
 

 

 פרוטוקול

באדר ' רביעי  ג אשר התקיימה ביום, /34102'  מן המניין מסמישיבת מועצת העיר 
 .בבניין העירייה, בחדר הישיבות, 20:00בשעה  ,  /004034102 –ד "תשע' ב

 ראש העיר - מר דוד  אבן צור :נוכחים

 סגן ראש העיר - מר אדם אמילוב  

 חבר מועצת העיר - ד אלון סיסו"עו  

 חבר מועצת העיר - אלכס פורטנוי מר  

 חברת מועצת העיר- מרגריטה קוזאקוב ' גב  

 חבר מועצת העיר - מורדי פיזיצקי ד"עו  

 חבר מועצת העיר - מר אורן איבגי  

 חבר מועצת העיר  - מר אלי כהן  

  חבר מועצת העיר - מר שלומי קדוש  

 חברת מועצת העיר - קלרה ריכטר' גב  

 מ ראש העיר"מ  - ראל ברשי' גב  :נעדרו

 חבר מועצת העיר - מר בנימין ברקי

 חבר מועצת העיר - - מר אלי גבאי 

 חבר מועצת העיר  - נו פלס'מר ג

 חברת מועצת העיר - אורה מנחם' גב

 

 

 ל העירייה"מנכ  - מר יניב שנקר :השתתפו

 גזבר העירייה - מר שלמה הולנדר                       

 דובר העירייה - נתי זילברמן מר  

 



   

 

 

 :סדר היום
 

בנושא איחוד , ד מורדי פיזיצקי"עו, סדר היום של חבר מועצת העירהצעה ל .2
 (.ב"מצ)התחנות לבריאות המשפחה בעיר 

בנושא הנצחת , ד מורדי פיזיצקי"עו, הצעה לסדר היום של חבר מועצת העיר  .1
 (.ב"מצ)רמל שנספתה באסון הכ, ל"שמה של מישר איילה יפרח ז

ס "ע, 1002מרכיבי בטחון לבתי ספר  – 2300' ר מס"לתב 2' אישור הגדלה מס .3
, ₪ 000,/2התוספת , ח"ש 122,020ס "הסכום הקודם עמד ע, ח"ש 310,020
 . מקרנות הרשות: המימון

, 1002מרכיבי בטחון לגני ילדים   - 2312' ר מס"לתב 2' אישור הגדלה מס ./
 33,000התוספת בסך , ₪ 200,300ס "ם עמד עהסכום הקוד, ₪ 203,300ס "ע

 .מקרנות הרשות: המימון, ₪

ס "רכישת ציוד וריהוט ע" אור אבנר"ס "בי – 2023' ר מס"אישור תב .0
 .מענק משרד החינוך: המימון, ₪ 130,100

 (.ב"מצ)אישור סופי של רשימת הרכבי וועדות הרשות והחובה  .2
 

 

************* 

לגבי שינוי דרסטי אשר אמור להתחולל במערכת פותח בהודעה  :ראש העיר
 במסגרתה יופעל בית ספר תיכון מרכזי אחד בעיר, החינוך בעיר

' וכפועל יוצא מכך ילמדו החל מהשנה הבאה כל תלמידי שכבת י
ובכך יחסך , ש רבין"תחת קורת גג אחת בבית הספר התיכון ע

תקציב ניכר וההשקעה בכל תלמיד תגדל משמעותית כתוצאה 
 'הקטנת ההוצאות על מעבדות כפולות כיתות וציוד כפול וכומ
 

תלמידי  –שינוי נוסף ייכנס לתוקפו החל משנת הלימודים הבאה 
חטיבת הביניים ברודמן יועברו לאגף חדש שהוכשר במיוחד עבורם 

 .דבר אשר יביא לחיסכון ניכר, במבנה המרכזי של התיכון
קות ושוממות אשר השינוי נובע מעצם הימצאות כיתות רבות רי

הציוד וכל האמצעים הטכניים שבתוכן , הטיפול, נמשכת האחזקה
 . ללא כל שינוי

יאיישו החל , את מבנה חטיבת הביניים שיתפנה, על פי התוכנית
ו " סיני" -מהשנה הבאה תלמידי שני בתי הספר הדתיים ממלכתיים

