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ת חברים, ערב טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיב :ר"יו

אנחנו גררנו המליאה, ואני מתנצל מראש על האיחורים, 

איחורים מוועדת הכספים לוועדת ההנהלה, לוועדת 

מליאת תכנון, ואנחנו מגיעים ישר לישיבת המליאה. 

בשבוע האחרון, אני אציין רגע  מספר דברים שקרו קצת 

בשוהם. הרבה ביקורים של גורמי חוץ, בראש ובראשונה 

ע לכאן, לאחר מכן יו"ר הסוכנות ראש מטה הדיור שהגי

היהודית, מטה משרד החינוך שגם כן הגיע לכאן 

נגישה ואנחנו מתחילים להוציא את  והשתתף במודל עיר 

יוכלו לחוש ולהתחבר לדבר  החוצה, כדי שבאמת כולם 

 הזה, וליישם את זה גם אצלם. 

אז חוץ מההצלחה של ההישגים האלה המיידיים וגם 

החשובים שאני חושב שזכינו בהמשך, אחד הדברים 

כולם במחמאות, זה מהאופן שהעובדים כאן, הצורה של 

ההתנהלות של העובדים המסורים שיש במועצה, ועל זה 

מאוד חשוב. שמחתי כל הזמן -באמת דבר שהוא מאוד

 לשמוע את הדבר הזה. 

הצגנו לבוז'י את הפרויקט שהתחלנו בתמיכה כאן מלאה 

הילדים, פרויקט לימודי  של כל מליאת המועצה עם גני

אנגלית בגני הילדים, שלקחנו עולה חדשה שמפעילה 

כאן את הפרויקט הזה, ולשמוע את הילדים שרים 

מאוד יפה. הדבר הזה -באנגלית, זה משהו שהוא מאוד

גם ימשיך לכיתות א'. אני מקווה שהדבר הזה יאפשר 

להם להגיע קצת יותר מוכנים עם פחות חששות 

 לימודי חובה. זה משהו שהוא טוב.  ללימודים, בעצם



 18.2.20פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 
 

 

 5 
 

-זה לא רק ביקורים, אנחנו מסכמים יחד חודש מאוד

מאוד פורה גם בחברות העירוניות, שלל אירועי תרבות. 

רק מתחילת השנה אירוע קולנוע בינלאומי, חגיגה 

בירוק למי שהיה ביום שישי האחרון, ובאמת מזג 

ב הוקרה האוויר סייע לנו אחרי דחייה. ערבי הקרנה, ער

שהיה לסגלי החינוך שהיה כאן את הראל סקעת הזמר 

יפה של כל החברים כאן וגם סגלי -ובאמת נוכחות מאוד

החינוך. משירה בציבור, שבתות תרבות ופעילות, ואני 

רוצה באמת להגיד תודה לכל עובדי חמש ועובדי 

המועצה לדבר הה. שוהם אמנם היא קטנה בגודלה, אבל 

שהיא נותנת, במוצרים ובתרבות  היא מאוד גדולה במה

 ובחיי הקהילה. ואני חושב שזה מאוד יפה. 

הערב אנחנו פותחים עם משהו מאוד מיוחד. אני שמח 

לארח את משפחתה של ד"ר מאיה אביטל מכטר. קודם 

שנים  4כל היא הייתה מחנכת ביישוב והמשפחה מזה 

מחלקת מלגות לסטודנטים לחינוך מהיישוב, על מנת 

ת פועלה. בנימה אישית, לי יצא להכיר אישית להנציח א

גם כן את אביטל, גם כי היא הייתה מורה פרטית של 

אח שלי, דווקא אחרי שהוא סיים, שהוא היה צריך מה 

שנקרא להתכונן לבגרויות אחרי הצבא. אבל יותר מזה, 

יצא לי להטיס אותה, ממש בטיסה כמעט כחודשיים או 

שעות  4. וישבנו שלושה לפני שלצערנו היא נפטרה

בקוקפיט טיסה, האמת שאני לא ידעתי אפילו שהיא 

שעות  4חולה, היא לא חשפה בפניי שהיא חולה. העברנו 

בקוקפיט בטיסה והיה לי כל כך כיף לשמוע אותה וכיף 
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לדבר איתה, והאוזן הקשבת הזאת. וזה באמת כנראה 

משהו שמשליך עליה בתור מחנכת, איך שהיא הקשיבה 

ואני חשתי את זה בטיסה הקצרה הזאת  לתלמידים.

