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 6  נ ו  כ ח י ם

 7 ראש העיר מעלות תרשיחא  ארקדי פומרנץמר 

 8 סגן ראש העיר  מר חמד נעים

 9 מנכ"ל העירייה   מר עמית לוין

 10 חבר מועצת העיר    מר נחלה טנוס

 11 חבר מועצת העיר  מר שמעון בן נעים

 12 חבר מועצת העיר  מר יורי קוצ'ר

 13 העיר חברת מועצת   גב' רזניקוב לדיה

 14 חבר מועצתה עיר   מר שלמה סוויסה

 15 חבר מועצת העיר  מר שמעון ביטון 

 16 גזבר העירייה    מר פואד אנדרוס

 17 סגן גזבר  מר אוהד איתי

 18 יועצת משפטית   עו"ד אורית טואף 

 19 מנכ"למזכירת   גב' יהודית כלפון

 20 

 21 אנחנו נפתח את הישיבה.  :מר א. פומרנץ, יו"ר

 22ה להגיד בכל זאת לחברים המוסלמים תרשו לי ככה בתחילת הישיב 

 23 רמדאן קרים ושיהיה באמת צום קל. 

 24סתם בשביל הומור, אנחנו התחלנו את המליאה שלנו, המליאה  

 25, עכשיו אנחנו ZOOM -הראשונה שלנו היתה בהיכל התרבות. היינו ב 

 26ה' יעצור אותנו ונחזור חזרה  -שה  -בחוץ, כמו שאמרתי לחברים פה 

 27ל פעם לאלתר על ישיבות כאלה ואחרות.  לשגרה ולא נצטרך כ

 28 הישיבה פתוחה. 

 29 עמית, אני מבקש, לפי הסדר תתחיל את הנושאים.  

 ישיבת מליאה מן המניין 

 2020במאי  4 -מיום שני, י' באייר תש"פ  
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 1 היום. נושאים על סדר  מספרשלום לכולם וערב טוב.  יש לנו היום  :מר עמית לוין

 2 יום    סדר 

 3 . מינוי מר שמעון בן נעים לממלא מקום וסגן ראש העיר בשכר והאצלת סמכויות. 1

 4. זה תיק שכונות, חינוך דתי, שירותי דת, תיירות 1האצלת סמכויות,  מר עמית לוין:

 5ושפע מעלות. לשמעון בטון, שגם הצטרף אלינו, תיק רווחה, תיק 

 6שאנחנו מרחיבים אותה  לתכנון ובניהצעירים לתעסוקה וועדת משנה 

 7משבעה לתשעה ,מוסיפים שני חברים אחד מהאופוזיציה ואחד 

 8 מהקואליציה. 

 9סליחה שאני קוטע אותך פה, פשוט אני רואה שאין לנו כרגע פה, חוץ  :מר א. פומרנץ, יו"ר

 10אני גם מאמין שנחזיר אותו לשורות  סויסה,מהאופוזיציה שלמה 

 11הקואליציה בעתיד הקרוב, אבל כרגע חוץ משלמה אין אף אחד 

 12להגיד להם שיתנו לנו  בפרוטוקולבאופוזיציה, אז תרשמו בבקשה 

 13נעשה את זה סוג של כוחני. אנחנו ניתן להם את ההזדמנות שם, שלא 

 14 לבחור מי הם רוצים עוד אחד באופוזיציה. 

 15 אז זה הסעיף הראשון על סדר היום. :מר עמית לוין

 16יש לציין שני דברים לפני זה. מונחת בפניכם חוות דעת שלי שהמינוי  :עו"ד א. טואף

 17תהליך. פואד צריך זה חשוב בשביל ה ,כדין  ווהאצלת הסמכויות נעש

 18 להתייחס לנושא התקציב. 

 19אני מברך על המינוי מחדש ומאשר שהשכר של ממלא מקום ראש   :מר פואד אנדרוס

 20 העיר מגובה תקציבית. 

 21  מי בעד? :מר עמית לוין

 22 אין נגד.  :מר א. פומרנץ, יו"ר

 23 מהאופוזיציה? ZOOM -יש לנו חברים ב :מר נחלה טנוס

 24 . היום הכל בהקלטה של פייסבוק. ZOOMלא, אין לא,  :מר א. פומרנץ, יו"ר

 25חברינו, זו  -לפני שממשיכים, אני רוצה באמת לברך, להגיד מכאן  

 26עבודה, עשייה, באמת לרוץ קדימה, לא מסתכלים אחורה. יש לנו 

 27באמת שלוש וחצי שנים, צריכים לשלב ידיים, לשנס מותניים. אין 

 28וקידומה של העיר, יותר להסתכל אחורה, רק קדימה, רק פיתוחה 
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 1כדי שבאמת תושב יהנה מכל העבודה של חברי מועצת העיר, בודאי 

 2 גם עובדי העירייה. 

 3כב' ראש העיר, חברים יקרים, אנחנו נמצאים בתקופה קשה מאוד  :מר שמעון בן נעים

 4במדינתנו. הדאגה לכלל תושבי העיר מחייבת קבלת החלטות רציניות 

 5דמת הבמה, לפני כל החלטה ומהותיות, המעמידות את עירנו בק

 6אישית. אני רואה לנכון לעשות זאת בתקופה זו במיוחד, כי טובת 

 7 העיר ותושביה לפני הכל. 

 8פני מספר חודשים התפטרתי מתפקידי בתור סגן וממלא מקום ראש  

 9העיר.  מה שמנחה אותי במשך כל חייב זה הערכים שגדלתי עליהם, 

 10ה לא מתאים לערכיי ולדרכי הם שניתבו את דרכי בכל שלב בחיי, כשז

 11 אז אני לא שם, כי אני נאמן להם. 

 12לא חיפשתי כבוד ולא כיסא ולא משכורת, עובדה שהתפטרתי, אלה  

 13לא היו השיקולים שלי. אני גדלתי על יושר, נתינה, חסד ועזרה זולת. 

 14אני איש של עשייה ועזרה. ועל כך יעידו תושבים רבים, שראו בי 

 15דלתי תמיד היתה פתוחה להכל, לכל אחד כתובת והגיעו למשרדי. 

 16ואחד. גם בתקופה שלא הייתי בעירייה, הבנתי וחשתי את הצורך 

 17 מאנשים שפגשתי, שרצו שאחזור ואהיה חלק מהנהגת העיר. 

 18, אני מבקש מראש העיר, מר ארקדי פומרנץ, שאכן יחד עם זאת 

 19 חזרתנו, משאלותינו לטובת העיר ימומשו. 

 20ה מלא עם סיעת נץ ושההסכמים יכובדו אני מצפה לשיתוף פעול 

 21בהתאם. יש הרבה עבודה ועבודה רבה, כמו שאמר ראש העיר. שעירנו 

 22ביקשנו  המשא ומתןתצא לדרך חדשה, טובה ומוצלחת. במסגרת 

 23לקבל לידינו תיקים שיש בהם משמעות עם הרבה עשייה ודאגה לעיר 

 24ות, ולתושבים. התיקים, כמו שהזכיר אותם המנכ"ל, קידום שכונ

 25תיק חברה כלכלית, תיק שירותי דת וחינוך דתי, תיק רווחה, תיק 

 26 התירות,  תיק הצעירים ותעסוקה. 

