנו תשובה כתובה.

: לא, אבל גם לשלי כל הכבוד אני לא מבינה מה זה ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

סדרת חינוך יש שאלות עונים על השאלות וזהו יותר מכובד ויותר נכון ובחרתם לא לענות על 

 די מרוח אז חבל על הזמן.השאלות וזה משהו שהוא 
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בנושא מכרז תכנית מתאר חדשה  רז שגיאמענה לשאילתה של חבר  מועצה 
 ______________________________________לראש העין ________

 

חבר המועצה רז שגיא בנושא תכנית מתאר חדשה לראש העין.  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

המתאר לעיר ראש העין אשר מקודמת נדונה מספר פעמים בין תשובה לשאילתה. תכנית 

גורמים מקצועיים הן של העירייה והן של לשכת התכנון והתקיימו פגישות עבודה פנימיות 

אושר  6/1/2021בין מתכנני תכנית המתאר ראש העיר והגורמים המקצועיים, בתאריך 

. 31/5/2022עד לתאריך ועדת השלושה הגדלה והסדרת העסקת מתכנני תכנית המתאר וב

הבקשה להגדלה הינה פרי תולדה של הצורך להפעיל על התכנית לאור הערות שהתקבלנו 

בהצגה המקדמית בפני הועדה המחוזית. מכיוון שהחוזים הקודמים אשר נחתמו עם צוות 

מתכנני תכנית המתאר הסתיימו ולא ניתן היה להאריך אותם, זאת ועוד בעת קבלת החלטת 

שה ראו לנכון כי אין היגיון להחליף את צוות תכנית המתאר ובכך ליצור עיכוב ועדת השלו

נוסף ועלויות כספיות נוספות )אשר כבר שולמו מתוך התקציב הנוכחי( כך שלא ירד שום 

תקציב לטמיון וכי יש לרכז מאמץ להשאיר את התכנית ולאשרה בפרק הזמן הקצר ביותר 

וצגה בפני לשכת התכנון, ועדה מחוזית והתקבלו התכנית ה 18/2/2020האפשרי. בתאריך 

נני התכנית כהערות. נערכה ישיבה פנימית בין ראש העיר והגורמים המקצועיים ובין מת

והתקבלו הערות, נקבעה ישיבה פנימית נוספת לתאריך  15/3/2021מתאר, בתאריך 

ת התכנון לקראת ישיבה לקידום הנושא עם יו"ר הועדה המחוזית וצוות לשכ 28/6/2021

. כיום צוות תכנית המתאר משלים ומעדכן את 7/7/2021מרכז אשר התקיימה בתאריך 

הדרישות כפי שהתבקשו בדרישות הנ"ל. צפי לדיון בועדה המקומית להמלצה להפקדה הינו 

כמספר חודשים ולאחר מכן התכנית תעודכן בהתאם להערות הועדה המחוזית ותאושר 

 בהתאם ללוח הזמנים שיקבע.

אני מבקש לשאול על התשובה הזאת שאגב ניכר שמישהו השקיע  :, חבר מועצהשגיא רז

מחשבה וענה לעניין, בניגוד לחלק מהתשובות שקיבלתי אבל זה יפה מאוד, אני רק מבקש 

לשאול שאלה פשוטה, יושבים כאן סביב השולחן הזה עכשיו גם עומדים ויושבים חברי 

 5שנים פה ואני יושב פה  3מכיוון שאנחנו אוטוטו  במספר כולם נבחרי ציבור, 17המועצה, 

שנים קודמות מעולם לא הונחה על שולחנה של המועצה הזאת תכנית המאתר, והוצגה אני 

צבעה בעד, מדוע? האם אין מה להגיד לרב אדמוני, לסגן ראש העיר עוד הלא רוצה לדבר על ו
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של הועדה המחוזית הם גרים סגן ראש העיר, לחברי הקואליציה והאופוזיציה? רק הערות 

בראש העין? הם מכירים את השכונות, את הכבישים, את הכיכרות את המרחבים את גני 

 השעשועים איפה אנחנו? זה מה שרציתי לשאול.

 אנחנו בדיון במליאה. :, חבר מועצהחנוך עוז

 אין דיון. :, חבר מועצהרז שגיא

 יהיה. :, חבר מועצהחנוך עוז

 אחרי שזה יאושר בועדה המחוזית יגידו כבר אישרו בועדה המחוזית. :, חבר מועצהרז שגיא

: לא, לא אגב ישיבות שנאמרו כאן נכחו בהם חברי מועצה זה לא אש העירשלום בן משה, ר

שלא נכחו, נכחו יו"ר ועדת המשנה, נוכח סגן ראש העיר גם נציג האופוזיציה לא נציג 

שלוש פגישות כאלה ואחרים, ועוד וך עוז בהאופוזיציה חבר האופוזיציה חבר המועצה חנ

אחרים ולכן כל האחריות ואגב הערות שהתקבלו הם הערות שלנו, של תושבי העיר של 

נציגים מחברי המועצה שהעירו הערות ענייניות וכמובן שברגע שהעקרונות יאושרו זה יובא 

לים את למליאה, יתקיים דיון ואחר כך תהיה הפקדה זה באמת מסודר זה בשביל להש

 התשובה.

 

 אישור מינוי חבר המועצה שלום מעוז כמחזיק תיק שפ"ע . 1

 

 מחזיק תיק שפ"ע. כאישור מינוי חבר המועצה שלום מעוז  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 :   שלום אתה שומע אותנו.אש העירשלום בן משה, ר

דם כל להתנצל אני רוצה ברשותכם להגיד משהו לפני הצבעה קו :, חבר מועצהשלום מעוז

הדיון היה אמור להיות בשבוע שעבר וזה נדחה והחופשה שלי נקבעה הרבה  ,שאני לא נמצא

זמן מראש. אז כמובן שהיה חשוב לי להתחבר. לפני שמצביעים אני רוצה משפט או שניים 

להגיד אני המון זמן מבקש לקבל את התיק הזה מתוך איזה שהיא לא רוצה לקרוא לזה 

יי הכי חשובים אחרי ינך איזה שהיא הבנה שזה אחד התחומים שבעשליחות אבל מתו

חינוך שהם מצווים על הטיפול והעבודה חוקית ואסתטית בעיר אם זה ... אחרי בקשות לא ה

 מעטות שלי לקבל את התיק, לאפשר לי לקבל את התיק וזהו.

 ראש העיר? תודה רבה. נעבור להצבעה. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי
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 : בעד.אש העירמשה, רשלום בן 

 : ישי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

 : מיכאל?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 עומר? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעומר שכטר

 עדי? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :העיר , סגן ראשעדי אביני

 דורון? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד בהצלחה. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 בני? :אילן 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. :, חבר מועצהרז שגיא

 יוכי? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד., חברת מועצהפנחסי אדיב בדיוכד"ר 

 חנוך? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז
 
 

 1החלטה מס' 
מינוי חבר המועצה שלום מעוז : מליאת המועצה מאשרת פה אחד בסדר היום 1סעיף 

 כמחזיק תיק שפ"ע
 

ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עומר שכטר, עדי אביני, דורון שלום בן משה, ( 11): בעד
 אמסלם, בני אנניה, יעקב אדמוני, רז שגיא, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז.

 )בני אנניה יצא(
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 .הצגת היערכות לפתיחת שנה"ל תשפ"ב .2

 

טוב ערב טוב לכולם משפט שמלווה אותנו אני  :סטרוסקי, מנהלת אגף החינוך שפרה

שהילדים זה האוצר היחיד שהצגתי אותו לפניכם שאנחנו מאוד, מאוד מאמינים בו  חושבת

 17,880חנו פותחים את השנה עם נשלנו אז הילדים אוצר הטבע היחיד שלנו והשנה א

מדובר על הממלכתי, ממלכתי  5480בערך, בגני הילדים  5%תלמידים ותלמידות צמיחה של 

 2310, חטיבת הביניים 10% –מו לב צמיחה של כ תלמידים שי 8187דתי ותורני, ביסודי 

תלמידים. קצת על הישגים רגע לפני שנדבר על תחילת  1910תלמידים ובחטיבות העליונות 

לעומת השנה הקודמת  0.9%יש לנו עלייה של  88.4% –יות שלנו עולות ל והשנה, אז הבגר

וצע הארצי. תלמידים מעל הממ 18.7%שבמספרים האלה זה עלייה מכובדת ואנחנו נמצאים 

מהתלמידים שלנו זכאים לתעודת בגרות מצטיינת, זכאים  13.4%הזכאים לבגרות מצטיינת 

מהתלמידים כשאנחנו מדברים על תעודת  24.5%לתעודת הסמכה טכנולוגית מצטיינת 

מעל הממוצע הארצי. בתי הספר  15%בגרות מדעית טכנולוגית איכותית שאנחנו נמצאים 

פרסים ארציים שזכו השנה גם בית  2מאוד מתחברים לתחום החלל ויש לנו שלנו היסודיים 

החלל. ונתון שהוא נתון  באולימפיאדתספר שמעון פרס וגם בית הספר רונה רמון שהתחרו 

 10,000 –לתפיסתנו מאוד, כלומר אנחנו רואים בזה הישג הצלחנו לתת מענה קרוב ל 

יץ שהשנה אנחנו היינו בין הרשויות שהצליחו תלמידים מהעיר בבית ספר וגני הילדים של הק

להרים את הנושא הזה בחינוך העל יסודי באמצעות משאבים שקיבלנו ממשרד החינוך 

תלמידים הצליחו  1150 –בחטיבות הביניים וחטיבות עליונות שזה אף פעם לא היה שם, ו 

גשיים לצמצם פערים בזכות המשאבים וזה לא היה רק פערים לימודיים גם פערים ר

שעות התנדבות ותרומה  50,000במעורבות החברתית אנחנו ככה מובילים וחברתיים. 

לקהילה, אפשר לראות כאן באמת מוקדים שמתפרשים על תחומים שונים גם חברה 

שמתנדבים בכוחות הצלה, סובב קהילה, פעילים מאוד בזמן הקורונה, אוכלוסיות עם צרכים 

. היעדים המרכזיים שלנו זהכאן פריסה מאוד רחבה  מיוחדים וקשישים וניצולי שואה יש

ניקח א זה, זה המשך התמודדות רצינו לקרוא לזה פוסט קורונה זה עוד לא  22, 21לשנת 

פוסט המונח נשאר אבל אנחנו באמת ממשיכים להתמודד עם המושג הזה שנקרא פוסט 

כלוסיות והמטרה שלנו והפערים שהוא יוצר. יש לנו יעד מרכזי לתת מגוון מענים למגוון או
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היא באמת לראות את הצרכים ולתת מענה, הצרכים הם רבים כי האוכלוסיה גדלה ויש לא 

מעט רצונות אנחנו בטח לא נוכל למלא את כולם אך בהחלט זה יעד שחשוב לנו לקדם אותו. 

עובדים התחלנו לעבוד על תכנית אסטרטגית איך יראו פני החינוך, אנחנו לא  אנחנו

שנים הקרובות ואנחנו מיישמים את הדבר הזה גם  3 –שנים אנחנו ב  10 –ם ל מתיימרי

בחינוך הממלכתי גם הממלכתי דתי, מאוד חשוב לנו לדייק את המענים. חיזוק המנהיגות 

החינוכית י שלנו משימה, יש לנו מנהיגות חינוכית מהמעלה העליונה ואנחנו מרגישים אנחנו 

א רק לפלח הגבוה יותר כמו מנהלים או גננות יש לנו כאן מרגישים שצריך לתת תשומת לב ל

כית וניהח סייעות ויש לנו מלווים ואנחנו רוצים לתת תשומת לב לכולם ולחזק את המנהיגות

ולשפר את המענה שהם מקבלים כי אנחנו כאן כדי לתת להם מענה. אבן דרך מרכזית 

נה ראשונה שלי אני קוראת לזה לומר שזה ש הבעבודה שלנו זה היערכות לתשפ"ב שאני יכול

הלת על ידי ראש העיר והמנכ"ל וכל ומבצע צבאי לכל דבר יש כאן היערכות באמת שמנ

מנהלי האגפים שזה באמת מבצע, אני קוראת לו מבצע צבאי אני לא רואה את זה אחרת. 