היא חיברה אותה, הם טסו לליסבון אם אני לא טועה 

 או משהו כזה.

 כן, היא הייתה בפורטוגל פעם אחרונה.  דוברת:

נכון, בפעם האחרונה, בטיסה האחרונה שלה, וממש  :ר"יו

הופתעתי מאוד, כי היא לא חשפה כלום. היא לא חשפה 

. וכל כך הזדעזעתי את המחלה הקשה שהיא חלתה

 . אני זכרתי ואמרתי לבעלה פתאום לשמוע על האובדן

שעות.  4איזו חוויה, יצאתי עם חוויה מאותן  –לאיתן 

שעות, ולא  4אתה יושב עם בן אדם שלא הכרת מעולם 

הפסקנו לדבר. וגם אחר כשיצאתי להפסקת מנוחה 

כזאת, אז התיישבתי לידה שם ודיברנו ודיברנו. אישה 

ואני כל כך שמח שאתם המשפחה החלטתם  מקסימה,

להנציח בצורה הזאת את זכרה. האם רחל שתיכף אנחנו 

גם נכבד אותה בהענקה של המלגות, אז כמובן, זה 

לפעמים אתה גם מכיר כי  ,מבחינתנו לפתוח מרגש

 בהיכרות הקצרה. 

בנוסף נעסוק בנושאים נוספים, מיזמים, תקציבים 

 ם להישאר. ובשאר הדברים, אז אתם מוזמני
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 . 21.1.20פרוטוקול מליאה מיום  :. אישור פרוטוקולים1

 
אנחנו נאשר את הפרוטוקול ברשותכם. מאשרים את  :ר"יו

 הפרוטוקול. 

 
 מחליטים לאשר:

 . 21.1.20אושר פה אחד פרוטוקול מליאה מיום 

 
 . חלוקת מלגות ע"ש מאיה מכטר. 2

 
אז האם רחל, את אנחנו נעבור לטקס חלוקת המלגות.  :ר"יו

נזמין את כולם. רחל, בואי רוצה רגע לבוא? אנחנו 

 תעמדי כאן תדברי. 

ערב טוב לכולם, אורחים נכבדים וסטודנטים יקרים.  :ר. מכטר

אנחנו כאן כדי להביע את הערכתנו לתרומה לחברה 

ולקהילה בתחום העשייה בכלל, ובתחום החינוך בפרט. 

לחזק את ידם של כמסד חשוב לקהילה בשוהם, וכמובן 

ממשיכי העשייה החינוכית, הסטודנטים לחינוך. 

ולהעלות את זכרה ותרומתה החינוכית של בתי מאיה 

 לקהילה בשוהם, כמורה וכמחנכת וכפסיכולוגית. 

ברצוני להודות לכל העושים במלאכה, שבזכותם אנחנו 

כאן. לראש המועצה כמובן מר איתן פטיגרו, ליו"ר 

שמע. לחברי מליאת מועצת שוהם, ועדת המלגות מר זיו 

לחברי ועדת המלגות, ותודה כמובן לחברות המארגנות, 

לגב' שוש חימי על תרומתה. לשיר הנפלאה המארגנת 

והמתאמת, ולכל העוסקים בעשייה מבורכת זו. תודה 
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 לחברותיה ולמוקירי זכרה שהם איתנו. 

מ. בהזדמנות זו ברצוני להודות לחברתה המורה, הגב' 

ולומון שהיטיבה להכיר אותה ואף להנציח את ס חוגי

בחרה בדקלום  מ. חוגיזכרה על קיר בו הן עבדו. 

"עיגולים של שמחה". כתבה נערה בשם דסי רבינוביץ 

ז"ל, שנפטרה מסרטן. עבורי זו סגירת מעגל. דסי 

רבינוביץ ז"ל, הייתה בתה של חברתי ברוריה. למדנו 

ם לא חשבתי ביחד במכללת שאנן למורים בחיפה. מעול

שכך ייפגשו דרכינו שנית. דסי כתבה את השיר "עיגולים 

של שמחה" והיא כל כך היטיבה לבטא את רגשותיה 

 בשמחת הנתינה לאחר.