 27בהזדמנות זו אני רוצה להודות לחברי הקואליציה שלא הרפו, עזרו  

 28 תמכו, בכדי לייצר הסכם שיתרום ויסייע הן לעיר והן לתושבים. 



 8666313-04גמי,  חברת אי                      עלות תרשיחא                                       מ -מועצת העיר 

 2020במאי  4ישיבה מן המניין  י' באייר תש"פ                                                         

 

4 

 1שעשה ותמך והפך  כמו כן, אני רוצה להודות לראש העיר, מר ארקדי, 

 2כל אבן כדי שההסכם הזה יצא לפועל. אני מאחל שיהיה בהצלחה 

 3 לכולנו. 

 4אני מברך את חזרת שמעון בן נעים ושמעון ביטון לקואליציה. אני  :מר נחלה טנוס

 5חשוב שבחרו את הזמן המתאים, בתקופה הקשה הזאת, שהיא 

 6הם  קריטית, לפי דעתי, מה שקורה בעולם, מה שקורה בארץ, ולכן

 7בחרו את הדרך הנכונה. אני חושב שזה חשוב מאוד שתהיה לנו 

 8ה חזקה שנעבוד למען העיר בתקופה הקשה הזאת, ונקדם יקואליצ

 9הרבה דברים לתושבי המקום, כי אנחנו נבחרנו אך ורק בשביל לשרת 

 10 את התושבים. 

 11בהזדמנות זאת אני קורא לכל חברי האופוזיציה להצטרף  

 12את כב' הרב, שהוא  היחיד שנמצא איתנו, לקואליציה. יש לנו פה 

 13הוא בעל נסיון בעיר, ואני גם, אני לא רואה שום סיבה שהוא יהיה 

 14בקואליציה. אותו דבר אני מפנה את דבריי לחברים מתרשיחא, שאני 

 15אישית פניתי אליהם כמה פעמים, על מנת להצטרף לקואליציה, ויהיו 

 16 איתנו שותפים בעשייה בעיר. תודה רבה לכם. 

 17 תודה רבה וברוך הבא שמעון.  :מר עמית לוין

 18 אני ברשותכם עובר לסעיף הבא 

 19 

 20 26/4/2020מיום  2/2020ועדת הכספים  פרוטוקול. אישור 2

 21את הפרוטוקול. אם רוב האנשים פה היו בוועדת הכספים ומכירים  :מר עמית לוין

 22 יש שאלות, הערות, בבקשה. אם לא, אפשר להצביע עליו. 

 23 יש לך שאלות?  :, יו"רמר א. פומרנץ

 24 לא עיינתי בזה בכלל, לא הייתי ואני לא יודע.  :מר שלמה סוויסא

 25 מי בעד?  :מר א. פומרנץ, יו"ר

 26 אני נמנע.  :מר שלמה סוויסא

 27 יש נמנע אחד. נגד אין.  :מר א. פומרנץ, יו"ר

 28 
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 1 ר . אישור החלטת ועדת המכרזים לבחרית עובדים בכירים על העסקת מר ספי בארי כגזב3

 2 העירייה בחוזה אישי ואישור תשלום שכר בכירים

 3אישור ספי בארי לגזבר העירייה ואישור חוזה לתשלום שכר בכירים.  :מר עמית לוין

 4אנחנו, אם אתם זוכרים, בוועדת הבכירים שהיתה לפני בערך משהו 

 5כמו חודשיים, בחרנו בעצם את המקום הראשון והשני למועמדות של 

 6ן פהסיר את המועמדות שלו ואנחנו הלכנו באוהגזבר. הגזבר הראשון 

 7אוטומטי למועמד השני, שגם הוא נבחר. השכר שאנחנו סיכמנו איתו 

 8, שכר המינימום שבו אפשר להכניס דרך אגבאחוז, שזה,  85הוא של 

 9גזבר לעירייה. הוא התנדב מיזמתו, בשלב הראשון, כמו רוב הבכירים 

 10בל אנחנו מבקשים פה אחוז, א 80 -בעירייה להוריד את השכר ל 

 11הסיכום איתו, זה דבר ראשון.  אנחנו גם  אחוז, זה 85 -אישור ל 

 12רוצים לאשר את הסמכויות שלו. בעצם הגזבר הזה החליף את פואד 

 13גם בתור המנהל של הארנונה וגם בתור דירקטור, עם זכויות חתימה 

 14בחברה הכלכלית. כל הדבר הזה זו בעצם חבילה שאישרנו. זו 

 15 פואד אחד לאחד.  החלופה של

 16 זה הסעיף שאנחנו רוצים כאן לאשר.  

 17 צריך להוסיף שהוא מורשה חתימה של העירייה.  :עו"ד א. טואף

 18 אמרתי.  :מר עמית לוין

 19 אמרת באגם ובחברה הכלכלית.  :עו"ד א. טואף

 20מנהל ארנונה ומורשה חתימה בעירייה ודירקטור  -לא, לא, אמרתי  :מר עמית לוין

 21תימה ודירקטור בחברה הכלכלית וזכויות חתימה. באגם בזכויות ח

 22פשוט הוא נכנס בנעלי פואד, נעליים גדולות. אני מקווה שהוא ימלא 

 23 אותם. 

 24 סליחה, יש לי שאלה רק בנושא הזה,  :מר נחלה טנוס

 25לשישה  מנותהשאלה שאתה שאלת בפעם הקודמת, האם אפשר ל :מר עמית לוין

 26  חודשים ואחרי זה נקבל החלטה?

 27על ההצעה שלי, שפשוט מאוד אנחנו פה, יש לנו מינוי  שובאני חוזר  :לה טנוסמר נח

 28של גזבר העירייה, שהוא תפקיד מאוד חשוב. יש לנו גזבר שהוא 
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 1מנוסה בעבודה שלו, התרגלנו אליו, שהוא בעל ידע. אבל היום אנחנו 

 2ממנים גזבר חדש. גזבר חדש, נתתם לו את כל התפקידים, את כל 

 3, פה ושם, בארנונה, אבל לפי דעתי, אפילו לא נמצא הסמכויות באגם

 4איתנו, לא הכרנו אותו. אני חושב, כל תפקיד בכיר בעירייה צריכה 

 5סיון.  אין, אנחנו, חלילה, אני מקווה שהוא יהיה ילהיות תקופת נ

 6בסדר, חלילה, הוא לא מתאים לתפקיד. אנחנו צריכים גם לקחת 

 7גזבר שהוא מגייס כספים, החלטות. זה תפקיד מאוד חשוב, תפקיד 

 8 פשוט מאוד, אין לו שנה, שנה וחצי לפחות תקופת נסיון שתהיה. 

