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  4.9.2017, תשע"ז אלול גי" שני מיום  19/2017מן המניין מס'  ישיבת מועצה

  הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

, עופר בוזי, אילה ברטהליאת בן בסט, יוסף סבח, ימית קרקוקלי, אפי גוטמן, ליאת שוחט,   :נוכחים
   ז'אנה כהן. 

  יניב דאון, דוד חיון. טל אשכנזי, ליאור אגאי, ננה חן, עוזי אהרון, יעקב נחום,  חסרים:

מבקר  -רמי בן סעדון גזבר העירייה,  -מנכ"ל העירייה, רו"ח גיל גבריאל  -עופר תודר   :משתתפים
מנהלת  -תמר חכימי "ל, מפמ -חמאני דוד דובר העירייה,  -אורן קורנפלד העירייה, 

  מחלקת חינוך. 

  :על סדר היום

 סקירה לפתיחת שנת הלימודים.  . 1

אישור אצילת סמכויות ראש העיר למנכ"ל העירייה להפעלת הוראות חוק הרשויות המקומיות  . 2
, וכן את הוראות תקנות הרשויות המקומיות (משמעת)(התאמת 1978-(משמעת), התשל"ח

 . 1979-הוראות), התשל"ט

אישור זכות למנהלת ולמזכירת בית ספר סעדיה גאון לחתימה בחשבון העירייה בניהול עצמי של  . 3
 בי"ס סעדיה גאון בבנק דיסקונט. 

אישור זכות למנהלת ולמזכירת בית ספר סעדיה גאון לחתימה בחשבון הורי תלמידים בבי"ס  . 4
 סעדיה גאון בבנק דיסקונט. 

לפקודת  338-339רה עם חייבי ארנונה לפי סעיפים אישור הסכמי פש –הנחה על שולחן המועצה  . 5
 העיריות ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים. 

  )18:10(הישיבה נפתחה בשעה  

  :ראש העיריה

בפתח הדברים אני רוצה לאחל בשם כולם לחברת המועצה ננה חן מזל טוב לחתונת בנה, שהתקיימה 
  אמש ושיהיה רק בשמחות. 

  )עופר בוזי יצא מהישיבה(

  סקירה לפתיחת שנת הלימודים  - 1מס'  סעיף

  תמר חכימי:

בצורה יוצאת מהכלל, ללא שום תקלה, בצורה מרשימה  1.9.17-שנת הלימודים נפתחה ביום שישי, ה
, התקיים תאפילו. בכל בתי הספר נערכו טקסים לקליטת הילדים וההורים שהגיעו בצורה מאוד חגיגי

מבתי הספר, בחלק מהם ביקרנו בדתיים יומיים קודם, סיור בהובלתה של ראש העיר, ביקרנו בחלק 
כי הם פתחו את שנת הלימודים יומיים קודם, מאוד מרשים, היה מאוד חגיגי. אני יכולה להגיד בתור 

שנה עם תחושה של גאווה ושמחה בלב, היה מרגש, הכל  ההיית, שזו באמת 11אחת שפותחת כבר שנה 
  היה כמו שצריך. 

מלש"ח, רואים את זה, בתי הספר חדשניים, זה לא  7-כנת בתי הספר הושקעו כאני יכולה להגיד שבה
רק שיפוצים, אלא שדרוג. השיא הוא בית הספר אהוד מנור, שבניית האגף החדש הסתיימה להשלמה 

כיתות. בית הספר ריהט עם ריהוט מאוד חדשני, יש שם ספרייה משוכללת, אתם  18של פרוגרמה של 
  לראות. מוזמנים ללכת לבקר ו

  ראש העירייה:

  .6.9.2017-אתם מוזמנים לטקס הפתיחה ביום רביעי, ה
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  תמר חכימי:

על ידי מפעל הפיס  ההייתישתתף שם עוזי דיין, מנכ"ל מפעל הפיס, כי חלק מהמימון של הבנייה 
בתרומה של קרן גוטסמן, מאוד יפה ומרשים, אתם צריכים לראות את התלמידים איך  הוהספריי

  יושבים, השולחנות מודולריים, ספות בתוך הכיתות, שולחנות, מחיקים למורה וכו'. 

