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השתתפו ה"ה:
גל ישראל

 -ראש העירייה

מלכה רון

 -חבר המועצה

כהן נפתלי
כחלון עמי

 חבר המועצה -חבר המועצה

בומגרטן אלונה

 -חברת המועצה

יעקובי ירון

 -חבר המועצה

מיכלס גיל
קניסטר כוכבה

 חבר המועצה -חבר המועצה

דאלי משה

 -חבר המועצה

ציזר איציק

 -חבר המועצה

יהודה מעיין
אתי כהן

 חבר המועצה -חברת המועצה

איילת דן

 -חברת המועצה

לא השתתפו ה"ה:
ארבל ליאת

 -חברת המועצה

דבורה שי

 -חבר המועצה

מוזמנים קבועים:
גדי לייכטר

 -מנכ"ל העירייה

טירנה ססי
עו"ד אלון רום

 גזברית העירייה -יועץ משפטי

ניר טאקו
סיוון דדון

 עוזר ראש העיר -גזברות

מוזמנים נוספים:
יעקב זיצר

 -רו"ח
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על סדר היום:
.1

דיו וח ראש העיר.

2.

שאילתא בנושא בור פתוח של חבר המועצה שי דבורה.

.3

הצעה לסדר :דיון בנושא דשא סינתטי בגני ילדים ,הצעה של חברי המועצ ה
איילת דן ,יהודה מעיין ואיציק ציזר.

.4

אישור מר זהבי שמעון לתפקיד מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבו ר
)על פי חוק הרשויות ה מקומיות התשס"ח  2008בתנאי העסקה חוזה אישי
 85%-95%משכר בכירים.

.5

אישור מינוי ו של מר ישראל גל כנציג עיריית קרית אונו בתאגיד "מי אונו".

.6

אישור הגב' הגר קאופמן שרן כנציגה בחברה הכלכלית במקומו של מר שגיא
אסף.

.7

הגדלת תב"ר אולם ספורט יעב כהן ע"ס  209אש"ח .

.8

דו"ח כספי רבעון  3לשנת 2016.

.9

שונות.
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.1

דיווח ראש העיר.

מר ישראל גל :

אנחנו פותחים ישיבה שמן המניין .קודם כל אני רוצה

בדיווחים בקצרה .שבוע שעבר לקחנו את עובדי העירייה לאילת להשתלמות .היו 6
עובדים מצטיינים ,היתה אווירה טובה .היה טקס חלוקת עוב דים מצטיינים .יצ או
כ 250 -עובדים לאילת במסגרת הזאת .ממש היתה אווירה טובה והיה כיף גדו ל
והעובדים מאוד נהנו ,ואני מקווה שזה ייתן להם כוחות לעבוד יותר טוב.
שנית ,קודם אמרו לכם מנהלת ,אז משרד השיכון והבינוי נתן לעיריית קרית אונ ו
תקציב למנהלת  1מיליון  ,₪כאשר ה תקציב הכולל צריך להיות  1.4מיליון ,₪
 ₪ 400,000מהעירייה 1 ,מיליון  ₪ממשרד הבינוי והשיכון .אנחנו נדע לנהל את
הכסף הזה בצורה מיטבית .סוף -סוף הם נותנים כסף עבור התחדשות שאנחנ ו
עושים ומקדמים כל השנה
והנושא האחרון ,היום נהנינו מאוד ,אני לפחות במחצית הראשונה ,א ירוע ספו רט
בינלאומי אפשר להגיד הראשון בקרית אונו ,נבחרת קפריסין נגד נבחרת ישרא ל
בכדור יד .האולם היה מלא מפה לפה .באמת היה תענוג גדול לראות את הנבחר ת.
אני חייב להגיד שאפו גדול לכל העושים במלאכה .נכנסו השופטים לחד רי
השופטים ,שכל שופט יש לו חדר שלו ,עם מקלחות  ,עם שולחן ישיבה ועבודה .הם
אמרו 'אין תנאים כאלה בכל מדינת ישראל .הקפריסאים ,טוב ,זה לא חכמה
גדולה ,אבל באו ואמרו איזה אולם ,הלוואי עליהם ,ושנמשיך לעשות עוד אולמו ת.
אנחנו מקוים שאולם ספורט עלומים בקרוב נראה אותו עולה גם כן לדרך.

מר איציק ציזר :

תוצאת המח צית מה היתה?

מר ישראל גל :

תוצאת מחצית 19 ; 20 :לקפריסין .זה נבחרת דרג ב'.

