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 : סדר יום
 

בתחילת ישיבה זו יינתן מענה לשאילתה של חבר המועצה רז שגיא בנושא: קבלת קהל 
 )עובדי העירייה( באגף משאבי אנוש.

 
ח למימון "מיליון ש 6חדשים( לחכ"ל בסך  6)עד  אישור מתן הלוואה לזמן קצר .1

 עד לקבלת ההלוואה ממפעל הפיס. םהסולארייתשלומים לקבלני התקנת הפאנלים 
)י( לפקודת מס 3בהתאם לסעיף  %2.45ההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור 

 ההכנסה.
ההלוואה תועבר לחכ"ל בשיעורים בהתאם לחבות לקבלנים תוך התייחסות לכך כי 

רת החשמל מעבירה כספים עבור החשמל המיוצר באמצעות הפאנלים חב
 .יםיהסולאר

 קבלת התקצוב ממפעל הפיס(. ד)הלוואה לתקופת ביניים ע
 
 6,603,251עבור ביצוע מסוף תחבורה בראש העין, ע"ס  1316אישור הגדלת תב"ר מס'  .2

תקציב ₪,  7,048,637התחבורה והבטיחות בדרכים )תקציב קודם במימון משרד ₪ 
 ₪(. 13,651,888מעודכן 

 
 

 :תוספת לסדר היום
 

   .2022-2021אישור התבחינים למתן מלגות לסטודנטים לשנה"ל תשפ"ב  .3
 
 אישור מינוי יואן מריוס ביקור כפקח/מפקח עפ"י חוקי העזר של עיריית ראש העין. .4
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, 55/14ערב טוב, ישיבת מליאת מועצה מן המניין מספר  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 ?משתתפים ראש העיר

 נוכח. :ראש העירם בן משה, ושל

 מלמד? עומר שכטר? עדי אביני? ישי אדוארד? מיכאל :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 כן. :, סגן ראש העירעדי אביני

 מיכל? שלום מעוז? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 נמצא. :מעוז, חבר מועצה שלום

 דורון אמסלם? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 פה.  :, חבר מועצהדורון אמסלם

 עופר גבאי? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 כאן. :, חבר מועצהעופר גבאי

 עומר רצון. בני אנניה? יעקב אדמוני? ד"ר פנחסי? רז שגיא? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 כאן. :, חבר מועצהרז שגיא

 משה בן טובים? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 לא נמצא. :, חבר מועצהרז שגיא

 חנוך עוז? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 כן. :, חבר מועצהחנוך עוז

 בני בנגה. ערב טוב. :ל העירייה, מנכ"אילן הררי

 נברך את כולם בבריאות טובה, גם את אלה שאני רואה  :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 דרך אגב, :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

יושב שם, בצד השני של האופק. עכשיו, היות והדתיים …  :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 י להוריד את זה?לא הגיעו חוץ מדורון אמסלם, אפשר אול

 סליחה, סליחה, אנחנו גם דתיים. מה זאת אומרת? :, סגן ראש העירעדי אביני

אמרתי חוץ מדורון אמסלם, לא אמרתי עדי אביני, כי  :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 הוא לא ממש.

 בסוף ... :, סגן ראש העירעדי אביני

 ,בנגה ורז, אתם יכולים לעבור :ראש העירשלום בן משה, 

 מה שנכון נכון, בנגה. :, סגן ראש העירעדי אביני
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דקה, אתם יכולים לעבור הנה, אז תוכלו לראות את אלה  :ראש העירשלום בן משה, 

 שבצד השני. 

 יצטטו אותנו לא נכון אחרי זה, :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 ן. משולם, לא, לא, תעברו לכאן. תעברו לכאן, תעברו לכא :ראש העירשלום בן משה, 

 כן? :משתתף בדיון

תיצמד ליוכי, היא דוקטור ואתה עוד מעט תהיה גם כן  :ראש העירשלום בן משה, 

 דוקטור. חנוך, חנוך, תעבור בבקשה לכאן.

 אופוזיציה משתלטת על הקואליציה. :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 בדיוק.  :משתתף בדיון

 לי שום בעיה שאתם תעברו לפה.אגב, אין  :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 בוא, בוא, תתקדם לכאן, בוא, תתקדם. :ראש העירשלום בן משה, 

 אתם יכולים לעבור לפה. :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 תתקדם לכאן.  :ראש העירשלום בן משה, 

 אפשר להתחיל? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 כל לראות בצד שני אם אתה רוצה. חנוך, אם תבוא לכאן, תו :ראש העירשלום בן משה, 

 מה? :, חבר מועצהחנוך עוז

אם תבוא לכאן יותר, תוכל לראות את הקבוצה שנמצאת  :ראש העירשלום בן משה, 

 כאן. תתקרב לפה. תתקרב, תתקרב. בוא תשב, בוא תשב.

 הכיסאות האלה לא יציבים. :, חבר מועצהחנוך עוז

 למה? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 זה ירד מהתקן. :, חבר מועצהוזחנוך ע

 אני עומד בתקן. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 אה, :ראש העירשלום בן משה, 

 זאת מרלין מונרו. :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

חנוך, אתה יכול לבוא לשבת פה ליד אמסלם. לא אכפת לך  :ראש העירשלום בן משה, 

 לשבת,

 גיע, בני עדיין מגיע.הנה בני מ :, סגן ראש העירעדי אביני

 בני מגיע? :ראש העירשלום בן משה, 

 עוד דקה. :, סגן ראש העירעדי אביני
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טוב. כן, כן, כן. טוב, קודם כול, אלה שביניכם לא קיבלו את  :ראש העירשלום בן משה, 

 ההודעה על שש וחצי, אז אני, אין לי מה לומר מאשר להתנצל, אבל עד כמה שאני יודע,

 רבע לשש.  :משתתף בדיון

 מה? :ראש העירשלום בן משה, 

 רבע לשש.  :משתתף בדיון

רבע לשש, סליחה. הייתה צריכה להיות ישיבה לפני זה,  :ראש העירשלום בן משה, 

 לפחות רז אמר שהוא לא קיבל את ההודעה ואני מצר על כך.

 מה הסיבה שדחו את האספה הכללית? :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

כי החברה הכלכלית אמרה שהיא רוצה להציג את זה במועד  :ראש העירה, שלום בן מש

 יותר מאוחר, כדי להיות יותר מפורטת, יותר ברורה.

 עוד מעט נגמרת השנה כבר. :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 זה, :ראש העירשלום בן משה, 

 .2020זה דו"ח על  :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 קיי. בבקשה.-אוקטובר זה עדיין בסדר. או :רראש העישלום בן משה, 

 
קבלת קהל )עובדי העירייה( באגף בנושא  של חבר מועצה רז שגיא מענה לשאילתה

 _____________________________________________________משאבי אנוש
 

טוב, אנחנו נתחיל בשאילתה של חבר המועצה רז שגיא  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 קבלת קהל עובדי עירייה באגף משאבי אנוש. בנושא 

לפני שאתה מקריא, אני מבקש להקריא את השאילתה, כי זה אף  :, חבר מועצהרז שגיא

פעם לא נכנס, אני ביקשתי שיצרפו את השאילתות כבר לדעתי פעם רביעית. מכיוון שאתם 

שיבה, אז אני לא מכניסים אותן, כפי שאני ביקשתי, ומצרפים אותן לתמלול של סיכום הי

 מבקש להקריא אותה כדי שהיא תופיע בהקלטה.

 רגע, עוד פעם, לא הבנתי מה אתה אומר. :ראש העירשלום בן משה, 

אני ביקשתי, וגם זה מוקלט, ביקשתי מספר פעמים ממנכ"ל  :, חבר מועצהרז שגיא

העירייה לצרף את השאילתות ואת המענים לסיכומים, לפרוטוקולים של ישיבות 

 ה, ואמר לי מנכ"ל העירייה שיעשה כך וכך יעשה,המליא

 כלומר להקריא, להקריא כרגע את זה בישיבה? :ראש העירשלום בן משה, 

 לא, פשוט זה, הטקסט לא מוצמד. :, חבר מועצהרז שגיא
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 הוא מוצמד, הנה הוא. :ראש העירשלום בן משה, 

אה שמפורסמים באתר לא, הוא לא מוצמד לפרוטוקולים של המלי :, חבר מועצהרז שגיא

 העירייה.

 קיי.-או :ראש העירשלום בן משה, 

 כיוון שכך, אני מבקש להקריא את השאילתה. :, חבר מועצהרז שגיא

 נצרף אותם, אין שום בעיה. :ראש העירשלום בן משה, 

זה כן, אבל זו פעם רביעית שאני שומע וזה לא קורה, אז מבקש  :, חבר מועצהרז שגיא

 שהיא תופיע בהקלטה. להקריא אותה כדי

 שמעת ממני פעם רביעית? זו פעם ראשונה שומעים את זה. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

אתה רוצה, אני אוציא לך את הפרוטוקולים. הבטחת לי מספר  :, חבר מועצהרז שגיא

 פעמים שתצרפו את השאילתות לפרוטוקולים ולא כך קורה.

 קיי.-או :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

זה המענה, אתה תקריא אותו, אני אקריא את השאילתה. "לפני  :, חבר מועצהשגיארז 

מספר חודשים התפטרה מנהלת משאבי אנוש בעיריית ראש העין מסיבות לא ברורות, 

לפחות לא ברורות לי, ומועצת העיר לא עדכנה בדבר, כאילו היה זה דבר של מה בכך. יתר 

ף חדשה ולא אושרה ולא הוצגה לחברי מועצת על כן, ככל הידוע לי, נבחרה מנהלת אג

 העיר, משל היה הדבר סוד מדינה". מנהלת משאבי אנוש של העירייה.

 ראש אגף. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

ראש אגף, צודק. תודה רבה, אני מקבל את התיקון של חברי  :, חבר מועצהרז שגיא

דים החל משלב הקליטה המלומד. "כידוע, אגף משאבי אנוש אחראי על טיפול בעוב

בעירייה ועד ליציאתם לגמלאות, ועוסק במיון וגיוס עובדים חדשים, ניוד בין תפקידים, 

קידום מקצועי, הכשרה ופיתוח אישי. מספר העובדים בעירייה השנים האחרונות הולך 

וגדל בצורה לינארית. עד כאן עובדות. אולם, בחיפוש קצר באתר העירייה הסתבר לי כי 

בין מחלקה לאגף התקצרו שעות הקבלה לעובדים וגם זה בתיאום מראש בלבד במעבר 

שעות  3. 15:30ועד  12:30שעות שבועיות בימי רביעי בין השעות  3-למחצית, והצטמצמו ל

שעות ביומיים, שני ורביעי,  6בלבד למאות עובדים. כשמשאבים אנוש היו מחלקה הוקצו 

זה אגף, יש בו יותר עובדים, מנהלים, מזכירות  בשבוע, ועכשיו משאבי אנוש גדל ועכשיו

 3שעות. אני מבקש לדעת שני דברים: אחד, מדוע לא הוחזרו  3-וכולי, ורק יום בשבוע ו

שעות נוספות שהיו ובוטלו לקבלת קהל עובדי עירייה ביום שני, כפי שהיה נהוג כשהאגף 
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ו הצגת העילות היה רק", במירכאות, "מחלקה. ושתיים, האם מתוכננות להציג לנ

 והנסיבות להתפטרות מנהלת האגף הקודמת", סליחה. )צלצול טלפון(.

 העילות והנסיבות.  :משתתף בדיון

"העילות והנסיבות להתפטרות של מנהלת האגף הקודמת, ודבר  :, חבר מועצהרז שגיא

שני, הכרה של מנהלת האגף החדשה לחברי המליאה", מה שהיה מקובל תמיד שהיו 

ילו פחות, מנהלות מחלקה, מנהלי מחלקות שהיו מגיעים לפה, היו מציגים מביאים אפ

 אותם. זאת השאילתה. עכשיו מענה.

 )מדברים ביחד(

 מענה לשאילתה בנושא, :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

: רק מי שמופיע בתוספת החמישית לפקודת , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 העיריות.

 )מדברים ביחד(

היועצת המשפטית, מהנדס העיר והיום גם מנהלת אגף  :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 חינוך.

 : מנהלת אגף חינוך., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

ווטרינר, כן. ומפקחים. ומפקחים שצריכים לקבל הסמכה  :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 פה. כן? בבקשה.

או התפטרות מנהל אגף אינה טעונה אישור  קיי, "מינוי-או :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

במועצה", בסוגריים, "לבד ממנהלים סטטוטוריים. אפרת סנדרוסי כיהנה כמנהלת 

משאבי אנוש במשך כשנה ורבע וביקשה לסיים את תפקידה מרצונה הטוב והחופשי בשל 

עניינים אישיים. אפרת עשתה עבודה מצוינת והנהלת העירייה כיבדה את בקשתה לסיים 

את תפקידה. במסגרת מכרז שקיים על פי כל דין נבחרה חגית אקיבוטי למנהלת אגף 

משאבי אנוש, ולאחר כחודש חפיפה עם אפרת סנדרוסי נכנסה לתפקידה בתחילת חודש 

יולי. בשל מגבלות הקורונה חגית לא זומנה להיכרות עם המועצה, הערתך זו על עדכון 

בי אנוש, אגף משאבי אנוש, נותן מענה טלפוני המועצה בדבר החילופין מקובלת. אגף משא

מדי יום לאורך כל שעות היום. בשל הקורונה נדרשו לצמצם את שעות הקבלה 

הפרונטלית. יחד עם זאת, עובדים שמגיעים פיזית לאגף, נציגה מטעם האגף יוצאת אליהם 

 ומטפלת בעניינם. לא מוכרת לנו טענה על חוסר מענה באגף". תודה. 
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אני מבקש לשאול, להבהיר פה איזו שהיא נקודה. יש סדר גודל של  :, חבר מועצהארז שגי

עובדים. זה מספר עצום של אנשים,  800-700עובדים, נוריד מזה סייעות,  1,200-1,400

משפחות. איך יכול להיות שהאגף שכל תפקידו זה לתת להם שירות, מקבל אותם 

זה בסך  –את האגף  בשבוע שצריכים 7, 70, 700-פרונטלית, את כל, לא צריך את כל ה

הכול אחוז, אחוז. לא ימצאו להם זמן? יום אחד בשבוע. נגיד שאני עכשיו, מישהי, סייעת 

או עובד עירייה שביום רביעי לא יכול לבוא. ככה כשיש יומיים , אז אני יכול או ביום 

חרי הצהריים. אי רביעי או ביום שני, ואז זה היה מקובל, פעם אחת בבוקר, פעם אחת א

אפשר. אז בסוף אני לא יודע, יכול להיות שסימה או ברוך, או אבי, או נועם שרוצים להגיע 

לא יכולים להגיע, כי יש רק יום אחד פרונטלי. על פי הנהלים. עכשיו, גם אם תעשו שעה. 

