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  משתתפים:

 ראש העיר   - מר חיים צורי 

   ריעה שאר מ"מו ןגס - ג רבנרטש ידע רמ

 חבר מועצה -  מר מיכאל ויצמן 

 העיר משנה לראש  -  יוסי מרקוביץ

 סגן ראש העיר  -  מר אבי רוטמן

 הצעומ רבח -  ר שיבא יבצ רמ

 ועצה  מ חבר -  מר יריב ענבר 

 חבר מועצה   -  מר איתי צורף 

 ה צעומ תרבח - ן מסור הרפוע 'בג

 ה צעומ תרבח - ב ומימחר הנירמ 'בג

 ה צעומ תרבח -  י נשוש ידע 'בג

 

  :משתתפים נוספים

 העירייה מנכ"ל  -  ריב גסר י מר

 מ"מ גזבר העירייה  -  רואש  ניליגב' 

 יטפשמה ץעויה - הכלמ ןויצ-ןב עו"ד

   העירייה רקבמ -  ר מזמ ןריל רמ

 ה ת ישיבות המועצזרכ -  אורלי גנון

 

 

 

22/60מס'  ןהמנייפרוטוקול ישיבת מועצה מן    

ב "פתש ייראב 'י, 2202  מאיב 11', דביום    
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 חסרים:

     חבר מועצה -  מנשה צורף 

 חבר מועצה -  היוסי פדיד

 חבר מועצה  -  מאיר דהאן 

 חברת מועצה  -  הילה פפר

 על סדר היום:

 . ך"נתב קרפ תאירק .1

 ציקי( אבישר: שאילתות מטעם חבר המועצה מר צבי ) .2

מעמד א.  שמאחורי    ןמה  החניה  של  לוז    הבנייןהמשפטי  ושל    11בקדיש 

הסמוך   לפארק  הסמוכה  מהמגרשים  החניה  מי  האם    לבניין מוצמד  , 

 רצלציה? והאם בוצעה למגרשים פ  

מועצת העיר מטע ב.  חברי  את  אינה מזמינה  מוצקין  עיריית קרית  ם  מדוע 

  ?זיכרוןובהם טקסי  רשמייםהאופוזיציה לאירועים עירוניים   

 ף:בר המועצה מר איתי צורשאילתות מטעם ח .3

בי א.  על החניה  סוד ההחלטה להציב תמה ההצדקה שניצבת  מרור האוסר 

 ?בשד' גושןת המרכזי  ברחבת בית הכנס  

ענייני חניה ברחבת בית  מה מקור סמכותה של העיריה להסדיר ולאכוף   ב. 

המהכנס   העיריה  ת  והאם  חוקרכזי  אילו  אי  בתי  אוכפת  בשטחי  עזר  י 

 כנסת נוספים בעיר?   

בסך   .4 תרומה  קבלת  תקציב    ₪  16,800אישור  לשנת  אורלנדו    2021-2022הקצאת 

 ד לעינינו". עבור השתתפות בתוכנית השואה "מבע 

ן ובינוי אולפנה סגולה מסך כנות  1180אישור הגדלה ושינוי מקורות מימון תב"ר   .5

 ( ₪ 180,206הגדלה סה"כ ) ₪ 10,471,853ך סל ₪ 10,291,647 

 רשוא  ר ושיאל ןוקית  ןומימ תורוקמ 

   ₪   8,803,199  ₪  10,361,853  מפעל הפיס 

   ₪   81,488,44    ₪      110,000  ך משרד החינו 

     10,471,853 ₪    10,291,647 ₪   

 ה בהסעותקיד מלוו( בתפ70אישור הארכת העסקתה של גב' אור קידר )מעל גיל   .6
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שנ  הארכה  תוקף  החינוך,  באגף  ילדים,  בהתאגני  תשפ"ג,  משרד ה"ל  לנוהל  ם 

 הפנים.  

העס .7 הארכת  גיל  קתה  אישור  )מעל  בוהדנה  פנינה  גב'  בתפ70של  מלווה  (  קיד 

ם לנוהל  ה"ל תשפ"ג, בהתאתוקף הארכה שנסעות לבית הספר, באגף החינוך,  בה 

 משרד הפנים.   