מר מיכלס גיל :

למה אתה לא מזכיר את אליפות השחמט שהיתה בשבוע
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שעבר?
מר ישראל גל :

נכון ,בבקשה .תענוג ,תאווה .באמת בכל קנה מידה,

כאשר אולם הספורט הוותיק והישן שלנו ,אולם צ'יינין הת מלא בשולחנות שח מט
עם  300שחמטאים בעת ובעונה אחת ,חוויה מדהימה ,כל הכבוד למתנ"ס שמרים
את הדבר הזה.

מר מיכלס גיל :

האמת ,שמי שלא ראה כזה דבר-

מר ישראל גל :

חוויה מדהימה ומרגשת מאוד בפעילות זו.

.2

שאילתא בנושא בור פתוח של חבר המועצה שי דבורה.

מר ישראל גל :

שאילתא ,בבקשה .גדי ,תענה בקצרה על השאילתא של

שי ,למרות הוא איננו.

מר גדי לייכטר :

הוא לא נמצא .הנחנו את השאילתא על השולחן.

מר ישראל גל :

אז השאילתא של שי הונחה ,התשובה אליכם לגבי הבור

הונחה ,של בזק .היא מונחת על השולחן .תקריא אותה בקצרה ,כן ,כדי שלא נחזור
אליה.

מר גדי לייכטר :

אני אקריא .העירייה פועלת לשמירת כללי הבטיחות מול

החברות הפועלות בעיר בשטחים ציבוריים בנושא תשתיות כגון חשמל ,בז ק,
תקשורת וכו' .הבדיקה נעשית על ידי מהנדס מחלקת תשתיות בעירייה ,בנו סף
למפקח מטעם החברה העובדת .במקרה הנ"ל לא בו צעו עבודות על שולחן בזק
הנ"ל ,והפגיעה בשולחן נעשתה כנראה על ידי כלי כבד מעבודות אחרות שעבר
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במקום .עם קבלת ההודעה ,מחלקת האחזקה סגרה את הבוקר באופן זמנ י,
ולמחרת נסגר הבוקר באופן קבוע על ידי קבלן של העירייה.

.3

הצעה לסדר :דיון בנושא דשא סינתטי בגני ילדים ,הצעה של חברי
המועצה איילת דן ,יהודה מעיין ואיציק ציזר.

מר ישראל גל :

תודה ,הצעות לסדר ,ציזר.

מר איציק ציזר :

כן ,יש לנו הצעה לסדר .את ההצעה ביקשה להעלות יעל

הרציקוביץ .מה שקורה ...רואה שהרבה גנים בהרבה עיריות עוברים לדש א
סינתטי.

מר ישראל גל :

בוא אנ י אענה לך בקצרה.

מר איציק ציזר :

 ...המגדל החגדש ,אם אני לא טועה ,הוא גם הולך

להיות עם דשא סינתטי ,ואני חושב שאנחנו צריכים להצהיר פה...

מר ישראל גל :

בוא אני אעשה לך קל .אתה צודק ,בתחילת הדרך באמת

מחצית מהגנים פה באמת לא היה להם דשא סינתטי או מגמשת .א נחנו שמי ם
מגמשות כי זה הרבה יותר נוח וכדומה .בזמן הזה ,להזכיר לכם ,ב 3 -שנים
האחרונות בנינו  13גני ילדים ,ככה שגדלנו מ 57-58 -גני ילדים ללמעלה מ 70 -גנ י
ילדים .אז היה  28גני ילדים שלא היה להם דשא סינתטי ,קרי מגמשת .אנחנו כ בר
בתחילת הקדנציה ישבנו ואמרנו שיש לנ ו  2פרויקטים לעשות אותם במערכת
שלבית רב שנתית ,שאותה אנחנו מסיימים ,זה למגן את כל גני הילדים .בזמנו ה יו
 11גני ילדים ללא ממ"דים .אנחנו עכשיו מתחילים לבנות את הממ"ד האחרון ,ככה
שכל גני הילדים שלנו יהיו ממוגנים .ובד בבד באותה שנה בדיוק כשנכנסו ,אמר נו
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אנחנו ג ם נלך ונצמצם את הגנים בתכנית רב שנתית ,ומ 28 -גנים שהיו עד אז ,ירד נו
ל 13 -גנים בלבד  ,כך שזה מעט מאוד גנים מתוך הסך הכל שנשארו ולא מרבית
הגנים אם עאדמה 13 .גנים ואני מניח שבתכנית נכונה עוד שנתיים עד  3אנחנ ו
נסיים את כל הגנים בתכנית רב שנתית וכל הגנים בקרית א ונו יהיו עם מגמש ות
מלאות בכל ...גם הישנים.
מר איציק ציזר :

כלומר ,היום יש רק ? 13

מר ישראל גל :

היום רק  13גנים מתוך  . 71כך שזה המיעוט .ואין מה

לעשות ,אתם יודעים ,בסופו של דבר כסף אפשר להגיד..

