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 :וכחיםנ

 חברים:

 ראש העיר  -   מר יעקב פרץ

 סגן ומ"מ ראש העיר -   עו"ד מימון טולדנו

 חבר  -   מועלם מר עופר

 חבר -   מר עופר ברבי

 חבר -   מר אריה נחום

 חבר -   מיזלסמר אריה 

 חברה -   גב' עדנה שטרניק

 חבר  -  מר אלקנה ויסנשטרן

 חברה -   גב' עטרה ברגר

 חבר -   מר הרצל יהודה

 חבר - מר אלי ניר

 חבר - מר רואי דוד

 חברה -  שלם-גב' הילה רובין

 חבר  -   מר ניר יעקובי

 חבר -   ציון אסוליןמר 

 חברה -   גב' רחל אסרף

 

 

  קרית אתאמן המניין ישיבת מועצת עיר 

 תשפ"ב י' באייר ,  2.20250.11 ',ד ביום
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 סגל:

 מנכ"ל העיריה  - מר בני חזן

 יועצת משפטית -   עו"ד קרן רוזליס

 מר יוסי סגל 

 גזבר העירייה  -   מר רונן רוזנפלד

 מבקר העיריה -   מר אלישע שלם

 מהנדס העיר - מר דניאל שמעון

 לא השתתפו:

 חבר מועצת עיר _  עו"ד סולומונוב 

 על סדר היום:

 :אישור החלטות ועדת הכספים .1

 עפ"י הפירוט:הקמת גנ"י ברחבי העיר  2212 תב"רעדכון  1.1 

 תב"ר לאישור הגדלה/הפחתה מאושרתב"ר  ימוןממקורות 

 3,202 632 2,322 משרד החינוך

 5,2,6 - 632 5,235  מלוות

 6,000 0 6,000 סה"כ :

 

 שדה בוקר עפ"י הפירוט: גנ"י עדכון תב"ר   1.2 

 תב"ר לאישור הגדלה/הפחתה מאושרתב"ר  מקורות מימון  

 1,515   1,515   0 משרד החינוך  

 1,0,3  - 1,515   2,206 קרנות הרשות  

 2,206   0   2,206  סה"כ :  

 הצללה ושדרוג בן צבי הרר עפ"י הפירוט:פתיחת תב"ר  1.3 

 תב"ר מאושר  מקורות מימון  

 250  הפנים משרד  

 1,023  קרנות הרשות  

 1,613   סה"כ :  
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אישור חידוש צו לשימוש במגרשים ריקים לחניה ציבורית עפ"י הוראות חוק  .2

 152, בחלקה 1,62-הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים(, התשמ"ז 

 שנים.  5ברח' שבטי ישראל לתקופה של  11012בגוש  

 

 פרוטוקול

 

 אני שמח לפתוח את ישיבת מועצת העיר שמן המנין5 ערב טוב לכולם5  רה"ע:י. פרץ, 

 

 אישור החלטות ועדת הכספים: .1

 הקמת גנ"י ברחבי העיר עפ"י הפירוט: 2212עדכון תב"ר  1.1

 תב"ר לאישור הגדלה/הפחתה מאושרתב"ר  ימוןממקורות 

 3,202 632 2,322 משרד החינוך

 5,2,6 - 632 5,235  מלוות

 6,000 0 6,000 סה"כ :

 

 עדכון תב"ר  גנ"י שדה בוקר עפ"י הפירוט:  1.2

 תב"ר לאישור הגדלה/הפחתה תב"ר מאושר מקורות מימון

 1,515   1,515   0 משרד החינוך

 1,0,3  - 1,515   2,206 קרנות הרשות

 2,206   0   2,206  סה"כ :

 הצללה ושדרוג בן צבי הרר עפ"י הפירוט: פתיחת תב"ר 1.3

 תב"ר מאושר  מקורות מימון

 250  משרד הפנים

 1,023  קרנות הרשות

 1,613   סה"כ :