כשהייתה מחלקה והיה רק תעיזי, אחד תעיזי לטוב ולרע קיבל פעמיים בשבוע. עכשיו יש 

גף שלם, איזה, למה גדלנו? בואו נקטין חזרה למחלקה, ניתן שירות יותר טוב לעובדים. א

 סליחה על הרעש, אני משתיק את זה. 

רגע, אני רוצה סתם להשיב כמנהל אגף גזברות. עובד  :, גזבר העירייהרו"ח רחבעם חיים

להם את הגזברות כשיש להם איזו שהיא סוגיה, קודם כול הם באים אליי שאני אפתור 

הבעיה, ואני אמור לסגור את זה מול משאבי אנוש. עובד לא פונה למשאבי אנוש במידה 

 ויש לו איזו שהיא בעיה מסוימת.

בוודאי שכן. יש דברים שלא רוצים. תקשיב, יש לי עובדים שלא  :, חבר מועצהרז שגיא

למשאבי רוצים שאני אדע את הבעיה שלהם. עובדת שלא רוצה לשתף אותי ורוצה לפנות 

 אנוש.

שעות ביממה.  24אין שום בעיה לפנות למשאבי אנוש,  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

הפידבקים שאנחנו מקבלים מהעובדים לגבי התפקוד של אגף משאבי אנוש הוא מצוין. כל 

מנהל אגף בעיריית ראש העין עושה קבלת קהל כולל אנוכי, עושים קבלת קהל, גם 

 . כרגע בגלל הקורונה,פרונטלית גם לא פרונטלית

 קבלת קהל, אתה מתכוון לעובדים או לתושבים? :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

גם לעובדים וגם לתושבים. אני עושה גם לעובדים וגם  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 לתושבים. אבל בגלל הקורונה כרגע, אנחנו צמצמנו את הדבר, הוצאנו גם,

 6-ה אומר זה שבסוף הקורונה זה יחזור להיות יומיים ומה שאת :, חבר מועצהרז שגיא

 שעות בשבוע?
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יכול להיות, כמה שצריך. אני לא מכיר עובד אחד שמחפש  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

מישהו את אגף משאבי אנוש או אגף אחד ולא מצליח, ואם מישהו מכיר כזה, תשלחו 

, יש פה את מנהלת אגף שירות התושב אותו בבקשה אליי, אני אדם זמין. עשינו פה נוהל

במקרה על נושא אחר, עשינו נוהל מסודר וטיפלנו בדבר הזה. השבוע פתחנו את המוקד 

העירוני לטובת כל הסייעות בעיר אם יש להן שאלות וכולי. בצניעות רבה, אנחנו בנושא 

 הזה בהחלט בהחלט בסדר, ואם תרצו נוכל גם להציג לכם,

 אין זו אגדה. :, חבר מועצהרז שגיא

 את הדבר הזה. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 נתת לי רעיון לשאילתה הבאה שלי. תודה. :, חבר מועצהרז שגיא

 אין שום בעיה. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 תשובה מתקבלת על הדעת. :ראש העירשלום בן משה, 

 תודה.  :, חבר מועצהרז שגיא

. ראש העיר, מחר ערב יום כיפור, אתה 1עיף קיי, ס-או :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 אמרת לי שאנחנו נשתדל בשעה לסיים את,

 נשתדל. :ראש העירשלום בן משה, 

 כי אנחנו כולנו נערכים. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 יש סליחות.  12:30-. ב12:00לא, לא, אתם צריכים למשוך זמן עד  :, חבר מועצהרז שגיא

 
ח למימון "מיליון ש 6חדשים( לחכ"ל בסך  6זמן קצר )עד אישור מתן הלוואה ל .1

 עד לקבלת ההלוואה ממפעל הפיס. םהסולארייתשלומים לקבלני התקנת הפאנלים 
)י( לפקודת מס 3בהתאם לסעיף  2.45%ההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור 

 ההכנסה.
ך כי ההלוואה תועבר לחכ"ל בשיעורים בהתאם לחבות לקבלנים תוך התייחסות לכ

חברת החשמל מעבירה כספים עבור החשמל המיוצר באמצעות הפאנלים 
 .יםיהסולאר

 ___________________קבלת התקצוב ממפעל הפיס( ד)הלוואה לתקופת ביניים ע

 

, אישור מתן הלוואה לזמן קצר עד 1קיי. סדר יום, סעיף -או :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

נלים אמימון תשלומים לקבלני התקנת הפמיליון ש"ח ל 6חודשים לחכ"ל בסך  6

ריים עד קבלת ההלוואה ממפעל הפיס. ההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור אהסול

לפקודת מס הכנסה. ההלוואה תועבר לחכ"ל בשיעורים  (י) 3בהתאם לסעיף   2.45%
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בהתאם לחבות לקבלנים, תוך התייחסות לכך כי חברת החשמל מעבירה כספים עבור 

 ריים. הגזבר, בבקשה. אלים הסולאנצר באמצעות הפהחשמל המיו

: הסעיף מאוד ברור. מאחר והתנאי של מפעל הפיס , גזבר העירייהרו"ח רחבעם חיים

מיליון שקלים, התנאי הוא רק לאחר שכל  10-לקבלת ההלוואה שאישרנו אותה בעבר ב

 הפנלים הסולריים כבר יעבדו,

 שב, שב. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 אני אזוז קצת, אני אשב ליד יוכי, הכול בסדר. :, חבר מועצהגיארז ש

 אתה יכול לשבת, בסדר גמור. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 לא, אבל תפסתי אותו את המקום. :, חבר מועצהרז שגיא

 : הוא יושב, הוא יושב כאן.אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 ה.ישי, ישי, בוא פ :ראש העירשלום בן משה, 

 אני אבוא פה. אשב ליד יוכי.  :אדוארד, ס/מ"מ ראש העיר ישי

 היהודי הנודד. :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 )מדברים ביחד(

 סגן ראש העיר, אני מבקש.… מיכאל  :ראש העירשלום בן משה, 

קיי, אז נוצר מצב שבתקופת הביניים, במשך בערך -: או, גזבר העירייהרו"ח רחבעם חיים

ודשים החכ"ל זקוקה לכספים הללו כדי לשלם את התשלום עבור הקבלנים שכבר ח 3-4-5

 עובדים כמספר חודשים.

 הגזבר, ברשותך. :, חבר מועצהרז שגיא

 : כן?, גזבר העירייהרו"ח רחבעם חיים

זה יותר פשוט ממה שנאמר. זה לא יפה שאתה לא מקשיב. סגן  :, חבר מועצהרז שגיא

 ראש העיר, 

 .24/7סגן ראש העיר בקשב מלא  :ראש העיר , סגןעדי אביני

 אה כן? כמו המנכ"ל. :, חבר מועצהרז שגיא

 אני גם חולם, אני גם חולם על העירייה. :, סגן ראש העירעדי אביני

 הבנתי. :, חבר מועצהרז שגיא

 …ואני עכשיו עוזר לך  :, סגן ראש העירעדי אביני

יד שזה מאוד פשוט, אפשר לעבור תודה רבה. מה שרציתי להג :, חבר מועצהרז שגיא

להצבעה מהסיבה הפשוטה שאנחנו כבר אישרנו את ההלוואה וזה בסך הכול התשלום 

 המקדים.
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 מעולה. :, סגן ראש העירעדי אביני

 ואנחנו מבינים את זה, ואפשר לעבור להצבעה. :, חבר מועצהרז שגיא

 ביניים. זה לא תשלום מקדים, זה מימון :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

מימון ביניים. סליחה ותודה על התיקון. אני מודה לחברים  :, חבר מועצהרז שגיא

 המלומד על הדיוק של המשפט.

 כל הכבוד לאופוזיציה עניינית. בבקשה. :, סגן ראש העירעדי אביני

 זה אושר על ידי ועדת כספים. :אדוארד, ס/מ"מ ראש העיר ישי

מעדכן שישי אדוארד הצטרף לישיבה. אני מעלה  אני רק :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 . ראש העיר?1להצבעה סעיף 

 בעד. :ראש העירשלום בן משה, 

 ישי אדוארד? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 : בעד., ס/מ"מ ראש העירישי אדוארד

 עדי אביני? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. :, סגן רש העירעדי אביני

 שלום מעוז? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. :מעוז, חבר מועצה שלום

 דורון אמסלם? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 עופר גבאי? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. :, חבר מועצהעופר גבאי

 רז שגיא? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. :, חבר מועצהרז שגיא

 ד"ר פנחסי. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. :אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכי פנחסי

 חנוך עוז? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 בני בנגה? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. :בית אור, חבר מועצה בני בנגה
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 1החלטה מס' 
 6מן קצר )עד מתן הלוואה לזמליאת המועצה מאשרת פה אחד  בסדר היום: 1סעיף 

ח למימון תשלומים לקבלני התקנת הפאנלים "מיליון ש 6חדשים( לחכ"ל בסך 
 עד לקבלת ההלוואה ממפעל הפיס. םהסולאריי

 )י( לפקודת מס ההכנסה.3בהתאם לסעיף  2.45%ההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור 
כי חברת  ההלוואה תועבר לחכ"ל בשיעורים בהתאם לחבות לקבלנים תוך התייחסות לכך

 .יםיהחשמל מעבירה כספים עבור החשמל המיוצר באמצעות הפאנלים הסולאר
 .קבלת התקצוב ממפעל הפיס ד)הלוואה לתקופת ביניים ע

 
 ( שלום בן משה, ישי אדוארד, עדי אביני, שלום מעוז, דורון אמסלם, 10) בעד:

 ית אור.רז שגיא, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בעופר גבאי, 

 
 6,603,251עבור ביצוע מסוף תחבורה בראש העין, ע"ס  1316אישור הגדלת תב"ר מס'  .2

תקציב ₪,  7,048,637במימון משרד התחבורה והבטיחות בדרכים )תקציב קודם ₪ 
 ____________________________________________₪(. 13,651,888מעודכן 

 

עבור ביצוע  1316’ : אישור הגדלת תב"ר מס2יף תודה. סע :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

ש"ח במימון משרד התחבורה והבטיחות  6,603,251מסוף תחבורה בראש העין על סך 

ש"ח. תקציב מעודכן סך הכול  7,048,637בדרכים. בסוגריים: תקציב קודם מאושר 

 ש"ח. מיטל, בבקשה.  13,651,888

פרטים נוספים ששאלתם בדרך זו או מיטל צריכה להוסיף  :ראש העירשלום בן משה, 

 אחרת. דנו בזה כבר מספר פעמים. בבקשה. 

אם יותר לי אבל לפי זה, בוועדת כספים זה עבר. היו  :אדוארד, ס/מ"מ ראש העיר ישי

 מספר התניות, בטח מיטל תעלה אותן. גם האופוזיציה, אמנם נמנעו, אבל זה בסוף עבר.

 בסדר גמור.קיי. -או :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

אז בעצם הבקשה שלכם האחרונה כשהייתי כאן  :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

זה היה לבחון מיקומים נוספים שבהם ניתן יהיה לבצע את המסוף, אז לכן ניתן להעביר, 

 אני אגיד לך לאיזה שקף, רק תעביר,

 ? תודה. מי זה פה עם המצגת? אפשר להעביר בבקשה :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

עוד, עוד. עוד. עד שאני אגיד לעצור. עוד. לא, עוד  :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

 אחד, עוד אחד. זהו. אחורה. 

 אחד אחורה. תודה. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

טוב, אני אגש לרמפה. טוב, אני משתדלת לדבר  :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

עשינו … ה של מספר מיקומים. יש גם המסוף המזרחי, זה במקום בקול, אנחנו עשינו בחינ

זמינות סטטוטורית, שעקרונית היא חשובה, כי לבצע עכשיו … קבוצה קודם כול של 
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שנים  4-שנים. זה אומר ש 4תב"ע חדשה במקומות חדשים, זה לוקח לפחות לפחות לפחות 

מר שזה הולך לעכב לנו חד אנחנו לא יכולים לבנות מסוף לתושבי פסגות אפק, וזה האו

משמעית קידום ותשומות של תחבורה ציבורית. כי כשלנהגים, מבחינת משרד התחבורה, 

כשלנהגים נכון להיום אין איפה לעמוד או לקבל שירותים מינימליים בין נסיעה לנסיעה, 

שנים מהיום אני מניחה  4-5משרד התחבורה לא יתגבר לנו שירותים, זה אומר שעוד 

שנים  4-5-לנו כבר הרבה יותר תושבים גם שייכנסו, אבל זה אומר גם שבמהלך השיהיה 

הקרובות ועד שיהיה תב"ע ועד שיאושר, אז גם לא יהיה מסוף וגם לא יהיו תשומות, 

 ובסופו של דבר מי שנפגע מזה זה תושבי העיר. 

, רק : רגע, מיטל, יש לי רק שאלה אחת ברשותךאדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

תבהירי לי הבהרה, האם זה משמש כמסוף נוסעים, זאת אומרת שעולים משם נוסעים, או 

 שזה משמש למסוף תפעולי?

אז הוא גם וגם, בסדר? ואני אסביר. המסוף אמור,  :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

א יש בתכנון של המסוף עצמו הולך להיות גם חדר נוחות לאלה שמגיעים. עקרונית אני ל

 רואה במסוף הזה ובמיקום שלו הגעה של התושבים לשם.

 : אז לא מגיעים? התושבים לא עולים לשם?אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 הם יכולים. :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

 : אני פשוט רוצה להבין,אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 כולים.הם י :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

: יכולים, הבנתי. זה במהות שלו זה מסוף נוסעים אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 או מסוף תפעול? חדר נוחות זה לנהגים.

 נכון. :ראש העירשלום בן משה, 

 לא, מסוף תפעולי שיאפשר גם הגעה של נוסעים, :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

 : בסדר, אבל זה לא,אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 זה לא המהות של זה. :ראש העירשלום בן משה, 

 : זה לא המהות של זה. אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 וזה גם לא חניון לילה ולא תחנה לתדלוק ולא כלום. :ראש העירשלום בן משה, 

 : זה עניין, הנהג נח שם,אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 כן, נכון. :ש העירראשלום בן משה, 

: אבל על כל פנים, כשהוא יתחיל לאסוף את הנוסע, אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 הוא צריך לנסוע לאיזה שהוא מקום.
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רגע, רגע, סליחה, אני חייב להתערב רגע. אנחנו ישבנו  :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 איתה ועברנו איתה על התוכנית. יש שמה דווקא כן,

 אפשרות. :ראש העירום בן משה, של

יש אפשרות לנוסעים לבוא עם הפעקלאך ועם הסבתא  :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 ולעלות שם לאוטובוס כדי לנסוע לזיכרון יעקב.

