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 6 פרוטוקול

 7 .ראש העיר הודעות

 8לפני שנתחיל ישיבה ברשותכם שוב אני רוצה להגיד כמה מלים.  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 9ראשית כל תודה רבה למערכת חינוך. מערכת החינוןך שלנו 

 10העירונית, מנהלי בתי ספר, עובדות שלנו העירייה ואורנה שגם כן 

 11על ההישג לדעתי, הישג טוב ולא משנה ממתי הוא, ההישג  בראשה

 12הוא כמו שנכנסתי ככה לעירייה לימדו אותי מושג של רצף חינוכי אז 

 13אני חושב שזה בא באמת מהגיל הרך עד למבוגר, כך גם שומרים על 

 14ההישגים ומביאים הישגים טובים. הישגים טובים אפילו מצוינים, 

 15, עבודה גם כן 80%ת שלנו מעל צודק, מה שנכון נכון. הבגרויו

 16בגילאים, בכלל בבתי הספר היסודיים וגם בגנים וגם בגיל הרך 

 17אנחנו נמצאים גם כן בפיקוח מצוין ובעבודה מתמדת, על כך באמת 

 18תודה רבה לכל מערכת החינוך. בנוסף בהזדמנות זאת אני רוצה 

 19להזמין גם כן את כל התושבים, את כל החברים, אופוזיציה, 

 20יה, כל העירייה, כל תושבי מעלות תרשיחא להופעה שתהיה קואליצ

 21לאוגוסט של מאיה בוסקילה,  29-לחודש של מאיה בוסקילה,  ב 29-ב

 22כולם מוזמנים, נשמח לראות את כולכם וגם לתושבים שוב תודה 

 23רבה בכלל לכלל עובדי העירייה על זה שהחלטנו החודש לצאת עם 

 24ן לחוף הים בנהריה בחינם קמפיין הסעות לאגם מהעיר והסעות גם כ

 25והבאנו גם כן אוטובוסים ואני מבין שזה התחיל כבר אתמול. לדעתי 

 26יש גם עירנות ממש טובה מהתושבים. תודה רבה על ההתארגנות של 

 27כל העירייה, מהמנכ"ל עד העובדים וגם כל חברי הקואליציה, אני 

 28מאמין שגם האופוזיציה לא תתנגד שיש שאטלים לטובת התושב, אז 

 ישיבת מליאה מן המניין

 (2019באוגוסט  5ד' באב התשע"ט  )
 תשע"ג   
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 1גם תודה רבה לכל עובדי העירייה וחברי הנהלת העיר. זהו, אז בואו 

 2 נתחיל את הישיבה. אם יש למישהו משהו להוסיף אנחנו נשמח. 

 3 כן מר מ. בן דוד:

 4 בבקשה ע:"מר א. פומרנץ, רה

 5אפשר? אני רוצה גם לברך את מערכת החינוך העירונית על הישגים  מר מ. בן דוד:

 6את כל מנהלי בתי הספר, המורים, משמעותיים, אני רוצה לברך 

 7התלמידים, ההורים שלהם כמובן, אורנה, כל הכבוד לכל הצוות 

 8היא שנה מבורכת מבחינת  2018שלך שעושה עבודה מעולה ובאמת 

 9 החינוך וכל הכבוד. 

 10 עוד מישהו? טוב, אז בואו נתחיל את הישיבה.  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 11 

 12 ולפת. . הצגת הישגי מערכת החינוך בשנה הח1

 13 מצטרפת: גב' אורנה טל, ראש מינהל החינוך

 14שלום וערב טוב לכולם. בואו נתחיל מהסעיף הראשון, הצגת הישגי  מר ע. לוין:

 15 מערכת החינוך בשנה החולפת, אורנה. 

 16טוב, אנחנו נראה, שומעים אותי? אז קודם כל תודה על כל הברכות.  א. טל: 'גב

 17ג את ההישגים צריך לומר אני באמת רוצה להתחיל בזה. לפני שאצי

 18שיש לנו פה אנשי חינוך מצוינים, יש לנו הנהגה חינוכית מאוד מאוד 

 19מיוחדת, מאוד מסורה, מאוד מחויבת, רואה בחינוך שליחות. אי 

 20אפשר להגיע להישגים טובים בלי שאתה עובד עם נשמה, בלי שאתה 

 21מוכן להשקיע הרבה מעבר למה שכתוב בפרוטוקול, בלי שאתה 

 22, בלי שאתה נועז, בלי שאתה בן אדם. יש לנו פה עבודה יצירתי

 23בשיתוף פעולה מלא בין כל צוותי החינוך מעלות ותרשיחא, אנחנו 

 24יחידה אנושית מקצועית אחת והמנהלים שלנו היום לא פה, יש לנו 

 25רק את ורוניקה שכל הכבוד שהגעת, תודה רבה. ורוניקה, מנהלת... 

 26, יכול להיות שיגיעו תוך כדי, המנהלים בחופש, כל אחד במקום אחר

 27רצו אבל זה לא מסתייע בתקופה הזו, נעשה את זה בהזדמנות 

 28אחרת. אנחנו עובדים באמת כגוף אחד מקצועי שמנהיג את מערכת 
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 1החינוך בעיר. מעבר לליבה של החינוך שזה צוותים חינוכיים 

 2ומנהלים ותלמידים והורים יש מעטפת של שותפות מקצועית 

 3, שבלעדי זה הדברים נראים אחרת. יש לנו שירות שתומכת במערכת

 4פסיכולוגי שהוא, אני יכולה להעיד בגאוה גדולה שאם הוא לא הטוב 

 5בארץ בוודאי בין הטובים בארץ, פרואקטיבי, תומך, יצירתי, נותן 

 6מענה מסביב לשעון. יש לנו מינהל חינוך, סיירת מינהל חינוך, אני 

 7ינהל החינוך. יש לנו שיתוף קוראת לצוות שלי סיירת מטכ"ל של מ

 8פעולה עמוק ורציני עם משרד החינוך, עם מפקחים שבאמת אורה 

 9שמחון ידעה שבמעלות תרשיחא צריך להביא את השורה הראשונה 

 10של המפקחים והיא שמה את השורה הראשונה של המפקחים. אנחנו 

 11כמו משפחה, רשת אורט שעובדת פה שנים ומביאה את מערכת 

 12גבוהים, רשת ... שמנהלת את האולפנה, מחלקות החינוך להישגים 

 13בתוך העירייה, מחלקת הרווחה שאנחנו עובדים איתה בצמידות גם 

 14מסביב לשעון סביב אירועים, סביב נושאים, לקדם ולטפל. צריך 

 15להבין שמעבר להישגים ולשמחה המאוד מאוד גדולה האתגרים 

 16. צריכה שעומדים בפנינו יום יום הם מאוד גדולים, הם מורכבים

 17להיות הרבה נחישות, יצירתיות, יוזמה, אקטיביות, רגישות 

 18אנושיים, אהבה כדי להוביל מערכת חינוך לאן שהיא מובילה, אז 

 19אחרי שאמרתי תודה לכולם אני מקווה שלא שכחתי את אף אחד, 

 20את כל מי שהיה ומי שנמצא ומי שעוזר לנו ומוביל אותנו קדימה 

 21תודה לארקדי שמהיום שהוא נכנס בעירייה. אני רוצה גם להגיד 

 22נותן למערכת החינוך גיבוי, מאמין בנו, נותן לנו גב, זה לא מובן 

 23מאליו, לא היינו בטוחים, לא ידענו שזה מה שיקרה ואנחנו כאן 

 24במקום הזה וזה נותן לנו עמוד שדרה להמשיך ולהוביל את מערכת 

 25 החינוך כמו שאנחנו יודעים לעשות את זה.