 אישור פרוטוקולים: .8

 6.4.2022מיום  5/22מועצה מס'  

 6.4.2022 מיום  4/22ועדת כספים מס'  

מס'    מכרזים  בקבלת    –  12/22ועדת  וחיזוק החלטה  ציבור  מבני  שיפוץ  דבר 

 13.4.2022יום עמודים במבנים מסוכנים מ  

קבלת החלטה בדבר ביצוע קירוי מגרש פתוח בשלוחת    – 14/22ועדת מכרזים מס'  

 13.4.2022אלון מיום  

מכ  מס'  ועדת  בן    –  15/22רזים  יום  מעון  בניית  בדבר  החלטה  כיתות    3קבלת 

   27.4.2022בשכונת "משכנות אומנים" מיום  

 תוספת לסדר היום:

מ .1 שדרוג  תב"ר  פתיחת  ברחביאישור  והשקיה  בקרה  מים  לשנת    ע'    2022העיר 

 מקורות מימון: קרן פיתוח כללי. .₪ 250,000בסך  

מקורות מימון: קרן    .₪  150,000תי ספר בסך  "ר הצטיידות לבאישור פתיחת תב .2

 פיתוח כללי.   

מקורות מימון: קרן פיתוח   .₪  150,000קות בסך  אישור פתיחת תב"ר שיקום מזר .3

 כללי.   

לש  עההצ .4 החלטה  תבוא  למתן  זוהר  מיכל  גב'  כך:  הדתית  המועצה  הרכב  ינוי 

 במקום גב' שרון יוגב שהתפטרה. 

  ₪  1,000,000מסך    2022שיפוצים מוסדות חינוך    1411מס'    דלת תב"ראישור הג .5

 מקורות מימון: קרן פיתוח כללי. . (₪ 700,000)סה"כ הגדלה  ₪ 1,700,000סך ל 

 .10.5.2022מיום ת מלגות וקול ועדאישור פרוט .6

 

 פ ר ו ט ו ק ו ל
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לנטו י. גסר: יש  יום קיבלתם.  . 6,  5,  4,  3,  2,  1  ו פה סעיפיםב. תוספות לסדר 

את   להוסיף  בעד  מי  אז  הכל?  על  ונצביע  רואים  שכולם  או  להקריא 

 טוב.  לסדר יום? כולם בעד.   1-6סעיפים 

 

 ך "נתב קרפ תאירק .1

 פרק בתנ"ך  וראיםק

 רוך.  וב חזק י. גסר:

 

 שאילתות מטעם חבר המועצה מר צבי )ציקי( אבישר:  .2

מעמד א. שמאחורי    ןמה  החניה  של  לוז  דיבק  הבנייןהמשפטי  החניה    11ש  ושל 

הסמוך לפארק  מהמגרשים  הסמוכה  מי  האם  למגרשים   לבנייןמוצמד  ,  בוצעה  והאם 

 פרצלציה? 

הע ב. מועצת  חברי  את  מזמינה  אינה  מוצקין  קרית  עיריית  מטעמדוע  ם  יר 

  ?זיכרוןובהם טקסי  האופוזיציה לאירועים עירוניים רשמיים

ה  רק את השאילתשאני אקרא    . אתם רוציםילתותטוב. נתחיל עם שא  י. גסר:

 או ישר נעבור לתשובות? כי חבל. 

 לא, רק את התשובות. שאילתה זה תשובה.   דובר: 

דן המשפטי  מטעם חבר המועצה מר צבי אבישר. מה מעמ  אז שאילתות י. גסר:

ושל החניה הסמוכה לפארק    11בקדיש לוז    הבנייןשל החניה שמאחורי  

מוצמד   מהמגרשים  מי  האם  למגרשים    יןלבניהסמוך.  בוצעה  והאם 

 פרצלציה? 

