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 עיריית קריית מוצקין  

 2020  ספטמברב 2  10/20ישיבת מועצה מן המנין מס' 

 1 10/20פרוטוקול ישיבת מועצה מן  המניין 

 2 , י"ג באלול תש"פ 2020בספטמבר   02ביום  ד', 

 3 עיריית קריית מוצקין 

 4  משתתפים:

 5 ראש העיר   -  מר חיים צורי  •

 6 סגן ראש העיר   -  מר מנשה צורף  •

 7 חבר מועצה   -  מר מיכאל ויצמן  •

 8 חבר מועצה -  מר יריב ענבר  •

 9 חבר מועצה -  מר איתי צורף  •

 10 חבר מועצה - מרקוביץ מר יוסי  •

 11 חברת מועצה   - גב' מרינה רחמימוב  •

 12 חברת מועצה   -  גב' עפרה רוסמן  •

 13 חברת מועצה  -  גב' עדי שושני  •

 14 חברת מועצה  -  גב' הילה פפר •

 15 חבר מועצה - מר צביקה אבישר  •

 16  :משתתפים נוספים

 17 העירייה מנכ"ל  -  מר יריב גסר  •

 18 גזבר העירייה מ"מ  -  גב' נילי רואש  •

 19 ה רכזת ישיבות המועצ -  גב' אורלי גנון •

 20 מבקר העיריה  -  מר לירן מזמר  •

 21   מנהל אגף החינוך -  מר אייל אורן •

 22 מנהלת בי"ס בן גוריון  -   קרן •

 23 

  24 
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 עיריית קריית מוצקין  

 2020 ספטמברב 2  10/20ישיבת מועצה מן המנין מס' 

 1 חסרים:

 2 מ"מ וסגן ראש העיר  - עומר זוהר •

 3 סגן ראש העיר  - אבי רוטמן •

 4 

 5 

 6 על סדר היום:

 7 קריאת פרק בתנ"ך.  .1

 8 . 5.8.20מיום  09/20ישיבת מועצה מס'  פרוטוקולאישור  .2

 9 :ה מר צבי אבישרמועצהמטעם חבר  שאילתות .3

 10 מהי מדיניות האכיפה של העירייה על חניה המנוגדת לחוק בשטח פרטי?  א.  

לשעה   ב.  פארק  החי  מתחם  של  הסגירה  שעת  הוקדמה   11 ומתי    18:00מדוע 

 12 תוחזר שעת הסגירה המקורית?    

 13 ענבר: יריב מר  המועצהשאילתות מטעם חבר  .4

השעה   א.  לפני  המתחם  את  לסגור  פארק  החי  הנהלת  התחילה   14 21:00מתי 

 15 והיכן פורסמה ההחלטה על כך?  

באשר   ב.  המדינה  מבקר  עמדת  ואילומהי  הפארק  למתחם  בכניסה   16 לתשלום 

 17 הנחיות ניתנו ע"י מוסד המבקר בעקבות ביקורו בפארק?  

 18 : גב' עפרה רוסמן המועצה תשאילתות מטעם חבר  .5

חולקו   א.  דו"חות  יוניכמה  משרד  -בחודשים  הנחיות  הפרת  על   19 אוגוסט 

 20 הבריאות ע"י פקחי העירייה?  

 21 : צורףה מר איתי  מועצהשאילתות מטעם חבר  .6

והתמיכות א.  המלגות  חלוקת  מדיניות  את  לשנות  העירייה  בכוונת   22 האם 

 23 לסטודנטים תושבי העיר בעקבות משבר הקורונה לקראת שנת הלימודים   

 24  תשפ"א?    

על האופן שבו מוסדות בעיר,  ב.  יזומה  וכיצד מבצעת העירייה ביקורת   25 האם 

הנחיות     אחר  ממלאים  עירוניים,  ושאינם  הבריאות  עירוניים   26 משרד 

 27 להתמודדות עם נגיף הקורונה?    

 28 תובא הצעה לסדר של חבר המועצה צבי )ציקי( אבישר בנושא שיתוף ציבור בבחירת  .7

 29 תחנת האוטובוס.  
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 עיריית קריית מוצקין  

 2020 ספטמברב 2  10/20ישיבת מועצה מן המנין מס' 

בנושא סקירת .8  1 תובא הצעה לסדר של חברת המועצה הגב' מרינה קריין רחמימוב, 

 2 פתיחת שנת הלימודים תשפ"א במוסדות החינוך בעיר.  

שמו .9 שינוי  בנושא  מרקוביץ,  יוסי  מר  העיר  לראש  המשנה  של  לסדר  הצעה   3 תובא 

 4 של פארק טאקומה לפארק "הידידות".  

לסדר   .10 הצעה  הנצחתתובא  בנושא  מרקוביץ,  יוסי  מר  העיר  לראש  המשנה   5 של 

 6 ד"ר אברהם לוינהרץ ז"ל.   

לשנים  .11 מימון  הקדמת  ואישור  הפיס  מפעל  של  מעודכנת  חומש  תוכנית   7 אישור 

 2024-2025. 8 

בסך   .12 אלמוגי  גן  ירוק"  "פיס  תב"ר  פתיחת   9 ₪.   300,000אישור 

 10 מפעל הפיס.  מקורות מימון: 

בקהילה.  .13 הפועלים  ציבור  למוסדות  תמיכות  לחלוקת  תבחינים  לאישור   11 מובא 

 12 ת דעת היועמ"ש.מצ"ב התבחינים בצירוף חוו 

 13 ₪ )סה"כ הקטנה  ₪250,000 לסך   1,250,000מסך  1141אישור הקטנת תב"ר מס'  .14

 1,000,000   )₪ 14 

 15  אושר  תיקון לאישור   מקורות מימון 

 16 ₪        250,000  ₪         250,000  שרד הפנים מ 

 17 ₪     1,000,000  ------------   קרן פיתוח כללי  

    250,000        ₪  1,250,000     ₪ 18 

מס'   .15 החלטה  ביטול  מועצה    63אישור  פיס  –  5.8.20מיום    09/20מפרוטוקול   19 מרכז 

 20 ₪. 3,500,000לחינוך גופני )בי"ס ריבלין( בסך  

בסך   .16 ריבלין  בי"ס  ליד  קהילתי  פיס  מרכז  תב"ר  פתיחת   21 ₪.  7,500,000אישור 

 22 מקורות מימון: מפעל הפיס. 

מס'   .17 החלטה  ביטול  מועצה    62אישור   23 שיפוצים   –  5.8.20מיום    09/20מפרוטוקול 

 24 ₪.   500,000במבני פיס בסך  

פיס   .18 מבנה  שיפוץ  תב"ר  פתיחת  בסך    – אישור   25 ₪.   400,000קונסרבטוריון 

 26 מפעל הפיס. מקורות מימון: 

 27 הקמת מועדון – 5.8.20מיום   09/20מפרוטוקול מועצה  59אישור ביטול החלטה מס'  .19

 28 ₪.  4,000,000פיס לנוער במשכנות האומנים בסך  

בסך   .20 האומנים  משכנות  תרבות  מרכז  תב"ר  פתיחת   29 ₪.   6,500,000אישור 
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 עיריית קריית מוצקין  

 2020 ספטמברב 2  10/20ישיבת מועצה מן המנין מס' 

 1 ₪ במסגרת תוכנית החומש(  2,200,000מקורות מימון: מפעל הפיס )מתוכם  

בסך  אישו .21 האומנים  במשכנות  גלגיליות  מגרש  תב"ר  פתיחת   2 ₪.   1,200,000ר 

 3 מקורות מימון: מפעל הפיס. 

מס'   .22 תב"ר  הגדלת  לשנת    1294אישור  חינוך  מוסדות  והצטיידות   4   2020שיפוצים 

לסך    1,000,000מסך    הגדלה    ₪2,000,000  )סה"כ   ₪1,000,000   )₪ 5 

 6 מקורות מימון: קרן פיתוח כללי  

רב   –  5.8.20מיום    09/20מפרוטוקול מועצה    24ביטול החלטה מס'    אישור .23  7 מתנ"ס 

 8 ₪.  30,094,030תכליתי/מרכז פיס למוסיקה בסך  

מס'   .24 תב"ר  ביטול  בסך   1140אישור  למוסיקה  פיס  תכליתי/מרכז  רב   9 מתנ"ס 

 30,094,030  .₪ 10 

 11 בניית בי"ס   – 5.8.20מיום   09/20מפרוטוקול מועצה  17אישור ביטול החלטה מס'  .25

 12 ₪.   20,176,461בסך  12כיתות מ.צ. 18יסודי  

 13  12כיתות מ.צ. 18בניית בי"ס יסודי  1268אישור הגדלת תב"ר מס'  .26

 14 ₪(   ₪6,964,477. )סה"כ הגדלה  ₪20,176,461 לסך   13,211,984מסך  

 15 אושר  תיקון לאישור   מקורות מימון 

 16 ₪     9,787,144   ₪     11,059,473  מפעל הפיס 

 17 ₪     3,424,840  ₪        3,424,840  משרד החינוך  

 18 ₪        -------  ₪        4,996,074   משרד השיכון 

 19 ₪        -------    ₪          74,0696  קרן פיתוח כללי   

    20,176,461      ₪  13,211,984    ₪ 20 

 21 :אישור פרוטוקולים .27

 22 5.8.20מיום  05/20ועדת כספים מס'  

 23 קבלת החלטה בדבר עבודות סימון וניתוב כבישים מיום – 35/20פרוטוקול מכרז  

 22.7.20 24 

 25 בדבר עבודות סימון וניתוב כבישים מיום – 35/20פרוטוקול החלטה מתוקן מכרז  

 5.8.20 26 

 27 קבלת החלטה בדבר אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות – 25/19פרוטוקול מכרז  

 28 12.2.20עירייה מיום מידע לניהול ה 

 29 30.8.20ועדה למיגור אלימות מיום  
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 עיריית קריית מוצקין  

 2020 ספטמברב 2  10/20ישיבת מועצה מן המנין מס' 

 1 תוספת לסדר היום:

 2 חבר המועצה מר צבי )ציקי( אבישר מבקש להוריד מסדר היום את נושא שיתוף   .1

 3 (. 7ציבור בבחירת תחנת האוטובוס )סעיף  

 4 תובא הצעה לסדר של חבר המועצה מר איתי צורף, בנושא הנגשה עבור אנשים   .2

 5 בלויות לקראת תשפ"א. עם מוג 

 6 

 7 פ ר ו ט ו ק ו ל 

 8 

 9 .  קריאת פרק בתנ"ך1

 10שיר המעלות לדוד. לולי אדוני שהיה לנו יאמר נא ישראל. לולי אדוני   מ. דהאן:

 11שהיה לנו בקום עלינו אדם אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו. אזי המים  

 12ך  שטפונו נחלה עבר על נפשנו. אזי עבר על נפשנו המים הזידונים. ברו

 13לשיניהם. נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים. הפח  אדוני שלא נתננו טרף 

 14 נשבר ואנחנו נמלטנו. עזרנו בשם אדוני עושה שמים וארץ. 

 15. תובא הצעה לסדר של חברת המועצה הגב' מרינה קריין רחמימוב,  8

 16 בנושא סקירת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א במוסדות החינוך בעיר 

 17, זה הצעה של חברת  8טוב. חבר'ה בואו, אנחנו מקפיצים את סעיף   ח. צורי, רה”ע:

 18המועצה מרינה לפתיח של הישיבה כדי שישנו פה מנהל מחלקת החינוך  

 19שאם יהיה להם מה להגיד או לענות  וקרן, מנהלת בית ספר בן גוריון, 

 20 ואחר כך נשחרר אותם. את רוצה להציג את ההצעה שלך?

 21חה אתמול וכל החופש הגדול קיבלנו המון עדכונים גם  כן. השנה כבר נפת מ. רחמימוב:

 22ממשרד החינוך וגם ממשרד הבריאות ובסוף מה שיצא שהרשויות היו  

 23 צריכות להתמודד לבד עם פתיחת שנת הלימודים וההיערכות.

 24 שמה? ח. צורי, רה”ע:

 25 הרשויות.  מ. רחמימוב:

 26 מה? ח. צורי, רה”ע:
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 עיריית קריית מוצקין  

 2020 ספטמברב 2  10/20ישיבת מועצה מן המנין מס' 

 1 ט.היו צריכות להתמודד לבד כמע מ. רחמימוב:

 2 עם מה?  ח. צורי, רה”ע:

 3 עם פתיחת שנת הלימודים.  מ. רחמימוב:

 4 מה זה אומר?   ח. צורי, רה”ע:

 5 והמתווים.  מ. רחמימוב:

 6 מה זה אומר?  ח. צורי, רה”ע:

 7איך פותחים, איך מתחילים, מי מקבל כמה ימים ואיזה בית ספר עובד   מ. רחמימוב:

 8 איך.  

 9 רת.זה ממש לא נכון מה שאת אומ ח. צורי, רה”ע:

 10 אני אומרת לך מהשטח, מה שאני יודעת.  מ. רחמימוב:

 11מהשטח את יכולה להגיד לי אבל זה לא הרשויות מקבלות לבד על דעת   ח. צורי, רה”ע:

 12 עצמן.  

 13 זה מה שהרגיש לי.   מ. רחמימוב:

 14 אוקי.   ח. צורי, רה”ע:

 15 אני מדברת באופן אישי, אני על עצמי.  מ. רחמימוב:

 16 הרגשות אנחנו לא עובדים לפי רגשות פה.   ח. צורי, רה”ע:

 17אבל זה מה שבאנו לקבל הסבר בעצם של מה נעשה ואיך פתחנו את שנת   מ. רחמימוב:

 18הלימודים, כי ועדת חינוך לא התכנסה במהלך כל החופש הגדול. חלק  

 19מבתי הספר שלחו עדכונים להורים רק בשבוע האחרון שלפני תחילת  

 20השתנה פעמיים או שלוש. אז מה   הלימודים, וגם שמה כבר המתווה 

 21שרציתי לקבל בעצם זה סקירה על בתי הספר איך הם נפתחו, איך הם  

 22 עובדים.  
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 עיריית קריית מוצקין  

 2020 ספטמברב 2  10/20ישיבת מועצה מן המנין מס' 

 1את תקבלי סקירה, אבל אני מתפלא שאת לא מסתכלת על החדשות כל   ח. צורי, רה”ע:

 2יום בשעה שמונה. אני מבטיח לך שמה שיגידו היום בשעה שמונה לא  

 3 ו שלשום. וזה כל הזמן משתנה. אמרו אתמול וכנראה גם לא יגיד

 4 זה מה שאמרתי.   מ. רחמימוב:

 5לא, אבל לא אנחנו. משרד החינוך כל הזמן משנה את ההוראות שלו   ח. צורי, רה”ע:

 6צריכים לחכות ולראות מה הם אומרים ומה הם   90- ואנחנו על הדקה ה

 7לא אומרים. אבל הנה, ישנו פה אייל וגם קרן, הם יתנו לך סקירה. אבל  

 8- גני ילדים אתמול כמובן ב  13רוצה רק לפני זה להגיד שאנחנו פתחנו  אני 

 9 בספטמבר.  1

 10 חדשים. י. מרקוביץ:

 11 מה? ח. צורי, רה”ע:

 12 חדשים.   י. מרקוביץ:

 13 חדשים. ח. צורי, רה”ע:

 14 לא אמרת חדשים. י. מרקוביץ:

 15מבצע פשוט  אני מדבר על חדשים. כן. ואני חייב להגיד לכם שזה לא היה  ח. צורי, רה”ע:

 16בספטמבר זה כבר   1- בלילה בערך, אפילו ב 12- , אבל בסוף בולא מבצע קל

 17בספטמבר בלילה שיום קודם הצלחנו לסיים את גני הילדים   1היה, כבר  

 18וכולם נכנסו והכול טוב. חוץ מהקורונה הכול טוב. חוץ מהקפסולות  

 19כשיו  וההורים יבואו בשעה עשר ויבואו בשמונה ויבואו בכל מיני כאלה. ע

 20 בבקשה. 