 26 י גם קרדיט למי שהביא את ההישג הזה אני חושב, לא? תנ מר י. ברדא:

 27אני חושבת שההישגים האלה, כמו שאמר גם ארקדי, הוא אמר, זה  א. טל: 'גב

 28לא משנה כרגע באיזה תקופה, ברור שהדברים, כל מה שקרה בשנת 
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 1 הלימודים תשע"ח קשור, גם קשור למי שהוביל את הרשות. 

 2 זאת האמת? מר מ. בן דוד:

 3זאת האמת, אני חושבת שאף אחד לא מתכחש לזה, גם ארקדי לא  :א. טל 'גב

 4מתכחש לזה, אף אחד לא מתכחש לזה, ואני חושבת שזאת גם גדולה 

 5לדעת לבוא, לקחת מערכת טובה ולדעת לתת לה את הגב ואת הכוח 

 6להמשיך, זה גם לא מובן מאליו, צריך גם את זה להגיד ולתת לנו את 

 7י שאנחנו, ולאן שאנחנו צריכים הביטחון להיות מה שאנחנו, מ

 8להגיע, אז על זה אני מודה לך מאוד ומעריכה את זה מאוד. טוב, 

 9עכשיו, רגע, הכותרת הראשונה היא משמעותית, פעם ראשונה 

 10שבעצם אפשר להציג את מעלות תרשיחא בראש רשימת ערי הגליל 

 11בהישגי הבגרות. אנחנו עשינו בדיקה, עברנו עיר עיר, היום התמונה 

 12ינוכית נותנת שקיפות מלאה, אפשר לבדוק את זה. בין ערי הגליל, הח

 13לא בין הרשויות, בין ערי הגליל אנחנו מובילים בהצטיינות בבגרות, 

 14, אנחנו דומים לכרמיאל שהם 80.5אנחנו הכי גבוהים, הישגי הבגרות 

 15, אבל אנחנו הרבה יותר גבוהים מהם בהצטיינות בבגרות לכן 80.7

 16תיר את עצמנו כמובילים בערי הגליל. אפשר אנחנו יכולים להכ

 17להמשיך, הלאה, זה רק תמונה להשראה ולאוירה ממה שקורה בעיר. 

 18תלמידים, הנתונים  5,600-הנתונים שלנו, מערכת החינוך מונה כ

 19עדיין לא סופיים, הכל מתעדכן רק בתחילת השנה. תמשיך בבקשה. 

 20, אני רוצה תפיסת הניהול שמובילה אותנו היא תפיסה מוטת עתיד

 21טיפה לדבר על זה כי זה ממצב את העיר הזאת במקום מאוד גבוה 

 22של התקדמות בניהול ובהובלת המערכת למאה העשרים ואחת, 

 23להתאים אותה למאה העשרים ואחת. תפיסת הניהול מוטת העתיד 

 24שלנו יש לה מספר עקרונות, אחד, להיות אדם, במציאות שאנחנו 

 25ת אדם, עיקרון שני זה אומנות נמצאים זה הדבר הכי חשוב להיו

 26השיתופיות, זה הכוח שלנו, אחד הכוחות הגדולים שלנו להצליח פה 

 27צור שיתופי פעולה, להרחיב אותם, להוביל אותם. למידה מחוץ זה לי

 28לקופסת הקרח, אני קוראת לזה, זה לצאת בעצם מהקופסה, 
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 1מקופסת בית הספר, ללמוד בצורה אחרת, לצאת ממרחבי בית הספר 

 2ר ולמקומות אחרים שמזמנים למידה ולמידה אקטואלית לעי

 3ומתקדמת. לוקאליות זה מושג חדש שנכנס למערכת החינוך דרך 

 4משרד החינוך שהוא משלב שני מושגים של לוקאלי, מקומי וגלובלי, 

 5בינלאומי, זה אומר שאנחנו יוצרים זהות מקומית ייחודית של 

 6ים של עבודה מעלות תרשיחא, אנחנו מייצרים פה מודלים חדש

 7ולמידה ואנחנו משתפים את המרחב, בינתיים עוד לא הגענו למרחב 

 8הגלובלי הבינלאומי אבל בוודאי הארצי, אנחנו שם. התמרה, יצירת 

 9שינויים, כל מערכת החינוך, אנחנו מובילים את המנהלים, את 

 10המורים, את התלמידים, לייצר שינויים, להוביל את התלמידים 

 11שתנה ומאוד מורכבת, המציאות הקיימת היא להתמודד במציאות מ

 12מאוד מורכבת וכמובן מובילים ומחזקים את המנהיגות החינוכית, 

 13כל מי שתומך במנהיגות הזאת, לעבוד מתוך חירות, מתוך תעוזה, 

 14מתוך אחריות וגם מתוך נאורות, זו תפיסת הניהול שלנו. היא מאוד 

 15שלנו  מאתגרת. אחד הדברים שמאפיינים את תפיסת העבודה

 16במעלות תרשיחא, היפוך הפירמידה, השקעה בגיל הרך ומהגיל הרך 

 17כלפי מטה, מבחינתנו כלפי מטה זה כלפי נקודת הקצה שלנו, 

 18מהבוגר שלנו, אנחנו נשקיע בהתחלה וניצור בוגר משמעותי, מגשים 

 19וגאה. ביחד עם הנהגת החינוך בעיר, מנהלי בתי הספר והשותפים 

 20מש שנים, תחזיר את זה בבקשה, יעדים יעדים לח 2017קבענו בשנת 

 21לחמש שנים, כשאנחנו מתוך היעדים האלה בונים תוכנית עבודה, 

 22בחרנו על ידי משרד החינוך פיילוט לכתוב תוכנית עבודה משותפת 

 23למשרד החינוך ולעיר, התוכנית עבודה הזו נבדקת במשרד החינוך 

 24ם שלנו אצל מנכ"ל משרד החינוך ומאושרת, היא מבוססת על, היעדי

 25מבוססים על ערכים, על דיאלוג והכלה בעיר רב תרבותית, על נכסים 

 26שאנחנו רוצים להקנות לילדים שלנו, נכסים ומורשת, על חדשנות, 

 27יזמות ומצוינות. אלה הם הדברים שאנחנו, אלה היעדים שאנחנו 

 28מפרטים ופורטים אותם לתוכנית עבודה רב שנתית. הגענו להישגים. 