וכך היא כתבה: "לכל אדם יש עיגול בלב, עיגול 

השמחה. לפעמים העיגול קטן, אך הוא יכול לגדולה. 

הוא שולח עיגולים קטנים למקומות נסתרים בגוף. 

מקומות שלפעמים כואבים, וככל שיש פחות מקומות 

כואבים, יותר עיגולים קטנים, פחות מקומות כואבים. 

יש אנשים שעיגול שמחתם קטן וצריך לעזור להם 

להגדילו. ודאי שואלים אתם איך. כל אחד מאיתנו 

חושב על דרך. אפשר להביא לו סוכריה, לתת לו פרח, 

ילו לומר לו בוקר טוב, לשיר לו שיר, לצייר לו ציור, ואפ

מה שלומך היום? והכי חשוב, לעשות את זה בכיף, 

בשמחה, מכל הלב. שתזכו תמיד לעשות הרבה עיגולי 

שמחה לאחרים, ובזכות שתגדילו את עיגולי השמחה של 

 אחרים, גם העיגול שלכם יגדל".

ברוריה רבינוביץ אמה של דסי, הסבירה ששיטת עיגולי 
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ן שלכל אדם יש עיגולי שמחה מבוססת על הרעיוהשמחה 

קטנים שפשוט צריך לעזור לו להגדיל אותם. לדברי 

 , ברוריה, דסי בתה הייתה שואלת 'השתמחת היום?'

משמע השימוש בשורש ש.מ.ח ובפועל התפעל, למרות 

שלא שומעים את זה ולא נוהגים לשמוע השתמחת היום, 

בכל אופן היא הייתה משתמשת בזה 'השתמחת היום? 

ת כדי לשמח את עצמך ואת האחרים?'. דסי מה עשי

הסבירה שבכל יום ניתן להשתמח ולשמח אחרים 

בפעולות פשוטות. מחייכים לשכן, כותבים שיר, 

לאט והם מגרשים -מציירים ציור. העיגולים גדלים לאט

 את הכאב. 

לדסי הייתה גם רשימה של דברים משמחים לימים יותר 

או פינוק. זה  קשים, כמו מקלחת טובה, בגדים יפים

כמו פיזיותרפיה, הסבירה דסי. אם אתה עושה משהו 

חיצוני שהגוף שלך יפעל טוב יותר, זה מעולה. שמחה, 

 , אמרה דסי, היא לא משהו ספונטאני, היא תלויה בנו

אנחנו אחראים על השמחה של עצמנו. ואם משמחים 

אחרים, זה משפיע עלינו לשמוח. זה כמו פיזיותרפיה, 

 כמו תרופה. 

חברתה של בתי, מצאה לנכון להנציח אותה בשיר 

שמבטא את שמחת החיים של מאיה, חיוך תמידי, מילה 

טובה, עידוד, חיבוק, טפיחה על השכם, ואת חדוות 

הנתינה שלה, והעיקר לשמח את האחר. הדבר בא לידי 

ביטוי בחייה הפרטיים ובתחום עבודה כמורה וכמרצה 

טה על הקיר,  במכללה עם תלמידי הרבים, וכך חר
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עוצמת השמחה ליוו את מאיה לאורך כל חייה 

בהווייתה. הנתיב בו צעדה בהתלהבות ובאהבה, 

בשמחתה הדביקה את סביבתה והשרתה רגעים רבים של 

שמחה, והחיוך לא מש מפניה והדביק את כל. כך 

הצליחה מאיה לשמח את הסובבים אותה, ילדים 

חה בלבם, כפי ומבוגרים כאחד. והגדילה את עיגולי השמ

לפעמים העיגול קטן, אך הוא  –שבדיוק דסי ז"ל כתבה 

 יכול לגדול ולגדול ולגדול. 

אז תודה על הדרך המקורית בה בחרה להנציח את 

מאיה, כי זה ממש מדויק. השמחה בכלל בחיים היא 

צורך חיוני. ואני כאן פונה לסטודנטים ומתוך ניסיון, 

גילי ומירב שנותיי, שעסקתי בהוראה באהבה  וממרום 

השמחה היא צורך חיוני. מורה שמח שיודע  –רבה 

להלהיב את תלמידיו ולהביא אותם לחדוות למידה, הוא 

גם יביא אותם לחדוות יצירה. זהו נכס והצלחה, וודאי 

 יביא אותם להגדיל את הנתינה והשמחה בקהילה. 