 21אבל שנייה, לפני אייל אני חייב גם להגיד כמה דברים, ברשותך. אז קודם   י. גסר:

 22כמו שציין ראש העיר נפתחה שנת הלימודים עם אפס תקלות  כל באמת 

 23 וא לקח על עצמו, הואני רוצה בהתחלה קודם כל לשבח את ראש העיר. 

 24 חשוב.  ח. צורי, רה”ע:
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 עיריית קריית מוצקין  

 2020 ספטמברב 2  10/20ישיבת מועצה מן המנין מס' 

 1לא, לא, זה עניין של מנהיגות. לקח על עצמו לפני מספר חודשים וגם   י. גסר:

 2בישיבות פה הוא אמר אין לנו עדיין הרשאות, אין לנו עדיין תקציבים,  

 3משרדי ממשלה תקועים, אין תקציב למדינה ולקח על עצמו ועל אחריות  

 4חודשים העמדנו    5, 4ואנחנו תוך גני ילדים חדשים.   11של הרשות לבנות 

 5 גני ילדים.    11של אפס שטח בתולי והעמדנו  ממצב

 6ואם לא המנהיגות שלו וישיבות שבועיות פה של ליווי הפרויקטים כל  

 7שבוע ועדכונים און ליין הכול הדברים האלה לא היו מצליחים להתקיים.  

 8אז באמת שאפו אחד גדול כי זה צעד מנהיגותי, זה לא משהו שהוא מובן  

 9 מאליו. זה אחד.  

 10ים פה תב"ר גן ילדים, בינוי גן ילדים. צריך להבין מה עומד  שתיים, פותח

 11אחרי זה, זה תקציבים, זה אישורי בטיחות, זה חברת חשמל, זה בדיקה  

 12 נוספת. זה אגרונום שמגיע,  

 13 כיבוי אש. ח. צורי, רה”ע:

 14 כיבוי אש, י. גסר:

 15 הכי חשוב. ח. צורי, רה”ע:

 16תקציבים ולשלם לקבלנים. זה  וההוא מפה ובזק אין וההוא יש וזה יש ו י. גסר:

 17גנים, שיפוץ גנים קיימים,   11לוגיסטיקה שלמה. אז תארו לכם מה זה  

 18תוספות בבתי ספר של שיפוצים, בניית חטיבות נוספות. זה גם תזרימית  

 19לרשות זה כובד עצום. אז הדברים האלה באמת חשוב פעם אחת להציג  

 20 אותם ולהגיד.  

 21עניין, צורף, אז אני רוצה להגיד לך שאנחנו לא  צורף, אתה תמיד מת ח. צורי, רה”ע:

 22 מתחת לאלונקה, אנחנו מעל לאלונקה בדרך לאיכילוב. 

 23 ובאמת זה המקום להגיד תודה לכל עובדי העיר.   י. גסר:

 24 בגלל שמבחינה כלכלית אנחנו על האלונקה, לא מתחת.   ח. צורי, רה”ע:

 25 נכון.  י. גסר:
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 עיריית קריית מוצקין  

 2020 ספטמברב 2  10/20ישיבת מועצה מן המנין מס' 

 1 ית ספר ריבלין.  ולא סיפרת שהכשרנו את ב ח. צורי, רה”ע:

 2שנייה. אז קודם כל גם להגיד תודה לעובדי  כן, כן, אני מגיע לזה.  י. גסר:

 3היא באמת ראויה  העירייה. זה לא משהו מובן מאליו, העבודת צוות פה  

 4לשבח, זה אגף הנדסה עם אגף החינוך, עם הגזברות, עם הרכש, שפ"ע,  

 5את הכול והכול בשביל   תברואה. זה ברמה של באמת שהכול, לתכלל

 6התושבים, להעניק שירות מיטבי לתושבים והכול במסירות, באמת הכול  

 7 מתוך מסירות למען התושבים. 

 8ואני עוד פעם חוזר לראש העיר כשיש מנהיג בעיר כל האוניה הזאת, אני  

 9אלף   50אומר לך כל האוניה הזאת שהיא אוניה גדולה, אנחנו משרתים 

 10ל. אנחנו צמחנו רק בשנה האחרונה עם כל  תושבים. זה לא הולך ברג

 11אלפים תושבים. ולכן זה חשוב להגיד   10האיכלוסים החדשים בכמעט 

 12 את זה.  

 13ולגבי בית ספר ריבלין כידוע הבית ספר נמצא בעיצומה של הבניה  

 14שתסתיים לדעתי במרץ, אפריל, משהו כזה. ויש לנו איזושהי הפתעה  

 15בית ספר זמני תוך באמת, תוך  מנשיא המדינה כי אנחנו הכנסנו אותם ב

 16חודש וחצי נתנו שם חלופה עם כל התנאים. הגיעו לשם הורים גם לפני,  

 17נתנו הערות, עשינו שינויים ויש לנו פה איזה הפתעה באמת בנושא הזה  

 18 מהנשיא.  

 19זהו כבוד גדול עבורי לברך אתכם, לברך אתכם עם תחילתה של שנת   :ר. ריבלין

 20ה בוודאי נבוכה מאוד לשמוע שקראו בית  הלימודים החדשה. נחמה היית

 21ספר על שמה, אבל היא גם הייתה מלאת גאוה על שהמקום הזה שמשמש  

 22כחממה של אהבה ושל ידע עבור ילדי קרית מוצקין האהובים נושא את  

 23 שמה. 

 24תלמידים יקרים, ילדיי כולם, אני יודע שהשנה הזאת נפתחת קצת אחרת,  

 25שתנות שנועדו לסייע לכולנו  במבנה לימודים זמני ותחת הנחיות מ

 26ואף על פי כן ההתרגשות היא אותה   להיאבק יחד בנגיף הקורונה.

 27ההתרגשות, התרגשות לקראת החברות והחברים החדשים שעוד תכירו  

 28במהלך השנה, התרגשות לקראת העולמות החדשים שיפתחו לפניכם,  
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 עיריית קריית מוצקין  

 2020 ספטמברב 2  10/20ישיבת מועצה מן המנין מס' 

 1התרגשות לקראת החלומות החדשים שבדרך. אין לי ספק ששנת  

 2על אף המגבלות והאתגרים שנכונו לנו תהיה בלתי  הזאת  הלימודים

 3 נשכחת.  

 4ולצוות היקר, אני מבקש להודות לכם על המסירות ועל הסבלנות, על  

 5האהבה שאתם עוטפים בה את האוצר החשוב ביותר שלנו, את דור  

 6 העתיד שלנו, את הילדים והילדות שלנו.  

 7העיר, יקירי חיים  אני מברך מכאן את כל תושבי קרית מוצקין ואת ראש 

 8צורי ואת דפנה רעייתו, שיתחדשו במוסד חינוכי מצוין נוסף בקרייתכם  

 9תהיה שנה של צמיחה ושל התפתחות,  הנאמנה. מי ייתן ושנת תשפ"א 

 10שנה של בריאות, של יציבות ושל שגשוג. אז היו ברוכים ושנה טובה לכם  

 11 מירושלים.  

 12 )מחיאות כפיים(

 13 אייל בבקשה.  י. גסר:

 14שלנו. חברים, בחודש   מהזוית אני מבקש להצטרף לדברים שנאמרו תודה.  א. אורן:

 15גנים ואין הרשאות מהמדינה,    11פברואר אנחנו עומדים בפני צורך של 

 16 אין הרשאות ממשרד החינוך. 

 17ראש העיר פנה לכל העולם, פנה למשרד החינוך. משרד החינוך אומר זה  

 18לא אצלי, זה באוצר. בכוחות מיוחדים שיש כנראה לאנשים שיושבים פה  

 19למצב שבו כעבור מספר שבועות הצלחנו  בשולחן הזה הצליחו להגיע 

 20לקבל את ההרשאות אבל התחלנו כבר לבנות והיום אנחנו עומדים ממש  

 21בדקה האחרונה עם כל הגנים, ואני מבקש לומר לכם, לכולם, גמרנו את  

 22הגנים, פתחנו את הגנים עם כל האישורים שהגיעו ממשרד החינוך, כולל  

 23לן קונסטרוקטור וכולל כל  החשמל, בטיחות, כולל כיבוי אש, כולל קב 

 24 ו.  האישורים שנדרשים. כולם אושר

 25אחד הדברים הכי מאיימים זה לפתוח את הגן ולגמור את האישורים  

 26יותר מאוחר. הילד שנכנס בבוקר לגן נכנס עם מזוזה ונכנס עם כל  

 27האישורים. אני חושב שזאת הייחודיות של המקום הזה, של העירייה  
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 עיריית קריית מוצקין  

 2020 ספטמברב 2  10/20ישיבת מועצה מן המנין מס' 

 1השירות שאנחנו נותנים לאזרחים. סיירנו  הזאת ואיך שהיא עובדת וזה 

 2בבוקר, זאת באמת חוויה בלתי רגילה לראות את האנשים מגיעים. ראינו  

 3את האנשים הראשונים שהגיעו ואמרנו להם זהו, זה יום היסטורי,  

 4פתחתם את הגן אתם בצעד הראשון שלכם ותיכף אני אתן לכם גם  

 5 ו ללא תקלות.  מספרים כדי לסבר את האוזן, אבל כל הגנים נפתח

 6כיתות   7תלמידים, מספרים אדירים,  160- בית ספר ריבלין נפתח עם כ

 7בבת אחת ואנחנו רואים גם גידול בשאר העיר. אז אם אתם רוצים לקבל  

 8כמובן נתונים אתם יכולים לראות ככה: פתיחת שנה תשפ"א אנחנו  

 9  8,417. שנה שעברה עמדנו על 8,800תלמידים,  9,000עומדים כמעט על 

 10   ילדים. 400תלמידים. יש לנו גידול של מעל 

 11. בחינוך  3,600תלמידים, שנה שעברה  3,374בחינוך היסודי יש לנו השנה  

 12. בסך הכול בגני  2,450כמעט לעומת  2,500,  2,400התיכוני יש לנו השנה 

 13שנה שעברה ויש לנו גידול רב   1,800השנה לעומת    2,030הילדים יש לנו 

 14  876תיכונים, אולפנה, גימנסיה קריות בביניים, של התלמידים. חטיבות ה

 15 תלמידים.  

 16הדקות הראשונות של  , אלה  נבוןאתם יכולים לראות כאן את בית ספר  

 17הכניסה, זה כבר אחרי שהיינו בשעה שש בבוקר בגני הילדים. בית ספר  

 18שלד וגג.  אלון, אנחנו באמצע הבניה, אנחנו בשלב  לוחתריבלין נפתח בש

 19ה כבר שלשום למשרד החינוך ולפיס, אנחנו בשלד וגג.  אגב דיווחנו את ז 

 20הבניה נעשית בצורה מהירה ויפה. בית ספר שלוחת אלון נפתח ללא שום  

 21תקלות, שבע כיתות, חדר מורים, חדר מזכירות, חדר מנהלת. התלמידים  

 22נכנסו, הוסדרה כניסה מיוחדת לשם, יש לנו שתי כניסות לבית הספר.  

 23ה'. שנה הבאה בית  - כיתות א', ב', ג', ד' ו 3ים, תלמיד 160בסך הכול בערך 

 24הספר יתמלא ויביא בעצם כמעט להשלמה של שני בתי הספר נבון  

 25 וריבלין.  

 26אזור הרישום של ריבלין, עפרה חזה, עוזי חיטמן. בסך הכול תראו, אני  

 27  18אומר על זה מילה. בסך הכול בשכונה הזאת יהיו שני בתי ספר או 

 28כיתות. בסופו של דבר האזורים יפתחו   24-יגדל ל כיתות או בית ספר אחד

 29ואזורי הרישום יהיו פתוחים. יתכן שבעתיד נדבר על בגין, נבון וריבלין  
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 1 כיחידה.  

 2ראינו ירידה קלה בבגין, כי יש משפחות שעברו מבגין למשכנות האומנים.  

 3אגב גם ממקומות אחרים בעיר ראיתי את זה והרגשתי את זה גם בגני  

 4 בסופו של חשבון זה יהיה אזור.   הילדים. אבל

 5האזור הבא יכול להיות בית ספר בן גוריון ובית ספר קורצ'אק שהם  

 6באזור אחד ויכול להיות שהאזור הבא יהיה ויצמן ואחדות כאזורים. גם  

 7אז אנשים יוכלו לבחור בין אזורים, אבל אנחנו חייבים להתייצב. אי  

 8 אפשר לפתוח אזורי רישום בלי שהתייצבנו.  

 9גבי המתווים. רבותי, בראשית השנה פתחנו עם עוזרי החינוך. אתם  ל

 10שעות לכל כיתה ג' ולכל כיתה ד' של עוזרי   12,5יודעים שהמדינה הקצתה 

 11שעות לכל כיתה   12,5חינוך במימון הרשות המקומית ובמקביל קיבלו 

 12שעות בסך הכול וכל כיתה ד' קיבלה   25בתקן. כלומר כל כיתה ג' קיבלה 

 13בסך הכול. חצי עוזרי חינוך עירייה, חצי משרד החינוך בתקן  שעות  25

 14שעות לכל בית ספר ועוד מרכזים, רכזים של הנושא הזה. כלומר   7ועוד  

 15מותר להשתמש בכוחות העזר  שלו.  רכזיש הרבה מאוד שעות לעזור ל

 16 האלה גם בשאר בית הספר לעוד נושאים נוספים, גם למידה וגם העשרה.  

 17שעות של תומכי הוראה   600ות שבסך הכול יש לנו אז אתם יכולים לרא 

 18שעות, תראו כמה שעות בסך הכול יש לבית   12,5-שעות של ה 600ועוד  

 19הספר בגלל הקורונה. המדינה נתנה כאן תקציבים מאוד נאים, עכשיו  

 20 צריך להשתמש בהם.  

 21בזה אבל המדינה מגבילה אותך? כלומר אתה לא יכול להחליט כרשות   א. צורף:

 22 שאתה משקיע מעבר לזה. 

 23 התקציב הוא צבוע. תקציב צבוע.  נ. רואש:

 24 למה הכוונה מעבר?  א. אורן:

 25אתה לא יכול כרשות מקומית להחליט שאתה מוסיף אקסטרה תקציב.   א. צורף:

 26 כלומר אתה מוגבל, 
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 1 אקסטרה תקציב?   א. אורן:

 2 אין צורך.   נ. רואש:

 3 מעבר לסל תרבות?   א. אורן:

 4 בכוח אדם אין צורך. אין צורך. נ. רואש:

 5 כלומר זה משהו שהוא שווה בשאר הרשויות?   א. צורף:

 6  106בוודאי, הוא זהה, הוא צבוע. מעבר לזה דרך אגב יש גם תקציב של  א. אורן:

 7 שקלים העשרה ליום, לכיתה. 

 8 לכיתה.  נ. רואש:

 9 שקלים העשרה.   106לכיתה   א. אורן:

 10 ד'.-לכיתה ג' ו נ. רואש:

 11 ד'. -וג'  א. אורן:

 12 שאיך מנוצל?  א. צורף:

 13 ינוצל.   א. אורן:

 14 תיכף אני אסביר לכם. התקציב מגיע לבית הספר ומנוצל. נ. רואש:

 15אוקי. מקלטים, כיתות העשרה, ספריות, מעבדות. בית ספר נבון פורסמו   א. אורן:

 16מבנים, אגב זאת הסיבה שהם יכולים ללמד יותר ימים בשבוע. שלושת   3

 17משנו בהם בבית ספר אחדות בעצם במקום  המבנים היבילים שהשת 

 18את בית הספר מחדש, ראש העיר החליט להסב  לזרוק אותם כי בנינו 

 19אותם לבית ספר נבון, יש שמה שטח וזה עזר לבית ספר גם לצהרונים וזה  

 20 גם יעזור להם ועזר להם השנה לתת יותר שעות לימוד לכלל התלמידים. 

 21נו בקביעת מזוזה. נבנה השנה  אתם רואים כאן, זה גן חינוך מיוחד, אנח 

 22גנים,   8גנים תקשורתיים בגן מוצקין ועוד  4עוד גן, אנחנו בסך הכול 
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 1 בתוכם גן שיקומי אחד.  

