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 22.08.2018 -מן המניין שלא  שיבת מועצהי

 :דר היוםסעל 

 לעמותת "מרכז ופרצת". 12אישור הקצאת מקלט מס'  .1

 .לעמותת "אורים ותומים" 10אישור הקצאת מבנה ברח' דניאל  .2

 ל פרישה.אישור הארכת שירותם של עובדים מעל גי .3

באגף החינוך,  יאישור לעבודה נוספת למנהלת המחלקה לילדים בסיכו .4

 נתי ברכר נפתלי.
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 יה. בבקשה, איתי.יאני פותח ישיבה שנ:     צביקה צרפתי

ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין. יש לנו כמה עניינים  איתי צחר:

 הנושא הראשון, אישור הקצאת מקלט, קצרים.

סליחה, אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי, ישיבה שלא  :לויעו"ד אהוד יובל 

 מהמניין מיוחדת ודנה בנושא אחד.

יובל, רגע, דקה אחת. ראש העיר הזכיר לי משהו  :משה נקש סליחה, 

שאמרתי בהתחלה, דוגמא לנוסח מכתב הזדהות. יש פה 

כמה עותקים )סטנסיל(. מי שלא הזדהה ורוצה להזדהות 

צריכה להיות לראש המועצה, לראש  בכתב. ההזדהות בכתב

 העיר, אלי ולחברי המועצה. 

אני חייבת לציין שזו היתה ישיבה מצוינת. ולאור העובדה  עו"ד רויטל לן כהן:

שהיא היתה הישיבה הכי יעילה ולא היו הפרעות מהקהל, 

 אולי אתה רוצה להיות ראש העיר.

 לא, אני לא. אני גם לא יכול.  משה נקש:

 והכי חשוב, לא היו הפרעות מחברי המועצה.  :צביקה צרפתי

פה אצל בן אני גם לא יכול. תודה רבה לכם. אני אשאיר  משה נקש:

, בסדר? שלי במשרד של איתי את הטלפון שלי ואת המיילו

 ושל מירב.

 טוב, אלון אתה רוצה להתייחס? איתי צחר:

 )מדברים ביחד(

המניין תיוחד לנושא אחד. אני  החוק אומר שישיבה שלא מן :עו"ד אהוד יובל לוי

 רוצה לשמוע את דעת היועץ המשפטי. 

כן,  –ישיבה שלא מן המניין שחברי מועצה מבקשים לקיים  :עו"ד אלון בן זקן

זה רק יידון אותו נושא. אבל כשראש העיר מכנס ישיבה 

 שלא מן המניין, אפשר להעלות לשם כמה נושאים שצריך. 

מרת, לא צריך לעשות ישיבה חודשית רגילה, הוא זאת או :עו"ד אהוד יובל לוי
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 רק עושה לעצמו ישיבה לא מן המניין לנושאים שהוא קובע. 

 מן המניין.  ,תהיאני מזכיר לך שישיבה חודשית כבר הי :עו"ד אלון בן זקן

 

 לעמותת "מרכז ופרצת" 12אישור הקצאת מקלט מס'  .1

 

לעמותת  12מס' הנושא הראשון זה אישור הקצאת מקלט  איתי צחר:

"מרכז ופרצת". הנושא נדון בוועדת ההקצאות. בוצע 

פרסום כנדרש. לא הוגשו התנגדויות. ההקצאה המבוקשת 

שנים ומובאת לאישור או התייחסות  3הינה לתקופה של 

 המועצה. 

 מי אלה? תגיד לנו כמה מילים מי אלה. ד"ר אמיר גבע:

קהילה, עבודה עם זו עמותה שפועלת לנושא של תרומה ל איתי צחר:

 ילדים ונוער. מבקשים את המקלט ברחוב שאול המלך. 

.  עו"ד רויטל לן כהן:  זה משהו נורא כללי

 למיטב ידיעתי, זו לא הקצאה חדשה.  איתן צנעני:עו"ד 

 זה חידוש הקצאה.  איתי צחר:

 זה חידוש. צביקה צרפתי:

 הם כבר קיימים שם כמה שנים. איתן צנעני:עו"ד 

 סבבה. מי הם?   לן כהן: עו"ד רויטל

אני בדקתי ברשם העמותות והיו שם עוד כמה מטרות  :הנדין-הרסגור עילאי

 לעמותה. 

