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על סדר היום:
.1

דיווח ראש העיר.

.2

אישור תיקון הס כם פשרה שאושר בישיבה מספק  20/14עם דותן יעל ויהודה
ועם אליהו תמר ויהודה .התיקון המבוקש" :המושכר ברח' החשמל" במקום
"המושכר ברח' דורי".

3.

אישור תב"ר עבודות בינוי ופיתוח בחטיבת שז"ר ע"ס  500אש"ח.

.4

אישור תב"ר בינוי בבי"ס רימונים ע"ס  780אש"ח.

.5

אישור תב" ר לשדרוג מדרכות וכבישים ע"ס  1מיליון .₪

.6

אישור תב"ר לעבודות פיתוח פרויקט פינוי  -בינוי הרוגי מלכות בבל ע"ס 2.3
מלש"ח.

7.

אישור תב"ר שיפוץ מבני העירייה ע"ס  150אלש"ח.

8.

אישור תב"ר מוסדות דת ע"ס  600אלש"ח.

9.

אישור תב"ר מיגון מוקד ע"ס  100אלש"ח.

. 10

אי שור תב"ר ייעור עירוני ע"ס  100אלש"ח.

. 11

אישור תב"ר שדרוג מקלטים ע"ס  100אלש"ח.

. 12

אישור נסיעת משלחת לדורמגן לציון  20שנה להסכם הידידות בין
התאריכים  3-7/9/15והשתתפות בעלות הטיסה כ  600 -דולר לכל אחד .הרכב
המשלחת :חבר מועצה ,דורון קרפ ,טובה אחידוב ,אורי ודניאל קליינמן.

13.

אישור הגזברית הגב' טירנה ססי כדירקטורית בתאגידים וחברות עירוניות
במקומות של מר גרשון טוסק.

. 14

שונות.

3

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 26/15

.1

דיווח ראש העיר.

מר מלכה רון:

אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין

מספר  . 26/15בראשית דבריי ,אני רוצה כמובן לשלו ח מפה ברכת רפואה שלמה
למאיה בתו של ישראל ,שתהיה בריאה ,רפואה שלמה ,שתחזור הביתה לחיק
המשפחה ,לבית הספר ולחברים בשלום ,בריאה ואיתנה בעזרת השם .באותה
הזדמנות גם לאחל החלמה מהירה לישראל ראש העיר ,שהוא בעצמו עבר ניתוח
בעין ,ואנחנו גם רוצים שהוא ישוב מהר לכסא ה זה.
במעבר חד כמובן ,אני רוצה לספר לכם וגם לומר לכם ,אתם בטח יודעים ,ביום
חמישי קיבלנו שוב בשורה יפה ,שדורג נו שוב בראש דירוג החינוך במדינת ישראל.
ההצלחה הזאת כמובן היא הצלחה קודם כל של ההורי והילדים ,ואחר כך שלנו כמי
שמסייעים להביא את העיר הזאת להצלחה ולהי שגים כאלה ושולחים מפה אני
מניח בשם כולכם ברכת חזק ואמץ.

גב' ארבל ליאת:

לנו ולמאיה צוברי.

מר מלכה רון:

בסדר .את רוצה לברך את מאיה צוברי ,תשלחי לה

מכתב.

גב' ארבל ליאת:

גם וגם.

מר מלכה רון:

אני לא מברך את מאיה צוברי .אני תיכף אספר .אנחנו

ראשונים ב מיצב במבחנים של  , 2014עם הציון הכי גבוה .אנחנו מחזיקים את הציון
שלנו כבר מספר שבועות .לא ידענו איך הוא עומד ביחס לערים אחרות.

מר איציק ציזר :

ל  , 2013 -לא . 2014

4

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 26/15

מר מלכה רון:

 . 2014חדש ,תתרגל.

מר איציק ציזר :

בגרויות אחרונות שהיו לפני  4חודשים?

מר מל כה רון:

לא בגרויות ,מיצב .וכמובן אנחנו רוצים לשלוח מפה

ברכת חזק ואמץ לכל הצוות הפדגוגי שלנו ,לסגלים בבית הספר ,למנהלות בתי
הספר ,למנהלים שמחזקים אותם מפה וגאים בכולם.

מר נפתלי כהן :

תברך את מחזיק התיק על ההישגים.

מר מלכה רון:

לא צריך לברך שום דבר ,זה הישג של הילדים ושל

ההורים ושל צוותי ההוראה.