  04-8666313חברת איגמי,                    ישיבת מועצת עיריית מעלות תרשיחא                                      
 2019באוגוסט  5                                                                                                        ד' באב התשע"ט 

 

6 

 1לינו בצורה מבוקרת בהתמדה בהישגי הלימוד בשנים האחרונות ע

 2שלנו וזה אני חושבת מעיד על תהליכי עבודה עמוקים שלא מראים 

 3קפיצות וירידות אלא מראים תנועה עקבית, עמוקה ומשמעותית. אז 

 4מהשנה הקודמת. עכשיו נפרט, תראו  5%-, עליה של כ80.5%-הגענו ל

 5מהעבודה את הדברים קצת יותר לעומק. כל הנתונים נלקחו 

 6הוא ללא חינוך מיוחד, עם החינוך  80.5%-החינוכית, הנתונים של ה

 7שזה גאוה מאוד מאוד גדולה, זה אומר שאנחנו  77.4%המיוחד 

 8באמת נוגעים בילדים בצורה המיוחדת והרגישה מאוד ונותנים 

 9הזדמנות לילד. כמובן שאתם רואים שאנחנו גבוהים בהרבה 

 10, ירדנו טיפה 15.6%-אנחנו ב מהממוצע הארצי. בגרות מצטיינת,

 11משנה שעברה, אבל עדיין אנחנו כמעט כפול מהממוצע הארצי, 

 12יחידות במתמטיקה,  5יחידות,  5, 5, 5בגרות מצטיינת זה בגרות של 

 13במדעים, אנגלית, תעודה שנותנת כניסה לכל מוסד אקדמי הכי 

 14יוקרתי וזה באמת גאוה. התמדה, שזה בסיס להצלחה, אנחנו 

 15התמדה שזה אומר, אנחנו יודעים שיש  81%-הגיע למצליחים ל

 16הרבה ילדים שיש להם קשיים להסתגל במערכת החינוך ואנחנו 

 17עובדים עם כל ילד ומנסים למצוא לו מסגרות מתאימות. אם תשימו 

 18לב, יש גם הלימה בין הנתון הזה לנתון שלא מופיע פה, אבל אחוז 

 19שיש גם הלימה  אז אנחנו רואים 98%הניגשים שלנו לבגרות הוא 

 20 39%-ארבע וחמש יחידות מתמטיקה, כבתוך הדבר הזה כאן. 

 21יחידות מתמטיקה, נתון מרשים.  5-ו 4מתלמידי העיר לומדים 

 22 כמובן אנחנו בשאיפה להגדיל אותו. התנועה, יש ... 

 23 כמה תלמידים? מר מ. בן דוד:

 24שיש תמיד  אני לא יודעת להגיד לך כרגע, אבל מה שאני יכולה להגיד א. טל: 'גב

 25 או למעלה או למטה. 2תנועה שאנחנו 

 26 ... 40%ילדים, אם תיקח  300-ל 298ילדים, בין  300-יש לנו במחזור כ 

 27ואני יכולה לומר שהשאיפה שלנו והמטרה שלנו וגם נכנסנו השנה  א. טל: 'גב

 28לרשת ערים מצוינות במתמטיקה, המטרה לקדם כמה שיותר 



  04-8666313חברת איגמי,                    ישיבת מועצת עיריית מעלות תרשיחא                                      
 2019באוגוסט  5                                                                                                        ד' באב התשע"ט 

 

7 

 1השאיפה שלנו כמובן לעלות  ,5-ל 4-ומ 4-ל 3-תלמידים לעלות מ

 2לנתון יותר גבוה. אנחנו מדברים על ממוצע ישובי, זה לוקח בחשבון 

 3יחידות  5-ו 4מתלמידי העיר לומדים  71%-את כל בתי הספר בעיר. כ

 4בגרות באנגלית שזה גם, ברור שאנגלית היא שפה משמעותית 

 5 3בכניסה לאקדמיה, זה חשוב מאוד. הורדנו, כמעט אין היום 

 6ות בלימודי אנגלית. הישגים בתחום הערכי, יש לנו נתוני גיוס יחיד

 7שירות לאומי  11%מהבנים מתגייסים לצה"ל, יש לנו  89%לצה"ל, 

 8, שירות 64% –גיוס לצה"ל. בנות  8%, כמעט 7%של בנים, קצונה 

 9. אקדמיה, אמרנו מהמעון לאקדמיה, אז גם באקדמיה 33%לאומי 

 10בוגרים בקרב העתודה האקדמית  40אנחנו רואים, יש לנו קודם כל 

 11בצבא, חלקם גם מתקבלים להיות אחר כך כמובן קצינים בצה"ל 

 12סטודנטים לתואר  614ומעבר לזה באקדמיה בכלל למדו השנה 

 13הנדסאים. משהו שהוא לא בתחום  250-לתואר שני וכ 129ראשון, 

 14המקובל, יש פה כבר כמה שנים לימודי סייבר, גם בבתי הספר 

 15בחטיבות הביניים והנתון שמעניין, סייבר כולם  היסודיים וגם

 16החניכים שהתקבלו לתוכנית  11יודעים, מכירים? הנתון שמעניין פה, 

 17"מגשימים", תוכנית "מגשימים" היא תוכנית יוקרתית ביותר של 

 18מטה הסייבר, רשות הסייבר הלאומית, קשה מאוד להתקבל 

 19ית מאוד, היא לתוכנית הזאת, יותר קשה להתמיד בה, תוכנית תובענ

 20לוקחת את התלמידים המצטיינים ביותר. עכשיו דיברתי עם מנהלת 

 21התוכנית, היא אמרה לי שהנתון הזה, בדקתי את זה עוד פעם, כי 

 22ילדים, זה נראה נורא מעט, אבל היא אמרה לי בפירוש  11רואים 

 23שביחס לצפון וביחס לגודל העיר הנתון הזה הוא יוצא דופן, אז 

 24בשמנת של התלמידים שלנו. הלאה, שני בתי באמת זו השמנת ש

 25הספר התיכוניים שלנו, סליחה שאני עם הגב, שני בתי הספר 

 26התיכוניים במעלות ותרשיחא דורגו ברמת הדירוג הגבוהה ביותר 

 27כבתי ספר מצטיינים, ערכיים, זה היה ממש בתחילת שנת 

 28הלימודים, זה לוקח בחשבון הישגים לימודיים, חינוך לערכים, 
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 1ב ילדי חינוך מיוחד בתוך בתי הספר, זה בהחלט, וגם רואים את שילו