ך ומאוד חשוב לנו לחזק את החיבורים בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי, ולחזק את החינו

סדות החינוך בגני והחברתי ערכי יש לנו כאן עבודת חיבורים משמעותית. מבחינת גידול במ

גני ילדים חדשים רק השנה ויש כאן פילוח לפי ממלכתי,  20הילדים יש לנו אנחנו פותחים 

ממלכתי דתי, מוכשר חינוך מיוחד ויש לנו בישולים אחרונים את הגן חב"ד שאנחנו גם עליו 

בתי  2גנים חדשים. מוסדות חינוך אנחנו גדלים בשלושה מוסדות חינוך  21ה עובדים אז יהי

ואנחנו הצלחנו לפתוח בית ספר לחינוך מיוחד על רקע של  Bוצומח  Aספר יסודיים צומח 

לקויות למידה נבחרה רשת טומשין שמפעילה את הבית של תמר שיש לה ידע מקצועי מאוד, 

ישים שזה הישג מאוד גדול וזה נותן לילדים שהיו מאוד משמעותי בתחום הזה, אנחנו מרג

כיתות שהיו אמורים לצאת  4דו גילית וכיתה י', כיתות ז', כיתה ח', ט'  2אמורים לצאת 

ללמוד מחוץ לעיר והם לומדים אצלנו ויש לי צמרמורת שאני אומרת את זה, אני מודה, אז 

כל המבנים מחכים לבתי הספר זאת התרגשות גדולה. לגבי מיקומים אנחנו יודעים שיש לא 

אבל עדיין הצמיחה היא גדולה אבל אנחנו בעצם ממשיכים את המסורת המארחים 

, C 116 –מתארח בממ"ד ב  B, צומח C 110 –מתארח ב  Aומתארחים, בתי ספר צומח 

עובר למשכן הקבע  Eממ"ד צומח עובר למשכן הקבע שלו היום חתמנו על מזוזות, צומח 

על כן היא  15כיתות והמבנה שלה מכיל  20 –ית, חטיבת בראשית גדלה ל שלו, חטיבת בראש
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. בית ספר כמו שאמרתי חינוך מיוחד 815מקבלת אפשרות להתשמש במבנה החדש במתחם 

על רקע לקויות למידה מקבל את מבנה ... וגני ילדים יש לנו גני ילדים שבנייתם לא או שלא 

גני ילדים  8יהיו  Eמבנה בתי ספר, בצומח  הושלמה או שלא התחילה שבעצם יהיו בתוך

ובעצם מכאן עובד מאוד מאוד קשה ובסיום ההכנות של מבנה הגנים בתוך בתי הספר, 

גנים. עבודה עם ההורים עם ישיבות, עם  4, 815גנים ובמתחם  3גנים, בנופרים  E 8בצומח 

טעות במספר זה  סיורים, עם התאמה שכל פעם ככה אנחנו רואים התקדמות, כאן סליחה יש

ספר יסודיים ויש לנו גם מגמת מוסיקה על  גני ילדים חדשים, בתי 20, כמו שאמרתי 20

אזורית שבעצם קולטת ילדים מכל רחבי העיר, והיא בחטיבת היובל. בית ספר אפק שפותח 

נותן מענה לרצף החינוכי מגנים אנתרופוסופיה ואת שעריו כבית ספר לקיימות אבל גם ברוח 

יה, בית הספר העל יסודי חינוך מיוחד סיפרתי ומרכז חרש, מרכז טיפולי אנחנו ימנשמש וח

נמצאים ממש בפרסום מכרז למרכז טיפולי רגשי, לילדי קהילת החינוך כאן בעיר שהיום 

יוצאים לקבל טיפולים מחוץ לעיר אז זה גם חשוב לנו, אני רק אזכיר שחרש זה מודל 

וך רווחה ושפח צוות שנותן מענה לתלמידי קצה. נמצא הייחודי שלנו שראשי תיבות של חינ

כאן עמי ועמי אני בכל זאת מתעקשת שאתה תאמר כמה מילים. אבל בכל זאת, בכל זאת 

אתה עובד מאוד, מאוד קשה אני חייבת בהזדמנות הזאת להודות באמת לכל השותפים אבל 

בינואר הוא רק חושב עמי ובאמת זכות גדולה שיש לנו אדם כזה הוא חושב שיצא לפנסיה 

 ואני לא רואה אותו עושה את זה.

ר, השנה זה מערב טוב אנחנו קצת עייפים והכוח הולך ונג :חלא, סגן מנהלת אגף החינוך עמי

גרת ולא פשוטה שנצליח בעזרת השם לחצות תשנה ייחודית מאוד מסבכת ומסובכת ומא

ח כמו שאני מצליח כרגע, לבצע אותה, ומגיע לנו צל"ש של השנים האחרונות במידה וזה יצלי

התאמות של גני ילדים בתוך מוסדות חינוך זה מהלך לא פשוט לא להורים לא לעירייה ולא 

לילדים. אנחנו בחודשיים האחרונים מטפלים בנושא התאמות בנושא כיתות, בנושא 

ה שירותים בנושא הצללות, לקחת בית ספר להפוך אותו לגן כולל כניסות נפרדות וכיתות, ז

פשוט מי שילך ויראה את זה בעין יבין את המשמעות של איך נראית ראש העין מובילה 

זה  815 –מהלך לא פשוט שבסוף הוא יהיה מוצלח, מוצלח אפילו מאוד. אני אתן דוגמא ל 

החטיבה החדשה ששם אנחנו מאכלסים שתי קומות עליונות את החטיבה הראשית היא 

 2כיתות של חינוך מיוחד  4ון של המבנה יושבות מקבלת עוד בניין נוסף ובחלק התחת
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 - רגילות. שלקחנו את מתיה, מתיה זה המרכז הטיפולי שלנו גם את ה 2 –תקשורתיות ו 

כל הצוות הפדגוגי שלהם הם נפעמו ממה שהם ראו שם, יש פה חדרי טיפול  תפיזיותרפיסטיו

חטיבת הביניים למטה עם מה שאין בגני ילדים רגילים פשוט יצא מזל שהמבנה היה ערוך ל

כיתות של יועצות, וכיתות של סגניות ומרחב אדיר לילדים שהפכנו אותו למרכז טיפולי 

עשיר, עשינו ג'מבורי וכל מה שהילדים רוצים מתיה מצדיעים לנו בהצדעה נפלאה, ועשינו 

יראה מערכת משופעת שאני אחרי הרבה מאוד שנים  1/9 –גש לראות ב יחצר מדהימה מי שי

כול להיות גאה במה שעשינו ולמי שמוביל את זה המנכ"ל, ראש העיר, שפרה וכל מי שנותן י

גיבוי למהלך כזה וחברי מועצה שלנו אני חושב שאנחנו נצליח. שאר הדברים שאנחנו 

מטפלים בנושא בטיחות, חשמל אתם מכירים את זה כל שנה אתם חברי מועצה ותיקים 

כת שיורדת לפרטי פרטים ולא שוכחים אף פרט שבסוף מאוד, חול בגני ילדים, יש פה מער

ובעצם מקבל את כל המענה שצריך זה בגדול סקירה קצרה אני מקווה  1/9 –ילד מגיע ב 

 שנתתי והארתי משהו תודה רבה לכם.

תודה עמי לדעתי זה ממש רגע לפני הסיום אבל כן  :סטרוסקי, מנהלת אגף החינוך שפרה

הלת מחלקת נוער וצעירים פורשת ואנחנו משוועים שתוציאו נושא נוער וצעירים אנחנו מנ

יש לנו הרבה, הרבה עבודה בתחום הנוער מאוד חשוב לנו לקדם את מכרז לבעל התפקיד 

הנושא של תחום הנוער בפסגות, להרחיב את היריעה בצורה כזאת שתיתן מענה לכל 

כך גם הצעירים יש לנו  סיה שלנו גדלה וגם תחום הנוער הולך להתרחב,והאוכלוסיה, האוכל

עיר של צעירים והמענים שהצעירים צריכים הם רבים אז אנחנו באמת רוצים להתרחב 

ולעסוק בנושא של חיילים משוחררים יש לא מעט עבודה בעניין אז זה רק לגבי התכנים 

האלה. רק כמה מילים לגבי הקורונה, מעבר למענים שקורים בתוך בתי הספר חשוב היה לנו 

נה למעברים בין היסודי לחטיבה ובין החטיבה לתיכון ונפתחו קורסים של תגבורים לתת מע

במימון שלנו, שנתנו את המענים האלה, ובנוסף אנחנו פותחים קבוצות רגשיות בחטיבות 

הביניים ששם יש מורכבות רגשית. בהיערכות לפתיחת שנת הלימודים בנושא הקורונה יש 

משת ... ובעצם מדובר על כמה היבטים, האחד זה לנו למעשה מספר זה נקרא תכנית ח

, הורים בודקים את הילדים, ילד שנמצא חיובי 12עד  3לוגיות כל הילדים מגיל רובדיקות ס

חיוביים כל יום בבדיקות זה אומר שילד יקבל משהו  10%ואצלנו זה עומד נכון להיום על 

דוד אז הורים הולכים כמו תו ירוק ואם ימצא מאומת בבדיקה שלו הוא לא יצטרך בי
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ומעלה זה  12, מגיל 12גיות וזה עד גיל וובודקים את הילדים וזה הבדיקות הסרול

מתחסנים תוכל ללמוד מקרוב, כיתה ממש ברמת כיתה  70%המתחסנים כיתה שיש בה מעל 

 70% –למנהל יש מיפוי כיתתי יש מודל שמשרד החינוך נותן והוא יודע כיתה שיש פחות מ 

יוכלו לבוא ללמוד מקרוב וילמדו מרחוק. בנוסף, רגע לפני פתיחת השנה כל  מתחסנים לא

בתי הספר מקבלים כבר עכשיו הערכות מחולקות לבתי הספר וגני הילדים, הערכות הגיעו 

כבר למחסן של הרשות כל הורה מוזמן לקבל בדיקה מהירה, וצריך יהיה לעשות לילד את 

נה ולהביא אישור על כך שהוא עשה והבדיקה הבדיקה הזאת עד יומיים לפני תחילת הש

שלילית מי שחיובי כמובן אסור לו להגיע. בנוסף המנהלים של היסודי מקבלים את 

האפשרות ברגע שמתגלה חולה מאומת לנהל את הסיפור הזה ולמידה מרחוק, מקרוב 

פי והמנהלים של העל יסודי יש להם את העניין של אחוז המתחסנים אז שם הם פועלים על 

 זה. זהו אנחנו נברך בשנה טובה ומוצלחת ונמשיך לעשות הכי טוב שיש.

: קודם כל תודה רבה ובהצלחה, הכל טוב יש בעיות, , חברת מועצהפנחסי אדיב בדיוכד"ר 

 יש רצונות, יש בקשות משהו. לא יודעת.

יש המון אתגרים, אני לא אמרתי שהכל טוב אמרתי  :סטרוסקי, מנהלת אגף החינוך שפרה

שיש המון אתגרים אנחנו מוצאים את עצמנו נתקלים באתגר ומפרקים אותו, אני באופן 

אישי מרגישה שיש שותפים שעוזרים לפרק כל אתגר, ממש כל אתגר, אני אתן לדוגמא היה 

ואז ההורים אמרו רגע אבל בנו בית ספר   Eאבל בנוי צומח  C –הילדים למדו ב  Eהרי צומח 

מעבירים ושבתו וכן פותחים את השנה ולא פותחים השנה  מול הבית אז למה אתם לא

ועשינו איתם שיח והיה מאוד קשה לשמוע אותם כי אמא מספרת שהיא מחלקת את הילדים 

הגיעה לכאן והילדים כל פעם נמצאים כל פעם נפתח בית ספר אחר לשלושה בתי ספר, היא 

יתה לנו אפשרות כל כך אז היא מאחרת לעבודה, אנשים מאבדים את העבודה וכו'. לא ה

 9ילדים היינו נשארים עם  22שזה  E –לפתור את הבעיה כי אם היינו מעבירים את זה ל 

בלי מענה ואז זה לשבת על המדוכה ולראות מה קורה ושמגיעים עוד ילדים  C –ילדים ב 

ממש לספור ילד, ילד ואז שהגענו למספר כזה שמאפשר פיצול לשתי כיתות קראנו חזרה 

ם ואמרנו להם תקשיבו אפשר לעשות את המהלך אבל אי אפשר לעשות אותו עבור להורי

את המהלך, מנהלת  כולם, כמובן שקיבלנו אישורים מראש העיר, ממנהלת המחוז לעשות

המחוז אמרה לי שפרה אל תיכנסי לזה בכלל, את הולכת על קוצו של ילד, אז בסופו של דבר 



 24/8/20021מיום  54/14פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס' 

17 
 

 

הורים אם הם כמנהיגי  22את המהלך רק עבור  תישבנו עם ההורים והסברנו שנוכל לעשו

שארו אנחנו נעשה את המהלך ואני מאוד יהורים ושהשאר י 22הקהילה להעביר רשימה של 

שמחה שהצלחנו, הם ביקשו מאוד שמידה וזה כך קורה אז לפחות שאלה שנשארים יקבלו 

לומר וזה לא, זה בעניין הזה כהסעה הלוך וחזור ולא רק הלוך וקיבלנו ממש מענה מהרשות 

 רק דוגמא אחת, זה כמובן.

: מעבר לזה, השאלות שלי הם יותר טכניות מעבר לזה , חברת מועצהפנחסי אדיב בדיוכד"ר 

ציוד של בית ספר שחסר, ציוד של בית ספר שצריך לשדרג אותו, חומרי למידה כל הדברים 

 מנהלי בית הספר.. האלה שיפוצים בתוך בתי הספר דיברנו נגענו אין בעיות זאת אומרת

תראי אין מושלם אני הייתי רוצה ללכת לישון לקום  :סטרוסקי, מנהלת אגף החינוך שפרה

בבוקר ולראות את כל בתי הספר צבועים אין מושלם יש תקציב, אני חושבת שהתקציב 

שהוקצה השנה הוא מכובד מאוד עדיין אנחנו עיר בהתפתחות עצומה שבתי הספר החדשים 

ב"רים שלהם ויש את הציוד שהם מקבלים וכו', יש עבודה מתמדת כל הזמן יש להם את הת

להביא לרמה נאותה את בתי הספר הקיימים כדי לצמצם את הפער יש המון עבודה, יש המון 

השקעה שצריך להשקיע היא מושקעת אבל זה תהליך. הצללות בבתי הספר שההורים 

ש חשוף אבל זה תהליך ואנחנו בפסגות רוצים כאן ועכשיו את ההצלה כי באמת המגר

להגיד לך שחסר משהו  עובדים עליו ועושים את הכל כדי לצמצם את הפער, אני לא יכולה

לתלמיד שצריך להתחיל את שנת הלימודים זה חד משמעית, לכל אחד יש את הציוד שלו ויש 

 כאלה שקשה להם יש מי שיעזור.