.2

אישור תיקון הסכם פשרה שאושר בישיבה מספק  20/14עם דותן יעל
ויהודה ועם אליהו תמר ויהודה .התיקון המבוקש" :המושכר ברח'
החשמל" במקום "המושכר ברח' דורי".

מר מלכה רון:

במעבר חד אנחנו עוברים לסדר היום .בסעיף  2אנ חנו

רוצים לאשר תיקון להסכם הפשרה שאושר בישיבה מספר  20/14עם דותן יעל
ויהודה ואליהו תמר ויהודה .התיקון המבוקש :המושכר ברח' המחשמל במקום
המושכר ברח' דורי .אם אתם זוכרים את ההסכם הזה ,אז אנחנו בעצם הגענו
איתם להבנות שהם יקבלו תמורת פינוי המשתלה את אחד החלקים שם בתוך מה
שבנינו שם במסוף ,ואחרי דין ודברים איתם ,הם ביקשו להחליף את המושכר ברח'
החשמל .אני מדגיש בחצי ממנו ,בחצי האחד יש אופניים ,מישהו שם השכיר
אופניים ,בחצי השני יש מחסן כבר הרבה שנים ...אם אני לא טועה.

מר נפתלי כהן :

של החשמל.
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מר מלכה רון:

של החש מל .כמובן אני מציע לאשר את זה פה .יש

למישהו משהו להגיד? זה הזמן .אם לא ,נצביע על זה .מי בעד?

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,גיל ,כוכבה ,עמי ורון.

מר רון מלכה:

מי נגד?

מר גדי לייכטר:

אין .נמנעים? ציזר ,זוהר וליאת.

גב' ארבל ליאת:

חשוב ל י להבהיר שלא השתתפתי בישיבה שבה אושר

ההסכם.

מר איציק ציזר :

אני רוצה רגע לנמק .אנחנו הרבה זמן רוצים את השטח

של המשתלה ,גם אני רוצה אותו ,ואני גם הצבעתי בעד ההסכם .רק אני חושב
שהמבנה של הבטונדה של הצופים הישנים ברח' החשמל ,ל א מתאים להיות מבנה
מסחרי .אמרתי את זה גם בישיבת בניין ערים ,גם שם נמנעתי ,ולכן אני גם נמנע
היום.

מר מלכה רון:

הבנתי .הסוגיה הזאת הבנתי מראש העיר שהיא -

מר איציק ציזר :

צריך למצוא מקום אחר .לא הגיוני שתהיה שם משתלה

או חנות פרחים בבטונדה הזאת.

מר רון מלכה:

ציזר ,אין לי ויכוח איתך .אני רק הבנתי שהסוגיה הזאת

לובנה בוועדה לבניין ערים.
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מר איציק ציזר :

לא לובנה .נעשתה הצבעה .מי שהצביע – הצביע.

מר רון מלכה:

מאה אחוז ,לובנה ,הובאה לדיון.

גב' אלעני הס זוהר:

יש לי שאלה ,בכמה שטח מדובר?

מר רון מלכה:

אתה יודע את הגודל?

מר גדי לייכטר :

כן 58 ,מ"ר ,סדר גודל כזה .זה החלק הפנימי .יש עוד

טיפה מסדרון בחוץ מקורה.

גב' אלעני הס זוהר:

אבל התושבים שם ,זה בסדר מבחינתם.

מר גדי לייכטר:

אם יש אופניים ,אז יכול להיות עוד משהו .חוץ ממזון.

אני לא הייתי בישיבה ,אבל השימוש החורג מה שנקרא מתיר כל דבר למעט מזון.

גב' אנדה בר:

הוא שם שימוש חורג ,היתה התנגדות אחת.

מר גדי לייכטר:

לא רצינו שתהיה שם בעיה של לכלוך.

גב' אלעני הס זוהר:

תודה.

מר רון מלכה:

יש למישהו עוד משהו להגיד? אני עובר לסעיפים הבאים.
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החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר תיקון הסכם פשר ה שאושר בישיבה מספ ר
 20/14עם דותן יעל ויהודה ועם אליהו תמר ויהודה .התיקון
המבוקש" :המושכר ברח' החשמל" במקום "המושכר ברח' דורי".

בעד ( ) 7

נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס ,כוכבה קניסטר,
עמי כחלון ,רון מלכה.

נגד ( ) 0
איציק ציז ר ,זוהר אלעני הס ,ליאת ארבל.

