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עו"ד רינת סמולניק  -יועמ"ש
 מהנדס העיריהמר מיקי קפון
 מנהל מינהל החינוךמר אבי ביתן
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גב' סוזי מרציאנו  -מנהלת מח' הרווחה

מר פנחס קיקוס  -עוזר מנכ"ל
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על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול  ,25ואשרור פרוטוקולים 26,27,28
 .2אישור תב"רים.
 .3אישור הוצאת צו חנייה ארעי בסמוך לכביש זבוטינסקי )אין גוש מוסדר( במגרש ריק המצוי
בבעלות רמ"י .מצ"ב תשריט הכביש והחנייה המתוכננת.
 .4בחירת הגב' אתי אטלי ומר דני כנפו כנציגי ציבור לדירקטוריון החכ"ל –במקום הגב' איריס
כהן ומר סעדיה אילוס נציגי ציבור שסיימו את כהונתם.
 .5אישור פטור מארנונה לעמותות :מרכז לענייני יהדות ,ובת עמי – אמונה אלומה.
 .6הצעה לסדר היום של חבר המועצה מר טל מגרה בנושא הלקחים מעבודת העיריה בתקופת
הקורונה.
 .7הצעה לסדר היום של חבר המועצה מר טל מגרה בנושא שימוש באצטדיון הכדורגל.
דנינו :ערב טוב ,חברי מועצת העיר ,בכירי העיריה מנכ"ל ,יועמ"ש ,סגני ראש העיר.
אני שמח לפתוח את ישיבת המליאה  29מן המניין ,בשעה טובה לאחר הרבה זמן שלא
התכנסה.
הקדמה :היתה כוונה להציג בדיון היום את הדוח הכספי נכון לסוף שנת  ,2019במסגרת
הצגת הדוחות הכספיים כל רבעון ,אולם בשל הקורונה טרם נסגר הדו"ח ולכן נציג אותו
מיד לכשייסגר.

סעיף מס'  - 1אישור פרוטוקול  ,25ואשרור פרוטוקולים 26,27,28
דנינו :מבקש לאשר פרוטוקולים  26,27,28שנעשו באישור טלפוני וכן פרוטוקול  25משיבת
מליאה ,האם יש הערות לפרוטוקולים
מעלה להצבעה.
גדעון מה אנחנו מסכמים לגבי ההצבעה שלך? שאתה לא מגיב ,זה בעד.
הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :135מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד פרוטוקול  ,25ואשרור פרוטוקולים
טלפונית.

סעיף מס'  – 2אשור תב"רים.
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דנינו :יאיר בבקשה.
גזבר :נשלחו אליכם  13תב"רים.
 .1תב"ר  – 1107סיוע לאוכלוסיית אזרחים ותיקים – נגיף הקורונה ע"ס, ₪ 352,535 :
תקציב מפעל הפיס
מענק ע"ס + ₪ 64,905 :מענק ע"ס ₪ 179,730 :עבור רכישת צרכים חיוניים לנזקקים
מענק ע"ס ₪ 107,900 :עבור זכאי רווחה בלבד.
 .2תב"ר מס'  – 1108טיפול בתאורה ,ע"ס , ₪ 379,068 :תקציב משרד השיכון לטיפול
בתאורה בשכ' רמת שקד.
 .3תב"ר מס'  – 1109גני קק"ל קול קורא  ,2000/18ע"ס , ₪ 1,400,000 :תקציב קרן
קיימת לישראל מיועד לפיתוח שצ"פ יהדות דרום אפריקה לעבודות פיתוח ,גינון,
ותאורה.
 .4תב"ר מס'  – 704מחשב לכל ילד  ,הגדלה ע"ס , ₪ 97,050 :השתתפות ביה"ס
בפרוייקט ) ,תשלום הורים(
דברי הסבר :פרוייקט מחשב לכל ילד  /כיתה  ,תוקצב ע"י מפעל הפיס והשתתפות
הורים ,ביה"ס :בן גוריון –  , ₪ 23,950חב"ד –  , ₪ 3,450אביר יעקב – ,₪ 16,100
הגבעה –  ₪ 22,100ישורון –  , ₪ 13,650אשלים – . ₪ 17,800
 .5תב"ר מס'  – 1110תוכנית הפעלה בתחום הרווחה ,ע"ס , ₪ 300,000 :תקציב מפעל
הפיס  -מיועד לאבחונים לילדי בתי ספר באופקים.
 .6תב"ר מס'  – 972בינוי ביה"ס מעלות חיה ,הגדלה ע"ס ,₪ 130,490 :תקציב מפעל
הפיס תקציב לציוד וריהוט.
 .7תב"ר מס'  – 1071תכנון היטלי השבחה ומדידות פרוייקטים ,הגדלה ע"ס, ₪ 500,000 :
תקציב קרן עבודות פיתוח.
 .8תב"ר מס'  – 1111הסדרי בטיחות קרית ספר/אליהו התשבי ע"ס ,₪ 300,000 :תקציב
משרד התחבורה  , ₪ 270,000קרן עבודות פיתוח – .₪ 30,000
 .9תב"ר מס'  – 1112הסדרי בטיחות בצומת דוד  /אסא ,ע"ס ,₪ 300,00 :תקציב משרד
התחבורה –  ,₪ 70,000קרן עבודות פיתוח – ₪ 30,000
 .10תב"ר מס'  – 1113הסדרי בטיחות בצומת דוד המלך/שלמה המלך,ע"ס,₪ 300,000 :
תקציב משרד התחבורה  , ₪ 270,000קרן עבודות פיתוח – ₪ 30,000
 .11תב"ר מס'  – 1114הסדרת מעבר חציה מוגבה בכניסה לתיכון  ,ע"ס₪ 300,000 :
תקציב משרד תחבורה  , ₪ 270,000קרן עבודות פיתוח – . ₪ 30,000
 .12תב"ר מס'  – 1115מעגל תנועה בוזגלו /חפץ חיים ,ע"ס , ₪ 1,311,676 :תקציב משרד
התחבורה –  , ₪ 1,180,508קרן עבודות פיתוח – . ₪ 131,168
 .13תב"ר מס'  – 598שיקום שטחי גינון ,הגדלה ע"ס  ,₪ 600,000תקציב קרן עבודות
פיתוח.
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דנינו:

תודה יאיר ,האם יש שאלות לתב"רים?

מגרה :התב"ר הראשון ,איזה דברים היה.
דנינו:

זה תקציב מיוחד שהגיע לטובת תקופת הקורנה ,לחזק את האוכלוסייה המבוגרת
התקציב הועבר למחלקת הרווחה הרבה מאוד פעילות נעשה מתוך התב"ר.

מגרה :מה זה נקרא פעילות ,מזון ,ציוד.
דינו:

כל מה שעולה בראשך וראינו שיש בזה צורך.

מגרה :אנחנו קודם כל מוציאים ואחר כך מאשרים תב"ר.
דנינו:

זה לא תב"ר רגיל.

הרב עזרן :זה חד פעמי.
דנינו:

לא מעבר לזה ,שזה חד פעמי ,בדרך כלל תב"רים אחרים אתה צריך להוכיח לאחר ביצוע,
פה זה ההפך בגלל סיטואציה.

מגרה :טיפול בתאורה?
דנינו:

זה פרוייקט שלקחנו ממשרד השיכון על מנת לזרז את העבודות ,משרד השיכון כל דבר
לוקח לו הרבה זמן לסיים עבודה.

מגרה :הוא קבלן המבצע?
דנינו:

הוא החברה המפתחת ,יש תקלות בזרם החשמל במרכזיה מס'  ,6אנחנו לא יודעים איפה
הקצר ,צריך לעשות עבודת חקר ואח"כ לתקן להחליף תאורה זו הייתה ההערכה ,אני
חושב שנעשה בהרבה פחות נשאיר את זה ברגע שיהיה תקציב.