הלי בתי הספר את אומרת פותחים : זאת אומרת מנד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

 את השנה במצב שהם אומרים מתאים לנו המבנים, הציוד.

אני לא אמרתי את זה כי תבוא מנהלת ותגיד אני  :שפרה סטרוסקי, מנהלת אגף החינוך

 רציתי הצללה ואין הצללה.

את  : לא בסדר, אנחנו יודעים שיש חלוקה לא מקבליםד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

הכל זה אנחנו יודעים אבל נגעת בכל בתי הספר עשית רישום של כל מה שהוא קרה, לא מאה 

 אחוז, לא משולם, ברור לנו, אבל נגעת בהם ביקרת נגעת.
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יתה יכן וגם בבקשות של המנהלים היו בקשות, ה :שפרה סטרוסקי, מנהלת אגף החינוך

ניתן ככל האפשר לדברים רשימת בקשות לא התמלאו כל הבקשות אבל במסגרת האפשר 

טיים, כיסא שולחן אין כזה דבר זאת אומרת זה דברים שאנחנו לא מדברים עליהם 7קרי

בכלל. אני חושבת שבאמת תמיד אפשר יותר אבל אני חושבת שאנחנו פותחים את השנה 

באמת שנעשו המון דברים, עמי לא נגע בכלום ממה שנעשה משיפוצי חדרי מורים, ובאמת יש 

דלות אדירה תמיד צריך יותר אנחנו נשמח כמו שאמרתי לישון ולהתעורר בבוקר כאן השת

 שהכל צבוע וחדש וזה אבל באמת אני מרגישה שהבקשות נענות. תודה.

יש לי שאלה, שפרה אם ראיתי נכון בשקף של המבחני בגרות היה  :, חבר מועצהחנוך עוז

 ומשהו אחוז. 80רשום 

 .88.4% :שפרה סטרוסקי, מנהלת אגף החינוך

זה יפה בפני עצמו אבל מישהו בדק למה אם יש לנו את הציוד והכל  :, חבר מועצהחנוך עוז

 האלה לא מקבלים את התעודות בגרות לא מסיימים יש סיבות? 12 –למה ה 

זה מצב אופטימאלי ת מיד יש  1005קודם כל תראה  :שפרה סטרוסקי, מנהלת אגף החינוך

יבות כאלה ואחרות, אגב גם בתוך בתי הספר יש הבדלים את הפלח הזה שיותר קשה לו מס

בצורה כזאת או אחרת שזה אחוז  905 –יש מקומות בעצם כל שלושת בתי הספר נושקים ל 

מדהים. למה זה המצב? כי אנחנו קולטים את כל הילדים של העיר, אנחנו לא תלמיד 

ר מגדיר את עצמה עיר מתקשה לא שולחים אותו מחוץ לעיר אין כזה דבר אז ברגע שאתה עי

מכילה אתה מכיל גם את אלה שמה לעשות יותר מורכב להם הם לא הגיעו לזכאות המלאה 

 אבל הם עשו משהו בדרך לזכאות הזאת.

אני לא אמרתי למה הם לא הגיעו את מחמירה את המצב מבחינתי  :, חבר מועצהחנוך עוז

הוא עולם בפני עצמו אז אם את כי אני חושב שבחינוך זה לא שאלה של סטטיסטיקה כל ילד 

ויש בתי ספר שמסיימים בפחות אחוזים שאלתי למה  90%אומרת שיש בתי ספר שמסיימים 

 מה חסר להם, מה הם צריכים אם תגידי לי חנוך בדקנו יש כאלה שלא רוצים ללמוד.

 אין כזה,  :שפרה סטרוסקי, מנהלת אגף החינוך

 קרה.מישהו בדק למה זה  :, חבר מועצהחנוך עוז
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ברור, ברור, קודם כל אתה צריך לדעת שלכל חטיבה  :שפרה סטרוסקי, מנהלת אגף החינוך

עליונה יש ועדה מלווה שמורכבת מאנשי פיקוח והרשות וצוות בית הספר ויושבת פעמיים עד 

שלוש בשנה על מיפויים ממש ברמת התלמיד של לבדוק מה צריך, מה הקושי מה עוד ניתן 

ותנת מה שצריך והמשרד נותן את מה שצריך אבל מה לעשות שלפעמים לעשות ואז הרשות נ

ילד נמצא בסיטואציה כזו או אחרת במהלך תקופת הלימודים שלו שלא מאפשרת בגרות 

מלאה וזה בסדר, כלומר יכול להיות שבאותו פרק זמן הוא היה צריך משהו אחר וקיבל אבל 

ובן אנחנו רוצים, זה תעודת כניסה לכל לא, זה משהו שכמ הזכאות זה זה לא עכשיו הזכאות,

ילד תהיה, אבל יש ילדים שנמצאים גם במצבים רגשיים שהם לא תמיד מאפשרים להם 

 100%להגיע יש כל מיני סיפורים אבל המעקב הוא מעקב פר ילד ואין לנו בית ספר שהוא 

יש לנו תנודה , אוקיי אז 97, 94% –ל  86%שלושת התיכונים שלנו עומדים על בין  60%והשני 

כזאת והם אחוזים מאוד, מאוד יפים, וכמו שאמרתי אנחנו קולטים את כולם אנחנו לא 

שולחים אל מחוץ לעיר ילדים שמתקשים, ונותנים להם את המענים שהם צריכים ולא תמיד 

 הבגרות זה ה... לפעמים הם צריכים דברים אחרים והם מקבלים.

להגיד אנחנו שפרה מסכמים שנה קצת יותר  קודם כל רציתי :, חבר מועצהעומר שכטר

 משנה, שנה בול,

 אני כאן שנה וחצי בתפקיד הקודם אבל חצי שנה. :שפרה סטרוסקי, מנהלת אגף החינוך

שלך כמנהלת אגף זה חצי שנה וזה מרגיש יותר אבל שאת באגף  :, חבר מועצהעומר שכטר

רוצה להגיד לראש העיר אני  זה שנה וחצי וזה שנה ראשונה שאת פותחת כמנהלת אגף. אני

חושב שאגף החינוך באמת אנחנו, אני אומר את זה כנבחר ציבור שרואה את הדברים מן 

הסתם שונה משפרה אבל הרבה דברים אנחנו אני חושב באותו הראש ואני באמת א' באמת 

מאוד, מאוד נהנה לעבוד איתך ביחד ואני חושב שאגף החינוך זכה בך כמנהלת אגף ובאמת 

שר כוח גדול על כל העשייה, ועם כל האתגרים ובטח בשנה האחרונה, בטח להיכנס יי

כמנהלת אגף בשנה האחרונה שנת קורונה, עברנו בשנה האחרונה הזאת הרבה סגרים 

ומסכות ו ריחוק חברתי והדבר הזה משפיע מאוד גם על התלמידים  1/9, 3ופתיחות והיו לנו 

הכי גדולות  החזקותה הזאת אני חושב שראינו את וגם על הצוות החינוכיים ודווקא השנ

שלנו של מערכת החינוך פה בעיר של הצוותים החינוכיים של העובדים של האגף שבאמת היו 

איזה שהוא עוגן, איזה שהיא קרקע יציבה בתוך המקום הזה של האי וודאות והחוסר 



 24/8/20021מיום  54/14פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס' 

20 
 

 

ה זה באמת הנושא יציבות. ואחד מהדברים שאנחנו יודעים שיצרה כל התקופה של הקורונ

של פערים, נוצרו פערים בין תלמידים היו תלמידים שהצליחו ללמוד יותר טוב בזום והיו 

תלמידים שהצליחו ללמוד פחות טוב בזום ולכן גם בקיץ האחרון התחלנו באיזה שהוא 

פרויקט שממשיך לתוך השנה באה שהמטרה שלו לתת לבתי הספר את הכלים וזה בהמשך 

ששאלת חנוך לתת לבתי הספר את הכלים באמצעות שיעורי תגבור  למה שאמרת לשאלה

לצמצם פערים, בעיקר במתמטיקה ואנגלית ובמעברים בעצם לחטיבות ולתיכון לצמצם את 

הפערים שנוצרו במהלך תקופת הקורונה כי אנחנו יודעים שנוצרו ואנחנו יודעים שצריך 

זאת. חוץ מזה כמוש הוצג כאן לצמצם אותם אז בתי הספר מקבלים מאיתנו את התכנית ה

וכמו ששפרה ציינה אני חושב שזה אחת הגאוות הכי גדולות שלנו במערכת החינוך זה נושא 

של פתיחת בעצם בית ספר לחינוך מיוחד בעיר, שזה דבר לדעתי שמהווה בשורה מאוד, מאוד 

זה גדולה להרבה תלמידים שיצאו או שהיו צריכים לצאת מהעיר כדי לקבל את המענה ה

ואת המגמה האזורית בחטיבת הביניים תרופוסופיה בלקויות למידה, כיתה א' ברוח אנ

היובל למוסיקה שזה באמת חלק ממניפה שאנחנו מנסים לייצר פה במערכת החינוך שלנו. 

אני מסיים בקרוב רז אני רק רוצה להגיד באמת תודה לשפרה, לעמי לרינת לאריאלה לראש 

יכה לאורך כל הדרך וזהו אני מאחל לכולם שנה טובה העיר כמובן ולמנכ"ל על התמ

 ומוצלחת.

אני רק, לא רוצה אנחנו צריכים להתקדם אני רוצה לומר נקודה  :, סגן ראש העירעדי אביני

אחת קטנה שככה בשלל כל המצגת לא קיבלה דגש אני רוצה להודות לראש העיר התבצע פה 

אפילו ₪ מיליון  8משקיעים סדר גודל של מאמץ תקציבי מאוד, מאוד לא פשוט, אנחנו השנה 

בשיפוצי קיץ ובשיפורים של מבנה החינוך, ובעזרת השם בשנת ₪, מיליון  8 –קצת יותר מ 

בנוסף לתקציבים הרגילים זאת אומרת אנחנו ₪ מיליון  12 –עוד יותר מ 23 –ו  2022

זה לא מובן  ליאוזה לא טרווי₪ מדברים על השקעה נגיע להשקעה של כמה עשרות מליוני 

מאליו מערכת החינוך תמיד צריכה כסף, ואדוני ראש העיר תודה רבה שנעתרת בשמחה לא 

קל, כי השמיכה קצרה אבל אני חושב שזה מאוד, מאוד חשוב בסופו של דבר אני חושב איך 

שנראים מבנה החינוך שלנו זה מראה מה אנחנו חושבים וכמה החינוך חשוב לנו אז גם על 

 תודה רבה.הנקודה הזאת 
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אני רוצה להגיד משהו אם אפשר, החינוך התורני בראש העין  :, חבר מועצהדורון אמסלם

הוא חינוך שבשנים האחרונות נורא, נורא התפתח, הוקדשו לו תשומת לב מאוד גדולה אני 

לא אגיד כתיקון כי גם אז הוא עבד בצורה נפלאה, אנחנו תמיד מנסים להשתפר ולהשתפר 

שפר מה שנקרא שנים אחריי. אני רוצה לברך גם שהיה מה שנקרא תיקון עוול וגם ימשיכו ל

לא של השנים האחרונות של המון, המון שנים אחורה השנה נפתח פה גן שהוא גן חב"ד, 

חב"ד זה קהילה מאוד, מאוד מבורכת גדולה בארץ משפיעה בכל העולם, אני רוצה להודות 

מת נרתמת לדבר הזה למרות שהיו הרבה, הרבה למיכאל שנתן יד לזה, ולך ראש העיר שבא

 קשיים ואני שמח על כך, יישר כוח ותמשיך לעשות חיל תודה רבה.