 2חשוב לציין, אייל, שסנונית עבר מנעמ"ת הותיק והפכנו, פתחנו גם מעון   י. גסר:

 3 חדש. זה גם משהו שהרשות נתנה מענה במקום משרדי ממשלה. 

 4זה רשום, בדיוק אני אומר לכם. בשנה שעברה פתחנו גן שנקרא גן סנונית,   א. אורן:

 5גן שיקומי. הוא הוצב במעון נעמ"ת שנסגר. אז במעון נעמ"ת היה מעון  

 6ועוד חדר אחד מעון של    3-4. גן שיקומי שלנו  3עד  0- שיקומי של ילדים מ

 7 המתנ"ס.  

 8נו סנונית עבר  היות שאנחנו בנינו גן חינוך מיוחד ברח' קורצ'אק הגן של

 9לגן החדש ברח' קורצ'אק והמעון השיקומי ראש העיר הקים באיזשהו  

 10ילדים    20-אתר ברח' שפרינצק שני גנים. ושני הגנים האלה מאפשרים ל

 11ילדים שיושבים בבית כי   10לקבל שירות בעיר שלנו וזה הציל   3-ל  0בין 

 12מוצא  המדינה לא מחייבת, לא נותנת מבנים. מי ש  3עד   0לאלוין בין 

 13מבנים ושוכר מבנים הילדים השיקומיים לומדים שם. ואנחנו נתנו את  

 14המקום והכפלנו אותו. וכרגע אנחנו בונים עוד מעון ברח' אנילביץ' ואת  

 15המקום שאמרתי לכם קודם, מעון נעמ"ת עכשיו הוכשר להיות עוד מעון  

 16 כי יש גם גידול באוכלוסיה ויש צורך רב מאוד.  

 17שאבים שאנחנו מדברים עליהם, אחדות מדברים  עשינו סקירה של רק המ

 18מיליון אבל זה יהיה   20מיליון, ריבלין כתבתי  12מיליון, גני ילדים   25על 

 19מיליון. חלפנו   2מיליון, שיפוצי הקיץ   40יותר, חטיבות הביניים מעל  

 20 מיליון.   2-אותם, נכון נילי? היא אמרה לי לפני כמה דקות חלפנו את ה

 21אלף שקל. גוגלה זה תוכנית, אני חושב שהיא כאן   100שיפוצים גוגלה 

 22הוצגה ע"י המנכ"ל. אולם ספורט חדש בנבון, מעון נעמ"ת שעכשיו דיברנו  

 23עליו ומעון באנילביץ', סך הכול סכומי עתק וזה עוד לא הכול, יש לנו עוד  

 24לקראת ראשית שנת   מצפה בדרך, יש לנו עוד התיכון בדרך וכו' וכו'. 

 25ובן צביעה של כל סימני הדרך על יד בתי הספר  הלימודים נעשית כמ 

 26זה קשור גם לבטיחות בדרכים.  ובכלל. אתם יכולים לראות את זה בעיר. 

 27ומבחינתי אני מאחל לכולם שנה טובה. אני רוצה לציין רק במילה אחת  

 28  11שהקיץ הזה היה אחד הקייצים הכי קשים שלנו, מעולם לא פתחנו 
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 עיריית קריית מוצקין  

 2020 ספטמברב 2  10/20ישיבת מועצה מן המנין מס' 

 1 גנים בבת אחת ועוד בית ספר.

 2 כן ירבו.  מרקוביץ:י. 

 3נכון. נכון. זה לא משנה, הקושי בכלל לא משנה. הסיפוק בכך שהכול עמד   א. אורן:

 4לחודש שווה כל מאמץ שהוא, ואם צריך יהיה להכפיל את   1- על מכונו ב

 5המאמץ או לשלש אותו אין שום בעיה, אנחנו לרשות התושבים. כן,  

 6 בבקשה.

 7נו לסגירה של בית ספר שרת ואלונים שזה  קודם כל כמי שהיה שותף בזמ י. מרקוביץ:

 8היה סימן לא מוצלח ולא טוב לעיר על הנושא של הזדקנות האוכלוסייה,  

 9אני כל כך שמח שאנחנו פותחים גנים ובתי ספר, לא מספיק המקום שאני  

 10 רוצה לברך הלוואי כל שנה אנחנו פותחים עוד ועוד ועוד. 

 11דה. אנחנו אמורים לגייס  עכשיו לגבי השאלה. הנושא הזה של תומכי למי

 12קורסים שהאנשים  ואת האנשים האלה, זאת אומרת יש איזה תנאים 

 13יש הרבה מאוד מורים  האלה גם צריכים לעבור. למי אנחנו פונים? 

 14בגמלאות שעבדו בעניין הזה, יש גננות שפרשו ויש כל מיני אנשים אחרים  

 15שלנו נמצא   שיכולים אולי לסייע שם. לאן אנחנו פונים? איפה אותו מאגר

 16ורצוי מאוד שהם יהיו תושבי העיר לעבודה בתקופה כזאת קשה וזה גם  

 17 מסייע וגם יש לזה תקציב, אז כדאי לתת תשומת הלב לזה. 

 18בהקשר של עובדי הוראה אני חושבת שהכוונה של מנהלי בתי הספר   קרן:

 19הייתה לגייס קודם כל אנשים שהם מכירים כדי לא להכניס לתוך בתי  

 20מאוד דמויות שלא מכירות את הילדים והילדים לא מכירים  הספר הרבה 

 21אותם ושלמנהלים קשה לקחת אחריות על ההתנהלות שלהם, אם אנחנו  

 22עובדים רק לפי קורות חיים או אנשים שיש להם כל מיני ממשקים  

 23 מהתחום אבל הם לא בהכרח מורים. 

 24ולכן אם יש לנו סטודנטים שלנו שאנחנו ראינו אותם, ראינו את  

 25אחוז חובות, יכלו   80-פתחות המקצועית שלהם והם הגיעו לההת

 26להתגייס פנימה. מורים שעבדו במילוי מקום שהם אמנם משיקים  

 27 למערכת אבל הם לא חלק ממנה. 
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 עיריית קריית מוצקין  

 2020 ספטמברב 2  10/20ישיבת מועצה מן המנין מס' 

 1  רגע, אז המערכת מלאה? כל התקנים מלאים? י. מרקוביץ:

 2 כן. כן.   קרן:

 3 אוקי.  י. מרקוביץ:

 4 השעות האלה כבר מלאות.   קרן:

 5 לחודש הכול אחרינו.  1-בטח. מה א. אורן:

 6 זה לא אמרת לכן גם שאלתי. אוקי.  י. מרקוביץ:

 7 הכול מאחורינו.  א. אורן:

 8אני חייבת להגיד שבאמת גם הרשות עשתה עבודה בהקשר הזה  כן.  קרן:

 9והעבירה לנו קורות חיים של אנשים שעבדו קודם, יוסי אביסרור ביחד  

 10 יל,  עם אי

 11הערה לסדר, זה הגיע דרך לשכת התעסוקה. התהליך היה שלשכת   א. אורן:

 12 התעסוקה מעבירה את זה אלינו ואז יש פטור ממכרז.  

 13כן, כשהרציונל הוא באמת להפחית את אחוז האבטלה במשק מצד אחד,   קרן:

 14ומצד שני לקבל כוח אדם שהוא מיומן. אנחנו, אני חייבת להגיד שכולנו  

 15לכל מיני הרפתקאות קשות כאלה ואחרות ולכן היה לנו  ערים בתקשורת 

 16חשוב שכוח האדם שיכנס לתוך בתי הספר הם אנשים שבאמת יש להם  

 17גישות לתחום או כאלה שאנחנו מכירים ופחות כאלה שהגיעו דרך לשכות  

 18 התעסוקה.  

 19אני חושבת שהרשות בסך הכול שיתפה איתנו פעולה באופן מלא ואפשר  

 20ספר באמת דגם את הדברים הנחוצים לו מתוך  לראות שכל מנהל בית 

 21 המצגת הזאת.  

 22תראו, יש חלקים שהגדרנו, שהמדינה הגדירה, משרד החינוך הגדיר  

 23ומנהלי בתי הספר התאימו את עצמם לתוך המתווה ויש מקומות שבהם  

 24ניתנה גמישות פדגוגית שהיא קשורה גם בתפיסה הניהולית, בחזון של  
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 עיריית קריית מוצקין  

 2020 ספטמברב 2  10/20ישיבת מועצה מן המנין מס' 

 1ה וגם ביכולת של בית הספר לתת מענה  בית ספר, גם בצורך של הקהיל

 2 בעקבות מבנים ובעקבות כוח אדם רלוונטי.  

 3אני אגיד למה אני מתכוונת. כיתות א' עד ד' בכל בתי הספר ופה יש  

 4שעות   5ימים בשבוע  5אחידות בכל העיר, הילדים מגיעים לומדים לפחות  

 5  בכל יום. היתרון של זה, דרך אגב המורות אומרות הלוואי ותקופת

 6הקורונה תיעלם אבל המשאב הזה יישאר זה שברגע שילדי כיתות א' עד  

 7ד' נמצאים, המחנכת נמצאת בכל השבוע והיום הפנוי הוא אחיד ביום  

 8שישי אז המחנכת מגיעה לכל ילד, נמצאת הרבה פעמים ביחד עם מורה  

 9מקצועי בכיתה. מה שמפחית את בעיות האלימות, את קשיי המשמעת,  

 10של ילדים. מורות בכיתה א' נמצאות ונוכחות בכל   את קשיי ההסתגלות

 11שעות היום, ככה שזה באמת פריבילגיה מאוד מאוד משמעותית והיום  

 12הפנוי של המורה הופך להיות באמת יום פנוי ביום שישי ולא מתקשרים  

 13אליה כל חמש דקות מבית ספר כדי לבדוק, הוא אחיד לכולם. והחלק  

 14 הזה הוא פחות מורכב. 

 15שעות, אבל הם לומדים   25' בעצם שומרות על אותו מתווה של  כיתות ג', ד

 16שעות, משום שאם   12,5בשתי קבוצות, מה שאומר, זאת הסיבה ללמה זה  

 17שעות אז בעצם, והמחנכת נניח נמצאת שם את עיקר   25כיתה לומדת 

 18השעות ואז יש נניח חינוך גופני, אומנות, אז מישהו צריך להחזיק את  

 19שעות של כוח הוראה   12,5ה בשעות האלה, ולכן הקבוצה השנייה בצד הז 

 20שעות של כוח העשרה משום שהייתה אמירה במשק שלא יהיו   12,5ועוד  

 21כל כך הרבה מורים שניתן לגייס בזמן כל כך קצר. ולכן ניתנה גמישות  

 22בהקשר הזה גם לרשות המקומית ואני חושבת שזה נתן לנו גם הזדמנויות  

 23כנסים, בית ספר אחד הכניס כדורגל  להכניס תחומים שבדרך כלל לא נ

 24ואומנות וקרקס וכל מיני דברים שלא נכנסים בשוטף.  ואחד הכניס יצירה 

 25 אז זה לגבי כיתות א' עד ד' בכל העיר.  

 26ילדים    18ז' היו צריכות להתפצל לשתי קבוצות של מקסימום -כיתות ה'

 27שעות זאת   9שעות ליתר דיוק,  9בכיתה, בקבוצה. ועפ"י המתווה  

 28יבות של המשרד ומעבר לזה שעות למידה מרחוק. לנו המנהלים  המחו 

 29שעות בבית לא יכול לעשות   9שעות זה לא מספיק וילד עם  9-היה ברור ש
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 עיריית קריית מוצקין  

 2020 ספטמברב 2  10/20ישיבת מועצה מן המנין מס' 

 1את ההתקדמות שאנחנו מצפים שהוא יעשה ולכן היה לנו ברור  

 2 ימים.   3שהמינימום של המינימום זה 

 3ות ג', ד'  רוב בתי הספר המגבלה הייתה מגבלת מקום. תחשבו שאם כית

 4צריכות גם וגם וגם, אם כיתות ג', ד' הן צריכות להתפצל לשתי קבוצות  

 5זה אומר שכל חדרי הספח וכוח האדם מתפצל גם הוא, נכון? אז אם כיתה  

 6ג' בדרך כלל לומדת שעתיים חינוך גופני, שתי קבוצות זה ארבע שעות.  

 7דם בעצם  שעה אומנות, שעתיים אומנות. כל דבר כזה מוכפל. ולכן כוח הא

 8 תפוס בכיתות ג', ד' ואנחנו רוצים לתת כוח אדם איכותי לתלמידים.  

 9ולכן בכל בתי הספר בעיר לפחות שלושה ימים בשבוע מגיעים ילדי כיתות  

 10ו' ובנוסף כל בית ספר מצא את המתווה כדי להרחיב את המעגלים  -ה'

 11האלה. חלק מזמינים את הילדים לשעות למידה בקבוצות יותר קטנות  

 12ימים או שבוע אחד של שלושה    3,5ות הצהרים ואז ילד בעצם מקבל בשע

 13ושבוע אחד של ארבעה. כל בית ספר מצא את המתווה שמתאים לו באופן  

 14 כזה שגם יאפשר לכוח האדם למלא את הכיתות וגם. 

 15ביחד עם זאת ההורים והילדים קיבלו מערכת שעות של מה קורה בזמן  

 16מצב שילד נמצא בבית והוא נמצא כל   יכול להיותשהילדים בבית. לא 

 17היום מול הטלויזיה או מול הנטפליקס או אני לא יודעת מול מה. ולכן  

 18היום נפתח ביחד עם מורה מטעם צוות בית הספר שרואה את הילדים,  

 19הילדים מסמנים נוכחות. יש להם למידה שלישית, למידה קבוצתית,  

 20מות והמורה יכול  הילדים מחולקים לקבוצות, הם צריכים להגיש משי

 21לעקוב אחרי הלמידה שלהם וגם מפגשים בזום כיוון שבעצם מישהו צריך  

 22 לפקח על הסיפור הזה ולראות את זה קורה. אז בעצם יש לנו מערך,  

 23גם אני מבקש לציין שחזר בעצם חוק לימוד חובה. חוק לימוד חובה   א. אורן:

 24, אין ילד שלא  הוא חזר. אין חוכמות   1.9-בעצם בוטל במועד הקורונה וב

 25קם בבוקר לזום, חייבים להיות וחייבים להיות נוכחים וחוק לימוד חובה  

 26 חזר חזרה.  

 27 כן, אבל לא כל השיעורים של הלמידה מרחוק זה זום.  מ. רחמימוב:
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 עיריית קריית מוצקין  

 2020 ספטמברב 2  10/20ישיבת מועצה מן המנין מס' 

 1 ממש לא.  קרן:

 2 יש הרבה בצורת משימות גם. מ. רחמימוב:

 3 זה גם לא נכון, ילד לא יכול לשבת חמש שעות בזום,   קרן:

 4 אז זה מה שאני אומרת זה לא רק בזום הלמידה מרחוק. מ. רחמימוב:

 5 לא, ממש לא.  קרן:

 6 זה גם בצורת משימות. אני יודעת מהבת שלי.   מ. רחמימוב:

 7 אבל הוא חייב להיות וחייב להגיב וחייב לעבוד.   א. אורן:

 8רגע, קרן, אני בהקשר הזה רוצה להרחיב. יש פעילויות של   שנייה, שנייה י. מרקוביץ:

 9בית ספר שנעשות עם גורמים חוץ בית ספריים. כמו למשל מרכז  

 10 משמעות, כמו למשל, 

 11 נכון.  קרן:

 12מוזיאון גרושקביץ, כמו למשל הקונסרבטוריון שגם שם אפשר לשלב   י. מרקוביץ:

 13ילות בבית  נושא של חלוקות של קפסולות או ימים של אי, היעדר פע

 14 הספר אפשר לעשות אותו במקומות אחרים. 

 15 בהחלט.   קרן:

 16 איך אתם מתנהלים עם הדבר הזה?  י. מרקוביץ:

 17בהחלט, אבל אם אתה מוציא ילדים מחוץ לבית ספר אתה צריך שמישהו   קרן:

 18 ילווה אותם.  

 19את יכולה להביא את זה פנימה אל בית הספר. לא, לא, להביא אותם, את   י. מרקוביץ:

 20 הגורמים האלה אל בית הספר.