מאחורי  א  החניה  ככה,  ל   הבנייןז  בתוך    11וז  בקדיש  נמצאת  אשר 

השייך   שטח  הינה  הגדול  הצמודות    .לבנייןהריבוע  חניות  לאותן  פרט 

 שייכות למשרדים, לבעלי המשרדים. שת משנה לחלקו 

יבוע הקטן שצמוד לפארק הינו שטח  החניה הסמוכה לפארק בתוך הר 

כציבור לפני  אשר  הוכשר    4-י  דיירי  חניה  לעשורים  והם    הבנייןעבור 

לבעלי העסקים    הבנייןן דיירי  הציבו בו מחסום. בעקבות סכסוכים בי
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של המגורים    הבנייןיירי  עו ד הגי   נציב תלונות הציבור ולאחר התערבות  

ביום  והחנויו להסדר  משעה    5.9.2017ת  פתוח  יהיה  המחסום    8לפיו 

ועד השעה   יוכל להשתמש במשך  ב   7בבוקר  כל אחד  בשעות אלו  ערב. 

נסגר  בערב המחסום    7חל מהשעה  היום גם בחניה הסמוכה לפארק. וה

 . הבנייןדיירי לשמש לחניה אך ורק וי

מ  קרית  עיריית  מדוע  את  ב.  מזמינה  אינה  העיר  וצקין  מועצת  חברי 

 ? הזיכרוןמטעם האופוזיציה לאירועים עירוניים רשמיים ובהם טקסי 

, ביניהם חברי  התושבים  לכלל  SMS  סמת ושולחת הודעותה מפרהעירי  

רועים האלה הם אירועים  מועצה. כל אחד יכול להגיע. דבר נוסף, האי

בעתונות, גם  ומים גם  , יש פרסממלכתיים שיודעים עליהם שנה מראש

שול  לא  ואנחנו  כי  חיבפייסבוקים  הגעתם  שלא  באמת  וחבל  פרטני.  ם 

 .ועצה. נקוה שלהבא תגיעו שמרנו לכם מקומות לחברי המ

 אבל אפשר כן לעשות רשימת דיוור?  דוברת:

 ם ברשימות דיוור פרטניות.  אנחנו לא מתעסקי י. גסר:

 לא פרטניות,  דוברת:

 ,SMSים אנחנו לא מקבל צ. אבישר:

אתה יכול להגיע לכל    ?בעירייה? אתה חבר מועצה פה  זאת אומרתמה   י. גסר:

 א. אדרבה. אירוע ממלכתי ושמור לך גם כיס

 אוקי. אם אתה אומר את זה מעולה.   צ. אבישר:

 בוודאי. וזה שלא הגעתם חבל. אני אומר לך בתור אנשי ציבור חבל.   י. גסר:

 דימה.ענו, אבל לא ישבנו מקהג צ. אבישר:

 א יודע, אני לא ראיתי אתכם. ל י. גסר:

 

 ף:בר המועצה מר איתי צורשאילתות מטעם ח .3

בימה ההצדקה שניצב א. להציב תת  ברחבת  סוד ההחלטה  על החניה  האוסר  מרור 

 ת המרכזי בשד' גושן?בית הכנס

ת  ענייני חניה ברחבת בית הכנסמה מקור סמכותה של העיריה להסדיר ולאכוף   ב.

 העיריה אוכפת אי אילו חוקי עזר בשטחי בתי כנסת נוספים בעיר? והאם רכזי המ
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איתי   י. גסר: מר  המועצה  חבר  מטעם  שניצבת    .צורףשאילתות  ההצדקה  מה 

בית הכנסת   ברחבת  על החניה  להציב תמרור האוסר  ביסוד ההחלטה 

 המרכזי בשד' גושן? 

כוניות,  אינו חניון מ  המקום זה מקום ציבורי המיועד להולכי רגל וזה 

 סכנה שלא יידרס מישהו.   יש שם

ברחבת  חניה  ענייני  העיריה להסדיר ולאכוף  ב. מה מקור סמכותה של   

א  כנסת המרכזיבית ה אי  אוכפת  העיריה  עזר בשטחי  והאם  חוקי  ילו 

 בתי כנסת נוספים בעיר? 

