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 61מן המניין מס' שלא פרוטוקול מליאה 

 2022ביוני  28תשפ"ב,  בסיוון כ"טשלישי, מיום 

 ראש העירייה –  מר איציק דנינו  משתתפים:

 ראש העירייהסגן ומ"מ  –  הרב שלמה עזרן                                     

 סגן ראש העירייה – הרב אברהם דייטש
 מועצת עירחבר  –  מר דורון אסידון

 מועצת עירחבר  –  מר ברוך פאקר

 מועצת עירחברת  – הגב' פאולינה פוקס

 מועצת עירחבר  –  מר טל מגרה                                     

 מועצת עירחבר  –  דר' מרט גנדלר

  

 סגנית ראש העירייה בתואר –  יעל שגבהגב'    עדרו:נ

 מועצת עירחבר  –  מר גדעון שחר

 מועצת עירחבר  –  הרב ראובן פילו

 מועצת עירחבר  –  מר גדעון סבגי

 מועצת עירחבר  –  מר דוד פורטל

 מועצת עירחבר  –  מר יעקב דיין                                   

 מועצת עירחבר  –  מר חי סופר

 

 מנכ"ל העיריה –  מר יורם נחמן   נוכחים:

 גזבר העיריה –  מר יאיר דהן
 מבקר העירייה –  מר משה ברמץ
 ע. יועמ"ש –  מר שחר שושן
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 -תחילת דיון  -

 תב"ריםאישור [ 1]

 לשני תב"רים ,61מס'  אני מבקש לפתוח ישיבה חדשה שלא מן המניין איציק דנינו ]ראש העיר[:

 ה אחד תודה.פימים,  10-שהגיעו טרם הזמן, לפני פחות מ

 

מערכת החינוך שלנו ולוח הזמנים שלנו צפוף לפתיחת למדובר בתב"רים  איציק דנינו ]ראש העיר[:

שנת הלימודים הקרובה, אני מבקש להעלות להצבעה שני תב"רים שהגיעו לשולחן חברי המועצה, 

 ימים, פה אחד. יאיר, בבקשה.  10-פחות מ

 . שני תב"רים לאישור יאיר דהן ]גזבר העירייה[:

 7,489,147חורשת נוח ביצוע עבודות תשתיות פיתוח שלב א', הגדלה ע"ס:   – 1026מס'   תב"ר .1

 חיבור השכונה לרכבת , בצלאל + תוצרת הארץ., ₪

במימון קרן , ₪ 2,027,000הקמת מרחבי למידה בבית ספר אשלים, ע"ס:   – 1241תב"ר מס'  .2

 .₪ 1,277,000השתת' העירייה, קרן עבודות פיתוח  ₪ ,  750,000רש"י:  

תסביר מזה מרחבים, במשפט אחד. זה תוספת בנייה, זה  הרב אברהם דייטש ]חבר מועצה[:

 חדרים? 

 זה מרחבי למידה.  יאיר דהן ]גזבר העירייה[:

אנחנו כבר שנה מתכננים קפיצת מדרגה במערכת החינוך, שהיא בעצם  איציק דנינו ]ראש העיר[:

, התיכוניים בכל שכבת גיל, אנחנו מנסים לייצר את מתחילה מהגיל הרך, בתי הספר היסודיים

קפיצת המדרגה הבאה. כשאנחנו מדברים על קמפוסים, אנחנו מדברים על בתי הספר היסודיים 

איפה אתה לומד, אתה יכול לבחור ללמוד שפה אנגלית במתחם  חשובבאופקים, כל יום שישי, לא 

כמובן מודל ייחודי, גם פדגוגי, גם עיצובי וגם הקמפוס "שפה לאנגלית" שנמצא בספרייה. בנינו לזה 

התאמנו את זה לצרכים החדשים. עכשיו, כל הילדים באופקים, בכל יום שישי יעברו בין הקמפוסים 

 האלו. אז זה מה שאנחנו עושים. 