 21אה בוודאי, הם משתלבים בתוך המערכת הזאת. גם מרכז משמעות, גם   קרן:

 22יציאה לחי פארק בתוך מערכת למידה. בעצם כל המרחבים שקיימים  
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 עיריית קריית מוצקין  

 2020 ספטמברב 2  10/20ישיבת מועצה מן המנין מס' 

 1 בתוך העיר משתלבים בתוך מערך הלמידה.  

 2 נכון, כי זה מפחית להם ערך לימודי וזמן לימוד.  מ. רחמימוב:

 3 לגמרי.   קרן:

 4 ₪ ליום העשרה תכפיל,   106- אבל יהיה גם העשרה. את ה אורן: א.

 5 אבל זה בהחלט יכול לתת פתרון,  י. מרקוביץ:

 6 ברור. א. אורן:

 7 לימים ולשעות שלילדים אין תעסוקה.  י. מרקוביץ:

 8פה איזה שאלה גם על   היתהיש לי הרגשה שעברנו, רק טוב חבר'ה, אני  ח. צורי, רה”ע:

 9 תשלומי ילדים, נכון? 

 10 אני אתייחס גם לזה. ן:קר

 11 ענית על זה?  ח. צורי, רה”ע:

 12 לא, לא.  י. מרקוביץ:

 13 אז בואו, אנחנו רוצים להתקדם עם הישיבה.   י. גסר:

 14 לא הבנתי.   ח. צורי, רה”ע:

 15 לגבי תשלומים לטיולים.   א. אורן:

 16 כן. ח. צורי, רה”ע:

 17כולל בעצם את  אז אני רוצה להגיד באופן כללי לגבי סל התשלומים וזה  קרן:

 18כל המרכיבים, ועוד אני מוסיפה בסוגריים שילדי החינוך המיוחד לא  

 19כלולים בתוך המתווה הזה. להיפך, ילדי החינוך המיוחד לומדים במסגרת  

 20ימים בשבוע, לא משנה אם זה כיתה א' או כיתה ו', לא משנה   6הלמידה 

 21 ימים בשבוע.   6איזה כיתה, כל הכיתות לומדות 



21 
 עיריית קריית מוצקין  

 2020 ספטמברב 2  10/20ישיבת מועצה מן המנין מס' 

 1ים. תראו, בשנה שעברה וגם זה שונה מבית ספר לבית  לגבי סל תשלומ 

 2ספר, אבל אני אדבר על הדברים האחידים. בשנה שעברה חלק מבתי  

 3הספר, חלק מהפעילויות לא התבצעו בשל הקורונה, למשל טיולים. אבל  

 4בבית ספר שחלק מהשכבות הספיקו לעשות וחלק מהשכבות   יכול להיות

 5 לא הספיקו לעשות.  

 6ד' לא.  -ו' יצאו לטיול, אבל כיתות א'- ית ספר כיתות ה'לדוגמא אצלי בב 

 7שקלים לטיול.   107לכל שכבת גיל יש עלות לטיול, לדוגמא עלות כיתות א'  

 8ובאישור חוזר מנכ"ל ניתן היה לזכות בשנת הלימודים תשפ"א על סעיף  

 9טיולים שלא בוצעו בתש"פ. הקיזוז הוא סעיף מול סעיף. זאת אומרת  

 10שקלים לא יכולים להוריד לו את זה   107ר  טיול שאם הורה שילם עבו

 11מספרי לימוד כי ספרי לימוד צריך לקנות וצריך לשלם. זה לא יכול לרדת  

 12מביטוח, זה לא יכול לרדת מסעיפים אחרים. זה טיול מול טיול, סל  

 13תרבות מול סל תרבות. בסדר? אין העברה של סעיפים מסעיף לסעיף. זה  

 14 עניין אחד.

 15ם, לפחות אצלי בבית ספר זה שבשנת הלימודים פ"א  מה שנאמר להורי

 16הורים יזוכו על סך הכסף שהם לא, לא מימשנו בשנה הקודמת. אם  

 17מאיזושהי סיבה שקשורה או לקורונה שהטיול לא התקיים או לאיזשהו  

 18קושי פרסונאלי של בית שילד לא יכול לצאת או הורה לא מעוניין שלאור  

 19במלוא הסכום, בהמחאה מבית הספר   המצב הילד שלו יצא, ההורה יזוכה

 20ולא ישלם בעצם על הסעיף הזה, לא משנה אם זה ילד בחינוך הרגיל או  

 21בחינוך המיוחד. אם הורה החליט שהוא לא שולח את ילדו הסעיף הזה  

 22 יזוכה במלוא התשלום. 

 23לא. אנחנו גם, קרן, סליחה שאני קוטע אותך. בישיבה שהייתה פה עם   י. גסר:

 24פני הלימודים שעשינו פה היערכות עם המנהלים, יצאה  ראש העיר יום ל 

 25גם הנחיה שמי שלא ירצה לשלם מראש לגבי טיולים לא לגבות ממנו. ואם  

 26 הטיול יהיה בפועל לגבות לפני הטיול.  

 27 אבל צריך לקחת בחשבון,  קרן:
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 1 זה הנחינו את כלל בתי הספר. י. גסר:

 2 בוודאי. צריך לקחת בחשבון,  קרן:

 3 י את הנושא הזה שאין גביה מראש. אז תדגיש י. גסר:

 4שכדי להוציא טיול אנחנו צריכים לשריין מדריכים וחברת טיולים   קרן:

 5ואתרים כדי שלא יהיה מצב שאחר כך נצטרך להתפשר, לא על איכות  

 6ההסעה שזה עניין של בטחון ובטיחות, ולא על איכות ההדרכה וגם  

 7פר על איכות  שיהיה לנו את המקום והאתרים שאנחנו רוצים ולא נת 

 8 הטיול.  

 9כדי לשריין טיול אני צריכה לראות שיש לי מינימום משתתפים שאני  

 10יכולה לעמוד בעלות הטיול. אם יהיה מתחת לזה אנחנו לא נשריין את  

 11 נסיבתי לפי מה, הטיול ואז יהיה

 12 נכון.  י. גסר:

 13, של  יש לזה גם כן מחיר. אנחנו לא נכנסים כמובן לחוויה של כל הורה קרן:

 14הביטחון של ההורה ואם הורה יחליט שלא אז לא. אבל אנחנו רוצים  

 15לאפשר לכלל הילדים לחזור לאיזושהי שגרה, הקורונה כאן ואנחנו לא  

 16שלעוד כמה חודשים ויכול להיות שלשנים   יכול להיותיודעים לכמה זמן. 

 17 ואנחנו יודעים היום במתווה טיולים לתת מענה גם לעניין הזה.  

 18שוב להדגיש גם עוד משהו, ברשותך, ושכולם ידעו. הייתה פה ישיבה עם  ח י. גסר:

 19כלל המנהלים וראש העיר, ומעבר לכל הצד הפדגוגי מה שפה עכשיו ניתנה  

 20סקירה ובתי הספר שמנהלים את עצמם ויודעים מה לעשות בדיוק עפ"י  

 21ההנחיות כמובן, ביקשנו רשימות ובאמת קרן הייתה הראשונה שהעבירה,  

 22חסר להם מחשבים, נושא של משפחות במצוקה כרגע עם כל  ילדים ש

 23המצב שנוצר, שאנחנו יודעים בוודאות ובתי הספר יודעים להעביר אלינו  

 24 רשימות לרשות ואנחנו ננסה לעשות הכול כדי לסייע.  

 25מחשבים שנתרמו לנו עם חברה   17כבר אנחנו בתהליך של השבחה של 

 26ר'ה מחינוך מיוחד שהם  מכרמיאל שהיא משדרגת מחשבים, יש שמה חב
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 1מחשבים. יש רשימות המתנה גם   17עובדים שם והם כרגע משקמים לנו 

 2מהרווחה, גם מה שאנחנו מקבלים מבתי הספר ונשתדל לתת מענה גם  

 3 חשוב לתת את הרגישות הזאת גם במצב שגרה. בצד הזה. 

 4ה  אני אוסיף למה שאתה אומר על הקול קורא. יש קול קורא לאמצעי קצ  א. אורן:

 5ללמידה מרחוק שנפתח כבר, אנחנו כמובן כבר בפנים. אנחנו מקוים  

 6שתוך כמה חודשים הנושא הזה כבר יהיה באמצעות מכרזים של המדינה,  

 7אבל מדובר שם בניידים, יחידות הטענה ואחר כך גם אמצעי תקשורת,  

 8אלף שקל.   100בענן אלף שקל. בבית ספר שהוא כבר  210-לכל בית ספר כ

 9 שהולך להגיע,  יש הרבה כסף 

 10זה בדיוק העניין, אייל, שזה הולך להגיע והרשות נכנסת לואקום הזה   י. גסר:

 11 ונותנת, משתדלת לתת מענה, מה שמשרדי ממשלה תוקעים.

 12זו אפילו לא חייבת להיות מה שנקרא משפחת מצוקה או משפחה מעוטת   א. צורף:

 13 יכולת. כלומר מספיק שיש שלושה ילדים ומחשב אחד,  

 14 נוצר משבר.  י. גסר:

 15אמרתי לכם את זה בפעם הקודמת, בית ספר לוקח בחשבון שיש כמה   א. אורן:

 16ילדים, שיש מחשב אחד והוא לא נותן לכל הילדים ישיבות כל היום. אבל  

 17מעבר לכך בתוך הקול הקורא יש גם סעיף של תמיכה. כלומר בתוך הקול  

 18  ות עפ"יהקורא יש שלושה סעיפים, סעיף אחד הוא סעיף תמיכה במשפח

 19 אשכול ומדד דיווח של בית ספר.

 20טוב. אני רוצה להודות לשניכם. יש לכם עוד שאלות? אין יותר שאלות על   ח. צורי, רה”ע:

 21 החינוך. 

 22 כן. לא, לי יש עוד שאלה.  מ. רחמימוב:

 23 מה? ח. צורי, רה”ע:

 24אני שמעתי, הקשבתי הכול כמובן הרוב היה מאוד ברור. אני רק היה חסר   מ. רחמימוב:
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 1 לי העניין של האחידות בין בתי הספר. 

 2 אני אענה לך על זה.  אחידות?  א. אורן:

 3 ו'. -רגע, שנייה אייל, אני רק אסיים. המתווה הבעייתי הוא לכיתות ה' מ. רחמימוב:

 4ותך את השאלה הבאה, אם  אני אענה לך על זה. תראי, אני אשאל א א. אורן:

 5יורשה לי, אם מותר לי. נאמר שיש בית ספר אחד שיש לו קצת פחות  

 6ימים ויש בית ספר אחר    5תלמידים וקצת יותר כיתות והוא יכול לעשות 

 7שהכול מלא לו והוא לא יכול, אין לו יותר את האפשרות הזאת. מה אני  

 8ו לא? המורים  אעשה? לבית ספר הראשון הזה שדיברתי עליו אני אגיד ל 

 9שלך לא יקבלו את המתווה הזה כי בית ספר אחר לא יכול לתת אותו?  

 10 נדמה לי שלא. תודה.  

 11ועל כן עשינו אפשרות, אמרנו ככה לבתי הספר, האחידות הייתה כזאת  

 12אתם תעשו את המקסימום שאתם יכולים כל אחד, את המקסימום. זאת  

 13' שלא יהיה מצב  האחידות עשינו אחידות מושלמת בכיתה אהאחידות. 

 14שיהיה בית ספר אחד שלא רואה את התלמידים בכיתה א' ובית ספר אחד  

 15ה',  -שכן ראה את הילדים בכיתה א'. זה עשינו אחידות. אבל האחידות ב

 16ו' היא כזאת שכל בית ספר יעשה את המקסימום שהוא יוכל לתת, כי  

 17ר  ימים. אז למה? יש כמה בתי ספ  3תארי לעצמך שהייתי קובע לו רק 

 18 שמסוגלים, לא חבל?  

 19 אבל השאלה איך אנחנו מתגברים על הפער הזה.   מ. רחמימוב:

 20לא רק זה, אבל גם כאן, סליחה רגע מרינה, אני אתן לך עוד תשובה   י. גסר:

 21בנושא הזה. גם כאן ראש העיר נתן מענה ואמר למנהלים מי שיבוא עם  

 22ד מקומות  הצעה, כי הם טענו שיש להם בעיה של כוח אדם גם לפתוח עו

 23 מחוץ לבית הספר. והוא הציע להם מי שיבוא עם הצעה, ירצה עוד מקום,  

 24 אני רוצה להתייחס לזה למה לא הסכמנו.  קרן:

 25הרשות תעמוד לרשותו, אבל אז עלה הנושא שיש בעיות של בטיחות   י. גסר:
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 1ובטחון, נושא של כוח אדם שלהם, אין עוד מורים. אבל המענה שהרשות  

 2 העמידה את כל האפשרויות לטובת הנושא.  

 3 אני חייבת לומר,  קרן:

 4אני לא יודע כמה, אני מניח שלקרן יש ידיעה יותר טובה כמה פער יכול   א. צורף:

 5 אם נוצר פער בבית הספר, להיווצר, אבל תלמידים בכיתה ו' 

 6 אז אני אגיד לך,  קרן:

 7 מתערבבים בחטיבות ביניים זה פער שאולי יהיה קשה,  א. צורף:

 8ד לגבי  אני מסכימה ולכן זאת סוגיה שנתנו עליה את הדעת. אני רק אגי קרן:

 9המבנים, ראש העיר באמת פנה אלינו המנהלים והציע להכשיר מבנים  

 10 בעיר כדי שילדים יוכלו ללמוד. 

 11צריך לקחת בחשבון שכשילד נמצא, בטח ילדים בכיתות ה', ו' שהם  

 12בודקים את הגבולות, גיל ההתבגרות מגיע יותר מהר היום, ואנחנו ניתן  

 13וחה של המנהל, רוב הסיכוי  לילדים ללמוד מחוץ למבנה מתחת לעינו הפק 

 14 שאירועי האלימות יגדלו וגם כל מיני אירועים של איבוד שליטה.  

 15במבנים כאלה הרבה פעמים יש מגע וחיכוך גם עם ילדים גדולים יותר,  

 16אם זה בתיכון ואשכולות פיס ומקומות כאלה או ברשויות מקומיות,  

 17ים, לא  במקומות שבהם יש גם אוכלוסייה מבוגרת או תושבים שנמצא

 18הייתי רוצה להתמודד עם איזושהי פגיעה מינית של ילד מחוץ לבית ספר  

 19או בכל מיני סיטואציות שבהן במגע של ילד מחוץ לחברת ילדים עלולים  

 20 לפגוש אותם, 

 21אני מבקש, קרן, בהקשר הזה אני חושב שהמנהלים צריכים לעשות   י. מרקוביץ:

 22 קוורום מפגש חודשי, 

 23 זה מתקיים.   אנחנו עושים,עשינו.   קרן:

 24 לא, לא. לעשות תיאום ציפיות, י. מרקוביץ:
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 1 מתקיים.  קרן:

 2לראות איפה הם עומדים וילדים שמקבלים פחות לקדם אותם יותר   י. מרקוביץ:

 3 במסגרת הבית ספרית. וזה יפתור את הבעיה. 

 4המפגש הזה בהחלט מתקיים. אנחנו בקשר יומי, לא שבועי, יש לנו קבוצה   קרן:

 5 משותפת, 

 6 יפה.  וביץ:י. מרק

 7אנחנו מתאמים את השעות האלה. אני יכולה להגיד שבתי ספר שהילדים   קרן:

 8לא מגיעים את אותו מספר שעות, למשל יום אחד פחות בלמידה, שמו  

 9מול הילדים בפיצולים בזום לא תומכי הוראה אלא כל מיני מורים  

 10ה  שנכנסו בינתיים כדי לעשות וי, שמתי שם את הרכזת הפדגוגית הכי טוב

 11שלי ואת הרכזות מקצוע הכי חזקות שלי שימצאו שם מול הילדים ויוכלו  

 12 לתת מענה גם פדגוגית וגם לראות שיש נוכחות. 