 ע"י רשות התמרור המקומית.  הסדר החניה אושר כחוק  

 ק השני של השאלה? והחל א. צורף:

 פים? ם אוכ? האאיזה י. גסר:

ל ע:"ח. צורי, רה יכול  שאתה  כנסת  בית  ליד  כזאת  רחבה  אין  אם  אין,  ולהגיד  בוא 

 ם או לא. אוכפי

למ י. גסר: כנסת.  בבית  רחבה  לנו  כנסת במשכנותאין  לבית  צמוד  לך  יש  ,  של 

 אוכפים. 

 אין אף בית כנסת,  ע:"ח. צורי, רה

 ף אחד לא נכנס פנימה. א י. גסר:

 עזר עירוני אחר.  לא רק חניה, כל חוק  :א. צורף

 ? זאת אומרתמה בוודאי,   י. גסר:

 ?  מה, מה, מהי. לא הבנת  ע:"ח. צורי, רה

 אם יש משהו קונקרטי אוכפים אותו. מה זה?   י. גסר:

 טוב. א. צורף:

 ? טוב.  זאת אומרתבכל מקום. מה  י. גסר:

 

בסך   .4 תרומה  קבלת  לש  ₪  16,800אישור  אורלנדו  תקציב  הקצאת    2220-2021נת 

 עבור השתתפות בתוכנית השואה "מבעד לעינינו". 

בסך    4סעיף   י. גסר: תרומה  קבלת  לשנת    ₪  16,800אישור  אורלנדו  הקצאת 

לעי  2021-2022תקציב   בתוכנית השואה "מבעד  נינו".  עבור השתתפות 
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 מי בעד? 

 , אתה יכול להסביר? כמובן שבעד אבל א. צורף:

ש י. גסר: כל  תורמיםאורלנדו  סכ  נה  וזה  למשמעות  משתנה  הוא  פעם  כל  ום, 

 עבור ניצולי השואה.  הולך לפעילות שם של מרכז משמעות

 

ן ובינוי אולפנה סגולה מסך כנות  1180הגדלה ושינוי מקורות מימון תב"ר  ור  איש .5

 ( ₪ 180,206הגדלה סה"כ ) ₪ ,471,85310לסך  ₪ 91,64710,2

 רשוא  ר ושיאל ןוקית  ןומימ תורוקמ

   ₪   8,803,199  ₪  10,361,853  מפעל הפיס

   ₪   1,488,448    ₪      110,000  ך משרד החינו

   10,471,853 ₪    291,6470,1 ₪   

תב"ר    5סעיף   י. גסר: מימון  מקורות  ושינוי  הגדלה  ובינוי    1180אישור  תכנון 

מסך   סגולה  שאתם    .₪   10,471,853לסך    ₪   10,291,647אולפנה  כמו 

 ה ממפעל הפיס. מי בעד? כולם בעד.  רואים זאת הגדל

 

קיד מלווה בהסעות ( בתפ70אישור הארכת העסקתה של גב' אור קידר )מעל גיל   .6

 פנים. הם לנוהל משרד ה"ל תשפ"ג, בהתאלדים, באגף החינוך, תוקף הארכה שנגני י

העס .7 הארכת  גיל  קתה  אישור  )מעל  בוהדנה  פנינה  גב'  מלווה  בתפ(  70של  קיד 

ם לנוהל  ה"ל תשפ"ג, בהתאתוקף הארכה שנסעות לבית הספר, באגף החינוך,  בה 

 משרד הפנים.   

אז זה מגיע    70מעל גיל    ,אנחנו מאריכים פה לסייעות  7ף  סעיו  6סעיף   י. גסר:

אז יש פה הארכה לסייעת אור קידר ופנינה בוהדנה. מי  .  למועצת העיר

 כולם בעד. ? 7-ו  6בעד סעיפים 

 

 תוספת לסדר היום:

לשנת   .1 העיר  ברחבי  והשקיה  בקרה  מים  מע'  שדרוג  תב"ר  פתיחת    2022אישור 

 ון: קרן פיתוח כללי.מקורות מימ .₪ 250,000בסך 

תב"ר  י. גסר: פתיחת  אישור  יום.  לסדר  לתוספות  חוזר  מערכות    ואני  שדרוג 
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לשנת   העיר  ברחבי  והשקיה  בקרה  אנחנו    .₪  250,000בסך    2022מים 

הציבוריע בגינון  מים  למערכות  שיקום  מקורו ושים  קרן  .  מימון  ת 

 פיתוח כללי. מי בעד?  