 מה?  עו"ד רויטל לן כהן:

 עמותה שמיועדת להטפה דתית, מטרות כאלה, ואני חושב, :הנדין-הרסגור עילאי

 ככה כתוב, הטפה דתית?  מתי פז:

 ה כתוב ברשם העמותות מה הפעילות?מה זאת אומרת? מ  עו"ד רויטל לן כהן:

ישיבה לא מן המניין, אם היו רוצים לאשר באני מעדיף :הנדין-הרסגור עילאי
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דבר כזה היו צריכים להביא אותו בצורה מסודרת למועצת 

עיר מן המניין ולא לעשות מחטף כזה בישיבה שלא מן 

 המניין. 

 מה כל כך דחוף בזה? ד"ר אמיר גבע:

 אני רק רוצה להבין מה הם עושים.   :עו"ד רויטל לן כהן

זו עמותה שעובדת במקום, מעבירה למיטב ידיעתי שיעורי  איתי צחר:

דת ופעילות לילדים ולנוער, שיעורי דת. הם פועלים שם 

מזה מספר שנים. ההקצאה הסתיימה וביקשו חידוש 

 הקצאה. 

 כמה זמן הם קיימים כבר בעיר? :ד"ר דבורה שני

 פה את התשובה המדויקת, אבל, אין לי  איתי צחר:

דבי, כל מי שעובד ברחוב שאול המלך, שתהיה עליו ברכה.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 לא ראיתי שם תחרות גדולה לעבוד שם ולעזור לנוער. 

אני חושב שעל שימוש במקלטים צריך לקיים דיון עקרוני  ד"ר אמיר גבע:

חשבנו במועצת העיר לאיזה שימוש עושים בזה. אנחנו פעם 

 שאומנים צריכים לקבל מקלטים. 

  ..יה.יאז רק שנ איתי צחר:

 לא ראינו בשאול המלך, :עו"ד אהוד יובל לוי

 מה כל כך דחוף לישיבה שלא מן המניין חודש לפני בחירות?  ד"ר אמיר גבע:

ידעו על זה מראש. הרי ידענו את זה לפני ישיבת המועצה :הנדין-הרסגור עילאי

 , אז למה עכשיו לדון בזה? מן המניין הקודמת

אני חושב שצריך שמועצת העיר הבאה, כדאי מאד שתדון  ד"ר אמיר גבע:

בשימוש במקלטים. כמו שהיה לנו את אריק ונונו שהחזיק 

מקלט הרבה ושמר עליו וכן הלאה. אני בעד זה שאומנים 

 יקבלו מקלטים. 

 אבל זה לא קשור כרגע.   עו"ד רויטל לן כהן:
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 י רוצה להשיב לך רק לסוגיה הזאת. אנ איתי צחר:

 למה לא לילדים? למה לא לנוער? מה קרה? אסתר הדנה:

ש במקלטים עלו פה כמה נקודות: קודם כל, נושא השימו איתי צחר:

 נדון ונדון אף בהרחבה...

 יש נוהל? ד"ר אמיר גבע:

נדון בהרחבה בוועדת הביטחון האחרונה ואף ודאי. נדון  איתי צחר:

 בפעם הראשונה.  ולא ,אפילו

 אבל. זו לא הסמכות של ועדת הביטחון :הנדין-הרסגור עילאי

בוודאי שנושא שימוש במקלטים זה מסמכות ומעניין ועדת  איתי צחר:

הביטחון. ונושא ההקצאה של מבני הציבור בעירייה, גם 

בכלל זה מקלטים, יש לנו אינטרס גדול מאד שהמקלטים 

ויש גם מקלטים שמשמשים יהיו בשימוש ולא יהיו נטושים. 

לחוגים, גם לאמנות וגם לשיעורים וגם לפעילות של 

עמותות כאלה ואחרות. הנושא הזה הוא לא נושא חדש, אין 

שום קשר אם זה ישיבה מן המניין או שלא מן המניין. מועד 

ההקצאה הסתיים. ועדת הקצאות מתכנסת באופן קבוע 

ולא צפויה  לאורך השנה. השנה, מה לעשות, ישנן בחירות

חודשים הקרובים מועצת עיר שתדון שלושת הלהתכנס ב

מינהל תקין על פי  .בכך. וזהו, הסתיים מועד ההקצאה

דרך  ,אנחנו מביאים את מה שהוא מסתיים, עבר, פורסם

אגב לא עכשיו, פורסם לפני מספר חודשים, זה לא לכבוד 

עכשיו. פורסם כדין ברחבי העיר ובעיתונות כפי שמתחייב. 