רק אני ברשותכם רוצה להגיד כמה מילים בקצרה, אני חושב : אש העירשלום בן משה, ר

שהעיר שלנו עכשיו בלי קשר לזה לסיעות השונות וכדומה, זה מאמץ עצום מתמשך שהוא לא 

מאליו, אני מכיר את הרשויות המקומיות, אני מכיר רשויות גדולות עשירות ועתירות עובר 

חסרים אלפי כיתות בסך הכל חסרים עשרות אלפים בכל הארץ יש בתי ספר שאין כיתות 

בכלל אין גנים, משכירים מאות מקומות בשוק הפרטי בדירות, בדירות, מביאים קרוואנים 

גני ילדים וכולם נפתחים, בתי ספר חדשים  30 –ל  20 במאות ואצלנו כל שנה בונים בין

בתי ספר חדשים זה באמת מאמץ עצום שבא להבטיח שהרמה של  3ועכשיו יהיה עוד 

התלמידים שלנו מבחינת האמצעים שיש בידם תהיה טובה מאוד בכל בתי הספר החדשים 

בות ביותר זה עם מרחבי למידה חדשים, עם טכנולוגיה הכי טובה, ושיטות הלימודים הטו

בהחלט אני מודה לכם כיוון שאתם כולכם שותפים לזה שאתם מצביעים על תב"ר אתם 

מצביעים על תכניות, כל חברי מועצת העיר זה לא משנה מימין או משמאל, מלפנים או 

מאחור, אז זה זכות גדולה מאוד להיות בתוך האטמוספרה כזאת שמסתכלת על החינוך ולא 

ין אופוזיציה לקואליציה כי כולם ילדים שלנו, ומאמץ מתמשך ישפר מבחינה עכשיו כרגע ב

את בתי הספר הקיימים וגני הילדים ולא פשוט העניין. וסייעות זה מצרך חשוב ולא פשוט 

ואין מספיק, אין מספיק מחנכים ואין מספיק מורים מאמץ גדול והשנה הזאת זאת היתה 

, מבחינת הדאגה גם לבריאות וגם שהדברים שנים בחיי 10שנה האמינו לי באופן אישי כמו 

יתקדמו אז אני מודה לכם בכל מקרה על התמיכה שלכם הכללית והפרטית ותודה לכם ואני 

 מאחל לכם לכולנו עוד לפני הסוף שנה טובה ושנה מתוקה ושנת בריאות לכולם.
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 .2022אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת  .3

 

מצורף לכם  2022אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת  3 סעיף :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

ופרוטוקול ועדת התמיכות. פרומה את רוצה להוסיף  2022 –התבחינים למתן תמיכות ל 

 משפט.

: התבחינים למעשה כמו שאתם רואים בחומר שצורף , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

יותר טכני שהוא מעדכן משהו  זהים לתבחינים שנה קודמת, עשינו איזה שהוא עדכון שהוא

בדיקת האחוז בתקציב, היתה שאלה  - אבל הוא לא משפיע על החלוקה עצמה, רק על ה

 והתעוררה איזה שהיא בדיקה

יתה איזה שהיא סוגיה נבדק משהו ותוקן איזה שהוא משהו יה :, חבר מועצהרז שגיא

 ם. אין שינוי.חינים של שנה שעברה בגדול אין שינויים. אין שינוייבבשונה מהת

למרות שזה לא ממן העניין אני מוצא לנכון לומר שאנחנו נצטרך  :, סגן ראש העירעדי אביני

להוסיף שנדון על התקציב ראש העין מאוד, מאוד גדלה והמימון של ההקצאות האלה לא 

 גדל אז נצטרך לעשות התאמות.  מספר החניכים גדול.

תהיה יותר גדולה כל אחד יקבל יותר אבל אלה  : העוגה, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 העקרונות של איך מחלקים.

גדלה.  האני לא דיברתי על העקרונות אני דיברתי רק על העיר  :, סגן ראש העירעדי אביני

 אני בעיקר דיברתי לרחבעם אני מכין אותו מעכשיו.

 ראש העיר? הצבעה. 3סעיף  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 :  בעד.אש העיררשלום בן משה, 

 : ישי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

 : מיכאל?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד.  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

  : עומר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :חבר מועצה, עומר שכטר

 : עדי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה
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 בעד. :עיר, סגן ראש העדי אביני

 : דורון?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 : אדמוני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהיעקב אדמוני

  : רז?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהרז שגיא

  : יוכי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד., חברת מועצהפנחסי אדיב בדיוכד"ר 

  : חנוך?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 
 2החלטה מס' 

 .2022: מליאת המועצה מאשרת פה אחד תבחינים למתן תמיכות לשנת בסדר היום 3סעיף 
 

שלום בן משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עומר שכטר, עדי אביני, דורון ( 10: )בעד
 יא, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עז.אמסלם, יעקב אדמוני, רז שג

 ( בני אנניה.1: )יצא

 

 
ראש העין בהתאם  543אישור פתיחת חשבונות בבנק המזרחי סניף  .4

 לתנאים המקובלים בבנק, לפי הפירוט הבא:
ראש העין, סמל מוסד  22ברחוב הרצוג  A לבי"ס צומח במתחם א.

 (.C)יפעל במתחם צומח  484048
ראש העין, סמל מוסד  1ברחוב מורטון מנדל  Bם לבי"ס צומח במתח ב.

 )יפעל בממ"ד צומח(. 484022
ניהול עצמי, המורשים  ן אחד עבור  לכל בי"ס יפתחו שני חשבונות, חשבו

 לחתום בחשבון זה הם מורשה החתימה של העירייה.
ועד הורים, אשר מורשה החתימה יהיו: מנהלת ביה"ס, מזכירת   ן  חשבו

ועד הור ים. כאשר חתימת מנהלת ביה"ס חייבת להיות בכל ביה"ס ונציג 
 ______________________________________הוראה לבנק/שיקים

 

ראש העין  543אישור פתיחת חשבונות בבנק מזרחי סעיף  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

ברחוב  A צומח במתחםלבי"ס בהתאם לתנאים המקובלים בבנק, לפי הפירוט הבא: א' 

)484048אש העין, סמל מוסד ר 22הרצוג  ב. לבי"ס  Cיפעל במתחם צומח 
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יפעל  484022ראש העין, סמל מוסד  1ברחוב מורטון מנדל  B צומח במתחם

, .בממ"ד צומח לכל בי"ס יפתחו שני חשבונות, חשבון אחד עבור ניהול עצמי

.המורשים לחתום בחשבון זה הם מורשה החתימה של העירייה חשבון ועד  

ג ועד הורים, אשר מ ונצי ורשה החתימה יהיו: מנהלת ביה"ס, מזכירת ביה"ס 

 .הורים. כאשר חתימת מנהלת ביה"ס חייבת להיות בכל הוראה לבנק/שיקים

 ראש העיר?

 :    בעד.אש העירשלום בן משה, ר

 : ישי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

 : מיכאל?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד.  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 : עומר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעומר שכטר

 : עדי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעדי אביני

 : דורון?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 : אדמוני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהיעקב אדמוני

 : רז?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהרז שגיא

 : יוכי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד., חברת מועצהפנחסי אדיב בדיוכד"ר 

 : חנוך?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז
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 3החלטה מס' 
פתיחת חשבונות בבנק פה אחד מליאת המועצה מאשרת : בסדר היום 4סעיף 

ראש העין בהתאם לתנאים המקובלים בבנק, לפי הפירוט  543המזרחי סניף 
 הבא:

   484048ראש העין, סמל מוסד  22ברחוב הרצוג  Aא. לבי"ס צומח במתחם
 (.C)יפעל במתחם צומח 

ראש העין, סמל מוסד  1ברחוב מורטון מנדל  Bב. לבי"ס צומח במתחם 
 מ"ד צומח(.)יפעל במ 484022

ניהול עצמי, המורשים  ן אחד עבור  לכל בי"ס יפתחו שני חשבונות, חשבו
 לחתום בחשבון זה הם מורשה החתימה של העירייה.

ועד הורים, אשר מורשה החתימה יהיו: מנהלת ביה"ס, מזכירת   ן  חשבו
ועד הורים. כאשר חתימת מנהלת ביה"ס חייבת להיות בכל  ביה"ס ונציג 

 ם.הוראה לבנק/שיקי
 

שלום בן משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עומר שכטר, עדי אביני, דורון ( 10: )בעד
 אמסלם, יעקב אדמוני, רז שגיא, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עז.

 ( בני אנניה.1: )יצא

 

 
ועדת הקצאות ובהמשך 10 .אישור חוזה פיתוח וחוזה רשות בהתאם להמלצת 

 04.08.2020מיום  34/14 להחלטת מועצת העירייה בישיבתה מס'
להקצאת מקרקעין לעמותת "ישיבת אורות משה ראש העין" ע"ר מס' 

מ"ר ברחוב נתן שאול בראש העין הידועים  1,250בשטח של  580074052
לבניית ישיבת הסדר בשטח של  2078, חלק ממגרש 204ח"ח  4274כגוש 

וכן  357 -כ קומות  מ"ר )שירות( בכל קומה )לשתי 187.5מ"ר )עיקרי( 
 ____________________________________ואופציה לקומה נוספת(

 

אישור חוזה פיתוח וחוזה רשות בהתאם להמלצת  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

מיום  34/14ועדת הקצאות ובהמשך להחלטת מועצת העירייה בישיבתה מס' 

ע 04.08.2020 "ר להקצאת מקרקעין לעמותת "ישיבת אורות משה ראש העין" 

מ"ר ברחוב נתן שאול בראש העין הידועים  1,250בשטח של  580074052מס' 

 -לבניית ישיבת הסדר בשטח של כ 2078,חלק ממגרש  204ח"ח  4274כגוש 

בכל קומה (לשתי קומות ואופציה )מ"ר שירות  5.187וכן עיקרי  מ"ר  357

 . יש פה חוות דעת משפטית, חוזה פיתוח.)לקומה נוספת
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: ההקצאה פה מאושרת בשני שלבים, פעם אחת , יועמ"ש העירייהה פורתעו"ד פרומ

אושרה עצם ההקצאה ואז הם היו צריכים להציג לנו יכולת תקציבית לבנות, שלא ניתקל 

כתאות מצורף לכם הפרוטוקול, אנחנו גם מבמצב שלא יהיה להם יכולת, הציגו את האס

תושבים  15גשה עתירה באמצעות נתנו פה גילוי נאות שעל החלטת המועצה הקודמת הו

משכונת גבעת הסלעים שביקשו להורות על ביטול ההחלטה, העתירה הזאת נדחתה הם 

הגישו ערעור לבית המשפט העליון, הערעור תלוי ועומד הגשת הערעור לא מעכבת את המשך 

 ולכן אין מניעה ההליכים כל עוד אין צו לעיכוב ביצוע, הם לא ביקשו ולא קיבלו צו כזה

להמשיך בהליך, ולאחר שהם הציגו להנחת דעת ועדת ההקצאות אסמכתאות כדי להראות 

יכולת לבנות את המבנה המתואר על הקרקע המלצה של ועדת ההקצאות היא לאשר את זה. 

שנה, צריכים לעמוד בכל התנאים, כל ההוצאות יחולו עליהם,  20 –תקופת הרשות היא ל 

בירם הרגילים שיש לנו בחוזים נמצאים גם בחוזים אסור לעשות שימושים זרים, כל הד

האלה, זה פחות או יותר דומה בכל ההקצאות, אנחנו עושים התאמה מהקצאה להקצאה לפי 

העניין שעומד על הפרק. ועוד אני אציין שאישור החוזים טעון אישור מועצה ברוב חבריה זה 

 הכל אם יש שאלות בקשה.

ישיבת הסדר היא מוסד, ישיבת הסדר היא מוסד  חברים יקרים :, חבר מועצהרז שגיא

השוני היחיד זה, זה שהיא גם תורנית והמוסד הזה  אוניברסיטהלהשכלה גבוהה בדיוק כמו 

ל, תלמידי ישיבות ההסדר שירתו איתי בגבעתי נלחמו כלוחמים "צה - משלב גם שירות ב

ישיבה בראש העין וכקצינים נפצעו והסתערו, תלמידי ישיבת הסדר למי שמכיר תלמידי 

ובמקומות אחרים תורמים לקהילה, מעורבים, אכפתיים, רודפים אחרי זקנות במעברי 

חצייה כדי לעזור להן, ומתנדבים בשלל התנדבויות כאן ובמקומות אחרים. אני לא מכיר 

והלכתי לבדוק עיר אחת שמכבדת את עצמה חילונית כהגדרתה, דתית, מסורתית שאין לה 

אין לה כזאת היא רודפת אחריה, במודיעין שזאת לא עיר דתית כלל ועיקר ישיבת הסדר ואם 

היא  האוניברסיטדונם ויותר לישיבת הסדר, ישיבת הסדר היא  10ות להם צהתעקשו להק

מביאה עבודה, לתושבי העיר, מביאה תלמידים מבורכים, מחוללת נישואין, ישיבת הסדר 

הקודמת וזאת דעתי גם עכשיו. בנוגע תה דעתי בהצבעה יהיא מתנה זאת דעתי זאת הי

למיקום אני מכיר את התביעה, ואני יכול להבין שאנשים מתנגדים שיקימו ישיבות הסדר, 

אבל זה שתושבי גבעת הסלעים מתנגדים זה מטריד משום שהמקום הוא אינו בגבעת 
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 הסלעים הוא נמצא ברחוב שאול נתן, ברחוב שאול נתן יש בית עלמין ואף אחד לא אומר

שבית העלמין נמצא בגבעת הסלעים, בית העלמים הוקם לפני גבעת הסלעים, וכנראה ימשיך 

גבעת הסלעים והישיבה עוד י אהיה שם בית העלמין נמצא רחוק מלפעול גם אחרי שאנ

ממערב לו, יותר מזה התנינו בישיבה הקודמת את כך שהקמה של הישיבה תכלול גם סידורי 

ה והיציאה מגבעת הסלעים בעיקר כאשר יש אירועי ניחום תנועה שהיום מקשים על הכניס

אבלים והלוויות אז זה בדיוק עכשיו נתקן את זה ונדאג לא רק שהם יחיו בשלום תושבי 

הנו מישיבת ההסדר הזאת, אני מבקש מכל מי שיושב כאן יגבעת הסלעים יהיו הראשונים שי

הצבעתי בפעם הקודמת גם אם  להצביע בעד ישיבת ההסדר הזאת אני בעל אופן אצביע כמוש

יש אנשים לצורך העניין תומכים פעילים שלי שהם חושבים שזה טעות אני חושב שהם לא 

 חשבו מספיק עד הסוף זאת דעתי. אמרתי אותה בגלוי זה לשאלתך.