 כן.  :ראש העירשלום בן משה, 

דווקא כן. השאלה שלך היא מאוד במקום, השאלה שלך  :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

נקודה שהעלית היא חשובה. לא רק זה, יש שם רציף, רציפים להעלאת נוסעים במקום וה

על האוטובוס. זאת אומרת, זה לא רק הנהג יוצא מחדר המנוחה שלו, עולה לאוטובוס 

ומתחיל את הקו, אלא הוא מעלה נוסעים שם. עכשיו, יש שם גם מקום לשירותים 

ולהתחיל שם את הנסיעה, הם  לנוסעים וצמוד לזה מגרש חניה לאנשים שרוצים לבוא

מחנים שם את הרכב הפרטי שלהם ויכולים לעלות על האוטובוס. מגרש החניה הזה מיועד 

מקומות חניה שזה בהחלט, לדעתי, מספק. אז לכן דווקא כן, יש שינוי בין המסוף  100-ל

שהוצג לנו לפני שנתיים, לא יודע כמה, שאז זה היה בדיוק מה שאת עכשיו תיארת, רק 

לתפעול ורק לזה. אני רואה שינוי. מבחינת הפונקציות שלו דווקא כן יש שינוי והוא כן 

 מאפשר לעלות לאוטובוס עם המזוודות, עם הכול, לשים את המזוודות למטה. 

: רק שאלה אחרונה ואני כבר מאפשרת לך, האם אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 הוא מחובר,

 את מקבלת מה שאמרתי? :הבית אור, חבר מועצ בני בנגה

… : כן, בטח. האם הוא מחובר, יש פה הגדרה אדיב, חברת מועצה "ר יוכבד פנחסיד

הוספת על זה, האם הוא מחובר לאיזו שהיא תוכנית? זאת אומרת, בסדר, הבנו במסוף, 

 האם יש איזו, קודם כול, האם יש תוכנית אב,

 לתחבורה? לא. :, חבר מועצהרז שגיא

 : לתחבורה. כן או לא? לא הבנתי.אדיב, חברת מועצה חסי"ר יוכבד פנד

 אין תוכנית מאושרת לתחבורה, איפה?  :, חבר מועצהרז שגיא

יש תוכנית אב לתחבורה. מאושרת או לא, יש  :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

 תוכנית אב לתחבורה.

 : מאושרת. בואי,אדיב, חברת מועצה "ר יוכבד פנחסיד
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 יש תוכנית אב לתחבורה. :ראש העירה, שלום בן מש

 : לא מאושרת?אדיב, חברת מועצה "ר יוכבד פנחסיד

 יש תוכנית אב לתחבורה. :ראש העירשלום בן משה, 

 מאושרת על ידי מי? אני לא יודעת, :ת אגף שירות לתושבל, מנהמיטל לוי

כל אחד אומר  : זה הוצג, עשו עם זה משהו? כן, לא?אדיב, חברת מועצה "ר יוכבד פנחסיד

 לי משהו א חר.

אני אסביר. בתוכנית אב לתחבורה אנחנו גוזרים  :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

כל התב"רים שאנחנו מקבלים ממשרד התחבורה, זה נגזרת של תוכניות שאנחנו גוזרים 

מתוך תוכנית האב. כל נתיבי התחבורה הציבורית שאנחנו היום מתכננים, מסופים 

 תכננים,שאנחנו מ

 ודאי.  :ראש העירשלום בן משה, 

שבילי אופניים שאנחנו מתכננים בעיר, ואנחנו  :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

 באמת לקראת הרבה פרויקטים,

: הכול מתכנס לטובות אותו, זאת אומרת, המסוף אדיב, חברת מועצה "ר יוכבד פנחסיד

 שתנה סביבו?הזה הוא לא יושב על איזה שהוא אי אלא הכול מ

או עד  2030גם תוכנית האב לתחבורה היא עד  :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

ואת  Fואת  D, אני כבר לא זוכרת, שמתכללת את כל המתחמים כשהם נבנים, את 2040

C .כולם ככולם עם כמויות התחבורה הציבורית שאמורות לעבור והתדירויות והכול ,

האכלוס, אני פועלת … עובדת מול משרד התחבורה בהתאם ל בוודאי. והיום אני, כשאני 

קיי? שהיו -קיי? עכשיו יש לנו עוד אכלוסים, או-בהתאם לתוכנית האב לתחבורה שלי. או

יחידות דיור, אז אנחנו  475בשנתיים האחרונות ואכלוסים שעכשיו אישרנו לעוד 

תוכנית ואנחנו מתקדמים בהתאם לזה ובהתאם לצרכים של התושבים. הכול מסודר ב

 מתקדמים בהתאם לתוכניות, ולא יודעת מה זה אומרת

אני הכרתי את התוכנית, הייתי בקיא בה מאוד אפילו,  :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

שנים. היום אני כבר לא מכיר את התוכנית הזו, לא  3אולי אפילו גם השפעתי עליה לפני 

הצד הצפוני של האזור של נצבא ואזורי מכיר אותה. אני העליתי פה שאילתה לגבי כל 

התעשייה החדשים בחלק הצפוני של העיר, ואז אמרו לי שזה בעבודה, אז לא יודע אם זה 

כבר הושלם ונכנס לתוכנית אב או לא, אבל אני לא מכיר את תוכנית האב המעודכנת, של 

 התקופה האחרונה, כי היא לא הוצגה בפורום הזה.
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 : אז אולי כדאי שהיא תוצג?ברת מועצהאדיב, ח "ר יוכבד פנחסיד

 יכול להיות. צודקת לגמרי.  :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

  בבקשה.  :ראש העירשלום בן משה, 

, כמובן שזה לא, זה פחות Bטוב, לגבי המתחם  :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

ה, האכלוס היה בהתחלה כשעוד הי… רלוונטי. המסוף הזמני שהיה, הוא היה באלתרמן 

דליל, כדי שייתן איזה שהוא מענה לתושבים. כמובן שהתושבים ובצדק התרעמו ככל 

לפני חצי  Eשהתאכלסו, ולא הייתה לנו ברירה, היינו צריכים להעביר אותו משם למתחם 

, איפה שאין בינוי. כמובן שגם שם תושבים לא אוהבים את Eשנה, לקצה של מתחם 

ן מחכים לאישור תב"ע כדי שנוכל לבנות את המקום. בית הרעיון, אבל אנחנו כמוב

העלמין החדש הוא בכלל לא אלטרנטיבה, אין חיבור משם, וגם שוב, להכין תב"ע, זה 

, להציב מסוף תחבורה ציבורית בתוך מתחם מגורים זה ממש Fלוקח כמה שנים. מתחם 

וגם כן אין כמובן לא נראה לי הגיוני, כמו שלא נרצה לעשות בשאר המתחמים האחרים, 

תב"ע, שצריך לעשות אותה וזה גם לקחת זמן. ביהודה הלוי אנחנו, מקווה כבר לקראת 

סיום אישור תב"ע של מסוף יהודה הלוי בוועדה המחוזית, אבל המסוף הזה נמצא 

במיקום בעייתי מבחינת פסגות. בסדר? אוטובוס צריך, אם רוצים שהאוטובוסים יצאו 

 ם לעלות חזרה לכיוון פסגות ולחזור בחזרה. מיהודה לוי, הם צריכי

 ברור. :ראש העירשלום בן משה 

 …זה שוב בזבוז  :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

 ברור, ברור. :ראש העירשלום בן משה, 

תחנה קצה, היא אמורה להיות בקצה של אותו  :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

, ואני לא רואה מקום באמת יותר טוב, ותב"ע אזור שהיא אמורה לתת לו את השירות

שאושרה, אני שוב חוזרת ואומרת, לבקשת התושבים, בדיקות אקוסטיקה נוספות, 

בדיקות זיהום אוויר נוספות, כל הבדיקות הראו והכול תקין. אני חושבת שכדי שלא לפגוע 

נחנו בשירות של התחבורה הציבורית, אנחנו צריכים להפעיל את המסוף הזה, גם א

צריכים לתת שירות, גם לנהגים, בסדר? גם נהגים צריכים לקבל שירות טוב כדי לתת 

לתושבים שלנו שירות טוב. אם אנחנו לא נספק להם שירות טוב, התוצאות של השירות 

 לתושבים זה בהתאם. זהו.

 קיי. שאלות, עוד מישהו רוצה לשאול? -או :ראש העירשלום בן משה, 

 כן. כן, בטח. :עצה, חבר מודורון אמסלם

 בבקשה. :ראש העירשלום בן משה, 
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בסוף, ממה שאני יודע, פתח תקווה תחנה מרכזית זה נקרא  :, חבר מועצהדורון אמסלם

 מסוף שם, נכון? 

 לא.:  ראש העירשלום בן משה, 

 זה לא נקרא מסוף? מה זה, תחנה מרכזית? :, חבר מועצהדורון אמסלם

 מרכזית זה משהו אחר. תחנה :ראש העירשלום בן משה, 

זה בדיוק ההגדרה התחבורתית שלה, תחנה מרכזית. זאת תחנה  :, חבר מועצהרז שגיא

 שהאוטובוסים מתחילים משם או מסיימים שם, או חולפים שם, זה משהו אחר לגמרי.

 מה ההגדרה של מסוף? :, חבר מועצהדורון אמסלם

הזה עבר גלגולים, כפי שאמר יש כמה הגדרות למסוף, המסוף  :, חבר מועצהרז שגיא

 בנגה.

 לא, מה ההגדרה של מסוף? :, חבר מועצהדורון אמסלם

 מסוף הוא לא ללינת לילה, המסוף הזה, :, חבר מועצהרז שגיא

 יהיה מקום לנוסעים שיגיעו לשם,…  :, חבר מועצהדורון אמסלם

 עות נהיגה.הוא ריכוז לאוטובוסים ולנהגים שנחים אחרי מספר ש :, חבר מועצהרז שגיא

 בין נהיגה לנהיגה. :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 בין נסיעה לנסיעה, בין קו לקו, :, חבר מועצהרז שגיא

 בין קו לקו.  :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

וגם מקום שמאפשר לנוסעים להגיע לשם ולעלות לאוטובוסים,  :, חבר מועצהרז שגיא

 סוף.קווים שמתחילים שם. זה המטרה של המ

אני הסתכלתי על המקום הזה, באתי באמת הסתכלתי, זה על  :, חבר מועצהדורון אמסלם

 כביש בן גוריון שם, נכון? 

 נכון. :ראש העירשלום בן משה, 

בן גוריון שם. יש שם איזו ירידה מסוימת, בין האקוסטיקה  :, חבר מועצהדורון אמסלם

נוסעים שמגיעים לשם בכביש מהיר  יש ירידה מסוימת, נכון? אני לא יודע, אני רואה

 יחסית, שנוסעים שם בצורה מאוד מהירה, גם אם יש שם מגבלת מהירות מסוימת.

 זה לא כל כך מגבלת. בתוך עיר זה הכי מהיר שאפשר. 70 :, חבר מועצהרז שגיא

ונוסעים שם בצורה מהירה, ולדעתי זה מסוכן. זה מסוכן  :, חבר מועצהדורון אמסלם

 שילדים יבואו ויחצו את הכביש.  שילדים יחצו,

 איפה ילדים חוצים שם? :ראש העירשלום בן משה, 
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שנייה, שנייה, שנייה. ילדים בטוח יהיו שם. אם לא ילדים  :, חבר מועצהדורון אמסלם

 , יחצו את הכביש וירצו להגיע לאוטובוס,14, בני 13קטנים, ילדים בני 

 ש.אין חציה שם כבי :ראש העירשלום בן משה, 

שנייה, אבל שנייה, תן לי להגיד. אתה רוצה להגיב? תגיב, אין  :, חבר מועצהדורון אמסלם

 בעיה.

 בבקשה. :ראש העירשלום בן משה, 

אני אשתוק, תגיב. תודה רבה. ירצו להגיע לאוטובוס ולא  :, חבר מועצהדורון אמסלם

ש פה בעיה מאוד לפספס אותו, אז הם ירצו להגיע לשם. ופה, יש פה סכנה תחבורתית, י

מאוד, זה דבר ראשון. לגבי המקום שם, לגבי זיהום אוויר. אני לא יודע איזה בדיקות 

נעשו, מה שאני יודע זה שיש שם ממש מעבר גן ילדים וגן הילדים הזה הולך להישאר שם 

המון המון שנים. בחלוף הזמן, לדעתי, הילדים שם באמת יכולים להיפגע מזיהום האוויר 

ה אוטובוסים, זה פיח גדול, זה לא רכב פרטי, וגם רכבים פרטיים עוברים שם הזה, כי ז

 וגם אוטובוסים, לדעתי זה מאוד מאוד בעיה. כך אני רואה את זה. 

 איזה גן ילדים יש שם? :מעוז, חבר מועצה שלום

 יש שם גן ילדים. יש שם גן ילדים. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 ם גן ילדים.אין ש :ראש העירשלום בן משה, 

 אנחנו נבוא, נסתכל ביחד.  :, חבר מועצהדורון אמסלם

 אין גן ילדים שם.  :ראש העיר ,שלום בן משה

 אנחנו נבוא ונסתכל ביחד. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 אז בוא נסתכל, אין גן ילדים.  :ראש העירשלום בן משה, 

 שאתה מדבר עליו. יש שורה של בתים ואז את הגן ילדים :מעוז, חבר מועצה שלום

 אבל הוא לא צמוד,… גן אחד  :, חבר מועצהרז שגיא

 )מדברים ביחד(

 אתה מדבר על הגן של נשות אמונה? על הגן הזה? :, חבר מועצהרז שגיא

 ני ראיתי שם גנים, לא יודע אם זה של אמונה או לא,א :, חבר מועצהדורון אמסלם

 .905…  מפלסים 2-גנים ב 4יוסי בנאי יש  :משתתף בדיון

 אבל זה בסוף השכונה, נו באמת. :, חבר מועצהרז שגיא

גנים, מה שאתה מדבר, זה לפני. הוא  6אשכול של …  :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 מדבר,
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 בפינה של תרצה אתר כנראה. :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

 בנאי. איפה שדליה רביקוביץ מגיעה ליוסי :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 זה במרחק רב מאוד משם. :, חבר מועצהרז שגיא

 זה איפה שהמקווה. :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 לא.  :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

הכי … לא, רד למטה באוטו, סע למטה למטה את הירידה, תרד  :מעוז, חבר מועצה שלום

 נמוכה,

 ר.לתרצה את :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

 )מדברים ביחד(

 תרצה אתר? תרצה אתר זה באמצע הרב גורן. :ראש העירשלום בן משה, 

 זה בתרצה אתר, זה בכלל רחוק.  :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

 זה רחוק, זה לא קרוב. :, חבר מועצהרז שגיא

  תכף תגידו לי מצפה אביב גם. לא, הוא התכוון לתרצה אתר, :ראש העירשלום בן משה, 

 נו. כן, בבקשה?