 א הוגשו התנגדויות. הגיע המועד, תם מועד ההקצאה.ל

 תם המועד?  ד"ר אמיר גבע:

כן. זה הכול. זה עניין אפילו חצי טכני אני רוצה לומר, לא  איתי צחר:

ההחלטה, ההחלטה היא החלטה מהותית, אבל הנושא 
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 זה עניין טכני. עכשיושקורה 

שפיע עליו? למה אתה ההתנגדות שלך נרשמה. למה אתה מ :עו"ד אהוד יובל לוי

 מתקן את דרכיו? 

 יש לי הצעה פרודוקטיבית. :הנדין-הרסגור עילאי

 הוא התנגד. למה אתה מתקן אותו?  :עו"ד אהוד יובל לוי

 בוא נאריך עד דצמבר. :הנדין-הרסגור עילאי

 תודה רבה. אני מבקש,  צביקה צרפתי:

ו :הנדין-הרסגור עילאי  תדון בזה.  מועצת העיר הבאהנאריך עד דצמבר 

 מה קרה? ישיבה אחרונה, מה קרה?  צביקה צרפתי:

 יש יום עבודה. חבר'ה, אין לנו זמן למשחקי חברה.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 מי בעד לאשר את המשך ההקצאה?  צביקה צרפתי:

 )מדברים ביחד(

 ההחלטה עברה, נו, די.  :עו"ד אהוד יובל לוי

,  צביקה צרפתי:  צביקה,  עמירם, יובל, ממה, אתי

נגד. היית נגד  :עו"ד אהוד יובל לוי  –לא, לא, תוריד את היד, חבר'ה. אתה 

 תישאר נגד, מה קרה?

 מתי, איתן. מי נגד?אורן, דבי, אמיר,  צביקה צרפתי:

 -אתה מקבל הנחיות מ :עו"ד אהוד יובל לוי

נגד?  צביקה צרפתי:  שקט, יובל. מי 

 ת מיואב חביב? אתה מקבל את ההנחיו :עו"ד אהוד יובל לוי

 מי נגד? עילאי. מי נמנע? יהודה ורויטל. כן, בבקשה.  צביקה צרפתי:

 יה לא פה, אחר כך יגידו שלא הייתי. ילן כהן. כי השנ  עו"ד רויטל לן כהן:

 יובל, הם הרבה שנים שם, זה לא איזה משהו חדש.  ד"ר אמיר גבע:

 שרגא פה? אבל אתה הרגע התנגדת. מר זאביק :עו"ד אהוד יובל לוי

 הוא לא התנגד, מה אתה רוצה?  :ד"ר דבורה שני

 שלו, צריך לדעת,  המנחההוא  :עו"ד אהוד יובל לוי
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.  :ד"ר דבורה שני  זה לא נכון

 מי המנחה שלו.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 )מדברים ביחד(

 סעיף שני, בבקשה.  צביקה צרפתי:

" מס' מאשרים להקצות לעמותת "מרכז ופרצת :403מס'   החלטה

למשך שלוש שנים,  5ברח' שאול המלך  12את מקלט  580405884

 .מועדונית עם ילדים ונוער ותרומה לקהילה""למטרת פעילות של 

 

 לעמותת "אורים ותומים" 10אישור הקצאת מבנה ברח' דניאל  .2

 

לעמותת  10אישור הקצאת מבנה ברח' דניאל  –סעיף שני  איתי צחר:

 "אורים ותומים".

 פה אחד.  :הוד יובל לויעו"ד א

הצעת החלטה: מאשרים להקצות לעמותת "אורים ותומים"  איתי צחר:

למשך שלוש  62חלקה  7594, גוש 10את המבנה ברח' דניאל 

 שנים למטרת "פעוטון". 

 זאת כן הקצאה חדשה? :ד"ר דבורה שני

 זו הקצאה חדשה. איתי צחר:

 ומה זה "אורים ותומים"? :ד"ר דבורה שני

"אורים ותומים" זו עמותה שמפעילה בעיר גם בית ספר  צחר:איתי 

דתי, גם גני ילדים. הם פנו בבקשה להפעיל פעוטון מה 

 שנקרא, לגילאי לידה עד שלוש. 

