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 2020-20 המניין מן שלא העיר מועצת ישיבת פרוטוקול

 2020 בינואר 28-ה שלישי ביום שהתקיימה

 ש"ק עיריית המועצה ישיבות באולם 18.30 בשעה

 

 

 

 :נוכחים

 .העיר ראש מ"מ סגן  - ייחזקאל אופיר מר

 .העיר ראש סגן -שימול בן מישל מר

 18:40 בשעה נכנס-העיר לראש המשנה – ון'קראצ אלכס מר

 .המועצה חבר – ברמי אלי מר

 .המועצה חבר - חיים יהודה מר

 .מועצהה חברת  - ראדל -לגיסמו חן' הגב

 .המועצה חבר - מלכה ניסים הרב

 .עצהמוה חבר - זפרני אלי מר

 .המועצה חבר - מלול יורם מר

 .מועצהה חברת - זריהן וייצמן אביבה ר"ד

 .המועצה חבר-סידלקובסקי בוריס ר"ד

 

 :ונעדר

 העיר ראש סגן – ממן יורם מר

 

 :הסגל חברי

 העירייה ל"מנכ – ביטון יורם ד"עו

  משפטיה יועץה-יוסף בר אריאל ד"עו

 העירייה גזברית -מזרחי ליאת ח"רו

 אנושי הון אגף מנהלת – מלכה -ציטרון אופירה' הגב

 הגבייה מנהל-אזולאי מוטי
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 הרווחה אגף מנהלת-פחימה שלומית' הגב

 חנייהה אגף מנהל -סולטני ראובן מר

 ע"שפ אגף מנהל-ציון בן בועז מר

 העירייה דובר-שנפר דורון מר

 .העיר ראש עוזר -לרדו פאר מר

 .המועצה מזכירת גוזלקר קרן' הגב: רשמה

 

 

 

 

 

 

 :היום סדר על 

 .ש"בק הארוכים הגנים .1

 .העירייה ראש הצהרת י"עפ לא ש"ק לתושבי רטרואקטיביים מדידות חיובי ביטול .2

 .ההאופוזיצי חברי י"ע יוצגו הנושאים

 

 ועדכונים ברכות: העיר ראש מ"מ סגן יחזקאלי אופיר מר

 

  .02-2020 המניין מן  שלא המועצה ישיבת את לפתוח מתכבד אני, לכולם טוב ערב

  .הערב הישיבה את אנהל אני ולכן מראש שתואמה משפחתית בחופשה נמצא העיר ראש

 :הודעות במספר לפתוח אבקש היום סדר שעל הצעות על נדון בטרם

 

 .ובטחון חירום אגף מנהל אריה לדקל מהירה החלמה לאחל אבקש  .א

 גורמים של הכשרה מעוז קורס במסגרת וחצי לשבועיים ב"לארה נסעש העיר מהנדס אלדן לשני הצלחה נאחל .ב

 .בכבוד שם אותנו ייצג והוא הארץ ברחבי בכירים
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 ימינה באמצע 8 קניון לכיוון עד אלון קפה ליד הכיכר ארלוזורוב מרחוב: העיר במרכז תשתית עבודות מבוצעות .ג

 כולל רסקו צומת עד ימינה המשטרה כרכי עד מכבים ציר כל על ימינה משם א"מד לכיוון שמאלה ,90 לכביש

 .בלילות שמתבצעת עבודה. העיר מרכז כל של חדש וריבוד קרצוף שכוללות עבודות ,צבי מרכז

 .לעבוד לחזור נוכל ואז שיפסק להמתין נאלץ גשם וירד במידה סבלנות מהתושבים מבקש

   .חינוך וועדת אתרים לשימור ועדהו: חשובות וועדות 2 השבוע קיימנו .ד

 מר העיר מהנדס, מועצה חברי 4-מ ומורכבת ש"בק מעולם קיימת ההיית שלא אתרים שימור וועדת 

 וועדה ונציג אתרים לשימור מועצה חברי נציגי עם יחד, ציבור כנציג ןגולדשטיי אמיר' פרופ ,אלדן שני

 . אתרים בשימור שמתמחה ובנייה לתכנון מחוזית

 ותחנת אשר בית, הקמח תחנת, הזהב בפארק מוזאון, ןהחא בית :לשימור מתחמים 5 סימנה הוועדה