 רק תבואו תסתכלו פיזית בעיניים, :, חבר מועצהדורון אמסלם

 הסתכלנו פיזית, נו באמת. :, חבר מועצהרז שגיא

 הוא לא מתכוון לתרצה אתר. :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 בבקשה, כן? :ראש העירשלום בן משה, 

 ה לא.אל תדחפו לו תרצה אתר, ז :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 התוכנית הזאת?…  :, חבר מועצהדורון אמסלם

 … אני הבאתי יזם. אתה רוצה להראות  :, חבר מועצהרז שגיא

 אתה מדבר על התב"ע? :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

 התב"ע של המסוף, מאיזה שנה?  :, חבר מועצהדורון אמסלם

 ., אני חושבת2010שנת  :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

 ? האם מישהו בדק האם זה רלוונטי להיום? 2010 :, חבר מועצהדורון אמסלם

 עוד יותר. :ראש העירשלום בן משה, 

 זה הכי רלוונטי להיום, עוד יותר רלוונטי להיום. :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

 זה יותר נחוץ היום. :, חבר מועצהרז שגיא

 ני רוצה לשמוע למה זה יותר רלוונטי היום.למה? בואי, א :, חבר מועצהדורון אמסלם
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-יחידות דיור מאוכלסות, או 8,500כי היום יש לך  :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

 קיי?

 קיי.-או :, חבר מועצהדורון אמסלם

, אז אולי זה היה פחות 2,000, כשהיה לנו -וברגע ש :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

, בין הבניינים. אתה מתאכלס Bאיזה שהוא מסופון קטן במתחם רלוונטי, ולכן שמנו 

ומתאכלס ומתאכלס, ואנחנו צריכים להוסיף שירותי תחבורה ציבורית. היום אני עובדת 

על תוכנית כבר לנובמבר להוסיף, תושבים צמאים למשל לקו להרצליה, בסדר? אנחנו 

אי אפשר להוסיף לך כל הזמן עובדים וכבר אישרו לנו, משרד התחבורה אומר לי: "מיטל, 

קווים, את רק דורשת ודורשת ודורשת, אבל אתם לא נותנים שירותים כדי שנוכל לספק 

 לך את זה, אין איפה לשים את זה". 

ודבר אחרון רק, אני לא יודע למה, ראש העיר באיזו תקופה  :, חבר מועצהדורון אמסלם

מסוף, ושלא יהיה שם מסוף, בכל מסוימת אמר שזה לא נכון לשים שם את המקום ואת ה

 זאת. זה דברים שמה שנקרא שחור על גבי לבן, אין מה להגיד על זה. טוב. 

 אני מצטער על הציטוט, :ראש העירשלום בן משה, 

 לא, אתה אמרת את זה, :, חבר מועצהדורון אמסלם

אני מצטער על הציטוט האומלל הזה, אבל להוציא דבר  :ראש העירשלום בן משה, 

 קשרו,מה

 לא אמרתי ציטוט, לא אמרתי ציטוט. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 אמירה.  :ראש העירשלום בן משה, 

 אמירה. :, חבר מועצהדורון אמסלם

אני אומר, האמירה הזאת, יכול להיות שנאמרה בהקשר כזה  :ראש העירשלום בן משה, 

 .או אחר, מנותקת מההקשר, מנותקת מההקשר. איזה אמירה? לא הבנתי

 אתה אמרת שהמקום הזה של המסופים,  :, חבר מועצהדורון אמסלם

 אתה שמעת אותי אומר? :ראש העירשלום בן משה, 

 אתה אמרת שהמקום, הרבה אנשים שמעו אותך אומר, :, חבר מועצהדורון אמסלם

 שאלתי אותך אם שמעת אותי. :ראש העירשלום בן משה, 

 ו אותך אומר את הדבר הזה.הרבה אנשים שמע :, חבר מועצהדורון אמסלם

 שאלתי אותך אם שמעת אותי. :ראש העירשלום בן משה, 

 זה היה בתקופה מסוימת, כולם פה, :, חבר מועצהדורון אמסלם
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 שאלתי אותך אם שמעת אותי. אתה שמעת אותי? :ראש העירשלום בן משה, 

 מה זה קשור אם אני שמעתי? :, חבר מועצהדורון אמסלם

 אז מה אתה אומר?  :ש העירראשלום בן משה, 

 מה זה קשור אם שמעתי? אתה אמרת לאנשים. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 שאלתי אותך אם שמעת אותי. :ראש העירשלום בן משה, 

 שהמקום הזה לא מתאים, נכון? :, חבר מועצהדורון אמסלם

 אני לא אמרתי דבר כזה. :ראש העירשלום בן משה, 

 תה לא אמרת דבר כזה?א :, חבר מועצהדורון אמסלם

 לא אמרתי דבר כזה.  :ראש העירשלום בן משה, 

אני יודע, לא אמרת הרבה דברים שגם, הסכמים  :, חבר מועצהדורון אמסלם

 קואליציוניים גם לא אמרת ואמרת, וגם זה,

 רגע, רגע, סליחה, :ראש העירשלום בן משה, 

 גם את זה אתה לא מקיים. :, חבר מועצהדורון אמסלם

 אני מציע, :בית אור, חבר מועצה בנגה בני

 סליחה רגע, סליחה.  :ראש העירשלום בן משה, 

 אני מציע לפתוח, זה נשמע לי מאוד מעניין. :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 סליחה, רגע,  :ראש העירשלום בן משה, 

 או, בואו.רגע, רגע, רגע, בואו נשים את זה על השולחן. בו :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 )מדברים ביחד(

אני חושב שאת זה צריך לפתוח, זאת סוגיה, אם אמרת או לא  :, חבר מועצהדורון אמסלם

 אמרת.

 רגע, רגע, בואו נדבר על ההסכמים הקואליציוניים. :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

הלאה, הלאה, בבקשה. רבותיי, עוד מישהו רוצה לשאול  :ראש העירשלום בן משה, 

 ה עניינית? בבקשה. כן? בבקשה. שאל

 מה שהובטח ולא מקוים. :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 בדיוק. :, חבר מועצהדורון אמסלם

כן, בהנחה שהתב"ר מאושר, מתי יש צפי, מתי הצפי לתחילת בנייה  :, חבר מועצהחנוך עוז

 וסיום בנייה?
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עקרונית את התכנון החברה הכלכלית סיימה  :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

המפורט, שבעקבות התכנון המפורט ששלחנו למשרד התחבורה קיבלנו את התוספת של 

מיליון. שלחנו להם את כל החומר, את כל המסמכים, כי אז, למה ביקשנו להגדיל? כי  6-ה

רצינו לעשות את המסוף כמו שצריך, בסדר? עם אפשרות שיגיעו נוסעים וחדר מנוחה, וכל 

מיליון זה לא מספיק. משרד התחבורה אמר: תסיימו לתכנן  7-אז גילינו שהמה שצריך, 

הכול, תביאו כתבי כמויות, תעבירו כל מה שצריך. אנחנו עקרונית מוכנים למכרז, אני 

לצאת לביצוע, אתה יודע, קבלן להתחיל חודשיים ויהיה אפשר -מניחה שזה עניין של חודש

 שעושים בחברה הכלכלית.זוכה, מכרז, לא יודעת, את הפרוצדורה 

 ותוך כמה זמן זה אמור להסתיים הבנייה? :, חבר מועצהחנוך עוז

לפי מה שאני הבנתי אז מהחברה הכלכלית, זה  :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

 חודשים, משהו כזה. 10משהו סדר גודל של משהו 

 שנה, שנה וחצי. בבקשה. :ראש העירשלום בן משה, 

 זה מה שאמרו, אני לא יודעת. :אגף שירות לתושב , מנהלתמיטל לוי

 הלאה. :ראש העירשלום בן משה, 

אם את אומרת שאלה לוחות הזמנים, אז מה הבעיה, בגלל  :, חבר מועצהחנוך עוז

החששות של התושבים, מה שעשית, את אמרת שעשית פה כל מיני פה של אקוסטיקה 

תמכים על יועצים, עוזרים, וכמות מס… וזה. ברור שהבדיקות האלה בדיקות הרמטיות 

… כזאת וכביש כזה, ומרחק כזה, אז זה יהיה ככה וככה. זה הכול תאוריות. השאלה 

יכולים להגיד שיבנו את זה, שיבנו את זה, והמועצה מתחייבת שתוך חצי שנה מאז שזה 

מתחיל לעבוד אנחנו ניזום בדיקות שאכן אין שום פגיעה שם, ואם יש פגיעה, אנחנו 

 יכים לתקן אותה.צר

 קודם כול,  :ראש העירשלום בן משה, 

 כל הבדיקות שיזמנו הן תאורטיות.…  :, חבר מועצהחנוך עוז

תראה, קודם כול, קודם כול, הבנייה של הכביש הזה מול  :ראש העירשלום בן משה, 

התושבים, יש קבוצה של בתים שצמודה לזה, גם כן צמודה, יש לה כרגע רוחב של כביש 

השני ויש שם מערכת של אקוסטיקה שנעשתה. להזכירכם בפעם הקודמת אמרתי בצד 

לכם שעשו בהתחלה אקוסטיקה מאבן, אני ביקשתי שיעשו את זה שאנשים יוכלו לראות 

קדימה הלאה את הנוף וזה נעשה. עכשיו, התושבים ביקשו לעשות בדיקה נוספת לגבי 

נעשה ואין בעיה.  –לגבי אקוסטיקה  אין. ביקשו –זיהום אוויר. עשינו בדיקה פעם אחת 

ביקשו פעם נוספת, כלומר עשינו כבר מספר פעמים ובנקודת הזמן הזו אין שום בעיה. 
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אתה אומר משהו שכאשר המסוף יתחיל לעבוד, יכול להיות שכתוצאה מזה יהיה רעש 

 יותר גדול. אם זה יקרה, והתושבים יבדקו, נעשה בדיקה.

וא נתחייב שאנחנו נעשה להם בדיקה חצי שנה אחרי לא, ב :, חבר מועצהחנוך עוז

 ההפעלה, על אמת. כאילו כשיש הפעלה. למה שלא נתחייב?

 )מדברים ביחד(

 לשפר. מה שהוא אומר, לשפר. :ראש העירשלום בן משה, 

 ומה תעשה, :אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 )מדברים ביחד(

ע. עושים את הבדיקה, מתחייבים שעושים את שנייה רגע, שנייה רג :, חבר מועצהחנוך עוז

 אז יש גורמים שידעו לתקן את זה. –הבדיקה. יש בדיקה, יש תקלה 

 לשפר. :ראש העירשלום בן משה, 

יכול להיות שיגידו "תגדילו את הקיר האקוסטי", יכול להיות  :, חבר מועצהחנוך עוז

 שיגידו "תעשו כביש שקט", יכול להיות,

 )מדברים ביחד(

רגע, רגע, רגע, בוועדת הכספים הם ביקשו שאנחנו  :, מנהלת אגף שירות לתושבל לוימיט

 נוסיף בחלק של הכניסה למסוף את האספלט שקט,

כן, אבל זה לא מקצועי. יופי שהם ביקשו, אבל זה לא מקצועי. מה  :, חבר מועצהחנוך עוז

ו צריכים שיהיה נתמודד עם רעשים או עם זיהום? אנחנ… זה להגיד, להוסיף, אנחנו 

 תקציב,

 רגע, רגע, רגע, :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

שיהיה תקציב להגיד בודקים בזמן אמת מה קרה. אומרים לכם,  :, חבר מועצהחנוך עוז

 יש תקלה, הם גם יודעים איך לתקן את זה.

ר חנוך, אני חושב שהדבר הזה הוא מעשי, ואם תימצא, יסתב :ראש העירשלום בן משה, 

 עכשיו כרגע שהרעש הגדול מדי או משהו כזה, אפשר למצוא לזה פתרונות, אולי,

 …הזיהום  :, חבר מועצהחנוך עוז

 אפשר, אפשר, אפשר, אני חושב שאפשר, :ראש העירשלום בן משה, 

 : אני חייבת להגיד לכם שאני מודאגת,אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 כן? :ראש העירשלום בן משה, 
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: אני אגיד לך, גם ההצעה שלך דרך אגב, וגם איפה אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

שהוא קצת מההצעה שלו. ואני אגיד לכם למה. קודם כול, תוכנית אב לא ראינו, את 

אומרת יש תוכנית, מאושרת לא מאושרת, לא ראינו. בסדר? זאת אומרת, אני לא יודעת 

היא לא אמרה מה כן. בסדר? לפי העבודה שהראית. בכלל אם החברה הזו אמרה מה לא. 

אז גם לזה אני לא יודעת להתייחס. מי הולך לתפעל את הדבר הזה? בסדר, יוקם מסוף. מי 

 הולך לתפעל את הדבר הזה? באחריות העירייה זה הולך להיות? 

 לא, יש חברה, חברת אפיקים. :ראש העירשלום בן משה, 

אבל בסוף צריך לפנות וזבל, … : חברת אפיקים ועצהאדיב, חברת מ ד"ר יוכבד פנחסי

 ובסוף יש תפעול לדבר הזה,

 לפנות את מה? :ראש העירשלום בן משה, 

 : זה לא רק להקים את זה.אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 לפנות את מה? :ראש העירשלום בן משה, 

 בנוסעים, יש, זה כמו מבנה,: זבל, לטפל אדיב, חברת מועצה "ר יוכבד פנחסיד

חברת אפיקים, אני אתן לך תשובה, חברת אפיקים, חברת  :ראש העירשלום בן משה, 

 אפיקים,

 הם משלמים ארנונה, מה זה? :, חבר מועצהרז שגיא

 חברת אפיקים מתפעלת את המקום.  :ראש העירשלום בן משה, 

 : הבנתי, אני הבנתי,אדיב, חברת מועצה "ר יוכבד פנחסיד

והיא מתפעלת אותו, והיא באחריותה לטפל בכול. היא  :ראש העירשלום בן משה, 

משלמת גם על הדבר הזה, היא מקבלת ממשרד התחבורה סבסוד לעניין הזה, היא מקבלת 

 את זה באחריותה המלאה, והיא פיקוח,

 היא משלמת גם שכר דירה, :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 ן.נכו :ראש העירשלום בן משה, 

 וגם ארנונה. :, חבר מועצהרז שגיא

 דמי שימוש וגם ארנונה. :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 וגם ארנונה, נכון. :ראש העירשלום בן משה, 

 אני אגיד לכם ממה אני חוששת.  :אדיב, חברת מועצה "ר יוכבד פנחסיד

 ממה את חוששת? :ראש העירשלום בן משה, 
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התפעול … : אני חוששת פעם אחת שזה קצת מועצהאדיב, חברת  "ר יוכבד פנחסיד

לנהגים, אני מבינה את הרצון של משרד התחבורה שהיא רוצה מקום, בסדר? אנחנו לא 

 מתכחשים לזה. זה נראה לי קצת תקוע לך בתוך העיר. דרך אגב, אני מגיעה מתל אביב, 

 זה תקוע בתוך העיר? :ראש העירשלום בן משה, 

: שנייה, אם אתם זוכרים את מסוף דן שיושב בתוך חברת מועצה אדיב, "ר יוכבד פנחסיד

 שיכון דן, זה בדיוק אותו סיפור דרך אגב גם שקרה.