 9 אני רוצה להתייחס כי העלית את הדבר הזה גם בפעם הקודמת.  :מר עמית לוין

 10ראשית, לגבי החברה הכלכלית ואגם, אפשר להחליט שאת זה   

 11לפי מה משאירים לשלב שני, אם רוצים, אבל אי אפשר, על פי החוק, 

 12שאורית אמרה לנו, והיא עשתה לזה בדיקה, למנות מישהו באופן 

 13 זמני, או באופן לא מוחלט. 

 14 אין דבר כזה זמני,  :עו"ד א. טואף

 15 אני לא התכוונתי זמני.  :מר נחלה טנוס

 16המינוי של הגזבר הוא מינוי, החוזה שנחתם עם תפקיד בכיר, כמו  :עו"ד א. טואף

 17גבל בזמן. גם אם הוא, אני מקווה שזה גזבר, הוא חוזה שהוא לא מו

 18לא יקרה, אבל גם אם חלילה לא יתאים לו או לא יתאים לנו, נצטרך 

 19 לעשות הליך הפסקת עבודה על פי חוק. 

 20 יש אפשרויות. זה אפשרי.  :מר א. פומרנץ, יו"ר

 21, בוועדת הבחירה היו אנשים גם מהאופוזיציה וגם דרך אגב :מר עמית לוין

 22רה היתה פה אחד, גם של הראשון וגם של השני. מהקואליציה והבחי

 23. אתה בטח זוכר, זה לא מתאים -לא היו איזה ויכוחים שאלה אמרו 

 24שלמה. כולם הסכימו על המועמד הראשון, והשני על המועמד 

 25השלישי, בעניין הזה לפחות , אני מאוד מקווה שעשינו החלטה נכונה. 

 26לפני כמה שנים. יש עליו שוב, אתה יודע, יש לו נסיון, הוא היה גזבר 

 27 המלצות. 

 28 תהיה תקופת חפיפה עם פואד?  :מר נחלה טנוס
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 1 זה הסעיף הבא.  :מר א. פומרנץ, יו"ר

 2 היית צריך להזמין אותו, שנראה אותו.  :דובר

 3 האמת היא שאולי אפשר להזמין אותו.  :מר עמית לוין

 4ל בואו נצביע על הסעיף הזה. והסעיף הבא זו ההארכה של התקופה ש 

 5ת שתהיה פה חפיפה שהיא מסודרת. שהוא , על מנ22.5 -פואד עד ל 

 6יעביר את כל התפקידים ואת כל הידע. זה הסעיף הבא. אבל אנחנו 

 7 צריכים אחד אחד, אז אם יש עוד שאלות, בבקשה. 

 8 מאיזה תאריך הוא מתחיל ? :מר א. פומרנץ, יו"ר

 9 הוא מוכן לבוא ממחר.  :מר עמית לוין

 10 החוזה איתו חתום? :ו"רמר א. פומרנץ, י

 11החוזה לא חתום, כי אנחנו חיכינו להחלטת המליאה. אנחנו לא  :מר עמית לוין

 12רוצים לחתום עד שאין החלטת מליאה. אבל סיכמנו את הכל, 

 13העברנו לו את החוזה, שהוא יראה אותו. הוא ראה, הוא מכיר, הוא 

 14פה  גם בא מהתחום הזה, אז הוא בדיוק יודע מה התנאים ומה, אין

 15 איזה חידוש שהוא לא מכיר. 

 16בכל מקרה, החוזה כפוף לאישור משרד הפנים. הוא יחתום אבל כפוף  :עו"ד א. טואף

 17 לאישור. 

 18 אבל אנחנו לא רצינו שהוא יחתום, עד שזה לא עובר אישור מליאה.  :מר עמית לוין

 19  יש עוד שאלות, חברים. :מר א. פומרנץ, יו"ר

 20  מי בעד?  נגד אין. כולם בעד. 

 21. אורית, 22.5 -הסעיף הבא זה הארכה של העבודה של פואד, עד ה  :מר עמית לוין

 22 גזבר.  יכול להיותמבחינת הסמכויות לא יודע, כי רק אחד 

 23אנחנו צריכים לאשר את זה קודם במליאה, כי על פי החוק, עובד  :עו"ד א. טואף

 24בכיר, הארכת תקופת עבודה אחרי גיל פרישה חייב אישור מליאה, 

 25לכן אנחנו הבאנו אותו. כן. זה.. גזבר העירייה, עד לתאריך שאתם ו

 26 תקבעו. 

 27 ואיך זה בעניין של שכר לגזבר ההוא? איך הוא מקבל את השכר?  :מר א. פומרנץ, יו"ר

 28לפי הנחיות משרד הפנים, הוא לא מקבל שכר בכירים עד שמשרד  :עו"ד א. טואף
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 1 הפנים לא מאשר. 

 2נחה שמשרד הפנים מאשר, מהיום שהוא מאשר, הוא מקבל אבל בה :מר א. פומרנץ, יו"ר

 3 את שכר הבכירים נכון?  או.קי. 

 4 מי בעד?  אין נגד. כולם בעד.   :מר עמית לוין

 5 לחודש אתה מספיק להכשיר את הגזבר הזה.  22שאלה, פואד, אם עד  :מר שמעון בן נעים

 6 אני חושב שצריך יותר זמן,  :דובר

 7חודש אחרי זה מחצית השנה. מי שיודע את כל  לתת לנו, כי :מר נחלה טנוס

 8ההיסטוריה זה רק אתה ואוהד. השאלה אם הוא יספיק להכין את 

 9כל החומר הזה ולתת לנו את כל הנתונים שצריכים אותם, והמשימה 

 10העיקרית, בראש ובראשונה, אני מודיע לכם,  חייבים להביא תקציב 

 11 מאוזן השנה. זו תעודת ההצלחה שלנו. 

 12אני הולך אתכם כל  -אני אענה במקום פואד. אני חייב. פואד אמר  :מרנץ, יו"רמר א. פו

 13יום שתצטרכו, אני התרגלתי לבוא בבוקר בשבע, אמרת?  להדפיס 

 14כניסה. אז הוא ממשיך איתנו עד שאנחנו, נלווה אותנו. תפסתי אותך 

 15 במילה אז אין פה חזרה. 

 16את הכל, למרות שתקופת החפיפה  שמעון, עושים את הכל, וגם נעשה :מר פואד אנדרוס

 17היא תקופה קצרה, אבל מדובר בגזבר שבעצם היה גזבר בפועל. יש 

 18לנו סגן שהוא נמצא. אני, כל כולי , כפי שאתה יודע, ליישוב ולעירייה. 