 2זה בהלימה להישגים בבגרויות. טוב, איך מגיעים לכל התוצאות 

 3האלה, אז דיברנו בראש ובראשונה על ההון האנושי שזה הדבר הכי 

 4חשוב ורק שם הכל מתחיל ונגמר ובנוסף לזה אנחנו במשך שנים 

 5מערכת החינוך בתחומים  משקיעים בתוכניות תוספתיות לתוך

 6בשנה שזה הרבה ₪ מיליון  10שאתם רואים קודם כל בהיקף של 

 7, טיפול ומניעת איטוםכסף, בתחומים של מצוינות, קידום הישגים, 

 8בעיות התפתחות, תמיכה רגשית, סביבות למידה, חינוך לבריאות, 

 9תרבות, אומנות ותוכניות להורים, יש חוברת כזו גדולה ומפורטת 

 10התוכניות שנכנסות למערכת החינוך. מערכת החינוך מאוד של כל 

 11מאוד עשירה באפשרויות שלה להגיע לכל ילד וילדה. השקעות 

 12פיזיות, מה אנחנו עושים לקראת שנת הלימודים תש"פ. בדק הבית, 

 13אנחנו הולכים השנה לעשות כמה דברים, אחד זה בדק בית, כמו כל 

 14בטיחות, שיפוצים בסדר שנה, זה בעיקר טיפול בתשתיות בסיסיות, 

 15אלף שקל, שיפוץ צנרת ודברים כאלה, סדר גודל של  100גודל של 

 16השקעה בבדק בית בבתי הספר השנה יהיה מיליון שקל, בגני הילדים 

 17חצי מיליון שקל. שדרוג תשתיות וסביבות לימוד, אתם רואים פה, 

 18אני מתקרבת קצת, אני חושבת שאף אחד לא רואה, לא רק אני לא 

 19הצטיידות, מעבדה לבי"ס אורט תרשיחא, הנגשה טכנולוגית,  רואה,

 20הנגשת טכנולוגית זה שתלמידים עם צרכים מיוחדים מקבלים 

 21אלף  50טבלטים, מקבלים מחשבים מיוחדים, בטח מכיר את זה, 

 22שקל, תקשוב בית ספר "שדה צופים", הנגשה בגני ילדים, הנגשה 

 23ל ראייה. הקמת אקוסטית לילדים עם בעיות שמיעה, יש הנגשה ש

 24חממה חקלאית, חממה טכנולוגית בחווה החקלאית, חממה 

 25שתאפשר למידה של מדעים עם חקלאות בתוך החווה. כל הנושא של 

 26, השנה מאוד אתגר אותנו הגשם ומיפה לנו את כל המקומות טוםאי

 27 הרגישים, צריך לעשות עבודה גדולה שם.

 28 הספר? יש גם פתרון לאולמות הספורט בבתי מר מ. בן דוד:
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 1 זה אני  א. טל: 'גב

 2 כחלק מהלמידה. מר מ. בן דוד:

 3 ההתייחסות כאן היא לחינוך הפורמלי  ח פ. אנדראוס:"רו

 4 איטום, איטום  א. טל: 'גב

 5אישרתם תוכנית של הקצאה של כמיליון שקל לנושא מוסדות  ח פ. אנדראוס:"רו

 6התרבות, הם לא פה, הם עולים בהחלטת מועצה כבר במסגרת 

 7 החומש.תוכנית 

 8 אבל יש פתרון השנה הזאת לנזילות באולמות או לא? בספטמבר מר מ. בן דוד:

 9מינהל ההנדסה אמור להיערך גם למוסדות של החינוך הפורמלי וגם  ח פ. אנדראוס:"רו

 10 למוסדות של החינוך הבלתי פורמלי, כן. 

 11מעבר לזה אנחנו עושים פיתוח ברמה יותר גבוהה, התאמה  א. טל: 'גב

 12באורט מעלות ובאורט תרשיחא, עושים שיפוצים  ושיפוצים

 13-מיליון שקל, באורט תרשיחא ב 2בהיקפים גדולים, באורט מעלות 

 14אלף שקל, בשנה הבאה אנחנו נעשה עוד השקעות גם באורט  700

 15 תרשיחא. שיפוץ של גן ילדים

 16 "חוכמה שלמה" ח פ. אנדראוס:"רו

 17 בגן ילדים "חוכמת שלמה" וגם גן א. טל: 'גב

 18 "יצהר" . אנדראוס:ח פ"רו

 19עם בעיות תקשורת, זה שני גנים צמודים. הרחבת גן "יצהר", פיתוח   א. טל: 'גב

 20חצרות גנים, המשך התהליך של פיתוח חצרות גנים, התאמות 

 21ושיפוצים בבית ספר "הראשונים" בהיקף גדול שמשרד החינוך 

 22הקצה לנו ואנחנו נקדם את זה, נתחיל עכשיו ונמשיך את זה במהלך 

 23 נה. קירוי חלק מבית ספר יסודי "תרשיחא"הש

 24 מה זה, זה המעבר בין שני הבניינים. מר א. שנאתי:

 25כן, המעבר, בדיוק, בדיוק, והתאמות ושיפוצים בצופים, במבנה של  א. טל: 'גב

 26בנוסף אנחנו בתהליך ₪. מיליון  8הצופים. סך הכל השקעה כמעט 

 27ה לבינוי של, אנחנו אמורים לקבל ממש בימים הקרובים הרשא

 28מוסדות חינוך בשכונת האורנים, שני מעונות יום, שלושה צמדי 
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 1 –גנים, בית ספר יסודי והרשאה לבינוי בית ספר "תלמוד תורה 

 2 בנות".

 3 מיליון.  1.5...שנה שעברה  ח פ. אנדראוס:"רו

 4אנחנו בתהליך, התחלנו אותו לקראת בינוי בית ספר יסודי  א. טל: 'גב

 5 "תרשיחא".

 6 איפה זה ימוקם? מר א. שנאתי:

 7 בית הספר?  א. טל: 'גב

 8 בשכונה הדרומית...  )ערבית(  מר נ. חמד:

 9במקום שכבר דובר עליו שנים. ואנחנו במהלך השנה נגיש קולות  א. טל: 'גב

 10קוראים, היום משרד החינוך נותן תקציבים לשיפוצים והתאמת 

 11, אנחנו M21סביבות לימוד חדשניות דרך קולות קוראים שנקראים 

 12גיש, זה דורש מהעירייה השתתפות, יש פה החלטה שאנחנו הולכים נ

 13לכיוון הזה, נגיש את כל הקולות הקוראים ונקבל, ואישורם לביצוע 

 14 במוסדות החינוך, זהו.

 15אולי עוד דבר אחד להדגיש, בשנה שעברה אמר לי פואד שיש לנו  מר ע. לוין:

 16מבחינת, יותר מפי שניים מיליון שקל, השנה  1.5-סדר גודל של כ

 17שוב, חלק מהדברים זה בשיפוץ וחלק בחדשנות ובהנגשה, אבל 

 18 ההשקעה בחינוך השנה לעומת השנים הקודמות הוא עצום.

 19 גם חלק מהכספים האלה היה בתקציב של שנה שעברה. מר א. שנאתי:

 20 אני אומר סך הכל ההשקעה בשנה שעברה מר ע. לוין:

 21אלף  150-אלף שקל של אורט וה 700-אני יודע מה יש בתרשיחא, ה מר א. שנאתי:

 22 זה משהו שכבר נמשך שנה וחצי. 

 23היו נציגות ההורים בישיבה במסגרת דיוני ₪( )אלף  700-לגבי ה ח פ. אנדראוס:"רו

 24הוועד המנהל והם היו בדעה שלא רוצים להשקיע באמפי אלא 

 25בדברים אחרים והם אמורים להגיש לנו תוכנית מפורטת. יש סיכום 

 26גע שמסכמים מה הם רוצים הם יוצאים לפועל, שם רשת אורט שבר

 27 אלף. 700זה נכון שזה אותם 

 28הם רוצים להשקיע, הציעו להשקיע את זה במחשבים ... ודברים  נחלה: מר ט.
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 1כאלה, יש להם תוכנית. אני חושב שאנחנו העברנו את העניין הזה 

 2 לאורט שהיא תטפל בכל ה... 

 3 -אבל ה א. טל: 'גב

 4 מה הם רוצים.הם יחליטו  חמד: מר נ.

 5 הם יחליטו ... נחלה: מר ט.