 אבל זה לא בתוך עיר, זה בקצה, על מה את מדברת? :ראש העירשלום בן משה, 

 : זה לא ממש בקצה.אדיב, חברת מועצה "ר יוכבד פנחסיד

בקצה. זה בקצה המזרחי, זה בקצה המזרחי זה בקצה. זה  :ראש העירשלום בן משה, 

 ביותר של,

: הדבר השני, לא, זה גם וגם, והדבר השני שאני אדיב, חברת מועצה "ר יוכבד פנחסיד

קיי, עכשיו אני -יותר מודאגת, שאם אתה הולך להקים דבר כזה ואחרי זה אתה אומר, או

 אתקן. אז זה כמו אותו דבר בית הספר הידוע שעשו בלי תכנון,

 יוכי, אני חייבת לומר, :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

: שנייה. איזה שהם יחסי ציבור רעים לדבר הזה. אדיב, חברת מועצה "ר יוכבד פנחסיד

 אז למה לעשות משהו שהוא לא נכון ואחר כך לתקן?

 מי אמר שהוא לא נכון?  :ראש העירשלום בן משה, 

 אני, אבל יוכי, אנחנו יודעים, ובטח את, אבל :, מנהל אגף שירות לתושבמיטל לוי

כל מקום, כל נושא, לאו דווקא מסוף, כל משהו שאת רוצה …  :, חבר מועצהחנוך עוז

להקים, את מביאה אנשי מקצוע. אחד מתכנן, אחד מודד, אחד פה, אחד שם, אחד יועץ 

. עכשיו, אקוסטיקה, אחד יועץ איכות סביבה, אחד יועץ ניקוז, יועצים תמיד זה תאוריה

כמדובר על דבר שבשגרה, בית ספר, גן וזה זה משהו אחר. אבל פה זה דבר, פה זה דבר 

שהוא חדש לנו, זה גם לא דבר שעושים אותו בכל מקום, וזה דבר שמטריד את התושבים 

ה, בואו נעשה גם בדיקה על אמת? להתחייב להם ’גם, אז למה לא להתייחס לזה, חבר

 לעשות בדיקה אמיתית.

 : לא, אדיב, חברת מועצה יוכבד פנחסי ד"ר

מה זה "על אמת"? מה זה "על אמת"? אני לא מבין את  :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 זה.

 אחרי ההפעלה. :, חבר מועצהחנוך עוז
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תראה, אתה אומר, אתה אומר, למעשה כל תכנון הנדסי  :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

טסו לירח עם תאוריה והגיעו, נחתו, והלכו על הירח, לא  הוא תאוריה ואי אפשר. דרך אגב,

עשו נסיעת מבחן לירח לראות אם זה עובד. הכול היה על הנייר, בסוף לחצו על כפתור 

 והחללית טסה לירח. והיא נחתה, ומישהו הלך על הירח. וזה התאוריה הכול.

 בנגה, הדוגמה שלך מצוינת, אתה יודע למה? :, חבר מועצהחנוך עוז

 למה? :בית אור, חבר מועצה ני בנגהב

כי הם בסוף שלחו חללית לירח. יש לך פה עוד מסופים שהקמת  :, חבר מועצהחנוך עוז

פעם? יש לך ניסיון בהקמת מסופים? הקמת פעם מסוף? מישהו הקים עוד מסוף? לא. אז 

למה שלא להתייחס לבקשות של התושבים? מצד שני אבל גם לא להתעכב? נגיד שאנחנו 

מאשרים את זה, נריץ את זה ונגיד: אדוני, אנחנו מתחייבים להם שתוך חצי שנה 

 מההפעלה אנחנו נעשה את כל הבדיקות. אם צריך לתקן משהו.

 לא את כל הבדיקות. :ראש העירשלום בן משה, 

אני לא כל כך בעד המסוף הזה, דרך אגב, שלא תחשוב  :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 אבל, שאני נלחם עליו.

 אז למה לא התנגדת בוועדת כספים? :, חבר מועצהחנוך עוז

 חכה, רגע. לא התנגדתי. :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 : למה לא התנגדתם?אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 נמנענו. :, חבר מועצהרז שגיא

איך  כשהם מתכננים מתקן, אז עושים, יש כל מיני, :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

אומרים? טכניקות מקצועיות, כמו שאתה אומר, שבודקים, מחשבים, מתכננים, יש 

מקדמים, אתה קורא לזה תאוריה. זה לא תאוריה, זה תורה שהיא עובדת, והחברה 

שעשתה את כל הבדיקות זה חברה שזה המקצוע שלה. כל החיים הם עושים רק דברים 

י זה המיקום, לא ברעשים והדברים האלה, כאלה. זה לא "אנחנו בדקנו". אני, הבעיה של

אני לא חושב שתהיה שם בעיה של סביבה ואני לא חושב שתהיה שם בעיה. כל משטר 

הרוחות הולך בכלל הפוך, הוא הולך לכיוון דרום מזרח או למזרח. הגזים לא ילכו לגן 

אה בזה הסירחון של השתן של הילדים ילך למסוף, זה בכלל אני לא רו –ילדים אלא הפוך 

 בעיה.

 : לא נראה לי שתהיה בעיה,אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי
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רבותיי, סליחה, סליחה. אני מציע שנתקדם, המקום הזה  :ראש העירשלום בן משה, 

נמצא בקצה של העיר, יש שם קבוצה של תושבים שנמצאים הכי קרוב בבתים פרטיים, כל 

 .השאר בכלל זה רחוק מהם מרחק מזרח ממערב

 הרב גורן. :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

ים שם, יש להם ’הרב גורן בלבד, כמה תושבים שיש להם קוטג :ראש העירשלום בן משה, 

קיר אקוסטי, זה מרחק מספיק גדול ואם בעתיד תתעורר בעיה, נתמודד איתה. אבל כל זה 

של הקצה.  נבדק על ידי אנשי מקצוע שהמליצו על המקום. הוא נמצא בקצה של הקצה

 והגיע הזמן שאנחנו נצביע, זה הכול.

 : יש דו"ח כזה? יש דו"ח של אנשים מקצוע?אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 לא, הוועדה המחוזית, לא, הוא מדבר על הבדיקות.  :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

 הבדיקות. :ראש העירשלום בן משה, 

 : לא, אמרתי יש דו"ח של אנשי המקצוע,צהאדיב, חברת מוע ד"ר יוכבד פנחסי

 לא, יש תב"ע מאושרת של הוועדה המחוזית. :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

: תב"ע עזבו, תב"עות אנחנו יודעים שאפשר לשנות, אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 שנים בזה. יש דו"ח של אנשי מקצוע שאמרו "זה המקום הטוב"? 4אני עבדתי 

, חברת היועצים, חברת היועצים אמאבכן, חברת  :, מנהלת אגף שירות לתושבטל לוימי

 קיי? המליצה על המקום הזה.-אמאב, אושל העירייה, חברת 

תקשיבי, מקום אחר", “: יופי. נתת לה, אמרת לה: אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 ת, קראתי את זה. הבנתי, ראיתי את הרביעייה, ראיתי הכול. לא, לא, אני יודע

 לא, זה חברת  אמאב הכינו לי, הם בחנו לי את כל, :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

או מתי  2004-את המיקום לא חברת אמאב קבעה ב :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 שקבעו את זה.

 לא, הם לא בחרו את המיקום, זה ברור. :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

הם עשו בדיקה נוספת, כאשר הם הלכו לכיוון של מה  :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

הם לא באו והציעו הצעה אחרת, ואני הרבה יותר מתחבר … לשלול, מה האפשרויות 

לגישה שלך שאומרת: איך זה משתלב בתוך תוכנית האב, תוכנית האב התחברותית של 

 העיר? זה אני,

 : לחלוטין.אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי
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 לי יש בעיה עם זה. החלום שלי, ההזיה שלי, :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 פנטזיה. :, חבר מועצהרז שגיא

 שהטרמינל יתיישב יחד עם תחנת הרכבת הקלה, :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 : נכון מאוד.אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

אתה יורד מהרכבת, אתה עולה על אוטובוס, וכשאתה וכש :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 בא באוטובוס, אתה עולה על הרכבת.

 )מדברים ביחד(

 רבותיי, רבותיי, אני מציע שניגש להצבעה.  :ראש העירשלום בן משה, 

: אז אנחנו מקימים לעצמנו בסוף, כשזה לא מחובר אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 לכלום, כי אין.

 זה לא נכון שהוא לא מחובר לכלום.  :ראש העירה, שלום בן מש

 : אבל אין, אבל שם,ראש העירשלום בן משה, 

 הוא ישרת מאות נהגים, באמת, באמת, :ראש העירשלום בן משה, 

 : הוא ישרת מאות נהגים,אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 ודאי. :ראש העירשלום בן משה, 

 : אני,צהאדיב, חברת מוע ד"ר יוכבד פנחסי

 עכשיו בנגה שלא אוהב את המקום,  :ראש העירשלום בן משה, 

 הוא משרת תושבים, יוכי. :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

בנגה שלא אוהב את המקום היה שותף לעניין והוא דווקא  :ראש העירשלום בן משה, 

 הוא היה,ביקש שנעשה שם טרמינל לנוסעים ויבואו וירכבו, וייסעו וכולי וכולי. 

 : אבל בעצמו הוא אומר,אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 ולמדתי עם הזמן את העניין, ושיניתי את דעתי. :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 קיי, יכול להיות, בסדר.-ושינה את דעתו, או :ראש העירשלום בן משה, 

ש את התושבים. אז זה לא אומר שהמסוף לא ישמ :, מנהלת אגף שירות לתושבמיטל לוי

תגידו להם לא מסוף, לא רכבת קלה, לא מטרו, ובואו לא ניתן לכם שירותי תחבורה 

 ציבורית. 

 בבקשה. :ראש העירשלום בן משה, 
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 : אל"ף, מסוף אפשר לעשות בקווים, זה לא קשור,אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

רח להיות מקום קבוע, אי אפשר זה לא נכון, אי אפשר, מוכ :ראש העירשלום בן משה, 

 עם הקו. אי אפשר בקו, נהגים עומדים על הכביש הראשי,

: יש לי תחושה שזה לא מהודק, זה לא סגור, זה אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 לא, הפרטים לא ברורים לנו עד הסוף, זה נראה לי קצת,

א הזה כבר אושר מזמן, אני מצטער על התחושה הזאת, הנוש :ראש העירשלום בן משה, 

דנו בו ויש לנו תקציב לעניין הזה, קיבלנו תוספת לתקציב ואישרנו אותו, ואם אתם לא 

מיליון שקלים, זה  7מיליון שקלים ונפסיד  7-תאשרו את זה עכשיו, נצא למכרז על ה

הכול. אנחנו חייבים להקים את המסוף. אנחנו חייבים להקים את המסוף, זה לא תוכנית 

ך כבר. עכשיו אומר חנוך, אם יתברר כשיתחילו להפעיל את זה, יידרש לעשות כבקשת

 תיקון כזה או אחר, להוסיף עוד משהו, אולי ליד הכביש,

 אני אומר שאנחנו ניזום את הבדיקות, :, חבר מועצהחנוך עוז

 ודאי, זה לא בעיה. כן?  :ראש העירשלום בן משה, 

 כביש שקט. :, חבר מועצהחנוך עוז

 כביש שקט מה שנקרא. בבקשה. אני מציע שניגש להצבעה.  :ראש העירבן משה, שלום 

 רגע, יש לי עוד... :, חבר מועצהעופר גבאי

 כן? :ראש העירשלום בן משה, 

 אז ככה, כחבר מועצה שבמקרה, :, חבר מועצהעופר גבאי

בשטח מי שמדבר זה עופר, הקטע שלא רואים אותו. הוא  :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 מת. הוא בשטח מת, לא רואים אותו.