 13 טוב. קרן, תודה רבה.   ח. צורי, רה”ע:

 14 רק נאמר שפתחנו עוד כיתה תקשורתית אצל קרן,   א. אורן:

 15 פתחנו עוד כיתה תקשורתית, קרן:

 16 כיתות תקשורתיות, ויש לנו שלוש  א. אורן:

 17 איך השתלבו אגב הילדים התקשורתיים בכיתות רגילות? צ. אבישר:

 18 לא שמעתי. סליחה.  קרן:

 19 איך השתלבו הילדים התקשורתיים בכיתות רגילות?  צ. אבישר:

 20נהדר. נהדר. אתם מוזמנים לבוא לראות. שנה כיתה ה', שנה חמישית,   קרן:

 21בסרטון שהוצאנו   אנחנו פותחים עם כיתת תקשורת. אפשר לראות

 22לפתיחת כיתה א', אני מזמינה אתכם לראות אם אתם מצליחים לזהות  

 23אפילו את ילדי א' הצעירים שנכנסו בתוך כלל ילדי כיתות א', מאוד  
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 1 מרגש, ברמת שביעות רצון מאוד גבוהה של ההורים ואיכות שירות מאוד, 

 2 איכות השירות לא על ידנו נאמר,  א. אורן:

 3 ת נפרדות, כן? וזה כיתו א. צורף:

 4 נאמר ע"י גורמי המקצוע שמבקרים, א. אורן:

 5 את לא מדברת על תלמידי שילוב, זה כיתות נפרדות.   א. צורף:

 6טוב, יאללה חבר'ה, קודם כל תודה. ובואו לא נשכח קורונה ולא אנחנו   ח. צורי, רה”ע:

 7המצאנו אותה ויש כל מיני אילוצים בגלל הקורונה וזה לא אידיאלי וזה  

 8לא יהיה אידיאלי ואני מקווה שהיא תעבור מהר, למרות שאני מודיע לכם  

 9שאם אני הייתי שר החינוך לא הייתי פותח את בתי הספר עד החגים  

 10עושה סגר בחגים, עד אחרי החגים, ומי שלא מוצא חן בעיניו אז    והייתי

 11יש לו בעיה כי אני מודיע לכם ששלשום היינו כחולים, ירוקים והיום  

 12אנחנו כבר צהובים וזה משתנה מיום ליום וחצי דקה וחצי, דרך אגב כל  

 13השיטור העירוני שלנו נסגר, נקודת השיטור העירוני הם כולם בסגר. גם  

 14 ם באחדות שמעתי, בכל מקום פתאום אני מתחיל לשמוע.  סייעות וג

 15יימצא צוות או מישהו בצוות  חיים, איך נערכים אבל לתרחיש שחלילה   צ. אבישר:

 16נגוע או קובץ של תלמידים שנגוע. זאת אומרת יש איזושהי היערכות  

 17 ראשותית לתרחיש כזה? 

 18 היום זה קרה.   א. אורן:

 19 עה סגרו את בית הספר. הייתה מורה אחת נגו  ח. צורי, רה”ע:

 20 עכשיו הצוות שלי עובד על הצבות חלופיות של סייעות בגני הילדים כדי,   א. אורן:

 21כן, אבל בדרך כלל אם הצוות נגוע סוגרים את הגן, אז אין בעיה עם   י. מרקוביץ:

 22 הילדים.  

 23 לא, לא, לא.  א. אורן:
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 1 מה, משאירים את הילדים?  י. מרקוביץ:

 2בבידוד אז הצד השלישי לא בבידוד, רק מי שנחשף הולך  לא, ברגע שהם  א. אורן:

 3 לבידוד.  

 4 נו, מי שנחשף התלמידים בגן. י. מרקוביץ:

 5סייעות עכשיו בבידוד, עכשיו אנחנו צריכים למצוא סייעות מחליפות   20 א. אורן:

 6 כדי שמחר יהיו גנים. 

 7אני כן  חיים, עצה נוספת. אני פשוט שמעתי קשב רב את מה שאמרה קרן,  צ. אבישר:

 8חושב שהרשות יכולה להקצות תקציב מזערי בשביל לסייע להם בכל מה  

 9שקשור לנושא של הטיולים. זאת אומרת אם רוצים לתת להורים את  

 10הגמישות לא לשלם בפתח השנה, אוקי? זה מעמיד אותה בתוך איזשהו  

 11סעד זמנים די לחוץ, אני אומר הרשות יכולה לתת תקציב שהוא נראה לי  

 12רי מדובר בסוף על בודדים, ואז היא יכולה לשחק, היא יכולה  מזערי כי ה

 13 להזמין אוטובוס, היא יכולה להזמין שירות אבטחה יותר טוב, 

 14 לא, אבל אין לה בעיה. הרי היא לא מחליטה על טיול מהיום להיום.   י. גסר:

 15 ולתת לה את השקט הזה.   צ. אבישר:

 16 לוקח לה חודש, חודשיים מראש ואז היא מודיעה להורים, גובה.   י. גסר:

 17 תאמין לי שבשביל הבודדים האלה,  ח. צורי, רה”ע:

 18 אין להם בעיה. אין להם בעיה. י. גסר:

 19 בשביל הבודדים האלה תאמין לי יש לה כסף.   ח. צורי, רה”ע:

 20י ספק  לא, אין בעיה. לא צריכה להיות בעיה כרגע. אבל אם תהיה, אין ל קרן:

 21 שאם אפנה לאייל זה ייפתר ברמת המגבלות.  

 22 בסדר גמור.  צ. אבישר:
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 1 לפחות ברמת המגבלות.  קרן:

 2 קרן, תודה רבה. שבת שלום. חג שמח.  ח. צורי, רה”ע:

 3 תוספת לסדר היום:

 4. חבר המועצה מר צבי )ציקי( אבישר מבקש להוריד מסדר היום את  1

 5 נושא שיתוף  

 6 ( 7עיף ציבור בבחירת תחנת האוטובוס )ס

 7 . תובא הצעה לסדר של חבר המועצה מר איתי צורף, בנושא הנגשה עבור אנשים  2

 8 עם מוגבלויות לקראת תשפ"א

 9בואו נחזור רגע לסדר היום. יש תוספת לסדר היום, ברשותך ראש העיר,   י. גסר:

 10 אני תיכף אציג. 

 11תאריך  רגע, אפשר רק בהמשך לשיחה הזאת לבקש להצביע על קביעת  מ. רחמימוב:

 12 לכינוס ועדת חינוך? 

 13 על מה?  ח. צורי, רה”ע:

 14 לכנס ועדת חינוך. מ. רחמימוב:

 15 אנחנו נבקש מהיו"ר, הוא איננו פה היום, אנחנו נבקש ממנו כשיכנס.   ח. צורי, רה”ע:

 16הייתה. בזמנו רצו בתחילת ספטמבר ואז עוד פעם היה בעיות עם   י. גסר:

 17 ההנחיות.  

 18אבל זה לא קשור להצבעה וזה לא קשור לכלום. אנחנו נבקש ממנו ונגיד   ח. צורי, רה”ע:

 19 לו שהגיע הזמן שיכנס ועדת חינוך והוא יכנס. מה יש להצביע פה? הלאה.  

 20נושא שיתוף ציבור  ום את  טוב. אז חבר המועצה אבישר מוריד מסדר הי  י. גסר:

 21 .  7בבחירת תחנת האוטובוס. סעיף 

 22 לא, שאילתות קודם.  י. מרקוביץ:

 23לא, שנייה, אני מביא תוספת לסדר היום. ובמקום זה תובא הצעה לסדר   י. גסר:
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 1של חבר המועצה מר איתי צורף בנושא הנגשה עבור אנשים עם מוגבלויות  

 2 לקראת תשפ"א.  

 3מה ששלחת הצעה נוספת כי קיבלת   רגע אבישר, אני לא מביא את

 4 תשובות פה. 

 5 כן. צ. אבישר:

 6רק את הנאום מהמקום אנחנו נעשה את זה בסוף. אז מי בעד התוספות   י. גסר:

 7 לסדר? שינוי. אוקי. אז כולם בעד. 

 8 הוספת הסעיפים מחוץ לסדר היום לדיון   

 9 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 10 טוב.   ח. צורי, רה”ע:

 11 5.8.20מיום  09/20אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס' .  2

 12 . אוקי.  5.8.20מיום  09/20אישור פרוטוקולים ישיבת מועצה מס'   י. גסר:

 13   כמפורט 09/20לסדר היום אישור פרוטוקוקול   2סעיף 

 14 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 15 .  שאילתות מטעם חבר המועצה מר צבי אבישר: 3

 16 יפה של העירייה על חניה המנוגדת לחוק בשטח פרטי? א. מהי מדיניות האכ

 17ומתי תוחזר שעת  18:00ב. מדוע הוקדמה שעת הסגירה של מתחם החי פארק לשעה 

 18 הסגירה המקורית?  

 19שאילתות. נעבור לשאילתות. מטעם חבר המועצה מר אבישר. מהי   י. גסר:

 20 מדיניות האכיפה של העירייה על חניה המנוגדת לחוק בשטח פרטי?  

 21אכיפת החניה מתחלקת לשניים: הסדרי חניה ואיסורי חניה. אין אכיפת  

 22הסדרי חניה בשטח פרטי. לעניין איסורי חניה תלוי בנסיבות וכל מקרה  
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 1 לגופו של עניין. 

 2  18:00. מדוע הוקדמה שעת הסגירה של מתחם החי פארק לשעה  2אלה ש

 3 ומתי תוחזר שעת הסגירה המקורית? 

 4בעקבות הנחיות משרד הבריאות בהגבלת מספר האנשים במתחם ובגלל  

 5מורכבות האתר וגודל השטח מופנים התושבים לפארקים חלופיים  

 6 בקרבת מקום, כמו איינשטיין, הבנים ובשן.  

 7 ומסילת הרכבת גם.   ח. צורי, רה”ע:

 8 גם למסילה. נכון.  י. גסר:

 9יריב, זה שאילתא שלי, אבל אני שאלתי את זה אחרי שביררתי במשרד   י. ענבר:

 10הבריאות ולא יודעים מדבר כזה. כלומר יש הנחיה לפתיחת פארקים, אין  

 11 הנחיה לשעות.  

 12ת, הייתי  אם אתה שואל אותי ואני הייתי צריך להחליט לפי הקפסולו ח. צורי, רה”ע:

 13 סוגר את כל הפארקים.  

 14 . אבל,  יכול להיות י. ענבר:

 15 לצערי הרב יש תחושה בציבור,  ח. צורי, רה”ע:

 16אבל למה שעה? תגביל את כמות האנשים, אבל למה להגביל את זה   צ. אבישר:

 17 בשעות?  

 18 לא, אבל בגלל המורכבות של האתר אז אתה צריך להביא שומר וכל מיני,  י. גסר:

 19לא רק זה, זה השירותים ואם נכנס לשירותים רבע שעה לנקות אחריו   ”ע:ח. צורי, רה

 20 שהוא נכנס. זה סיפור.  

 21 תגביל כמות. יש עניין של כמות אנשים, י. ענבר:

 22 כן, אבל המתחם בנוי אחרת.  י. גסר:

 23איש. אבל למה לסגור   50איש,   200איש,   300יש הגבלה, תגיד שמותר  י. ענבר:
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 1 אותו בחמש? 

 2איך? אתה יודע כמה אתה יכול בפארק היום? תסתכל. אם שאלת את   י. גסר:

 3 משרד הבריאות, תבדוק כמה מותר התקהלות היום. 

 4 אבל יריב, בין שש לתשע בערב,  צ. אבישר:

 5 הלאה. חבל על הזמן.   ח. צורי, רה”ע:

 6 : ענבר  שאילתות מטעם חבר המועצה מר יריב   .4

 7והיכן פורסמה  21:00א. מתי התחילה הנהלת החי פארק לסגור את המתחם לפני השעה 

 8 ההחלטה על כך? 

 9ב. מהי עמדת מבקר המדינה באשר לתשלום בכניסה למתחם הפארק ואילו הנחיות ניתנו 

 10 ע"י מוסד המבקר בעקבות ביקורו בפארק?

 11 שיו לשאילתא של יריב ענבר.  אני עובר עכ י. גסר:

 12 למי לפנות ברשת המתנ"סים רק? א. צורף:

 13 מה? י. גסר:

 14 למי לפנות ברשת המתנ"סים? א. צורף:

 15 ליו"ר.   ח. צורי, רה”ע:

 16 אבל הוא לא מגיע, הוא גם לא עונה.   צ. אבישר:

 17 יש מנכ"ל, צריך להיות מנכ"ל שם.    דובר: 

 18היום. מנחם שינדלר לא קיבלתי ממנו  אני לא קיבלתי ממנו מענה עד  צ. אבישר:

 19 מענה. אם קיבלתי מענה זה היה מעומר. 

 20 אז תקפוץ לשם, אתה לא עובד. הלאה, נו.  ח. צורי, רה”ע:

 21 , 21:00מתי התחילה הנהלת החי פארק לסגור את המתחם לפני השעה  י. גסר:



33 
 עיריית קריית מוצקין  

 2020 ספטמברב 2  10/20ישיבת מועצה מן המנין מס' 

 1 מה אתה מתחיל עוד פעם? זה אותו דבר.  ח. צורי, רה”ע:

 2 אבל? כתוב ממתי. ממתי זה  י. ענבר:

 3אז אני עונה. כידוע משרד הבריאות משנה מעת לעת את ההנחיות ויש   י. גסר:

 4כאוס מוחלט בכל הנושא ולכן הנהלת החי פארק מבצעת פעולות בהתאם.  

 5זה דברים שמשתנים תדיר, פעם אמרו ככה, ככה. אין להם איזה מועד  

 6 להגיד לך מתי זה השתנה, כי זה כל פעם בהתנהלות, 

 7ואיפה זה מתפרסם? רק על השער של הפארק או גם באינטרנט,   רף:א. צו

 8 בפייסבוק, משהו? 

 9יש, יש פרסום. מהי עמדת מבקר המדינה באשר לתשלום בכניסה למתחם   י. גסר:

 10 הפארק ואילו הנחיות ניתנו ע"י מוסד המבקר בעקבות ביקורו בפארק? 

 11ירותית  העירייה בתהליך שינוי יעוד האטרקציה של השטח לאטרקציה תי 

 12 עפ"י המלצת מבקר המדינה בסיור שהתקיים.  

 13 . שאילתות מטעם חברת המועצה גב' עפרה רוסמן:5

 14אוגוסט על הפרת הנחיות משרד הבריאות ע"י פקחי  -א.  כמה דו"חות חולקו בחודשים יוני

 15 העירייה? 

 16מטעם חברת המועצה גב' עפרה רוסמן. כמה דו"חות חולקו   שאילתא י. גסר:

 17אוגוסט על הפרת הנחיות משרד הבריאות ע"י פקחי  -בחודשים יוני

 18 העירייה?  

 19דו"חות לעסקים ואכיפה בנושא של מסיכות, עטיית מסיכה של   6חולקו 

 20 אנשים פרטיים מבוצעת ע"י משטרת ישראל.  

 21 כי אין לנו סמכות.   ח. צורי, רה”ע:

 22  ילתות מטעם חבר המועצה מר איתי צורף: . שא6

 23א. האם בכוונת העירייה לשנות את מדיניות חלוקת המלגות והתמיכות לסטודנטים תושבי 

 24  העיר בעקבות משבר הקורונה לקראת שנת הלימודים תשפ"א?  

 25ב. האם וכיצד מבצעת העירייה ביקורת יזומה על האופן שבו מוסדות בעיר, עירוניים 
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 1 ם, ממלאים אחר הנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה? ושאינם עירוניי

 2שאילתות של מר איתי צורף. האם בכוונת העירייה לשנות את מדיניות   י. גסר:

 3חלוקת המלגות והתמיכות לסטודנטים תושבי העיר בעקבות משבר  

 4 הקורונה לקראת שנת הלימודים תשפ"א? 