 6אלף שקל לטובת מעבדה מתקדמת  200אורט תרשיחא קיבלו עכשיו  א. טל: 'גב

 7 200של מחשבים, זה חדש, מה שאמרת זה נכון, החטיבת ביניים על 

 8אלף שקל  900אלף שקל זה עכשיו לטובת, סך הכל תהיה השקעה של 

 9 השנה במחשבים.

 10הו שחשוב לציין ושוב אני אומר תודה רבה על כל העבודה של מש ע:"מר א. פומרנץ, רה

 11הנהלת העיר, חבריי בקואליציה, שהשנה משקיעים באמת הרבה 

 12הרבה יותר כסף בבדק בית, כי יש הרבה מתקנים במצב קשה, אז 

 13שמים את כל הכוח ואת כל הכובד כך ששנת לימודים הבאה תהיה 

 14תרשיחא בבתי ספר ממש טובה, גם אם לילדינו גם במעלות וגם ב

 15יהיו גשמים חזקים או מזג אויר כזה או אחר, בגלל זה המחירים, 

 16הסכומים שאנחנו מדברים, הולכים להשקיע, כדי שלילדינו בעיר 

 17יהיה באמת טוב ויוכלו לתת מקסימום ללימודים ללא מלחמה גם 

 18עם כל הבעיות בטבע שמשתקפות לנו בבעיות אחר כך בבתי ספר. 

 19ושוב אני אומר גם על חינוך גם פורמלי, גם על בתי ספר וגם על חינוך 

 20בלתי פורמלי שזה מתנ"סים וגם אם זה מבנים כמו צופים שהולכים, 

 21 איך? 

 22 הוא ברשימה  ח פ. אנדראוס:"רו

 23 כן, שזה גם מבנים שזה צופים. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 24 כמובן שלא נוכל להספיק בתקופה של  ח פ. אנדראוס:"רו

 25 של קיץ, ברור. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 26 של קיץ להגיע, אבל יש הרבה דברים והרבה ... ח פ. אנדראוס:"רו

 27 למה לא? למה לא בקיץ? מר מ. בן דוד:

 28 3מבחינת כאילו ההיערכות ל, חלק מהדברים לפחות כאן, איזה  ח פ. אנדראוס:"רו
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 1ים מיליון שקל אמורים להתבצע על ידי רשת אורט. גם נציגות ההור

 2בבית ספר המקיף במעלות באו ואמרו אנחנו רוצים לתת את הדעת 

 3על דברים אחרים ולכן הדברים האלו סוכמו על רשת אורט, התכנון 

 4מפורט לפחות בכל מה שקשור במעלות. לגבי תרשיחא אני מניח 

 5שהנציגות תבחר דברים שאין צורך בהם בתכנון וכמובן אנחנו לא, 

 6ם כשאי אפשר לבצע היקפים כאלה, בסך הכל עומד לרשותנו חודשיי

 7אבל כמובן שנמצא את העיתוי הנכון, אולי בחופשות, אולי דברים 

 8שאפשר לבצע כשיש מהלך של שנת לימודים. לא ניתן לבוא ולבצע 

 9 2.7מיליון שקל בבת אחת ולכן מה שכבר כאילו רץ בשטח בערך,  7.5

 10יתר דברים שהם בביצוע או דברים שהסתיימו אפילו ו₪, מיליון 

 11הדברים, למשל ניקח את האיטום, בוודאי שאנחנו יכולים לנצל את 

 12חודש תשע, כאילו לפני הגשם לגמור את האיטום אבל הוא לא יכנס, 

 13כי אם הוא היה נכנס זה היה בא כאילו על חשבון דברים אחרים 

 14שחשוב לגמור אותם בחופשה, אז כל זה אנחנו לוקחים בחשבון ולכן 

 15ים בביצוע ודברים שאנחנו מאוד מקווים מה שהצגנו לכם זה דבר

 16שנצליח לסיים את זה עד סוף שנת הכספים. מבחינת תקציבים זה 

 17תקציבים שמוקצאים, תקציבים שמאושרים, חלקם מקודם, חלקם 

 18ממה שהשנה, והחבילה בכללותה היא באמת משמעותית שלא, לא 

 19היינו במקום הזה, אנחנו לא מדברים עכשיו על בנייה, אנחנו 

 20רים על מבנים קיימים שאנחנו באים ומשדרגים אותם ואני מדב

 21 חושב שזה 

 22-ל 2018-מבחינת בדק בית בבתי ספר, מה ההשוואה של ההשקעה ב מר מ. בן דוד:

 23 ? בדק בית 2019

 24אלף שקל, משהו כזה, ובגני  500בדק בית בבתי ספר היה בסביבות  ח פ. אנדראוס:"רו

 25ו בבתי הספר לבד ילדים גם השקענו שנה שעברה, השנה אנחנ

 26משקיעים מיליון שקל ואנחנו בגנים חוץ ממה שכרגע הקבלן כבר 

 27בשטח בהיקף של חצי מיליון שקל אנחנו הולכים לשדרג את 

 28החצרות, זה כולל גנים שאין בהם עדיין דשאים, לרובם יש הצללה, 
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 1כל מה שקשור לחצר, לא מדבר עכשיו על מתקני משחקים, אני 

 2, כולל המתקנים שיש בה, אנחנו מודעים מדבר על להביא את החצר

 3שאנחנו צריכים לתת את הדעת בעתיד גם על שדרוג גני המשחקים 

 4 וגני הילדים, זה ידוע, קיימנו דיון אצל המנכ"ל

 5 זה פרויקט משנה שעברה.  מר מ. בן דוד:

 6 לא, אנחנו עשינו גם בשנה שעברה. ח פ. אנדראוס:"רו

 7 כן, אני אומר. מר מ. בן דוד:

 8אבל אני אומר שמה שעכשיו אנחנו עושים, אנחנו משלימים את כל  . אנדראוס:ח פ"רו

 9מה שקשור לתשתיות של הגנים בחוץ, לאחר מכן אנחנו מודעים 

 10שצריך להמשיך להשקיע בגנים שקשור גם במתקני משחקים. 

 11קיימנו דיון ולעירייה יהיה גם מקורות נוספים מעבר למה שהוצג 

 12ישרנו את תוכנית מפעל הפיס, תהיה כאן ואני דיווחתי על זה כשא

 13חלוקה כנראה עם הרשויות נוספת, אז כל זה כאילו יש תוכניות 

 14גירה, אבל הקיץ הזה ועד סוף השנה, לפחות את מה שרשום פה זה מ

 15 כסף שמוקצה ואנחנו נשאף להשלים את הביצוע. 

 16, נקודות שעולות ככה מהמצגת 4יש לי ברשותכם כמה התייחסויות,  מר י. ברדא:

 17קודם כל ישר כוח למינהל החינוך ולכל הצוות החינוכי על העשייה 

 18הנושאים שאני  4הנפלאה, והנתונים באמת מדברים בעד עצמם. 

 19ככה אשמח לקבל התייחסות מקצועית לגביהם, ראשית כל חוזר 

 20מנכ"ל משרד החינוך מדבר על החובה של רשות מקומית לצאת 

 21יל את בתי הספר. ככל למכרז לבחירת מפעיל, רשת חינוכית שתפע

 22שידוע לי רשת אורט מפעילה את בתי הספר בעיר כבר עשרות שנים 

 23 בלי מכרז, הדדליין שנקבע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים כבר 

 24 לא, מרץ שנה הבאה.  א. טל: 'גב

 25 אוטוטו. מר י. ברדא:

 26 אתה מתכוון למעלות ותרשיחא? נחלה: מר ט.