 , ות מסוימיםמקומ ל ספציפי יש איזה יעוד  א. צורף:

בסביבות   י. גסר: זה  אתר  כל  אתרים,  כמה  זה  בחשמונאים,  ורד,  רח'  כן,  כן, 

30,000 ₪ . 

 ? ה? כלומר זה החלפת בלאי או משהו חדשומה במסגרת ז א. צורף:

ה י. גסר: בלכן,  עקב  מערכות  מים.  חלפת  בנושא  והתייעלות  עושים  אי  אנחנו 

 את זה כל שנה.  

 הזאת, אם אפשר לשאול? כאילו מה,  ות יעלמסגרת ההתימה בו א. צורף:

א' הוא מתריע לנו במידה ויש נזילה בצינור שעליו הוא יושב  -ש  יש בקר י. גסר:

ומים לא יתבזבזו. וגם  מיד    אנחנו יודעים להגיעאז  אז הוא מתריע לנו ו 

כלל  מים  עושים  דליפות  אנחנו  אז  והכל  חלודה  שהיא  צנרת  זה  יות. 

 שדרוג לחלק מהקו, 

 האוניברסיטה הזאת? כל  תחזוקה שוטפת. מה  :י. מרקוביץ

 התייעלות,  לעניין ך אמור דווקא נראה לי שאות א. צורף:

 , כל בסדר. בגלל שזה מעניןה י. מרקוביץ:

 א נתקדם. יוסי, בו י. גסר:

 צביע בעד, יאללה.  ת י. מרקוביץ:

 , יוסי. מי בעד? יוסי ר:י. גס

 די עם ההתפלספות שלך.   י. מרקוביץ:

 די יוסי, אנחנו מסיימים את הזה, מה אתה עכשיו?  ע:"רהח. צורי, 

 יאללה בסדר.  י. מרקוביץ:

 מי בעד? כולם בעד.  י. גסר:

 

מקורות מימון: קרן    .₪  50,0001אישור פתיחת תב"ר הצטיידות לבתי ספר בסך   .2

 פיתוח כללי.  

בסך   י. גסר: ספר  לבתי  הצטיידות  תב"ר  פתיחת  מקורות    .₪  150,000אישור 
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 ד?קרן פיתוח כללי. מי בע מימון 

 במסגרת הצטיידות,   א. צורף:

 לאיזה בית ספר?  דוברת:

 ור. לצורך מה בקיצ  לאיזה בית ספר? א. צורף:

הס י. גסר: בבתי  מצטיידים  וגם  אנחנו  קיץ  שיפוצי  דרך  לנו  יש  שנה.  בכל  פר 

לרכוש צריכים  ואנחנו  הצטיידות  של  סעיפים  המעבר  דרך  עם  גם   ,

החטיבות   של  יש  בקיץעכשיו  אז  הרי את החטיבות,  אנחנו מעבירים   ,

  מכינים את עצמנו לרכישה של כל מיני   הצטיידות. אנחנו מבעוד מועד

 נות, שולחנות. , ארוציודים

 כל בתי הספר? זה כללי ל דוברת:

 כן. יש פה גם בתי ספר נוספים וגם בחטיבות. מי בעד? כולם בעד.   י. גסר:

 

מקורות מימון: קרן פיתוח   .₪  150,000קות בסך  אישור פתיחת תב"ר שיקום מזר .3

 כללי.  