הקמת  1122על סדר היום אישור החלטות ועדת הכספים: עדכון תב"ר  י. פרץ, רה"ע:

מיליון5  1,866גנ"י ברחבי העיר עפ"י הפירוט הבא: משרד החינוך, 
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מיליון5 הפחתה  680,.מיליון5 מלוות  8,1.1, בסך הכל 386-הגדלה ב

 3מיליון5 הסך הכל הכללי  0,3,3מיליון5 בסך הכל  386-מהמלוות ב

 5₪ מיליון 

גנ"י שדה בוקר עפ"י הפירוט הבא: משרד החינוך  ,118עדכון תב"ר  

 מיליון5 .2.,2מיליון, הפחתה של  1,6.3קרנות הרשות 5₪ מיליון  .2.,2

 מיליון5 1,6.3מיליון5 סך הכל הכללי  8,.,2סך הכל 

פתיחת תב"ר הצללה ושדרוג גן צבי הרר עפ"י הפירוט הבא: משרד  

מיליון  2,328מיליון5 סך הכל  68.,2קרנות הרשות 5₪ אלף  ..2הפנים 

 מישהו מבקש להתייחס?5₪ 

 כן5 שלם:-ה. רובין

 כן5 בבקשה5 י. פרץ, רה"ע:

כפי ששוחחנו בוועדת כספים בעצם המדובר על עדכונים של תב"רים,  שלם:-ה. רובין

של דברים שכבר התבצעו וכמובן גם הצללה בצבי הרר שהולכת 

להתקיים בקרוב5 נושאים מבורכים, פיתוח, קידום5 זה דברים שמאוד 

 מאוד מבורכים ואני שמחה עליהם5 

, כל אבל אני שואלת איך יכול להיות שכל המכובדים שנמצאים פה 

חברי מועצת העיר, ראש העיר, הסגנים מגיעים לישיבת מועצת עיר 

שיש שני סעיפים, ורבותי, אתם עוד מעט תראו שפשוט מועצת העיר 

 דקות5  .2הזאת בלחץ היא תהיה 

 אל תחלקי לנו ציונים5  צ. אסולין:

 אני לא,  שלם:-ה. רובין

 תדברי מה שאת צריכה5 צ. אסולין:

 דברת,אני מ שלם:-ה. רובין

סליחה, אל תחלקי לנו ציונים5 תדברי מה שאת צריכה ואל תחלקי  צ. אסולין:

 למועצת העיר ציונים5 

 למה? קשה לך לשמוע את האמת?  :יעקובי ניר

אנחנו לא צריכים את הציונים שלך5 תדברי מה שאת צריכה, לנו אל  צ. אסולין:
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 תתני ציונים5

 כבר נמאס5  :יעקובי ניר

דברי5 דיברת עד עכשיו ואמרת הכל מבורך זה יפה מאוד, אבל אל תתני  צ. אסולין:

 לי ציון5

 למה? קשה לך לשמוע את האמת?  :יעקובי ניר

 לי אל תיתן ציון5 בחייך קשה לי,  צ. אסולין:

 ראש העיר, אתה יכול לנהל את הישיבה? שלם:-ה. רובין

 אל תתני לי ציון, תדברי על עצמך5  צ. אסולין:

ראש העיר, אתה אמור לנהל את הישיבה5 אם לא שמת לב, לא צריך  שלם:-ה. רובין

 להיות בפלאפון, יש פה בן אדם שמתפרץ, אמורים לעצור אותו5 

זה הערת ביניים, זה פשוט הערת ביניים5 דברי על עצמך, אל תתני לי  צ. אסולין:

 ציון בבקשה, לא לי ולא לאף אחד מחברי המועצה5

 , תודה5 בבקשה5וןטוב5 צי י. פרץ, רה"ע:

 אז אני באה ושואלת את עצמי איך יכול להיות שכולנו נמצאים כאן, שלם:-ה. רובין

 אני מבקש שתתייחסי לנושא5 י. פרץ, רה"ע:

 אני מתייחסת, שלם:-ה. רובין

 ולנושא5 י. פרץ, רה"ע:

 ואתה לא תפריע לי5 שלם:-ה. רובין

 לנושא5  י. פרץ, רה"ע:

אנחנו נמצאים כאן ואת האמת? זה דברים שמאושרים, עדכון שלהם5  שלם:-ה. רובין

אין על מה לדבר בקרית אתא? הכל תותים בקרית אתא? הכל מצוין 

 בקרית אתא? אין נושאים לדון בהם?