 27 גם למעלות וגם לתרשיחא. מר י. ברדא:

 28רבותי, בסדר, הייתה שאלה, אנחנו נערכים למכרז, הוא יצא בזמן  ע. לוין:מר 
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 1 בתיאום עם משרד החינוך וכולם.

 2אני יודע שבאמת נעשתה פגישה בין רשת אורט לבין ראש העירייה,  מר י. ברדא:

 3 אני מקווה מאוד שהמכרז יהיה תקין ולפי הנהלים. דבר שני... 

 4 מנכ"ל רשת אורט יוסי, הייתה פגישה בין  א. טל: 'גב

 5אתה מוזמן לישיבה כדי לראות שהכל כשר למהדרין ואנחנו נשמח  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 6שתיבחר הרשת הטובה ביותר שתפעיל בתי ספר במעלות ובתרשיחא 

 7 וההישגים אנחנו ...

 8(צביה, גם עם רשת עתיד, ככה -יוסי, הייתה פגישה גם עם רשת )נעם א. טל: 'גב

 9 פה בעיר שכל הרשתות שפועלות 

 10 המטרה בסופו של דבר זה לבחור ברשת החינוכית  מר י. ברדא:

 11 נכון א. טל: 'גב

 12הטובה ביותר שתביא את ההשקעות הטובות ביותר ותוביל את  מר י. ברדא:

 13 הילדים שלנו להישגים.

 14 חד משמעית. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 15יום  דבר נוסף שעולה ככה מהמצגת זה גם התייחסות למעונות מר י. ברדא:

 16פרטיים, ראיתי שאת מציינת שם מעון יום של רשות המתנ"סים, 

 17אני פניתי לראש העירייה במכתב, עדיין לא קיבלתי תשובה, לגבי 

 18אלף שקל למתנ"ס בתרשיחא, חשוב לי לציין, חשוב  250המתנה של 

 19וחשוב להשקיע בכל מעונות היום ובכל מסגרות החינוך בכל העיר, 

 20ום אפליה, אבל בסופו של דבר אני בכל השכונות כמובן ללא ש

 21הצעות שנראות לי מאוד מאוד לגיטימיות, אפשרות  2הצעתי 

 22ראשונה לצאת למכרז לבחירת גוף מפעיל. אם לרשות המתנ"סים 

 23אין כסף להצטיידות אז אפשר לבחור מפעיל שכן יהיה לו כסף לצייד 

 24את המקום. אפשרות שניה לחלופין זה לתת את הכסף הזה 

 25שות המתנ"סים ואנחנו מכספי ההורים, מתשלום כהלוואה לר

 26ההורים נקבל בחזרה. לצערי הרב לא רק שלא קיבלתי תשובה, 

 27 ראיתי גם את התגובה שנתתם לעיתונות 

 28 זה לא בסדר יום יוסי.  ע:"מר א. פומרנץ, רה
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 1 לא, זה עלה במצגת, אנחנו מדברים על חינוך. מר י. ברדא:

 2 דר יום, זה לא לסדר יום.אבל זה לא לס ע:"מר א. פומרנץ, רה

 3אבל על סדר יום חינוך, אז אני עכשיו מתייחס למצגת שהצגתם  מר י. ברדא:

 4הרגע. אני אומר דבר כזה, לא יכול להיות שגזבר העירייה בישיבה 

 5הקודמת יבוא ויגיד לי שמעון ניצנים לא ניתן שקל והוא צייד את 

 6אלף  250המקום ואתם בתגובה לעיתונות אומרים שאתם נותנים 

 7שקל כמו שנתתם למעון ניצנים, אז אני חושב שאתם צריכים לעשות 

 8 בדק בית, לעשות חישוב מסלול מחדש.

 9 ממה שעשו פעם שעברה. 4אמרו לך שעושים בדק בית פי  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 10בצורה הזאת זה משהו שהוא לא תקין ₪ אלף  250אז אני אומר  מר י. ברדא:

 11 ואומר דרשני. 

 12 אתה ע:"נץ, רהמר א. פומר

 13לגבי האקדמיה, את הצגת נתונים באמת של סטודנטים וזה יפה  מר י. ברדא:

 14מאוד, אני שואל את עצמי למה לא ללכת לתוכנית של שימוש 

 15בפלטפורמה הזאת של קריית חינוך, לחשוב איך אפשר לקדם את 

 16המקום הזה ולהקים שם מוסד אקדמי. למיטב הבנתי המקום הזה 

 17חלק מהשטחים מחולקים לגורמים כאלה ואחרים כרגע לא מנוצל, ו

 18שזה גם משהו ששווה בדיקה ובתור יו"ר ועדת ביקורת נבדוק את 

 19 הנושא הזה לעומק. 

 20 אנחנו נשמח שתעשה משהו כחבר ועדות. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 21 לקדם את תחום האקדמיה, אני אשמח גם לעזור לכם מר י. ברדא:

 22 יזושהי עבודה.נשמח שתעשה א ע:"מר א. פומרנץ, רה

 23אם אתם מתקשרים לקדם את תחום האקדמיה בעיר. דבר אחרון  מר י. ברדא:

 24שרציתי להציע בהקשר של המלגות ודברים שבאמת צוינו במצגת, 

 25מהשכר  5%לפני כמה חודשים בעקבות הצעה שלי אתה ויתרת על 

 26  -שלך ואני הייתי שמח לראות את ה

 27 בעקבות הצעה שלך? ע:"מר א. פומרנץ, רה

 28 . 5%כן, אני אמרתי שלא תוותר ואתה אמרת או.קי.  מר י. ברדא:
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 1אני רואה שכל מה שאנחנו עושים פה זה בעקבות ההצעה שלך. כל  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 2 הכבוד לכם, בוא הנה

 3 אתה יכול לעיין בפרוטוקול ולראות שזה מה שהיה. מר י. ברדא:

 4 כל הכבוד לכם. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 5בכל אופן אני אומר אולי נקצה את הכסף הזה למלגות של  מר י. ברדא:

 6סטודנטים שבאמת לקדם את הסטודנטים בעיר בצורה יותר 

 7משמעותית. אני גם אשמח לראות שהכספים האלה אכן הורדו 

 8 מהמשכורת מהיום שזה אושר ונבדוק את זה כמובן. 

 9 של ראש העיר? 5%-תגובות על האתה )לא ברור(  נחלה: מר ט.

 10 לא, לתת את זה לסטודנטים, למלגות לסטודנטים.  רדא:מר י. ב

 11 אנחנו מטפלים בסטודנטים ונותנים להם מלגות ויש לנו מחזיק תיק. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 12בכל אופן אני רוצה להגיד ישר כוח לצוות החינוכי וכמובן להנהגה  מר י. ברדא:

 13 הקודמת שהביאה אותנו להישגים האלה, ישר כוח, תודה רבה.