נמנע ( ) 3

.3

אישור תב"ר עבודות בינוי ופיתוח בחטיבת שז"ר ע"ס  500אש"ח.

.4

אישור תב"ר בינוי בבי"ס רימונים ע"ס  780אש"ח.

.5

אישור תב"ר לשדרוג מדרכות וכבישים ע"ס  1מיליון .₪

.6

אישור תב"ר לעבודות פיתוח פרויקט פינוי  -בינוי הרוגי מלכות בב ל ע"ס
 2.3מלש"ח.

.7

אישור תב"ר שיפוץ מבני העירייה ע"ס  150אלש"ח.

.8

אישור תב"ר מוסדות דת ע"ס  600אלש"ח.

.9

אישור תב"ר מיגון מוקד ע"ס  100אלש"ח.

. 10

אישור תב"ר ייעור עירוני ע"ס  100אלש"ח.

. 11

אישור תב"ר שדרוג מקלטים ע"ס  100אלש"ח.

מר רון מלכה:

אני ע ובר לסעיפים הבאים ,מ  3 -עד  12נדמה לי.

מר גדי לייכטר:

עד  , 11כולל.

מר רון מלכה:

עד  , 11כולל .תב"רים שאושרו בוועדת כספים .רוצים

לעבור על כולם ,להצביע על כולם .יש למישהו להעיר?
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גב' ארבל ליאת:

אני אשמח לקבל פירוט על כל סעיף ,כי לא השתתפתי

בוועדת כספים וחשוב לי שזה יהיה לפרוטוקול.

מר רון מלכה:

יש לך את האומדנים מול העיניים?

גב' ארבל ליאת:

כן .לא ,אני רוצה הסבר .תב"ר בינוי בחטיבת שז"ר ,מה

לוחות הזמנים ,איפה זה עומד כרגע .דברים כאלה.

מר גדי לייכטר:

אוקיי ,אז אני אסביר על כולם במהירות ,ואם תישאר ל ך

שאלה ,אז נענה .לגבי שז"ר ,בגלל בעיית כיתות ,אנחנו מדברים להביא לפתיחת
שנת הלימודים הבאה ,למקם שם  3כיתות יבילות ,וכמובן לתת להם את הפיתוח
שטח כדי להעמיד אותם .לגבי בית ספר רימונים ,בגלל ביטול החטיבות הצעירות
שם ,אז אנחנו צריכים להפוך את החטיבה הצעירה בקו מה הראשונה גם ל  2 -כיתות
גן ולעשות שינויים בקומה השנייה ,שיפוץ ,כמובן להפוך לכיתות ולשפץ את
הספרייה.

גב' ארבל ליאת:

זה לקיץ?

מר גדי לייכטר:

כל מה שאני מדבר זה לספטמבר ,פתיחת שנת הלימודים

הבאה.

גב' ארבל ליאת:

כן ,אבל מתי מתחילות עבודות?

מר גדי ליי כטר:

ברגע שנוכל ,קודם שיהיה לנו תב"ר ואחר כך .אי אפשר

לעשות עבודות בזמן שיש שם ע כשיו גנים .אז ברור שזה לא יקרה עד סוף שנת
הלימודים.
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גב' ארבל ליאת:

אז זה מה ששאלתי.

מר גדי לייכטר:

כל העבודות האלה יתרכזו סדר גודל בחודש מאמצע יולי

או תחילת יולי עד סוף אוגוסט.

מר רון מלכה:

 1לספטמבר.

מר גדי לייכטר:

מה שאפשר לעשות לפני ,אנחנו כמובן נביא .אם צריך

להניח כיתות וזה לא מפריע ,אז ...עושים את השדרוגים.

גב' ארבל ליאת:

איפה הפעם?

מר גדי לייכטר:

יש רשימה של רחובות ,וזה גם מאפשר לנו תיקונים בכל

מקום על פי קריאות שיש לנו ,אני לא יכול כרגע למנות כמובן.

גב' ארבל ליאת:

ברור .אני יכולה לקבל את הרשימה של מה שמתוכנן?

מר גדי לייכטר:

כן ,כן.

גב' ארבל ליאת:

תודה.

מר גדי לייכטר:

לגבי סעיף  – 6שזה עבודות פרויקט פינוי  -בינוי הרוגי

מלכות בבל .אתם מכירים את הפ רויקט ,את כל הנושא של התשתית .אנחנו נצטרך
לעשות שזה ביוב ,מים ,מדרכות וכדומה .סעיף  – 7שיפוץ מבני העירייה ,זה
עבודות גם במבנה העירייה הקיימים פה בבניין הזה.