מקורות מימון    .₪  150,000אישור פתיחת תב"ר שיקום מזרקות בסך   י. גסר:

 תוח כללי. מי בעד?  קרן פי 

 בגדול.   תסבירת? מה במסגרת הזא ורף:א. צ

צריך   י. גסר: תקופה,  כבר  עומדת  הפינגוין  של  המזרקה  רואה  אתה  אם  יש, 

מערכלש שם  מקם  מי  ות,  בגושן.  וגם  שם  גם  צנרת.  מיני,  וכל  שאבות 

 בעד? כולם בעד.

 

לש .4 החלטה  למתן  תבוא  הצעה  זוהר  מיכל  גב'  כך:  הדתית  המועצה  הרכב  ינוי 

 יוגב שהתפטרה.במקום גב' שרון 

הצעה למתן החלטה לשינוי הרכב המועצה הדתית כך: גב' מיכל זוהר   י. גסר:

 רה. מי בעד? תבוא במקום גב' שרון יוגב שהתפט

בלי קשר בהקשר אחר, מתי  שר לשאפ א. צורף: זכור, חיפשתי  לא  לי  אול מתי, 

 השתנה הרכב המועצה הדתית? ממתי שרון יוגב בכלל מכהנת?  

בעה על הרכב של המועצה הדתית עקב דרישה של משרד פה הצ  הייתה י. גסר:
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נשים שתי  למנות  הדתות  הדתות  למשרד  ההרכב  את  שלחנו  אנחנו   .

 א התפטרה אז אנחנו מחליפים. ים לאישור ובינתיים היומחכ

 הגישה?   שהעירייהעתירה המנהלית האם ואיך זה קשור ל א. צורף:

מה קשור, הם לא רוצים לאשר את  זה.  כי הם לא רוצים לאשר את ה ע:"ח. צורי, רה

 רכב.  הה

 שרון, ל ש א. צורף:

 לא קשור לשרון בכלל.   ע:"ח. צורי, רה

 שור. קשור לכל ההרכב, הם לא רוצים לעשות הרכב.לא, לא ק י. גסר:

 הם לא עושים הרכבים.   לא רק פה, בכל הארץ ע:". צורי, רהח

 פועלים עם ההרכב שלא אושר עדיין?  א. צורף:

 כן.  ע:"ורי, רהח. צ

 ק מההרכב שצריך להיות מאושר זה גם מיכל זוהר?  חל א. צורף:

 . 5 בדיוק. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? י. גסר:

 

  ₪  1,000,000מסך    2022שיפוצים מוסדות חינוך    1411אישור הגדלת תב"ר מס'   .5

  מקורות מימון: קרן פיתוח כללי.. (₪ 700,000)סה"כ הגדלה  ₪ 01,700,00סך ל

חינוך מסך  מוסדות  בשיפוצים    1411אישור הגדלת תב"ר מס'    5ף  סעי י. גסר:

הגדלה    סך  .₪  1,700,000-ל  ₪   1,000,000 כמו    .₪  700,000הכל  זה 

זה   שיפוצים.  זה  פה  הצטיידות,  זה  שם  הקודם,  בסעיף  שהסברתי 

ייטנות  ם, צביעה בבתי ספר, שיפוצים אחרי כל הקצביעה של גני הילדי

 ה לשנת הלימודים הבאה. מי בעד? כולם בעד.ץ, הכנ של הקי

 יש שיקול דעת בהיקף התקציב בכלל,  א. צורף:

יש מאגף   י. גסר: צרכיםהחינוךבוודאי.  מגיעים  מיני  ,  לכל  ביקושים  מגיעים   ,

בטיחות, יש בדיקות בטיחות    ואנחנו מתאימים את עצמנו. יש  לותופע

 למתקנים.  

 ת? ה בהשוואה לשנים קודמואיך ז א. צורף:

קודמות.   י. גסר: משנים  פחות  אפילו  להיות זה  גם    יכול  הגדלה  שתהיה 
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 בהמשך. 