 19זה אני אעשה בכייף, ואני מאוד מקווה, מאוד מקווה, הכל תלוי גם 

 20עתיד. ודאי בשיתוף הפעולה ובאיך שכל המערכת זאת רואה את ה

 21שמבחינת האיזון התקציבי והכל, תלוי בנו ובמה שאנחנו נעשה כדי 

 22שזה יקרה. תאמין לי, מאז שהוצע התקציב ומאז שאושר התקציב, 

 23יש כאלה שאומרים שעוד לא אושר התקציב, אני חושב שהתקציב 

 24אושר, התקציב הוגש למשרד הפנים. אני, במסגרת החפיפה, גם אני 

 25הגזבר לתמונת המצב, גם של מה שהיה וגם של וגם אוהד נכניס את 

 26, שכמובן שהתקציב יבוא באיזשהו שלב לדיון נוסף, כפי שנהגנו 2020

 27בשנים עברו, לאיזשהם עדכונים. תמיד יש למשרד הפנים איזשהם 

 28 הערות. נעשה את הכל כדי שבאמת נגיד את המטרה. 
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 1.  אם היית נשאר לא השאלה לא היתה נשאלת, אם היית נשאר שם :מר שמעון בן נעים

 2 הייתי שואל. 

 3 תודה, תודה.  :מר פואד אנדרוס

 4 את התודות אנחנו עוד חייבים לך, בהזדמנות, לא עכשיו.  :מר שמעון בן נעים

 5 מסכים עם שמעון לגמרי.  :מר א. פומרנץ, יו"ר

 6אבל לפואד יש אינטרס ישיר. יש פה עוד כמה גרושים לקבל מפה  :מר אלכס קורייב

 7 ה ארבעים שנים, פנסיה, איז

 8 חייב לאזן תקציב. יפה.  :מר א. פומרנץ, יו"ר

 9 ? הצבענו, נכון :דובר

 10 כן, הצבענו.  :מר עמית לוין

 11 

 12 . עדכון פעילות העירייה בימי קורונה4

 13הסעיף הבא הוא עדכון של פעולות העירייה. אני רוצה להגיד, כי אני  :מר עמית לוין

 14דיין אולי לא כולם. ממש חושב שרוב האנשים גם את זה ראו, אבל ע

 15קף שמראה, שברמה הארצית,יש פה איזשהו  כל -קודם  מהר. אז 

 16השקף הראשון, את הנתונים בישראל. מבחינת הבדיקות, מבחינת 

 17החולים, מבחינת מה שהתווסף היום. אתם רואים באמצע למעלה 

 18 -והחלימו קרוב ל  234ום התווספו, נפטרו חולים הי 44 -בקטן 

 19שה חולים וחמישה בבידוד. תמונת יש שלו 30.4 -ות, מ . במעל10,000

 20 המצב לא השתנתה. 

 21 במאי.  4 -ו  3 :מר א. פומרנץ, יו"ר

 22עד היום יש שלושה חולים וחמישה בבידוד. המצב הזה לא  30.4 -מ  :מר עמית לוין

 23השתנה. חשוב לי להגיד שבשבוע וחצי האחרונים עשינו, מיזמתנו, גם 

 24 90בדקו מעל מתוכם כבר נ בדיקות. 600 - בתרשיחא וגם במעלות, כ

 25אחוז ואין אף חולה, מתוך מה שנבדק, כמובן, כך שזה מדגם די טוב, 

 26עבר לסקר מ, זה אומרת -זאת וזה גם אנשים שהרגישו משהו. 

 27 באוכלוסייה. שזה סימן טוב. 

 28התחומים העיקריים שבהם טיפלנו בשקף הבא, זה בפרט, זה בניהול  
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 1טיפול בפרט בעצם מתמקד בעיקר באוכלוסיות החירום ובהערכות. ה

 2פלוס ובחלוקת מזון בעצם לכל  65 -של הרווחה, באוכלוסייה של ה 

 3מי שהרווחה או על פי הקריטריונים של משרד הרווחה, ובשבוע 

 4משפחות של ילדים. על פי הקריטריונים של  61 -האחרון גם לכ 

 5בתי הספר. משרד החינוך, שמי שעזר בעצם לדייק אותם זה מנהלי 

 6 במקביל גם אנחנו שמרנו על קשר עם כל החולים, הרווחה שמרה. 

 7 3800 -יש לנו, במעלות תרשיחא, כ  -נתוני הרווחה בשקף מתחת  

 8משפחות ה. מספר 1400 -. מטופלי רווחה מתוכם כ 65אנשים מעל גיל 

 9 . 2000 -בכלל כ 

 10ל אנחנו עסקנו בתרומות, גם של מזון יבש, גם של ירקות וגם ש 

 11טבלטים, בעיקר לכאלה שיצטרכו את זה עבור הבגרויות. חילקנו גם 

 12תווי כניסה וגם מנות חמות וגם מנות יבשות. קיבלנו לזה גם 

 13 תקציבים ממפעל הפיס וגם טיפה תרומות, שתכף נאשר אותם בסוף. 

 14. מה שחשוב להגיד שעם 180 -מספר המתנדבים היום עומד על כ  

 15, כי היתר 40לעבוד סדר גודל של החזרה לעבודה, ביום יכולים 

 16יכולים בערבים והם עוסקים בכל הנושא של ההבאה של תרופות 

 17 וכאלה למשפחות, אבל ביום כבר הרבה יותר קשה. 

 18בשקף הבא, בעמוד הבא, אפשר לראות את המוקד של השירות  

 19הפסיכולוגי. אפשר לראות שמפחות או יותר אמצע אפריל, הפניות 

 20אולי אין  .80, 70, 60 -ביום, עברנו ל  4, 3, 2של  מאוד עלו, מסדר גודל

 21ות הפסיכולוגי עלו מאוד. הפניות לשיר -הרבה חולים, אבל נקרא לזה 

 22אפשר לראות את החלוקה שלהם, הורים ותלמידים והצוותים 

 23 החינוכיים, יש פה איזשהו פירוט של זה. 

 24אחד הדברים הכי משמעותיים שעשינו, מעבר לכל הטיפול  

 25סיית הרווחה, היה לבנות סוג של תיקי לקוח. אנחנו קיבלנו באוכלו

 26בעיר, ופעם בשבוע ניצור  65החלטה שנפנה באופן יזום לכל מי שמעל 

 27איתו קשר ונשאל אותו מה שלומו ואם הוא צריך משהו, ואם הוא 

 28 צריך, אנחנו גם נעזור כמובן. 
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 1יש פה את כל התהליך שעשינו אל מול כל שאר התושבים שהם לא  

 2היה מאוד מאוד טוב ברווחה. הפידבק של התהליך הזה, אני חושב, 

 3וזה גם גרם לנו להכיר גם את האנשים וגם את הצרכים שלהם וגם 

 4לדאוג שאין אף אחד שנשאר בלי עורף, עורף בעיר הכוונה, כי אם יש 

 5מישהו שהילדים שלו לא בעיר, אז בעצם כשהוא צריך משהו, כשיש 

 6 לפנות.  איזשהי בעיה, אין לו למי

 7אנחנו מקיימים כל יום בשעה  כל -קודם  מבחינת הניהול השוטף,  

 8איזשהי ישיבה שבה אנחנו עוברים על כל הפרמטרים הכי  9:30

 9. כל ZOOMמשמעותיים בעיר. אנחנו מקיימים את זה בבתים, ב = 

 10מנהל בתחום שלו עוקב אחרי כל הפעילויות, רואים מה קורה עם 

 11ם כל הנושא של קופות החולים, כל מרכזי החולים, עם המבודדים, ע

 12המזון, מה פתוח, אם יש חוסרים, התקהלויות, הנחיות, כל הדברים 

 13 האלה ברמה יומית. עוברים על כל הדברים. 