 לדעתי כן5 צ. אסולין:

 אתה לא תפריע לי5  שלם:-ה. רובין

 לדעתי כן5  צ. אסולין:

 ציון, י. פרץ, רה"ע:

 לא שאלנו דעתך5  שלם:-ה. רובין
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 ציון, אתה רוצה להאריך את הישיבה?  י. פרץ, רה"ע:

 כנראה משעמם לו, אין לו ילדים בבית5  שלם:-ה. רובין

אז בבקשה ממך, אז תפסיק5 אתה רק מפריע5 מספיק5 אני מבקש ממך  י. פרץ, רה"ע:

 מספיק5 

 אופן, בכל זאת הוא באופוזיציה, הוא מנסה לייצג אותה5 בכל שלם:-ה. רובין

 הוא מנסה לייצג את כבוד המועצה הזאת,  י. פרץ, רה"ע:

 כבוד התושבים5  שלם:-ה. רובין

 אז בבקשה5 כן5 י. פרץ, רה"ע:

מה שאני באה ואומרת שיש המון נושאים שיש לדבר עליהם5 לדוגמא  שלם:-ה. רובין

 שעוד שניה סוגרים את מרכז מאיר5 

 טוב5 אני מבקש ממך, י. פרץ, רה"ע:

 לדוגמא, יש כל כך הרבה דברים,  שלם:-וביןה. ר

 אני מבין שיש לך פה לנסות לעשות, י. פרץ, רה"ע:

 יש לי את הזכות,  שלם:-ה. רובין

 לנושא5  י. פרץ, רה"ע:

 לא, לא, לא, יש לי גם את הזכות, שלם:-ה. רובין

 לנושא5 מי בעד? הבנתי5 מי בעד?  י. פרץ, רה"ע:

 יד את הדברים,ואני אבוא ואג שלם:-ה. רובין

 מי בעד?  י. פרץ, רה"ע:

 אנחנו בעד, דרך אגב אנחנו בעד הפיתוח5 שלם:-ה. רובין

 מי נגד? י. פרץ, רה"ע:

 אנחנו בעד כמובן5 שנינו כמובן בעד5 שלם:-ה. רובין

 פה אחד5 תודה רבה5 הנושא הבא5 י. פרץ, רה"ע:

 אתה לא נותן לאנשים לבוא ולהגיד את דעתם5  שלם:-ה. רובין

 אוקי5 י. פרץ, רה"ע:

 וחבל מאוד5 פעם קודמת לא נתת את הזכות,  שלם:-ה. רובין

 את חוזרת שוב5 י. פרץ, רה"ע:
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 אתה תדאג, לנאום במקום ואני מאוד מקווה שהפעם שלם:-ה. רובין

 נתנו לך להתייחס לדברים, את מדברת על דברים אחרים5 צ. אסולין:

 כמו שאתה אוהב לעשות5 אתה יכול ללחוץ על השתקה שלם:-ה. רובין

יופי5 הצלחת להגיד עכשיו לקבוצה המכובדת שנמצאת כאן בקהל  י. פרץ, רה"ע:

 שאת מייצגת יפה מאוד5 מודה לך מאוד5 תודה5

 אני מייצגת הרבה מאוד אנשים5 שלם:-ה. רובין

 הבנתי5 ממש כך5 הכל בסדר5 אני מכבד את זה מאוד5  י. פרץ, רה"ע:

 