שני בתי הספר המאוחדים יהפכו בכך לקומפלקס של , "מוריה"
חינוך ממלכתית דתית ביחד עם תיכון לוינסון הנמצא אף  קרית

ועד ' הוא במתחם זה והתלמידים ילמדו בקמפוס אחוד מכיתה א
 .ב"כיתה י

  
 



 
 
 
 
 
 
 

מציין כי מהלכים אלו נעשו בתאום עם משרד החינוך ובברכתה של  
 . רחל מתוקי' הגב, מנהלת המחוז

  
משמעותית את ההשקעה של אני סבור שצעדים אלו יגבירו בצורה  

מערכת החינוך בכל תלמיד ויביאו להישגים טובים אשר יציבו את 
 .התלמידים בראש טבלת הזכאים לתעודת בגרות בקריות

  
  

 :מבקש את אישור הנוכחים להוסיף סעיף לסדר היום :ראש העיר
 אישור פרוטוקול ועדת שמות וטקסים

  
 .הסעיףמאשרים הוספת , פה אחד :החלטה

  
 
 

בנושא איחוד , ד מורדי פיזיצקי"עו, סדר היום של חבר מועצת העירהצעה ל .2
 .                                                       (ב"מצ)התחנות לבריאות המשפחה בעיר 

 
מקריא את ההצעה לסדר בפני הנוכחים ומעביר את רשות הדיבור  :ראש העיר

 .מורדי פיזיצקיד "עו, למגיש ההצעה
  

אני , ל על שולחנה של מועצת העיר"מצאתי לנכון להעלות הצעתי הנ :מר פיזיצקי
 .מניח שיש לך מה לומר בנושא

  
לפני כחודש ימים היו כאן נציגים ממשרד הבריאות אשר פנו אלינו  : ראש העיר

ובקשו לדעת באם ניתן לאחד את התחנות לבריאות המשפחה 
 .אשר תיתן מענה לכלל האוכלוסייה בעירלטובת תחנה אחת 

 נתיים יוב מפלסים היה נטוש במשך שנה שלמה"ס ,בי, כידוע לכם
תוכנית שהחלה כבר להתגבש אמורים לסגור את התחנות התאם לב

ס "ירושלים ושלושתם יעברו לביה' המן ושדיל, אלון ' ברח
 ,"המפלסים"

 .להשכיר ולקבל דמי שכירות וארנונה נוכל, את התחנות שיתפנו
מציע להוריד את ההצעה , מאחר והנושא כבר בטיפול העירייה

 .מסדר היום
  
  

 .להוריד מסדר היום מאשרים, אחד-פה :החלטה
  
  
 
 



 
 
 
 
 
 

 

בנושא הנצחת , ד מורדי פיזיצקי"עו, הצעה לסדר היום של חבר מועצת העיר  .1
 (.ב"מצ)שנספתה באסון הכרמל , ל"שמה של מישר איילה יפרח ז

 
ד מורידי פיזיצקי "מקריא בפני הנוכחים את ההצעה לסדר של עו :ראש העיר

 .ומעביר אליו את רשות הדיבור
  

אסון הכרמל גבה קורבנות רבים וביניהם גם , כפי שכולנו יודעים : ד פיזיצקי"עו
 .ל"את מישר איילה יפרח ז

הגשתי הצעה לסדר יומה של מועצת העיר לאחר שאמא של 
 . ל פנתה אלי בבקשה להנצחת שמה"ז, איילה

  
פנתה האמא של , שנים לערך / –לפני כ , לאחר האסון הנורא :ראש העיר

אנו מצידנו וקיבלנו את , ל עם אותה בקשה להנצחה"ז, איילה
ו נחנך נערך טקס אשר במהלכ.  בקשתה והוחלט להנציח את  שמה

 .והוא נקרא על שמה" רבין"ס "חדר ספורט בביה
ביום הטקס התקיים משחק כדורגל ראווה בין קבוצת שרות בתי 