 5קטגוריות: מלגה על סך   4 מדיניות המלגות של הרשות מצוינת, ישנן 

 ₪6 שזה פרויקט ייחודי שלנו, משותפת בין הפיס לפרויקט פר"ח   10,000

 ₪7, זה מה שיוצא מתקציב התמיכות   1,200והעירייה. מלגה על סך 

 8לסטודנטים שמגישים ועונים לקריטריונים. ומלגה כפולה, עשינו הסכם  

 9, מלגה כפולה  של שיתוף פעולה גם עם מכללת גורדון וגם עם גליל מערבי

 10 לסטודנטים שלומדים במוסדות האלה.  

 11השנה למשל כל מי שהגיש אנחנו העלינו כל פעם את הסף כי היה לנו כל  

 12 ושהי יתרה וכמעט כל מי שהגיש קיבל השנה. פעם איז 

 13 זה לפי היתרות.   א. צורף:

 14בוודאי. אנחנו קודם כל קובעים איזשהו סכום של הכנסה כדי לראות   י. גסר:

 15דים. אם נשארת איזושהי יתרה אנחנו מגדילים כל פעם את  איפה עומ

 16 המדד.  

 17האם וכיצד מבצעת העירייה ביקורת יזומה על האופן שבו מוסדות בעיר,  

 18עירוניים ושאינם עירוניים, ממלאים אחר הנחיות משרד הבריאות  

 19 להתמודדות עם נגיף הקורונה? 

 20כינה פלקט  פקח רישוי עסקים מסייר בעסקים ומפקח. כמו כן הרשות ה

 21לכל עסק עם ההנחיות להצבה בכניסה בכל עסק ומפקח על רישוי עסקים  

 22 בודק את תנאי התו הסגול בהתאם לתצהיר שעליו חתום בעל העסק.

 23אני אומר משהו, זה לא עוד שאלה אבל אני יודע, חיים, שזה נושא שחשוב   א. צורף:

 24אבל לא רק,  מד, - לך אז חשוב לציין אותו. יוצא לי לא מעט להסתובב ברב

 25 מד, -ספציפית ברב

 26 מה, אתה לא עובד?  ח. צורי, רה”ע:
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 1- אני עובד. אני גם עושה קניות לבית, זה גם עבודה. יצא לי להיכנס לרב א. צורף:

 2מד הלוך וחזור, הלוך וחזור בלי הפסקה והשומר לא ירים אליך לא רק  

 3 לא את המדחום, גם לא את העיניים. 

 4מד, זה ידוע לנו. הבעיה היא  - לנו בעיה מאוד גדולה ברבתשמע, יש  ח. צורי, רה”ע:

 5שקודם כל השומרים האלה וכל הניקיונות סביב, בחוץ, הכול ידוע לנו. זה  

 6תלוי בחברת הניהול שבעלי העסקים, כולל רסקו וכל העולם לקחו והם  

 7רק לא מזמן קיבלו דו"ח מאתנו ומקבלים דו"חות מאתנו וכנראה שזה  

 8 לא מזיז להם כל כך. 

 9הבעיה היחידה שהמדינה הזו והממשלה הזו כנראה חושבת שהיא מנהלת  

 10את כל העולם ומתעלמת מראשי הרשויות ומהרשויות עצמן, כי אם הם  

 11היו נותנים לנו את הזכות לעשות קנסות לאנשים שלא עוטים מסיכות,  

 12תאמין לי זה היה נראה אחרת. ולצערי הרב גם המשטרה העירונית  

 13, סליחה, אני אמרתי לו את זה בפנים וגם על יד  במוצקין והמפקד שלה

 14 המפקד שלו, הוא בחור טוב.  

 15אני אגיד לך יותר מזה, אמרתי למפקד שלו הוא צריך ללכת שבוע ימים  

 16, כי אין מה לעשות, אני לא יכול עכשיו  ואחר כך לחזור לפהלבלפור  

 17בתור פקח ולעשות לך דו"ח. ותהרוג אותי  לראות אותך בלי מסיכה בחוץ 

 18ותסביר לי למה המדינה הזו לא יכולה להאציל סמכויות לפקחים לעשות  

 19 את הדבר הזה. לא יכול להבין. אז זה המצב.  

 20אז אם המשטרה לא נכנסת בעצמה ולא עושה דו"חות והמפקד פה הוא  

 21מד  -בחור טוב מאוד שהוא רחמן בן רחמן ואתה צודק, יש ברדק ברב

 22 ו. בקשר לכל דבר, לא רק בקשר למסיכות. וזה 

 23מד בחוץ, הייתי כבר  -ואני אגיד לך יותר מזה, דיברנו פעם על שיפוץ הרב

 24אמרו לי המנכ"ל התחלף, זרקו    21-פגישות. אחרי הפגישה ה 20-איתם ב

 25עכשיו תתחיל עם האחר לדבר כי הם רצו, השטח  אותו והביאו אחר. 

 26המערבי הרי הוא שלהם והם רצו לבנות שמה מסחר ועוד, והגענו איתם  

 27מד. אז הם מתמזמזים  -ולהסכמות בתנאי שישפצו את כל הרב להבנות

 28 ומתמהמהים וכל מיני כאלה. 
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 1הבעיה העיקרית שבקניון כל החנויות שייכות לבן אדם אחד ופה מי  

 2שבנה, אני לא נכנס לו לכיס, כנראה היה במצוקה, מכר חנויות לאנשים  

 3שיו  חנויות שהם של אנשים פרטיים, לך עכ 100-ויש פה איזה יותר מ

 4תאגד אותם, תביא אותם, תעשה איתם. אז הצלחנו לעבור את הכול והוא  

 5 הסכים כבר לעשות את הכול במקומם אבל זה אתה יודע. 

 6 בגלל זה פיטרו אותו.   צ. אבישר:

 7 כנראה.  ח. צורי, רה”ע:

 8 תוספת לסדר היום:

 9. תובא הצעה לסדר של חבר המועצה מר איתי צורף, בנושא הנגשה  2

 10 מוגבלויות לקראת תשפ"אעבור אנשים עם  

 11תובא הצעה לסדר של חבר המועצה מר איתי צורף בנושא הנגשה עבור   י. גסר:

 12אנשים עם מוגבלויות לקראת תשפ"א. אז פה אני חייב להגיד לך שאתם  

 13צריכים לדייק כי אבישר העביר שאלה גם אלי וגם אל מהנדס העיר. ורוני  

 14טובי, מהנדס העיר השיב ואמר שהשטח המצולם בסרטון הוא שטח  

 15 ה שם אינה אפשרית.  פרטי, ככה שההנגש

 16לאותו תושב יש חלופה, שתי חלופות אפילו. הרשות אין לה מגע לשם, אני  

 17לא יכול לעשות שם כלום, אבל התושב מהמיקום שהראית בסרטון יש לו  

 18דרך הפארק וגם דרך   11מד, גם מתוך קדיש לוז  -שתי חלופות להגיע לרב

 19 בן גוריון.  

 20של   ובגדול אני יכול להגיד לכם שלרשות יש תוכנית אב בנושא הזה

 21הנגשות. אנחנו עובדים גם לפי החוק, גם בלוחות זמנים שקצובים לנו  

 22ועשינו הנמכה של המדרכות במעברי חציה, תשימו לב. עשינו הנגשה של  

 23תחנות האוטובוס, עשינו הנגשה בפארקים, עשינו במבני ציבור. ואנחנו  

 24 עובדים עפ"י החוק ועפ"י לוחות הזמנים.  

 25 עניין הזה. יריב, כמה דברים ב צ. אבישר:

 26אני אומר שתי מילים, זו גם הצעה משותפת, ממש שתי מילים ואת שאר   א. צורף:

 27הזמן אני אשאיר לציקי כי החלק הארי של ההצעה בעצם מוצע על ידו.  
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 1ההצעה הזאת נחלקת לשתיים, באמת סוגיית ההנגשה וסוגיית ההסעות.  

 2לשבח את  לגבי סוגיית ההסעות אני מבין שהיא נפתרה ובזה אני רוצה 

 3 ראש העיר שבאמת מהר מאוד לאחר שזה צף מההורים זה טופל.  

 4לגבי ההנגשה, לפעמים החוק נותן, לא רוצה לומר אקסטרה זמן אבל  

 5או  החוק נותן לא מעט זמן. ויש סוגיות מסוימות בעיניי כמו הנגשה 

 6זכויות לאנשים עם מוגבלויות שבהם צריך לנסות להיות יותר נקרא לזה  

 7 ק.  צדיקים מהחו

 8מד, אני יודע שיש ברח' דבורה כל מיני  -יש מקומות בעיר, היה אגב ברב

 9מקומות שבהם שתי מדרכות לא נפגשות ויש מעבר באמצע, אמנם לא  

 10מעבר חציה אבל ירידה לכביש. מה שאדם שמתנייד בכיסא גלגלים צריך  

 11לעשות זה חתיכת הקפה כדי להצליח להגיע למקום שאליו הוא רוצה  

 12 להגיע.  

 13בעבר פניתי לרוני ומהר מאוד טופל מקום אחד, אבל יש לא מעט  אני 

 14מקומות כאלה. אני חושב שצריך לעשות איזושהי סקירה של כל  

 15המקומות בעיר ולנסות לעשות את זה אפילו לפני המועדים שהחוק נותן  

 16 שמענו עכשיו ביקורת מראש העיר,  כי חוק אנחנו יודעים מה הוא שווה. 

 17ה מסתדר כל כך טוב עם רוני, תן לו את הרשימה שאתה חושב  אם את ח. צורי, רה”ע:

 18 שצריך לעשות, 

 19 אני לא יכול להסתובב לבד בכל העיר, זה לא התפקיד שלי. א. צורף:

 20אבל איתי, הוא שאמרת אנחנו מבחינת מה שצריך לעשות עושים. אם   י. גסר:

 21ידוע על מקום ספציפי, מסוים שיש איזה בעיה תביא לפתחנו, כמו  

 22 ואמרת שטופל מיידית,   שהבאת

 23כן, אז במקרה תושב ברח' חיבת ציון יפנה אלי ותושב ברח' דבורה, לא   א. צורף:

 24 יודע, או לא פנה אלי או לא,

 25 אין הנגשה לפסי מעבר חציה?  ח. צורי, רה”ע:

 26 אין שם מעבר חציה.  א. צורף:
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 1ירד לתוך   אז מה אתה רוצה שאני אעשה לו הנגשה? מה אתה רוצה שהוא ח. צורי, רה”ע:

 2 הכביש בלי מעבר חציה?  

 3 זה לא משהו פשוט.   י. גסר:

 4 הוא יצטרך לרדת לכביש איפה שהוא בכל מקרה.  א. צורף:

 5בוא, בוא, זה יותר מורכב ממה שנדמה לך. אם החליטו ששמה לא צריך   ח. צורי, רה”ע:

 6 מעבר חציה, אז אל תבקש ממני לעשות לו הנגשה שירד לתוך הכביש. 

 7 כנראה צריך לעשות שם מעבר חציה. אז  א. צורף:

 8 זה משהו אחר. זה כבר אתה עכשיו מפתח את הדיון.   ח. צורי, רה”ע:

 9אבל אם ליד בית ספר קורצ'אק יש כניסה אחורית של אב בית, גם שם   א. צורף:

 10אין מעבר חציה ועשו הנגשה כי מבינים שכדי לרדת שם לכביש, להצליח  

 11 לעבור, 

 12 איפה? איפה?  ח. צורי, רה”ע:

 13 בכניסה של אב הבית בבית ספר קורצ'אק בחיבת ציון.   א. צורף:

 14 איפה שהפתח, נכון. אז על מה אני מסביר? אם אנחנו,  י. גסר:

 15אז עשו שם שיפוע ואין שם מעבר חציה כי מבינים שאנשים שהולכים   א. צורף:

 16מדים אם לא יהיה להם את השיפוע הזה יצטרכו להקיף מיגאל  -לרב

 17 אלון, 

 18י, מי שפונה ופונים, זה לא שרק אתה פונה, פונים תושבים, יודעים  אית י. גסר:

 19איפה שאנחנו אולי   ,איך לפנות לעירייה, יש את כל האמצעים, מטופלים

 20לא זיהינו שיש צורך, אבל הרוב מטופל והרוב מונגש והרוב נעשה עפ"י  

 21 חוק.  

 22 יאללה קדימה.   ח. צורי, רה”ע:



39 
 עיריית קריית מוצקין  

 2020 ספטמברב 2  10/20ישיבת מועצה מן המנין מס' 

 1ון ששלחתי אליך לא היה בו רק מקום אחד,  לא, אבל דרך אגב לגבי הסרט א. צורף:

 2 אני הלכתי עם אשתו של אותו בחור, 

 3אבל אין מעבר חציה שם. אתה הלכת איפה שמול הבית ספר, אתה צריך   י. גסר:

 4 גם מעבר חציה.  

 5מד מהמקום של קדיש לוז, אחרת אתה  - זו הדרך הקצרה ביותר לרב א. צורף:

 6 מתחיל לעשות לו מעקפים. 

 7פונה   11ל אני אמדוד איתך זמנים. אם הוא הולך מקדיש לוז לא, אב י. גסר:

 8 איפה שהפיצה לתוך הפארק ונותן דוך מבן גוריון, 

 9 הוא חווה את זה כל יום.   א. צורף:

 10 עזוב, זה דקה הבדל.  י. גסר:

 11 אתה יודע מה? הערה קטנה אחרת.   א. צורף:

 12 ויש לו גם דרך בן גוריון.  י. גסר:

 13אחר שהוא עקרוני. אני נפגש עם התושבים, אני רושם את  אוקי. משהו  א. צורף:

 14הפניה שלהם, מצלם, מתעד ועושה את זה על זמני הפרטי. ושולח לך את  

 15 זה בצורה מסודרת. תגיב. 

 16 לא, אבל רוני אמר,   י. גסר:

 17 אני הגבתי שבוע אחר כך לרוני. רוני קיבל ממני שבוע אחר כך,  א. צורף:

 18 תקשיב, י. גסר:

 19כשלא קיבלתי ממך מענה גם אחרי ששאלתי אותך בפעם השנייה, אוקי?   א. צורף:

 20 אז פניתי שבוע אחר כך לרוני. אתה קיבלת לפני כן. 

 21 אז תשלח ישר לרוני.   ח. צורי, רה”ע:

 22ך לבדוק. אז כשבדקתי עם רוני הוא אומר לי  לא, אבל זה משהו שאני צרי  י. גסר:
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 1 כבר נתתי לו תשובה.  

 2 תגיד לי קיבלתי. שאלתי אותך, כי אני הרי, תקשיב,   א. צורף:

 3 טוב, בוא, בוא, אבל זה לא חלק, ח. צורי, רה”ע:

 4 איך שלחת לו שבוע, אתה שלחת לי ולו במקביל, נו.  י. גסר:

 5 יק לך בפרטים.לא, בוא תראה את הווצאפ. אני מדי א. צורף:

 6 אז אני רוצה שאתם מסתדרים טוב עם רוני, ישר לרוני הכול.   ח. צורי, רה”ע:

 7בואו חבר'ה, תאמינו לי שיש מענה על הכול. זה לא משנה מי פונה, אנחנו   י. גסר:

 8 נותנים תשובות לכולם.  

 9. תובא הצעה לסדר של המשנה לראש העיר מר יוסי מרקוביץ, 9

 10 ק טאקומה לפארק "הידידות"  של פאר בנושא שינוי שמו

 11תבוא הצעה לסדר של המשנה לראש העיר מר יוסי מרקוביץ' בנושא    י. גסר:

 12 שינוי שמו של פארק טאקומה לפארק הידידות. בבקשה יוסי. 

 13עם העיר טאקומה בארה"ב במדינת  אני אעשה את זה בקיצור. אנחנו  י. מרקוביץ:

 14רבי קשרנו קשרי  וושינגטון שנמצאת על גבול אלסקה שמה בצד המע

 15, אני גם לא הייתי אז חבר מועצה, זה היה בזמנו של  1979ידידות בשנת 

 16 משה גושן.  