אני רוצה לומר לכם שזה שישיבת ההסדר עוד לא אני מצטרף :  אש העירשלום בן משה, ר

ם, התורם כבר ממתין כמעט ייף ואומר אני מכיר חלק מהאנשלכל מה שנאמר כאן ואוס

 שלוש שנים, לעניין הזה, ואני היה לי לזרה ההתנגדות הזאת שלא היה שום דבר אחריה, שום

דקה אפילו נפגשתי עם התושבים אני בעצמי ואמרתי רבותיי יש פה שטח מספיק גדול, הצ

קשו, תבקשו ותקבלו ההתנגדות לישיבה ואם אתם רוצים עכשיו מבנה ציבור ספציפי תב

שלכם היא לא לעניין, בישיבת הסדר כמוש נאמר לא אוסיף כדי שלא יהיה גורע חברה 

מצוינים, מצוינים, זה לא עכשיו כרגע כך, לכן אנחנו צריכים לזרז את זה גם ככה יקח זמן עד 

וד שיבנה, ואנחנו נתברך בחברה האלה שנמצאים כאן אצלנו בעיר ושותפים בהרבה מא

 פעילות.

 דונם מספיק להם צריך להגדיל. 1.200אני לא יודע אם  :, חבר מועצהחנוך עוז

דונם  1.200אנחנו גם אמרנו שבשלב ראשון יקבלו  אנחנו אמרנו,: אש העירשלום בן משה, ר

קודם כל שיוכיחו שהם יכולים לבנות את הדבר הזה, יש אופציה להגדיל להם כי יש מספיק 

הם ולעשות עוד מבנה ציבור נוסף שרוצים, ואמרנו רז שגיא ואני הפעם מקום גם להגדיל ל

אני מסכים איתו במאה אחוז אין שום קשר לגבעת הסלעים, היה לפני זה ובמידה מסוימת 

יש פה איזה אטמוספירה לא ראויה, ההתנגדות הזאת וצריך לדחות אותה מכל וכל והראיה 

 שהיא נדחתה בכל הערכאות.
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: הערעור בעליון תלוי ועומד ערעור בעליון. זה צריך , יועמ"ש העירייהתעו"ד פרומה פור

 להיאמר.

היינו בדיון הראשון על ההקצאה אני התנגדתי להקצאה ולא בגלל  :, חבר מועצהעומר שכטר

המטרה שלה אלא בגלל האופן שבה המטרה של ההקצאה הולם את הצרכים של השכונה, 

אני הרבה זמן לא שמעתי  סבפא טועתי אותך פה מדבר אני רז גדלתי בגבעת הסלעים אני שמ

וכריזמה שאתה רוצה, אני חושב  ספא טואותך מדבר ככה למרות שאתה לא חסר לה 

שאנחנו ברגע שהקמנו את מנהלות השכונות אנחנו צריכים להתייחס למנהלות האלה 

י וייעוד ברצינות וברגע שבאה מנהלת שכונה ואומרת חברים יש לנו צורך בשימוש ציבור

הזה ואני לא אומר שלא צריך בעיר ישיבה תיכונית  ציבורי לקרקע לשימוש אחר מהשימוש

וצריך הרבה דברים בעיר השאלה איפה עושים את זה האם זה תואם את הצרכים של 

השכונה, האם עשינו סקר צרכים כזה לפני שאנחנו מקימים משהו פה וזה לאורך שנים זה 

וש הקצאה לגן או משהו בסגנון הזה, זה הקצאה שהיא ארוכת לא משהו לשנה, שנתיים של

טווח לא תואמת את הצרכים של השכנים, אני חושב ראש העיר אני חושב שההקצאה הזאת 

 באופן שבה היא נעשתה אני עדיין חושב שהיא שגויה ואני לא יכול לתמוך בה.

 .זה לא ישיבה תיכונית עומר זה ישיבת הסדר :, חבר מועצהחנוך עוז

 ישיבת הסדר סליחה. :, חבר מועצהעומר שכטר

אני צריך להזכיר לך דבר אחד ואגיד את זה בנימוס רב אתה  : אש העירשלום בן משה, ר

איש חינוך אין שום קשר לשכונה למקום הזה בכלל, הם עוברים דרך שם זה הכל, אם הם 

שבה נמצאת רוצים מקום, אני מכיר את השכונה, אם אתה מדבר על מנהלות המנהלת 

ישיבת ההסדר שכונת צה"ל היא לא, המנהלת מבקשת את זה ותומכת בזה ובמקום הזה יש 

מספיק מקום ואמרתי את זה למנהלת של גבעת הסלעים תגידו שאתם רוצים עכשיו להקים 

עוד איזה מבנה ציבור בבקשה, הקמנו את המנהלת בגבעת הסלעים מקום עבור התושבים 

לטובת גבעת הסלעים לכן כל מי שמצביע נגד ₪ שעלה כמעט מליון שם יוצא מן הכלל למבנה 

הוא צריך לקחת בחשבון שהוא עושה לא רוצה להגיד מילה אחרת אני מבקש להצביע פה 

 אחד בהצבעה הזאת כי זה חשוב לכולנו.

מתי עשינו לפני כל הצבעה של הקצאת קרקע לשימוש מסוים סקר  :, חבר מועצהחנוך עוז

 שנים? 10מצביע צרכים מתי אתה 
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 קודם כל אתה צודק זה משהו שצריך לעשות באופן כללי ברמה, :, חבר מועצהעומר שכטר

 מעכשיו צריך לעבוד מסודר. :, סגן ראש העירעדי אביני

: זה לא מדויק יש פרוגרמה בסדר פרוגרמה לא יורדת , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

של הצרכים וזה כן בגדר מבנה  הלרזולוצירדת של ישיבת הסדר אבל היא כן יו הלרזולוצי

 ציבור וההקצאה הזאת תואמת את הפרוגרמה.

מתי בפעם האחרונה, אני שואל, אני שואל אני רוצה לשאול אותך  :, חבר מועצהעומר שכטר

מתי בפעם האחרונה בתהליך של הקצאה בא אליך ועד של שכונה מנהלת של שכונה ואמר לך 

תגיד גובל, תגיד בתוך השכונה תגיד זה, בא ועד של שכונה שהמגרש עד השכונה וחבר אני כו

 הזה גובל אליו ואמר לך.

 שרי סלע גרה בגבעת הסלעים? :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

ממש לא מעניין אותי שרי סלע, אני מדבר עם ועד השכונה,  :, חבר מועצהעומר שכטר

שכונה אני לא מדבר על כל אחד דיברתי עם יו"ר הועד, אני מכיר את עמדת הועד של ה

 שמתיימר לייצג את השכונה הזאת.

הועד הזה דרך אגב, הנושא הזה עלה כבר לפני מספר שנים עוד   :אש העירשלום בן משה, ר

בתקופה של סיני, לפני הועד הזה בכלל, הועד האחרון מתנגד כי הוא רוצה שזה לא יהיה שם 

ים בישיבת הסדר וזה כאיזה משהו זה, זה לא מתאים לו שיהיה ישיבת הסדר, כולם רוא

פשוט חוסר הבנה, זה חוסר הבנה, אמרתי ואני אומר פעם שביעית במקום עצמו יש מספיק 

מקום אם תרצה ועד של גבעת הסלעים ירצה לייחד מקום של דונם או דונם וחצי למבנה 

לבד אין ציבור שישרת אותם אפילו שזה לא חלק מהשכונה שלהם בכלל זה שייך לצה"ל ב

 הם. אני רוצה שנצביע.ישום קשר בינ

 שמעתם את המתנגדים, אני לא פעם ראשונה שומע את זה. :, חבר מועצהחנוך עוז

לפני כחודש ימים התבשרנו שיש תורם חנוך תקשיב, יש  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

י להם תורם שמוכן לבנות פה ישיבה קטנה, אני מבקש אני בעד ההצבעה הזאת, אני סייעת

מהרגע הראשון שנחשפתי לישיבה הזאת אבל אני מבקש שבעזרת השם שהתורם הזה יתחיל 

להזיז את העניינים אנחנו צריכים להקצות קרקע לישיבה קטנה בראש העין, בעזרת השם זה 

 יקרה בקרוב.
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 מה זה ישיבה קטנה? לא קשור לישיבת הסדר? :, חבר מועצהרז שגיא

 לא קשור. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 שלום אתה אומר שהם לא הצביעו על צורך שהם רוצים? :, חבר מועצהחנוך עוז

אני אמרתי להם תגידו בבקשה מה אתם רוצים איזה מבנה :  אש העירשלום בן משה, ר

 ציבור.

: מה היה התשובה לגבי הרבה הצרכים? בוא נתקדם , חברת מועצהפנחסי אדיב בדיוכד"ר 

 עכשיו.

 דונם. 1.200דונם מתוך זה הקצו  5זה  :עצה, חבר מורז שגיא

 בוא נעשה את זה במקביל. :, חבר מועצהעומר שכטר

עדת ולא עושים במקביל מגישים בקשה, דנים בבקשה בו  :אש העירשלום בן משה, ר

 הקצאות.

ים באוויר ויש דברים שנמצאים אשנמצ אנחנו בינתיים יש דברים :מועצה , חברעומר שכטר

 ה שקורה כרגע.על הקרקע, זה מ

: ויש החלטה זה היה פשוט בדיון הקודם החלטה מאוד , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 ארוכה ומפורטת שמתייחסת גם לבקשות שלהם.

 : שמה אמרה ההחלטה? ההחלטה אמרה רק נקצה.ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

 דונם,  4.5אני אומר לך שמתוך  :, חבר מועצהרז שגיא

: קודם כל שהמגרש הזה הותיר מקום גם לצרכים , יועמ"ש העירייהפרומה פורת עו"ד

 נוספים אגב לא הוגשו בקשות חלופיות.

 : זה מה ששאלתי האם הוגשו בקשות חלופיות?ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

 : לא הוגשה שום בקשה., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 בקשות חלופיות בטח שהגישו. 10הגישו  :, חבר מועצהעומר שכטר

: בוא נאמר ככה מי שיכול להגיש במסגרת הקצאת , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

לא הוגשה בקשה כזאת היו כל מיני רצונות של שכונה  שהם מלכ"רבקשות זה עמותות גופים 

ם זה שהם רוצים על ידם בריכה יכול להיות שכל שכונה רוצה על ידה בריכה, למה דווקא ש

 הכי טוב, אני רק אומרת את זה כדי ל...
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: אני בעיניי באותו רגע הייתי חופרת שם בריכה, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

 באותו רגע הייתי חופרת בריכה.

 : אני לא זוכרת בדיוק ההחלטה המפורטת צורפה., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

דונם זה  8משפט ליוכי קודם כל יש סדר גודל של  סליחה פרומה :, חבר מועצהעדי אביני

דונם, אף  2.5הסדר גודל שמונחים שם אף אחד לא דיבר, הכביש הולך לזוז ויתווסף עוד 

אחד לא ביקש ואף אחד לא דיבר עליהם זה בא זאת אומרת מי שלא בדק, אני מייחס את 

ופץ בלי לדעת, יש סוגים, יש את הסוג שמה שנקרא מתנגד קודם כל ק 3 –ההתנגדות ל 

אנשים שלא יודעים את הזה, יש כאלה שהעיקרון מפריע להם הוא עטוף בכל מיני עטיפות 

דונם אמר רז שבמודיעין אגב שהיא עיר  1.250יפות, אבל אם בודקים את העניין מדברים על 

זהה לעיר שלנו זה גם מבחינת, זה עיר עירונית זה לאירוחם או שדרות או משהו מה שנקרא 

 10ה במרכז, זה ישוב שהוא מזכיר אפילו ישוב הרבה פחות מסורתי מהישוב שלנו הקצו שם ז

דונם זה הקצאה מאוד, מאוד רזה ומדויקת, יש שם יותר מ  1.250דונם אבל העניין הקצו פה 

וגדר צורך זה לא צורך של דונם. שרוצים להקצות משהו לא הוגדר צורך וגם אם י 7, 6 –

נים של השכונה, השכונה מתפקדת יש בה את כל מה שהיא צריכה, אבל עדוויש מ יכהשכונה 

אם הוגדר צורך מסוים, ספציפי וזה נאמר אגב על ידי ראש העיר עוד בפעם הראשונה שאם 

הוגדר צורך ספציפי ורציני לא סתם, כי שקפצו אמרו רוצים ספרייה ומישהו אמר רוצה זה, 

 את בקשה משהו נקודתי.היה כל מיני כאלה דברים אם באמת יהיה כז

זה לא מדויק אני ראיתי מה ועד השכונה הגיש.  הוא הגיש הצעות  :, חבר מועצהעומר שכטר

 מסודרות. זה לא סתם תושבים זה ועד שכונה זה לא סתם תושבים.