מגרה :תב"ר מס'  3אני מנסה להבין איפה זה?
דנינו:

קק"ל ,בדרום אפריקה ימינה.
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מגרה :לכיוון בית וגן ,מה הולך להיות שם.
דנינו:

גן שעשועים ,משחקים ,מסלולי הליכה ,ריצה.

מגרה :תב"ר מס'  4כמה מחשבים יחולקו?
דנינו:

 350מחשבים.

מגרה :שיש עליו תקציב של מפעל הפיס והכנסות הורים.
דנינו:

זה פרוייקט מאוד יפה ,מעבר לזה אנחנו עכשיו בהליך של עוד פרוייקט נוסף משאבים של
הרשות יחד עם מחשב של כל ילד לאוכלוסייה מוחלשת.

מגרה :היום יש מחשב לכל שנה ,בכל שנה או שזה תלות תקציבי פרוייקט.
דנינו:

לא ,אנחנו מזהים מייצרים כל קבוצה ומתחילים לעבוד על זה.

מגרה :בדימונה כל כיתות ד' כל שנה מקבלים
דנינו:

כל כיתות ד' מקבלים ,זה הפרוייקט.

מגרה :אבחונים לידי בית הספר ,איך זה עובד?
דנינו:

טוב שאתה שואל ,זה פרוייקט דגל שמרגש אותי כל פעם מחדש ,אני שמח שהצלחנו לייצב
אותו השנה ואנחנו נעשה להערכתי כל שנה .
החל מכיתה א' אנחנו מתחילים לאבחן ,למי יש קשים בקריאה ומה הנסיבות ,המורים
מזהים את הילדים המוחלשים בנושאי קריאה ,אנחנו מפנים את כל הילדים לאבחון
בניצן ומחזירים אותם למערכת החינוך שיתנו להם את הטיפול במסגרת הלימודים,
אנחנו גם מכשירים את הצוות של כיתות א' ו -ב' למטרה הזו כדי לזהות כמה שיותר מהר
אם יש איזשהו צורך התערבות של גורמים מקצועיים להצר את זה כמה שיותר מהר
לזהות את זה ולא לחכות לכיתה ד' ,ה' ,ו'  ,גם בכיתות ז' מגיעים ילדים שיש להם קשיי
קריאה ,אנחנו רוצים לקטוע את זה בשלב מוקדם ,ממש בתחילת הדרך

מגרה :מה היה עד היום? מה הנוהל ?
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דנינו :היום זה ההורים ,פרטי.

מגרה :פרטי ,אם ההורה רוצה לוקח ,לא רוצה או לא יכול ,לא לוקח.

דנינו :אנחנו כהחלטה עירונית ,לא יהיה ילד באופקים שלא יעבור אבחון וטיפול ,ואם מערכת
החינוך לא יודעת לתת טיפול ,אנחנו ניתן טיפול.

מגרה :סבסוד?

דנינו :הכל מסובסד ,אחרי הפרוייקט של עיר מנגנת שכל ילד מכיתה ד' לומד לנגן לפחות על כלי
אחד ,לקחתי את הנושא הזה כפרוייקט נוסף ,במערכת החינוך שבכיתה ג',ד' אנחנו לא
נראה ילדים שיש להם קשיי קריאה ,זה המטרה.
מגרה :איך זה עובד במפעל הפיס? סכום שהם מעבירים שנתי ,ואתם מחליטים לאן.
דנינו :אנחנו נציג בהמשך ,מכיוון שאנחנו החלטנו ללכת על תוכנית חומש ,ההוראות הם שצריך
להביא לאישור למליאה ,אנחנו נציג את התוכנית בהמשך כל עוד אין תוכנית חומש אז כן
בהתאם לצרכים אנחנו קובעים לאיזה פרוייקטים ,הם אומרים איזה פרוייקטים
מתקצבים ,זה פרוייקט חדשני מבחינתם בפעם ראשונה שהם מתקצבים ברמה הארצית
לקח לי הרבה זמן לשכנע אותם שזה נכון ואנחנו נציג את תוכנית חומש ,בעצם כל
התקציב הפייס שעומר על מספר מסויים נציג אותו נאשר אותו ,אנחנו רוצים על-פיו
לבנות עוד כמה מבנים חשובים שאנחנו מתכננים.
מגרה :זה תקציב שמיועד לשנה?
דנינו :זה היה מיועד לשנה הנוכחית לקח זמן ,אנחנו כנראה נתחיל קייטנת ניצן לזהות כמות
מסויימת של ילדים לייצר להם קייטנה לטובת המטרה הזאת.
מגרה :זה סכום לשנת לימודים אחת?
דנינו :אם זה נשאר זה ממשיך לשנה הקרובה ,זה היה מיועד לשנה הנוכחית לקח קצת זמן.
מגרה :לגבי כל הסדרי בטיחות ,ברגע שמאושר כמה זמן בדך כלל לוקח?
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דנינו:

בגדול מספר חודשים מצומצם ,זה כבר לביצוע התשתית ,התכנון כבר קיימת
צריך רק לעבד את זה לביצוע ולהוציא למכרז.

מגרה :לכל דבר כזה ,זה מכרז בפני עצמו?
דנינו:

העברנו את זה לביצוע של החברה הכלכלית ,כל הפרוייקטים התחבורתיים ,יש להם קבלן
מדף ,זה יצא יותר מהר.

הרב עזרן :לגבי האבחוניים ,אני מקווה שגם המגזר החרדי בתוך הפרוייקט.
דנינו:

כל ילד באופקים יש הבדל בין ילד חרדי ,לשמחתי אצלכם כבר בגנון הם כבר יודעים
לקרוא.

דיין:

לא ,יש קשיים.

דנינו:

יש  10%מהאוכלוסייה ,ברגע ששמעתי שזה ההיקפים  10%מהילדים יש להם סוג של
דיסלקציה שיש להם קושי לזהות ולדעת איך טפל בה.

מגרה :שטחי גינון ,איפה זה?
דנינו:

ברחבי העיר ,בכל המקומות איפה שצריך שיקום אנחנו משקמים.

מגרה :איפה יש תוכנית ,אצל יורם?
דנינו:

לא ,זה לא תוכנית ,אנחנו תוך כדי תנועה רואים דברים ומתקנים.

מגרה :מי המבצע? אגף שפ"ע?
דנינו:

לא ,הקבלן של העיריה.
תודה טל ,גדעון יש לך שאלות?

הרב דייטש :תב"ר מס'  11אני מבין שמדובר בכניסה של הרב התחומי ,בכניסה ברמת שקד דרך
העיקול ,יש כמה קהילות ברחוב הטייסים בכניסה לרמת שקד רח' הנביאים ,היו שם כמה
תאונות.
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דנינו:

יש ספסל שאפשר לשבת ,וזה בהתאם לתקנים.

הרב דייטש :ביקשתי לעשות שם הגבהה.
דנינו:

אנחנו לא עושים שמה הגבהה ,אנחנו עושים כיכר שם.

הרב עזן :לא ,הוא מדבר על הכיכר בין טייסים לנביאים.
דיין:

הכי טוב ,לעשות כיכר בכניסה הגבהה.

דנינו:

הבנתי ,הנושא צריך לעלות בועדת תנועה.

הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :136מליאת מועצת העיר מאשרת התב"רים פה אחד כדלקמן:
 .1תב"ר  – 1107סיוע לאוכלוסיית אזרחים ותיקים – נגיף הקורונה ע"ס, ₪ 352,535 :
תקציב מפעל הפיס
מענק ע"ס + ₪ 64,905 :מענק ע"ס ₪ 179,730 :עבור רכישת צרכים חיוניים
לנזקקים מענק ע"ס ₪ 107,900 :עבור זכאי רווחה בלבד.
 .2תב"ר מס'  – 1108טיפול בתאורה ,ע"ס , ₪ 379,068 :תקציב משרד השיכון לטיפול
בתאורה בשכ' רמת שקד.
 .3תב"ר מס'  – 1109גני קק"ל קול קורא  ,2000/18ע"ס , ₪ 1,400,000 :תקציב קרן
קיימת לישראל מיועד לפיתוח שצ"פ יהדות דרום אפריקה לעבודות פיתוח ,גינון,
ותאורה.
 .4תב"ר מס'  – 704מחשב לכל ילד  ,הגדלה ע"ס , ₪ 97,050 :השתתפות ביה"ס
בפרוייקט ) ,תשלום הורים(
דברי הסבר :פרוייקט מחשב לכל ילד  /כיתה  ,תוקצב ע"י מפעל הפיס והשתתפות
הורים ,ביה"ס :בן גוריון –  , ₪ 23,950חב"ד –  , ₪ 3,450אביר יעקב – ,₪ 16,100
הגבעה –  ₪ 22,100ישורון –  , ₪ 13,650אשלים – . ₪ 17,800
 .5תב"ר מס'  – 1110תוכנית הפעלה בתחום הרווחה ,ע"ס , ₪ 300,000 :תקציב מפעל
הפיס  -מיועד לאבחונים לילדי בתי ספר באופקים.
 .6תב"ר מס'  – 972בינוי ביה"ס מעלות חיה ,הגדלה ע"ס ,₪ 130,490 :תקציב מפעל
הפיס תקציב לציוד וריהוט.
 .7תב"ר מס'  – 1071תכנון היטלי השבחה ומדידות פרוייקטים ,הגדלה ע"ס, ₪ 500,000 :
תקציב קרן עבודות פיתוח.
 .8תב"ר מס'  – 1111הסדרי בטיחות קרית ספר/אליהו התשבי ע"ס ,₪ 300,000 :קציב
משרד התחבורה  , ₪ 270,000קרן עבודות פיתוח – .₪ 30,000
 .9תב"ר מס'  – 1112הסדרי בטיחות בצומת דוד  /אסא ,ע"ס ,₪ 300,00 :תקציב משרד
8

התחבורה –  ,₪ 70,000קרן עבודות פיתוח – ₪ 30,000
 .10תב"ר מס'  – 1113הסדרי בטיחות בצומת דוד המלך/שלמה המלך,ע"ס,₪ 300,000 :
תקציב משרד התחבורה  , ₪ 270,000קרן עבודות פיתוח – ₪ 30,000
 .11תב"ר מס'  – 1114הסדרת מעבר חציה מוגבה בכניסה לתיכון  ,ע"ס₪ 300,000 :
תקציב משרד תחבורה  , ₪ 270,000קרן עבודות פיתוח – . ₪ 30,000
 .12תב"ר מס'  – 1115מעגל תנועה בוזגלו /חפץ חיים ,ע"ס , ₪ 1,311,676 :תקציב
משרד התחבורה –  , ₪ 1,180,508קרן עבודות פיתוח – . ₪ 131,168
 .13תב"ר מס'  – 598שיקום שטחי גינון ,הגדלה ע"ס  ,₪ 600,000תקציב קרן עבודות
פיתוח.

סעיף מס'  - 3אישור הוצאת צו חנייה ארעי בסמוך לכביש ז'בוטינסקי )אין גוש
מוסדר( במגרש ריק המצוי בבעלות רמ"י.
דנינו:

כרגע אנחנו מבצעים עבודות שדרוג על כל רחוב ז'בוטינסקי ,לאור מצוקת החניה במקום
יש מפעלים חנויות לממכר.

מגרה :איפה זה?
דנינו:

מהרצל לכיוון השופר סל עד לסוף כל זה ז'בוטינסקי.

מגרה :או קיי ,איפה החניה?
דנינו:

החניה בקצה ,בין בצלאל לז'בוטינסקי על הכיכר.
חניה זמנית ,הזכויות בנייה שייכות לרמ"י ,עד לא מזמן ראש העיר היה חותם על צו
החניה ללא אישור מליאה ,לאחרונה חל שינוי בפסיקה אפילו לא החוק ,ואנחנו מכבדים
את פסיקה ומביאים לאישור מליאה.

מגרה :יש צו חנייה ארעי?
דנינו:

אחרי שמקבלים אישור מליאה ,מגישים בקשה לרמ"י אם יש להם מה לומר בחודש
הקרוב ,יש להם דייד ליין חודש ימים מהיום שביקשנו ,אם הם לא מגיבים אוטומטי זה
מאושר זה התהליך.
אנחנו עושים שם תב"ע ,עד שיאושר ועד שיבנה מה שאנו מתכננים שם.

מגרה :המקום מוסדר?
דנינו:

לא ,עד היום זה היה חורשה נורא והיום .
9

מגרה :כן ,יהיה אפשר להיכנס לשם עם רכב?
דנינו:

כן אנחנו מכשירים עפ"י אמות מידה של חניה תקנית ,יש יועץ תנועה שמטפל בזה ,יש
תוכניות.

מגרה :למרות שייקח זמן לעשות תב"ע יש שם אספלט.
דנינו:

הכל רגיל אפילו תאורה.

הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :137מליאת מועצת העיר מאשרת הוצאת צו חנייה ארעי בסמוך לכביש ז'בוטינסקי
)אין גוש מוסדר( במגרש ריק המצוי בבעלות רמ"י

סעיף  - 4בחירת הגב' אתי אטלי ומר דני כנפו כנציגי ציבור לדירקטוריון החכ"ל –
במקום הגב' איריס כהן ומר סעדיה אילוס נציגי ציבור שסיימו את
כהונתם.
דנינו :החוק קובע מגבלה של תקופה בה רשאים נציגי ציבור לכהן כדירקטורים בחברה עירונית.
בחלוף התקופה אנו נדרשים למנות דירקטורים חדשים מקרב הציבור.

כמו כן ,חשוב לשמור על שוויוניות מגדרית.
לפני שאני מציע אני רוצה להודות ליוצאים למרות שהם לא פה ,לסעדיה אילוס ואיריס
כהן שעשו עבודה יוצאת מן הכלל בחברה הכללית בדירקטוריון ,במיוחד לסעדיה אילוס
שפעל כיו"ר ועדת ביקורת עשה עבודה יוצאן מן הכלל מפה תודתנו.
ההצעה שלנו גב' אתי אטלי – מנהלת ביה"ס ,מוערכת ופועלת גם בתחום הפילנתרופיה
היא גם יודעת להביא משאבים לביה"ס ,יוזמת ,יצירתית יש לה מה לתרום לחברה
הכלכלית ,למר דני כנפו – תושב העיר אופקים בעל חברה ההיטקית איש עסקים מוצלח
גם הוא אני חושב שיהיה לו מה לתרום לחברה הכלכלית.
מגרה :כמה זה קדנציה?
דנינו:

 5שנים.
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מצטרף לישיבה חבר המועצה מר דוד פורטל.
דנינו:

ברוך הבא לדוד.
ני מעלה להצבעה.

הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :138מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד את הגב' אתי אטלי ומר דני כנפו כנציגי
ציבור לדירקטוריון החכ"ל – במקום הגב' איריס כהן ומר סעדיה אילוס נציגי
ציבור שסיימו את כהונתם.

