פרטיכל המועצה מס' 10/2007 -12
ישיבה מן המניין של מועצת העירייה שהתקיימה ביום רביעי ,י"ז בטבת התשס"ח,
) 26בדצמבר  (2007בבית ווקר ברחוב מבצע קדש ברמלה.
נרשם עפ"י הקלטה ונערך על ידי שמואל קולישבסקי – מזכיר בכיר.

נוכחים ה"ה:
יואל לביא – ראש העירייה ,יו"ר
ליאת רבנר
ניסים פנחסוב
שמעון לוי
שמעון שלוש
מיכאל חדד
בנימין אלבז
הרב מיכאל דרעי
בוריס ברמן
אבנר סרוסי
סלימאן אבו –סויס
צביקה קוטלר

חסרים ה"ה:
אליהו חדד
זינה יסקוב
אברהם אילוז
שלמה אזולאי
פאיז מנסור

נוכחים ה"ה:
מנכ"ל העירייה ,היועץ המשפטי ,מנהלי מחלקות.
על סדר היום:
הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה לישיבת המועצה
היו"ר פותח את הישיבה בשעה 19:12

מר י.לביא-יו”ר:

ערב טוב ,לפני שאני נכנס לסדר יום ,אנחנו נתחיל עם המועצה
שהיא מן המניין ,ולאחר מכן בגלל שבנושאי תקציב אפשר לדבר עד
אין קץ ,ונכתב בנושא מועצה מן המניין ולאחר מכן התקציב.
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ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין
מספר  ,10/2007 -12בהצעות ההחלטה לפרוטוקולים של וועדת
ההנהלה וועדת כספים ,שניהם בעצם דנים בנושא התקציב ,ועדת
חריגי מים ,וועדת הפחתת אגרות ביוב .זה הנושאים שעל סדר
היום.
לפני שאנחנו נכנסים לדיון אני מבקש להביע את צערה של המועצה
במותו של בעלה של חברת המועצה זינה יסקוב.
זה הנושא הזה ,תנחומנו לזינה לבני משפתחו של בעלה ז"ל יוסף
יסקוב.
עוד נושא אחד שהוא פשוט ציבורי מעניין ,מערכת החינוך בחלקה
הייתה בשביתה ,בחלקה ,כל אותם מורים שהם חברים בארגון
המורים היו בשביתה ,שביתה שנמשכה  49יום .אצלנו זה פגע
בבית הספר "עתידים" ובכ– 30אחוז מסגל ההוראה של בית הספר
"עמל".
ההסכם שבין האוצר משרד החינוך לארגון המורים קובע בדיוק את
תהליך החזרת אותם השעות של ימי השביתה ,וזה פורסם ברבים,
יש בדיוק את ההסכם הזה בידי המנהלים ,אנחנו קיימנו ישיבה עם
מנהלת בית הספר של "עתידים" כדי לראות איך הדברים יסתדרו,
אני עוד לא יכול להגיד בוודאות שאנחנו נסגור את כל פרטי חומרי
הלמידה של שכבת יב' ,אנחנו נקיים דיון נוסף בשבוע הבא כדי
לראות איך אנחנו מחזירים את הכל לתלם ,ביתרת בתי הספר
התוכניות פעלו כמעט בכל בתי הספר למעט "עמל" בשלמות .בית
הספר "עמל" במספר מקצועות בחלקיות ,גם שם נבדוק כדי לראות
שההכנות נעשות.
לבתי הספר יש את המשאבים כדי להשלים סדנאות ,לנצל ימי
שישי ,שעות אחר הצהרים ,ימים של חגים שעדיין לא נפלו בשנת
הלימודים ,וכן הארכה של שנת הלימודים שאמורה להסתיים כל
זרם במועד אחר ,אבל זה סביב מחצית יולי 19-20 .ליולי ולא כמו
בשנים עברו זה היה סביב ל 20 -ביוני.
עד כאן אם יש מישהו שרוצה להתייחס לנושאים ,בבקשה.
מר ש.שלוש:

רק דבר אחד יואל ,אם כבר איזה מישהו שהגיש בקשה להיתר
עבודות חוץ וזה לא מופיע פה ,אולי יש איזה נספח נפרד לזה?

מר י.לביא-יו”ר:

לא .אז הוא הגיש מאוחר מידי.

מר ש.שלוש:

ניסים ,אתה יודע על המקרה?

מר נ.פנחסוב:

שמעתי.

מר י.לביא-יו”ר:

מה אתה שואל אותו? מה הוא קשור?

3/...

פרטיכל המועצה מס' 10/2007 -12
מיום 26.12.07
דף מס' 3
מר ש.שלוש:

הוא מנהל המחלקה ,אנחנו נגיש את זה.

מר י.לביא-יו”ר:

תשאל אותי מה אתה שואל אותו .זה מה יש על סדר היום.

מר ש.שלוש:

אני יודע שזה היה צריך להכנס.

מר י.לביא-יו”ר:

כן.

מר ב.אלבז:

יש לי הערה ,לא קיבלתי הזמנה לישיבה הזאת.

מר י.לביא-יו”ר:

ההערה נרשמה בפרטיכל.

מר ש .קולישבסקי
-מזכיר:

זו הזמנה שלפני שבועיים ,זה מועצה שלא מן המניין וקיבלת את
ההזמנה לפני שבועיים ,ולפני יומיים קיבלת את ההצעות לסדר.

הרב מ.דרעי:

באתי לפני יומיים הביתה מצאתי את התיק מונח על השולחן.

מר י.לביא-יו”ר:

כן .אז נשמעה גם תגובתו של מזכיר העירייה לפרוטוקול .כן? אוקי,
אם אין נושאים ,אנחנו ניגש להצבעה.

מחליטים :
(138).1

אישור פרטיכלים :
א .ועדת הנהלה -
ב .ועדת כספים -
ג .ועדת חריגי מים -
ד .ועדת הפחתת אגרות ביוב -

) (1מס'  6/2007 -12מיום 16.12.2007
) (1מס'  9/2007 -12מיום 16.12.2007
) (1מס'  3/2007 -12מיום 27.11.2007
) (1מס'  2/2007 -12מיום 27.11.2007

)בעד –  9קולות ,נמנע – אין ,נגד –  2קולות(
)חבר המועצה אבנר סרוסי אינו משתתף בהצבעה(
מר י.לביא-יו”ר:

רוצה לנמק?

מר א .סרוסי:

לא.

מר י.לביא-יו”ר:

לא מנמק .ברשותכם ,נעבור למועצה שלא מן המניין.

שמואל קולישבסקי
מזכיר בכיר

יואל לביא
ראש העירייה