מתנת ועוד על השמחה והנתינה, חייך תמיד, תהיה בידך 

 קה לאחרים. דברי רבי נחמן מברסלב. חיים להעני

ברצוני לאחל לכם ולבני משפחותיכם לחייך ולשמוח, 

ולהדביק אחרים בשמחתכם, ולהרבות בשמחת הנתינה. 

 תודה לכם.

 תודה רבה.  :ר"יו

 יש מצגת.  דוברת:

 אין בעיה.  :ר"יו

 *** מציגים מצגת ***
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 בואי, שיר. כן, המלגות.  :ר"יו

טל מחלקת בכל שנה מלגה לסטודנטים המשפחה של אבי :ש. טל

שלומדים חינוך, והמטרה היא באמת, הם עושים את זה 

.. כדי לתת איזשהו  מכל הלב, וזה באופן אישי ופרטי ו.

כוח לסטודנטים שלומדים חינוך. וזה מתחבר גם 

מאוד גדול על -מאודלשוהם, כי שמים פה בשוהם דגש 

תחום החינוך והנתינה, והמשפחה רוצה להמשיך את 

. לא עושה את זה בעצמה כרגע. חן ישיר  זה, למרות ש..

 תוך כדי. חן, אתה מוכן? 

 בואו נתחיל לחלק רגע את המלגות.  :ר"יו

עמית גרוסמן. בבקשה. עמית הספקתי להכירך, אתה  :ר. מכטר

 תהיה מורה מעולה.

 דה רבה. ממש תודה. תו גרוסמן: .ע

בהצלחה. רותם גולן. רותם, בהצלחה, גם אותך  :ר. מכטר

הספקתי להכיר, נעמת לי מאוד. שיהיה לך בהצלחה. 

אבל אני מזהירה אותך שזו עבודה קשה. זו עבודה קשה 

 ומאתגרת, אבל כיפית. 

 תודה רבה.  גולן:. ר

 . בבקשה, שירן, באהבה ובהצלחה. בן שושן שירן :ר. מכטר

 תודה.  :. בן שושןש

ירדן, אין ספק שילדי ישראל ילמדו  .טליאס ירדן :ר. מכטר

 אזרחות הפעם. ירדן, בהצלחה. 

 תודה.  :טליאס .י

 ירדן טליאס, לא? דובר:

.  טליאס: .י  נכון
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. עדי, אני ממש נרגשת. עדי הייתה תלמידתה בן טוב עדי :ר. מכטר

ה של מאיה ממש באופן ישיר, והיא סיפרה לי את ז

 כשבאתי לפה. אז אני ממש נרגשת ומאחלת לך בהצלחה.  

 תודה רבה.  :. בן טובע

 נקנח בשיר.  :ר"יו

 *** שיר ***

אז אני באמת שוב רוצה בשמנו ובשם כל חברי המליאה,  :ר"יו

באמת  - להודות למשפחה היקרה, על הדרך הבאמת

מופלאה שאתם החלטתם להנציח את אביטל מאיה. אני 

ראויה שמאוד מסמנת מההיכרות הקצרה  חושב שזו דרך

שלי איתה את דרכה, את עולמה, את תפיסת העולם, 

והיא גם מופיעה פה אחת לאחת במצגת ובמה שאמרת. 

ובהצלחה לכל הסטודנטים שנמצאים כאן, שקיבלו את 

המלגה. תנצלו ותיקחו את הערכים שיש לכם ותובילו 

בכל אותם קדימה. מערכת החינוך לא רק בשוהם, אלא 

הארץ, צריכה ניעור כדי לבוא ולתת לכל ילד, לכל 

תלמיד את הקשב שלו, את החיבוק שלו, את החום 

במבחן.  100שהוא צריך, ולאו דווקא את זה שהוא יקבל 

זו תפיסת העולם שאני חושב, וזו תפיסת העולם שגם 

מההיכרות את מאיה. אני חושב שהילד שהם מחבקים 

אז באמת תודה לכולכם, אותו יפרח לבד באופן טבעי. 

ואנחנו ברשותכם נמשיך. ותודה גם לוועדת המלגות. 