סעיף מס'  - 5אישור פטור מארנונה לעמותות :מרכז לענייני יהדות ,ובת עמי –
אמונה אלומה
דנינו :רינת בבקשה.
יועמ"ש :בזמנו אישרנו לאיילים את הפטור עד שנת  ,2019מי שהיה מאשר את הפטור זה שר
הפנים ,שינו את פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה ,פטורים  ,1938בסה"כ זו החלטה
טכנית ,כל המסמכים נבדקו מדובר בעמותה שזכאית להנחה .66%
מגרה :ההנחה היא ?66%
יועמ"ש :כן ,אנחנו מבקשים לאשר את ההנחה.
מגרה :מה זה המקומות האל?
הרב עזרן :חב"ד בבניין האדום.
פורטל :דרך אגב ,למה דווקא אלו יש עוד הרבה עמותות באפקים.
יועמ"ש :לא ,כל פעם מי שבקש.
הרב עזרן :מי שמחזיק מבנה ,זכאי להנחה.
הצבעה :פה אחד
11

החלטה מס'  :138מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד הנחה מארנונה בשעור של 66%
לעמותות מרכז לענייני יהדות – חבד ובת עמי – אמונה אלומה
דנינו :טל ביקש שנעלה  2נושאים לדיון ,הנושא הראשון מגפת קורונה.
סעיף מס'  - 6הצעה לסדר היום של חבר המועצה מר טל מגרה בנושא הלקחים מעבודת
העיריה בתקופת הקורונה.
דנינו:

טל תציג בבקשה בקצרה את הנושא למרות שכולם יודעים ,אנחנו בהמשך נציג את
הסיכומים שלנו זה רק סיכומי ביניים ויהיה לזה המשכיות.

מגרה :אני העליתי ,כי ברור לכולם שזה מצב יוצא דופן סיטואציה מורכבת בטח לעיריה  ,אני
רוצה לדעת מה הלקחים ,מה גילתם איזה פערים ,מה נעשה עד היום? ואשמח לדגש על
העברת מידע לאתר האינטרנט ,שלדעתי הייתה לקויה.
דנינו :אני מבקש להודות ליורם ולצוות עובדי העיריה ,שעשו עבודה מקצועית עם הרבה מאוד
רגישות ותשומת לב ,העיריה לאורך כל התקופה עד עתה ,נערכנו הרבה מאוד פעמים,
הרבה לפני שהיו הנחיות ,אנחנו רק צפנו שאלו היו ההנחיות וכבר נערכנו לדברים
קדמנו אותם.
פורטל :אתה לוקח משפטים מביבי )צפיתם ,ראיתם(.
דנינו :מה לעשות ,זה מה שקרה.
פורטל :העיריה בעצם לא עבדה כמעט כל התקופה הזאת.
דנינו :אתה חושב ,מה שהיה צריך לעשות נעשה.
דייטש/דיין :למרות שהעיריה לא עבדה ,עוד מעט תשמע מה שכן עשתה.
פורטל :בוא נשמע ,יש לי השגות לעניין הזה  ,אני גם עכבתי אחרי המצב.
דנינו :זו ההזדמנות להודות לכל עובדי העיריה ולמאות המתנדבים שהי במהלך התקופה יחד
אתנו ,ליורם שהוביל את המערכה במקצועיות ביכולות מדהימות לנהל משבר.
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כל הכבוד יורם ,מעריך את זה מאוד באמת זו הזדמנות להודות לך באופן כללי על כל
העשייה שלך.
מנכ"ל :יורם מציג בפני חברי המועצה מצגת בנושא "קורונה".
כחלק מהתהליך אנחנו באמת בתמצית לא שמנו את כל הנתונים ,אנחנו סיימנו אתמול
את הפקת הלקחים הראשוני שעשינו עם כל מנהלי אגפים ומחלקות בסה"כ אני יכול
לומר לכם באחריות מלאה שהעיריה הייתה הערכות מצויינת ומעבר לזה בסופו של דבר
אנחנו יכולים לראות את בתוצאות וזוקף את זה לצד התמדה ,הרצון ,הדרכות ,הסברות
כל מה שנעשה פה.
אני רוצה לציין עובדה אחת בשיא מבחינת אופקים היינו עם  44חולי קורנה מאומתים,
וכיום יש לנו רק אחד ומקווה שכך זה ישאר ,אם נקפיד כמובן בביצוע כל ההנחיות.
הנגיף פרץ ב 2019 -בחודשים נובמבר ,דצמבר התחילו לדבר על זה ,שזה לא בארץ זה
רחוק מאיתנו ,ולמעשה אנחנו קיבלנו את הקורונה ונשארה אצלנו ממרץ.
התחלנו להיערך לפני כן ,בהנחיות עשינו את זה כחלק מתהליך מקדים שדיברנו מה צריך
לעשות יש לנו פקל אחד ופקל נוסף שזה פיגוע נגיפית שהוא לא קשור לקורונה הערכות
שאנחנו עשינו בנינו את פקל בסיוע כל המשרדים וזה בהחלט נגע ורענן והכניס
אותנולהערכות כמו שצריך.
ב 15.3 -התכנסו פורום קורונה לדיונים לקבלת הנחיות והנחתות מה שנקרה מבחנתינו
התחלנו לטפל בכל המערכת ,כל הנהלים הוחמרו מה שנקרה בכמה שלבים ,ברגע שהגיע
החולה הראשון שהגיע לאופקים ,לאחר מכן נושא הפסקת הלימודים במערכת החינוך,
צימצום בכח אדם ,בפעימות ולמעבר להסגר מלא בחזרה לשגרה בפעימות מייד אחרי חג
הפסח ,בסה"כ כל המערך שלנו עבד פחות כח אדם אבל יותר משימות שהעמסנו ,והמון
פעילות שנעשתה.
סה"כ  24%עבדו נשארו בפעימה הראשונה.
מגרה :אתה מדבר על כל עובדי העיריה?
מנכ"ל :כל עובדי העיריה ,כולל עובדי קבלן ,בפעימה השניה  ,55%מאחר והכירו לנו בכל השפ"ח,
בכל עובדי הסוציאליים.
פורטל :איפה התאריכים ,זמנים ,מתי הייתה פעימה ראשונה ,שניה ,שלישית ,איפה לוח זמנים.
מנכ"ל :פעימה שניה  55%החריגו לנו אנשים.
דנינו :החל מתחילת מאי זה היה פעימה שניה.
13