 

 אישור פרוטוקולים: .8

 0226.4.2יום מ 5/22מועצה מס' 

 6.4.2022 מיום  4/22ועדת כספים מס' 

מס'   מכרזים  בקבלת    –  12/22ועדת  עמודים החלטה  וחיזוק  ציבור  מבני  שיפוץ  דבר 

 2213.4.20במבנים מסוכנים מיום 

ביצוע קירוי מגר  –  14/22ועדת מכרזים מס'   פתוח בשלוחת אלון   שקבלת החלטה בדבר 

 13.4.2022מיום 

מכ מס'  ועדת  בן    –  /2215רזים  יום  מעון  בניית  בדבר  החלטה  בשכונת   3קבלת  כיתות 

   7.4.20222"משכנות אומנים" מיום 

 .10.5.2022וקול ועדת מלגות מיום אישור פרוט .6

ים  ותו באישור פרוטוקולאנחנו נכניס אועדת מלגות  פרוטוקול  אישור   י. גסר:

 .  8כללי בסעיף 

כספים,  מועצה,  פרוטוקולים:  אישור  פה  יש  מכרזים, מכרזים  אז   ,

 מי נמנע?   מי נגד?י בעד? מכרזים ומלגות. מ 

 עופרה רוסמן גם בעד וגם נגד. בסדר.  ע:"ח. צורי, רה

 אתה יכול ללגלג ולצחוק.  ע. רוסמן: 

 יש סיבה טובה.  רקוביץ:י. מ

 או מה. אבל את צריכה להחליט אם את בעד או נגד  ע:"ח. צורי, רה

הפ י. מרקוביץ: הוראות  קיבלת  הוראות  לא  קיבלת  לא  אותך?  הפעילו  לא  עלה? 

 רובוט.  הפעלה? 

 הזה. עזוב אותם.   הענייןבואו נגמור את נו,  ,דייוסי   ע:"ח. צורי, רה

 אני נמנעת.   ע. רוסמן: 

 נמנעת?  ר:י. גס

 כן. ע. רוסמן: 

  לפני שנסיים. טוב. חברים, שני דברים נוספים י. גסר:
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 שאתה אומר שהיא בובה?   א. צורף:

 , תעזוב. תעזוב. קרקס.דיבדיוק.  סמן: ע. רו

אחד, אני רוצה להגיד תודה לעובדי העיריה, למנהלת האירועים, לכל   י. גסר:

בשבועיים   אירועים  פה  שניהלו  העיריה  בצורה  עובדי  האחרונים 

עים ויישר  תפים באירועם עשרות אלפי משת   תית, הכל עבר בשלוםמופ

 ו של העובדים. כוח, באמת להגיד תודה על כל הפעילות הז

השתתפות    של  בנושא  דיון  ערכנו  אנחנו  קייטנות.  של  נושא  שתיים, 

הקיץ הקייטנותבקייטנות  של  ב'  מועד  שנה    ,  כמו  השנה,  גם  והעיריה 

למשפחה. יש אנשים שעדיין סוחבים את כל    ₪  300-ף בתקודמת, תשת

נה וחזרה לעבודה והכל, אז גם השנה וזאת בשורה פה  של הקורו  הנושא

 שבים ולכלל המשתתפים. לתו

 משתתפים בקייטנה? ספר הילדים שלא נכון לעשות את זה לפי מ  א. צורף:

אומרתמה   י. גסר: למועד  זאת  א'  מועד  בין  נרשמים.  כולם  לא  לא,  יש  ?  ב' 

 פות. ההשתת ואלה שממשיכים במועד ב' להם אנחנו ניתן את הבדל

פחה שרק אחד למה  משתתפים במועד ב' ומש  2-פחה שלא, אם יש מש א. צורף:

 אני מבין ממך שהיא אחידה.   ההשתתפות צריכה להיות אחידה?

זה  לא, היא אחידה. היא אחידה י. גסר: פר    ₪  300,  נותנים  השתתפות אנחנו 

 י רשימות שאנחנו מקבלים מהמתנ"ס.לפ משתתף

 פר משתתף, לא פר משפחה.   א. צורף:

 וב. אז תודה לכולם. טלא, משתתף.  י. גסר:

 זהו?  ע:", רהח. צורי

 כן.  י. גסר:

 תם הטקס.  י. מרקוביץ:

 

 סוף הישיבה 

 