תודה לכולם, באמת תודה. כפיר, תודה רבה. תודה 

באמת לכל ועדת המלגות, ליו"ר הוועדה, לזיו שמע, 

לשוש שמרכזת את המלגות הספציפיות האלה ולשיר 



 18.2.20פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 
 

 

 13 
 

מנהלת מרכז הצעירים, שגם אמונה על כל הנושא הזה 

וההתנדבויות. תודה. ולחברי הוועדה. של המלגות 

 ותודה להוריי. 

 

 מחליטים לאשר:

 חולקו מלגות לסטודנטים. 

 *** האורחים יוצאים *** 

 
 . עדכון אישור דירקטורים חברות הבנות ע"י משרד הפנים. 3

 
עדכון אישור  – 3אני חוזר על הדברים העיקריים. סעיף  :ר"יו

רד הפנים. דירקטורים בחברות הבנות על ידי מש

בהתאם להגדרה ובצדק, משרד הפנים לגבי כל נושא של 

נציגי ציבור, אין לו שום רלוונטיות למפתח סיעתי. 

אנחנו מקבלים לפי מה שנקרא כללי. גם לא ניתן להדיח 

שנים  3-אף דירקטור, אלא דירקטורים מתמנים ל

במינימום, אלא אם כן הוא מחליט לעזוב, ולכן מה 

חת משרד הפנים, עם כל ניגודי שקרה, הכל אושר ת

 העניינים. הופיע ומאושר כאן. 

 
 מחליטים לאשר:

 אושר פה אחד עדכון דירקטורים בחברות הבנות ע"י משרד הפנים. 

 
 וולטאיים, מבני ציבור, קול קורא להתקנות ביתיות. -. מיזם תאים פוטו4

 
מיזם תאים פוטו וולטאיים. ברשותכם, אני מקריא את  :ר"יו

דרש. אנחנו בהתאם לפרויקט של מפעל הפיס מה שנ
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שמאפשר לקחת הלוואות לטובת הקמה של תאים פוטו 

וולטאיים על גגות מבני ציבור, אז אנחנו מאפשרים 

 המועצה מאשרת התקשרות עם החברהלחברה, 

 הכלכלית לביצוע פרויקט הקמת מתקנים פוטו

. וולטאיים והפעלתם על גגות מבני ציבור במועצה

בנים הספציפי יבוצע לאחר בדיקת היתכנות אישור המ

 על ידי מורשה חתימה. 

מ"ר של גגות  11,000אני מזכיר שכרגע הפוטנציאל הוא 

מבני ציבור. אנחנו מאוד מקווים ומאוד מצפים שאנחנו 

נצליח בעצם להעמיד על כל מבני הציבור האלה פוטו 

וולטאיים. זה מאוד מתחבר גם לנושא של אנרגיה 

כון בחשמל וגם בסוף תוך מספר מועט של ירוקה, חיס

 שנים, אנחנו נוכל להחזיר את כל ההשקעה הזאת שכרגע

 נלקחת בסיוע מפעל הפיס כהלוואה. 

בהמשך אנחנו נערוך כאן מפגש של כל התושבים עם 

מספר חברות להתקנה על גגות פרטיים, מתוך תפיסה 

. גם  . גם של שנת הסביבה שאנחנו מובילים השנה.

וח מצד אחד, וגם לעזור לסביבה, לעזור להפיק רו

מאוד חשוב. מישהו -לקיימות, זה חלק שהוא מאוד

 מתנגד?

לא, איתן, אבל לגבי גגות, גם בבתים משותפים. צריך  :א. פאהן

 לראות, בפרטיים זה בסדר. 

ההגדרה בהתאם לחוק. חברת חשמל לדעתי בגגות  :ר"יו

ם. משותפים פחות רלוונטיים ויותר לגגות הפרטיי

 בסדר? 
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 אמרנו גם בהנהלה, שיובא הסכם מול החברה הכלכלית.  :א. פאהן

לאחר שיוגש ובעצם אנחנו נקבל את מלוא התמיכה של  :ר"יו

נוכל לקדם את הדבר  מפעל הפיס, את ההלוואה, אנחנו 

יגיע.   הזה. זה כמובן 

 
 מחליטים לאשר:

ורא להתקנות וולטאיים, מבני ציבור, קול ק-אושר פה אחד מיזם תאים פוטו

 .ביתיות

 
 רבין ואבן חן. –. מגרשי ספורט 5

 
 מגרשי הספורט, ביקשנו לדחות את זה. :ר"יו

 אין חומר.  :י. בן חיים

לגבי מגרשי הספורט, ביקשנו לדחות את הדיון בחודש,  :ר"יו

על מנת שנוכל להביא לכם חומר טיפה יותר מוצק, 

נדון  להציג לכם את כלה מגרשים, כולל תצ"לים, ולכן

 על זה בישיבת המליאה הבאה. 

