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  20135.21.מיום  601' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס

  שלא התקיימה במועדה בשל חוסר מניין חוקי, 7.2013ישיבה דחויה מיום 

, יובל דוידוביץ, סאלם שאול, בורוכוב אברהם, ד יעקב נחום"עו, דוד יוסף  :נוכחים
  . ברטה איילה

ד "עו, ד עוזי אהרון"עו, טל אשכנזי, יוסף סבח, עופר בוזי, ד יעקב נחום"עו  :חסרים
  . חנן בנימינוב, יחזקאל שקד, אפי גוטמן, ליאת שוחט

  .דחמאני דו, רמי בן סעדון, ד שלומית שפינדל"עו, מזל זרחיה  :משתתפים

 .ד"עדכון לגבי הערכות לשנת הלימודים תשע  :על סדר היום

  :ננה חן

בחדר יושבים שישה חברי . לאחר שנסגרה ישיבת ועדת הכספים, הישיבה נפתחה הרגע
, יכול להיות שאני טועה ויש פה יועצת משפטית והיא תגיד את דברה, לטענתי. מועצה

תתקנו אותי אם אני , מועצההישיבה יכולה להתחיל רק עוד חצי שעה עם שליש מה
כיוון שהישיבה לא מוקלטת על ידי , מוקלטת על ידי, דרך אגב, הישיבה. טועה

  . בניגוד לחוק, העירייה

  .ש"אני מבקשת את התייחסות היועמ

  :שפינדל שלומיתד "עו

דקות ואז  30צריך להמתין , אם במועד הזה אין קוורום. 18:05הישיבה הוזמנה לשעה 
  . ורום של שלישניתן לפתוח בפ

  :ננה חן

  . צרך להמתין עשר דקות, אם כך

  )18:35הישיבה נפתחה בשעה (

 ד"עדכון לגבי הערכות לשנת הלימודים תשע

  :ראש העירייה

יחלו השיפוצים בתיאום עם מנהלות בתי , עם סיום שנת הלימודים בבית הספר התיכוןמיד 
לגבי . חטיבות הביניים והתיכון בבתי הספר מדובר. הספר ומחלקת תחזוקת מוסדות החינוך

  . ואמור להסתיים בתחילת אוגוסט 1.7-השיפוץ יחל ב, בתי הספר היסודיים והגנים

  . אנחנו נהיה ערוכים לקבל את התלמידים כמו בכל שנהשלקראת שנת הלימודים , זה אומר

  :חן ננה

  ? מה סכומי התקציבים
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  :ראש העירייה

  . םעדיין לא קיבלנו את הסכומים המדויקי

  :חן ננה

  ? העירייה מתכוונת גם להקציב

  :ראש העירייה

אנחנו ניתן מענה לכל דרישה . אנחנו נראה כמה משרד החינוך נותן ונערך בהתאם, כן
  . מוצדקת שתהיה בשטח

  :חן ננה

להרוס את , האם זה חלק משיפוצי הקיץ, יש שם מבנה מסוכן מזה שנים, לגבי התיכון
  ?המבנה

  :ראש העירייה

הדלתות , המבנה סגור. וונתו לגעת במבנה עד אשר יוחלט לגבי עתידו של כל השטחאין בכ
  . מרותכות ואין כל אפשרות להגיע לחדרים אלה

  :חן ננה

  ? מה לגבי היערכות פדגוגית

  :ראש העירייה

הצוות המקצועי יחד עם , לגבי שנת הלימודיםהיערכות . אנחנו דיברנו לגבי שיפוצי הקיץ
מבחינת . ערוכים לדיונים כבר בתום שנת הלימודים, מפקחי משרד החינוך ומנהלת המחוז

ר ועדת "יו –יובל דוידוביץ , מנהלת אגף החינוך –תמר חכימי , ל"ישבו המנכ, הצוות שלנו
  . צוות עיר, החינוך ועופר בוזי וכן

  :חן ננה

זה שאנו יושבים כאן אבל בעצם אין עדכון ממשי , ראשית. מספר דבריםאני רוצה להוסיף 
אני מציעה לקיים ישיבה נוספת לאחר שנדע מהם תקציבי משרד . חבל, לגבי שיפוצי הקיץ

אני . החינוך ותקציב הרשות לצורך זה ובאיזה סכומים העירייה הולכת להיכנס לשיפוצים
יה בחלק ילהיעזר בעובדי העיר, די העירייהמברכת על כך שהעירייה מתכוונת לתת את עוב

אני אפילו ממליצה שחברי מועצת העיר יחד עם . מהשיפוצים במה שהם מסוגלים לעשות
  . תודה שאתה מסכים איתי. בשביל להוות דוגמא לציבור, ראש העירייה נרתם ליום אחד

  : יובל דוידוביץ

אני מברך על . ה בעצמוראש העירייה בחופש הגדול במשך חודשיים שלמים עשה את ז
  . היוזמה וגם אני אשמח להצטרף

  :ראש העירייה

  . רק כדי להצטלם לתמונת מחזור, אין צורך לעשות את זה ביום אחד

  :חן ננה

תמר , ר ועדת חינוך"אני מבקשת לקיים דיון בנוכחות יובל כמובן כיו, לגבי הנושא הפדגוגי
אני מציעה שנקדיש . נת הלימודים הקרובהשיציגו לנו גם את התוכנית החינוכית לש, חכימי

יהיה , נראה לי שהסעור מוחות שיעשה פה. כיוון שזה לא נעשה מזה שנים, לזה מספר שעות
  . לטובת התלמידים ולטובת כלל הציבור
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  :ראש העירייה

אז , כל זמן שאנחנו לא מקצועיים בתחום. אין בכוונתי לקיים דיון חברי מועצה בנושא פדגוגי
אנו יכולים רק להתעדכן על . מי שידון בנושא הפדגוגי זה רק אנשי המקצוע. אמירהאין לנו 

  . מה הם יחליטו לאחר מעשה

  :ננה חן

  . אז תזמן ישיבה להצגה

  :ראש העירייה

  . אני נועל את הישיבה, תודה

  )18:42הישיבה ננעלה בשעה (

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  יהראש העירי  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