גב' ארבל ליאת:

פה בבניין החדש?
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מר גדי לייכטר:

גם בחדש וגם במקומות אחרים ,כמו למשל באזור של

ש" י עגנו שם ,מחסן החלוקה של הרווחה ועוד מקומות .זה צבר של מספר מקומות.

גב' ארבל ליאת:

אז תיתן לי דוגמאות .הבניין החדש ש"י עגנון ומה עוד?

מר גדי לייכטר:

ש"י עגנון ואיפה שיש לנו עוד מקומות .פנסים ,אני צריך

לעשות שינויים.

גב' ארבל ליאת:

מה זה אם אתה צר יך? אתה לא יודע?

מר גדי לייכטר:

אני יודע .אני צריך הרבה יותר .אנחנו עושים מינימום

ואנחנו נראה לפי האומדנים מה לעשות כסדרי עדיפויות .לגבי סעיף  – 8תב"ר
מוסדות דת .אנחנו כמובן את הסכום ,ולאחר מכן החלוקה תתבצע בהתאם
לתבחינים שאושרו כבר בעבר .ואם יהיה שינוי בתבחינים ,אני אביא את זה
לאישור מועצה .לגבי סעיף  – 9תב"ר מיגון מוקד ,המוקד שלנו שנמצא פה בבניין
העירייה הוא לא ממוגן בצד החיצוני שלו .כדי למנוע מעבר בשעת חירום של
המוקד למקלט גיבורים ולנייד אותו ,אנחנו קיבלנו אישור מפיקוד העורף איך למגן
את הקיר הזה ולהפו ך אותו למוקד ממוגן ,ואז המקלט נשאר בבניין הזה גם בשעת
לחימה.

גב' ארבל ליאת:

פיקוד העורף משתתף?

מר גדי לייכטר:

כן ,משתתף חלקי .אני לא יודע כרגע בכמה .לגבי סעיף

 – 10תב"ר ייעור עירוני ,זה כמובן שתילת עצים נוספים ברחבת העיר.

גב' ארבל ליאת:

אחרי שנת ש מיטה ,נכון נפתלי?
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מר נפתלי כהן :

ודאי ,שיהיה לך מה להמציא לעיתונים.

גב' ארבל ליאת:

ברור .נו מה? אחרת מה?

מר נפתלי כהן :

שלא ישעמם לך.

גב' ארבל ליאת:

אני נראית לך משועממת?

מר גדי לייכטר:

שדרוג מקלטים – זה מקלטים שאנחנו צריכים כמובן

לתת להם קצת -

גב' ארבל ליאת:

כולם ,או?

מר גדי לייכטר:

לא ,לא כולם .מדובר פה על  2-3מקלטים.

גב' ארבל ליאת:

אתה יודע להגיד לי איפה?

מר גדי לייכטר:

כן ,רימון ואיפה שהצבר.

מר איציק ציזר :

שאלה אחת .אמרתי את זה גם בוועדת כספים ,חייבים

להתחיל לחשוב ולבנות חטיבה שלישית מהר .אני בטוח שאתה יודע את זה ,רון.
אני בטוח שאתה מטפל בזה .זה באמת קוסמטית ,אנחנו ניתן פה זריקת עידוד,
אבל חייבים לעשות את זה.
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מר רון מלכה:

אז אני רוצה לספר משהו .כפי שאתם יודעים ,ודיברנו

על זה פה .קמה ועדת היגוי בליווי חברה מקצועית שעושה את כל החשיבה סביב
העניין הזה ,על איך ייראה החינוך העל יסודי העירוני בעתיד .כמובן ששיתפנו את
כל צוותי ההוראה ,שיתפנו הורים ,שיתפנו את הנהגת ההורים ,ועדת החינוך .עשינו
המון  -המון דיונים עם אנשי מקצוע כמו יפה פס ודוד שטראובר וכל מי שמבין
חינוך .ואנחנו ממש בשלב גיבו ש המסקנות .ב  19 -לחודש הזה יש ישיבת סיכום שבה
מפורסמת ההחלטה בהתאם למה שנבדק ועלה.

גב' ארבל ליאת:

ועדת חינוך לא הוזמנה ,נכון?

מר רון מלכה:

מה?