 
 מחליטים לאשר:

 הבאה. המליאה נדחה לישיבה 

 
 . עדכון חברים בוועדות. 6

 
עדכון חברים בוועדות. אז אני מעדכן בהתאם  – 6סעיף  :ר"יו

למה שאנחנו כבר פתחנו. יש כאן את ועדת מלגות ואת 

 ועדת ספורט. יש מישהו שמתנגד? לא. ממשיכים הלאה. 
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 יטים לאשר:מחל

 אושר פה אחד עדכון חברים בוועדות. 

 
 מחלקת רווחה.  –. עדכון תקציב רגיל ותקנים 7

 
עדכון תקציב רגיל ותקנים במחלקת הרווחה. אני חוזר  :ר"יו

רגע לדברים העיקריים. מה שקורה, שבעצם אנחנו 

מעוניינים לפתוח תכנית חדשה לנתיבים למתבגרים. יש 

ית שעובדת כאן בחצי משרה. לנו כרגע עובדת סוציאל

.. אנחנו  היא מוכשרת בדיוק לנושא הזה של נתיבים.

, ולהשתמש במה outsourcing מעוניינים, במקום לקחת

מקניית  ₪ 74-שקיים, ולכן יש כאן חילופים של ה

שירותים לשימוש בתוך הזה, ובנוסף להוסיף תקן נוסף 

 50%של עובד סוציאלי לצרכים מיוחדים, תוספת של 

. מישהו מתנגד 11.05תקני הרווחה, שסך הכל עמדו על ל

 לדבר הזה? לא. 

 
 מחליטים לאשר:

 אושר פה אחד עדכון תקציב רגיל ותקנים במחלקת רווחה. 

 
 . אישור תב"רים. 8

 
 אישור תב"רים.  :ר"יו

 לא מופיע.  :ס. בר

 יש לך.  :ר"יו

 נתתי לך בחדש.  :מ. חוגי

עיצוב חזות התיכון.  –ד תב"רים. אח 4יש  – 8סעיף  :ר"יו



 18.2.20פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 
 

 

 17 
 

בעצם קול קורא שקיבלנו ממשרד החינוך על ביצוע 

העלות  ₪ 300,000מרחב חדשני, עיצוב ושיפור החזות, 

-זה ממשרד החינוך, ו ₪ 180,000של זה לתיכון, 

זה מקרן לעבודות פיתוח. הנגשת כיתה  ₪ 120,000

ללקויי שמיעה בהתאם לצרכים, תקצוב של משרד 

. בהתאם למה שאישרנו, יש כאן עדכון ₪ 30,000החינוך 

תקציב של תוספת חניות, אחרי שקיבלנו את השמאות 

המעודכנת. אנחנו בעצם נדרשים לגבות מחברת מגה 

, לאחר שהשמאי 486,850חניות,  14לצורך מימון של 

גן חדשני, גן אורן,  – 4עדכן את העלות פר חנייה. וסעיף 

גן הילדים, זכינו בקול קורא לעיצוב מרחב חדשנ י בתוך 

שהוגשה שמתאימה לגן הספציפי  ובהתאם לפרוגרמה

. מישהו ₪ 100,000הזה, אישור של משרד החינוך 

 מתנגד לנושאים האלה? לא. 

 
 מחליטים לאשר:

 אושר פה אחד  לאשר תב"רים כפי שפורטו.

 
 שונות.  .9

 
אנחנו מבקשים לאשר כאן  –דברים נוספים. אחד  :ר"יו

ת לצורך דיווח במרכבה לאמיר בן תעודה אלקטרוני

עזר, מנהל תחום הספורט. זה אישור פורמאלי, הייתה 

לו תעודה, רק שהפג תוקף שם נגמר, ואנחנו נדרשים 

 להאריך את זה. יש מישהו שמתנגד? 

 לא.  :ס. בר
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 מחליטים לאשר:

אושר פה אחד  תעודה אלקטרונית לצורך דיווח במרכב לאמיר בן עזר מנהל 

 רט. תחום הספו

 
דבר נוסף, נוכח העובדה שהיו טענות שונות לגבי קבלה  :ר"יו

וזימונים למייל. אז קודם כל נבדק  או אי קבלת חומרים 

לגבי השרתים שלנו ולא ראינו איזה משהו, לא נמצאו 

איזה ליקויים וכל המיילים נשלחו. אבל אני רוצה 

כל החומרים  –שייקבע כאן נוהל, והנוהל אומר כזה 

ת יישלחו לחברים במייל. כתובת המייל שאתם מהישיבו

מסרתם. חבר מועצה שמעוניין לקבל חומרים מודפסים 

אז כמובן יקבל, יעביר על כך הודעה כתובה למזכירת 

הוועדה או למנהלת לשכת המנכ"ל. החומרים 

המודפסים  יחכו במעטפה על שמכם במוקד, ויישלח 

 אפ לפלאפון, שהחומרים מחכיםסאו ווט SMSלהם 

יוסי, איתן ליליוס  4לכם.   אנשים לאשר להם: סוזי, 

 ושימי אלבאז. וכל השאר מסירה. 

 כולל תכנון ובנייה?  :ס. בר

 הכל, הכל.   :ר"יו

 

 מחליטים לאשר:

 אושר מסירה ידנית )להשאיר במוקד בבניין המועצה( מסמכי מליאה 

 ז, איתן ומליאה תכנון ובניה לחברי המועצה הבאים: יוסי לוי, שימי אלבא

 ליליוס וסוזי בר. יש לעדכן בהודעה בנייד. שאר חברי המועצה רק במייל.

 



 18.2.20פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 
 

 

 19 
 

 )מדברים ביחד( 

מסירה במייל למי שלא ביקש, ברגע שנשלח אז יש  :ר"יו

מסירה והיא תקפה. דבר נוסף, כמובן קודם כל אני 

מזמין את כולכם, בכסף כמובן, להשתתף במסיבת 

עורכים את הנשף ביום פורים, נשף פורים. השנה אנחנו 

  -חמישי, לאפשר גם לקהל הדתי

 קהל דתי בא לרקוד ריקודים מעורבבים?  :ס. בר

  -כן. תדעי שזה בא מה :א. ליליוס

 מאיפה הבאתם את זה?  :ס. בר

 סוזי, תתעוררי.  :י. בן חיים

בואי... תראי את הקהל הדתי שאומר למה זה רק בימי  :א. ליליוס

 שישי. 

 י, אנשים, אשר, אתה...קהל דת :ס. בר

 )מדברים ביחד( 

 את עוד לא ראית את אשתו של אשר מפזזת ומקרקרת.  :י. בן חיים

אני לא ראיתי, זה נכון. ראיתי אותה מחופשת. אתה  :ס. בר

 קצת מתבלבל. 

 את מתבלבלת. למה לא לתת להם אופציה להגיע?  :א. ליליוס

נים לרכוש אז מסיבת הפורים ביום חמישי, אתם מוזמ :ר"יו

 לבן אדם.  ₪ 120, עלות 17:00-כרטיסים ב

 אמרו פרסים שווים.  :מן'י. תורג

פרסים שווים, ואנחנו מזמינים גם את כל הציבור להגיע  :ר"יו

 מאוד ייחודי. -רים, מאודלנשף הפו

 איתן, לא עושים הנחה לגמלאים?  :י. לוי

,  :ר"יו לגמלאים לא. לא לאף אחד. מהראשון עד האחרון
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ולם הכניסה בתשלום. זה יתרון. משהו ששכחתי לכ

 חברים? הדבר האחרון, מזל טוב לאשר. 

אשר, באמת, אנחנו קודם כל מברכים לפני הכל הרבה  :א. פאהן

בריאות, זוגיות נחת לך ולכל המשפחה, ותמשיך יחד עם 

כולם כאן בעשייה, בהתנדבות לטובת הציבור, שליחי 

יוסי.   ציבור. ועכשיו 

יתן, למען שלמות המשפחה, כל יום הולדת, כל אדם א :י. לוי

 שעושה יום הולדת, שיעשה את זה בבית... 

 )מדברים ביחד( 

 חברים, תודה רבה. נגמרה הישיבה. :ר"יו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