 17הם תרמו איזה גן, פארק, מתקנים לפארק. מאז כבר למעלה    80-בשנות ה 

 18שנה נדמה לי, חיים, מרגע שאתה נהיית ראש עיר ואנחנו יש לנו את   30-מ

 19יהודי, מהקהילה  חלופת המכתבים, מי שטיפל בזה שם היה אדם 

 20. יותר מדי לא קרה. שלחנו לשמה עשרות הזמנות  היהודית, בשם ג'ק רוני

 21 לראשי ערים שהתחלפו שם, 

 22 הם פשוט רצו לנתק מגע מאתנו.  עזוב,  ח. צורי, רה”ע:

 23בכל אופן המגע נותק, יש תכתובת בעניין הזה. ולכן מה שאני מציע  כן.  י. מרקוביץ:

 24 מכיוון, 
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 1 ובינתיים את כל המתקנים אנחנו עשינו ולא הם.   ח. צורי, רה”ע:

 2זה מה שאני אומר. מאחר והפארק חידש את פניו, מאחר והפארק קרוב   י. מרקוביץ:

 3מאוד לבניין העירייה, להפוך אותו לפארק הידידות ולשים שם שלט או  

 4שלטים של כל הערים התאומות שלנו בעולם, שמגיעים לפה לבקר אותנו.  

 5 הערים התאומות, פארק הידידות. זהו, זאת הצעתי.  לעשות את זה פארק 

 6 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אבישר נמנע, השאר כולם בעד.  י. גסר:

 7לסדר היום הצעה לסדר של המשנה לראש העיר מר יוסי     9סעיף 

 8 כמפורט -מרקוביץ

 9 חברי המועצה הצביעו בעד  ,שאר  1 - נמנעים

 10. תובא הצעה לסדר של המשנה לראש העיר מר יוסי מרקוביץ', 10

 11 ד"ר אברהם לוינהרץ ז"ל  בנושא הנצחת 

 12תובא הצעה לסדר של המשנה לראש העיר מר יוסי מרקוביץ' בנושא   י. גסר:

 13 הנצחת ד"ר אברהם לוינהרץ ז"ל.  

 14  טוב. הגיע מכתב מהנכד שלו לפני מספר ימים. אני פשוט אקריא ומי י. מרקוביץ:

 15שירצה אני אעשה הרחבה. לפני מספר ימים התקבלה פנייתו של מר אבנר  

 16גלר, נכדו של ד"ר אברהם לוינהרץ, בעניין צוואתו וקרית מוצקין. ד"ר  

 17לוינהרץ ברח לגרמניה, שירת כקצין בצבא הגרמני במלחמת העולם  

 18הראשונה, זכה בצו ההצטיינות מהקיסר הגרמני. עוד בגרמניה נבחר  

 19קמה של הטכניון בחיפה והיה בין התומכים הבולטים  כחבר בצוות הה

 20 בשפה העברית.   ללימוד

 21ללמד פיזיקה ומתמטיקה בביה"ס הריאלי   חלעלה לישראל וה  1935בשנת 

 22נשלח לנהל בית הספר היסודי הראשון מקרית  בחיפה. תוך כדי בקשתו  

 23מוצקין, בי"ס אחדות, שביה"ס הריאלי פרש עליו את חסותו בשנותיו  

 24הראשונות. משהחל לנהל את ביה"ס החדש הבין כי הקמת בית ספר, אז  

 25צריך לבנות בית ספר תיכון ממשיך לבי"ס  היה עד כיתה ח' בי"ס אחדות, 
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 1וא עשה, נבנה בית הספר התיכון.  היסודי וזה כורח המציאות וזה מה שה 

 2באזרחות הכבוד של העיר, באזרח כבוד של    1949על פועלו זה זכה בשנת 

 3 בתואר יקיר העיר קרית מוצקין.   1959קרית מוצקין ובשנת 

 4לימים ביה"ס שהוא הקים נקרא ביה"ס התיכון ע"ש לוינהרץ. משנקרא  

 5חד  ביה"ס התיכון החדש אורט הושמט שמו משם ביה"ס מ  1996-ב

 6ומאידך באותו מבנה שבו היה קיים תיכון לוינהרץ התחיל לפעול ביה"ס  

 7היסודי אלונים. ביה"ס אלונים סגור היום וכיום פועל במקום ביה"ס  

 8 התיכון הטכנולוגי עתיד.  

 9מה שאני מציע זה לפנות, לקבל החלטה לפנות לרשת עתיד ועל המבנה  

 10נו באחדות, הוספנו  המקורי שנקרא פעם תיכון לוינהרץ נבקש, כמו שעשי

 11אחדות ע"י יחזקאל רוזן, שהם יקראו לביה"ס בי"ס עתיד לוינהרץ ואין  

 12שום בעיה עם זה, זה באמת בנין שנקרא על שמו, שהוא בנה אותו, הוא  

 13 פעל כביה"ס התיכון הראשון. זאת ההצעה. היה אחראי לו,

 14 אוקי. מי בעד,  י. גסר:

 15 הם צריכים להסכים כמובן.  ח. צורי, רה”ע:

 16 כולם בעד. טוב.  . גסר:י

 17לסדר היום הצעה לסדר של המשנה לראש העיר מר יוסי    10סעיף 

 18 כמפורט -מרקוביץ

 19 פה אחד  -דחברי המועצה הצביעו בע

 20 

 21. אישור תוכנית חומש מעודכנת של מפעל הפיס ואישור הקדמת  11

 22 2025-2024מימון לשנים 

 23מצורפת. ואישור הקדמת  אישור תוכנית חומש מעודכנת של מפעל הפיס,  י. גסר:

 24 . מי בעד? כולם בעד. 2024-2025מימון לשנים 
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 1 כמפורט-לסדר היום אישור תוכנית חומש  11סעיף 

 2 פה אחד חברי המועצה הצביעו בעד 

בסך  12 אלמוגי  גן  ירוק"  "פיס  תב"ר  פתיחת  אישור   .300,000    .₪ 3 

 4  מפעל הפיס מקורות מימון: 

 5 פיס ירוק גן אלמוגי, אישור פתיחת תב"ר י. גסר:

 6רגע, לפני שהוא מקריא פה כל כך הרבה ושאתם תחשבו שיש לנו פה   ח. צורי, רה”ע:

 7מיליונים, אז אנחנו העברנו לפני כמה חודשים או אפילו יותר תוכנית  

 8שאנחנו רוצים לבנות קונסרבטוריון ואחרי שראינו באיזה בוץ אנחנו  

 9ביב, החלטנו שלא לבנות את  נמצאים עם גני הילדים ובתי הספר וכל המס

 10הקונסרבטוריון הזה והכסף הזה של מפעל הפיס מועבר לכל מיני סעיפים  

 11אחרים, כמו למשל לבנות אולם התעמלות בבי"ס ריבלין שזה לא היה  

 12רק דוגמא אחת. או לבנות מתנ"ס במשכנות אומנים זה   בתוכנית בכלל.

 13 דוגמא שנייה וכל מיני דברים מהסוג הזה. 

 14 ומה יהיה בתא השטח במקום הקונסרבטוריון?  צ. אבישר:

 15 מה? מה?  ח. צורי, רה”ע:

 16 מה יהיה בתא השטח?  צ. אבישר:

 17 בתא השטח יהיה קונסרבטוריון בעוד,  ח. צורי, רה”ע:

 18 זאת אומרת הוא יהיה שדה בור.  צ. אבישר:

 19 בקדנציה הבאה, חיים.  דובר: 

 20 מה? ח. צורי, רה”ע:

 21מה הוא יהיה, אתה מדבר איתי באזור של  זאת אומרת הוא יהיה, אז ש  צ. אבישר:

 22 משכנות. 
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 1 נכון.  ח. צורי, רה”ע:

 2 הבנתי.   צ. אבישר:

 3 אז מה?  ח. צורי, רה”ע:

 4 לא, אני רוצה להבין.  צ. אבישר:

 5 מה אתה מציע?  ח. צורי, רה”ע:

 6 לא, אני מנסה, אתה מעלה את זה פעם ראשונה,  צ. אבישר:

 7 מציע. אז אני שואל מה אתה  ח. צורי, רה”ע:

 8 אני צריך לחשוב. אתה יודע זה,  צ. אבישר:

 9טוב. שמעת את ההצעה של רוטמן פעם שעברה. הוא קצת הסתבך איתה   ח. צורי, רה”ע:

 10 אבל שמעת, 

 11 אני לא כל כך מקשיב לרוטמן אבל בסדר, תזכיר לי.  צ. אבישר:

 12 הכסף. לא חשוב. אבל הוא אמר כשאתה רוצה להביא הצעה תביא גם את  ח. צורי, רה”ע:

 13לא, על הכיפק, אני זורם, הכול בסדר. אני לא מבקר, אני רק בא ואומר   צ. אבישר:

 14בסוגיה הספציפית הזאת, אתה יודע, אתה מנחית את זה, זה מבושל,  

 15 אתה אומר אנחנו נכנסנו, נקלעים לבוץ,  

 16 מאוד רצינו לעשות את הקונסרבטוריון. מאוד מאוד אפילו.   ח. צורי, רה”ע:

 17 המשמעויות? מה הקושי. מה צ. אבישר:

 18 לא שומע.  ח. צורי, רה”ע:

 19 מה הקושי? מה הבוץ?  צ. אבישר:

 20 כסף. י. גסר:
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 1 כסף. כסף, כסף. אתם לא, אני לא מצליח להכניס לכם את זה לראש.   ח. צורי, רה”ע:

 2 לא, לא, לא.  צ. אבישר:

 3עוד  אני רוצה, אני רוצה, מבקש, בסדר? שעוד חודש, עוד חודשיים,  ח. צורי, רה”ע:

 4שלושה כשנתחיל לעשות את התקציב החדש מישהו מכם שמבין בתקציב  

 5שיבוא ושיראה לנו איפה אנחנו עושים טעות ואיפה אפשר להביא כסף  

 6 ואיפה אפשר לחתוך. 

 7 זה בכיף, זה מה שביקשנו שנה שעברה.  צ. אבישר:

 8 לא, לא. שנה שעברה אפילו לא באתם לישיבה.  ח. צורי, רה”ע:

 9 לא.  צ. אבישר:

 10 אני אזכיר לך לא באתם לישיבה.  צורי, רה”ע: ח.

 11 לא משנה. יושבים אצלך בלשכה? א. צורף:

 12 מה? ח. צורי, רה”ע:

 13 נשב אצלך?  א. צורף:

 14 לא אצלי. יש פה גזברית, תשבו איתה.    אצלי? ח. צורי, רה”ע:

 15 נשב איתה אצלך.  א. צורף:

 16 תשאלו את כל השאלות, היא תענה לכם. טוב, יאללה תמשיך.  ח. צורי, רה”ע:

 17 אישור פתיחת תב"ר,  י. גסר:

 18יש עניינים של מדיניות, היה טוב לשבת עם ראש העיר ולא רק עם   א. צורף:

 19 הגזברית.  

 ₪20. מקורות מימון   300,000אישור פתיחת תב"ר פיס ירוק גן אלמוגי בסך  י. גסר:

 21 מפעל הפיס. מי בעד? כולם בעד.
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 1 לסדר היום פתיחת תב"ר 'פיס ירוק'  כמפורט  12סעיף 

 2 פה אחד חברי המועצה הצביעו בעד 

 3 

 4. מובא לאישור תבחינים לחלוקת תמיכות למוסדות ציבור הפועלים  13

 5 בקהילה. מצ"ב התבחינים בצירוף חוות דעת היועמ"ש 

 6מובא לאישור תבחינים לחלוקת תמיכות למוסדות ציבור הפועלים   י. גסר:

 7בקהילה. מצ"ב התבחינים בצירוף חוות דעת היועץ המשפטי. מי בעד?  

 8 כולם בעד.  

 9 לסדר היום אישור תבחינים לחלוקת תמיכות  כמפורט   13סעיף 

 10 פה אחד חברי המועצה הצביעו בעד 

 11  ₪250,000 לסך  1,250,000מסך   1141מס'  . אישור הקטנת תב"ר14

 12 ₪(   1,000,000 ₪ )סה"כ הקטנה 

 13 אושר   תיקון לאישור   מקורות מימון

 14 ₪      250,000 ₪         250,000  משרד הפנים 

 15 ₪     1,000,000  ------------  קרן פיתוח כללי 

   250,000        ₪ 1,250,000     ₪ 16 

 ₪17.   ₪250,000 לסך  1,250,000מסך  1141מס'   אישור הקטנת תב"ר י. גסר:

 18 ₪(. מקורות המימון: משרד הפנים.   1,000,000)סה"כ הקטנה 

 19 מה זה?  צ. אבישר:

 20זה אני אסביר. היה לנו איזשהו תב"ר של הנגשות שבזמנו קיבלנו תקציבי   י. גסר:

 21פיתוח ממשרד הפנים. אבל לפני שקיבלנו פתחנו אותו על חשבון קרנות  

 22ם אנחנו פתחנו תקציב שקיבלנו לכל השנה, תקציב ייעודי  רשות והיו

 23להנגשות ממשרד הפנים, פתחנו תב"ר נפרד. אז צריך פשוט להקטין כי  
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 1אם אתה מדווח אתה מקבל את החלק היחסי מתוך התב"ר, אז כדי  

 2 שנקבל מלא את הכסף אנחנו חייבים לעשות עדכון. 

 3 הנגשות איפה אבל?  צ. אבישר:

 4 , מה שציינו מקודם. בי העירהנגשות ברח י. גסר:

 5 הבנתי.  צ. אבישר:

 6 גם במבני ציבור, גם במוסדות. מי בעד? כולם בעד.   י. גסר:

 7 כמפורט    1141לסדר היום אישור הקטנת תב"ר   14סעיף 

 8 פה אחד חברי המועצה הצביעו בעד 

 9מיום    09/20מפרוטוקול מועצה  63. אישור ביטול החלטה מס' 15

 10 ₪  3,500,000לחינוך גופני )בי"ס ריבלין( בסך  מרכז פיס  – 5.8.20

 11מרכז   5.8.20מיום  09/20מפרוטוקול מועצה  63אישור ביטול החלטה מס'   י. גסר:

 12 ₪.   3,500,000פיס לחינוך גופני )בי"ס ריבלין( בסך 

 13 שזה בא מיד אחרי זה עם הסעיף הבא?  א. צורף:

 14 בדיוק. יש פה שינוי של הסכומים אז אנחנו מבטלים ופותחים מחדש.   י. גסר:

 15 ן הסכומים בעצם?איך קורא שיש פער כזה בי  א. צורף:

 16איך קורה? אני אסביר לך. המבנה הזה, אנחנו רצינו לבנות מבנה קטן של   י. גסר:

 17מ', והיום אנחנו אחרי הישיבה שהייתה   460מ' או משהו כזה, אפילו   500

 18עם הפיס וכמו שציין ראש העיר השתחררו התקציבים אז אמרנו נבנה  

 19 משהו, 

 20בתוכנית לא היה לבנות שם אולם התעמלות   אני רק רוצה לתקן אותך. ח. צורי, רה”ע:

 21 בכלל. עכשיו אחרי שאנחנו עשינו את אז אנחנו בונים. 

 22 נכון. אוקי. אז מי בעד? כולם בעד. י. גסר:
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 1 כמפורט   63לסדר היום אישור ביטול החלטה    15סעיף 

 2 פה אחד חברי המועצה הצביעו בעד 

 3מרכז פיס קהילתי ליד בי"ס ריבלין בסך  . אישור פתיחת תב"ר16

 4 ₪.מקורות מימון: מפעל הפיס  7,500,000

 5  7,500,000אישור פתיחת תב"ר מרכז פיס קהילתי ליד בי"ס ריבלין בסך  י. גסר:

 6 ₪. מקורות מימון מפעל הפיס. מי בעד? כולם בעד. 

 7לסדר היום אישור פתיחת תב"ר מרכז פיס קהילתי      16סעיף 

 8 כמפורט

 9 פה אחד מועצה הצביעו בעד חברי ה 

 10מיום    09/20מפרוטוקול מועצה  62. אישור ביטול החלטה מס' 17

 11 ₪  500,000במבני פיס בסך  שיפוצים – 5.8.20

 12קונסרבטוריון בסך  –. אישור פתיחת תב"ר שיפוץ מבנה פיס 18

 13 מפעל הפיס  ₪. מקורות מימון:  400,000

 14  5.8.20מיום  09/20מפרוטוקול מועצה  62אישור ביטול החלטה מס'   י. גסר:

 15 ₪. מי בעד?   500,000שיפוצים במבני פיס בסך 

 16 כמפורט   62לסדר היום אישור ביטול החלטה    17סעיף 

 17 פה אחד חברי המועצה הצביעו בעד 

 18 זה מתקשר לקודם או למשהו אחר?  צ. אבישר:

 19תב"ר שיפוץ מבנה פיס קונסרבטוריון  אישור פתיחת   18-לא, זה מתקשר ל י. גסר:

 ₪20. מקורות מימון מפעל הפיס. הם פשוט ביקשו שזה יהיה   400,000בסך 

 21 רשום במפורט לפי המקום הספציפי שהולכים לשפץ. מי בעד? 

 22 הסכום השתנה.  א. צורף:
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 1 .100-הסכום ירד ב צ. אבישר:

 2כן. כי בגלל שהשלוחה, שלוחת אלון, הרי יושב שם ביה"ס הזמני אז חלק   י. גסר:

 3 מהעבודות כבר עשינו במסגרת ההכנה של הבי"ס אז ירדו מהתקציב הזה.  

 4לסדר היום אישור פתיחת תב"ר שיפוץ מבנה פיס    18סעיף 

 5 קונסרבטוריון  כמפורט

 6 פה אחד חברי המועצה הצביעו בעד 

 7מיום    09/20מפרוטוקול מועצה  59מס' . אישור ביטול החלטה  19

 8פיס לנוער במשכנות האומנים בסך   הקמת מועדון – 5.8.20

4,000,000  ₪ 9 

 10. אישור פתיחת תב"ר מרכז תרבות משכנות האומנים בסך  20

 ₪11   ₪2,200,000. מקורות מימון: מפעל הפיס )מתוכם  6,500,000

 12 במסגרת תוכנית החומש( 

 13  5.8.20מיום  09/20מפרוטוקול מועצה  59אישור ביטול החלטה מס'   י. גסר:

 14 ₪.   4,000,000הקמת מועדון פיס לנוער במשכנות האומנים בסך 

 15 מי בעד? כולם בעד.  20, 19זה במקומו. אז  20וסעיף  

 16 לסדר היום כמפורט  20וסעיף  19סעיף 

 17 פה אחד חברי המועצה הצביעו בעד 

 18סך . אישור פתיחת תב"ר מגרש גלגיליות במשכנות האומנים ב 21

 19 ₪. מקורות מימון: מפעל הפיס  1,200,000

 20  1,200,000אישור פתיחת תב"ר מגרש גלגיליות במשכנות האומנים בסך  י. גסר:

 21 ₪. מקורות מימון מפעל הפיס. מי בעד?  

 22 איפה הוא אמור להיות?  א. צורף:

 23זה צמוד לאולם החדש שנבנה, אולם נבון, בין האולם לבין פסי הרכבת יש   י. גסר:

 24 שנוצר ועליו יהיה מגרש גלגיליות.  שם שטח 
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 1 כמה קרוב זה למבנה מגורים? א. צורף:

 2 וגם פארק כלבים. מה?  ח. צורי, רה”ע:

 3   אחרי האולם ככה שזה לא, זה בדיוק העניין שזה יושב י. גסר:

 4   זה אחרי הבית ספר, לא יהיה לך, זה בין הפסים לבי"ס. דובר: 

 5למגרש של הגלגיליות או שהוא חלק מהמתחם  מגרש הכלבים יהיה צמוד  צ. אבישר:

 6 הזה? 

 7 לא, הוא לא, מה זאת אומרת חלק?   ח. צורי, רה”ע:

 8 לא, אני אומר,  צ. אבישר:

 9 מקום אחר.   י. גסר:

 10הוא יהיה בערך מאחורי מגרש הכדורגל או הכדורסל שם. נשארו שטחים   ח. צורי, רה”ע:

 11הרכבת. ובוא אני אגלה לכם עוד  די גדולים מגמר הבניה שלנו לכיוון פסי 

 12סוד שיש לנו תוכנית להעביר בכלל כביש שיוביל את כל הילדים במוסדות  

 13 החינוך דרך הכביש הפנימי הזה, בין פסי הרכבת ובין,

 14 חטיבות הביניים ונבון שנבנים. י. גסר:

 15  כל בתי הספר שההורים יסעו, מי שבא עם אוטו שיסע מאחורה, יוריד את ח. צורי, רה”ע:

 16 הילדים וימשיך הלאה.  

 17 זה רעיון עם הרבה שכל.  דובר: 

 18וזה הוא חשב על זה בלילה. הוא קם בבוקר אומר לי יריב, צריך פה כביש   י. גסר:

 19 להקיף את הכול.  

 20 הלאה.   ח. צורי, רה”ע:

 21 לסדר היום אישור פתיחת תב"ר מגרש גלגיליות  כמפורט   21סעיף 
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 1 פה אחד בעד חברי המועצה הצביעו 

 2שיפוצים והצטיידות מוסדות    1294אישור הגדלת תב"ר מס' . 22

 ₪3 )סה"כ   ₪2,000,000 לסך   1,000,000מסך  2020חינוך לשנת 

 4 מקורות מימון: קרן פיתוח כללי  ₪(  1,000,000הגדלה 

 5שיפוצים והצטיידות במוסדות חינוך לשנת   1294מס'  אישור הגדלת תב"ר י. גסר:

 6 ₪. מי בעד? כולם בעד.  ₪2,000,000 לסך  1,000,000מסך  2020

 7 כמפורט   1294לסדר היום אישור הגדלת תב"ר מס'   22סעיף 

 8 פה אחד חברי המועצה הצביעו בעד 

 9 פארק גלגיליות הזה,  י. מרקוביץ:

 10 נו?  ח. צורי, רה”ע:

 11 גיליות ז בדרך כלל הרבה רעש. איפה אתה, פארק גל י. מרקוביץ:

 12אז קודם כל הוא לא עושה הרבה רעש. זה לא סקייטפארק, זה לא   ח. צורי, רה”ע:

 13 הירידות והעליות.  

 14 הרכבת עוקפת אותו.  דובר: 

 15 והוא בין האולם ספורט לרכבת. האולם מסתיר את הרעש.  י. גסר:

 16 אבל יהיה שם אספלט שקט אני מקווה.   י. מרקוביץ:

 17 אין שם אספלט, יהיה שם בטון.   ח. צורי, רה”ע:

 18 בטון?  י. מרקוביץ:

 19 כן.  ח. צורי, רה”ע:

 20 זה משהו מיוחד.  י. גסר:
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 1 מה לעשות? מחליקים על בטון ולא על אספלט.   ח. צורי, רה”ע:

 2מיום    09/20מפרוטוקול מועצה  24. אישור ביטול החלטה מס' 23

 3 ₪  30,094,030תכליתי/מרכז פיס למוסיקה בסך   מתנ"ס רב – 5.8.20

 4זה ביטול ההחלטה כמו שציין ראש העיר. מי בעד? כולם   23טוב. סעיף  י. גסר:

 5 בעד. 

 6 כמפורט   24אישור ביטול החלטה  לסדר היום   23סעיף 

 7 פה אחד חברי המועצה הצביעו בעד 

 8מתנ"ס רב תכליתי/מרכז פיס    1140. אישור ביטול תב"ר מס' 24

 9 ₪  30,094,030למוסיקה בסך  

 10אשור ביטול תב"ר. גם ביטול של התב"ר צריך להצביע בנפרד. מי בעד?   24 י. גסר:

 11 כולם בעד. 

 12 כמפורט 1140מס'   לסדר היום אישור ביטול תב"ר 24סעיף 

 13 פה אחד חברי המועצה הצביעו בעד 

 14מיום    09/20מפרוטוקול מועצה  17. אישור ביטול החלטה מס' 25

 15 ₪  20,176,461בסך  12כיתות מ.צ.  18בניית בי"ס יסודי  – 5.8.20

 16  5.8.20מיום  09/20מפרוטוקול מועצה  17אישור ביטול החלטה מס'   י. גסר:

 17, אז  26יש שינוי של הסכומים, אתם רואים בניית בי"ס יסודי. זה פה גם  

 18?  25פה אנחנו מבטלים ופה אנחנו פותחים אותו בצורה אחרת. אז מי בעד  

 19 כולם בעד. 

 20 כמפורט   17לסדר היום אישור ביטול החלטה    25סעיף 

 21 פה אחד חברי המועצה הצביעו בעד 

 22כיתות   18בניית בי"ס יסודי  1268. אישור הגדלת תב"ר מס' 26

 ₪23. )סה"כ הגדלה   ₪20,176,461 לסך  13,211,984ך מס 12מ.צ..
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6,964,477   )₪ 1 

 2 אושר  תיקון לאישור   מקורות מימון

 3 ₪     9,787,144   ₪     11,059,473  מפעל הפיס

 4 ₪     3,424,840   ₪       3,424,840  משרד החינוך 

 5 ₪     -------   ₪       4,996,074   משרד השיכון

 6 ₪     -------  ₪          696,074  קרן פיתוח כללי  

   20,176,461      ₪  13,211,984    ₪ 7 

 8זה אותו בי"ס, זה בי"ס ריבלין החדש, פשוט הכנסנו פה מקורות   26-ו י. גסר:

 9מימון נוספים של משרד השיכון אז שינינו את כל המבנה של התב"ר. מי  

 10 בעד? 

 11 אתה תוך כדי תנועה כאילו כבר,   א. צורף:

 12לא, זה בדיוק מה שאמר ראש העיר אתה מקבל תקציב מסוים שהוא לא   י. גסר:

 13שקל למטר. מתוקצב במשרד   4,800הם מתקצבים בי"ס נותן שום מענה. 

 14ולפעמים    8,000,  7,000-החינוך, כשאתה בפועל מוציא מכרז אתה מגיע ל

 15שוב שבפרוגרמה שלהם אין  עם התכנון ועם כל מה שצריך. תח 9,000

 16אפילו מחסן לבית ספר. אתה מבין את הבדיחה? אז כל התוספות האלה  

 17 אתה בא וצריך להוציא מהכיס.

 18 ואז פשוט פיצה אותך על זה שמשרד השיכון משתתף?  א. צורף:

 19 מה? י. גסר:

 20 אתה אומר הייתי צריך להוציא עוד מהכסף.   א. צורף:

 21בוא אני אסביר לך. זה למשל כסף שיכולנו לבנות איתו מתנ"ס, אז   י. גסר:

 22במקום ממשרד השיכון בנינו מהפיס אבל יכולנו להשתמש למשהו אחר,  

 23למוסדות חינוך מה שהמדינה הייתה צריכה  אותו הייתי צריך להכניס 

 24 לתת. זאת בדיוק הבעיה. 

 25 אני אומר אתה משנה תקציב תוך כדי תנועה, לא,  א. צורף:
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 1 נכון, נכון.  י. גסר:

 2 כן, כן, כן, כן.   ח. צורי, רה”ע:

 3 פערים שידעת שייווצרו לך ואתה תצטרך להוציא אותם מהכיס שלך?  א. צורף:

 4 טוב. מי בעד? כולם בעד. נכון. נכון. י. גסר:

 5 כמפורט   1268לסדר היום אישור הגדלת תב"ר מס'   26סעיף 

 6 פה אחד חברי המועצה הצביעו בעד 

 7 . אישור פרוטוקולים:27

 8 5.8.20מיום  05/20ועדת כספים מס' 

 9 קבלת החלטה בדבר עבודות סימון וניתוב כבישים מיום – 35/20פרוטוקול מכרז 

22.7.20 10 

 11 ון וניתוב כבישים מיוםבדבר עבודות סימ – 35/20פרוטוקול החלטה מתוקן מכרז 

5.8.20 12 

 13 קבלת החלטה בדבר אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות – 25/19פרוטוקול מכרז 

 14 12.2.20מידע לניהול העירייה מיום 

 15 30.8.20ועדה למיגור אלימות מיום 

 16 אישור פרוטוקולים.  י. גסר:

 17 ועדה למיגור אלימות?   צ. אבישר:

 18ועדה למיגור אלימות היא מופיעה שם בפרוטוקול האחרון, זה ועדת   י. גסר:

 19אכיפה מה שנקרא. ועדת משנה לאכיפה, הם שכחו להוסיף פה גם ומיגור  

 20 אלימות.  

  21 
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 1 

 2 לסדר היום אישור פרוטוקולים  כמפורט 27סעיף 

 3 פה אחד חברי המועצה הצביעו בעד 

 4 נאום מהמקום של חבר המועצה צבי )ציקי( אבישר 

 5 ונאום מהמקום, אבישר. בבקשה. גסר:י. 

 6טוב, האמת צנזרתי לי כי ענית לי על חלק מהסוגיות ואני מודה לך. ובלי   צ. אבישר:

 7שום קשר אני קודם כל רוצה לשבח אותך ראש העיר, את מנכ"ל העירייה  

 8ואת עובדי העירייה באמת על הפעולה האינטנסיבית של ההיערכות לשנת  

 9הלימודים החדשה. זה לא מובן מאליו. כל פתיחת שנת לימודים  

 10וחומר בתקופת קורונה כשאנחנו יודעים עד כמה הממשלה  מאתגרת, קל  

 11הזאת לא פעם לוקה בתת תפקוד. אז אני אומר לך את זה ממקום שהוא  

 12בדרך כלל האשנב המרכזי לפניות ציבור ולתלונות ולאופוזיציה, אני רוצה  

 13 להגיד לכם באמת ח.ח.  

 14ל  כמובן שיש הרבה דברים שהם טעוני שיפור ואנחנו ניגע בהם לגופם ש

 15עניינים, אבל צריך גם לדעת לברך על הטוב ובשם באמת חברי הסיעה  

 16שלי וגם בשמם של תושבים רבים שיש להם טענות מוצדקות בסוגיות  

 17אחרות, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה וגם לחבר'ה שהיו פה ועזרו, אם  

 18זה אייל אורן, קרן ועמיתותיה בבתי הספר. אז זה דבר אחד מרכזי שאני  

 19 ר אותו בהדגש. רוצה לומ

 20דבר שני מתייחס לוועדת חינוך. אני רוצה לומר את זה בצורה נקודתית,  

 21היא לא כונסה מאז ההתפטרות של היו"ר הקודם, לא כונסה לא באופן  

 22 מקוון ולא באופן פיזי. ובהמשך ישיר לצדדים היפים שאנחנו,  

 23 כל מה שתגיד בנושא הזה אתה צודק.   ח. צורי, רה”ע:

 24 סדר, אבל צריך, אז ב צ. אבישר:

 25 אני לא צוחק, אני מדבר ברצינות.  ח. צורי, רה”ע:
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 1קודם כל זה מתכתב גם עם דו"ח המבקר ואני שמח שהמבקר פה. הרי   צ. אבישר:

 2דובר כבר אז שהועדות לא מתכנסות בתדירות הגבוהה, ואנחנו רואים  

 3ועדה חשובה ביותר שהיא ועדת חינוך, קל וחומר בתקופת קורונה  

 4 ות, לתמרץ, לפקח בנושאים הללו והיא לא מתפקדת. שאמורה ללו

 5עכשיו אני פניתי יותר מפעם אחת לאבי רוטמן ולא קרה שום דבר. בסופו  

 6של דבר אני אומר את זה לך, ראש העיר, הפנים בנושא חינוך זה אפילו  

 7 לא אייל אורן ולא יו"ר ועדת חינוך, כי הציבור לא זוכר, זה הפנים שלך. 

 8 . אבל בסופו של דבר הסתדרנו בלעדיו. כן ח. צורי, רה”ע:

 9 על הכיפק, אבל הועדה צריכה להתכנס.  צ. אבישר:

 10 נכון.   ח. צורי, רה”ע:

 11 זה היה חלק מדו"ח הביקורת,  צ. אבישר:

 12 אבל אמרתי לך שאתה צודק. ח. צורי, רה”ע:

 13וזה היה גם חלק מהמכתב שאתה הוצאת, יריב. אז זה מה שהיה לי לומר   צ. אבישר:

 14 לנו בהצלחה. ושיהיה 

 15 תודה לכולם וזאת הזדמנות גם להגיד שנה טובה.  י. גסר:

 16 סוף הישיבה 