 בוא לכן, בוא לכאן. :ראש העירשלום בן משה, 

זה בסדר. כחבר מועצה שמקרה ספציפי זה אולי יכול להעיד על  :, חבר מועצהעופר גבאי

כניסתו, בנושא תנועה ותחבורה ציבורית מצאתי את עצמי, על אף שהתחום לא הוגדר 

טעם המועצה, אני רואה חשיבות מאוד מאוד גדולה רשמית כמי שמוביל את הנושא מ

לנושא התחבורה הציבורית, אנחנו מבינים את מצב הפקקים והגודש בכבישים, ולתחבורה 

ציבורית ושיתופית, תחבורה ציבורית ושיתופית היא היא הפתרון. ובשל כך אני מבקש 

וף בפרט, אבל לנצל את הדיון שאנחנו עושים כרגע ואת ההזדמנות הזאת לדבר על המס

בצורה אסטרטגית בכלל על ענייני תחבורה ציבורית היום. תראו, לא בכדי נושא מסוף 

האוטובוסים אשר מתוכנן לקום ממזרח לכביש בן גוריון, כפי שציינו, בסמיכות לשכונות, 
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לשכונת נאות אפק עלה וירד מסדר היום של מועצת העיר יותר מפעם אחת. תוך כדי 

המתחמים כפי שהוגדר בזמנו, השכונות המזרחיות של ראש העין  6 התקדמות התכנון של

נכנסה בפעם הראשונה לצורך במתן מענה … אשר בין  35נולדה תמ"א  2005משנת 

הם כבר היו על  2005-תוכנית התב"ע המוכרת לנו היום, אז ב… לתחבורה ציבורית 

רית, אנחנו מדברים השולחן, משרד השיכון שתכנן אותה נדרש לשלב את התחבורה הציבו

שנה אחורה. נמצאה משבצת פנויה בתוך שטחי, בשטחה המוניציפלית של ראש העין  16על 

שהתב"ע נבחרה להקים מסוף במקום הזה. מבחינת משרד השיכון המסוף ענה על דרישות 

. מבלי להתייחס בשלב זה לכל החלופות שמיטל פירטה והציגה, ואני יודע 35תמ"א 

מעמיקה בנושא הזה, לי נראה שהמיקום שנבחר בזמנו לא היה, לא  שמיטל עשתה עבודה

לתחבורה שהייתה בזמנו, … נבע מעבודת מחקר שמשרד השיכון עשה, היא לא היה קשור 

או מאיזו שהיא בחינה של אנשי תנועה בכלל. המיקום סומן, כפי שזה נראה לכאורה, כי זו 

שנות מהתב"עות שכאמור כבר היו הייתה הדרך המהירה לענות על דרישת החוק מבלי ל

… יחידות דיור יהיה לאחר  1,500על השולחן, ולכך נוספה ההתניה שאכלוס של מעל 

בפועל, כמו שכולנו יודעים, המסוף לא הוקם ולא בגלל מועצת העיר. הוא לא הוקם כי 

דיונים על התניות התחבורתיות לא … בהתחלה לא היה לו בכלל תקצוב, ובמקביל 

של נתיבי תחבורה … סוף היה עקב אכילס. אנחנו עובדים על כניסה של נתיבי בהכרח המ

ציבוריים, על מסופים שישרתו אותנו ביהודה הלוי וברחוב המרץ. עוד חלק מההתניות 

התחבורתיות הייתה תחנת רכבת ראש העין דרום שלאחרונה התבשרנו שהיא יורדת כרגע 

המסוף לא בהכרח ההתניה התחבורתית מהפרק. דובר על שבילי אופניים וכן הלאה. 

שבעטיה אנחנו מונעים שירות של תחבורה הציבורית באזור. עיריית ראש העין היא מבינה 

את חשיבות התחבורה הציבורית ואני יודע, ואני יודע שהנושא הזה נמצא בראש סדר 

 עדיפויות, חייבת לפעול כדי לשנות את המשוואה מול משרד התחבורה. לעצור, לחשוב

ולתכנן תוכנית מקיפה לתחבורה הציבורית שהיא תכלול גם את הארכת הקו האדום של 

הרכבת הקלה אלינו, ובמקביל לא לוותר לרגע אחד על תוכניות המטרו לעיר, ואני יודע 

שבנושא הזה יש מאבק של ראש העיר. תראו, ביומיום אני בקשר רציף עם התושבים, 

ני לא מקבל פנייה מתושב על שירות של תחבורה ממש ככה, פשוטו כמשמעו. אין יום שא

ציבורית, אין יום. ואני יודע מה עובר עליהם. בפועל מסוף אינו הפתרון הכולל לתחבורה 

 ציבורית. 

 הוא חלק. :ראש העירשלום בן משה, 
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נכון, לנוחות  –המסוף בשלב זה, כפי שנראה, הוא פתרון לתפעול  :, חבר מועצהעופר גבאי

 ון, אבל לא בהכרח,נכ –נהגים 

 להוספת קווים, לקיצורי קווים. :ראש העירשלום בן משה, 

לגזול לשם כך שטח ירוק ולהקים מסוף שלא מבוסס על …  :, חבר מועצהעופר גבאי

תוכנית כוללת, כפי שפירטתי לפני שנייה. ואני חושב שתוכנית שאינה תוכנית אופטימלית, 

פרפרים, שהבנו שהיא לא הולמת, וכמו שאנחנו ה… אפשר לתקן. כמו שתיקנו את תוכנית 

השבוע, שינינו, … דרום שיצא  Cמתחם … יודעים לבצע שינויים בבינוי במתחמים, היו 

שינינו תב"ע ממגורים למסחר, שיניתם אתם. כך אני חושב שצריך לתקן את מיקום 

את … ייה המסוף או לייתר אותו על ידי שימוש במסופים קיימים, וזאת חובה שלכם כעיר

הפתרון האולטימטיבי לתחבורה ציבורית, פתרון אסטרטגי כולל ולא מסוף שלכאורה 

נולד בהיעדר תכנון. כמי שמכיר את הנושא, ועל אף היותי חבר בקואליציה, לא אוכל לתת 

 יד לאישור התקציב,

 לא התקציב, המסוף. :, סגן ראש העירעדי אביני

זו היא כמובן, כפי שאני טוען, הזדמנות עבורנו תקציב למסוף.  :, חבר מועצהעופר גבאי

 לתקן. אני בהצבעה הזאת אמנע ואני קורא לחברים נוספים להימנע כמוני.

אני מצר על הדברים שאמרת, אמרת דברים נכונים ככלל.  :ראש העירשלום בן משה, 

המסקנה שלך מכאן היא לא קשורה בכלל לדברים שאתה אמרת. כאילו יש דבר והיפוכו. 

קיי, זו דעתך, בסדר גמור. אני מצטער על כך. בבקשה. ואני רוצה לומר לכם עכשיו -בל אוא

שכבר זה  2018-כרגע בנימה אישית. הנושא הזה עלה בתקופות שונות, הייתה תקופה ב

יש שנת בחירות ושנת בחירות כולנו עושים  2018כמעט יצא לדרך ואמרתי לכם בגילוי לב, 

ויש אנשים שקרובים למקום, ויש להם חברים במקום, הם טעויות וחוטאים לעניין, 

מושפעים מזה. אני ישבתי עם התושבים שגרים בקרבת מקום מספר פעמים והסברתי 

אחוז בכלל אין להם שום נגיעה  95להם אחד לאחד, אחד לאחד. רוב תושבי הפסגות, 

ההרצאה המלומדת  למקום, ולכן אני רוצה להגיד מי נמצא בניגוד עניינים. אז אני מצר על

 שלך, אבל המסקנה סותרת את ההרצאה המלומדת. 

 ראש העיר, אני רוצה לומר משהו, :מעוז, חבר מועצה שלום

 כן? :ראש העירשלום בן משה, 
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גם אני כמי שנפגש עם התושבים שהנושא הוא על לבם, חייב  :מעוז, חבר מועצה שלום

בישיבת קואליציה וישירות את מיטל,  offline-לציין שיש לא מעט שאלות ושאלתי אותן ב

וקיבלתי עליהן תשובות. עם זאת, אני כן מרגיש ואני כן אומר שקשה מאוד, קשה מאוד 

להצביע בעד כשלא רואים את התמונה הכוללת, בסדר? כי כשלא רואים את התמונה 

… הכוללת של התוכנית התחבורתית העירונית, ואומרים לך שיש לך קשר לתחבורה 

קיי, יש קשר, ואז כשאתה מסיק את הקשר, אז עולות -ית, אז אתה אומר, אוהכלל

שאלות. או שאין קשר, או שיש קשר, אבל אנחנו לא מבינים אותו, ולכן אנחנו מעלים 

ספקולציות והשערות, וקונספירציות וכל מיני דברים, ומכאן מגיעה גם אגב התנגדות 

אן זה שחסרים נתונים. יכול מאוד להיות מאוד גדולה של, במקרה הזה, התושבים, וגם כ

שהייתם משכנעים את התושבים גם אם היו רואים תוכנית תחבורתית עירונית 

שמתקשרת אל המסוף הזה ולמה הוא חשוב מעבר לכצמצום הקילומטרים ואז אתה 

תקבל יותר קווי אוטובוס, כי נוסעים פחות והכול נכון. אני אציין משפט אחד זה שאתה 

ו בפעם הקודמת ואתה אמרת אותו שוב פעם היום, מבחינתי זה היה שיקול אמרת אות

להצבעה וזה גם מה שאני אמרתי לתושבים, זה שהמסוף הזה ייבנה גם אם לא נאשר את 

 הסכום הספציפי הזה.

 נכון. :ראש העירשלום בן משה, 

, למרות בסדר? ועל כן, למרות שיש לי סימני שאלה, שנייה אחת :מעוז, חבר מועצה שלום

שיש לי סימני שאלה, אם כוונת העירייה היא לבנות את המסוף בפחות כסף ממה שאמור 

 להיות, מה שאומר שיוביל בהכרח למוצר הרבה פחות סביר מהמוצר הקיים,

 נכון. :ראש העירשלום בן משה, 

אז אני לא רואה שמשאירים, אני אומר בכנות, עם סימני  :מעוז, חבר מועצה שלום

ני לא רואה שמשאירים הרבה אופציות מלבד להגדיל את התקציב, כי המסוף השאלה, א

ייבנה בכל מקרה, אז עדיף שאם כבר הוא נבנה בכל מקרה וכבר אישרו את התב"ע וכבר 

אישרו את התקציב הראשוני, אז עדיף כבר שהוא ייבנה כמו שצריך. זו התפיסה שלי, 

יש פה סימני שאלה שאני לא אומר למרות שאני עוד פעם מדגיש ואומר, ראש העיר, 

שסימני השאלה נכונים או לא נכונים. אני אומר שיש פה חברי מועצה ואני ביניהם שעד 

היום לא קיבלו תשובה מספיק מפורטת, מלבד החלופות שזה מאוד ברור למה אי אפשר 

את החלופות, כיצד זה מתקשר לתוכנית העירונית. עכשיו, מכאן צריך לקחת את זה 

ה שאתם רוצים הלאה. אולי הגיע הזמן באמת להציג את התוכנית הזאת. אני עדיין לאיפ
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חוזר ואני אומר מה שאמרתי לתושבים, בסוף התב"ע הזו אושרה, התב"ע הזו נקבעה, 

מיליון, הוא ייבנה, אז עדיף כבר לבנות  7-מיליון או ב 13-המסוף הזה ייבנה בין אם זה ב

 טובה, אני מקווה, אותו ביותר כסף ועם תוצאה יותר

: או שיחשבו פעמיים, כשמוציאים כסף מהכיס, אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 שיחשבו פעמיים,

 אני מסכים, אבל הרכבת נסעה. הרכבת נסעה, :מעוז, חבר מועצה שלום

 )מדברים ביחד(

 או לא, אבל זה כן קרה. :מעוז, חבר מועצה שלום

 : שנייה, שנייה, היא לא נסעה. היא לא נסעה. האדיב, חברת מועצ ד"ר יוכבד פנחסי

זה אוטובוס. שוב אני חוזר על המשפט שנאמר כבר. המסוף הזה  :מעוז, חבר מועצה שלום

ייבנה, המסוף הזה ייבנה גם אם תוספת התקציב לא תאושר, ולכן מאחר והוא ייבנה גם 

 עובדה. זה עובדה.אם תוספת התקציב לא תאושר, אז בהכרח ייבנה מוצר פחות טוב. זה 

: עוד פעם אני מסבירה, יכול להיות שהיא לא אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

עכשיו וגם אם אחר כך תעשה … תיבנה, הממשלה יודעת לתת כסף, אתם כל הזמן 

תוכנית יותר מושכלת ותפרוש אותה פה, ואני מסכימה איתך, אם התוכנית קודם כול 

ה מתקשר למה ואז נקבל החלטה מושכלת, אפשר יהיה ללכת תוצג בפעם אחת ונבין רגע מ

 למשרד התחבורה ולבקש כסף, זה אף אחד לא יבוא ויגיד לך "לא נותנים לך",

יוכבד, יוכי, יוכי, אל תשלי את עצמך עכשיו כרגע. הממשלה  :ראש העירשלום בן משה, 

 בסדר?לא עומדת לרשותך מה שאת רוצה. עד שהיא, גם אני מכיר אותם כמוך, 

 : הם יודעים להוציא את הכסף.אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

יודעים להוציא את הכסף. עכשיו תראי כמה ביטולים עכשיו  :ראש העירשלום בן משה, 

 ביטלו כשאין כסף. כן, בבקשה, הלאה.

אני רק אסיים, רק אסיים עוד משפט אחד, זה שלכל הפחות,  :מעוז, חבר מועצה שלום

, לכל הפחות, אני אומר את זה ממקום אחר שאני לא אציין -מר את זה למיטל וואני או

אותו פה, שכשנכנסתי למועצת העיר היו תלונות על איזו שהיא בנייה של מבנה ציבור 

באיזה שהוא מקום בסגול, והתכנסנו, זה היה לפני אילן, אני חייב לציין, התכנסנו אצל 

, לבניית רעש, וזה לא קרה עד היום באותו מקום מנכ"ל, והובטחו הבטחות לשתילת עצים

 קיי? וזה לא קרה, -ספציפי. או

 נהיה אופטימיים. :, סגן ראש העירעדי אביני

 אה? :מעוז, חבר מועצה שלום
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 נהיה אופטימיים.  :, סגן ראש העירעדי אביני

ה נראה ולכן אני אומר שזה נראה שולי וזה נראה אולי שולי, וז  :מעוז, חבר מועצה שלום

אולי לא חשוב מספיק, אבל זה חשוב. זה חשוב לקיים את מה שאנחנו מבטיחים 

לתושבים, וזה יותר חשוב ממה שאני מבטיחים לתושבים, להבין שצריך לשמור על 

אסתטיקה כשבונים מסוף כזה, וזה אומר שתילת עצים גבוהים, וזה אומר לעשות כל 

הנזק הסביבתי ככל שניתן ולא לוותר על  פעולה אפשרית, כל פעולה אפשרית שתקטין את

 5שנים או בעוד  4שיחים של אני לא יודע מה בעוד  4זה. ולא להגיד, אחר כך נשתול איזה 

שנים, אלא להביא עצים בוגרים ולתחום את האזור הזה, ולעשות את האזור הזה אסתטי 

 ? ויפה, כי בסוף זה מול הבתים של התושבים, אי אפשר להתעלם מזה. בסדר

 בתים,  30מול, נאמר,  :ראש העירשלום בן משה, 

 מתחת. :אדוארד, ס/מ"מ ראש העיר ישי

 מתחת לבתים. :ראש העירשלום בן משה, 

 : עדיין, נכון.אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

תושבים שנמצאים, לא רואים את זה בכלל.  10,000וזה לא  :ראש העירשלום בן משה, 

בל תשימו את זה בפרופורציה. ההתנגדות הזאת של קבוצה קטנה אני לא מזלזל בזה, א

 של תושבים שנמצאים בחזית רואים את זה, המרחק גדול וזה נבנה ותוכנן.

אבל ראש העיר, זה שזה קבוצה קטנה, זה לא עושה אותם  :מעוז, חבר מועצה שלום

 טועים.