 14 הנושא הבא שאנחנו טיפלנו בו, הנושא של משאבי האנוש.  

 15כפי שאתם יודעים, קיבלנו הנחיות לפעילות מאוד מצומצמת באופן  

 16שים. אפשר לראות פה את הפילוח, ובעצם היינו צריכים יחסי של אנ

 17גם לייצר את התפקוד של האנשים שהיה מותר להם להגיע, בכל 

 18 המחלקות השונות, אבל גם לדאוג לאלה שנשארו בבית. 

 19אני מוכרח להגיד שהרושם שלי שלהשאר בבית בזמן הזה, זה לא  

 20יותר קל מאשר לבוא כל בוקר לעבודה, מבחינת ההרגשה והתחושה 

 21 שמישהו צריך אותך. 

 22 106מבחינת המשימות בחירום, העבנו בעצם את העבודה של מוקד  

 23פות. הקמנו בעצם איזשהו מוקד, גם לשירות בכמה ש 24/7 -ל

 24לרווחה, מוקד שהוא ייעודי עבר כל הזמן הזה של הפסיכולוגי וגם 

 25 הקורונה. התעסקנו הרבה מאוד בדוברות והסברה. 

 26פה יש מקום להגיד באמת איזשהי מילה טובה להילה, שמאז שהיא  

 27 הגיעה, אנחנו בהסברה טורבו. 

 28הסתכלתי גם, אני גם שלחתי לכם, מי שהסתכל על כל מה שנעשה  
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 1ם יצאו כמה הודעות בכמה תחומים באפריל, יש שם ברמה של כל יו

 2 לעסקים ולאנשים והדרכות, ובאמת מאוד מאוד מרשים. 

 3אנחנו עוקבים אחרי כל הנשוא של הרשתות החברתיות, מה קורה,  

 4גם ברמת הצרכים והפניות והכל. כמובן, אנחנו מקבלים איזשהי 

 5תמונת מצב מהשיטור העירוני. גם מה הן ההנחיות של המשטרה וגם 

 6 גשים שלנו. איפה הד

 7עכשיו לדוגמא, כשבתי ספר, כשהם נפתחו, אז הדגש הוא שבכל בית  

 8ספר, יהיה בבוקר מישהו שיכוון, שלא יצטופפו ושרק הילדים יכנסו 

 9לתוך תחום בית הספר, ולא ההורים, ושכל ילד יחתום על הצהרת 

 10בריאות. יש פה תהליכים שבשביל להגיע, מה שנקרא, לשגרת 

 11 לבוא ולהרגיל את האנשים ולהסביר.  הקורונה בהם, צריך

 12אז באמת, עקבנו אחרי כל הדבר הזה. אחד הדברים שלקחנו לעצמנו  

 13זה לדאוג לכל הנושא של ההוסטלים. אנחנו ביחד עם פיקוד העורף 

 14שמנו אדם, סוג של שומר ליד כל הוסטל, משמונה בבוקר עד שמונה 

 15הו מביא אוכל, בערב. הוא דאג א'. שאף אחד לא יכנס. ב'. שאם ומיש

 16 שישמרו על כל המעבר של האוכל מאחד לשני. 

 17שוב, הוסטלים זה מקום שהוא פתוח, ומי שרוצה לצאת אי אפשר  

 18 לעצור אותו, אבל עדיין אנחנו גרמנו לזה שבאמת לאוכלוסייה הזאת, 

 19 בהוסטלים עשו בדיקת קורונה לכולם?  -שאלה  :מר שמעון ביטון

 20שו בדיקת קורונה לכולם, אבל אנחנו ביקשנו מכל ההוסטלים לא ע :מר עמית לוין

 21 העובדים בהוסטל שיפנו, 

 22 למה לא עשו לכולם?  :מר שמעון ביטון

 23היה על זה דיון, גם עם גלינה וגם עם.. והתחושה היתה שאם אין  :מר עמית לוין

 24חולים ואין זה, עכשיו לקחת את כולם באוטו ולהוציא אותם וכל 

 25 הלוגיסטיקה, 

 26 הרבה מבוגרים לא רצו ללכת.  לא רצו לעשות.  כל -קודם   :, יו"רמר א. פומרנץ

 27גורמי המקצוע המליצו לנו שהאנשים  -אני אגיד את זה בזהירות  :מר עמית לוין

 28שמטפלים בהוסטל ילכו לבדיקה, אבל שאת הקשישים בינתיים, אין 
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 1 שם זה ושקט, 

 2 ו להבדק. גם הרבה קשישים לא רצו לנסוע ולא רצ :מר א. פומרנץ, יו"ר

 3תראה, הרי היו פה.. לשלושה ימים, מהיזמה שלנו, וביומים  :מר עמית לוין

 4האחרונים היית צריך לבוא רק עם איזשהי תעודת זהות. אבל אנחנו 

 5פנינו באופן יזום להוסטלים ואמרנו בואו, אנחנו מוכנים לעזור לכם 

 6 לא, רק את העובדים'. בסדר. ' -בלוגיסטיקה. אמרו 

 7 אנחנו, על פי התפיסה הזאת, מחכים שאיזה זקן ימות?  :טוןמר שמעון בי

 8 לא, אתה לא יכול להכריח.  :מר א. פומרנץ, יו"ר

 9 אם ירצו. אני חושב שצריך לקדם את זה.  :מר שמעון ביטון

 10, אם אני לא טועה, מ"א סיימה את הבדיקות. עכשיו כל -קודם   :מר א. פומרנץ, יו"ר

 11 י לא טועה.  עושים רק בקופת חולים. אם  אנ

 12עכשיו כל הבדיקות עברו רק לקופות חולים וכל אחד זה בקופה שלו  :מר עמית לוין

 13וזה על פי הזמנה או למי שיש לו את התסמינים.  אני מוכרח להגיד 

 14שאני חשבתי כמוך, אבל אחרי שפנינו והיה דיון, זו היתה ההמלצה 

 15מד"א של הגורמים המקצועיים וככה פעלנו  סך הכל הבדיקות של 

 16אחוז של התוצאות,  90בדיקות וכפי שאמרתי, עד היום עם  620היו 

 17 אין אף חולה. 

 18העסקים המקומיים, גם הקמנו שקף בשיתוף איתם, עם החברה  

 19הכלכלית, עברנו עסק עסק, הקמנו איתם איזשהו דף של פייסבוק, 

 20עזרו בכל הנושא של הפרסום מכל הנושא של הערכות לתו הסגול.  

 21עכשיו איזשהי תוכנית איך אנחנו עוזרים להם גם  אנחנו עושים

 22בחזרה לשגרה וגם לראות אם יש משהו שאפשר לעשות את החיבור, 

 23 במשרדים של הממשלה, בשביל עזרה שהיא טיפה יותר גדולה. 