 356החלטה מס' 

 מאשרת להעלות לסדר היום את אישור התב"רים.מליאת מועצת העיר 

 אושר פה אחד
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  ומי יוביל את זה? את ההצטיידות? הרב אברהם דייטש ]חבר מועצה[:

 אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו נצא כנראה למכרז, בקרוב מאוד.  איציק דנינו ]ראש העיר[:

 מה צריך להיות? בינוי? ציוד? דיור?  הרב אברהם דייטש ]חבר מועצה[:

 עיצוב מחדש של המרחב הציבורי. לא בינוי, זה לא, זה  איציק דנינו ]ראש העיר[:

 כל התלמידים יכולים לבוא? כל תלמיד מכל בית ספר?  חבר מועצה:

ה', וכן -כל כיתות ה' בשנה הבאה יכנסו למהלך הזה. שנה לאחר מכן ד' יציק דנינו ]ראש העיר[:א

 הלאה, זה ילך ויגדל. 

 ים להעתיק אותו.רגע איציק, פרסמת בעבר שבית ספר אשלים עתיד טל מגרה ]חבר מועצה[:

  הגבעה אמרתי  ומורשת ישורון.לא, לא אשלים,  איציק דנינו ]ראש העיר[:

 הראשון, זה דברים שכבר עושים, לא?  התב"רולגבי  גרה ]חבר מועצה[:טל מ

מיליון ש"ח, זו תהיה השקעה  49סך הכל זה עבודות פיתוח זו הגדלה,  יאיר דהן ]גזבר העירייה[:

 . 7,489,147חדשה של 

  ומרחבי הלמידה יהיו מוכנים כבר לשנה הזו? טל מגרה ]חבר מועצה[:

. 01/11-, אבל אם זה לא יהיה אז ב01/09-אנחנו עושים מאמצים כבר ל איציק דנינו ]ראש העיר[:

 . שזה יקרה בהקדם האפשרי אבל אנחנו עושים מאמצים

 למה לא לעשות את זה בבית ספר חדש?  הרב שלמה עזרן ]סגן ראש העיר[:

 את מה?  איציק דנינו ]ראש העיר[:

 את מרכזי הלימוד. הם בבית ספר ישן.  הרב שלמה עזרן ]סגן ראש העיר[:

הרעיון הוא לערבב את הילדים. אתה לומד עם ילדים שברגיל שלך אתה  איציק דנינו ]ראש העיר[:

, חלק מאשלים. אתה מחבר את הילדים כבר ישורוןלא מכיר אותם. חלק מהגבעה, חלק ממורשת 

להם ים נוספים, ואתה מייצר בגיל הזה שלא יהיו מקובעים רק לחברים בכיתה. הם מוצאים חבר
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לימוד חדשה. זו תפיסת. זה ללמד אותם 21-חדשים ומעניינים, זה מקצועות המאה ה םדברי

 הפדגוגיה שאנחנו מטמיעים במרחבי הלמידה האלה. טוב, חברים אני מעלה להצבעה את התב"רים. 

וך. זה פשוט לא נגמר, גם על זה אפשר להגיד מילה טובה על נושא החינ :[חבר מועצהדורון אסידון ]

כל ישיבת מועצה תב"ר איכשהו קשור לחינוך. צריך למדוד את זה גם לדעתי בכסף, יושבים פה 

 . אסטרונומייםסכומים 

ר. טוב, זה סעיף אחד, שני התב"רים, אני שלא חוסכים בזה, איפה שאפ איציק דנינו ]ראש העיר[:

 שיהיה לנו ערב טוב. תודה פה אחד, , מעלה להצבעה

 

 -הישיבה ננעלה-

 בברכה,

_______________________ _______________________ 

 העירייהמנכ"ל  העירייהראש 
 

 357החלטה מס' 

 כפי שהוצגו על ידי גזבר המועצה. התב"ריםמאשרת את מליאת מועצת העיר 

 פה אחדאושר 