גב' ארבל ליאת:

ועדת חינוך ,למיטב ידיעתי ,לא הוזמנה למפגש הזה.

מר רון מלכה:

ועדת חינוך דנה בע ניין הזה ,הוזמנה לכמה מהפורומים.

גב' ארבל ליאת:

לא ,למפגש של ה  . 19 -אני לא קיבלתי הזמנה.

מר רון מלכה:

אז אנחנו נבדוק .ועדת החינוך נשלח אליה ,הנהגת

הורים נשלח אליה ,זה יהיה פורום גדול שבו תוצג ההחלטה ,עם מצגת מסודרת ,עם
מיקומים אפשריים.

גב' ארבל ליאת :

מעולה ,רון.

מר רון מלכה:

הכל בלי יוצא מן הכלל ונצא לדרך עם ההחלטה .כמובן

בכפוף לאישורים שנצטרך לקבל ממשרד החינוך ,ובהתאם להחלטה שנקבל.
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גב' ארבל ליאת:

רון ,זה מצוין ,אבל אני חושבת שאם לא כל חברי

המועצה ,לפחות ועדת החינוך שתוזמן.

מר רון מלכה:

ועד ת חינוך מוזמנת ,ליאת.

גב' ארבל ליאת:

אני בוועדת חינוך ,ולא קיבלתי הזמנה.

מר רון מלכה:

אז אני אומר לך של  19 -לחודש אנחנו נמצאים היום 8-9

ימים לפני ,נבדוק מחר ,מה שצריך לתקן – נתקן .נתנו הוראה שגם הנהגת ההורים,
גם ועדת חינוך ,גם צוותי הוראה ,מנהלות בתי ספר ,לעשות פורום גדול להצגת
ההחלטה.

גב' מירב הדרי:

מה ההחלטה?

גב' ארבל ליאת:

תיחשף ב  19 -לחודש.

מר רון מלכה:

צריך הפתעות בחיים קצת ,לא?

גב' ארבל ליאת:

שיהיה לך מתח.

מר רון מלכה:

אז אפשר להצביע על התב"רים.

מר גדי לייכטר:

אנחנו מביאים להצבעה את כל התב"רים מסעיף  3עד

סעיף  11כולל .מי בעד? פה אחד.
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החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ים כדלקמן:

.3

אישור תב"ר עבודות בינוי ופיתוח בחטיבת שז"ר ע"ס  500אש"ח.

.4

אישור תב"ר בינוי בבי"ס רימונים ע"ס  780אש"ח.

.5

אישור תב"ר לשדרוג מדרכות וכבישים ע"ס  1מיליון .₪

.6

אישור תב"ר לעבודות פיתוח פרויקט פינוי  -בינוי הרוגי מלכות בבל
ע"ס  2.3מלש"ח.

.7

אישור תב"ר שיפוץ מבני העירייה ע"ס  150אלש"ח.

.8

אישור תב"ר מוסדות דת ע"ס  600אלש"ח.

.9

אישור תב"ר מיגון מוקד ע"ס  100אלש"ח.

. 10

אישור תב"ר ייעור עירוני ע"ס  100אלש"ח.

. 11

אישור תב"ר שדרוג מקלטים ע"ס  100אלש"ח.

בעד

פה אחד .

. 12

אישור נסיעת משלחת לדורמגן לציון  20שנה להסכם הידידות בין
התאריכים  3-7/9/15והשתתפות בעלות הטיסה כ  600 -דולר לכל אחד.
הרכב המשלחת :חבר מועצה ,דורון קרפ ,טובה אחידוב ,אורי ודניאל
קליינמן.

מר רון מלכה:

סעיף  – 12אישור נסיעת משלחת לדורמגן לציון  20שנה להסכם

הידידות בין התאריכים  3-7/9/15והשתתפות בעלות הטיסה ב  600 -דולר לכל אחד.
הרכב המשלחת :חבר מועצה שייקבע בהמשך ,דורון קרפ מחזיק התיק של קשרי
חוץ ,טובה אחידוב ,אורי ודניאלה קליינמן .כפי שאתם יודעי ם ,יש לנו קשרי ערים
תאומות וידידות עם העיר דורמגן .הם פנו אלינו וביקשו להזמין אותנו וביקשו
להזמין אותנו ,להזמין משלחת מכאן ,לחגוג איתנו  20שנה לקשר איתם .יש לנו
קשר מצוין איתם ,ואתם מכירים לא פחות טוב ממני .אני מציע להביא את זה
להצבעה ולאשר.
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גב' ארבל ליא ת:

רק שנייה ,רק כמה מילים מי זאת טובה ומי זה אורי

ודניאלה קליינמן.