 24הערכות ליום אחרי, קיימנו כבר די הרבה דיונים ליום שאחרי, היום  

 25נס לפרטים, אני רק שאחרי בכל תחום נראה מאוד שונה. אני לא אכ

 26אגיד שבימים האלה, עיקר העיסוק הוא במערכת החינוך. מערכת 

 27החינוך היא מערכת מאוד מורכבת. היא קיימת, יש כמה סתירות בין 

 28ההנחיות שניתנות לגבי הישיבה בכיתות ולגבי הסעות, בעיקר של 
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 1החינוך המיוחד, ואנחנו  מנסים פה לייצר איזשהן פתרונות שהם הכי 

 2שאפשר. אני רוצה להגיד שביום ראשון, מיום ראשון נפתחו טובים 

 3ג', כולם נפתחו, זה נראה טוב. עדיין בתרשיחא ישנה  -כיתות א', ב' ו 

 4החלטה של ועד ההורים והמלצה להורים לא להגיע. בית הספר נפתח, 

 5הגיעו הבוקר רק שלושה ילדים, ואני מאוד מקווה שבהמשך, עם 

 6, שמו דף של דרישות, עברנו על הזמן, באמת ההורים השתכנעו

 7הדרישות אחת אחת וניסינו לראות שאנחנו עומדים בכל הדברים 

 8ואיפה שאפשר לתקן תיקנו. אני מאוד מקווה שביחד איתם העסק 

 9יסתדר. מחר, אחרי ההערכות, יש את החזרה ללימודים של יא'  יב' 

 10י כשהפוקוס הוא על הבגרויות.בעצם עכשיו עושים פושט לבגרויות.אנ

 11רוצה להגיד לכם שאחת המשימות היא פה לעמוד באחוזי הבגרות 

 12שהגענו אליהם. בבתי הספר יש כבר חלק, אחוזים מאוד גבוהים, 

 13יותר גבוהים מהשנה שעברה, והמורים לא מוכנים עכשיו את זה 

 14לאבד, לא מוכנים שהאחוזים ירדו. אז אנחנו כולנו, אנחנו מנסים 

 15החור הזה שנוצר ולמרות כל בכל האמצעים לגרום לזה שלמרות 

 16הקשיים אנחנו לא ניפול שם.  אני מוכרח להגיד שהפידבקים של 

 17המורים, שגם הילדים המצטיינים, הלימוד מרחוק הוא לא פשוט וזה 

 18תהליך שלוקח לכולם זמן, עד שהם יתרגלו אליו. אני חושב שכל 

 19המערכת רתומה במאה אחוז. באמת עושה רושם שעושים את כל מה 

 20 , כדי שהדברים יקרו נכון. שאפשר

 21נגענו קצת, אני לא רוצה להרחיב, בכל הנושא של ביטוח המנהלים.  

 22הכל דרך הזום, הכל אחרת, כדי להערך ולהתאים את מה שנקרא, 

 23את השלב הבא של חיי העירייה בשגרת הקורונה. גם הנושא של 

 24ההתארגנות הפיזית של הקו הסגול, גם אם יש עסקים שלא צריכים 

 25, או ששגרת היום שלהם הולכת להשתנות, להתאים את עצמנו אותם

 26 לזה. 

 27עלה בוועדת הכספים, רק מי שלא היה, יש זיכוי  -נושא הארנונה  

 28ארנונה של מרץ, אפריל ומאי, על פי הקריטריונים של משרד האוצר 
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 1ושל משרדי הממשלה השונים, זה לא לכל העסקים גורף, ויש ממש 

 2ולמי לא. אנחנו נקבל שיפוי על פי  קריטריונים ורשימה למי כן

 3הביצועים של השנה שעברה. מה שגבינו בשנה שעברה. זה לא אחד 

 4 לאחד אבל אנחנו מעריכים שזה מאוד בקרוב. 

 5אנחנו פועלים מאוד בזהירות בכל הנושא של ניהול התזרים.  אני  

 6רוצה להגיד לכם שלכאורה יש פה הרגשה, שבגלל שהרבה עובדים 

 7ש פה עודפים בשכר אבל המצב הוא לא נכון, כי אנחנו היו בבית אז י

 8כן שילמנו שכר. וגם אפילו קצת יותר מזה, יש עובדים של משרדים, 

 9שהפסיקו את הפעילות, אבל הם עובדי עירייה, אז אנחנו משלמים 

 10ולא מקבלים את הפיצוי מהמשרדים השונים. אז גם פה, שוב, אנחנו 

 11 ים עם כל הצד של התקציב. נצטרך לראות, אבל אנחנו מאוד זהיר

 12אנחנו נסיים את השנה, אני מצהיר את זה פה, בתקציב שהוא  

 13ממאוזן, אנחנו לא מוכנים לחרוג מזה,  אנחנו עושים את כל מה 

 14 שאפשר בשביל שזה יקרה. 

 15ביצענו די הרבה רכש לכל הנושאים של הקורונה, של מסכות ושל  

 16הספר שחזרו.  בקיצור, כפפות וג'ל וריסוסים וטרמומטורים לכל בתי 

 17את כל מה שצריך, וציוד מיגון, ואנחנו  מאוד מקווים שחלק מזה 

 18ו נקנה את מה שאנחנ כל -קודם  אנחנו נקבל בחזרה. אבל החלטנו 

 19שצריך ואחרי זה נרוץ אחרי הכסף, כי לא רצינו שמישהו יהיה לא 

 20מוגן ולא ממוגן ושלא יפתח איזשהו בית ספר שאין לו את כל 

 21, למרות שמשרד החינוך אמר שכל הורה אמורה לדאוג האמצעים

 22לילדים שלו, אז אנחנו העמדנו את הציוד שצריך בכל בית ספר 

 23 שנפתח וככה אנחנו פועלים. 

 24אם יש שאלות, אני אשמח. אם לא, יש לנו את הנושא האחרון, שזה  

 25 דיווח על קבלת תרומות. 

 26ה לנצל את ההזדמנות של ישיבת לפני אחרון, אני בכל זאת רוצ :מר א. פומרנץ, יו"ר

 27כמעט בכל הפורום,  לדעתי חייבם להגיד  -מליאה ככה, מה שנקרא 

 28באמת תודה ענקית לכל אלה שעשו עבודה בתוך העירייה, בזמן הזה, 
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 1שלפי המספרים ראיתם, חולקו פה אלפי אם לא עשרות אלי מנות 

 2למבוגרים. היה פה התגייסות מדהימה של תושבים שבאו לתרום, 

 3זה באמת מחמם את הלב ומעורר השראה חד משמעי. גם צה"ל פה ש

 4עשה עבודה מצוינת. גם מתנסים, צעירים שיעבדו שם. חבר'ה צעירים 

 5עד היום, אתם יודעים, הם מתגייסים לעזור וממשיכים עם הפעילות 

 6 דרך הטלויזיות והכל. 