מר יהודה מעיין :

ישראל ,כמה העלות של דבר כזה? גן ,כמה?

מ ר ישראל גל :

 ,₪ 100,000בין  ₪ 80,000ל ₪ 100,000 -המגמשת.

מר גדי לייכטר :

.₪ 100,000

מר ישראל גל :

בין  ₪ 80,000ל .₪ 100,000 -אם קצת יותר קטן אז זה

פחות .לכן אני אומר זה נעשה ,זה בטיפול כאן .באמת ,זה היה אחד מהיעדי ם
הראשונים שלנו וכך אנחנו נוהגים .אוקיי ,לא צריכים להביא .זה בסדר ,מקובל,
תודה רבה.
.4

אישור מר זהבי שמעון לתפקיד מבקר העירייה וממונה על תלונות
הציבור )על פי חוק הרשויות המקומיות התשס"ח  2008בתנאי העס קה
חוזה אישי  85%-95%משכר בכירים.

מר ישראל גל :

סעיף  – 4אישור מר שמעון זהבי לתפקיד מבקר
7

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )מן המניין( מספר  50/17מיום 4.1.17

העיר ייה .כן ,בבקשה ,שאלות? שימי נמצא פה אם אתם רוצים לשאול אותו שאלה.

מר איציק ציזר :

הוא רוצה להציג את עצמו ,משהו?

מר ישראל גל :

לא צריך .עבר ועדת מכרזים.

מר איציק ציזר :

לא ,אם הוא רוצה.

מר ישראל גל :

אם יש שאלה – יציג אותה .אם מישהו רוצה .שימי זהב י

עבר ועדת מכרזים .אני חייב לציין ככה ,שיהיה רשום בפרוטוקול ,בוועדת
המכרזים היו  2סשנים של מבחנים ,ייאמר לזכותו שב 2 -הסשנים הוא סיים ראשון .
בהתרשמות בראיונות הוא סיים שני והוא הביא הרבה מאוד המלצות חיוביות
לצורך העניין .והוועדה בחרה בו וזאת ההמלצה ואנחנו כאן צריכים לאשר את
גובה שכרו כפי שמתבקש ולרוץ קדימה.

גב' איילת דן:

אני אשמח לקצת רקע האמת.

מר ישראל גל :

שמה?

גב' איילת דן:

איפה היית מבקש בעבר.

מר ישראל גל :

שימי ,כמה מילים .זה לא ראיון קבלה .כמה מילים .לא

הכיר אותך שי.

מר יהודה מעיין :

לא ,הוא הלך ,הוא מוחה.

מר מיכלס גיל :

למה הוא הלך?
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גב' איילת דן:

קצת אני אשמח לשמוע על הניסיון התעסוקתי שלך.

מר שמעון זהבי :

 ...משרד רואה החשבון הגדול בארץ ,כיהנתי שם

כמבקר ,בחברות ציבוריות ,פרטיות ...אחרים .ב 5 -שנים האחרונות אני ...מנהל
הכספים שם .זהו בגדו ל.

גב' איילת דן:

ולא התעסקת בביקורת?

מר שמעון זהבי :

מתי? התעסקתי בביקורת במשרד רו"ח.

גב' איילת דן:

לפני  6שנים.

מר שמעון זהבי :

גם עכשיו אני מנהל הסיכונים בחברה.

גב' איילת דן:

אוקיי ,תודה רבה ,בהצלחה.

מר ישראל גל :

תודה רבה .עוד שאלות? אוקי י ,מי בעד לאשר-

מר איציק ציזר :

רגע ,תעשה את הדיון כשהוא לא נמצא.

מר ישראל גל :

שימי ,אתה יכול ללכת .תודה .הרי הפרוטוקול הוא

פתוח.

מר איציק ציזר :

אני רוצה להגיד רק  2משפטים ,ישראל ,אחרי שאמר ת

שהיה מכרז והיתה ועדת בחירה ,ואני הייתי חלק מוועדת הבחירה ,למרות שלא
הצבעתי בעדו.
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מר מיכלס גיל :

גם אלונה לא.

מר איציק ציזר :

אלונה דווקא כן .נגיד את זה בעדינות ,בלי לפגוע

בכבודו ,אני לא מכיר אותו ,אני לא מכיר את היכולות שלו ,אני לא מכיר א ת
המקצועיות שלו ,פגשתי אותו פעם אחת רבע שעה בדיון ,מבחנים יצא עם ציוני ם
טובים ולכן עליו אין לי מה להגיד .אני רק רוצה להגיד משפט אחד ,וזה אחרי
שמבקר המדינה כבר אמר את דברו על קרית אונו .לא יכול להיות שבכל תפקיד
שנבחר פה מישהו ,הוא איכשהו קשור לקרית אונו ,איכשהו קשור לאנשי ם
שיושבים סביב השולחן ,איך שהוא קשור לפוליטיקה המקומית.