עוד משפט אחד לגבי הנושא, לגבי הנושא התחבורתי עוד נקודה  :, סגן ראש העירעדי אביני

אנשים  10מדבר על הלוויה שיש בה  התחבורתי לוויה בינונית אני לאאחרונה לגבי הנושא 

רכבים זה קורה כל יום יומיים זה פי לא  30,40,50אני מדבר על בינונית מביאה איתה איזה 

יודע כמה מהתנהלות של ישיבת הסדר, אני לא מדבר על לוויות גדולות ואני לא מדבר על יום 

רתיות קיימות ולא הפריעו אף פעם זאת אומרת אף הזיכרון, זאת אומרת הבעיות התחבו

אחד לא ביקש לסדר שם משהו זאת אומרת יש כאן איזה עניין לחפש ולהתנגד על עצם 

 העניין בעטיפה מאוד יפה, עומר לא הצלחת לשכנע אותי לא אז ולא עכשיו.
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 .ועדת השכונה יכול ללכת לועדת הקצאות ולהגיש בקשה :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

לא יכול, צריך מלכ"ר לא יכול מישהו. אני לא יכול להגיש וגם אתה  :, חבר מועצהרז שגיא

לא. הועד צריך להוציא מרשם העמותות או מרשם החברות להתאגד ואז לבקש אבל הוא 

לא, אם הוא ועד שכונה אסור לו להיות עמותה מה לעשות תקרא את התקנון שכתבנו 

א לא יכול אבל יכול היה למצוא עמותה, נגיד עמותה אוכלת ואישרנו בקדנציה קודמת, אז הו

שרוצה להקים בריכה או מגרש טניס בריכת פעוטות או כל דבר אחר אני לא מכיר מישהו 

שיצביע נגד הדבר הזה, למה לא, אנחנו בעד, ונשאר שם מקום זה לא, או, זה גם וגם מה 

 הבעיה.

צאות חברים פרומה רחבעם ואנוכי נסענו עדת ההקואנחנו בו :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

לשטח עמדנו על הגבעה, הסתכלנו, ראינו ווידאנו זה לא בגבעת הסלעים יש שם שטח גדול 

 מאוד, לעוד דברים אנחנו מזמינים את כל מי שחושב שיבוא ויגיד אנחנו רוצים גם. 

שיו מרכז בגבעת הסלעים יש מתנ"ס, בגבעת הסלעים בנינו עכ :אש העירשלום בן משה, ר

נוסף לקשישים יחד עם ניצולי שואה, בגבעת הסלעים הולכים לבנות עכשיו גינת כלבים, 

בגבעת הסלעים מתחתם יש את האגם הם בכלל לא מקופחים ההתנגדות היא זרה, ולא רוצה 

להגיד מילה אחרת אני מופתע מאוד מההתגייסות שלך למנהלת הזאת, המנהלת הזאת כבר 

א הגישו עד עכשיו תגישו בקשה קונקרטית על ידי עמותה כזו או התחלפה כמה פעמים, ל

 אחרת תגידו מה אתם רוצים,

 למה לא מצביעים. :, חבר מועצהרז שגיא

דונם האלה  8 –: רק רציתי לשאול שאלה בתוך ה ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

 עה?האם המיקום שניתן עבור הישיבה יחסית בהגדרה מרוחק מאותה שכונה ידו

 הכי צמוד לשכונת צה"ל. :, חבר מועצהרז שגיא

 הוא בתוך הבתים של צה"ל.: אש העירשלום בן משה, ר

דונם אחרים  7: זאת אומרת שאנחנו מסתכלים על ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

פחות או יותר אנחנו יותר מקרבים אותם מה שנקרא לגבעת הסלעים על פי רצונותיהם של 

 ת ואחרות?הקצאות שונו

 נכון. :, חבר מועצהרז שגיא
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 אני צריך לוודא את זה. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

: זאת אומרת שאם אתה רוצה רגע לפרק התנגדות ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

בסדר אני אומרת רגע שניה האם המיקום הוא חייב להיות קרוב או שאתה יכול בתוך 

 זה איזה שהיא סוג של פשרה שצריך לייצר אותה. המשבצת יחסית להזיז בסדר 

מה שזה קרוב זה קרוב לבית העלמין זה אף פעם לא יהיה קרוב  :, סגן ראש העירעדי אביני

 לשכונה. 

 : בסוף יש משבצת., חברת מועצהפנחסי אדיב בדיוכד"ר 

פשר : זה קרוב לבית העלמין זה בפאתי המגרש כדי לא, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 אחר כך שימושים אחרים באיזה שהוא שימוש ניצול מיטבי של המגרש הזה.

אני רק אגיד את המשפט האחרון, אני חושבת,  :ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

החברה של ישיבות ההסדר הם חברה ואני מאוד מצטרפת למה שנאמר פה הם חברה טובים 

ברה איכותיים שבהחלט אני מצפה והייתי ביותר, זה עולם של השכלה, בין השאר, והם ח

 רואה את זה כשותפים פעילים בתוך מערך של התנדבות בתוך העיר. 

 : זה הוצג בישיבה הקודמת., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

יתה הישיבה הקודמת זה י: אני לא זוכרת מתי הד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חברת מועצה

, זה לא באמת רציף הדבר הזה. אני חושבת שאיפה משהו היסטורי אנחנו מכירים את זה

שהוא צריך לראות עוד פעם לענות לדרישות של התושבים צריכים איזה שהם אלמנטים 

 נוספים להיות קשובים להם מהצד השני לא הייתי מתנגדת בהחלט.

אני רוצה לומר משהו אני חושב שיש פה הטעייה מכוונת  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

ו או אחרת לנסות לייחס את השטח הזה לגבעת הסלעים אין שום קשר לא מינה ולא בדרך כז

רה לבין גבעת ושנה אח 40מקצתה בין השכונות האלה הותיקות שזה שיכון א' אם נסתכל 

שנה בתקופת יגאל יוסף, בית העלמין  30, 20הסלעים, גבעת הסלעים נבנה הרבה שנים אחרי 

הבדל אין שום דמיון בין מה שקורה שם לבין מה שקורה הם אין שום יינבקיים הוא חוצץ 

שם לכן את המונח הזה שכונה ועד שכונה רוצה לבקש שם בקשה זה לא נכון, זה סעיף לא 

 נכון בכלל.
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תסכל על הבית הכי קרוב מגבעת הסלעים ועל הבית  GISתפתח  :, חבר מועצהעומר שכטר

מר ההיגיון אני גדלתי בגבעת הסלעים הכי קרוב מצה"ל ותסתכל שהם לא במרחק. אני או

שנה בגבעת הסלעים אני אומר לך שהמגרש הזה בטח בשכונה שאין בה, היא לא  20הייתי 

משופעת במבנה ציבור, צריך שאתה נותן הקצאה לחשוב על איזה מבנים אתה נותן עבור 

 השכונה, לא עשינו את זה ראש העיר וצריך לעשות את זה.

נחנו צריכים להצביע שמענו אותך, לגבעת הסלעים יש מספיק א: ראש העישלום בן משה, ר

 שטחים חומים שאפשר לבקש שם. 

 לפי הערה אחרונה של שטח אני מבין שהוא היה בשטח. :, חבר מועצהחנוך עוז

 הוא לא היה, הוא לא מכיר את זה.  :אש העירשלום בן משה, ר

 תי שם. שנה היי 20לא אני אל מכיר,  :, חבר מועצהעומר שכטר

 ראש העיר? הצבעה. 10סעיף  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 : בעד.אש העירשלום בן משה, ר

 ישי? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 עד.ב :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

 מיכאל? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד ובעזרת השם בחודש הקרוב תהיה הקצאה לישיבה. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 עומר? : אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 נגד. :, חבר מועצהעומר שכטר

 עדי? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :סגן ראש העיר, עדי אביני

 : דורון?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 : רז?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהרז שגיא

 יוכי? :עירייהאילן הררי, מנכ"ל ה

 : בעד., חברת מועצהפנחסי אדיב בדיוכד"ר 

 חנוך? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה
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 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 אדמוני? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהיעקב אדמוני

 בעד, אחד נגד. 9: אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 

 4החלטה מס' 
וחוזה רשות מועצה מאשרת ברוב קולות : מליאת הבסדר היום 10סעיף  חוזה פיתוח 

ועדת הקצאות ובהמשך להחלטת מועצת העירייה  בהתאם להמלצת 
להקצאת מקרקעין לעמותת "ישיבת  04.08.2020מיום  34/14בישיבתה מס' 

מ"ר ברחוב  1,250בשטח של  580074052אורות משה ראש העין" ע"ר מס' 
 2078, חלק ממגרש 204ח"ח  4274נתן שאול בראש העין הידועים כגוש 

וכן  357 -לבניית ישיבת הסדר בשטח של כ מ"ר  187.5מ"ר )עיקרי( 
נוספת(.  )שירות( בכל קומה )לשתי קומות ואופציה לקומה 

 
 ( שלום בן משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עדי אביני, דורון אמסלם,9) :בעד

 ך עוז.יעקב אדמוני, רז שגיא, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנו
 ( עומר שכטר.1: )נגד
 ( בני אנניה1: )יצא

 

 
לגני  .5 זכות שימוש לעמותת "באתי  ועדת הקצאות למתן  אישור המלצת 

ילדים ברחוב  580607349ראש העין", ע"ר מס'  להפעלת שלושה גני 
ן איש 12אבצ"ן  , גוש  84/ חזו  2279מגרש  145ח"ח  4253בראש העין

  _______________________א' בהתאם להסכם הרשות המצ"ב כנספח

 

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

לגני ראש העין", ע"ר מס'  גני  580607349לעמותת "באתי  להפעלת שלושה 

גוש  84/חזון איש  12ילדים ברחוב אבצ"ן  מגרש  145ח"ח  4253בראש העין, 

 .בבהתאם להסכם הרשות המצ" 2279

 כל שאר ההקצאות זה אותם חוזים זה אותם תנאים? :, חבר מועצהחנוך עוז

שנים זה היה בהליך רגיל זאת  5 –: באתי לגני זה ל , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

יום להתנגדויות יתר  45יום להגשת בקשות חלופיות ועוד  60אומרת פרסום ראשון 

 שנה.ההקצאות הם הקצאות בהליך מקוצר לתקופה של 
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אני מציע שנצביע אם אין מישהו שרוצה להתנגד או לדבר על  : אש העירשלום בן משה, ר

 שנים נצביע עליה בנפרד אם אתם רוצים. 5 –ההקצאות שהיא לשנה ועל ההקצאה שהיא ל 

 שנים. 5 –שאנחנו כרגע דנים בו הוא ל  5אז סעיף  :, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

אני רוצה לדעת מי מכיר פה באמת, את העמותה הזאת? באתי לגני  :ה, חבר מועצרז שגיא

 ראש העין. באתי לגני סליחה ראש העין זה לא נכון מבחינת עברית.

 הרבה מכירים. :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

אני לא מכיר והלכתי לבדוק, לא הכרתי לפני ההצבעה, אני אגיד לכם  :, חבר מועצהרז שגיא

ואמר את מה תפיסת  אם היה מדובר בעמותה ישב פה מנכ"ל העירייהלמה הלכתי לבדוק 

 7חודשים, לפני  7העולם שלנו ואמר אנחנו מחלקים אני מזכיר לכם את ההקצאה לפני 

חודשים הסביר לנו פה מנכ"ל העירייה שאנחנו מחלקים את ההקצאות כדי שלא יפלו כולם 

זאת, הבאתם אז עמותות חדשות בסל אחד, ומחלקים חלק לעמותה הזאת וחלק לעמותה ה

אני אז התנגדתי כי חשבתי שצריך להשאיר את העמותות החדשות ואז הסבירו לנו פה 

הקצאות בבת אחת אותה עמותה ועוד יותר הטריד אותי  3באותות ובמופתים שלא נותנים 

שאני לא מכיר את העמותה הזאת מודה אני לא הכרתי, אז הלכתי לבדוק ולא הצלחתי 

ל פעם שאני בא ומביא לה נתונים חמים מהתנור על כל מיני גילויים שאני אומר היא פרומה כ

אבל יש לה  הולמס קאני מסכים היא סבתא היא לא שרלו הולמס קאומרת לי אני לא שרלו

בשכר היא שולחת אותי לבדוק אז אני לא מצאתי לא ברשם העמותות כאילו  ק הולמסשרלו

אגיד לכם למה זה מטריד אני עושה כל מיני עסקים עם כל העמותה הזאת מה זה נקייה. אני 

מיני גופים מסחריים כאלה ואחרים שאני רואה שיש תביעה כנגד זה על איזה מאבק על 

שנים אתה יודע שזה חי ברור שאם זה אונס  6או  5שטח, על איזה מחלוקת כלכלית לפני 

זה חי, גם בעיריית ראש ילדים או דברים מזעזעים אפשר לבטל אבל אתה רואה שהדבר ה

העין תעשו גוגל על עיריית ראש העין תמצאו לא מעט תביעות למה זאת עירייה חיה בועטת. 