 אבל זה עסק רווחי.  :ד"ר דבורה שני

זה לא רווחי. זה הפעוטון היחידי פה בעיר לציבור החרדי.  עו"ד איתן צנעני:

וי  צ"ו, יש פה אמונה, יש פה נעמ"ת, יש פה 

לא, אין לי בעיה הציבור. אין לי בעיה הציבור. ההורים  עו"ד רויטל לן כהן:
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 משלמים?

 פחות ממה שמשלמים,  עו"ד איתן צנעני:

 הנושא הזה נבדק, איתי צחר:

אבל הם קיבלו גם מהעירייה שטחים. הם גם קיבלו  :הנדין-עילאי הרסגור

 מהעירייה.

זאת הבעיה שלי. כי לנו, יכול להיות שזה 'פאק' שלנו,  הנה, עו"ד רויטל לן כהן:

 אבל לנו אין עמותה,

 יש. לכם יש את ויצ"ו ואת נעמ"ת. , לכם יש, יש, יש עו"ד איתן צנעני:

 הנושא נבדק משפטית. אני רק אציין,  איתי צחר:

 )מדברים ביחד(

.   עו"ד רויטל לן כהן: . ם את יכולים לשלם מעט מאד, ואנשים אחרים שולחי.

 הילדים שלהם למקומות האלה שמטפלים בהם מעט מאד ...

.  :הנדין-עילאי הרסגור  אני יודע על גורמים אחרים שרצו גני ילדים ולא קיבלו

 זה לא גני ילדים. זה פעוטון למשפחות קשות יום.  עו"ד איתן צנעני:

. :הנדין-עילאי הרסגור  אבל יש את ויצ"ו

איתן, יש תחרות לעבוד ברחוב קפלן? סליחה, בשכונת קפלן  :עו"ד אהוד יובל לוי

יש תחרות להגיע לשם בכלל? מישהו עומד בתור לתת שם 

 שירות לתושבים? 

 ר על הילדים החרדים להיכנס לויצ"ו?מישהו אס :הנדין-עילאי הרסגור

 לא, מישהו עומד בתור לתת שירות לתושבים.  :עו"ד אהוד יובל לוי

 , מי בעד אישור ההקצאה? מי בעד לאשר? אתי, יובל, חברים צביקה צרפתי:

 זה גם לא הקצאה חדשה.  עו"ד איתן צנעני:

,  צביקה צרפתי: מי בעד? אתי, יובל, ממה, עמירם, צביקה, אורן, דבי

 אמיר, מתי, איתן, רויטל לן, יהודה, 

 לא, אני לא הצבעתי.   עו"ד רויטל לן כהן:

הצבעת? אתה הצבעת. מי נגד?  לא הצבעת? אתה גם לא צביקה צרפתי:
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 עילאי ורויטל. בבקשה. 

' מס" ותומים אורים" לעמותת להקצות מאשרים :404מס'   החלטה

 שלוש למשך 62 חלקה 7594 גוש, 10 דניאל' ברח מבנה 580459709

 ."פעוטון" למטרת שנים

 

 אישור הארכת שירותם של עובדים מעל גיל פרישה .3

 

הארכת שירותם של עובדים מעל גיל  הנושא האחרון זה איתי צחר:

פרישה. אני רוצה להסביר שעובד שמגיע לגיל פרישה, עד 

זה בסמכות ועדת השלושה של יועץ משפטי, גזבר  70גיל 

זה עובר את אותה פרוצדורה ובנוסף  70ומנכ"ל, ומעל גיל 

 נדרש אישור מועצה. 

עובדים שאנחנו מבקשים לאשר אותם.  שישהיש פה  

ועברו אליכם יש שם שצריך להשמיט אותו, זו בחומרים שה

טעות, הוא לא צריך להיות כאן ברשימה, ואני אקריא את 

השמות, כי גם זה נבדק, כן צריך להקריא את השמות, 

 בשונה מאישור עבודה נוספת.

 אתה גם אומר את הגילאים? :ד"ר דבורה שני

זה כן. אני יכול להגיד גם רקע על כל אחד מהם. אם  איתי צחר:

רלוונטי לכם אז יש לי את הרקעים ואת הנימוקים, שזה לא 

 לפרוטוקול, כאילו זה לא בהצעת ההחלטה.