  )עופר בוזי חזר לישיבה(

כר במו 20בממלכתי דתי,  12גנים בממלכתי,  36תלמידים, מתוכם  1,854פתחו את השנה בגני הילדים 
חינוך של ילדים על הרצף האוטיסטי  2גני חינוך מיוחד,  12גנים, מתוכם  68שאינו רשמי, סך הכל 

PDDה בתוך העיר שלא יצטרכו לנסוע. וונה לתת מענה לילדים, לאוכלוסיי, מתוך כ  

 ה', אנחנו רוצים לשמור על רצף כדי לתת -ד' וב -בכיתה א'. יש לנו בכיתה א', ב PDDפתחנו גם כיתת 
מענה לאוכלוסייה בעיר לילדים על הרצף. לצערנו האחוז של הילדים האלה הולך ועולה משנה לשנה, 

  גם בארצי וגם אצלנו. 

בשנה שעברה נעשתה פרוגרמה, היה שינוי, אנחנו כבר מתחילים לראות את  -לגבי תיכון יובלים 
ים, שזה אחוז מאוד גבוה, מהילדים, יכול להיות שעוד יגיעו כמה שמתלבט 76%השינוי. השנה נשארו 

  מתוכם הרבה מאוד ילדים חזקים. 

יחידות בפיזיקה. אם תהיה הצלחה השנה הם  10-בתי ספר בארץ להגיש ל 5בית הספר נבחר מבין 
  יחידות בכימיה, שזה מראה שמשרד החינוך מאמין בתהליך שעובר בית הספר.  10יקבלו גם 

טיינים מתוך רשימה שבתי הספר מפרסם על סמך יובלים ויעדים נבחרו השנה כשני בתי ספר מצ
קריטריונים של הישגים בבגרות, ערכים, אקלים, כולל מתן למורים מצטיינים מענק כספי בשני בתי 

שיש לאן להתקדם, אבל זה גם מוכיח על  4הספר. יעדים ברמת הצטיינות מאוד גבוהה, יובלים ברמה 
  הצלחה של בית הספר. 

ואפילו יותר מהתלמידים שובצו, יש לנו עוד  99%ינוך מיוחד, לשמחתי הרבה, לגבי שיבוץ תלמידים, ח
ילדים שההורים לא שבעי רצון מהשיבוץ ואנחנו כרגע בודקים איך אפשר לעזור להם, למרות שהם  2

  שובצו במסגרות המתאימות להם, בנסיבות כאלה ואחרות הם לא רוצים. 

  עופר בוזי:

  מסגרות שלנו אצלנו?

  חכימי:תמר 

לא, מחוץ לעיר. בכלל יש לנו בעיה ביציאה מחוץ לעיר, לא ניתן לתת מענה לכל הרצף של הלקויות 
למידה. יש ילדים עם עיכוב התפתחותי, יש ילדים עם נכות, יש פיגור. אנחנו לא יכולים לתת מענה 

  כשאנחנו עם מספר מאוד מצומצם של תלמידים ואז אנחנו נאלצים להוציא החוצה. 

י תלמידים לא משובצים במעברים, אנחנו בתהליך בדיקה, אני לא רוצה לתת מספר, כי עדיין יש לגב
ילדים שאנחנו לא יודעים, הם רשומים, חלקם הגיעו, חלקם מתלבטים. אני מאמינה שבמהלך שבוע 

  הבא תהיה לנו תמונה מדויקת ואז אני אוכל לתת. 

מעבדות של עיר מחר יחד  7הבאה: אנחנו מכניסים  חדשניות שאנחנו מכניסים שנה תכניות -פדגוגיה 
בתי ספר יסודיים וחטיבת  5-טק בליווי הטכניון להוראת מתמטיקה באמצעות רובוטיקה ב-עם וואי

יובלים. התקנת הערכות תהיינה במהלך סוכות, החדרים הוכנו מבחינת צביעה, יש שם עיצוב מיוחד, 
חופשת סוכות ומתחילים מיד אחרי החגים, כי המדריכים  פרקטים, וילונות, מקרן, כל הציוד יגיע עד

  טק כרגע עוברים הכשרה. הם עבדו כל הקיץ בקורסים ולכן הם יגיעו רק אחרי. -של וואי

אנחנו פותחים מרכז למצוינות בבית ספר אלונים עם עמותת חינוך לפסגות. התלמידים עברו מיונים 
, אנחנו בתהליך 76ה', כרגע רשומים -הם יהיו השנה ג'בסוף שנה שעברה בשכבות ב' עד ד', זה אומר ש

. תהיה שם 17:00שעות שבועיות עד שעה  4פעמים בשבוע,  4. הם ילמדו 100-של קליטה להשלים ל
  העשרה במתמטיקה, בחשיבה מתמטית, חוגים והעצמה אישית. 