פורטל :אז חודש וחצי הייתה הפעימה הראשונה ,מאמצע מרץ ועד תחילת מאי.
דנינו :כן.
מנכ"ל :והיום אנחנו על  ,95%כרגע מי שנשאר בבית זה אותם אלה שהם בסיכון ,ולאט לאט
מתחילים לחזור לעבודה.
מבחינת בטחון וסדר ציבורי סה"כ  34דוחות ,פניות חדשות למוקד מעבר למה שאנחנו
מכירים בשגרה.
מגרה :מה אומרות הפניות האלו?
מנכ"ל :דרישות למזון ,מתנדבים ,תרופות לאנשים שהעברנו לרווחה.
דנינו :היה מוקד חירום ,ששם התנקז רוב הפניות.
פורטל?24/7 :
מנכ"ל :יש לנו את המוקד הרגיל .24/7
דנינו :היה מוקד נוסף לטובת אוכלוסיות של ותיקים ,אנשים עם צריכים מיוחדים ובכלל
מתנדבים ,זה היה מוקד ספיציפי לקורונה .ששם התנקז על הבקשות של כל העיר.
פורטל :למעשה זה היה תגבור למוקדים ,זה  500הפניות.
דנינו :לא ,זה בנוסף היו עוד  2500פניות.
עמיצור :בנוסף  500שהגיעו למוקד ,זה הגידול ביחס לאותה כמות לשנה שעברה בהשוואה לשנה
שעברה.
מנכ"ל :מה שרלוונטי הועבר למחלקות לרווחה ,שפ"ע או לכל מוקד אחר ,כי בסוף אנשים לא
ישבו בבית עם כמות גדול של אשפה ,וכל מה שקשר לנושא זה לידי ביטוי בדרישות
מהתושבים.
תו סגול לעסקים  100 -סיורים ,משטרה – נתנה  150דוחות קורונה  – 450אירועי רעש
ששמה הקפיצה הייתה גדולה אנשים היו בבתים עשו רעש.
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הסברה  77 -פוסטים ועדכונים שהועברו ,הייתה צפיה של כמעט  2000צופים.
טקסים -שבוצעו בזום יום השואה וטקס יום הזיכרון ,הנדסה – המשיכו בשגרה שלהם
בקשות להעברה בטאבו 40 ,היתרי בניה 25 ,שומות והיטלי השבחה 2 ,ועדת רישוי.
איסוף פסולת  -להתרשמות  3267אפריל  2019שנה שעברה ,בתקופה של הקורונה .3829
פניות למוקד – פברואר ,מרץ ,אפריל – גידול פניות של אגף שפ"ע.
פורטל :מה בפברואר נסגרו יותר פניות מאשר נפתחו ,זה מחודשים קודמים?
מנכ"ל :כן ,מחודשים קודמים.
חינוך  -בפרוייקט שניתן לאתר תלמידים שאנחנו יודעים שאיתם יש בעיות.
סה"כ  800מזון שבועיות ,מינהל החינוך יחד עם משרד החינוך עשו מיפוי של תלמידים
שביום יום במצוקה גם כאלה במועדוניות שאנחנו מאתרים אותם וחלקו  800מזון.
פורטל :זה מתקציב העיריה ,העיריה ממנה  800מנות מזון?
גזבר :לא ,ממפעל האזנה.
מנכ"ל ::חלקו  350מחשבים היברידים 1100 ,ערכות משחק ,בתוך כל התהליך וכל הקושי ועדות
זכאות 133 ,מפגשי זום ומפגשים עם הורים.
שפ"ח –  4סדנאות זום 37 ,פניות שטופלו מגני ילדים שהגיעו 94 ,פניות מביה"ס יסודי
אותם ועדות משותפים עם החינוך.
פורטל :כמה זמן מערכת החינוך ,לא תפקידה?
דנינו :חודשיים.
פורטל :מהרגע שהתלמידים נשארו בבית ,היו מערכי שיעור מסודרים לכל כיתה ,כל מורה ידע
לפתוח יום למחרת את הזום ולהעביר להם שיעורים בצורה מסודרת.
דנינו :זה לא היה רשמי ,גם המשרד ניתן את זה וולונטרי ,זה לא היה חובה.
פורטל :זה לא היה מנדטורי מי שבא בא ,מי שהצטרף הצטרף ומי שלא לא.
דנינו :כן ,זה היה רצון של ילדים יחד עם מערכת החינוך כך זה פעל.
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יועמ"ש :ב 1 -לאפריל שבועיים אחרי התחילו מערכת מוגדרת ע"י משרד החינוך.
מנכ"ל :המתנ"ס ברובו כל העובדים שוחררו נשאר כח אדם מצומצם ,הם גם טיפלו בסדר גודל
של  150מתנדבים ,משימות התנדבות שהם קיבלו מאיתנו וגם הם עשו  44משימות.
פורטל :לא הייתה פעילות חברתי דווקא בזמנים כאלה המתנ"ס היה צריך לטחב.
מנכ"ל :היו פעילות תרבות.
דנינו :הקונפליקט במגפה מצד אחד לשמור על ריחוק ומצד שני הרצון לייצר אירועים.
פורטל :יש פתרונות.
מנכ"ל :היה המרפסות ,תהלוכות.
דנינו :אני מכיר את הפתרונות ,הפתרונות האלה עשינו בהם שימוש ,הם פחות מתאימים לעיר
אופקים.
פורטל :מה שונה שדרות מאופקים ,שבשדרות היו משאיות עם אומנים שעברו ברחבי העיר ועשו
שמח.
מנכ"ל :גם פה היה.
פורטל :לא היה מספיק ,מי האומנים שהיו.
מנכ"ל :כן היו אומנים ,סי היימן ועוד..
הרב עזרן :היה בל"ג בעומר משאית השמחה.
פורטל :לא היו אירועי עצמאות באופקים.
דנינו :ברור שלא היה ,היו הנחיות שלא ניתן לעשות
פורטל :היו פתרונות לעשות דרך משאיות להקרין במסכי ענק.
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דנינו :למי ,איפה? תודה דוד יהיה לך זמן להגיב.
פורטל :הייתה פעילות תרבות ,למה להגיד לא מתאים לאופקים שבזמן נתיבות ושדרות חוגגות
זה לא נכון לומר ,אני רוצה לומר לך משהו זה קשור לעניין הזה ,ציטוט :לא האמנתי
שאגיד דבר כזה ,אבל העיר בחודשיים האחרונים מרגישה כמו עיר רפאים שום העלאת
המורל בשכונות העיר הוותיקות לפחות מצד העיריה רק סרטונים ודיבורים בדף
הפייסבוק ,זה תגובה שהועלתה בדף העיריה ונמחקה אחרי  20דקות.
זה תושב או תושבת במקרה הזה ,פשוט סיכמה בשני משפטים מה שהיה את הרוח
הרפאים בעיר בזמן הקורונה ,מה הוביל אותך לזה שאתה החלטת להשבית את העיר ולא
לעשות דווקא שמח ,בתקופות כאילו לחוצות שצריך עידוד ,שמחה ,מוזיקה ,תרבות למה?
דנינו :יורם תמשיך בבקשה.
פורטל :רגע אתה מתכוון לענות לי על זה.
דנינו :לא.
פורטל :למה לא?
דנינו :לא ,כי לא בא לי לענות לך.
פורטל :כי אין לך תשובה ,החלטתם להסתגר בבתים ולא לעשות כלום ,ולא לעשות יוזמות.
איציק ,אתה לא יכול להתייחס אלי ככה.
דנינו :אתה לא תפריע.
פורטל :אני שואל שאלה ,לא מפריע.
דנינו :אתה תקבל זמן.
פורטל :אתה תענה לי.
דנינו :לא בהכרח ,אני לא חייב.
פורטל :מה זה קשור אתה הולך לדיון ,לא דיברנו על תרבות הדיון שלנו ,שואל אותך שאלה תענה
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לי.
דנינו :סיימנו כרגע את הוויכוח ,יורם תמשיך בבקשה.
פורטל :זה לא וויכוח ,אני רק שאלתי שאלה ,אני רק ביקשתי תשובה ,אז אתה תענה לי?
דנינו :אני לא יודע לענות כרגע על השאלות ,ואתה לא תעמיד את זה כאולטימטום.
פורטל :שואל אותך.
דנינו :אל תשאל אותי ,אתה אין לך זכות כרגע לשאול אותי.
פורטל :יש לי את הזכויות שבעולם ,אתה לא ענית כי אין לך תשובה.
מנכ"ל :רווחה – היה את המוקד  503של כל הפניות של הרווחה כל המצוקות היו כ 2500 -פניות.
 70%מתוך מהשיחות היו לטובת הקשישים אוכלוסייה ותיקה 100 ,שיחות שבוצעו
מהמוקד הזה להפגת בדידות.
פורטל :מי עושה את השיחות האלו ,לא מתקשרים לקשישים ומטרדים אותם.
מנכ"ל :עובדים סוציאליים ,מתנדבים איכותיים שפנו ויצרו קשר.
מנכ"ל :קשר עם משפחות בעלי מוגבלויות בשוטף.
מזון ,תרופות ומחשבים – בסה"כ  40,000מנות ל 700 -משפחות חולקו לאורך כל התקופה
 3,000אריזות מוצרי מזון יבש 1000 ,תווי קניה וחבילות מזון 200 ,שינועים של תרופות,
דרך קרן רש"י קיבלנו  27מחשבים ,שאותם חולקו לילדים שהרווחה קבעה.
מגרה :יש משפחות שקיבלו גם אריזות מזון וגם מנות חמות?
דנינו :היה סנכרון בין המשפחות ,אבל היה יכול להיות שמשפחה אחת קיבלה  2מנות.
מגרה :גם לפי משפחות שאתם מכירים וגם עפ"י דרישה.
דנינו :נכון ,עפ"י יוזמה שלנו ,לא רק מהעבר שאתה מכיר אותם לאור הסיטואציה.
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מגרה :ברור.
מנכ"ל :בסה"כ זה בין הימים לא כל יום אתה מחלק אלא  2,3פעמים בשבוע ,ובין לבין אתה נותן
מנות.
פורטל :יורם ,איך הייתה שיטת החלוקה? נטו על בסיס מתנדבים או שגם רכבי עיריה ,ועובדים
היו כמויות גדלות?
מנכ"ל :מתנדבים שלנו ,מתנדבים של אירגוניים ,פיקוד העורף ,עובדים סוציאליים ,אגף שפ"ע,
אגף לביטחון וסדר ציבורי ,אנשים ממח' החינוך ,והנדסה.
פורטל :אתה ניהלת את האופרציה ,סדר יום ,זמנים וכו'?
מנכל :כן ,אתם יכולים לראות את כמות המתנדבים שבסה"כ  217שבצעו את חלוקת המזון9 ,
במוקדי טלפוני 30 ,שינוע תרופות 60 ,הפגת בדידות 20 ,חיילים שהיה לנו פה סדר גודל
של חודש שהיו חלק מאתנו וישבו אצלנו במח' הרווחה.
אתגרים מרכזיים מבחינתנו מחסור במידע מאורגן ועדכני אודות תושבים.
לצערי ,לא ניתן היום לקבל את כל המידע על כל התושבים מבחינת צנעת הפרט ובטחון
המידע ,אנחנו מודעים לפער הזה ,אנחנו נכנסים לתהליך עבודה שאנחנו נכנסים אליו.
פורטל :איך אתה רוצה להשיג?
דנינו :וולונטרי.
פורטל :אין מאגר ,בגלל אנחנו עיר מאוימת אין עניין של מאגר חרום.
מנכ"ל :ביטוח לאומי גם לא נותן לך מידע.
דנינו :גם באפן שרורתי ,החלטות הממשלה היו מגיל מסויים נכנסים לקבוצת סיכון ,הקבוצת
סיכון בגיל הזה לדוגמא – החם וחמותי הם בגיל שהיו צריכים לכאורה לקבל תמיכה
מהרשות ,אבל הם לא צריכים את זה ,הכניסו אותם לאיזה מאגר של  3500קשישים
באופקים שצריך להגיע אליהם ,לא בהכרח שכולם צריכים את זה.
יעל:

אלי אישית מתקשרים מלא פעמים.
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דנינו :כן ,הגיעה גם חבילה לבן  67אומר ,אני לא צריך את זה ,תעברו את זה.
מגרה :איציק ,מה עושים עכשיו כדי להגיע לכולם ,למה אנחנו קיבלנו רשומות ,התקשרנו והיו
כאלה שמספרי הטלפון שגויים ,לא קיימים.
פורטל :יש את מאגר של הארנונה שהוא אמין מאוד.
דנינו :יש במאגר  2500מתוך  3500וזה יפה מאוד זה מאגר משמעותי ,אנחנו שואפים להגיע
לאחוזים יותר גבוהים.
מנכ"ל :אנחנו בתהליך עם הרווחה תחת תוכנית ,שבה אנחנו לוקחים סטודנטים ,ומתחילים
לנפות את כל האוכלוסיות ,החלשות ,הנזקקות ,הנתמכות ,כל מה שדרוש לזה ,ולבנות את
זה טוב יותר
בכל זאת ,אנחנו עדיין נכנסים לתוכנית עבודה שבה אנחנו נרכז את כל האמצעים כל
הדוחות עד כמה שנוכל על מנת להגיע למקסימום אנשים מבחנתנו.
מגרה :מה הצפי זמן ,לוחות הזמנים?
מנכ"ל :אתמול עשינו הפקת לקחים ,ואנחנו עדיין נמצאים בפעילות ,אני שבוע יתחם את זה
בלוחות זמנים ובתוכנית מוסדרת.
דנינו:

זה ייכנס במסגרת תוכנית עבודה השנתית.

מנכ"ל :נכנסו לתהליך הזה שלא היה שום תקציב מוסדר ישירות לכל הפעילויות ,ראש העיר
אישר להוציא כל מיני תקציבים לטובת כל נושא המיגון ,התמיכה במתנדבים ,הצטיידות,
שום דבר לא חסר לנו ,בהתחלה היה אומנם קושי להשיג מבחוץ ,בסופו של דבר היה
מספיק.
פורטל :יש הערכה כמה כסף זה העלה?
מנכ"ל :אתה מדבר על המיגון?
פורטל :על כל הפעילות הנדרשות.
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מנכ"ל :מיגון –  162אלף  ,₪ואנחנו נדרשים לעוד כי אנחנו עדיין מתחזקים את בתיה"ס ,גני
הילדים.
דנינו:

זה רק המוצרים שנקנו זה לא כולל הפעילות ,זה רק מוצרי היגיינה מסיכות ,ג'לים.

פורטל :הבנתי חוץ מזה ,מה המשמעיות התקציביות?
דנינו:

עוד  350אלף .₪

פורטל :סדר גודל של חצי מליון .₪
מנכ"ל ,כן ,כמובן בעלי עסקים זה היה יותר מותנה במה שהממשלה כמובן מחליטה ,בכל מקרה
היה עידוד של ראש העיר לתושבים לבעלי עסקים שפתוחים עד כמה שאפשר ולסייע ולא
להחמיר.
פורטל :מה נעשה בשבילם ,מבחינת ארנונה ,אגרות שילוט.
דנינו:

קיבלו פטור שלושה חודשים עפ"י החלטת ממשלה.

פורטל :אתם תארכו את זה?
דנינו:

זו החלטת ממשלה ,זה לא בסמכות שלנו.

פורטל :אגרת שילוט אתה לא יכול לוותר?
דנינו:

לא.

מנכ"ל :פעלנו בכ"א מצומצם מבחינת אמצעים טכנולוגיים ,אנחנו לא בטופ התשתיות שלנו
צריכות עוד להשתפר וזה אחד הדברים המשמעותיים מבחינתו מתוך כל האתגרים
שאנחנו חייבים לעסוק בזה ולשפר את הטכנולוגיה אצלנו ,כמובן גם להגיע לאוכלוסייה
אין להם אמצעים טכנולוגיים ואתה צריך להגיע אליהם ולתת להם מענה.
היו הרבה מסרים והנחיות ממשרדי ממשלה ,כל אגף קיבל את ההנחיות שלו חלקם
סותרות חלקם לא ,בסופו של דבר חכנו להנחיות הסופיות ואז הנחנו את כולם מה
לעשות ,והערכות של אגף החינוך ללמידה מרחוק וקליטת תלמידים במסגרת קפסולות
עם כל הקשיים עדיין הנושא עבר זה טוב.
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אנחנו באתגרים שלנו להמשך אנחנו נערכים איך אנחנו פועלים במצב של הקורונה ,ואני
לא יודע מה ההחלטה לגבי הסיפוח כל מה שקשור לזה אני מעריך שיכול להיות הסלמה
ביטחונית ,אנחנו צריכים לדעת להפעיל את שני הנושאים האלה ביחד.
כמובן לעובדים היה קושי חלקם עם ילדים קטנים ,הקושי בתחבורה אמצעים
הטכנולוגיים ,חיזוק הקשר שאנחנו צריכים עם קופות החולים ,רווחה ,שפ"ח .
בסוף עוד נתון שלא פסח עלינו מבחינת אבטלה אחוז האבטלה אצלנו היה  5.4%והוא
הגיע ל 28.3% -באפריל.
פורטל :זה נכון ,ששניב פטרו עובדים?
דנינו:

לא.