העמותה הזאת המפה הזאת יותר לבנה וצחה ממנה, הכירו אותה לפני שבוע אף אחד לא 

הגיש נגדה תביעה, אף אמא לא חשבה שאולי הילד נפל קיבל מכה באף לא יודע לא נראה 

שנים. אני ביקשתי שכולנו נחשוב  5 –גני ילדים אנחנו נותנים להם בבת אחת ל  3מוזר, לכם 

מבנים ששייכים לציבור, לעמותה אחת  3בקול יש לנו אחריות מאוד גדולה, אנחנו מקצים 

מלמד, שאלת שאלה תן לי לענות לך אנחנו מקצים מבנים ששייכים לציבור לא לך ולא לי, 
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 ואו נכיר אותה.לעמותה, אז אני אומר ב

 : זה לא פעם ראשונה שאנחנו מקצים,, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 את העמותה גוגל לא מכיר. גוגל צריך להכיר אותה. :שגיא, חבר מועצה רז

עדת ו: אפשר לתת רקע שאנחנו מכירים אותו בו, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 הקצאות, מדובר על 

 סטאר.ידתסתכל בגי :ה, חבר מועצדורון אמסלם

 סטאר מה כתוב עליה מספר מתי היא נרשמה.דראיתי בגיי :, חבר מועצהרז שגיא

: אנחנו הקצנו בעבר גנים לעמותה בשם אור זרוע של , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

הרב יאיר בשארי, הוא קיים תחת אותה עמותה גם הפעלה של גני ילדים וגם הפעלה של 

עדת הקצאות הועלתה דרישה של משרד ובא פה והוא גם הסביר לנו בוישיבה. כפי שהו

החינוך להקים עמותה ייעודית רק להפעלת גני הילדים ולעשות הפרדה בין הפעילות של אור 

זרוע לבין הפעילות של גני הילדים ולכן הוא הקים עמותה ייעודית לגני ילדים זה בעצם 

 ים רבות קודם.המשך של אותו דבר שאנחנו אישרנו אותו שנ

 את רגליי ה לא כתבתם לנו למה שלחתם אותי לקטתלמה את ז :שגיא, חבר מועצה רז

ועדת ההקצאות דנה ואנחנו במשך שנים אחרונות בכל פעם ש :אש העירשלום בן משה, ר

שנה, ואנחנו ממסדים את זה כי  30שנה,  20בנושא מסוים רוב הגופים כבר פועלים חלקם 

רך כזה או אחרת , ועדת ההקצאות עוסקת בשנים האחרונות כדי בעבר השתמשו בזה בד

למסד את העניין כדי שכל מי שנמצא הוא נמצא שנים רבות מאוד והגנים שלו כבר פועלים 

כמה שנים ממסדים את העניין באופן כזה שיהיה הקצאה, ולכן מה שאמרה פרומה הוא 

אבל הפעלת את כישורך נדרש לעשות את הפעולה הזאת, חבל שלא אמרנו לך את זה 

 .הולמס קכשרלו

 . ראש העיר?5הצבעה על סעיף  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד.    :אש העירשלום בן משה, ר

 ישי? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

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

 עומר? :י, מנכ"ל העירייהאילן הרר

 בעד. :, חבר מועצהעומר שכטר

 עדי? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירעדי אביני

 דורון? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 אדמוני? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד :, חבר מועצהיעקב אדמוני

 רז? :רייהאילן הררי, מנכ"ל העי

 בעד. :, חבר מועצהרז שגיא

 יוכי? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.מועצה ת, חברפנחסי אדיב בדיוכד"ר 

 חנוך? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז
 
 

 5החלטה מס' 
ועדת הקצאות למתן : מליאת המועצה מאשרת פה אחד בסדר היום 5סעיף  המלצת 

לגני ראש העין", ע"ר מס'  זכות שימוש  580607349לעמותת "באתי 
ן איש 12להפעלת שלושה גני ילדים ברחוב אבצ"ן  , גוש  84/ חזו בראש העין

 בהתאם להסכם הרשות כנספח א'. 2279מגרש  145ח"ח  4253
 

 ( שלום בן משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עומר שכטר, עדי אביני, 10)  בעד:
 דמוני, רז שגיא, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז.יעקב א דורון אמלסם,

 ( בני אנניה.1: )יצא
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זכות שימוש לעמותת "רשת גני  .6 ועדת הקצאות למתן  אישור המלצת 

ילדים ברחוב  580070092ילדים של אגודת ישראל", ע"ר מס'  להפעלת גן 
מ"ר  50 -בראש העין הידוע בשמו "גן ארבל" בגודל של כ 4עופרה חזה 

בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב  206מגרש  28ח"ח  5611והידוע כגוש 
 כנספח א'.

זכות שימוש לעמותת "רשת גני  .7 ועדת הקצאות למתן  אישור המלצת 
ילדים 580070092ילדים של אגודת ישראל", ע"ר מס'  , להפעלת גן 

ון קנדי  ג' והידוע כגוש  90 -בראש העין בגודל של כ 34ברחוב   4272מ"ר 
 בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב כנספח א'. 144 ח"ח

זכות שימוש לעמותת "רשת גני  .8 ועדת הקצאות למתן  אישור המלצת 
ילדים 580070092ילדים של אגודת ישראל", ע"ר מס'  , להפעלת גן 

 86 -בראש העין הידוע בכינויו "גן גלבוע" בגודל של כ 24ברחוב התנאים 
והידוע כגוש  להסכם הקצאה המצ"ב כנספח  בהתאם 156ח"ח  4271מ"ר 

 א'.
זכות שימוש לעמותת "רשת גני  .9 ועדת הקצאות למתן  אישור המלצת 

ילדים ברחוב  580070092ילדים של אגודת ישראל, ע"ר מס'  גן  , להפעלת 
והידוע כגוש  100 -בראש העין בגודל של כ 180שבזי   137ח"ח  5581מ"ר 

 ______________'.בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב כנספח א 808מגרש 

 

 9 –ו  8וסעיף  7סעיף  6נעשה את סעיף  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

אני רוצה על זה הסבר מדובר על רשת גנים של אגודת ישראל כבר דנו  :, חבר מועצהרז שגיא

ו אז הסתבר שהם הפרו ברגל  2/2019 –ועבור ל  1/19 –בהן, מי שלא זוכר אני אזכיר החל מ 

 4עם העירייה והכניסו תחתם מפעיל למרות שכתוב במפורש בהסכם בסעיף גסה את ההסכם 

ואנחנו ממשיכים להקצות להם ואז בגללם או בזכותם  א עד ו' שאסור להם לעשות את זה

היו פה שני שימועים אני מזכיר למנכ"ל העירייה וליועצת המשפטית שני שימועים שבהם 

למיניהם אלא אני  הולמסים קא שרלוהסתבר שכל מה שאמרתי פה בישיבות המועצה ול

גיליתי את כל הדבר הזה, שינינו את ההסכמים עם כל הועדות, עם כל ההקצאות לכל הגופים 

אחרי זה כתוצאה ממעשיהם אני מקבל את זה שהם נותנים להם לשנה אבל אני מציע לכולם 

אר ואז להיות לבחור כבר עכשיו מחליפים, מכיוון שאנחנו לא רוצים לחכות עוד פעם לפברו

ברגע האחרון ואז לא יהיה לנו ואז נבקש עוד פעם לשנה, אם אנחנו לא שבעי רצון או 

חודשים אנחנו  7שחושבים שצריך לתחר אותם כי שאמר פה מנכ"ל העירייה על פי דעתך לפי 

צריכים למצוא שיש לנו יותר מגוף אחד ולא אגודת ישראל לבדה מחזיקה בגני הילדים 

 אגודות יש לנו אמילי ויש לנו אמנה ויש לנו עוד גופים. שיהיו לנו כמה

 : אמילי זה מעון יום., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 : אתה מערבב אתה מדבר על מעונות יום, אש העירשלום בן משה, ר
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מים ובקשות לא הוגשו, לא הוגשו ו: היו פרס, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

כולם זה בשכונות החדשות ובמסתבר שיש שם רישום של ילדים התנגדויות רוב ההקצאות 

 וגם שם יש ביקוש העיר גדלה.

 בשכונות החדשות. חזון איש זה לא :, חבר מועצהרז שגיא

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

רת : הם מפעילים גני ילדים במשך שנים רבות מאוד במסגאש העירשלום בן משה, ר

 הרשאה של משרד החינוך.

נאמרה פה אמירה שלא מרוצים מאגודת מרשת גנים אגודת  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 ישראל האם זה נכון?

 : ההורים שבעי רצון., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 אני מבקש ממך רז שתגיד שוב מה שאמרת. :, חבר מועצהרז שגיא

אמרתי שום דבר כזה שאני לא שבע רצון הם מנהלים את : אני לא אש העירשלום בן משה, ר

 גני הילדים ביד רמה הם עושים שירות טוב מאוד כבר עשרות שנים.

עושים עוד דבר אנחנו  : העובדה שיש רישום אנחנו, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 בודקים רשימות, כתובות, סמיכות אנחנו בודקים את זה בכל הקצאה.

המשפטית בסוף אני אין לי מושג כי הילדים שלי ואני  גברתי היועצת :מועצה, חבר רז שגיא

 –לא למדנו בגנים האלה, אבל את ממונה על הייעוץ המשפטי שלנו וכשאני הבאתי לך את ה 

גני ילדים האלה עם זה שהם חרגו וזה חריגה שפוסלת את ההסכם זה לא שאני כתבתי זה  12

עליהם הם עברו על מה שהיה כתוב בהסכם אם אנחנו כנראה בהסכמים שאת עברת ואישרת 

ברגל גסה כאל משהו בסדר אני אומר לך כבר  מתייחסים למי שמפר את ההסכמים איתנו

שלמה שהם יקיימו את ההסכמים שלנו או שאנחנו כותבים הסכמים שאלה שמקבלים 

מתשלום  מאיתנו הקצאות ופטורים מתשלום לחלוטין ופטורים מארנונה לחלוטין ופטורים

מים לחלוטין את כל זה הוכחתי לך במסמכים והבאתי לך את השעונים וצילומים, והכל 

יוכח גם בבית משפט איך יכול להיות שמי שמפר ברגל גסה את ההסכמים עם העירייה ולא 

מעניין אותי אם זה רשת הגנים של אגודת ישראל או רשת הגנים של מרץ מי שמפר את 

העין צריך לדעת שזה לא עובר לסדר היום, הרי בשביל מה אנחנו ההסכמים עם עיריית ראש 

 מקיימים הסכמים אז בואו ניתן למי שרוצה.
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 אני אתן לך תשובה דקה, קודם כל מה שאמרת לגבי ההפרה,: אש העירשלום בן משה, ר

 הפרה יסודית לא סתם הפרה. :, חבר מועצהרז שגיא

א רוצה להיכנס כי זה נושא משפטי : היא מה שאמרת אני לאש העירשלום בן משה, ר

מובהק אני לא מתמודד עם זה אני לא משפטן עכשיו, אבל זה נגע לצהרונים לא לגן ניהול של 

 גני הילדים עצמם.

למבנה, למבנה ההסכם הוא על המבנה ראש העיר הם הפרו את  :, חבר מועצהרז שגיא

 ההסכם על המבנה.

לכאן לשימוע כמו שעושים בהרבה דברים  : ולכן הבאנו אותםאש העירשלום בן משה, ר

 בשימוע הבהרנו את העניין, חידדנו את העניין, והתהליך הזה ממשיך הלאה.

 פרומה את יכולה להתייחס בקשה, לנושא של ההפעלה. :, חבר מועצהעומר שכטר

: הנושא של ההפעלה של הצהרונים הוסדר בהסכם , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 כבר הצגנו אותו במועצה והמועצה אישרה אותו.מאוד מפורט ש

 ראש העיר? ביחד. 9  -ו ,8,7,6אנחנו נצביע על סעיפים  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד.  :אש העירשלום בן משה, ר

 : ישי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

 : מיכאל?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד.  :סגן ראש העיר ,מיכאל מלמד

 : עומר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעומר שכטר

 : עדי?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירעדי אביני

 : דורון?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד.  :, חבר מועצהדורון אמסלם

 : אדמוני?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד :ועצה, חבר מיעקב אדמוני

 : רז?מנכ"ל העירייה אילן הררי,
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 נמנע. :, חבר מועצהרז שגיא

 : חנוך?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 
 6החלטה מס' 

: מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הסעיפים בסדר היום 9-ו 8, 7, 6סעיפים 
 כמפורט להלן:

ועדת הקצאות למ :6סעיף  זכות שימוש לעמותת "רשת גני אישור המלצת  תן 
ילדים  580070092ילדים של אגודת ישראל", ע"ר מס'  להפעלת גן 

בראש העין הידוע בשמו "גן ארבל" בגודל של  4ברחוב עופרה חזה 
והידוע כגוש  50 -כ בהתאם להסכם  206מגרש  28ח"ח  5611מ"ר 

 הקצאה כנספח א'.
זכו :7סעיף  ועדת הקצאות למתן  ת שימוש לעמותת "רשת גני אישור המלצת 

ילדים 580070092ילדים של אגודת ישראל", ע"ר מס'  , להפעלת גן 
ון קנדי  והידוע כגוש  90 -בראש העין בגודל של כ 34ברחוב ג' מ"ר 

 בהתאם להסכם הקצאה כנספח א'. 144ח"ח  4272
זכות שימוש לעמותת "רשת גני : 8סעיף  ועדת הקצאות למתן  אישור המלצת 

ילדים 580070092אגודת ישראל", ע"ר מס' ילדים של  , להפעלת גן 
יו "גן גלבוע" בגודל של  24ברחוב התנאים  בראש העין הידוע בכינו

והידוע כגוש  86 -כ בהתאם להסכם הקצאה  156ח"ח  4271מ"ר 
 כנספח א'.