מר רון מלכה:

טובה אחידוב היא בעצם ממייסדי הקשר .היא בקשר עם

העיר הזאת לאור השנים .היא בעצם זו שמחזיקה את הקשר ושומרת עליו לאורך
כל השנים .יש את הקשר עם האנשים שם לאורך כל השנים .אורי וד ניאלה קליינמן
זה  2תושבים של העיר ,שכל הזמן כשהחבר'ה מדורמגן מגיעים ,הם אלה שמארחים
אותם ,הם אלה שמארגנים את האירוח ההדדי שאנחנו עושים .אני חושב שנכון
שהם .הגרמנים מאוד ישמחו לראות אותם שם באירוע המכובד הזה .אני חושב
שנכון להוקיר להם גם תודה סביב ההצבעה כא ן.

גב' ארבל ליאת:

מתי אמור להיבחר חבר המועצה?

מר רון מלכה:

אנחנו נחליט על זה בשבוע  -שבועיים הקרובים.

מר נפתלי כהן :

בישיבה הבאה תדעי.

מר רון מלכה:

א  5פשר להביא את זה להצבעה ,חברים? מי בעד?

מר איציק ציזר :

אני רוצה להתייחס .חשבתי שגיל יתייחס קודם .

מר מיכלס גיל :

אני לא מתייחס...

מר איציק ציזר :

זה נושא שאתה חם בו .אני חושב המיקס הזה הוא לא -

מר נפתלי כהן :

מה אתה רוצה מגיל? אני לא מבין ,הוא בחור טוב .חוזר

בתשובה.
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מר איציק ציזר :

הוא בלי קשר בחור טוב .המיקס לדעתי הוא לא נכון.

יוצאים פה  5אנש ים ,שעם כל הכבוד ,אני מעריך כל אחד ואת פועלו ,אבל יוצאים
פה  4שהם אנשי עבר ,שחלקם אפילו נסעו כמה פעמים ,ויותר מנסיעת נימוסין היא
כלום .אני הייתי חושב שצריכים לנסוע ,אם החליטו שנוסעים  5או  6או כמה
שיחליטו ,שחלק זה יהיה אנשים מתוך העיר ,מתוך העשייה הזאת ,שי כולים לטוות
שם קשרים ,שיכולים שם לברר דברים .וחלק ,כמו שאתה אומר על פועלם ולתת
להם .פה יש  4על פועלם ועוד אחד איזה חבר מועצה שאני לא יודע מי זה יהיה.
לדעתי זה מיקס לא נכון .זו כאילו נסיעת נימוסין ,שלום  -שלום ,מה העניינים
וחוזרים .במקום לעשות את זה נסיעה אקט יבית כמו שאתה מכיר ,עם קשרי
ספורט ,קשרי תברות ,דברים חדשים ,בתי ספר .זו דעתי לפחות.

מר רון מלכה:

קודם כל אני מכבד את דעתך .ואני אומר שבאמת תלוי

בנסיבות הנסיעה .הנסיבות הן טקסיות .הן לא נסיבות של לברר את מהות הקשר.

מר איציק ציזר :

כמה טקסים דורון קרפ ,ואני מאוד אוהב אותו  ,יכול

לנסוע? עם כל הכבוד ...נסענו לפה ,נסענו לפה ,נסענו לפה.

מר רון מלכה:

אני זוכר את הנסיעה שאני הייתי שותף לה לפני  4שנים,

לחגוג  10שנים לקשר עם קרייס אופנבך ,וגם אז ורג'יגו ז"ל נסעה כי היא ובעלה
שמואל היו מייסדי הקשר וכיבדנו אותם והם עמדו על הבמה.

מר איציק ציזר :

לא .אין לי בעיה שחלק.

מר רון מלכה:

אבל זה אירוע טקסי ,זאת נסיעה טקסית .ולדעתי זה כן

תמהיל ראוי .אפשר להביא את זה להצבעה בבקשה? מי בעד?
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מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,גיל ,כוכבה ,עמי ורון.

מר רון מלכה:

מי נגד?

מר גדי לייכטר:

נגד :אין.

מר רון מלכה:

מי נמנע?