 7אני רוצה להגיד שיש לנו תושבים מדהימים, ויותר מזה, הנוער פשוט  

 8פנטסטי. לכל אלה שהיו ותרמו ועמלו ועזרו בכל התקופה הזאת 

 9וממשיכים לתת מעצמם, כולל כמובן עובדי העירייה, אין פה זה, כל 

 10מי שעבד בתקופה הזאת. כל מחלקה ומחלקה, אני לא רוצה להכנס 

 11לשום זה, באמת תודה רבה. אני מאמין שאני אומר את זה מכל 

 12באמת שזה יכנס גם לפרוטוקול, החבר'ה שיושבים כאן. זה חשוב לי 

 13 כי לדעתי זה מאוד חשוב. 

 14 

 15 צ"ב הפרוטוקולמ -.  דיווח על קבלת תרומות 6

 16 סעיף אחרון.  מר א. פומרנץ, יו"ר:

 17 אורית בבקשה.  :מר עמית לוין

 18חוזר מנכ"ל משרד הפנים קבע נוהל קבלת תרומות, שהעירייה  :עו"ד א. טואף

 19רונה, גם בישיבה הקודמת מחויבת לעמוד בו. במהלך התקופה האח

 20ועדת תרומות מתייחס לשתי  פרוטוקולהבאנו לכם דיווח על.. 

 21תרומות, תרומה ממרכז המזון דבאח ותרומה מ.. על פי הנוהל, 

 22הוועדה הכנסה, קיבלה החלטה, ראש העיר קיבל החלטה והדיווח 

 23 צריך להעביר. 

 24ך העירייה, לכן לא צריך על היה עוד איזה תורם, שלא עשה את זה דר :מר א. פומרנץ, יו"ר

 25זה אישור. הוא פשוט הביא פרודוקטים, הביא את המוצרים. נתנו לו 

 26מקום, אם אני לא טועה זה מול מגרש כדורגל פה, הוא הניח את 

 27הדברים. אנחנו מבחינתנו רק נתנו ליווי של מחלקת פיקוח. על זה אני 

 28 ית. לא חושב שאנחנו צריכים לתת דיווח, כי זה היה ברמה פרט
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 1 זו לא תרומה של העירייה.  :דובר

 2 כן, זו לא תרומה של העירייה, פשוט נתנו את המקום.  :מר א. פומרנץ, יו"ר

 3פרות וירקות, אני אומר, כן, זה משהו מבורך. האמת שהיום הייתי   :מר שמעון בן נעים

 4איתם בסיור, הם מבקשים מכבוד ראש העיר לקבל מקום, לעשות 

 5לחלק המון המון, עשרות טונות של ירקות  את זה פעמיים בשבוע,

 6ופירות ומצרכים. אני חושב שזה דבר מבורך, שיכול לעזור לתושבים. 

 7אני ביקשתי שהחלוקה תהיה, לא חלוקה כמו שהיתה לפני כן, אלא 

 8לארוז את זה שיהיה מסודר, חלוקה על ידי  מתנדבים ושליחים. לא 

 9על הכללים ואני שיהיה מה שהיה בפעמים הקודמות.  זה לא שמר 

 10רוצה כן לאשר להם איזשהו מחסן,  מקום מסודר, שיהיה ממושג 

 11 ושיהיה מכובד, גם למי שנותן וגם למי שמקבל. 

 12אני אוסיף , בנושא ששמעון הציג, אני מציע, העיר מעלות, תודה לאל,  :מר שמעון ביטון

 13לאורך כל השנים, טיפלה בכל מי שנזקק והיה צריך דברים, ללא בתי 

 14י למיניהם. זה מין סוג של בית תמחוי,אני לא בעד זה. מה שכן, תמחו

 15אני מציע להם לחבור לקרן חסד. זה לא נראה טוב שאנחנו מתחילים 

 16להקים כל מיני מקומות שמחקים כל מני בתי תמחוי, אני לא בעד 

 17זה. אני חושב שאפשר להפנות אותם, לשתף פעולה עם קרן חסד ולא 

 18 למקומות האלה.  מעבר לזה. אסור לנו להגיע

 19אני דווקא כן חושב, אלה דברים שלא מחזיקים הרב ה זמן, זה משהו  :מר שמעון בן נעים

 20של יום אחד, וחייבים לעשות את החלוקה הזאת, מהירה. אני רוצה 

 21 להגיד לך,  כל שבוע, פעמיים בשבוע, כמעט עשר, 

 22 זה התקופה הזאת רק. בקורונה.  :דובר

 23, זה הולך להיות במשך כל השנה. זה הרבה מצרכים, גם לא, לא :מר שמעון בן נעים

 24 יבשים וגם טריים, ואני חושב שזה דבר מבורך ועוזר לתושבים. 

 25 סליחה, מה שהיה היה. אנשים באו ולקחו. סימן שיש נזקקים.  :מר נחלה טנוס

 26 מה שהיה, באו אנשים ולקחו בארגזים.  :מר אלכס קורייב

 27 ות. לא, ארגזים לא, לקחו בשקי :דובר

 28לא, לקחו בארגזים. ואני אמרתי, במקומות אחרים באים, אורזים   :מר שמעון בן נעים
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 1את זה בצורה יפה, מכובדת. כל מי שמגיע לוקח את האריזה בצורה 

 2 יפה ולא באיזשהי התנפלות בצורה לא מכובדת. 

 3 איזה גוף זה? איזה גוף תורם?  :מר אלכס קורייב

 4 י. זה מישהו פרט :מר שמעון בן נעים

 5 יד עזרה ושולמית. זה ארגון שכל הארץ. זה בכל הארץ.  :מר שלמה סוויסא

 6 יש מהשדה.  :מר שמעון בן נעים

 7 מה, זה עודפים?  עמותה של עודפים או מה?  :מר אלכס קורייב

 8 לא, לא, זו לא עמותה. זו אפילו לא עמותה.  :מר שמעון בן נעים

 9זו עמותה. היא מחלקת לנזקקים בכל זו עמותה. יד עזרה ושולמית  :מר שלמה סוויסא

 10 הארץ. 

 11 בסדר, אנחנו נשקול. נראה איך אנחנו יכולים לאחסן את זה.  :מר א. פומרנץ, יו"ר

 12אני רק אומר, אני לא מביע בעד או נגד, אבל מאוד קשה לעירייה, כי  :מר עמית לוין

 13אם אנחנו מחלקים, אנחנו צריכים למצוא לפי מה מחלקים, לפי 

 14 ון. איזה קריטרי

 15 במקרה הזה לא יהיו קריטריונים.  :מר שמעון בן נעים

 16 זה מה שאמרנו.  :מר עמית לוין

 17 מי שיגיע יקבל.  :מר שמעון בן נעים

 18 זה מה שאמרנו, ובגלל זה, זו לא העירייה.  :מר עמית לוין

 19 העירייה תיתן את המקום, לא מעבר לזה.  :מר שמעון בן נעים

 20 ו, שיהיה מחולק בשקיות, אז הוא נותן, אתה תיתן ל :מר א. פומרנץ, יו"ר

 21לא, לא, אתה נותן לו מקום, מבנה עם מזגן, לא מעבר לזה. הוא  :מר שמעון בן נעים

 22מתעסק, הוא אמור לארוז את זה ולחלק את זה בצורה מסודרת. מי 

 23 שרוצה להגיע לשם, שיגיע ויקח. 