זכות שימוש לעמותת "רשת גני : 9סעיף  ועדת הקצאות למתן  אישור המלצת 
ילדים  580070092, ע"ר מס' ילדים של אגודת ישראל גן  , להפעלת 

והידוע כגוש  100 -בראש העין בגודל של כ 180ברחוב שבזי  מ"ר 
 .בהתאם להסכם הקצאה כנספח א' 808מגרש  137ח"ח  5581

 
 ( שלום בן משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עומר שכטר, עדי אביני, 8: )בעד

 דורון אמסלם, יעקב אדמוני, חנוך עוז.
 ( רז שגיא.1) :נמנע
 ( בני אנניה, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב.2: )יצאו
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, 1/2021מס'  15/7/2021.אישור פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה מיום 11
 בהתאם לנוהל מחיקת חובות ובהתאם לטבלה שהונחה על שולחן מליאת

 _______________________________________________המועצה

 

מספר  15/7אישור פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מיום  :, מנכ"ל העירייהלן הרריאי

 הל מחיקת חובות ובהתאם לטבלה המצורפת.ובהתאם לנ 1/2021

אני יודע שזה רק סנונית ראשונה אני הבנתי את הערה  :, גזבר העירייהרחבעם חייםרו"ח 

ונים אתם מביאים מחיקה של ואני אמרתי הגבייה אחרי שהועדה דיברה על מחיקה של מלי

 אלף אתה צודק, זה סנונית ראשונה אני מרוב שאני אומר את זה. 60

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

אני מאוד מקווה שבחודשיים הקרובים אנחנו נביא  :רו"ח רחבעם חיים, גזבר העירייה

 מה שהועדה המליצה.באמת את כל המחיקות הגדולות כדי שנוכל לעמוד גם כן ו

הועדה לענייני ביקורת. יש לי מה להגיד. תראו חברי המועצה  :, חבר מועצהרז שגיא

הסעיפים שבהם שב שהועדה פעלה בשום שכל, ואני עברתי על הדו"ח הזה ואני חהיקרים 

עקב התיישנות מה שנקרא פג תוקפם הוסרו במקומות אחרים במצבים של אנשים שידם 

ם את ההנחות המקסימאליות ובאמת אין מילה מה להגיד. הקדים אותי אינה משגת עשו לה

הגזבר רחבעם ואמר, בישיבה של הועדה לענייני ביקורת אנחנו הערנו שצריך לצמצם את 

מספר החובות, יש לנו חובות בעשרות מליונים ציינתי את זה גם בישיבה הקודמת ואני שמח 

פה נמוכים אבל גם בעד זה אנחנו בעד,  שהדברים האלה מתחילים להתפתח אמנם הסכומים

וכשמדובר באנשים בודדים ולא במוסדות ובחובות של עשרות שנים אז אני בעד ואני מקווה 

 שככה כולם אפשר לוותר על ההצבעה.

 : ראש העיר?אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 : בעד.אש העירשלום בן משה, ר

 ישי :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :"מ ראש העיר, ס/מישי אדוארד

 מיכאל? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד.  :, סגן ראש העירמיכאל מלמד

 עומר? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהעומר שכטר
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 עדי? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, סגן ראש העירעדי אביני

 דורון? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :צה, חבר מועדורון אמסלם

 אדמוני? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד :, חבר מועצהיעקב אדמוני

 רז? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהרז שגיא

 חנוך? :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 

 7החלטה מס' 
ת הנחות פרוטוקול וועד: מליאת המועצה מאשרת פה אחד בסדר היום 11סעיף 

, בהתאם לנוהל מחיקת חובות 1/2021מס'  15/7/2021בארנונה מיום 
 ובהתאם לטבלה שהונחה על שולחן מליאת המועצה

 
 שלום בן משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עומר שכטר,( 9): בעד

ן אמסלם, יעקב אדמוני, רז שגיא, חנוך עוז., עדי אביני  דורו
יוכבד פנ( 2): יצאו  חסי אדיב.בני אנניה, ד"ר 

 

 חברים חג שמח לכולם. בריאות לכולם. :אילן הררי, מנכ"ל העירייה

 

 

 

 ום הישיבה.ת

 

 

 

 

 

 



 24/8/20021מיום  54/14פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס' 

45 
 

 

 דף ריכוז החלטות

 
 1החלטה מס' 

 אישור מינוי חבר המועצה שלום מעוז כמחזיק תיק שפ"ע.: בסדר היום 1סעיף 
תיק מינוי חבר המועצה שלום מעוז כמחזיק : מליאת המועצה מאשרת פה אחד החלטה

 שפ"ע
ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עומר שכטר, עדי אביני, דורון שלום בן משה, ( 11): בעד

 אמסלם, בני אנניה, יעקב אדמוני, רז שגיא, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז.

 
 2החלטה מס' 

 .2022אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת : בסדר היום 3סעיף 
 .2022תבחינים למתן תמיכות לשנת  מליאת המועצה מאשרת פה אחד: החלטה

שלום בן משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עומר שכטר, עדי אביני, דורון ( 10: )בעד
 אמסלם, יעקב אדמוני, רז שגיא, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עז.

 ( בני אנניה.1: )יצא

   

 3החלטה מס' 
ראש העין  543 פתיחת חשבונות בבנק המזרחי סניףאישור : בסדר היום 4סעיף 

 בהתאם לתנאים המקובלים בבנק, לפי הפירוט הבא:
   484048ראש העין, סמל מוסד  22ברחוב הרצוג  Aא. לבי"ס צומח במתחם

.C)יפעל במתחם צומח  ) 
ראש העין, סמל מוסד  1ברחוב מורטון מנדל  Bב. לבי"ס צומח במתחם 

 )יפעל בממ"ד צומח(. 484022
, חשבון אחד עבור ניהול עצמי, המורשים לכל בי"ס יפתחו שני חשבונות

 לחתום בחשבון זה הם מורשה החתימה של העירייה.
חשבון ועד הורים, אשר מורשה החתימה יהיו: מנהלת ביה"ס, מזכירת  

ונציג ועד הורים. כאשר חתימת מנהלת ביה"ס חייבת להיות בכל  ביה"ס 
 הוראה לבנק/שיקים.

תיחת חשבונות בבנק המזרחי סניף פמליאת המועצה מאשרת פה אחד : החלטה
 ראש העין בהתאם לתנאים המקובלים בבנק, לפי הפירוט הבא: 543

   484048ראש העין, סמל מוסד  22ברחוב הרצוג  Aא. לבי"ס צומח במתחם
 (.C)יפעל במתחם צומח 

ראש העין, סמל מוסד  1ברחוב מורטון מנדל  Bב. לבי"ס צומח במתחם 
 (.)יפעל בממ"ד צומח 484022

ניהול עצמי, המורשים  ן אחד עבור  לכל בי"ס יפתחו שני חשבונות, חשבו
 לחתום בחשבון זה הם מורשה החתימה של העירייה.

ועד הורים, אשר מורשה החתימה יהיו: מנהלת ביה"ס, מזכירת   ן  חשבו
ועד הורים. כאשר חתימת מנהלת ביה"ס חייבת להיות בכל  ביה"ס ונציג 

 הוראה לבנק/שיקים.
שלום בן משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עומר שכטר, עדי אביני, דורון ( 10): בעד

 אמסלם, יעקב אדמוני, רז שגיא, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עז.
 ( בני אנניה.1: )יצא
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 4החלטה מס' 
אישור חוזה פיתוח וחוזה רשות בהתאם להמלצת ועדת : בסדר היום 10סעיף 

מיום  34/14העירייה בישיבתה מס' הקצאות ובהמשך להחלטת מועצת 
להקצאת מקרקעין לעמותת "ישיבת אורות משה ראש העין" ע"ר  04.08.2020

מ"ר ברחוב נתן שאול בראש העין הידועים  1,250בשטח של  580074052מס' 
 -לבניית ישיבת הסדר בשטח של כ 2078, חלק ממגרש 204ח"ח  4274כגוש 

רות( בכל קומה )לשתי קומות ואופציה מ"ר )שי 187.5מ"ר )עיקרי( וכן  357
 לקומה נוספת(.

וחוזה רשות בהתאם מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות : החלטה חוזה פיתוח 
ועדת הקצאות ובהמשך להחלטת מועצת העירייה בישיבתה מס'  להמלצת 

להקצאת מקרקעין לעמותת "ישיבת אורות משה  04.08.2020מיום  34/14
נתן שאול  1,250בשטח של  580074052ראש העין" ע"ר מס'  מ"ר ברחוב 

לבניית ישיבת  2078, חלק ממגרש 204ח"ח  4274בראש העין הידועים כגוש 
וכן  357 -הסדר בשטח של כ מ"ר )שירות( בכל קומה  187.5מ"ר )עיקרי( 

ואופציה לקומה נוספת(.  )לשתי קומות 
 דורון אמסלם, ( שלום בן משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עדי אביני,9) :בעד

 יעקב אדמוני, רז שגיא, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז.
 ( עומר שכטר.1: )נגד
 ( בני אנניה1: )יצא

 
 

 5החלטה מס' 
המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת אישור : בסדר היום 5סעיף 

לגני ראש העין", ע"ר מס'  גני ילדים  580607349"באתי  להפעלת שלושה 
גוש  84/ חזון איש 12בצ"ן ברחוב א  2279מגרש  145ח"ח  4253בראש העין, 

 בהתאם להסכם הרשות כנספח א'.
זכות מליאת המועצה מאשרת פה אחד : החלטה ועדת הקצאות למתן  המלצת 

לגני ראש העין", ע"ר מס'  להפעלת  580607349שימוש לעמותת "באתי 
, גוש  בראש 84/ חזון איש 12שלושה גני ילדים ברחוב אבצ"ן   4253העין

 בהתאם להסכם הרשות כנספח א'. 2279מגרש  145ח"ח 
 ( שלום בן משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עומר שכטר, עדי אביני, 10)  בעד:

 יעקב אדמוני, רז שגיא, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז.דורון אמלסם, 
 ( בני אנניה.1: )יצא
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 6החלטה מס' 

 הסעיפים כמפורט להלן: אישור: בסדר היום 9-ו 8, 7, 6סעיפים 
זכות שימוש לעמותת "רשת גני : 6סעיף  ועדת הקצאות למתן  אישור המלצת 

ילדים  580070092ילדים של אגודת ישראל", ע"ר מס'  להפעלת גן 
בראש העין הידוע בשמו "גן ארבל" בגודל של  4ברחוב עופרה חזה 

והידוע כגוש  50 -כ בהתאם להסכם  206מגרש  28ח"ח  5611מ"ר 
 הקצאה כנספח א'.

זכות שימוש לעמותת "רשת גני : 7סעיף  ועדת הקצאות למתן  אישור המלצת 
ילדים 580070092ילדים של אגודת ישראל", ע"ר מס'  , להפעלת גן 

ון קנדי  והידוע כגוש  90 -בראש העין בגודל של כ 34ברחוב ג' מ"ר 
 א'.בהתאם להסכם הקצאה כנספח  144ח"ח  4272

זכות שימוש לעמותת "רשת גני : 8סעיף  ועדת הקצאות למתן  אישור המלצת 
ילדים 580070092ילדים של אגודת ישראל", ע"ר מס'  , להפעלת גן 

יו "גן גלבוע" בגודל של  24ברחוב התנאים  בראש העין הידוע בכינו
והידוע כגוש  86 -כ בהתאם להסכם הקצאה  156ח"ח  4271מ"ר 

 כנספח א'.
זכות שימוש לעמותת "רשת גני  :9סעיף  ועדת הקצאות למתן  אישור המלצת 

ילדים  580070092ילדים של אגודת ישראל, ע"ר מס'  גן  , להפעלת 
והידוע כגוש  100 -בראש העין בגודל של כ 180ברחוב שבזי  מ"ר 

 .בהתאם להסכם הקצאה כנספח א' 808מגרש  137ח"ח  5581
 ות את הסעיפים כמפורט לעיל.: מליאת המועצה מאשרת ברוב קולהחלטה

 ( שלום בן משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עומר שכטר, עדי אביני, 8: )בעד
 דורון אמסלם, יעקב אדמוני, חנוך עוז.

 ( רז שגיא.1: )נמנע
 ( בני אנניה, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב.2: )יצאו

 

 

 7החלטה מס' 
 15/7/2021רנונה מיום פרוטוקול וועדת הנחות בא אישור: בסדר היום 11סעיף 
לנוהל מחיקת חובות ובהתאם לטבלה שהונחה על 1/2021מס'  , בהתאם 

 שולחן מליאת המועצה
וועדת הנחות בארנונה מיום מליאת המועצה מאשרת פה אחד : החלטה פרוטוקול 

, בהתאם לנוהל מחיקת חובות ובהתאם לטבלה 1/2021מס'  15/7/2021
 שהונחה על שולחן מליאת המועצה

 שלום בן משה, ישי אדוארד, מיכאל מלמד, עומר שכטר,( 9): דבע
ן אמסלם, יעקב אדמוני, רז שגיא, חנוך עוז., עדי אביני  דורו

יוכבד פנחסי אדיב.( 2): יצאו  בני אנניה, ד"ר 

 

 

 
                            _____________________             ____________________ 

 שלום בן משה                              אילן הררי                 
 ראש העיר                     מנכ"ל העירייה              

   