גרות, תלמידים של לחסם לקראת ב תכוניתכמו כן, הכנסנו יחד עם קרן רש"י, יכולות של קרן רש"י, 
תלמידים למדו, ניגשו לבגרות ליחידה הראשונה מתוך שלוש  17אתגר מב"ע. כבר בקיץ קבוצה של 

  . זה תהליך מאוד מרשים. 100יחידות, כולם עברו בהצלחה מעל 
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שקל לשנה למשך שלוש שנים שיוביל פדגוגיה,  150,000כמו כן, בית ספר יובלים נהנה מתרומה של 
ורים ובהדרגה יכנסו גם לחטיבת הביניים עם כי"ח, שזה גם יחד עם קרן רש"י ויחד עם עבודה עם המ

יחידות  5קרן טראמפ. אחרי שבית הספר יתייצב איתם, קרן טראמפ תיכנס לשדרוג הנושא של 
  מתמטיקה. 

השנה קיבלנו ממשרד החינוך שתי מסגרות למיל"ת לתיכון יובלים, שבמסגרתו תהיה העצמה 
  היה שם תגבור לימודים במתמטיקה, בשפה, בהתאם למה שבית הספר יבחר. לתלמידים, י

, יחד עם סמינר הקיבוצים, הם כבר PDLחטיבת הביניים השנה נכנסת לתוכנת חקר, למידה חדשנית, 
  התחילו בקיץ את ההכשרות. 

  בית ספר יובלים פתח כיתת סייבר. 

מורים לאנגלית בתיכון, זה ברמה  3יש לנו מחסור מאוד רציני במורים לאנגלית, כרגע חסרים 
הארצית. בכנס שהיה אני העליתי את זה לפני שר החינוך ולפני המנכ"ל, הם משנים כרגע את 
הפדגוגיה, כבר לא ילמדו דקדוק וכו', אלא שפה מדוברת, אבל בפועל חסרים מורים ואנו לא מצליחים 

מודד עם זה. אנחנו מנסים שמשרד החינוך יאשר לקלוט גופים פרטיים, בינתיים ארגון המורים להת
  לא מאפשר את זה, כך שאין לי פתרון לזה. 

  עופר בוזי:

  ומורים זה רק עם תעודות הוראה?

  תמר חכימי:

  נכון. משרד החינוך לא מאפשר לקלוט מורים ללא תעודת הוראה. 

  עופר בוזי:

  גם כשאין?

  חכימי:תמר 

  כן, גם כשאין, חד משמעית. הם חסומים, לא יכולים להכניס למערכת. 

  עופר בוזי:

  היה אפשר לחשוב על סטודנטים שנה ג'. 

  עופר תודר:

  כן חברה שנכנסת לבתי ספר.  ’הדר גיל

  תמר חכימי:

בתגבור, לא תחליף למורה. בשום אופן לא על שעות תקן שאנחנו משלמים. אני יכולה להגיד שסך הכל 
היסודיים נכנסו לפני שנה וחצי לניהול עצמי, רואים כבר את התוצאות של מה שרואים, בתי הספר 

החלט הניהול העצמי, המנהלים יוזמים עיצוב של כיתות, מרחבי למידה חדשניים, מתקנים בחצרות. ב
  אני רואה התקדמות ואני מקווה שאנחנו בדרך למעלה. 

  ראש העירייה:

  ולהעביר להם עוד תחומי אחריות. 

  תמר חכימי:

מעבירים להם בהדרגה עוד תחומי אחריות. זה המקום להגיד על ההשקעה הגדולה בשיפוצים 
וללנית שמגיעה אמיתית שהיא ברמה עירונית כ תכוניתבפדגוגיה. אני מוכרחה להגיד שאין כמעט 

ברמה ארצית  תכניותללשכת ראש העיר ולא נבדקת לעומק ונענית, כמו עיר מחר וחינוך לפסגות, שזה 
משמעותית ואני מקווה שזה באמת ייתן לילדים שראויים וזכאים, בטח בהתחשב בסביבה שבה אנחנו 

ההורים משקיעים הרבה אקונומי גבוה, -אונו, רמת גן, גבעתיים, כולם סוציו תקריינמצאים, סביון, 
  מאוד, עלינו מוטלת החובה להעניק להם את הכלים כדי שגם הם יצאו לדרך עם מקסימום יכולות. 
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  ראש העירייה:

תודה רבה. אני רוצה להודות למחלקת החינוך בראשות תמר חכימי באמת על ההתגייסות. היא עברה 
ץ להסעות, של שיבוץ בחינוך המיוחד, של פה בחטף על הכל, אבל היו פה שעות על גבי שעות של שיבו

קב"סיות שעבדו עד הבוקר, של גני הילדים שנפתחו ולא הזכרנו ואני שמחה שמשנה לשנה רוב ההורים 
  מפנים את הילדים שלהם ללמוד בגני הילדים של העירייה ואנחנו רואים את הגידול במספר. 

תכנית של השלטון המקומי עם צהרונים. ה ניצנים שהחלטנו להיכנס אליה, תכניתעל  לבשראני רוצה 
  משרד החינוך.

  תמר חכימי:

  מסגרות בגני הילדים.  48נפתחו 

  ראש העירייה:

  מסגרות שנה שעברה.  15לעומת 

  תמר חכימי:

 158מסגרות, סך הכל  6במוכר שאינו רשמי. בתי הספר נפתחו  18דתי, -בממלכתי, ממלכתי 28מתוכם 
ילדים שיושבים בתוך המסגרות. זה לא פשוט, דרך אגב, זה היה מאוד  911ילדים בבתי הספר, בגנים 

קשה לגייס את האנשים. עדיין לא גייסנו את רמת העובדים שמשרד החינוך מחייב, אבל הם אישרו 
השנה לקלוט סייעות במקום גננות איפה שאי אפשר, אבל אין ספק שהשכר שהועלה על ידי משרד 

  י.ספקת לקלוט כח אדם יותר איכותהחינוך יאפשר לנו בהיערכות מ

  (דוד חמאני עזב את הישיבה)
  עופר תודר:

 1,200-ניצנים לא רק המספר מאוד גדל, אלא שגם מבחינת העלות, קודם שילמו אזור ה תכוניתלגבי 
  ₪.  635, נכון להיום משלמים 1,160שקל או 

  אילה ברטה:

  אפשר ללמוד אמהרית בבתי הספר?

  תמר חכימי:

ואנחנו יכולים לפתוח במסגרת השפה שניה. אולי נפתח בית ספר לשפות בכלל  אתךהיפגש אני אשמח ל
  ואז יהיה אפשר ללמוד סינית, צרפתית, אמהרית. 

  ראש העירייה:

  בבית ספר יובלים יש לנו שפה שניה צרפתית ואנגלית?

  תמר חכימי:

  , לדעתי לא פתחו. המורה לצרפתית עזבה, היא חוזרת השנה, אני עוד לא יודעת אם הם פתחו

  :עופר בוזי

  י', מבחינת השנתיים, שלוש שנים אחרונות? -ט' ל -במעבר של התלמידים מ

  תמר חכימי:

ומשהו,  170ב "י -שנה שעברה היה לנו קצת יותר, יש לי מעקב של כל השנים. השנה זה עלה. היום יש ב
תלמידים, שזה משמעותי מאוד. אמרתי קודם שהילדים החזקים נשארו. זאת  231י'  -וב 170א "י -ב

אומרת, יש לנו השנה יותר כיתות מתוגברות, שזה מאוד משמעותי. אין ספק שזה אמון במערכת, 
  החובה עלינו לתת להם מה שהבטחנו. 

  )תמר חכימי עזבה את הישיבה(
  

   



  6מתוך  5עמוד 

 

למנכ"ל העירייה להפעלת הוראות חוק הרשויות אישור אצילת סמכויות ראש העיר   - 2 סעיף
 , וכן את הוראות תקנות הרשויות המקומיות1978-המקומיות (משמעת), התשל"ח

 :1979-(התאמת הוראות), התשל"ט (משמעת)

  ראש העירייה:

אני מצרפת את דברי ההסבר של היועצת המשפטית. הוראות חוק הרשויות המקומיות מסמיכות את 
ל את הוראות החוק. בין יתר הפעולות מוסמך ראש הרשות לבצע על פי חוק ראש הרשות להפעי

המשמעת מינוי חוקרים, מינוי תובעים משמעתיים, קבלת קובלנות, עריכת בירורי משמעת, קבלת 
החלטות על השעיה של עובדים, הן לתקופה גבוהה והן באופן דחוף. כיוון שהוראות הביצוע בעירייה, 

ם, מוקנות למנכ"ל העירייה, אני מציעה להאציל את סמכויותיי גם בעניין זה לרבות בעניין כוח אד
למנכ"ל, אשר יוכל להפעיל את הסמכות בהתאם לחוק. לאור זאת, אני מבקשת ממועצת העיר לאשר 
  את האצלת הסמכויות למנכ"ל העירייה והוא יוכל לפעול בסמכויות האלה כראש עיר לכל דבר ועניין. 