 זה הכול. ברור, ברור. זה קבוצה קטנה של אנשים, :ראש העירשלום בן משה, 

 בואו נעמוד בזה, :מעוז, חבר מועצה שלום

אמרנו שנבנה שם עצים גבוהים ושאם יש צורך נעשה קיר  :ראש העירשלום בן משה, 

אקוסטי נוסף במקום, ואמרנו לתושבים את זה יותר מפעם אחת. ועכשיו כשיהיה יותר 

 כסף, נעשה את זה אסתטי ומסודר וכולי.

 ראש העיר, ברשותך, :אדוארד, ס/מ"מ ראש העיר ישי

 בבקשה. :ראש העירשלום בן משה, 

אני לא מתכוון לתת הרצאה, אבל ככה במספר  :אדוארד, ס/מ"מ ראש העיר ישי

-משפטים. מי שחושב מחברי המועצה שלא דיברו פה עם כל חברי המועצה והגיעו לאחד

ע ולא יינזקו אחד, וכולם מבינים ללבם, וכולנו יודעים שזה באמת די חשוב שהם לא ייפג

בזה. אנשים בנו את בית חלומותיהם שם ואף אחד בא, לא בא, עומד מנגד ומסתכל איך 
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הם הולכים לסבול חלילה. אין כוונה כזו. אבל בואו, אני חייב להגיד פה איזו שהיא 

אין מקום הכי מתאים בראש העין, איפה שלא תמקם את המסוף הזה, אנחנו  ,אמירה

, כמו שמישהו רצה, יגידו יש שם עכשיו F-א יעזור, תיקח אותה לנמצא, אליה וקוץ בה. ל

 יחידות דיור ויש שם מסחר. 400

 לא, זה לא מדויק. :מעוז, חבר מועצה שלום

 לא משנה. :אדוארד, ס/מ"מ ראש העיר ישי

 אם תיקח אותו לאזור התעשייה, אז אתה תעשה, :מעוז, חבר מועצה שלום

ייה, שנייה, ברשותך. שלום, ברשותך, עזוב. יהיו שנ :אדוארד, ס/מ"מ ראש העיר ישי

 הרבה אי דיוקים, אבל לא משנה. 

 אין מקום באזור התעשייה. :ראש העירשלום בן משה, 

שלום, שלום, אני מסכים, באמת מסכים עם הרבה מה  :אדוארד, ס/מ"מ ראש העיר ישי

ם מתאים בראש שאמרת כאן וגם עם מה שעופר, אבל בואו, בואו, בואו נבין. אין מקו

, יגידו Eהעין, תשימו אותה ביהודה הלוי, יגידו זה רחוק לאלה מלמעלה, תשים אותה ליד 

אז יגידו זה מחוץ לראש  –מה פתאום? עוד רק הגיעו. איפה שלא יהיה, ליד הרכבת בחוץ 

מיליון שקלים שם,  7העין. מה? לאן תיקח את זה? אז לכן, מישהו כבר שם דריסת רגל עם 

שנים עוד לני שהגענו, לא יודע מתי, התב"ע כבר הוכנה, ויש את זה כבר, בואו נלך  10זה 

עם זה. הרי אין משהו אחר. הרי אם אנחנו לא נעשה את זה, ברור לך שלא יהיה תוספת 

של קווים, כמו שהציגה פה מיטל שהיא אמונה על התחבורה בעיר, ואנחנו רק נפסיד בזה, 

ה, למה אין פה קווים ’חבר“ז מרבית התושבים יצעקו: וא התושבים שלנו יפסידו מזה.

ואין פה פה תוספת ואין פה", בואו, נכון, גם מ שאמר חנוך אני מסכים עם זה, לעשות עוד 

חצי שנה בדיקה, בחינה. הרי ברור לחלוטין שכשמישהו יבוא ויבחן אם יהיה איזה שהיא 

אחר, ראש העיר יבחן את זה הזיה של איזה תושב ויגיד שיש פה רעש או משהו כזה או 

וייתן לצוות מקצועי לבדוק את זה, יוצא כמה שקלים וזהו נגמר. אני חושב  שנכון כן 

 שנים פה או שנתיים וחצי, מה, 3להצביע בעד זה ובואו נתקדם עם זה, די, מספיק, זה כבר 

 בבקשה, להצבעה. :ראש העירשלום בן משה, 

 . ראש העיר?2ו נעשה הצבעה על סעיף טוב, אנחנ :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. :ראש העירשלום בן משה, 

 ישי אדוארד? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד.  :אדוארד, ס/מ"מ ראש העיר ישי

 עדי אביני? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי
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 בעד. :, סגן ראש העירעדי אביני

 שלום מעוז? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. :צהמעוז, חבר מוע שלום

 דורון יצא. עופר גבאי? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 נמנע. :, חבר מועצהעופר גבאי

 רז שגיא? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 נגד. :, חבר מועצהרז שגיא

 ד"ר פנחסי? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 : נגד.אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 חנוך עוז? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. בעד כפוף למה שביקשתי. :, חבר מועצהחנוך עוז

 ברור, ברור, הכול כפוף. :, סגן ראש העירעדי אביני

 בני בנגה? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 נגד. :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

בעד,  5עדי, בבקשה. עדי, בבקשה. אנחנו בהצבעה עכשיו. כן.  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 נמנע 1נגד,  3

 

 2החלטה מס' 
עבור  1316הגדלת תב"ר מס' : מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות בסדר היום 2סעיף 

במימון משרד התחבורה והבטיחות ₪  6,603,251ביצוע מסוף תחבורה בראש העין, ע"ס 
 .₪( 13,651,888תקציב מעודכן ₪,  7,048,637בדרכים )תקציב קודם 

 
 וארד, עדי אביני, שלום מעוז, שלום בן משה, ישי אד( 5): בעד

  .בדיקות התחייבות שתוך חצי שנה מההפעלה יבוצעול בכפוף ,בעד -חנוך עוז 
 רז שגיא, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, בני בנגה בית אור.( 3): נגד

 ( עופר גבאי.1: )נמנע
 ( דורון אמסלם.1) :יצא

 )מדברים ביחד(
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 .2022-2021ים לשנה"ל תשפ"ב אישור התבחינים למתן מלגות לסטודנט .3

   

. אישור התבחינים למתן מלגות לסטודנטים 3נעבור לסעיף  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

, יש לכם את התבחינים למתן מלגות. בשלב זה טרם 2021-2022לשנת הלימודים תשפ"ב, 

  אושר הקול קורא על ידי,

 אושר. :ראש העירשלום בן משה, 

 אושר כבר, נכון. אושר. :ייה, מנכ"ל העיראילן הררי

 : אושר?, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

, השנה 100מלגות. שנה שעברה היו  110אושר ואושרו לנו  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

. אני אעדכן רק בדברים שהם חדשים. נוספה לנו עוד מלגה לתוכנית סל"ע שזה 110אושרו 

ונית לסטודנטים בשיתוף מפעל הפיס ועמותת תוכנית לסיוע לנוער בסיכון, מלגה עיר

: תוכנית סל"ע, סך הכול יינתנו מלגות 1.5ש"ח, ובתבחינים סעיף  10,000ידידים על סך 

: סך הכול יינתנו 1.6סטודנטים. סעיף  6-בשיתוף עירייה, מפעל הפיס ועמותת ידידים ל

 3-ן מלגה ליותר מ: לא תינת1.8. וסעיף 12סטודנטים, שנה שעברה  20-מלגות עירייה ל

שנות לימוד. אלה השינויים, כל שאר הדברים הם כמו המלגות, לימודים של תשפ"א. אם 

 נעבור להצבעה. –בבקשה, אם לא  –יש שאלות 

: רק שנייה, כן, הייתה בקשה לשינוי של חברת , יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

תינתן עדיפות “שקובע: ’ טן גהמועצה ד"ר יוכי פנחסי בפרק של חלוקת המלגות בסעיף ק

לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון". חברת המועצה ביקשה להוסיף גם "הנדסאים", 

 מבחינת הצוות המקצועי אין בעיה, זה להחלטת חברי המועצה.

: לא, והוספתי גם מה הם הנימוקים להוסיף, לא אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 רק להוסיף.

 זהו, הוספנו. :עירראש השלום בן משה, 

 : אני אומרת רק את התוצאה האופרטיבית., יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 : אין בעיה, בסדר.אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 הוספנו בנימוקים והנימוקים נכונים, והבקשה נכונה לחלוטין. :ראש העירשלום בן משה, 

 עניין של המדינה תומכת,: יש כאן אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי
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 ברור, ברור. הצבעה. :ראש העירשלום בן משה, 

 אז רגע, נכנס ההנדסאים? :סגן ראש העיר, עדי אביני

 כן, כן. :ראש העירשלום בן משה, 

 : רגע, אתה בכלל בניגוד עניינים.אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 למה? :, סגן ראש העירעדי אביני

 : אתה משם.אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

אני רק שאלה קטנה, שאלת הבהרה על הנושא של  :, סגן ראש העירעדי אביני

ההנדסאים. אני בעד הנדסאים, בעיקר כשיוכי מובילה את התחום. היו לנו סטודנטים 

 לתואר ראשון שלא קיבלו מלגה.

 אם הם לא עמדו בתבחינים. :העירייה מנכ"ל 'ערו"ח שירי כרמלי, 

לא, אני שואל, אני לא אמרתי באינטונציה הנכונה. האם היו  :, סגן ראש העירדי אביניע

סטודנטים שרצו לקבל מלגה, סטודנטים לתואר ראשון, ולא קיבלו מלגה כי נגמרו לנו 

 המלגות?

 לא. :העירייה מנכ"ל 'ערו"ח שירי כרמלי, 

ה, לא יודע כמה הנדסאים לא. כמה, מה שאני שואל זה דבר כז :, סגן ראש העירעדי אביני

 40יש, אבל יכול להיות שהשורה הזאת תוסיף, סתם לצורך העניין, תוסיף לנו עוד 

 הנדסאים, השאלה מה זה יעשה, צריכים לחשוב מה זה יעשה,

: אני כבר לא אוהבת את השאלה שלך. בדיוק איך אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 עד. שניסחת אני לא אוהבת. אתה לא ממש ב

 אני בעד לגמרי, אני רק רוצה לדעת, :, סגן ראש העירעדי אביני

 : אני אסביר לך,אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

אני רק רוצה לדעת, אני חושב שלימודים לתואר ראשון הם  :, סגן ראש העירעדי אביני

 הרבה יותר יקרים והרבה יותר ארוכים,

 זה לא הנושא.: אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 ודאי שזה הנושא. :, סגן ראש העירעדי אביני

: לא, זה לא הנושא. אני אסביר שנייה. יש איזו אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

תאוריה שאומרת, זה לא הנושא, זה לא עניין של רק יקר, בסופו של דבר כשאתה נותן 

 יין. כסף והכסף הוא כסף, דרך אגב, ציבורי, בסדר? לצורך הענ

 

 לגמרי. :, סגן ראש העירעדי אביני
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: אז אתה שואל גם מה קורה עם הכסף הזה. מה אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

זאת אומרת? ללמוד זה לא רק ללמוד לשם הלמידה, ללמוד בסופו של דבר יש גם, בסופו 

לייצר  של דבר צריכה להיות תעסוקה. אתה אמור לעזור לאדם לקבל תעסוקה. אתה אמור

לו קריירה. זה יפה ללמוד, אחלה. אנחנו לא מתווכחים על זה. אבל בסופו של דבר צריך 

להיות לזה איזו שהיא פרודוקטיביות מסוימת. הטיעון שביקשתי הוא לא אמרתי אותו 

סתם, אמרתי, מאחר והמדינה מעודדת, מאחר והמדינה שמה רפורמה ומשקיעה כספים, 

וד של המדינה, לכן, ומאחר עוד נקודה האחת שיש חוק מאחר וחסרים אנשים ויש עיד

שמשווה במשרות ציבוריות את ההנדסאי אל מול התואר האקדמי, ואנחנו מבינים שיש 

הרבה מאוד אקדמאים שלומדים, לומדים, לומדים, אבל בסופו של דבר חוזרים 

נו לתעסוקה, למה שנקרא, לביטוח לאומי, אז לא עשית בזה כלום. אתה אמור, אנח

כנבחרי ציבור התפקיד שלנו לעזור לאנשים לקבל בסופו של דבר מקצוע, לימודים 

אני אומרת לך, משהו שהוא דיפלומה, משהו שהוא שווה … ומקצוע. אני לא אומרת כל 

 ערך לתואר מתקדם, כן. זה לא אחד על חשבון השני. זה צריך להיות שווה ערך. 

נאים הם אחד על חשבון השני, כי כי יש לך קודם כול, הת :, סגן ראש העירעדי אביני

 משאבים מוגבלים. אבל יש לי שאלה נוספת,

 : כן?אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

מה קורה עם תלמידים שלומדים למשל במכללה להוראה ולא  :, סגן ראש העירעדי אביני

 מוציאים תואר ראשון?

הוראה נכללים בתבחינים של מפעל אבל לימודי  :העירייה מנכ"ל 'ערו"ח שירי כרמלי, 

 הפיס, אין שום בעיה.

 , אבל,B. Ed-, זה לB. Ed-לא, זה ל :, סגן ראש העירעדי אביני

 א, גם תעודת הוראה. :העירייה מנכ"ל 'ערו"ח שירי כרמלי, 

 גם תעודת הוראה? :, סגן ראש העירעדי אביני

 גם תעודת הוראה, כן. :ראש העירשלום בן משה, 

 אנחנו נצמדים להנחיות של מפעל הפיס. :העירייה מנכ"ל 'עכרמלי, רו"ח שירי 

 לא, אני מברר את העניין, אני לא זכיתי להיות בוועדת, :, סגן ראש העירעדי אביני

 )מדברים ביחד(
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: תואר ראשון הנדסאי, תעודת הוראה זה משהו אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 שנותן לך עוד איזה שהוא סוג של,

 אנחנו נצמדים, :העירייה מנכ"ל 'ערו"ח שירי כרמלי, 

עשו פה אגף לבנות והחליטו שאני חלק ממנו, ואני גאה מאוד בזה  :, חבר מועצהרז שגיא

 .2023בעניין הזה, תרתי משמע. אני לא בקואליציה ולא אהיה בה עד אוקטובר 

 זה, תגיד?כמה ימים זה? כמה ימים זה? כמה ימים  :, סגן ראש העירעדי אביני

 ימים. 16-חודש ו…  :, חבר מועצהרז שגיא

 וכמה שעות? :, סגן ראש העירעדי אביני

 …נסובב את הקלפיות  :, חבר מועצהרז שגיא

 טוב, אפשר לגשת, :, סגן ראש העירעדי אביני

 נלך להצבעה? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בבקשה, כן. :ראש העירשלום בן משה, 

 : רגע, בני נכנס., חברת מועצהאדיב ד"ר יוכבד פנחסי

 תרשום שבני הגיע עכשיו. :ראש העירשלום בן משה, 

רגע, רגע, אני רוצה להבין, ההצבעה בנוסח, סליחה רגע,  :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

ההצבעה, אני תומך במה שהיא הציעה, מאוד אפילו, אז אני מבין שההצבעה כוללת גם 

 …את ההצעה 

 ודאי, ודאי. :העיר ראששלום בן משה, 

 : את התיקון,, יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 )מדברים ביחד(

 כולם מתמודדים אותו, :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 : אין עדיפות, כולם מתמודדים,,  יועמ"ש העירייהעו"ד פרומה פורת

 מתמודדים באופן שוויוני. :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

אני רוצה לומר לך, מכיוון שהיא מנהלת מכללה נכבדה  :העירייה , מנכ"לאילן הררי

מכובדת, המדינה כבר החליטה על פי חוק שהנדסאי מתמודד אפילו במרכזים מול 

מהנדסים שזה תואר שהוא רציני, ולכן הנדסאים הם כמו סטודנט רגיל לכל דבר ועניין. 