ימוש במגרשים ריקים לחניה ציבורית עפ"י הוראות חוק אישור חידוש צו לש .2

בגוש  152, בחלקה 1,62-הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים(, התשמ"ז

 שנים 5ברח' שבטי ישראל לתקופה של  11012

אישור חידוש צו לשימוש במגרשים ריקים לחניה ציבורית עפ"י  1סעיף  י. פרץ, רה"ע:

 המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים(,הוראות חוק הרשויות 

 אנחנו לא שומעים אותך5 שלם:-ה. רובין

ברח' שבטי ישראל לתקופה  22.22בגוש  202, בחלקה 2,32-התשמ"ז י. פרץ, רה"ע:

 שנים5 מישהו מבקש להתייחס? בבקשה5 כן5 .של 

תודה5 האם השטחים האלה הם בעצם פתוחים אבל הם שייכים  שלם:-ה. רובין

 ם פרטיים?לאנשי

כן, ממש כך5 זה מגרש יושב פה משמאל לבניין העיריה, אתם מכירים  י. פרץ, רה"ע:

את המגרש הציבורי הזה5 הוא מגרש פרטי5 כל זמן שאין עליו את 

התכלית הראויה לו למגורים רשאית העיריה בהתאם לסעיף הזה 

 להכריז עליו כחניה ציבורית5 זה מה שאנחנו עושים5 

 התושבים האלה באו וביקשו איזושהי, שלם:-ה. רובין

ההכרזה שלנו במועצת העיר יש שימוע, יש הליכי שימוע כדין5  י. פרץ, רה"ע:

וההחלטה שלנו קודם כל מעידה על הכוונה, לאחר מכן כל ההליך 

 החוקי הנדרש נעשה5

 אז בעצם אנחנו לוקחים שטח פרטי של אנשים והופכים אותו לחניות? שלם:-ה. רובין
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 כל זמן שהוא ריק5 ץ, רה"ע:י. פר

 אבל הם רוצים לעשות משהו אחר עם, שלם:-ה. רובין

 כל זמן שהוא ריק5  אם הוא ריק אז הוא ריק5 י. פרץ, רה"ע:

 הם הגישו בקשות, שלם:-ה. רובין

 אם תוגש בקשה כזאת ידונו בה מן הסתם עפ"י התכלית הראויה לו5 י. פרץ, רה"ע:

 בדיוק אמרת שיש שימוע בנושא?אז על איזה  שלם:-ה. רובין

כשאנחנו רוצים עכשיו להכריז על מגרש חניה אנחנו שואלים את בעל  י. פרץ, רה"ע:

המגרש אם הוא מתנגד, אם יש לו כוונות, הוא צריך להעיד בפנינו את 

הכוונות שלו, הוא צריך להראות אותן5 ואז אנחנו שוקלים בין הרצון 

ת לבין האינטרס הציבורי5 את שני שלו לבין התכלית הראויה שבתוכני

הדברים האלה יחד אנחנו מביאים ואז מאשרים5 וזה מה שהובא לפה 

 עכשיו5

הבנתי5 ונושא נוסף אני אשמח להבין, הנושאים האלה מאוד חשובים,  שלם:-ה. רובין

, שיהיה גם אבל מדוע אתה לא מעלה גם הצעות לסדר ושאילתות

 תכלית ועומק לישיבות המועצה?

 טוב5 מי בעד?  רץ, רה"ע:י. פ

 אני גם רוצה להתייחס לענין5 :. יעקובינ

 מי בעד? י. פרץ, רה"ע:

 הוא רוצה להתייחס5 שלם:-ה. רובין

 אני גם רוצה להתייחס לעניין הזה5 נ. יעקובי:

 בבקשה5  י. פרץ, רה"ע:

אני מתאר לעצמי שיהיה צורך בפיתוח בשביל חניה, לסדר את המגרש  :נ. יעקובי

 הזה? 

