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 1 מן המניין המליאה מישיבת   05  פרטיכל מס'

 2 8202.5.3תשע"ח,   כ' סיון אשר התקיימה ביום ראשון, 

 3 

 4 ראש העירייה   -  עו"ד אבי גרובר :משתתפים

 5 סגנית רה"ע וחברת מועצה  -   גב' דברת וייזר  

 6 חבר מועצה  -  מר יעקב קורצקי  

 7 חברת מועצה  -  גב' רות גרונסקי  

 8 חבר מועצה  -  מוניפרופ' מרק מי  

 9 חברת מועצה  -   גב' נורית אבנר  

 10 חבר מועצה  -   עו"ד עידן למדן  

 11 חבר מועצה  -   מר גיא קלנר  

 12 חברת מועצה  -   גב' שירה אבין  

 13 חבר מועצה -   מר רפי בראל  

 14 חבר מועצה  -   מר טל עזגד  

 15 חבר מועצה  -   מר עידן כחלון  

 16 עצהחבר מו -  ר אהרון אלמוג אסולין   נעדרו:

 17 חברת מועצה  -  ד"ר איריס קלקא  

 18 חבר מועצה -  שמוליק גריידימר   

 19 

 20 מנכ"לית העירייה  -  יגר-גב' שירלי פאר נוכחים:

 21   המשפטי היועץ -   בלום מיכה ד"עו  

 22  העירייה מהנדסת -  טלמורגב' עירית   

 23 מבקר העירייה  -  יקר-מר ניסים בן  

 24  העירייה גזבר -    טביב גידי מר  

 25 -  גברת רויטל פיטרמן  

 26 גברת ורד שני  

 27 מר רועי דביר                         
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 1 סדר היום: על

 2  620263מיום  04אישור פרוטוקול מליאה מן המניין    2 .

 3 אישור פרוטוקול ועדת שמות בדבר קריאת שם לבית הספר "מורשה צומח"  2.

 4 פ ר ו ט ו ק ו ל

 5 

 6 620263מיום  04 אישור פרוטוקול מליאה מן המניין

 7 

 28 יש לנו ישיבה נראה לי די קצרה 04ערב טוב ישיבה מן המניין מספר  אבי גרובר:

 9 שניות2  .0628-היום2 התחלנו ב

 10 שנה ישאלו מי עשה את השעונים2 222  4.בעוד  מר יעקב קורצקי:

 11 בלי החתמת שעונים2 

 12אין הערות  2 אין הערות נכון,04על סדר היום, אישור פרוטוקול מספר  אבי גרובר:

 13אז הפרוטוקול אושר2 נושא שני אישור ועדת שמות בדבר קריאת בית ספר מורשה 

 14צומח2 בישיבה הקודמת עלו פה טענות שלא תאמנו עם משפחת עומר2 לא עלתה 

 15הישיבה אז יודעים שכמה מן הגורמים דברו עם משפחת עומר2 המשפחה הביעה 

 16או בית ספר עומר על שם שמחה גדולה מקריאת השם2 מבקשים שלבית הספר יקר

 17דבורה עומר2 ככה הם מבקשים שזה יקרא2 יש אישור של המשפחה2 יש אישור של 

 18ועד ההורים2 הכל מסודר עם כולם, ולכן אנחנו מבקשים לאשר את השם הזה, אז 

 19בואו נצביע קודם כל לשם הזה2 אחרי נתייחס למה 222 מבית הספר השני2 בואו נאשר 

 20 קרוא את בית ספר עומר על שם דבורה עומר2 את קודם את זה2 מי בעד ל

 21 אנחנו נקבל ספרים גם2  מר רפי בראל:

 22אישה2 אני מניח שיש שם איזה ספר של דבורה עומר2 אבל זה  אבי גרובר:

 23במסגרת הרצון שלנו לראות פרטי שמות של נשים במרחב הציבורי2 זה בנוגע לבית 

 24וטוקול הסבירו לי פה משהו הספר הזה2 הבית הספר השני התחיל התהליך, 222 לפר

 25 משפטי שלם2 זה עבר לוועד ההורים2 אני עוד פעם2 

 26 זה לא ועד ההורים זה עבר להחלטת 222 ההורים2 לא רק הוועד2  מהקהל:

 27 אני בישיבה הקודמת אני רוצה לתת פה רגע2  מר גיא קלנר:
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 1 אני רק אמרתי2  אבי גרובר:

 2ל ועד בית הספר וועד ההורים בישיבה הקודמת לא הייתה נציגות ש מר גיא קלנר:

 3בכלל2 ונכנסנו לתוך דיון עומק ואמרנו בנושא כזה ובצדק, לא הולכים להורדת 

 4ידיים2 זה לא מכובד לא עבור כבודו של שמעון פרס ולא יעל רום2 ואז נטענה פה 

 5טענה ששמעון פרס עלה לשולחן לאחר שנקבע השם וזה חזר חזרה לוועד ההורים2 

 6ה2 תתקן אותי, תנו לי לסיים2 שזה חזר חזרה לוועד ההורים אני אני לא ידעתי2 שניי

 7בדיעבד הבנתי גם קפלינסקי הגיע דקה אחרי הישיבה2 זה הגיע לכלל הורי בית 

 8הספר, וכלל הורי בית הספר, לא ועד ההורים, ידע לגבי שמעון פרס, ועדיין נשאר 

 9תוך הישיבה אז בהחלטתו המקורית לגבי יעל רום2 ולכן אם הייתי יודע את זה ב

 10הייתי משתף בזה את כל הפורום, היינו יכולים לסיים כבר בישיבה הקודמת2 על 

 11אחת כמה וכמה שעבר חודש, ועברתי היום על הפרוטוקול גם האמת לא הבנתי, 

 12התכתבי עם אורן בבוקר, חשבתי שזה טעות סופר המורשה עוד פעם2 כי מורשה היה 

 13ענו על זה2 לגבי הסיפור של עבודת צומח גמור2 היה לה קצת דברים במשפחה והצב

 14אמרנו שנבדוק, תהליך הבדיקה התייתר, אבל לא משנה, היינו צריכים לבדוק, כל 

 15הורי בית הספר יודעים על אופציה ב' שעלתה אחרי אופציה א' בכרונולוגיה של 

 16הזמן ועדיין רוצים להשאיר יעל רום2 אנחנו עוד שנייה מגיעים לחופש הגדול, יש 

 17ורה והתנהלות שצריך לגמור אותה, בוא נסיים עם הדבר הזה2 למה למשוך פרוצד

 18 את זה עוד חודש ועוד חודש2 

 19אני מצפה לקבל אז אני אגיד לך את זה ככה, המנהלת של בית הספר  אבי גרובר:

 20את התשובה בצורה מסודרת ממנהל בית הספר2 ועד ההורים הכל בסדר2 אבל אנחנו 

 21 כמערכת עובדים מול המנהלת2 

 22 דבר2  משוםאבל המנהלת לא קיבלה שום הודעה משום גורם2  מהקהל:

 23המנהלת הייתה אצלי בחדר2 היא דיברה מה אמור לקרות מעכשיו2  אבי גרובר:

 24אבל עוד פעם בואי לא נעשה עכשיו למנהלת איזה סוג של כיפה אדומה2 יכול להיות 

 25ו2 בואו חבר'ה2 אתה שנישאר בתוך החינוך באיזה שהוא סוג פינג פונג לא לגמרי הבינ

 26 רואה שגם הם יגידו לך לא נעשו טלפונים2 אנחנו לא מתערבים ביותר מדי2 

 27 אבל אתה רצית עוד זמן לצורך מה2 למה למשוך את זה עוד חודש2  מר גיא קלנר:
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 1גיא2 לא צריך לעשות מזה גם סיפור יותר מדי גדול2 זה איזה שהוא  אבי גרובר:

 2 קונספירציה מאוד גדולה2 

 3 לא עשינו פעם קודמת2 אין קונספירציה2  קלנר: מר גיא

 4הייתה אמורה המנהלת לעשות את העבודה מה שצריכה מול ההורים  אבי גרובר:

 5ולחזור אלינו עם תשובה 2 הוחלט א' או ב'2 אני ממנה אני ממנה עוד לא קיבלתי את 

 6 התשובה אם א' או ב'2 הייתי מקבל ממנה תשובה היום ממנה א' או ב' הייתי מעלה

 7את זה2 זה לא הגיע ובגלל זה לא נמצא בסדר היום2 תביא את זה לחודש הבא, זה 

 8 יעלה בחודש הבא2 

 9רגע, רגע אבל אני ביקשתי בישיבה האחרונה ביקשתי שהוועד  גב' דברת וייזר:

 10 יעשה הצבעה2 

 11 אבל אנחנו צריכים לעשות את העבודה2  מר עידן למדן:

 12  )מדברים ביחד(

 13 ים כל ההורים2 לכלל ההור מר גיא קלנר:

 14 למה לא עשו בחירות חוזרות2  גב' נורית אבנר:

 15נו וור  ףבאזור נובמבר, אמצע נובמבר באו אלינו עם הצעה אאוט או :מהקהל

 16לקרוא לשם של בית ספר, עם כל הכבוד לאיש, היה דיון לכלל הורי בית הספר 

 17 והשם ש222 על הסף ומאז אנחנו2 

 18 אז זה היה לכלל בית הספר2  :מר טל עזגד

 19את יכולה לחדד את מה שאמרת2 היה דיון, כי אנחנו הבנו שהיה  גב' דברת וייזר:

 20 דיון רק בקרב ההנהגה2 

 21א2 כל הורה בבית הספר הוא בווטס אפ של הקבוצה, של כל הורה ל :מהקהל

 22 בחטיבה צומח2 

 23 עשיתם הצבעה2  גב' דברת וייזר:

 24 התגובות שם היו כל כך2  :מהקהל

 25 הבדל בין אם לנהל דיון או לא2 יש הבדל בין לנהל דיון2לא2 אבל יש  גב' דברת וייזר:

 26 השאלה זה עומד על בחירות חוזרות האם זה  :מהקהל

 27כן2 זה מה שביקשנו2 22 זה לא העניין, מבקשים לעשות בחירות  גב' דברת וייזר:
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 1 חוזרות2 

 2 עוד פעם, תקשיבו, יש מנהלת2  אבי גרובר:

 3  זו הייתה ההחלטה של המועצה2 גב' דברת וייזר:

 4 לא2 לא הייתה החלטה של2  מר גיא קלנר:

 5 בטח שכן2  גב' דברת וייזר:

 6לא הייתה החלטה של לעשות בחירות חוזרות, כי זה לא סמכות של  מר גיא קלנר:

 7המועצה2 ואפשר להוביל את פה ברוב קולות2 לא צריך לעשות שום בחירות2 אמרנו 

 8 שאבי רוצה לדבר עם ההורים ולסגור את העניין2 

 9 אבי לא צריך לדבר עם ההורים2  ת וייזר:גב' דבר

 10 לא קבענו שהם עושים בחירות2 לא קבענו שהם עושים בחירות2  מר גיא קלנר:

 11 קי אז בואו נצביע אפשר לעשות בחירות חוזרות או לא2 או2 גב' דברת וייזר:

 12אני בתור מי שזה התחיל בחדר שלו, הפעם הראשונה שהשם הזה  אבי גרובר:

 13והתחילה עבודה מסוימת מול, עוד פעם, מנהלת אגף החינוך, היה לפני  עלה

 14שהצבעתי ואנחנו יודעים את זה בוודאות2 אני מכיר כמה הורים אצלכם בבית 

 15הספר, ההצבעה הייתה אחרי שאנחנו העברנו לכם מה בדיוק קרה בין החינוך לבין 

 16והתקיימה  ההורים, איפה שהוא שמה יכול להיות לא חיברו את כל הקצוות2

 17הצבעה כמו שהתקיימה2 יש מנהלת, אני מבקש שניתן למנהלת להוביל את התהליך 

 18הזה2 א2 זה יקרה בחודש הבא2 אין פה שום ניסיון לא יודע מה לעשות את זה, אפשר 

 19לחשוב שאני קורא את זה על שם אחי או לא יודע מה2 זה לא שמה2 זה שני אנשים 

 20 רוצה שנכבד את המנהלת בתוך התהליך הזה2  ראויים2 המנהלת הובילה תהליך, אני

 21 למה זה לא קורה החודש2  מר גיא קלנר:

 22 אם כל הדברים האלה אין להם קשר לכלום אז בית הספר יותר חשוב2  אבי גרובר:

 23 אם היית קובע עם ההורים או איתו או עם המנהלת או עם כל גורם  מהקהל:

 24יתחילו לדבר  במשא ומתן עם אני לא רוצה לעשות את זה עכשיו2 222ש אבי גרובר:

 25ההורים, יש מנהלת2 המנהלת צריכה להוביל את התהליך הזה2 להוביל את התהליך 

 26הזה בקטע המקצועי מולכם2 זה לא צריך להיות עניין של 22 ראש העיר ולא בארבע 

 27החודשים עומד 222 וכאלה מול ההורים עכשיו לעשות את זה2 זה לא בריא שזה יהיה 
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 1מנהלת, תעבדו עם המנהלת רק בקטע של ההחלטה המקצועית על המסלול2 יש לכם 