העובד הראשון זה שמשון ממליה, מנהל המחלקה למורשת  

 28מבוקש להאריך את תקופת השירות עד ליום  –ישראל 

 .2020בפברואר 

 פה אחד. עם שבחים אפילו.  עמירם מילר:

 גדות?יש התנ איתי צחר:
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 פה אחד, עם שבחים ובאהבה. מתי פז:

פה אחד, רק כדי לשמח וגם בגלל שאני מאד מעריך את  :הנדין-עילאי הרסגור

 הבן אדם. 

 אברהם שרעבי, –העובד השני  איתי צחר:

. עו"ד איתן צנעני: .  עכשיו.  .

אברהם שרעבי, מנהל משק בתיכון על שם  –העובד השני  איתי צחר:

 .1.1.2019ת השירות עד ליום הרצוג. הארכת תקופ

 גם כן באהבה.  מתי פז:

 פה אחד.  :עו"ד אהוד יובל לוי

העובדת השלישית שאני מקווה שאני לא מעוות את שם  איתי צחר:

פניה קופאנייק, רכזת עולים במרכז גלר.  –משפחתה 

 .2020בפברואר  28הארכת תקופת השירות עד ליום 

ם בית באגף הרווחה. א –כרמלה עודד  – העובדת הרביעית 

 .28.2.2020הארכת תקופת השירות עד ליום 

הארכת  –יעל זיו, סייעת משלבת  –העובדת החמישית  

 . 2019באוגוסט  31תקופת השירות עד 

הארכת  –הר, שליח באגף הרווחה העובד האחרון זה עפר ז 

 . 2020בפברואר  28תקופת השירות עד ליום 

 ם האלה? האם אפשר לאשר את ששת העובדי 

 ...אנחנו רוצים לאשר סייעת שהיא בת ששים ומשהו והיא עו"ד רויטל לן כהן:

 ? תסייעת משלב

את מדברת על סעיף ו'? הורדתי זה לא באישור מועצה.  איתי צחר:

 אותו. 

.   עו"ד רויטל לן כהן:  לא, אני מדברת על ה'

זיו  –על ה'  איתי צחר:  היא עובדת שמקבלת חוות דעת מאד –יעל 

 מקצועית, מסורה, אנושית, רגישה.  –חיוביות 
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אני באמת רגע שואלת, גם מההורים של הילדים או רק   עו"ד רויטל לן כהן:

 מעובדי העירייה?

 , לב כל מקרה כזה נבחן בתשומת איתי צחר:

אני שואלת עוד פעם, היא משלבת ילדים, גם ההורים של   עו"ד רויטל לן כהן:

הזה היא טובה עבורו? אני  הילד חושבים שאישה בגיל

 מדברת בשיא הרצינות. 

 מה הבעיה עם גיל? דווקא גיל מצביע על ניסיון.  :הנדין-עילאי הרסגור

 היא משלבת ילד אחד.  עמירם מילר:

אתה היית רוצה בכיתה ח' להסתובב עם הסבתא שלך בבית   עו"ד רויטל לן כהן:

 הספר? אתה חושב שהילדים היו משחקים איתך? 

 תקשיבו, אתם לא מבינים בזה. אתם לא מבינים בזה.   ד רויטל לן כהן:עו"

למה את חושבת שאת מבינה לבד? את היחידה? היחידה  צביקה צרפתי:

 בעולם?

 ביחד( מדברים)

 כן, יותר ממך.  עו"ד רויטל לן כהן:

 ביחד()מדברים 

ני אישה אני לא יכולה לדגמן ל'ויקטוריה סיקרט' גם אם א  עו"ד רויטל לן כהן:

 מאד אנושית, כי אין לי את התנאים המתאימים. 

אל תצעקי. אל תצעקי. אל תצעקי. את לא מכירה אותה,  צביקה צרפתי:

 את פוסלת אותה, 

 לי. אני לא פוסלת. אני שאלתי שאלה ואתם לא עניתם   עו"ד רויטל לן כהן:

ת, יש לא, ההורים לא נותנים חוות דעת. מי שנותן חוות דע צביקה צרפתי:

ועדה, יש גננת, יש אנשים שבחנו אותה וחושבים שהיא 

 טובה. 

 בדיוק. בגלל גיל?  :עמירם מילר

 רויטל, אני יכול להגיד לך בהקשר הזה,  איתי צחר:
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 אני לא נגד, אני שואלת.   עו"ד רויטל לן כהן:

אני רוצה להשיב לך. א', אני לא זוכר כרגע במקרה  איתי צחר:

רות עובדים שדנו בהם ואני לא זוכר הספציפי הזה, יש עש

במקרה הספציפי הזה אם היתה התייחסות של ההורים או 

לא. לעומת זאת, אני יכול להגיד לך שהיו סייעות משלבות 

אחרות שהיו בקשות, ומזה אני רוצה שתסיקי את התשובה 

לשאלתך, ספציפית, כולל מיילים גם של ההורים וגם של 

סייעות משלבות שהגיעו  המשפחות, שהם ביקשו להאריך

. אז אני לא 67למיטב זיכרוני, אלא מעל  70לגיל, לא מעל 

 בקיא בשאלה ששאלת איך ילד ירגיש אם הוא יסתובב עם,

בגלל זה אני שואלת. תלוי את מי היא משלבת, באיזה גיל   עו"ד רויטל לן כהן:

 זה, 

 איתי, אפשר לפתור את השאלה,  :עו"ד אהוד יובל לוי

אתם פשוט לא מבינים כמה זה מורכב. אני שואלת שאלה   טל לן כהן:עו"ד רוי

 ספציפית.

סליחה, אם אין שביעות רצון, אפשר להזיז אותה מהתפקיד  :עו"ד אהוד יובל לוי

שלה בכל שלב? הארכת התפקיד עכשיו לא נותנת לה 

 חסינות מפיטורים במידה והיא לא מתאימה. אמת או לא?

 יטורים. אין חסינות מפ איתי צחר:

זאת אומרת, שאם היא נשארת זו פריבילגיה להישאר. אם  :עו"ד אהוד יובל לוי

 היא לא תמשיך.  –היא לא תהיה מתאימה 

 אבל מי קבעה שהיא לא מתאימה? עמירם מילר:

 אני רוצה לשתף אותך במשהו. הרבה פעמים,   עו"ד רויטל לן כהן:

 ת שצורחת פה. אני רוצה להרגיע את הגבר :עו"ד אהוד יובל לוי

לא, אתה לא מרגיע ואני לא גברת ואני רוצה באמת באמת   עו"ד רויטל לן כהן:

 להסביר לכם. הרבה פעמים, 
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גיל, לא בגלל תכונות.  עו"ד אהוד יובל לוי:   אבל את פוסלת בגלל 

 אתה לא רוצה לשמוע?   עו"ד רויטל לן כהן:

 רת? לא. מה יש לך נגד אישה מבוג :עו"ד אהוד יובל לוי

 אין לי שום דבר נגד אישה מבוגרת.   עו"ד רויטל לן כהן:

 אני מוחה על הדברים האלה. :עמירם מילר

אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, זה מעשה מבורך להאריך  :אברהם שיינפיין

לאנשים את שנות העבודה. זה נותן להם בריאות, נותן להם 

 איכות חיים, זה מאד מאד נכון לעשות. 

 מי בעד הארכת העבודה של הסייעת? צרפתי:צביקה 

 לא של הסייעת, של כולם.  איתי צחר:

יובל, ממה,  צביקה צרפתי:  של כולם. אתי, 

 זה בלוק?  עו"ד רויטל לן כהן:

 אפשר לא.  איתי צחר:

עמירם, צביקה, עילאי, אורן, דבי, אמיר, מתי, איתן, רויטל  צביקה צרפתי:

 לן, יהודה. תודה. 

תם של עובדים מעל גיל הארכת שירוברוב קולות מאשרים  :405 מס'  החלטה

 הרשימה שהוצגה.  פרישה, ע"פ

 

באגף החינוך,  יאישור לעבודה נוספת למנהלת המחלקה לילדים בסיכו .4

 נתי ברכר נפתלי

 

הנושא האחרון, למיטב זיכרוני שזה האחרון, נוודא מיד,  איתי צחר:

' נתי ברכר נפתלי, זה מנהלת המחלקה לילדים בסיכוי, גב

שאנחנו נדרשים לאשר לה לעבוד בעבודה נוספת כמדריכה 

שעות  10-בחינוך המיוחד במשרד החינוך בהיקף של כ

שבועיות. ואני אומר נדרשים, כי מנהלי מחלקות החינוך 
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חל"ת ממשרד החינוך ויש סיטואציה שמשרד -נמצאים ב

ם חל"ת אלא בתנאיינוך לעיתים לא מוכן להאריך את ההח

מסוימים וזה המקרה שנתקלנו בו לצערנו. כמובן שהיינו 

 בוחרים שזה לא יהיה כך ושהיא, 

ב :ד"ר דבורה שני  חל"ת?לא הבנתי, היא 

ב איתי צחר:  ,אחריםחל"ת. בניגוד למנהלי מחלקות אחרות/-היא 

 ...בנושא החינוך בדרך כלל זה

 בתי ספר, גנים, אם הם מגיעים מהתחום של החינוך מתוך  עו"ד רויטל לן כהן:

חל"ת מעבר יך את המשרד החינוך, כמדיניות שלו, לא מאר איתי צחר:

כל שנה הוא בוחן את זה מחדש והגיע לשלב שנדרש , ...ל

לאשר את זה או לא. ובעצם המשמעות היא שהיא תצטרך 

להיעדר סדר גודל של יום בשבוע, כמובן אפשר לחלק את זה 

ודאי שזו בעיה אבל , בולהשתלמות תוך שאיפהגם אחרת, 

יה זה לא לאשר ואז היא תצטרך יזו המציאות. החלופה השנ

 לעזוב ולחזור למשרד החינוך.

 מורידים לה מהשכר את ההיעדרויות האלה? :ד"ר דבורה שני

 לא, כי היא עובדת משרד החינוך.  איתי צחר:

 לא, אבל זה מתקציב העירייה.  :הנדין-עילאי הרסגור

 יא לא תקבל כפל תשלום על זה. בוודאי שה איתי צחר:

גם היום היא עובדת הרבה מעבר להיקף המשרה שלה  עו"ד רויטל לן כהן:

ולפחות לטענתה היא יודעת איך לארגן את הזמן באופן כזה 

 שזה לא יחסר וזה לא יחסר. 

שוב, כמובן, זה אילוץ. זה לא משהו שבחרנו בו ואנחנו  איתי צחר:

 רוצים. 

מקצועית? כאילו היא יכולה לעזור לחינוך  אבל היא אסתר הדנה:

 המיוחד אם היא באה מתחומים אחרים?
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 לא, היא עובדת פה הרבה שנים.  איתי צחר:

 היא מגיעה מתחום החינוך המיוחד.   עו"ד רויטל לן כהן:

היא עובדת בעירייה. אבל מעבר למשרה בעירייה היא רוצה  :מתי פז

 עוד עשר שעות בחוץ. 

 אני לא יודעת איך היא יכולה לרקוד על שתי חתונות ביחד. :ד"ר דבורה שני

 היא יכולה. למה לא?  :מתי פז

 זו המציאות. אפשר לאשר את זה פה אחד? איתי צחר:

 פה אחד.  הישיבה נעולה. תודה.  צביקה צרפתי:

עבודה נוספת למנהלת המחלקה לילדים  פה אחדמאשרים  :406מס'   החלטה

 י ברכר נפתלי.בסיכוי באגף החינוך, נת
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 ריכוז החלטות

 לעמותת "מרכז ופרצת" 12אישור הקצאת מקלט מס'  .1

 

מאשרים להקצות לעמותת "מרכז ופרצת" מס'  :403מס'   החלטה

למשך שלוש שנים,  5ברח' שאול המלך  12את מקלט  580405884

 .מועדונית עם ילדים ונוער ותרומה לקהילה""לות של למטרת פעי

 

 לעמותת "אורים ותומים" 10אישור הקצאת מבנה ברח' דניאל  .2

 

' מס" ותומים אורים" לעמותת להקצות מאשרים :404מס'   החלטה

 שלוש למשך 62 חלקה 7594 גוש, 10 דניאל' ברח מבנה 580459709

 ."פעוטון" למטרת שנים

 

 שירותם של עובדים מעל גיל פרישהאישור הארכת  .3

 

ברוב קולות הארכת שירותם של עובדים מעל גיל מאשרים  :405מס'   החלטה

 פרישה, עפ"י הרשימה שהוצגה. 

 

אישור לעבודה נוספת למנהלת המחלקה לילדים בסיכוי באגף החינוך,  .4

 נתי ברכר נפתלי

 

חלקה לילדים פה אחד עבודה נוספת למנהלת הממאשרים  :406מס'   החלטה

 בסיכוי באגף החינוך, נתי ברכר נפתלי.

 

 