  כותבת שאין כל מניעה לאפשר את האצלת הסמכויות כמבוקש. היועצת המשפטית 

  מי בעד? 

  פה אחד. : בעד

למנכ"ל העירייה להפעלת הוראות חוק אצילת סמכויות ראש העיר פה אחד מאשרים   :החלטה
, וכן את הוראות תקנות הרשויות 1978-הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח

  .1979-"טהמקומיות (משמעת)(התאמת הוראות), התשל

 אישור זכות למנהלת ולמזכירת בית ספר סעדיה גאון לחתימה בחשבון העירייה בניהול  - 3סעיף 
 :עצמי של בי"ס סעדיה גאון בבנק דיסקונט

  ראש העירייה:

בפירוט של תמר חכימי, היא לא ציינה, יש לנו תחלופה של מנהלת בית ספר סעדיה גאון, היא יצאה 
לשנת שבתון ורונית היא מנהלת חדשה ולכן שני הסעיפים הבאים זה לאשר למנהלת בית הספר סעדיה 

  גאון ולמזכירה זכות חתימה בחשבון העירייה בניהול העצמי של בי"ס סעדיה גאון. מי בעד? 

   פה אחד.: בעד

זכות למנהלת ולמזכירת בית ספר סעדיה גאון לחתימה בחשבון העירייה מאשרים פה אחד    :החלטה
  בניהול עצמי של בי"ס סעדיה גאון בבנק דיסקונט. 

 אישור זכות למנהלת ולמזכירת בית ספר סעדיה גאון לחתימה בחשבון הורי תלמידים  - 4סעיף 
 :בבי"ס סעדיה גאון בבנק דיסקונט

  ראש העירייה:

למנהלת ולמזכירת בית ספר סעדיה גאון לחתימה בחשבון הורי תלמידים בבי"ס מבקשת לאשר זכות 
  סעדיה גאון בבנק דיסקונט. 

  מי בעד?

   פה אחד. : בעד

מאשרים פה אחד זכות למנהלת ולמזכירת בית ספר סעדיה גאון לחתימה בחשבון הורי   :החלטה
  דיסקונט. תלמידים בבי"ס סעדיה גאון בבנק

   



  6מתוך  6עמוד 

 

 339-338אישור הסכמי פשרה עם חייבי ארנונה לפי סעיפים  -הנחה על שולחן המועצה  - 5 סעיף
 :לפקודת העיריות ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים

 ראש העירייה: 

 339-ו 338אנו מניחים על שולחן המועצה את אישור הסכמי הפשרה עם חייבי הארנונה לפי סעיפים 
לפקודת העיריות ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים. מי שרוצה לעיין בזה, במחלקת הגבייה נמצא 

  הפירוט. 

  עופר בוזי:

  אתם יודעים את הסכום הכללי?

  ראש העירייה:

  כן, זה נמצא בפירוט. 

  זי:עופר בו

  מיליון? 55

  ראש העירייה:

  כן, זה הסדר הפשרה עם משפחת משיח, בשעה טובה. 

  עופר בוזי:

  זה הרוב. 

  רו"ח גיל גבריאל:

  וזה מותנה באישור משרד הפנים. 

  עופר בוזי:

  בשיתוף עם משרד הפנים לאורך כל הדרך.  ההייתליאת, אני מקווה שהמחיקה 

  ראש העירייה:

  . משרד הפנים.נעשה בתיאום ולווי הכל, 

  עופר בוזי:

  כי אחר כך יתנו לנו עוד פעם חיוב אישי. 

  ראש העירייה:

  את זה לאישור משרד הפנים.  יםמגישבכל מקרה 

  עופר בוזי:

שור גם בדיון שהיה לפני כמה שנים עם החיוב האישי היה כתוב בסוף הפרוטוקול שההסכם מותנה באי
  עיף הזה. על הס אתנוו משרד הפנים ולמרות זאת התעקש

  ראש העירייה:

  ועדה.  ההייתאבל פה זה ועדת הנחות שעושה את הסכמי הפשרה, שם לא 

  )18:37הישיבה ננעלה בשעה (

        

  ליאת שוחט, עו"ד  עופר תודר
  ראש העירייה  מנכ"ל העירייה