מנכ"ל :הם עבדו ללא הפסקה.
לקחים ומסקנות לביצוע אימות וכתובות דיברתי על זה קודם ,השקעה מאסיבית וכל מה
שקשור לתשתיות טכנולוגיות ,שיפור ודיוק המנגנון כלומר עבודה בין אנשים ,יותר דיוק
ותיאום בין כולם לחזק את זה ,כולל השותפים שלנו פיקוד העורף ,משטרה ,מד"א כל מי
שנדרש.
תכנון סעיפים תקציביים בזמן בחירום יותר לעסוק בתחום של בעלי עסקים ומסחר ,סיוע
במיצוי זכויות ,וכמובן אחד האמצעים שהשתמשנו בהם כי אין אמצעים דיגיטליים חלק
מהמגזרים על מנת להזין את האנשים יצאנו עם מערכת כריזה ותקשורת דיגיטלית
שאנחנו חושבים שצריך לעשות אותה במקומות מסויימים.
ריכוז המידע וההסברה ,אנחנו גם כן ,אחד הלקחים שאנחנו בסוף ניצור מקום אחד הוא
ינחה את כולם ולא כולם מנחים את כולם ,אנחנו נבנה פק"ל כל נושא הקורונה חלוקה
למשימות וזה תחת תוכנית העבודה לנושא הזה.
בריאות הציבור ,הגברת פעולות ההסברה והאכיפה ,הנחיות התו הסגול לצד האכיפה.
התקיים דיון לפי הנחיה של ראש העיר נקראו אלי כל גורמי האכיפה תודרכו ,לא מתוך
מטרה לשים דוחות ,אלה מתוך כוונה להחזיר בחזרה את המודעות להיות יותר דרוכים
בנושא הזה ,שלא נגיע למצבים לא טובים ,ושלא נתפס בשום מגפה חוזרת.
הרחבת מודל עבודה מרחוק זה קשור לעבודות בתשתיות ובהחלט יכול לעבוד מבחנתנו.
חיזוק המוקד העירוני ,למערך הרווחה ,וההתנדבות ולהפוך אותו עוד יותר מקצועי
ואיכותי בסה"כ הם עבדו בצורה טוב.
לא כמו שנאמר לכם ,עיריית אופקים העובדים עשו עבודה מצויינת.
דנינו:

עובדים שהוגדרו כעובדים חיוניים ונשארו בתוך המערכת הם עבדו יש רק להוריד להם
את הכובע על העבודה המאומצת בימים של חוסר וודאות של סכנה במרחב הציבורי,
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שכחנו כמה אזהרות קיבלנו בתחילת הדרך והסכנות הצפויות לנו במרחב הציבורי וחוסר
הידע בתחילת הדרך על הנגיף ומה היכולות שלו איפה הוא נמצא ,סה"כ נעשתה עבודה
מצויינ ,אני שבע רצון מהתוצאות עוד יותר משיתוף הפעולה עם הנהגת הקהילה החרדית
באופקים ובראש ובראשונה סגני ראש העיר שעשו עבודה מדהימה בקהילה החרדית,
שיתוף הפעולה של הרבנים של הרב פינקוס ,הרב אביטל והרב עמרם אוחיון ,תשומת הלב
שלהם לגעת כמעט בכל תושב חרדי באופקים ,להסביר כמה זה היה חשוב להוציא
מכתבים חתומים בשמם שלפעול עפ"י הנחיות משרד הבריאות ,בניסוח מאוד ברור אני
חושב שזו הייתה הצלחה הגדולה שלנו באופקים ,לשטח את העקומה ,ראינו כבר סדר
גודל של  70%הנדבקים היו חרדים ,ברגע שהרבנים הבינו שזה סכנת חיים ,הם נרתמו
מאותם פעולות שעשינו ביחד ראינו את הגרף עולה ויורד ,היינו יכולים להיות נתיבות או
להוריד את העקומה ולשמחתי הצלחנו לצמצם את המגפה באופקים לרמות מאוד נמוכות
בהשוואה ברמה הארצית ,ובזכות התושבים שהבינו שיש כאן אירוע מסוכן ,אירוע שיכול
לקחת חיים ,אני חושב שזה המסר שרצינו להעביר אחריות ,להישמע להוראות משרד
הבריאות זה היה האתגר הגדול שלנו בתקופה האחרונה ,איך אנחנו כאן באופקים
מצמצמים כמה שאפשר את ההתפשטות של המגפה מאופקים וכמה שאפשר שלא חלילה
היו נפטרים מהמגפה.
לצד כל מה שאמרנו אנחנו לא יודעים מה היה מחר בבוקר ,ראינו מה קורה בבתי הספר
וצריך להמשיך ולדבוק בהנחיות של משרד הבריאות ובמשמעת שדורש מאתנו ואנחנו
כנציגי ציבור צריכים לצאת בקריאה לכלל תושבי העיר אופקים להמשיך ולפעול עפ"י
הנחיות משרד הבריאות ,זה שאנחנו מקיימים את הישבה.
פורטל :כי אנחנו ביקשנו.
דנינו:

לא בגלל שבקשתם ,עד היום אין אישור לנהל ישיבות מועצה צירפנו לכם בקשה של
השלטון המקומי ,לשחרר את המגבלה של ישיבות מועצה ,הישיבות מועצה שראינו זה
שלושה ארבעה מתוך  257רשויות.

פורטל :אם כולם רוצים לקפוץ מהגג ,אז גם אתה רוצה לקפוץ.
דנינו:

לא ,אני לא רוצה לקפוץ ,להיפך אנחנו רוצים לשמור על הבריאות של התושבים ,לאנשי
הציבור ,ולנבחרי הציבור שלנו.

פורטל :אז למה שלחתם מייל רק כדי לעשות הצבעה במייל ,ולא כנסתם את הישיבה הזו
מיוזמתכם.
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דנינו:

אני אומר שוב ,באותה תקופה עד היום אין אישור.

פורטל :מה אתה עכשיו פורע חוק?
דנינו:

לא ,פעלנו עפ"י תו הסגול.

פורטל :התו הסגול יצא מלפני שבועיים ששלחת את הזימון לפני שבוע.
מנכ"ל :זה לא היה התו יצא ב.25.4 -
יעל:

אני רוצה לציין דווקא את האוכלוסייה הבוגרת והאזרחים הוותיקים ,מאוד התרגשתי
שהתקשרו אלי ולחברותי שמחתי שהייתי יכולה לעזור ולא לקבל עזרה ,אני רוצה לומר
שכמה שבועות שהמתנ"ס מפעיל פעילויות לוותיקים באזורים פתוחים כמעט כל יום
ברחבת מינהל החינוך ,בבית הטורקי ,באולם ספור החדש ,יש ערבי שירה בציבור,
פילטיס ,יוגה ,הרצאות.
פעמיים ביום אנשים נרשמים מראש ,ומקבלים כל שבוע מערכת מסודרת וכל אחד נרשם
לחוג שהוא רוצה ,אני חושבת שזה מאוורר רגשות ויציאות והכל במסגרת המגבלה.

פורטל :יעל ,את יודעת פעם משהו לימד אותי שלעשות את התפקיד שלך ,הוא לא צריך לקבל על
זה צל"ש.
דנינו:

דוד אתה לא יכול כל שניה לקפוץ.

פורטל :אנחנו מנהלים שיח.
דנינו:

זה לא שיח.,

פורטל :אז מה זה.
דנינו:

ישיבת עבודה ,וכל אחד מדבר בזמן שלו.

פורטל :אמרתי שלא מקבלים צל"ש על לעשות את העבודה שלך ,זה מה שאמרתי את מציינת
כאילו עשו ניסים ונפלאות ,אני יוכל לומר לך שבהרבה תחומים לא עשו כלום.
יעל:

אתה אמרת שלא עשו כלום ,אני מספרת שכן נעשה.
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פאולינה :אני רוצה לומר שיש מבוגרים וותקים ,אני אישית התקשרתי למחלקת הרווחה לקבל
עזרה לאנשים ,ודאגו להביא להם אוכל ,תרופות ,האנשים היו מרוצים ושבחו את עבודת
העיריה ובאמת כל הכבוד לכל העובדים.
מגרה :אשמח להתייחסות על התפקוד של האתר האינטרנט ,כמעט ולא היה שם מידע על
הקורונה יש אנשים שאין להם פייסבוק בעיר צריך שיהיה ערוץ מידע וזה חשוב.
דנינו:

כל הנושא של העברת מידע ,זה חלק מהמסקנות בזמן חרום שצריך לשפר.

