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   20144.2.מיום  9' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס

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

, ננה חן, איילה ברטה, סחב יוסף, יחזקאל שקד, ד עוזי אהרון"עו, דוד יוסף   :חסרים
  . ליאור אגאי, כהן אנה'ז, בן בסט ליאת, אשכנזיטל 

  .דוד חמאני, סעדון-רמי בן :משתתפים

  .בעיר" עוז לתמורה"עדכון לגבי   :על סדר היום

  )18:30הישיבה נפתחה בשעה (
  : עופר בוזי

בדומה למה , שבאה לתת מענה ופתרון, התוכנית של עוז לתמורה היא תוכנית ארצית
גילאי , אופק חדש למעשה התייחס בעיקר לגני הילדים. שנתן הפרויקט אופק חדש

לא ניכנס לכל . ב"עד י' כאשר עוז לתמורה נותן מענה לכיתות י, בתי הספר היסודיים
שמשנת , אלא מה שזה אומר ברמה המקומית מבחינתנו, הפרטים ברמה הארצית

  . ה"שנת הלמודים תשע, הלימודים הבאה התוכנית הזאת תחל לפעול גם בעיר שלנו

זה  .שבעיר שלנו זה אנחנו, מבחינת הבעלויות של החברות שמחזיקות את בתי הספר
, אומר שמבנה השכר של המורים הולך להשתנות בדומה למה שהיה באופק חדש

גם בשיעורים פרטניים וגם , מכיוון שהמורים יתנו שעות מעבר למה שנותנים היום
  . שיהיו בקבוצות קטנות, קבוצתייםבשיעורים 

  )18:33ננה חן הצטרפה לישיבה בשעה (

, בעיקר במישור הפיזי, אנו צריכים להיערך להפעלת התוכנית הזו ,מבחינתנו בעירייה
בנושא של עוז לתמורה נצטרך . מכיוון שבמסגרת אופק חדש היו הרבה חללי למידה

כך שיוכלו להיווצר חללים , לשנות את המבנה הפיזי שלנו בבתי הספר התיכוניים
  . בהם התלמידים יוכלו ללמוד, םנוספי

האחד זה שינוי מבנה השכר של , יש לנו פה שני דברים למעשה, בהיבט התקציבי
שהם גם כמובן עולים , הפיזיתהמורים והשני זה היצירה של אותם חללים ברמה 

  .כסף

, אנו נמצאים במשא ומתן מול משרד החינוך ואנו לא יודעים מה הגובה, יהיה מימון
  . החינוך ישתתף בזה אולם משרד

, התוכנית הזאת תתחיל לפעול החל משנת הלמודים הבאה, כמו שאמרתי, בעיקרון
  . כלומר מחודש ספטמבר

נצטרך להתייחס בעיקר לרבעון האחרון ולהיערך לשנת התקציב של , בהיבט התקציבי
א אני מניח שהוא יצמצם את כל נוש, מכיוון שמשרד החינוך הוא צד לעניין. 2015שנת 

העלויות שידרשו מאיתנו בשנת התקציב הנוכחית וגם בשנת התקציב הבאה של שנת 
2015.  

  .אתם מוזמנים, ידה ויש לכם שאלותבמ

  )חמאני דוד נכנס לישיבה(
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  :ליאת שוחט

זו הישיבה הראשונה שמתקיימת אחרי שקיבלנו לידינו את הפרוטוקולים כמתחייב 
  . מפקודת העיריות

בראשית כל ישיבה , מה שלא נעשה בשמונה שנים אחרונות, פקודת העיריות מחייבת
מאחר וזה לא . כך צריך לפתוח את הישיבה. לאשר את הפרוטוקול ישיבה קודמת

לפחות לגבי , שבכל הקשור לפרוטוקולים שקיבלנו, אני רוצה להעיר, נעשה עד עכשיו
, מה שקרה במועצת העיר הפרוטוקול לא משקף את, מה שאני אמרתי ודיברתי

אני מביעה הסתייגויות . הפרוטוקול הוא טכני בלבד שמביע את ההצבעות שקוימו
מכל הפרוטוקולים שקיבלתי לידיי ולגבי הבעת דעתי והשאלות שהעליתי בכל ישיבה 

