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  4.3.2014מיום  31' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס

דוד , ליאת שוחט, אפי גוטמן, ד ליאת שוחט"עו,  ימית קרקוקלי, עופר בוזי  :נוכחים
  . חיון

טל , סבח יוסף, ד עוזי אהרון"עו, יחזקאל שקד, ליאת בן בסט, דוד יוסף  :חסרים
  . אנה כהן'ז, יחזקאל שקד, ליאור אגאי, אשכנזי

  .   חמאני דוד, רמי בן סעדון  :משתתפים

 .   עדכון לגבי שדרוג גן הבנים :על סדר היום

  )18:30הישיבה נפתחה בשעה (

  :עופר בוזי

ששירת את התושבים שגרים קרוב לגן , בעיקרון הגן הוא גן מאוד ותיק, אני מעדכן
ל ומערכות ישראל התקיימו בגן "וגם במשך הרבה שנים טקסי הזיכרון לחללי צה

שישרת בצורה טובה יותר , תוכנית להפוך את הגן הזה לגן משחקים קיימתכרגע . הזה
המתחם , חקים חדשים ומתקני כושרבגן הזה מש ויהי. האת השכונה ואת הילדים ב

במשך השנים , לשאלת ימית לעניין טקסי הזיכרון. של מתקני הכושר יהיה מקורה
דהיינו בין היכל , האחרונות אנו נוהגים לקיים את הטקס  ברחבת האירועים העירונית

  . בשנה זו יתקיים הטקס בגן התשעה, התרבות למורשת יהדות בבל

על מנת , מ מתקדם עם משרד הביטחון"אנו נמצאים במו, לגבי הנושא של ההנצחה
המיקום של האנדרטה . ל תושבי העיר"שתכבד את חללי צה, לבנות אנדרטה חדשה

אנו מנסים למצוא מקום מספיק מרכזי שיהיה באזור של היכל התרבות , הזו נבחן
המרכז שמאכלס בתוכו  ששם זה גם המרכז מבחינה גאוגרפית וגם, וקרית החינוך

  . הרבה מוסדות חינוך ותרבות

גם בהיבט , משרד הביטחון משתף איתנו פעולה בכל מה שקשור בבניית האנדרטה הזו
גם שדרוג של גן הבנים כפי שהוא , כך נרוויח למעשה פעמיים, התקציבי שנידרש לו

יית כמובן בנ, קיים היום במתכונתו וכמובן התאמתו לשימוש התושבים ובנוסף
  . העיר אנדרטה חדשה במרכז

  :ננה חן

  ?מה לגבי האנדרטה הישנה

  :עופר בוזי

אבל אנחנו כן רוצים לבנות אנדרטה עם האלמנט , אנו עדיין שוקלים את העניין
מן הסתם מספר  אנו נקבל. יהיה תכנון אדריכלי ועיצובי. הקודם שהיה בגן הבנים

  .חלופות ואז נחליט

אבל כרגע אין עדיין חלופות ואני מדבר , היינו מציגים אותן, אם היו לנו כרגע חלופות
  . כעת על התוכנית הגדולה הכוללת

  :ננה חן

  ?אז מה התוכנית אומרת
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  :עופר בוזי

התוכנית היא שהגן משנה את פניו לגן משחקים ומתקני כושר ובמקום , כפי שאמרתי
ביחד עם , נבנה את האנדרטה החדשה, ירסמוך להיכל התרבות או למרכז הע, אחר

  . שמשתף איתנו פעולה, משרד הביטחון

  :ליאת שוחט

? מי מממן? כיצד מחולק? 2014רים לשנת "האם אישרנו אותו בתב? מה גובה התקציב
, אנו יודעים מי הגורם המבצע, כלומר? האם התוכנית הגיעה לשלב של מימוש

בראשם עומדת , את ועד ההורים השכולים אני יודעת שיש? מה היעד לביצוע? המתכנן
האם הודיעו למשפחות על הכוונה לשנות את המיקום ואת ההנצחה , עירה רביד' גב

גם , בהתאם לנוהג של הנהלת העיר והעומד בראשה, האם יש כוונה? של הבנים שלהם
  ? לשנות את שם הגן בהמשך להוצאת האנדרטה מהמתחם

  :עופר בוזי

  ?יש עוד שאלות .ות כרגעאני מסכם את פרק השאל

  :אפי גוטמן

  .אחרי שתענה אני רוצה להגיב

  :עופר בוזי

אני מבקש להתייחס אך ורק לנושא . אתה מוזמן לשאול. אני מנהל את הישיבה
  .אם תמשיך להפריע אני אסיים את הישיבה. הישיבה

 לא ניתן להמשיך ולנהל את הישיבה. אני עונה לשאלות של ליאת ומסיים את הישיבה
  .בצורה הזאת

. כרגע עדיין לא ידוע המבצע, אנו כרגע נמצאים בשלב מקדמי, לגבי השאלות של ליאת
זה גם , יהיה שיתוף של ההורים השכולים, היעד לביצוע הוא במהלך השנה הקרובה

כרגע גם הנושא של שם הגן לא נמצא . חלק מהתוכנית של משרד הביטחון בעניין הזה
  . דק ויבחן בהתאם לאופי החדש של הגןעל הפרק והנושא של השם יב

  )18:41בשעה  הישיבה ננעלה(

        

  עופר בוזי  דוד חמאני
  ראש העירייהסגן   מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה


