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 22-41, 11/95מן המניין מס' שלא פרוטוקול ישיבת מועצת עיר      
 חדר ישיבות אורן 16.08.22מיום                                                         

 
 

 נוכחים:
 ראש העיר  -  מר אבי אלקבץ

 מ"מ וסגן ראש העיר  -  מר חביב פרץ
 סגן ראש העיר  - מר בוריס יודיס  

  סגן ראש העיר - מר מנחם גולד      
 משנה לראש העיר  -  מר מיכאל ברקן

  חבר מועצה -  מר צורי כהן
 חבר מועצה  -  מר עדיאל אילוז

  חבר מועצה -  מר איתי כהן 
 חבר מועצה  -  מר מוטי אלוש
  חבר מועצה -  מר דני דסטה 

 חבר מועצה  -  מר משה לוי
 חבר מועצה -  מר כפיר סרוסי

 חבר מועצה -  מר לירז וזאן
 

 :חסרים
 חבר מועצה  -  מר שלמה מליחי

 )בהודעה מוקדמת(חברת מועצה  -  גב' בתיה אדרי
 חברת מועצה  -  גב' נגה שרון

 )בהודעה מוקדמת( חברת מועצה  -גב' קרן אלקריף               
 

 משתתפים:
 

  גזבר העירייה          -  מר איציק שריקי
 יועמ"ש העירייה          -עו"ד איתי קידר                

 מנכ"ל החכ"ל          -               מר נתנאל כהן
 אחזקת מוסדות ציבור וחינוך          -מר לידן אלבס                  

 
 

 18:51הישיבה נפתחה בשעה   ●
 
 

 :על סדר היום

 .בקשה לכינוס ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין .1
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 בקשה לכינוס ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין :1נושא מס' 

 

אתה פועל בניגוד לפקודה כשאתה מחבר ישיבות, הישיבה הפותחת צריכה הייתה להיות ישיבה : לירז וזאן
ב שבמידה ומחברים בין שתי ישיבות תבוא ההצעה לסדר בראש 9שלא מן המניין. הפקודה אומרת בסעיף 

 סדר הישיבה. 
 

אלו שתי ישיבות נפרדות, הישיבות לא מחוברות, קיבלתם שני זימונים נפרדים עם : העירייה יועמ"ש
מספרי ישיבות שונים: ישיבה מן המניין וישיבה שלא מן המניין. "רשאי ראש העירייה, במקום לכנס ישיבה 

 שלא מן המניין לכלול אותה בישיבה שמן המניין.
 

קטן, לכלול את  6במקום לכנס את הישיבה שלא מן המניין כאמור בסעיף ראש העירייה  רשאי" לירז וזאן:
 עות הנדרשות כסעיפים ראשונים בסדר היום.צהה

 

 .רשאימה כתוב? רשאי או חייב? כתוב במפורש : יועמ"ש העירייה
 

 .בקשה לקיום ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין בנושא נגישות בבי"ס יובלים הגשנו :משה לוי
 

 אתה מתכוון להנגשה או נגישות? נגישות זה כבישים ומדרכות והנגשה זה במבנה. העיר:ראש 
 

אני מתכוון להנגשה. ילדים בעלי לקויות, זקוקים להנגשה כפולה: בתוך מוסד החינוך ומחוץ משה לוי: 
 ת.גני תקשור 12אין כרגע הנגשה ב  ,למוסד החינוך. לאחר בדיקה שלנו

 

גנים ללא הנגשה. אתה טועה ומטעה. בבתי הספר החדשים יש הכנה לפיר למעלית  לא קיימים ראש העיר:
כשקיים צורך בהנגשה לתלמיד, אנחנו מוודאים שבקומת הקרקע של בית  כמו גם בבתי הספר הקיימים.

, ולכן לא יהיה גם צורך במעלית. כמעט בכל ישיבת מועצה, אנחנו מביאים מצאו כל ההנגשות עבורויי הספר
ר תב"רים בנושא הנגשה בבתי ספר. את ההנגשה בבתי הספר מוביל אגף החינוך יחד עם מחלקת לאישו

 אחזקת מוסדות ציבור וחינוך שעושה עבודה נהדרת ויסודית.
 

אנחנו מבצעים הנגשות לפי מספר הילדים שמקבלים הרשאה להנגשה. השנה ביצענו לפחות  לידן אלבס: 
 הנגשות בבתי הספר. 30

 

ההנגשות כוללות תקרה אקוסטית, מזגן מושתק, רמקולים בכיתות, כסאות ושולחנות ראש העיר: 
 קיימת נגישות לכל בתי הספר. ,מותאמים לרעש, הנגשת ראייה ועוד. כמו כן

תלמיד שעולה לכתה א' בבי"ס מסילת ישרים צריך הנגשה מלאה. אנחנו בודקים איך ניתן  לבצע  ,השנה
אלינו באיחור.  שבקשות מועברותלבצע את ההנגשה בחודש אחד מכיוון  את מלוא ההנגשה. לא תמיד אפשר

 וך יאשר את ההרשאה.נואנחנו לא בטוחים שמשרד החי ,אלש"ח 500,000   -הנגשה כזאת יכולה להגיע לכ
 

שנתית של ההנגשה  חמשבמסגרת אישור התקציב של העירייה, אנחנו מחויבים לצרף את התכנית ה גזבר:
 למשרד הפנים.

 

אין היום מוסד שיש עליו צו נגישות, אין מוסד שאינו עונה על התנאים. כל מוסדות החינוך  ראש העיר:
משקיעה המון בנושא הנגישות, אנחנו משיגים ערים החדשים יקבלו אישורים בשבועיים הקרובים. עפולה 

בעתיד. זוהי רבות בארץ ומקבלים מחמאות רבות ומאפשרים לילדנו את הטוב ביותר, וכך נקפיד גם 
 השקעה עצומה שדורשת משאבים רבים וגדולים ולמרות זאת אנחנו מבצעים זאת בלוח זמנים קצר.

. את המועצה הדתית אנחנו 2027הפריסה להשלמת ההנגשה בכל מוסדות הציבור בעיר היא עד לשנת 
 . יש תכנית מסודרת שתתפרס על גבי השנים.2023מקווים להנגיש עד מאי 
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 19:10ועצה כפיר סרוסי יצא מהישיבה בשעה חבר המ
 

 

 לאור הדברים והצגת העובדות, אני ממליץ להסיר את ההצעה בנושא הנגשה מסדר היום ראש העיר:
 
 

 
 

   22/99החלטה מספר 
 

 

 בנושא הנגשה מסדר היוםלהסיר את ההצעה חברי מועצת העיר מאשרים 
 
 

חביב פרץ, בוריס יודיס, מיכאל ברקן, צורי כהן, דני דסטה, מוטי אלוש, עדיאל אילוז, אבי אלקבץ,  :בעד
 איתי כהן, הרב גולד.      

 

 לירז וזאן, משה לוי. :נגד
 
 
 
 
 
 
 

 19:12הישיבה הסתיימה בשעה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________      ________________ 
  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   