 בבקשה. 

 לצורך המלגות. :בית אור, חבר מועצה בני בנגה
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 : סטודנט רגיל, אבל יש לקונה בנושא. נכון.אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

הנדסאי זה, יוכי, זה שנתיים. שלוש. או שלוש או שנתיים.  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 שנים, אבל מי שלומד שנתיים, זה לא שנתיים. 3אנחנו הגדרנו פה עד 

 שנים אם יש מקום, יוכל להתמודד. 3לא, ההגדרה זה של  :, חבר מועצהבני אנניה

: בכל מקרה גם יש עדיפות לאלה שמגישים בקשה אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 לראשונה.

 נכון.  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 ראש העיר, אם אפשר להוסיף שהשנה הוספנו את תוכנית סל"ע. :, חבר מועצהבני אנניה

 ר, זה נאמר. כן, זה נאמ :ראש העירשלום בן משה, 

 וגם, :, חבר מועצהבני אנניה

 שעה דיברנו על זה, :, חבר מועצהרז שגיא

 הגעת בזמן, הגעת בזמן. בבקשה.  :ראש העירשלום בן משה, 

 .20:10-כן, אנחנו מברכים את בני אנניה, הוא הצטרף ב :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 אותי לא בירכתם בהתחלה. :, חבר מועצהרז שגיא

 אתה לא הצטרפת, אתה מההתחלה. :, מנכ"ל העירייהרריאילן ה

 )מדברים ביחד(

 לא, ההפך, בירכנו אותך שאתה היית ראשון.  :ראש העירשלום בן משה, 

 .3כן. טוב, נעלה להצבעה סעיף  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 גם שמנו אותך כרגע מול, מול הפסלים שם. :ראש העירשלום בן משה, 

 אל תפרט בבקשה. :ר, חבר מועצהבית או בני בנגה

 כן, בבקשה.  :ראש העירשלום בן משה, 

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

 בעד. :ראש העירשלום בן משה, 

 ישי אדוארד? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. :אדוארד, ס/מ"מ ראש העיר ישי

 עדי אביני? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. :, סגן ראש העירביניעדי א

 שלום מעוז?  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד.  :מעוז, חבר מועצה שלום

 עופר גבאי? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי
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 בעד. :, חבר מועצהעופר גבאי

 בני אנניה? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד.  :, חבר מועצהבני אנניה

 רז שגיא? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד.  :, חבר מועצהז שגיאר

 ד"ר פנחסי? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 : בעד.אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 חנוך עוז? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד.  :, חבר מועצהחנוך עוז

 בני בנגה? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 
 3החלטה מס' 

התבחינים למתן מלגות מליאת המועצה מאשרת פה אחד  :תוספת לסדר היוםב 3סעיף 
, לרבות בקשתה של חברת המועצה ד"ר יוכבד 2021-2022לסטודנטים לשנה"ל תשפ"ב 

 פנחסי אדיב להוסיף גם "הנדסאים" לסעיף קטן ג'.
  
  

 נניה,( שלום בן משה, ישי אדוארד, עדי אביני, שלום מעוז, עופר גבאי, בני א10) בעד:
 רז שגיא, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.

 ( דורון אמסלם.1: )יצא

 
 .אישור מינוי יואן מריוס ביקור כפקח/מפקח עפ"י חוקי העזר של עיריית ראש העין .4

 

ן מריוס ביקור כפקח מפקח על פי א, אישור מינוי יו4סעיף  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 עיריית ראש העין. חוק העזר של

 הוא פה? :, חבר מועצהרז שגיא

 הוא לא פה, יש לכם, :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 מה אתה רוצה שהוא יהיה פה? :, סגן ראש העירעדי אביני

 אני רוצה לראות אותו בעין. :, חבר מועצהרז שגיא

 אנחנו אישרנו עשרות, אף פעם הם לא היו פה. :, סגן ראש העירעדי אביני

 כן, לא ביקשת אף פעם. :ראש העירום בן משה, של

 עכשיו אני מבקש.  :, חבר מועצהרז שגיא
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 טוב, נביא אותו בפעם הבאה, אם זה חשוב. כן, בבקשה? :ראש העירשלום בן משה, 

 קיי.-או :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

ה, יש לו כן. הנה, זה למשל, אגב, זה מחייב אישור של המועצ :ראש העירשלום בן משה, 

 מעמד סטטוטורי מבחינת אכיפה. כן.

גר במעלה ’, 83ן מריוס ביקור, תאריך לידה, נולד בשנת איו :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

ילדים. עלה מרומניה, זה טוב פקח עולה מרומניה, אסור לי  3אפרים, נשוי, בזוגיות פלוס 

 להגיד, לא אמרתי, בשנת, מתנצל,

 ה אתה מתנצל?על מ :, חבר מועצהרז שגיא

 על ההלצה, על ההלצה שלו. :, סגן ראש העירעדי אביני

, 1990-מתנצל, לא אמרתי כלום. נולד ברומניה, עלה לארץ ב: , מנכ"ל העירייהאילן הררי

השכלה תיכונית, שירת בצה"ל בגדוד לביא, וכולי וכולי, יש פה קורות חייו. נעלה את זה 

 להצבעה. ראש העיר?

 בעד. :העירראש שלום בן משה, 

 ישי אדוארד? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. :ישי אדוארד, ס/מ"מ ראש העיר

 עדי אביני? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. :, סגן ראש העירעדי אביני

 שלום מעוז? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. :מעוז, חבר מועצה שלום

 יין בזה בכלל.מה זה, לא נתתם לנו להיד :, חבר מועצהרז שגיא

 מה אתה רוצה להידיין? :, סגן ראש העירעדי אביני

 נידיין על זה. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 ברור. :, חבר מועצהרז שגיא

 תצביע נגד. :, סגן ראש העירעדי אביני

אני רוצה להגיד את דעתי. קודם כול, אני מבקש שפקחים יגיעו  :, חבר מועצהרז שגיא

 ין. בסוף זה אנשים שנוגעים,לכאן, נראה אותם בע

 )מדברים ביחד(

 אולי זה פקח פיקטיבי? :, סגן ראש העירעדי אביני

 .bootבדיוק,  :, מנכ"ל העירייהאילן הררי
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 –דבר שני, בדרך כלל אני חושב שעניי עירך קודמים. בנושא פיקוח  :, חבר מועצהרז שגיא

יר זה דווקא טוב, גם בתוך אני חושב הפוך. ואני חושב שעצם העובדה שהוא לא גר בע

העיר אני חושב שצריך לעשות שינוי בתבנית, ומי שגר במקום אחד, צריך להיות פקח 

במקום אחר והפוך, כי אף אחד לא ייתן דו"ח לשכן שלו, בצדק. אני לא יודע אם אני 

 … יכולתי לתת דו"ח לשכן שלי, שיש לו אגב יום הולדת היום 

 ה.בבקש :ראש העירשלום בן משה, 

 קיי, אז אני ממשיך. עופר גבאי?-או :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. :, חבר מועצהעופר גבאי

 בני אנניה? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. :, חבר מועצהבני אנניה

 רז שגיא? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. :, חבר מועצהרז שגיא

 ד"ר פנחסי? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 : בעד.אדיב, חברת מועצה כבד פנחסיד"ר יו

 חנוך עוז? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. :, חבר מועצהחנוך עוז

 בני בנגה? :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 בעד. :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 

 4החלטה מס' 
מינוי יואן מריוס ביקור : מליאת המועצה מאשרת פה אחד בתוספת לסדר היום 4סעיף 

 ח/מפקח עפ"י חוקי העזר של עיריית ראש העין.כפק
 

 ( שלום בן משה, ישי אדוארד, עדי אביני, שלום מעוז, עופר גבאי, בני אנניה,10: )בעד
 רז שגיא, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.

 ( דורון אמסלם.1: )יצא
 

 חברים, תודה רבה. :, מנכ"ל העירייהאילן הררי

 רגע, לפני שהולכים,  :, חבר מועצהבני אנניה

 גמר חתימה טובה אתה רוצה להגיד. :, חבר מועצהרז שגיא

 אני רוצה לבקש סליחה אם פגעתי במישהו וגמר חתימה טובה. :, חבר מועצהבני אנניה

 אז גם אני רוצה לבקש סליחה, יש פה הרבה אנשים שפגעתי בהם. :, חבר מועצהרז שגיא

 אני רוצה, לפני שסוגרים את הפרוטוקול, אני סולח לבני.  :יר, סגן ראש העעדי אביני
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 … ממך זה הכי חשוב. ממך, אתה יודע ביקשתי כרגע מכולם.  :, חבר מועצהבני אנניה

 )מדברים ביחד(

 : גמר חתימה טובה.אדיב, חברת מועצה ד"ר יוכבד פנחסי

 תודה רבה לכם, גמר חתימה טובה. :בית אור, חבר מועצה בני בנגה

 מדברים ביחד()

אה, חברים, יש עכשיו חזרות לתלושים לגנים למטה באולם,  :, סגן ראש העירעדי אביני

 אז אני הולך להיכנס. מי שרוצה להיכנס כמה דקות.

 

 

 –הישיבה ננעלה  -
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 דף ריכוז החלטות 

 

 1החלטה מס' 
מיליון  6חדשים( לחכ"ל בסך  6מתן הלוואה לזמן קצר )עד אישור  בסדר היום: 1סעיף 

עד לקבלת ההלוואה ממפעל  םהסולארייח למימון תשלומים לקבלני התקנת הפאנלים "ש
 הפיס.

 )י( לפקודת מס ההכנסה.3בהתאם לסעיף  2.45%ההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור 
ההלוואה תועבר לחכ"ל בשיעורים בהתאם לחבות לקבלנים תוך התייחסות לכך כי חברת 

 .יםיל מעבירה כספים עבור החשמל המיוצר באמצעות הפאנלים הסולארהחשמ
 .(קבלת התקצוב ממפעל הפיס ד)הלוואה לתקופת ביניים ע

חדשים( לחכ"ל  6מתן הלוואה לזמן קצר )עד : מליאת המועצה מאשרת פה אחד החלטה
עד לקבלת  םהסולארייח למימון תשלומים לקבלני התקנת הפאנלים "מיליון ש 6בסך 

 לוואה ממפעל הפיס.הה
 )י( לפקודת מס ההכנסה.3בהתאם לסעיף  2.45%ההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור 

ההלוואה תועבר לחכ"ל בשיעורים בהתאם לחבות לקבלנים תוך התייחסות לכך כי חברת 
 .יםיהחשמל מעבירה כספים עבור החשמל המיוצר באמצעות הפאנלים הסולאר

 .לת התקצוב ממפעל הפיסקב ד)הלוואה לתקופת ביניים ע
 ( שלום בן משה, ישי אדוארד, עדי אביני, שלום מעוז, דורון אמסלם, 10) בעד:

 רז שגיא, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.עופר גבאי, 

 

 2החלטה מס' 
עבור ביצוע מסוף תחבורה בראש  1316אישור הגדלת תב"ר מס'  :בסדר היום 2סעיף 

במימון משרד התחבורה והבטיחות בדרכים )תקציב קודם ₪  6,603,251ס העין, ע"
 ₪(. 13,651,888תקציב מעודכן ₪,  7,048,637

עבור ביצוע מסוף  1316הגדלת תב"ר מס' מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות : החלטה
במימון משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ₪  6,603,251תחבורה בראש העין, ע"ס 

 .₪( 13,651,888תקציב מעודכן ₪,  7,048,637ם )תקציב קוד
 ( שלום בן משה, ישי אדוארד, עדי אביני, שלום מעוז, 5: )בעד

 . בדיקות התחייבות שתוך חצי שנה מההפעלה יבוצעול בעד, בכפוף -חנוך עוז 
 ( רז שגיא, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, בני בנגה בית אור.3: )נגד

 ( עופר גבאי.1: )נמנע
 דורון אמסלם. (1) :יצא

 

 
 3החלטה מס' 

התבחינים למתן מלגות לסטודנטים לשנה"ל תשפ"ב אישור : בתוספת לסדר היום 3סעיף 
2021-2022.  

התבחינים למתן מלגות לסטודנטים לשנה"ל מליאת המועצה מאשרת פה אחד : החלטה
, לרבות בקשתה של חברת המועצה ד"ר יוכבד פנחסי אדיב להוסיף 2021-2022תשפ"ב 

 ." לסעיף קטן ג'הנדסאים"גם 
 ( שלום בן משה, ישי אדוארד, עדי אביני, שלום מעוז, עופר גבאי, בני אנניה,10) בעד:

 רז שגיא, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חנוך עוז, בני בנגה בית אור.
 ( דורון אמסלם.1: )יצא
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 4החלטה מס' 
כפקח/מפקח עפ"י חוקי  מינוי יואן מריוס ביקוראישור : בתוספת לסדר היום 4סעיף 

 העזר של עיריית ראש העין.
מינוי יואן מריוס ביקור כפקח/מפקח עפ"י מליאת המועצה מאשרת פה אחד : החלטה

 חוקי העזר של עיריית ראש העין.
 ( שלום בן משה, ישי אדוארד, עדי אביני, שלום מעוז, עופר גבאי, בני אנניה,10: )בעד

 חנוך עוז, בני בנגה בית אור. רז שגיא, ד"ר יוכבד פנחסי אדיב,
 ( דורון אמסלם.1: )יצא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            _____________________             ____________________ 
 שלום בן משה                              אילן הררי                 

 ראש העיר                     מנכ"ל העירייה              

   

 