מר גדי לייכטר:

נמנעים :ציזר ,זוהר וליאת.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר נסיעת משלחת לדורמגן לציון  20שנה
להסכם הידידות בין התאריכים  3-7/9/15והשתתפות בעלות הטיסה
כ  600 -דולר לכל אחד .הרכב המשלחת  :חבר מועצה ,דורון קרפ,
טובה אחידוב ,אורי ודניאל קליינמן.

בעד ( ) 7

נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס ,כוכבה קניסטר,
עמי כחלון ,רון מלכה.

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 3

איציק ציזר ,זוהר אלעני הס ,ליאת ארבל.

*** אלונה נכנסה לישיבה ***
(מדברים ביחד )
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. 13

אישור הגזברית הגב' טירנה ססי כדירקטורית בתאגידים וחברות
עירוניות במקומות של מר גרשון טוסק.

מר רון מלכה:

תודה .אני עובר לסעיף  – 13אישור הגזברית ,הג' טירנה

ססי ,כדירקטורית בתאגידים וחברות עירוניות במקומו של מר גרשון טוסק ,כפי
שאתם יודעים .גרשון ה יה חבר בבריכה ,בתאגיד של העמותה לחינוך מוסיקלי
ובחברה הכלכלית .ולא עשינו את ההחלפה .אני מציע כמובן לעשות את ההחלפה
עכשיו .מי בעד?

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,ירון ,גיל ,ציזר ,זוהר ,אלונה ,כוכבה,

עמי ורון.

מר רון מלכה:

מי נמנע?

מר גדי לייכטר:

נמנעת :ליאת.

גב' ארבל ליאת:

אין לי נציגים בוועדות האלה ,ולכן אני לא מתערבת

בבחירת הדירקטורים.

מר רון מלכה:

מעניין שזה קורה כשממנים אישה.

גב' ארבל ליאת:

מה הקשר? אין לי נציגים בוועדות האלה ולכן אני

נמנעת.
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החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר את הגזברית הגב' טירנה ססי כדירקטורית
בתאגידים וחברות עירוניות במקומו של מר גרשון טוסק.

בעד ( ) 10

נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס ,איציק ציזר,
זוהר אלעני הס ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,עמי כחלון,
רון מלכה.

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 1

. 14

לי את ארבל.

שונות – אישור תב"ר בטיחות לבריכה על סך  80אלש"ח.

מר רון מלכה:

יש לנו בסעיף שונות משהו .כן ,גדי.

מר גדי לייכטר:

אנחנו בסעיף שונות רוצים לאשר תב"ר בטיחות לבריכה

על סך  ₪ 80,000ואני אסביר מה קרה .בסופה האחרונה קרס עץ על בריכת השחייה
שם ,על הבריכה לא החדשה ,אלא הישנה ,והרס חלק מהגג של הבריכה .הביטוח
אישר לנו לאחר בדיקה להחליף על חשבון הביטוח את כל הגג .למרות שנפגעו רק
 200מ"ר ,אנחנו צריכים להחליף שם  800מ"ר .אלא מאי ,הקונסטרוקציה של הגג
היא קונסטרוקציה ישנה ,והיא לא תעמוד היום ,והיא לא בטיחו תית כבר ,במבנה
החדש .אני היום קיבלתי את האומדן וצירפתי לכם אותו פה מהקונסטרוקטור,
שזה סך של  .₪ 80,000ולכן אני מבקש לאשר לזה תב"ר בטיחות ,לצורך החלפת
הקונסטרוקציה ,ואז הביטוח יוכל להניח את הגג על חשבון הביטוח.

גב' ארבל ליאת:

זו אותה חברה שעשתה את הפעם ה קודמת?

מר גדי לייכטר:

לא .זו החברה שעשתה את הגג עכשיו בתיכון אם

ראיתם ,שהחלפנו את הגג בתיכון ,שהוא ניזוק בסופה הראשונה.
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מר יעקובי ירון :

כמה עולה?...

מר גדי לייכטר:

תראה .אין לי כרגע אומדן מדויק ,אבל אני אתן לך

אומדן מה שבתיכון ,זה סדר גודל של בין  ₪ 400,000ל ?₪ 500,000 -

מר מיכלס גיל :

ל א .אבל פה הם מחליפים עוד...

מר רון מלכה:

יש למישהו התנגדות להצביע על הסעיף הזה? מי בעד?

מר גדי לייכטר:

מי בעד? פה אחד.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר בטיחות לבריכה על סך  80אלש"ח.

בעד

פה אחד.