 24 תגיד לי, יש מודעות לכל התושבים?  :מר נחלה טנוס

 25. לאט -לאט יהיה פרסום. להאכיל את כל התושבים אי אפשר, אבל  :ן נעיםמר שמעון ב

 26ואני חושב שמקום כזה יכול להיות מבורך. כל מי שרוצה להתעסק 

 27יכול לתרום למקום הזה.  אנחנו תמיד עסוקים, איפה אנחנו 

 28עסוקים? יש לנו את תיקי הרווחה ואת האנשים המטופלים. אבל 
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 1ים שלא מגיעים לרווחה ואפשר להגיד רבותי,יש עוד הרבה הרבה אנש

 2 בצניעות שהם לוקחים את זה ככה וזקוקים לזה. 

 3אין בעיה. כשהוא בא אלינו,ב התחלה הוא שם את זה בכמה  :מר עמית לוין

 4וצה לחלק, על הכיפאק, תראה, אתה ר -מקומות, ואחרי זה אמרנו 

 5 זה לא שלנו,אנחנו ניתן לך את המקום וננקה ואחרי, כדי שהחלוקה

 6תהיה מכובדת. אבל לא רצינו להיות מעורבים בעצם החלוקה, כי אין 

 7משיך ככה, אולי צריך לחפש בא. אנחנו נ -פה קריטריונים. מי שבא 

 8איזה מבנה, אני לא  כל כך יודע איפה  אבל זה היה הרציונל, שניתן 

 9 . בסדר גמוראת המקום ואת הניקוי, שיהיה מכובד ומסודר. 

 10 לא נקלט( -?  )רעשים  עוד משהו מישהו רוצה 

 11בגן.  17או  15ההנחייה היא שמותר עד  -..אני רוצה רגע להסביר  :דובר

 12 ומשהו.  30הגנים הם 

 13 30 - 40אני אומר את זה, כי אני שומע כל מיני שמועות, שגן שיש לו  :מר שמעון בן נעים

 14. 15ופה  15יצה ואנחנו נחלק פה אני אעשה מח -ילדים, אז הוא אומר 

 15שב שאנחנו לא צריכים לתת לזה יד. זה דבר מסוכן.  אנחנו אני חו

 16 עוסקים בחיי אדם. 

 17יש את הגנים ואת המעונות של העירייה, בזה אנחנו מטפלים ואנחנו  :מר עמית לוין

 18מקפידים למלא את ההנחיות אחד לאחד. אנחנו לא יודעים, האם, 

 19ע, סתם דוגמא, יעשו שלושה ימים ושלושה ימים, או יעשו חצי שבו

 20ג'  -חצי שבוע. עוד אין הנחיות מסודרות. גם אצל בתי הספר, א' 

 21חילקו אותם לכל הכיתות, לכל השכבות, אבל אם ירצו להחזיר גם 

 22חצי  -כו להחליט האם לומדים חצי שבוע ו', אז יצטר -את ד', ה' ו 

 23. אנחנו 17:00עד  13:00 -ומ  12:00עד  7:30 -שבוע, או שלומדים מ 

 24 לא יודעים. 

 25 א' עד ג', כל תפוס.  -בתרשיחא היום כל הכיתות בית ספר יסודי, מ  :נחלה טנוס מר

 26זה מה שאני אומר. היום הכל תפוס, אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה  :מר עמית לוין

 27 כשיחזירו גם את היתר. אנחנו מחכים להנחיות. 

 28 אתה לא תוכל, לא יהיה לך מקום מספיק.  :מר שמעון בן נעים
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 1 ד' עד ו' אנחנו בבעיה.  -מ  :וסמר נחלה טנ

 2גם הגנים ובטח הפרטיים והכל. יש גם איזשהו, לא יודע אם סכסוך   :מר עמית לוין

 3עבודה, אבל בין ויצ"ו והכל, כי הם אומרים, הרי מה קורה?" אם 

 4ילדים, עדיין הגן, השכירות שלו עולה והגננת  15עכשיו באים לגן רק 

 5ודם הורים? ק 15 -כסף?  על ה עולה והכל, אז על מי יפילו את ה

 6ומשהו ילדים, עכשיו אמורים להחזיק אותו רק  30החזיקו את הגן 

 7חצי. ואם זה יותר שעות. אז כל הדבר הזה לא ברור, אנחנו לא 

 8 יודעים איך זה יסגר. מה שיסגר נעשה. 

 9לגבי המעונות הפרטיים, אתה התייחסת למעונות פרטיים, אז יש  :עו"ד א. טואף

 10רורות של משרד הבריאות. יש לנו בעיה, אנחנו כעירייה לא הנחיות ב

 11 יכולים לאכוף. 

 12 שוב, יש פה הרבה סתירות.  :מר עמית לוין

 13עסקנו השבוע בהסעות של החינוך המיוחד.  -רק אני אתן לכם דוגמא  

 14 -ילדים ל  130אז החינוך המיוחד, אנחנו מסיעים כל יום מחוץ לעיר 

 15הנחיות של משרד הבריאות, שאם  בתי ספר. עכשיו אמרו שיש 32

 16 -. זאת 4ילדים ומלווה, עכשיו מותר רק  8בכל טרנזיט היה מותר 

 17אומרת אנחנו צריכים להכפיל את מערך ההסעות. אבל מי יממן את 

 18זה. אז יש פה איזה, בקיצור, עד שזה יתחיל ועד שהכל יתארגן אנחנו 

 19 באי ודאות. 

 20 ושלושה ימים. ..נעשה שלושה ימים   :מר שמעון בן נעים

 21זו החלטה שלהם,  לא החלטה שלנו. אם זה מה שהם יגידו, בסדר. אז  :מר עמית לוין

 22 הם החליטו שכולם חוזרים ללימודים מיד. 

 23 הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, אנחנו משלמים.  :מר שמעון בן נעים

 24היו בסדר. אתה רוצה גם להיות עם ההורים בסדר, אחרי שהילדים  :מר עמית לוין

 25 בבית כל כך הרבה זמן, אתה רוצה עכשיו, 

 26 , מה לעשות. 50 - 50 :מר שמעון בן נעים

 27אני רק אומר שיש פה הרבה הנחיות.  חלק מהם, יש איזשהי סתירה  :מר עמית לוין

 28 בין ההנחיות של.. של המשרדים השונים. 
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 1חת המנכ"ל לשעבר בקדנציה שעברה לא היה מדבר בצורה כזאת. לק :מר נחלה טנוס

 2 את כל הישיבה אתה. 

 3 חברים, תודה רבה לכולם. נעלנו.  :מר א. פומרנץ, יו"ר

 4 

 5 

 6   -ל ט ה  קס ו ף    ה  -                                                          