 2 מה אתם חושבים השם הנכון ובהתאם לנוהל אחרי זה2 זה בא לפה ואנחנו נחליט2 

 3 סליחה ואנחנו לא נהיה האחרונים שנחליט אלא השר  :מר רפי בראל

 4 שיחליט2 השר יחליט2 

 5 א ננהל שיחה אחת2 החוק אומר, שממליצים לך2 החוק אומר2 חבר'ה בו אבי גרובר:

 6 יש לנו משהו שאנחנו לא יודעים שאת רוצה לספר לנו2  מר גיא קלנר:

 7 לא2 אבל בוא2  גב' דברת וייזר:

 8גיא, גיא רפי דיבר עכשיו כבד את רפי שנייה2 רפי אמר משהו, תכבד  אבי גרובר:

 9החוק אומר במפורש שאנחנו מקבלים המלצה2 יש שם לפחות שני סעיפים את רפי2 

 10י זוכר, על מה קורה אם אנחנו מחליטים לא לקבל את ההמלצה הזאת2 מה שאנ

 11אנחנו יכולים גם לא לקבל אותה2 אבל בואו נקבל מהם את ההמלצה המסודרת דרך 

 12המנהלת כמו שזה צריך להיות ואז נחליט אם אנחנו מקבלים אותה או לא מקבלים 

 13 ניתן למנהלת2  אותה ובהתאם נעשה כל פרוצדורות שיש בחוק2 אבל בואו קודם כל

 14  -אבל השר הוא שומר את מילת מר רפי בראל:

 15השר מחליט לקבל את זה במקרה שיש מחלוקת אם אני זוכר נכון,  אבי גרובר:

 16השר מחליט אם הוא הולך לפי א' או ב'2 בכל אופן לא נעמיד אותו במבחן הזה2 

 17ם תחושתי שלא נעמיד אותו במבחן הזה בסדר2 יקבלו ההורים את ההחלטה שלה

 18 ואנחנו נאמץ את ההחלטה שלהם2 או2 קי2 

 19 ההורים קיבלו את ההחלטה שלהם2  מר גיא קלנר:

 20 אז אני אומר לך עוד פעם2 מי שצריך להביא לי את זה המנהלת2  אבי גרובר:

 21 זה ההורים או המנהלת2  מר גיא קלנר:

 22המנהלת עובדת מול ההורים ויחד היא מעבירה בצורה מסודרת שם  אבי גרובר:

 23 נו נשב להמליץ2 זה סיפור נורא גדול, אין פה איזה שהוא2 ואנח

 24 שבישיבת המועצה הזאת, 222  מר גיא קלנר:

 25 בואו נשלים את זה2  אבי גרובר:

 26בואו נחדד מה שהיה פה, נעשה , אני בעד השם של יעל רום ולו רק  גב' דברת וייזר:

 27זאת  מהטעם שהיא אישה שעשתה משהו2 או קי זה שורה תחתונה2 אבל יחד עם
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 1הורים כתבו שהם בעד יעל רום ולא  4.הורים, בשמה של  74תכתובת ווטסאפ של 

 2מוכנים לשמוע על השם השני, זה עדיין לא מעיד באמת על הצבעה שנעשתה בצורה 

 3 היו בעד, וארבעים ומשהו היו נגד2  4.-מסודרת ויכול להיות ש

 4 לא חייבו אותם לעשות הצבעה נוספת2  מר גיא קלנר:

 5 אנחנו ביקשנו בישיבה הקודמת2  וייזר:גב' דברת 

 6 מה שקורה, מה שתחליט המנהלת כתהליך, לא חשוב2  מר עידן למדן:

 7 תעשו הצבעה ומה שאתם תחליטו יהיה מקובל2  גב' דברת וייזר:

 8אני גם רוצה להגיד משהו בעניין, אני יכול ברשותכם2 אני לא  מר יעקב קורצקי:

 9הווטסאפים אנחנו אתם תביאו את מה יודע איך קוראים לוועד2 אני ראיתי את 

 10שתביאו, אנחנו נקבל החלטה פה, אני חושב שהגיע הזמן שנקבל פה החלטה2 שמעון 

 11פרס הוא מספיק מכובד2 ואנחנו הולכים לבנות בית ספר ענק, יש בית ספר 222 מה 

 12 הבעיה2 זה 22 

 13  זה לא מה שאנחנו מחליטים עכשיו זה לא קשור2  גב' נורית אבנר:

 14 אני להורים מצביעה ליעל רום2  וייזר: גב' דברת

 15 הוא מדבר על מורשה2  מר עידן למדן:

 16 למורשה נבחר עומר2  גב' דברת וייזר:

 17לא אנחנו הולכים להקים, תקשיבו מה שאני אומר, לא צומח,  מר יעקב קורצקי:

 18 הולכים להקים בית ספר2 

 19 )מדברים ביחד(

 20 בסדר2 אין פה שום החלטה על הצבעה2  מר גיא קלנר:

 21 שתי הערות2 אחד לדעתי אפשר היה בכלל לייתר היום את  מר עידן למדן:

 22 הישיבה שיש רק נושא אחד שגם הוא למעשה הוכרע בפעם הקודמת ורק היה צריך

 23 את האישור הפורמאלי של המשפחה2 לא היה צריך לחזור על ההצבעה2 אבל אז  

 24 ם את אפשר היה לקיים ישיבה אפילו במועד אחר2 אני חושב שלא מזמני

 25 כולנו ככה לישיבה2 רק על נושא אחד, אני חושב שלא נכון2 גם אני חשבתי באמת 

 26 שמדובר באיזה שהיא טעות ואנחנו עושים את הדיון החוזר, אז למען הסר ספק ועל 

 27 מנת לסיים פה את המחלוקות, כי מה זה לתת להורים או לא לתת להורים2 
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 1 בפעם הבאה, ואז אנחנו או מקבלים  שתנחו שיסיימו את הבדיקה הזאת, עולה לדיון

 2 את ההמלצה או מקבלים את ההחלטה שלנו2 אנחנו חשבנו שזה יבוא היום אחרי 

 3 הבדיקה2 כי אתה אומר בדיקה ואתה אומר עוד פעם כן222 לא יהיו222 

 4 המנהלת הייתה צריכה ל222 את התהליך היה צריך פרוטוקול  אבי גרובר:

 5 התהליך האם התהליך הוא בחירות או לא אבל השאלה מה  מר עידן למדן:

 6 שבפעם הבאה זה עולה אם צריך תנחה מה שצריך2 אם צריך הנחייה שלעשות 

 7 בחירות כאלה2 

 8חבר'ה יש 222 פרוצדוראלי פשוט במהלך השבוע, שעבר, הכריז אחד  אבי גרובר:

 9מחברי ועד היושב ראש ועד ההורים, ברוטברג על זה שהוא התקבל 22בית  פוליטי 

 10עם אחד המתמודדים בבחירות, לא מישהו שיושב בחדר הזה, שי גורן וצריך  לעבוד

 11למחוק אותו לאשר שהוא התקבל 222 מורשה חתימה2 אמרתי לא מישהו מהחדר 

 12הזה2 לכן הוא מתפטר מתפקידו כיושב ראש הוועד והוא אחד ממורשי החתימה 

 13ת בבנק, אנחנו והוועד לא מוכן בלי חתימה שלו לאשר שום העברה של כספים ופעולו

 14 הולכים לקבל פה החלטה שמוחקת אותו כמורשה חתימה2 

 15  שמים אחר2מסירים אותו2 ולא  מר גיא קלנר:

 16 לא2 שמים2  גב' שירלי פאר יגרמן:

 17 לא שמים2  אבי גרובר:

 18 סליחה דנה זוהר2  גב' שירלי פאר יגרמן:

 19רים2 מי בעד 222 ודנה זוהר היא נציגת ההויש את המנהל נשארים שניים2  אבי גרובר:

 20  פה אחד תודה רבה2

21 
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 2פה אחד את הפרוטוקול: הוחלט לאשר החלטה

 5 

 אישור פרוטוקול ועדת שמות בדבר קריאת שם לבית הספר "מורשה צומח" 2.
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 על שם הסופרת דבורה עומרהחלטה: פה אחד כולם הצביעו שבית הספר יקרא 
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 פרוצדוראלי

יושב ראש ועד בית ספר רוטברג התפטר ומסירים אותו  כמורשה חתימה2  82

 נשארים שניים2

 8 

מקבלים את המלצת הוועדה למחוק את יושב הראש ועד בית הספר : החלטה
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