 לא5 הפיתוח הזה נעשה כבר5 הוא קיים5  י. פרץ, רה"ע:

 ולא יושקעו שום תקציבים ושום, :נ. יעקובי

 כרגע לא כי כבר עשינו5  י. פרץ, רה"ע:

 ואם יושקעו אז, :נ. יעקובי
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אם יושקעו מן הסתם יפתח תב"ר מיוחד, התב"ר המיוחד הזה אנחנו  י. פרץ, רה"ע:

 נביא אותו5

השאלה אז בעל הנכס יכול לבוא אחרי חצי שנה ולהגיד אוקי5 כן, אבל  :נ. יעקובי

 תודה רבה, תצאו לי מהמגרש?

אנחנו מכריזים את זה על שנה5 מה שנקרא דינמיקה של לא בהכרח5  י. פרץ, רה"ע:

הגשת בקשה להיתר בדרך כלל לזמן מסוים5 אבל אם זה יקרה תוך 

 יומיים ניתן לו את זה תוך חצי יום5

 י5 אני מבין שהחניה הזו גם תהיה בתשלום לפי,אוק :נ. יעקובי

 לא5 י. פרץ, רה"ע:

 לא? :נ. יעקובי

 תהיה בחינם5  י. פרץ, רה"ע:

 יפה5 :נ. יעקובי

 היא קיימת כבר עכשיו, שלם:-ה. רובין

 יופי5 מי בעד? מי נגד? י. פרץ, רה"ע:

 אנחנו נגד5 שלם:-ה. רובין

נגד5 תודה רבה5 הילה, ביקשת ממני במכתב לפני פתיחת הישיבה  8 י. פרץ, רה"ע:

 לדבר מהמקום כשהנושא הוא שאילתות5 

 אני אחר כך הגשתי בקשה לשינוי הנושא5  שלם:-ה. רובין

לא, לא5 לא הייתה פה בקשה5 זאת הבקשה שיש בפני כרגע בנושא  י. פרץ, רה"ע:

האירועים שאילתות5 ציון, אתה ביקשת לדבר מהמקום בנושא 

 האחרונים שהיו בעיר קרית אתא5 אני אאפשר לך לדבר5 

ואני אאפשר לך לדבר, אבל אני פונה אליך ואני חוזר הנושא שאת  

 ביקשת לדבר זה הנושא של הצעות שאילתות, 

 ואני הגשתי שינוי לנושא5 שלם:-ה. רובין

 אז עוד פעם,  י. פרץ, רה"ע:

 גיד לי,ואתה לא יכול לבוא ולה שלם:-ה. רובין

אז אני לא מאשר לך כי אין שינוי, ואם את מצהירה כזה דבר אז אני  י. פרץ, רה"ע:
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רק לנושא השאילתות5 אם כן, כן5 אם לא, את לא אומר לך כאן ועכשיו 

 תקבלי רשות דיבור5 

 אין שום בעיה5 אני רוצה לדבר בנושא השאילתות5 שלם:-ה. רובין

עוד דבר אחד אני רוצה להגיד לך5 בפעם  ציון בבקשה5 יפה5 אבל י. פרץ, רה"ע:

האחרונה את לא כיבדת את המועצה כשאנחנו אפשרנו לך לדבר ועפ"י 

הפקודה את יודעת שראש העיריה צריך להשיב, נכון? ובפעם האחרונה 

לא אפשרת לראש העיריה להשיב והמשכת לצעוק ולנסות איכשהו 

 להפר את הסדר5 

מזהירים שאם לא תאפשרי אנחנו מהמקום הזה בפעם האחרונה  

לראש העיריה, אם ברצונו להשיב לך ולא תאפשרי את זה, בפעם 

 הבאה לא נאפשר לך5 ציון בבקשה5 

ברשותך אדוני ראש העיר אני רוצה להתרגש יחד עם עשרות אלפים של  צ. אסולין:

תושבי ותושבות המקום, גם לא תושבי המקום, מאירועי יום 

ת ישראל5 מזה שנתיים לא קיימנו לעצמאות מדינ 20-העצמאות ה

אירועים, השתתפתי בכל אירועי יום העצמאות וחבריי פה השתתפו גם 

 הם5

אני חייב לומר לך באופן אישי והחברים יעידו, ימי הזיכרון אצלנו  

באנדרטה של יד לבנים זה אחד מימי הזיכרון אני חושב הטובים בארץ 

בד, לשמוע, והדברים מהבחינה הזאת שגם התוכן, האנשים שבאים לכ

 האלה ראויים לכל שבח והוקרה5 

למחרת יום העצמאות פקודת היום של דברי ראש העיר הוקראה  

שנה  .0כמעט בכל בתי הספר ואני הקראתי אותה באנדרטת לח"י מזה 

שאני נמצא שם במקום5 והכל היה בצורה יוצאת מן הכלל, שמעתי את 

ל ביום העצמאות, אתה עשרות האנשים, אלפי האנשים5 הייתי בקה

רואה את הקהל צמא לאירועים היפים שהיו כל השנה ועל כך אני 

מודה באמת לראש העיריה, לכל עובדי העיריה ללא יוצא מן הכלל, כל 

אחד בשמו, הכל5 אני אמרתי את זה גם ליהודית ואמרתי את זה 
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לאוסנת ואמרתי את זה לערן, אמרתי לכולם ללא יוצא מן הכלל5 הכל 

עטרה נכון? הכל עבד כמו שצריך בצורה מדודה, מדויקת ובאמת  עבד5

 ראויה לכל שבח והוקרה5

וסיימנו את זה באירוע של יקיר העיר באוירה נעימה, מכבדת5 ואני  

כל הנושא הזה של האירועים, של הטקסים  בכלל ,חושב שקרית אתא

 כל השנים, זה לא היום, זה לא קורה מהיום,

 דקות5  1עברו  שלם:-ה. רובין

 סליחה? צ. אסולין:

 דקות5  1עברו  שלם:-ה. רובין

 היא צודקת5 ציון, תסיים5 י. פרץ, רה"ע:

 דקות? 1עברו  צ. אסולין:

 כן5 י. פרץ, רה"ע:

אני אומר אז כל האירועים, ללא יוצא מן הכלל, ראויים לכבוד,  צ. אסולין:

 להערכה5 

 תודה רבה5 י. פרץ, רה"ע:

 רבה5 תודה צ. אסולין:

 הילה בבקשה5תודה רבה5 כל הכבוד, ציון5  י. פרץ, רה"ע:

תודה רבה5 אני רוצה להעלות את הנושא של שאילתות והצעות לסדר5  שלם:-ה. רובין

הצעות לסדר  22-בעצם כפי שרובכם יודעים אנחנו העלינו מעל ל

ועשרות של שאילתות שלא עולות5 אני באמת תוהה מדוע ההצעות 

 האלה לא עולות5

תבינו, השאילתות וההצעות לסדר משקפות את השאלות שהתושבים  

מעלים והם שואלים אותנו, שאנחנו תוהים ולא יודעים בהכרח לתת 

את התשובה5 לכן אנחנו פונים לאדון יעקב פרץ להבין שאלות כאלה 

 ואחרות5 

הצעות לסדר הן בעצם באות לדון בפרויקטים לקידום העיר5 לא  

אם לא נראה כנכון, אבל ניתן לדון בהם, אמורים חייבים לאשר אותם 
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לתת זמן ומצגת על מנת שהן יקרו5 בין הדברים לדוגמא שאנחנו העלינו 

זה גם נושא של מרכז מאיר, מדוע מרכז מאיר הולך ונסגר? איך יכול 

להיות שמקום שהעירייה הלכה ואמרה כמה הוא טוב5 אני יכולה לבוא 

יקרים, גילוי לב, זה מקום, בעצם ולקרוא את הפוסט שנקרא הורים 

 אני מנסה לקצר,

 אני חוזר, תדברי בבקשה רק על השאילתות5  י. פרץ, רה"ע:

 מרכז מאיר עם כל כך הרבה טיפולים,  שלם:-ה. רובין

 רק על השאילתות5 י. פרץ, רה"ע:

 אבל זה משהו, שלם:-ה. רובין

 התוכן5 יש לך עוד דקה5אז הבאת את זה כדוגמא, אל תכנסי לתוך  י. פרץ, רה"ע:

 אני יכולה להגיד מה שאני רק רוצה5 שלם:-ה. רובין

 בבקשה5 י. פרץ, רה"ע:

 יתרה מזה עפ"י חוק, שלם:-ה. רובין

 על השאילתות5 י. פרץ, רה"ע:

להגיד את הנושא5 אבל אתה שוב מפריע5 מרכז מאיר פועל למען כל כך  שלם:-ה. רובין

בוא ולפזר את זה זה לפגוע בהם, הרבה ילדים, למען החינוך שלהם5 ל

פשוט לפגוע בהם5 בני, מה ההבנה שלך בחינוך? עזוב5 אל תעשה 

 פרצופים, זה לא מכובד, גם לא לך5 

 תפסיקי להיות חצופה5 י. פרץ, רה"ע:

 אני לא חצופה5 שלם:-ה. רובין

 אוקי5 יש לך עוד חצי דקה5 תתני כבוד ראוי לכל אחד מפה5  י. פרץ, רה"ע:

 אתה שוב מפריע5 שלם:-ןה. רובי

 אוקי5 חצי דקה יש לך5 בבקשה5 י. פרץ, רה"ע:

 וחבל5 אתה לא רוצה שאני אפריע לך, אל תפריע לי5 תודה5 שלם:-ה. רובין

 לתת כבוד זה ענין הדדי גם5 :יעקובי ניר

 בדיוק5 שלם:-ה. רובין

 בבקשה5 י. פרץ, רה"ע:
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את החינוך5 אני יודעת את זה,  בסופו של יום, יעקב, אתה בא ואוהב שלם:-ה. רובין

 באמת שאני יודעת את זה, הנושא חשוב לך ואני יודעת את זה5 

 שניות5 .2 צ. אסולין:

 מה שאני באה ואומרת אני מבקשת ממך בכל לשון של בקשה, שלם:-ה. רובין

 ציון, בבקשה לא להפריע5 ציון5 י. פרץ, רה"ע:

בקשה לחשוב שוב ולנסות לא לסגור אני מבקשת ממך בכל לשון של  שלם:-ה. רובין

 את מרכז מאיר5

 טוב5 מאה אחוז5 ציון, בבקשה תעצור5 י. פרץ, רה"ע:

 וכמובן לענות להצעות לסדר ולשאילתות5 שלם:-ה. רובין

 מאה אחוז5 אני מודה לך מאוד5 עכשיו ככה בבקשה,  י. פרץ, רה"ע:

 אין לו טקט5 :יעקובי ניר

 ם טקט, אתה רוצה להפריע? אבל אם לך היה ג י. פרץ, רה"ע:

 )מדברים ביחד(

אתה מבקש את זה אתה? אני רוצה להבין5 טוב5 ככה, קודם כל אני  י. פרץ, רה"ע:

שמח שאת מעלה את הנושא של שאילתות והצעות לסדר, ככל שהן 

 תהיינה ראויות הן יזכו מיד למענה5

 אתה לא קובע אם הן ראויות או לא5 :יעקובי ניר

 אבל מבלי להיכנס,  י. פרץ, רה"ע:

 אתה לא קובע אם הן ראויות או לא5 :יעקובי ניר

 טוב5 עכשיו בלי להיכנס לעולם התוכן, י. פרץ, רה"ע:

 אנחנו קובעים מה ראוי ומה לא להעלות להצעות לסדר, :יעקובי ניר

 אתה מפריע לי5 י. פרץ, רה"ע:

 התושבים קובעים5 שלם:-ה. רובין

 מה ראוי5התושבים קובעים  :יעקובי ניר

 אתה מפריע לי, י. פרץ, רה"ע:

 הם שמו אותנו כדי, שלם:-ה. רובין

והנה אני חוזר עוד פעם אתם מפריעים לי, הזכות שלי לדבר ואתם  י. פרץ, רה"ע:
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 מפריעים להקשיב5 אז עכשיו,

אל תגיד פייק ניוז5 אל תגיד פייק ניוז לתושבים, התושבים לא  :יעקובי ניר

 מטומטמים5

אתה עכשיו רוצה להפריע שוב? אתה מפריע שוב5 אני לא אמרתי לך  "ע:י. פרץ, רה

 פייק ניוז למרות שאתה עושה את זה,

 ממש לא5 :יעקובי ניר

ולמרות שאתה חוזר על זה5 אבל עכשיו אתה מפריע וזה פעם אחרונה,  י. פרץ, רה"ע:

אחרת לא יהיה יותר נאומים מהמקום5 הנה אני אומר את זה פה, 

 שומעים5כולם 

 אתה מעניש את התושבים, אתה לא מעניש אותנו5  :יעקובי ניר

מאה אחוז5 תודה רבה5 הבנתי אותך, זו פעם אחרונה5 אז לעניין  י. פרץ, רה"ע:

השאילתות כמו שאמרתי בהצעות לסדר ככל שתהיינה ראויות ונכונות 

 ומשקפות אמת הן יבואו לכאן מיד במהירות הבזק5

אותו כאן כמרכז מאיר ואני חייב משום שיש כאן בנושא השני שהעלית  

כאילו בעלי ענין וכאלה שבאמת דואגים לרצון הציבורי5 עיריית קרית 

אתא רואה את החינוך כפי שאמרת בראש מעייניה, אנחנו רואים את 

זה בחרדת קודש5 אנחנו רוצים לדבר בהוראה המתקנת על כל 

 ד הראוי לה5המשמעויות שלה ואנחנו חושבים עליה בכל הכבו

הוחלט לא לסגור את מרכז מאיר, אנחנו לא סוגרים את מרכז מאיר5  

מרכז מאיר פשוט הולך להיות מונגש יותר באמצעות בתי הספר5 אנחנו 

נעשה את זה בכל בית ספר ובית ספר, אנחנו נאפשר יותר שעות 

לתלמידים לקבל הוראה מתקנת בתוך בתי הספר5 אנחנו נביא את 

 יים לתוך בית הספר במסגרת השעות5 המורים המקצוע

אז לומר שאנחנו סוגרים, לא סוגרים5 יכול מאוד להיות שזה לא הכי  

נוח ברמה מה שנקרא התפעולית לחלק מהאנשים5 זאת שאלה ששקלנו 

אותה, זאת שאלה שאנחנו ביררנו אותה בצד הפדגוגי של העניין, 

ות הזה בתהליכי העבודה, ברצון שלנו שיורחב מה שנקרא השיר
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למספר תלמידים יותר גבוה5 ולכן בגלל המספר הרב של התלמידים 

החלטנו להעמיק יותר ולהרחיב יותר את השירות של ההוראה 

 המתקנת על כל הגוונים של הדברים האלה5 

ולכן מרכז מאיר בנקודה הזאת כמרכז מאיר שלשם מגיעים, אנחנו  

המאות שעות  אלה שדאגנו למאות שעות כדי שמרכז מאיר יתקיים5

האלה הולכות להיות מוכפלות במסגרת מתן השירות בתוך בתי הספר5 

זאת המטרה5 ולכן בין השאלה לרצות את העניין התפעולי לבין 

השאלה של השירות לאזרח, השירות לתלמיד, השירות בזה שנוכל 

להעצים יותר את ההוראה, זה מה שאנחנו עושים ואנחנו משתדלים 

ן5 אז אני מודה לך מאוד על ההערה הזאת5 לעשות את הדבר הנכו

 תודה5 הישיבה נעולה5 
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