  .ברגישות אלא דברים בהם לבצע ניתן שלא ומרא לא וזה, שימור לטובת הוא הסימון. המשטרה

 שולה מצודות ס"היב מנהלת היסודיים הספר בתי נציגת :מועצה חברי 5-מ שמורכבת חינוך וועדת 

 בכיתה תלמיד רווח תומר עירונית נוער מועצת  נציג, מעוז חניתה התיכוניים הספר בתי נציגת,  שטרית

 גולן מר, החדש העירוני הורים הנהגת ר"ויו, עירונית תלמידים מועצת ר"יו והוא המתמיד ס"בבה ב"י

 ר"יו אפריאט ליובל גם תודה ולומר וקירלה גם הזמן זה. פעולותיו בכל הצלחה לו שנאחל בוכריס

 רשמית  פרידה לו נעשה .האחרונות בשנים בהתנדבות תפקידו את שמילא היוצא עירוני הורים הנהגת

 מידי וועדה ונקיים אתגרים ונבחר ואתגרים נתונים הוצגו החינוך בוועדת. העיר ראש עם יחד מסודרת

 .מוזמנים ותושבים חינוך אנשי וכמובן וחצי חודש

 

 להורים רישום  אגרת נשלחה. 16.02 עד 27.01 רישום תחילת  .א וכיתות לגנים הרישום את השבוע פתחנו .ה

 .באינטרנט נחיתה בדף שפורסם הראשונה הפעם זו., לרישום לינק כולל באינטרנט אותה העלנו וגם

 

 

.                             16:30-19:30 השעות בין וונקובר בבית למדעים חלל על יריד מחר יתקיים 2020- חלל שבוע .ו

 להגיע כולם את מזמינים .'וכו ויצירות הפעלות, מדומה מציאות חלל, מהחלל צילום עמדת ,רובוטים חלל

 מזרחי לאשכול, מצוינות מרכזי אופק, גליל נגב פיתוח הפריפריה משרד, המדע משרד לשותפים תודה ומוקירים

 .המדע משרד עם לו שיש המיוחד הקשר על העיר ולראש ההפעלה על המתנסים לרשת

                 . הספר בבתי המוגנות מדריכי של התקצוב הפסקת על פנים וןבטח ממשרד הודעה בתדהמה קיבלנו .ז

               . ש"בק רק לא הרשויות בכל, ארצי עניין זה. תקציב אין ומכאן שלישיות בחירות ישו ממשלה אין
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 לנושכו וחושב, המוגנות מדריכי של הפעילות בהפסקת מעוניינים לא שאנו העיר בהנהלת החלטה קיבלנו

 .ציבורי למאבק לצאת צריכים

 

 :היום לסדר נושאים על והחלטות דיון

 

 :זעפרני אלי מר האופוזיציה נציג י"ע מוצג בעיר הארוכים הגנים .1

 תקציב ,והעשרה ציוד ,סיום שעת ,בגן שלישית סייעת: ההורים של הבקשות כל הועלו אם םלכמו לברר מבקש

 .לגננת

 נכנסו כאשר שעשינו הראשונים הדברים שאחד לציין חשוב :לגיסמו-אדלר– חן' הגב המועצה חברת תגובת

  ,שירי ,רעות :מדהימות תאימהו 5 עם ,הארוכים הגנים וועד עם ישיבות זה ,החינוך אגף על הממונים לתפקיד

 . הארוכים הגנים של ההורים י"ע שנבחרו ויפית אורטל ,דניאל

 :עליהם לוותר מוכנים היו לא שההורים סעיפים כמה יש

 לא כלומר גילאים תלת הגנים את להשאיר בנוסף, בגן ילדים 27 מעל עלהת שלא בגנים ילדים כמות .א

 .וחובה חובה לטרום אותם להפוך

 הסייעות של תחלופה בלי - הסייעות עם יציבות דרשו  ההורים .ב

 בגן הילדים את להשאיר אחראי לא וזה השנה כל פועלים הארוכים נניםהג שכן בחופשים הגננות נושא .ג

 .גננות ללא

 בריא לא זה בגן שניים או ילד נשאר אם גם 17:00ל 16:30 בין האחרונה שעה חציב - בגן פעילות שעות .ד