אני מבקשת להביא את תמליל הישיבות לשולחן העירייה ולהכניס את . וישיבה
  . ה כחלק מהפרוטוקול בנוגע לסעיף הספציפיהדברים שלי ושל חברתי לסיע

אני מקווה מאוד שזה יעזור , אני מברכת על הכניסה של עוז לתמורה לבתי הספר
אבל חוזרת ומדגישה את החשיבות שלה חדר , לתלמידי אור יהודה בחטיבה העליונה

פרויקט החדר המלא הוא פורץ דרך . המלא לילדים שנזקקים לו בחטיבה העליונה
שזה , חבל שבגלל חמישה עשר אלף שקלים, עין השלמה לעוז לתמורה ולכןוהוא מ

  . התקציב הזה ירד, סיבוב בוקר של הפקחים בדוחות החניה

שהתנאי שלי להצבעה לאישור תקציב העירייה היה החזרת , אני חוזרת ומדגישה
אני מבקשת לדעת מה קורה . אנה כהן'ז' התקציב של חדר מלא מהתקציב של שהגב

יכול , חטיבות הביניים שנופלות בין הכיסאות לא באופק חדש ולא בעוז לתמורהעם  
אבל כן מחייב בדיקה וכמובן לקבל מענה , להיות שזה משהו ארצי ולא קשור אלינו

  . האם זה נלקח בשיקולים, לתקציב שממנו העירייה צריכה להשלים מימון מהתקציב

  :אפי גוטמן

ל העירייה מדיר את רגלו מישיבה כבר פעם "מנכי 'אני רוצה לדעת מדוע בנצי אזאצ
מחובתה , ל היועצת המשפטית מדירה רגליה מישיבת המועצה שמן המניין"כנ, יהישנ

מעבר לכך שדנים בנושא כל כך חשוב שהוא . להיות פה וכמובן גם גזברית העירייה
את מחזיקת תיק , הייתי מצפה לראות פה את מנהלת מחלקת החינוך, נושא חינוך

' את סגנית ראש העיר בשכר גב, ליאת בן בסט' גב, חינוך ממלאת מקום ראש העירה
  . אנה כהן'ז

, האם מהיום או מלפני חודש? ממתי יודעים שעוז לתמורה הולך להיכנס לאור יהודה
כי זה , אני רוצה לדעת איפה הכסף הזה נמצא בתקציב העירייה, כי אם כן? חודשיים

  . בתוך תקציב העירייה היה צריך להיות מתוכנן מראש

  ?איזה שינוי פיזי מתכננים לעשות, כשאתם מדברים על שינוי פיזי

שזו פגיעה קשה בילדים ואני , אני רוצה להביע את מחאתי על סגירת החדר המלא
אלא אם כן , שקל זה תקציב זעום ביותר 15,000כי , חושב שהבעיה היא לא תקציבית

מדוע החדר המלא , אני רוצה לדעת את הסיבה האמיתית. משהו אחר פה מפריע
  . וזו לא סיבה תקציבית? נסגר

  . ורהאני מברך על עוז לתמ

  )18:46את הישיבה בשעה  הליאת שוחט עזב(
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  :ננה חן

שנים האנחנו יושבים בישיבה מן המניין וההיסטוריה של עיריית אור יהודה בשבע 
אחרונות מלמדת שראש העירייה והנהלת העיר לא אוהבים לקיים ישיבות מן ה

, הסיבה ידועה לפחות לי כאדם עובד .שהן הישיבות שמחייבות את הרשות, המניין
כך , שהזמן הפנוי שלו מאוד מאד מוגבל ואני חייבת לדעת מראש מתי הישיבות שלי

כדי למלא את , שאני מפנה את זמני מראש לישיבות מן המניין לטובת תושבי העיר
הנושאים , ן המניין יתקיימו כסדרםמאני דורשת שישיבות המועצה . תפקידי נאמנה

שמזמנים , העירייה ידונו בישיבות אלה ולא בישיבות שלא מן המניין של המהותיים
  . אותנו יומיים לפני ולצערי בחלק מהם אני לא מצליחה להגיע