סיום הישיבה !

_______________
רון מלכה
סגן ו מ"מ ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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קובץ החלטות
.2

אישור תיקון הסכם פשרה שאושר בישיבה מספק  20/14עם דותן יעל
ויהודה ועם אליהו תמר ויהודה .התיקון המבוקש" :המושכר ברח'
החשמל" במקום "המושכר ברח' דורי".

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר תיקון הסכם פשרה שאושר בישיבה מספ ר
 20/14עם דותן יעל ויהודה ועם אליהו תמר ויהודה .התיקון
המבוקש" :המושכר ברח' החשמל" במקום "המושכר ברח' דורי".

בעד ( ) 7

נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס ,כוכבה קניסטר,
עמי כחלון  ,רון מלכה.

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 3

איציק ציזר ,זוהר אלעני הס ,ליאת ארבל.

.3

אישור תב"ר עבודות בינוי ופיתוח בחטיבת שז"ר ע"ס  500אש"ח.

.4

אישור תב"ר בינוי בבי"ס רימונים ע"ס  780אש"ח.

5.

אישור תב"ר לשדרוג מדרכות וכבישים ע"ס  1מיליון .₪

.6

אישור תב"ר לעב ודות פיתוח פרויקט פינוי  -בינוי הרוגי מלכות בבל ע"ס
 2.3מלש"ח.

7.

אישור תב"ר שיפוץ מבני העירייה ע"ס  150אלש"ח.

8.

אישור תב"ר מוסדות דת ע"ס  600אלש"ח.

9.

אישור תב"ר מיגון מוקד ע"ס  100אלש"ח.

10.

אישור תב"ר ייעור עירוני ע"ס  100אלש"ח.

. 11

אישור תב"ר שדרוג מקלטים ע"ס  100אלש"ח.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תב"רים כדלקמן:

3.

אישור תב"ר עבודות בינוי ופיתוח בחטיבת שז"ר ע"ס  500אש"ח.

.4

אישור תב"ר בינוי בבי"ס רימונים ע"ס  780אש"ח.
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5.

אישור תב"ר לשדרוג מדרכות וכבישים ע"ס  1מיליון .₪

.6

אישור תב"ר לעבודות פיתוח פרויקט פינוי  -בינוי הרוגי מלכות בבל
ע"ס  2.3מלש"ח.

7.

אישור תב"ר שיפוץ מבני העירייה ע"ס  150אלש"ח.

8.

אישור תב"ר מוסדות דת ע"ס  600אלש"ח.

9.

אישור תב"ר מיגון מוקד ע"ס  100אלש"ח.

10.

אישור תב"ר ייעור עירוני ע"ס  100אלש"ח.

. 11

אישור תב"ר שדרוג מקלטים ע" ס  100אלש"ח.

בעד

פה אחד.

. 12

אישור נסיעת משלחת לדורמגן לציון  20שנה להסכם הידידות בין
התאריכים  3-7/9/15והשתתפות בעלות הטיסה כ  600 -דולר לכל אחד.
הרכב המשלחת :חבר מועצה ,דורון קרפ ,טובה אחידוב ,אורי ודניאל
קליינמן.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר נסיעת מ שלחת לדורמגן לציון  20שנה
להסכם הידידות בין התאריכים  3-7/9/15והשתתפות בעלות הטיסה
כ  600 -דולר לכל אחד .הרכב המשלחת :חבר מועצה ,דורון קרפ,
טובה אחידוב ,אורי ודניאל קליינמן.

בעד ( ) 7

נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס ,כוכבה קניסטר,
עמי כחלון  ,רון מלכה.

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 3

. 13

איציק ציזר ,זוהר אלעני הס ,ליאת ארבל.

אישור הגזברית הגב' טירנה ססי כדירקטורית בתאגידים וחברות
עירוניות במקומות של מר גרשון טוסק.
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החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר את הגזברית הגב' טירנה ססי כדירקטורית
בתאגידים וחברות עי רוניות במקומות של מר גרשון טוסק.

בעד ( ) 10

נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס ,איציק ציזר,
זוהר אלעני הס ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,עמי כחלון,
רון מלכה.

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 1

. 14

ליאת ארבל

שונות – אישור תב"ר בטיחות לברי כה על סך  80אלש"ח.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר בטיחות לבריכה על סך  80אלש"ח.

בעד

פה אחד.

_______________
רון מלכה
סגן ו מ"מ ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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