מגרה :מתי להערתך יהיה סיכום.
דנינו:

לא נוקב בזמן ,אנחנו לא יודעים מתי זה יגמר.

פורטל :דו"ח כספי רבעוני יצא.
דנינו:

אם היית מגיע בזמן היית יודע ,בגלל הקורונה ,הדו"ח הכספי טרם נסגר.

הרב עזרן :דוד – לגבי מה שאמרת שלא נעשה ,נעשו דברים יפים מאוד בל"ג בעומר היה שיתוף
פעולה של העיריה ,מתנ"ס והמועצה הדתית ,יצאה משאית עם תזמורת וזמר הסתובבו
בכל רחבי העיר ,הילדים היו במרפסות רקדו שרו שמחו ,למחרת אנשי חב"ד הסתובבו
בעיר .גם ביום העצמאות הסתובב רכב עם תזמורת ושירה נעשו דברים מאוד יפים כל
התקופה הזאת ,יש הרבה מגבלות בתקופה הזאת שקשה מאוד לעשות.
פורטל :מדינת ישראל התנהלה בכלל באופן ריכוזי לכולנו אני חושב שכולם ישבו בשעה תשע
בערב והאזנו לנאום הלאומי של ביבי ,כשאני באתי ואמרתי שעיריה לא עבדה בצדק כמו
הרבה רשויות שלא עבדו ,כי הרבה מקומות והמשק למעשה הושבת והדבר הכי חכם
להישאר בבית וכשאני בא ואומר שהעיריה כן יכלה לעשות דברים מסויימים ונגענו בחלק
מהדברים האלה כמו לגעת באוכלוסיות הקצה ,האוכלוסיות המוגבלות ,החלשות ,אלה
שצריכים עזרה בשיגרה ,בטח ובטח בקורונה ,זה היה תפקידה של העיריה מעבר לעובדה
שבאמת אסור לזלזל ,אנו נוטים לפעמיים בשגרה לזלזל באלמנט הבא שאני הולך לציין
וזה תרבות ,לעשות שמח לאנשים ולקחת עוד חצי מיליון  ₪אם צריך ,ואני לא יודע
מאיפה להביא כסף ,ויש כסף לדברים האלו ולעשות שמח וטוב לאנשים ,לא רק בעצמאות
אפילו לפרוס את כל הרבעון של הקורונה ולעשות פעולות הפגתיות שלא קרו אתם לא
יכולים לשכנע אותי שזה קרה ,כי לא קרה ,אי אפשר לשכנע שמשהו קרה כשלא קרה ,וזה
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לא קרה ,אופקים הייתה עיר רפאים ,ראינו ערים אחרות שמאוד דומות  ,אופקים לא
שונה משום עיר אחרת ,תתפלא לדעת שכן עשו ועשו פעולות מדהימות ויצרו תרבות
ועודדו את הקהל/הקהילה במגבלות הקיימות להשתתף ולעשות את זה ,ובאופקים זה לא
קרה ,דרך אגב אופקים סובלת בכלל באופן כללי במחסור חמור בתרבות.
שר החינוך ביקר במרחבים ובשדרות ,למה הוא לא בא לפה?
דנינו:

תשאל אותו.

פורטל :יש לי קצת חשש ,אני ואתה יש לנו משהו משותף שהוא בין הבודדים ,אני חושב שאנחנו
מאוד מעריכים את גדעון סהר ,אולי בגלל התמיכה שלך בגדעון אולי נזכה למדבר פוליטי
בממשלה הקרובה ,אתה תמכת באופן גלוי בגדעון סהר ,עלה בראשי חשש אולי שרי
הלכוד יגידו מעשיו ראש עיריית הוא מוקצה.
דנינו:

זה החשש שלך?

פורטל :יש לי חשש בעניין הזה ,כל הזמן שהתהדרת ולהביא שרים ,הוא הגיע למרחבים
ולאופקים הוא לא הגיע ,גלנט היה חבר טוב שלך אני זוכר ,זה מטריד אותי אני דואג לך
בעניין הפוליטי כי אני יודע שאתה משקיע המון בפוליטיקה ,אז תספר לי מה המצב אחרי
שהלכת עם המחנה המיעוט ,אני חושב שגדעון הוא בנאדם ראוי.
דנינו:

אני יכול להרגיע אותך.

פורטל :אני דואג ,אני רוצה שראש העיר יביא כסף לעיר ,אני לא רוצה שהוא יקבל יריות מכל
משרדי הממשלה ,חצי ממשלה גם ככה אתה לא יכול לדבר איתם הם כחול לבן.
דנינו:

אז אני יכול להרגיע אותך ,שיש לנו בלו"ז הקרוב ביותר הרבה מאוד שרים שמגיעים.

מגרה :היו ועדות מל"ח?
יועמ"ש :אי אפשר היה לעשות שום ועדה.
פורטל :הערכות מצב ברשותך היו כל יום?
דנינו:

לא היה צורך בכל יום.
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פורטל :פעם בשבוע?
דנינו:

לא ,היה עפ"י הצורך אם היה צריך פעמיים ביום אז היה פעמיים ביום לא היה לו"ז
שקובע כל יום.

פורטל :ברשותך?
דנינו:

לא ,ברשות המנכ"ל יחד איתי מול הגורמים הרלוונטי ברשות.

פורטל :אתה לא יודע אם הייתה הועדה.
דנינו:

לא הייתה ועדה ,מי שניהל את זה אמרתי בישיבה ,יורם לקח אחריות והוא ניהל את
הנושא.

דנינו:

טל – הנושא של האצטדיון כולנו מכירים עולה לדיון.

מגרה :לפני שלושה חודשים פניתי אליכם אמרתם מתנ"ס ,פנו חברה למתנ"ס החזירו אותם
לעיריה ,אשמח לתשובה.
דנינו:

לא החזירו אותם לעיריה.

מגרה :מה הנוהל?
דנינו:

כל מתקן שאנחנו מעבירים לניהול המתנ"ס מנוהל על ידם ,כל יציקת התוכן בתוך אותו
מתקן זה באחריות של המתנ"ס ,במקרה של האצטדיון מכוון שעד היום שלא הייתה
בקשה מהסוג הזה ,גם לא היה צריך לייצר לנהל נוהל של איך לעשות שימוש באצטדיון,
מהידע שיש לי לגבי האצטדיון ,יש פעילות מקסימה בהיקפים מטורפים ,התשובה של
המתנ"ס הייתה כרגע איך שזה נראה לא יהיה מקום להכניס עוד קבוצה ,זה התשובה של
המתנ"ס שקיבלתי ,לפי כמות הפעילות שנעשית לא ניתן להכניס עוד קבוצה ,היום יש
ביה"ס לכדורגל  2-3קבוצות נוער שמתחרות בהתאחדות ,יש את קבוצת הכדורגל
אופקים -מרחבים ,יש הרבה פעילות בתוך האצטדיון ,למרות כל מה שאמרתי ביקשתי
ממנהל המתנ"ס לייצר נוהל מסודר בנושא האצטדיון הנחיות שהכל יהיה ברור ,והם
יקבלו תשובה בהתאם לנוהל.

מגרה :מה לוחות זמניים.
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דנינו:

לא קבענו לוחות זמניים ,זה צריך להיות מטופל מהיר ככל האפשר.

מגרה :מה הצפי ,חודשים ,שבוע
דנינו:

זה אמור להיות מטופל ,אני לא נוקב בזמנים.

מגרה :מה אתה מצפה ,אתה המנהל.
דנינו:

אני אומר שזה צריך להיות מהיר.
תודה רבה הישיבה נעולה

בכבוד רב
איציק דנינו

יורם נחמן

ראש העיר

מ נ כ "ל

פורטל:
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דנינו:

דנינו:
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