 בשקיפות הנתונים את להם והראנו ההורים וועד צוות עם נפגשנו .ילדים עוד ללא לבד בגן ריישא שילד

 הנתונים כל את להם הראנו ,וחצי כשבוע לפני ההורים וועד של הצוות עם נפגשנו םהדיוני כל אחרי .מלאה

 הפעולה שיתוף את שנצטרך להם אמרנו,  'וכו פעילות שעות ,העלות לגבי משותפת להסכמה איתם והגענו

 מתכלים חומרים בוקר ארוחות כמו נושאים .לעזור הסכימו ןוה בגנים יציבות ליצור רוצים אנו  כי שלהם

 . שהם כפי נשארו

 מנסים אנו .בגן השלישית הסייעת ונושא 16:30ל 17:00 משעה שירדה שעה החצי הם שבוצעו השינויים

 ותהייה בחגים ותוספות נוספות ותשע שיקבלו קבועות סייעות 2 שיהיו ארוך גן של מסודרת מסגרת ליצור

 לא שזה מכיוון הסייעות של התחלופה את הפסיקל רוצים אנו. בגן קבועה תהייה שהיא שלישית סייעת

 שלישית וסייעת נוספות שעות להם שנוסיף מלאה במשרה קבועות סייעות 2 יהיו .לגן בריא ולא חינוכי
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 08:00 משעה תעבוד גן בכל החינוך משרד מטעם גננת. לחופשה שיוצאות הקבועות הסייעות את שמחליפה

 . בחופשים גם 16:00 עד

 

 

 

 תהייה שבחופשות התחייבה לא הרשות. סייעות   2 - ו גננת השנה כל לאורך כמו בדיוק יהיה בחופשות

 1,005 עלות מבחינת.  סייעות 2 ועוד גננת תהייה ולכן חופש ימי 51 עוד נותרו הזו השנה במהלך, גננת

 .הנוכחית הלימודים שנת סוף עד .שינוי אין₪ 

 

 חיוביות לתוצאות והגיעה הליקויים את לתקן פעלה השהעיריי כך על רכיםבומ שמחים - האופוזיציה יחבר תגובת

 . היום לסדר הארוכים הגנים נושא את והעלתה

 .היום סדר על הצבעה התקיימה לא

 

               העירייה ראש הצהרת י"עפ לאש העיר לתושבי רטרואקטיביים מדידות חיובי ביטול .2

 :זעפרני אלי מר  מציג

      .כספי החזר לקבל הגבייה לאגף לגשת רטרו המדידות של התשלום את מהם שגבו לתושבים קורא אני

                 

 שהתקיימה המועצה בישיבת עוד שטרן אביחי ד"עו העיר ראש: העיר ראש סגן מ"מ יחזקאלי אופיר ד"עו תגובת 

 שהוחלט כפי 1.1.2019 מתאריך לאו לתושב ההודעה משלוח ממועד הם שהחיובים מראש הודיע 24/12/19ב

 הארנונה בחשבון זיכוי יבוצע כאשר , העיר ראש להחלטת בהתאם התיקון את ליישם פועלת העירייה  .בתחילה

 .בפועל כספי החזר או/ו

 

  החלטה

 מיום הארנונה סקר מדידות את לחייבו 24.12.19 מתאריך העיר ראש של והודעת תחלטה את ררלאש הוחלט 

 .ההודעה משלוח

 

 מר, חיים יהודה מר, ברמי אלי מר, העיר ראש וסגן מ"מ יחזקאלי אופיר ד"עו : י"ע אחד פה אושרה זו החלטה

 ר"ד ,זעפרני  אלי, מלכה ניסים , מלול יורם מר,  ראדל -לגיסמו חן' הגב, שימול בן מישל מר, ון'קראצ אלכס

 .סידלקובסקי בוריס ר"וד  זריהן וייצמן אביבה
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 !המועצה ישיבת את ונועל הצופים לקהל מודה  יחזקאלי אופיר ד"עו העיר ראש וסגן מ"מ

 !ננעלה הישיבה                                                             

 

 

 .גוזלקר קרן גב: רשמה

 

 

_______________                              ________________ 

 ביטון יורם ד"עו                                        יחזקאלי אופיר ד"עו

 העירייה ל"מנכ                     העיר ראש וסגן מ"מ 