הסוהר לבין קבוצת בנק הפועלים אשר יחד עם האם תרמו גביעים 
 .כיבוד וחולצות לשחקנים

ראש העיר מבקש את הדובר להציג בפני הנוכחים את המצגת 
 .ל"שמה של איילה זהמראה את השלט הנושא את 

אני מציע להוריד ההצעה מסדר , לאור הנתונים שהעליתי בפניכם
 .היום

  
  
  

 .מאשרים להוריד מסדר היום, אחד-פה :החלטה
  
  
 

  



 
 
 
 

 

ס "ע, 1002מרכיבי בטחון לבתי ספר  – 2300' ר מס"לתב 2' אישור הגדלה מס .3
, ₪ 000,/2התוספת , ח"ש 122,020ס "הסכום הקודם עמד ע, ח"ש 310,020
 .                                                                                 מקרנות הרשות: המימון

 
 ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו"מקריא הסעיף הנ :ראש העיר

  
  

 .מאשרים, אחד -פה  :החלטה
  
  
  
 

 

, 1002מרכיבי בטחון לגני ילדים   - 2312' ר מס"לתב 2' אישור הגדלה מס ./
 33,000התוספת בסך , ₪ 200,300ס "הסכום הקודם עמד ע, ₪ 203,300ס "ע

 .                                                                          מקרנות הרשות: המימון, ₪
 

 ל בפני הנוכחים ומציע לאשרו"מקריא הסעיף הנ :ראש העיר
  
  

 .מאשרים, אחד -פה  :החלטה
  
  
 

ס "רכישת ציוד וריהוט ע" אור אבנר"ס "בי – 2023' ר מס"אישור תב .0
 .                                                      משרד החינוךמענק : המימון, ₪ 130,100

 
ס אור אבנר פעל ,ל בפני הנוכחים ומציין כי בי"מקריא הסעיף הנ :ראש העיר

 .ס עצמאי חרדי"כבי
החל מחודש ספטמבר מכירים בו כמוניציפאלי אולם השוני הינו 

ר שהפיקוח עליו יהיה מירושלים בהשוואה לשאר בתי הספ
 .שהפיקוח עליהם הינו ממחוז חיפה

אני , וצלח מאודס מ"הוא בי, 2נחשב למספר " אור אבנר"ס "ביה
כ הם יהיו "בסה, מוריה"ו" סיני"בדעתי לאחד אותו עם בתי הספר 

    .זה עדיין בבדיקה, תלמידים 00/ –כ 
  
 ל"ר הנ"מציע לאשר התב 
  

 .מאשרים, אחד –פה  :החלטה
 



 
 
 
 
 

 

 (.ב"מצ)סופי של רשימת הרכבי וועדות הרשות והחובה אישור  .2
 
בפני הנוכחים ומציין כי הרשימה עודכנה ל "הנמקריא הסעיף  :ראש העיר

 .שביקש לבצע שינוייםחלק מימכם בהתאם לבקשת 
 

 .אני חושב שיש וועדות אחרות שאני יכול להשפיע בהם :מר קדוש
  

 .וועדהאין מניעה שתהיה כמשקיף בכל  :ראש העיר
  
 .מציע לאשר את רשימת הרכבי וועדות החובה והרשותאני  
  
  
  

 .מאשרים, אחד-פה :החלטה
  
  

 .אישור פרוטוקול ועדת שמות וטקסים  .7

 

 .ל בפני  הנוכחים ומציע לאשרו"מקריא הסעיף הנ :ראש העיר
 

 . הפרוטוקול וטבלת האירועים מועברת לכלל הנוכחים
 

  .אירוע ואירוע ראש העיר מעביר סקירה כללית לגבי כל  
 

 .מציע לאשר את פרוטוקול הוועדה 
 

 מאשרים, אחד-פה :החלטה
 

 

_____________                 ____________ 
 דוד אבן צורפנינה  ביטון                                                                                        

 ל                                                                             ראש העיר"מנהלת לשכת מנכ
 ומרכזת ישיבות מועצה
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