 14רק אני רוצה לשאול שאלה בקשר למה שדיבר יוסי בקשר להסכמים  נ. טנוס: מר

 15עם אורט. איך ההסכמים עם אורט, מתי מסתיימים ההסכם עם 

 16 אורט, אנחנו בשלבי סיום או שאנחנו השקענו 

 17לא, אנחנו יוצאים למכרז לכל הרשתות ... במערכת החינוך, וביום  גב' א. טל:

 18 שאנחנו יוצאים למכרז 

 19 על יסודי.  דוברת:

 20 על יסודי כמובן. טל: גב' א.

 21 ... תיקון בחוזר מנכ"ל, חובה לצאת למכרז. מר א. שנאתי:

 22 נכון, נכון מר ע. לוין:

 23 יהיה מכרז.  טל: גב' א.

 24 השאלה עד איזה תאריך...  מר נ. טנוס:

 25 ההסכם מסתיים אוטוטו עם אורט תרשיחא. מר א. שנאתי:

 26 רית? אין הסכם אין הסכם כתוב, נכון או טל: גב' א.

 27ההסכם בזמנו כשנכרת לא היה חובה לצאת למכרז ולכן אין תאריך,  עו"ד א. טואף:

 28אבל מיד כשקיבלנו את חוזר מנכ"ל אנחנו עובדים ונערכים, זה 
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 1 מכרז מאוד גדול, לוקח זמן להקים אותו, לא על רגל אחת. 

 2 מתי המועד האחרון? מר א. שנאתי:

 3 מתי מועד אחרון? מר מ. בן דוד:

 4 . 2020מרץ  א. טל: 'גב

 5 אז צריך להתחיל אותו. מר מ. בן דוד:

 6 כן, אנחנו מתחילים, אנחנו עובדים על זה, מכרז מאוד גדול.  מר ע. לוין:

 7בישיבה הבאה תוכל להגיד שבעקבות זה שאמרת שאנחנו צריכים  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 8להיערך להסכם אתה תגיד שהנה, אנחנו מוכנים להסכם עם רשתות 

 9 אחרות.

 10 נגיד, נגיד מר מ. בן דוד:

 11 תגיד, לבריאות ,זה לא עולה כסף לדבר. כן, סעיף שני עמית. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 12אז לפני שאתם מתחילים נודה לצוות שלנו מהחינוך, נשחרר אותם  טל: גב' א.

 13 הביתה. 

 14 כן, תודה רבה, באמת תודה רבה. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 15לכם. רק לגבי השאלה שלך ששאלת, אנחנו נענה עליה תודה רבה לכו מר ע. לוין:

 16 באופן גם מסודר וגם בכתב, אל תדאג. 

 17 

 18 מצ"ל פרוטוקול ועדה לבחינת קבלת תרומות. –. אישור תרומת חברת ישקר 2

 19הסעיף הבא, אישור תרומת חברת ישקר. אולי בכמה מלים, אנחנו  מר ע. לוין:

 20קר, ישקר תרמו צריכים לקבל את אישור המליאה לתרומה של יש

 21 אלף שקל. 500

 22 תורמים מאז ומתמיד, הרבה שנים תורמים. מר א. שנאתי:

 23 .500כן, אבל פעם ראשונה תרמו  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 24 רבותי בן נעים: מר ש.

 25 ...פעם שעברה. מר א. שנאתי:

 26 ארקדי, אנחנו לא בתחרות עם אף אחד. )מדברים ביחד, לא ברור(   בן נעים: מר ש.

 27 ...וזה יפה ואנחנו בעד תרומות )מדברים ביחד, לא ברור(  דוד: מר מ. בן

 28אנחנו אומרים את זה בגאוה כי אנחנו עובדים, הנהגה חדשה עובדת  ע:"מר א. פומרנץ, רה
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 1מול כל הגורמים ואנחנו אומרים בגאוה שמביאים יותר תרומות 

 2מיליון שקל, אז גם  2-אלף שקל הפך כמעט ל 500-ובדק בית מ

 3מיליון  2הבא תוכלו להגיד שבעקבות זה שאתם דיברתם  בפרוטוקול

 4 שקל.

 5 מיליון, מיליון, מיליון שקל. מר מ. בן דוד:

 6 מיליון שקל, אני מתרגש. 2מיליון שקל, כן,  2 ע:"מר א. פומרנץ, רה

 7אתה תמיד מכפיל, תגיע לעיקר. דרך אגב, אתה נותן גם סלים  מר מ. בן דוד:

 8זה דבר טוב, אבל אתה נותן בעקבות התרומה הזאת, זה בסדר, 

 9 משהו, כן.

 10יפה, אז אני מחדד, אנחנו מביאים ועובדים כל הצוות שלנו פה עובד  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 11 בשביל תושבים ועושים את זה בגאוה. 

 12 כולנו באותה מטרה. מר מ. בן דוד:

 13 לא יודע.  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 14 ישקר.רבותי, מי בעד לאשר את התרומה של  מר ע. לוין:

 15 והאמת שזה בגדר... עו"ד א. טואף:

 16 אלף שקל הולך לספורט פה? 200 מר מ. בן דוד:

 17 זה לא אישור, זה דיווח. טואף: עו"ד א.

 18 אני מבקש שהיא תסביר ברשותך עמית.  : רו"ח פ. אנדראוס

 19 זה דיווח. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 20 לפי חוזר מנכ"ל יש  ד א. טואף:"עו

 21 ור.ביקשתם איש מר מ. בן דוד:

 22יש ועדה שמתכנסת, ועדת תרומות שמתכנסת, מגישה המלצה לראש  ד א. טואף:"עו

 23העיר, הוועדה התכנסה, המליצה את מה שהמליצה... ראש העיר 

 24 קיבל החלטה ולפי חוזר מנכ"ל הוא מחויב לדווח על ההחלטה... 

 25 ? 500-אלף שקל מתוכם הולכים לספורט מתוך ה 200פואד,  מר מ. בן דוד:

 26 מה שסיכמנו אתך ביצענו. אנדראוס: ח פ."רו

 27 יפה מר מ. בן דוד:

 28 אנחנו מכבדים את ה...  ח פ. אנדראוס:"רו
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 1 אני סומך עליכם ארקדי.  מר מ. בן דוד:

 2 

 3 מצ"ל. –. אישור חתימה על כתב ערבות לטובת תנועת מכבי ישראל 3

 4, אישור חתימה על כתב ערבות לטובת מכבי ישראל, יש את 3סעיף  מר ע. לוין:

 5 כל הפירוט, מישהו רוצה הסבר על הנושא?

 6 אני מכיר את זה.  מר מ. בן דוד:

 7 מי בעד? ע:"מר א. פומרנץ, רה

 8 מי בעד?  מר ע. לוין:

 9 בעד פה אחד.  הצבעה:

 10 תודה רבה.  מר ע. לוין:

 11 

 12 . אישור מינוי חברים בעמותת הספורט.4

 13 , אישור מינוי חברים בעמותת הספורט. 4סעיף  מר ע. לוין:

 14 למה זה לא מגיע עם החומר? בן דוד: מר מ.

 15השאלה בדיוק, לא ראיתי שיש שמות, מי החברים? )מדברים ביחד,  מר א. שנאתי:

 16 לא ברור( 

 17 נכון, נכון, לא הספקנו לעדכן בנושא ... מר נ. טנוס:

 18 שבוע לפני. מר מ. בן דוד:

 19 חברים שאנחנו מוסיפים. 2עידן, תעדכן בבקשה על  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 20 שביקשו  2 דן:עי

 21 מי כל החברים, אפשר? כל החברים. מר מ. בן דוד:

 22  -לא השתנה הרכב החברים מעבר ל עידן:

 23 שמות אפשר? מר מ. בן דוד:

 24 שמות? עידן:

 25אתה תקבל שמות אחר כך, אתה הצבעת, הצבעת עבור זה פעם  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 26 הבאה או שלפני זה.

 27 לא משנה, אתה אמור  מר מ. בן דוד:

 28 אתה תקבל את זה  ע:"א. פומרנץ, רה מר
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 1 אתה אמור לצרף את זה פה. מר מ. בן דוד:

 2 תקבל את זה חתום, תגיד בבקשה שני שמות. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 3 אני מבקש את כל השמות בבקשה. מר מ. בן דוד:

 4 אתה תקבל אותם, אתה תקבל. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 5 ..מוטי, אותם שמות שהיו לפני . מר נ. טנוס:

 6 מה, זה חסוי? מה? מר מ. בן דוד:

 7 למה חסוי? )מדברים ביחד, לא ברור( תגיד לו שמות עידן. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 8מרים אבו חסן וגבי שהין, אלה השמות הנוספים, מעבר לזה אין  עידן:

 9שינויים ברשימת החברים. אם אתה רוצה אני יכול לתת לך את 

 10 השמות אחרי זה.

 11 תקריא לו את כל השמות, תקריא לו את כל השמות. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 12 את כל אלה כבר אישרתם.  ד א. טואף:"עו

 13 מי יצא? מר מ. בן דוד:

 14 לא יצאו.  עידן:

 15 תוספת? או.קי.  מר מ. בן דוד:

 16 מי בעד? ע:"מר א. פומרנץ, רה

 17 מוטי, זה היה בתקופה שלך ההחלטה הזאת. מר נ. טנוס:

 18מקבל משהו אני צריך לקבל את כל החומר  אני רציתי, כשאני מר מ. בן דוד:

 19 מראש.

 20 אבל יש לך, אותם חברים, אף אחד לא יצא. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 21 אתה כל פעם מתנצל, פעם הבאה תצרף את החומר. מר מ. בן דוד:

 22 אני לא מתנצל אף פעם. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 23 פעם הבאה תצרף את החומר והכל יהיה טוב. מר מ. בן דוד:

 24 הנה, אמרו לך את זה, ביקשת, אמרו לך שמות.  ע:"פומרנץ, רהמר א. 

 25 תצרף בבקשה את החומר על פי חוק. מר מ. בן דוד:

 26 מי אמר שחייב לתת את השמות שלא השתנו?  מר ש. בן נעים:

 27  -אני אמור ל מר מ. בן דוד:

 28זה רק תוספת ואתה היית בספורט מוטי, באמת זה סתם להיכנס פה  בן נעים: מר ש.
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 1 זה דברים לאי

 2 יש פה אנשים שלא היו בספורט. מר מ. בן דוד:

 3 איך? בן נעים: מר ש.

 4 יש פה אנשים שלא היו בספורט, הם צריכים לאשר את זה, מן הראוי  מר מ. בן דוד:

 5 זה משהו שאושר להם לפני מוטי. מר ש. בן נעים:

 6 אני לא מתווכח, אני רק אומר שזה לא ... מר מ. בן דוד:

 7 אתה מתווכח, אתה מתווכח. ע:"רהמר א. פומרנץ, 

 8זה לא משנה ספורט, חינוך, תרבות, כל החומר שצריך לאשר ... אני  מר מ. בן דוד:

 9 מבקש את החומר.

 10שמות ,זה באמת לא רלוונטי,  100את התוספת, אתה יכול לבקש  בן נעים: מר ש.

 11 אבל מי שהיה 

 12 ותם צ'יק צ'ק.חברים, עידן, אם אתה זוכר את השמות שימנה א מר א. שנאתי:

 13 אמרו לו, מה זה יועיל ומה זה יוריד?  בן נעים: מר ש.

 14 הלאה מר ע. לוין:

 15 הלאה, מי בעד?  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 16 מי בעד?  מר ע. לוין:

 17 בעד פה אחד.  הצבעה:

 18 

 19 . אישור מינוי עמית לוין כנציג העירייה בדירקטוריון תאגיד המים מעיינות זיו.5

 20 הסעיף הזה. )יוצא מהדיון( תעבירו את  מר ע. לוין:

 21, אישור מינוי עמית לחבר בדירקטוריון תאגיד המים 5סעיף מס'  ד א. טואף:"עו

 22מעיינות זיו. למעשה הבאנו את האישור של עמית למליאה אבל 

 23בפרוטוקול לא נרשם אם עמית יצא החוצה כשהצבעתם על הצירוף 

 24כשעמית  שלו וכדי שזה יעבור בוועדת המינויים צריך לקבל החלטה

 25  -נמצא מחוץ ל

 26 עכשיו הוא יצא החוצה.  בן נעים: מר ש.

 27 מי יו"ר הדירקטוריון? מר א. שנאתי:

 28 יפעת מויאל.  ד א. טואף:"עו
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 1 מאיפה היא? מר א. שנאתי:

 2 נציגת ציבור מעלות תרשיחא. ד א. טואף:"עו

 3 אתה אישרת אותה בקדנציה הקודמת. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 4  -שואל, אני יודע שהיו"ר זה כי הלא, אני  מר א. שנאתי:

 5 ממעלות ד א. טואף:"עו

 6 ממעלות, זה מה שאני שואל. מר א. שנאתי:

 7 כן, היא ממעלות. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 8 אם זה עדיין אותו דבר. מר א. שנאתי:

 9 כן, כן, היא ממעלות. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 10 לא שינינו כלום. דובר:

 11 שיו.עמית יצא החוצה עכ בן נעים: מר ש.

 12 אז כמה נציגים יש לנו סליחה? מר נ. טנוס:

 13 זה השלישי. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 14 נכון להיום יש לנו את יפעת מויאל  ד א. טואף:"עו

 15 ?3 מר נ. טנוס:

 16 ועמית השלישי.  2עכשיו  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 17 . 3עכשיו יהיה, כשעמית יאושר יהיו  ד א. טואף:"עו

 18מבקש שתהיה נציגות גם מתרשיחא, כי הייתה  אז פעם הבאה אני מר נ. טנוס:

 19 נציג.לנו כל הזמן נציגות, היה לנו את פואד אנדראוס 

 20 אני לא הייתי. ח פ. אנדראוס:"רו

 21 לא, מה פתאום.  ד א. טואף:"עו

 22 בתאגיד לא הייתי.  ח פ. אנדראוס:"רו

 23 מי היה בתאגיד? חמד: מר נ.

 24 לא, אסור.  דובר:

 25 אנחנו נמנה אותו.  דובר:

 26טוב, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? כולם בעד? לא ראיתי, לא, בסדר  ע:". פומרנץ, רהמר א

 27 גמור. אז אפשר להכניס אותו וסיימנו, נכון? טוב, תודה רבה לכולם. 

 28 ישיבה נעולה