  . זה חמור בעיני, כשישיבה מתקיימת ללא יועצת משפטית

אבל , כל מה שנאמר על ידי חבריי נאמר בשום שכל ואני מצטרפת לכל הנאמר שם
כי הדברים האלה מאוד , גם אם אני חוזרת על הדברים ,ה להוסיףמעבר לכך יש לי מ

מהותיים וחשובים וחשוב לי שתיקחו אותם לתשומת ליבכם ותשנו את ההתנהגות 
  . הקלוקלת הזאת

אני לא , אפי שאל את השאלות. אני מברכת את הפרויקט החדש, לגופו של עניין
בי הפסקת הפעילות התמוהה אני מצטרפת לאמירות של אפי וליאת לג, ןאחזור עליה

, שמתוקצב על ידי משרד החינוך, אין ספק שהוא פרויקט מבורך, של החדר המלא
תושבי , שהוא בעד להשאיר את הפרויקט ואני חושבת שמן הראוי שחברי מועצת העיר

יקבלו תשובות אמיתיות ומספקות , העיר וההורים שילדיהם נעזרים בחדר המלא
ה הזאת ותחזיר את הנהלת העיר תתעשת מהחלטתה התמואני מקווה שה. לנושא הזה

  . הפעילות בהקדם האפשרי

  ?אני רוצה לוודא האם הישיבה הזאת מוקלטת

  :עופר בוזי

  . היא מוקלטת, כן

  :ננה חן

כי מה שהיא אמרה לגבי , אני מבקשת לקבל את התמלול, בהמשך לבקשתה של ליאת
זה לא משקף , ת לאמירה הזאתפאני מצטר, הפרוטוקולים שאינם משקפים את דבריה

אלא הדברים שאני , את דברי גם בנושאים מהותיים ולא רק באמירות כאלה וקטנות
מצביעה ומה אני אומרת לגבי כל הצבעה והדברים הללו חייבים להיות בפרוטוקול 

  . ולשקף באמת מה שנאמר בישיבה

  :עופר בוזי

לגבי ההיבט , אני רוצה להתייחס לשאלות שנשאלו לגבי הנושא של עוז לתמורה
. העירייה נערכת החל מחודש אוגוסט ספטמבר בהיערכות מסיבית יותר, התקציבי

לא היה , מאחר והיו גם דברים שלא ברורים ברמה הארצית, לגבי נושא עוז לתמורה
מאחר וגם משרד , בכל אופן. ברור באיזו פריסה הפרויקט הזה ייכנס ברחבי הארץ

הן בהיבטי השכר והן , החינוך משתתף בעלויות הנוספות שיהיו לפרויקט הזה
אני מניח שהעירייה תעמוד באתגר התקציבי ותחל את הפרויקט , בהיבטים הפיזיים

  . כמתוכנן



 4 

אלו דברים שעדיין יש לנו זמן להיערך , לגבי עניין החללים הפיזיים בתוך בתי הספר
אנחנו נתכנן את הדברים בצורה מספיק טובה , פי שאני מכיר את המערכותכ. אליהם

  . על מנת לאפשר להוציא לפועל את הפרויקט לטובת התלמידים, ומקצועית

גם אם אנחנו , כידוע לכם כנבחרי ציבור, לגבי הדברים של ננה בנושא חברי מועצה
העיר רשאי לזמן ראש , ם תפקידים כאלה ואחרים וגם על פי פקודת העיריותינושא

  . ישיבה בהתראה של יומיים מראש וכך זה קורה

אנו , במידה וקיים קוורום. אנו מקיימים את הישיבות על פי פקודות העירייה
  . לפתוח את הישיבה, גם אם נרצה, במידה ולאו אנו לא יכולים, מקיימים את הישיבה

כמי , י מקצוע נוספיםלא היה צורך באנש, על פי שיקול הדעת שלי, בנושא שהיה היום
הרגשתי שאני מספיק בקיא על מנת , שעוסק בנושא החינוך ביומיום במסגרת העירייה

  . להציג את הנושא ולהשיב על שאלות בעניין

  ) 18:55הישיבה ננעלה בשעה ( 

        

  עופר בוזי  דוד חמאני
  ראש העירייהסגן   מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