מר נפתלי כהן :

סליחה ,סליחה ,סליחה.

מר איציק ציזר :

תן לי לסיים בבקשה.

מר ישראל גל :

נפתלי ,אני אענה לו.

מר איציק ציזר :

תן לי בבקשה לסיים את מה שאני רוצה להגיד.

מר נפתלי כהן :

 ...למכרז ...בישיבת תכנון ובנייה התערבת ...בניג וד

עניינים.

מר ישראל גל :

די ,נפתלי.

מר נפתלי כהן :

לאן אתה הולך? לאן אתה רץ?

מר איציק ציזר :

מה אתה אומר?
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מר נפתלי כהן :

חצוף .אתה מטיל פה דופי באנשים.

מר איציק ציזר :

אה ,עכשיו 'חצוף'? זו גם מילה יפה.

מר ישראל גל :

זו דעתו ,תן לו להגיד ,אני אגיב לו.

מר נפתלי כהן :

סליחה ,אתה מטיל דופי באנשים.

מר איציק ציזר :

אני אחזור עוד פעם ,כי כנראה נפתלי לא הבין את מה

שאמרתי .התחלתי ואמרתי שאין לי שום מילה רעה להגיד על הבן אדם ,בז ה
התחלתי .אבל כנראה שלא הקשבת או שלא הבנת ,ואני אחזור עוד פעם מהתחלה
עד שתבין ,יש לי סבלנות .אין לי שום מילה רעה מול האיש ,לא מכיר אותו יותר
מרגע שעה ואני מעריך שהוא בחור מקצועי והוא בחור טוב ,אין לי בעיה .אני רק
אומר שמכרז אחרי מכרז ,מנהל אחרי מנהל ,עובד אחרי עובד ,ויש פה יותר מ, 10 -
מבקר המדינה אבל דיבר על  , 2של המועמדים או לבני משפחתם יש היכר ות
מוק דמת עם חלק מהאנשים שיושבים פה וקשורים לפוליטיקה המקומית .זה רק
מה שאמרתי ,ואם לא הבנת ,תבין מה שאתה רוצה .פשוט מצער לשמוע שזה מה
שקוה בקרית אונו ,מצער לראות את דו"ח מבקר המדינה שבסך הכל דיבר רק על 2
מנויים ,אבל יש פה הרבה יותר .וכל מה שנשאר לי זה לאחל הצלח ה למי שנבחר ,
למרות שדעתי היתה אחרת ואני מקווה שנצליח.

מר ישראל גל :

טוב ,אני אענה על זה בקצרה .ראשית ,למרות התלונות

האינסופיות שהגיעו למבקר המדינה ,לא מכתב אחד ולא שניים ,בסופו של דבר
מבקר המדינה העיר קלות ,ואני חייב לשים את זה ,העיר קלות על  2מקרים בלבד .
הוא בכלל אמר שהם גם ראויים לתפקידם .כך שיוצא שאני שמח שבעיריית קרית
אונו בוחרים אנשים ראויים ,במיוחד אחרי שנבדקנו בקפדנות רבה ,יודע גדי ,יודע
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אלון רום ,על ידי מבקר המדינה ,עם עשרות תלונות שהגיעו ,מכל הכיוונים .לא
היה עוד יישוב אחד שקיבל כל כך הרבה תלונות וברוך ה' ,כל האנשים שלנו
ראויים לתפקיד ו 2 -קיבלו הערה קלה .גם אנשים שנמצאים ביישוב וגם אנשים
שהם מקורבים ,זכאים ורשאים להתמודד בתפקידים בעירייה .הם צריכים להיבחן
אם הם כשירים ואם הם ראויים .אם הם לא מוצאים חן בעיני האופוזיציה ,זו לא
עילה שהם לא יקבלו מקום עבודה .לא רק אנשי האופוזיציה יכולים לקבל מקו ם
עבודה בעירייה .אני מצליח להבין את הנושא הזה.
אנחנו בעיריית קרית אונו נבחר תמיד את האנשים שעומדים קודם כל
בקריטריונים ,קודם כל באמות המידה הכי ראויות ,וככה אנחנו נוהגים ,כך ננה ג.
לא יהיה פסול עם תושבי קרית אונ ו ,ולא יהיה פסול אם אנחנו מכירים אותם.
בוודאי שאנחנו נשמור על כל כללי האתיקה וניגוד העניינים והצינון אם צריך וכל
הדברים האלה .אנחנו לא מונעים מתושבי קרית אונו באשר הם להתמודד ,גם אם
אנחנו מכירים ואתם .כאן יוכלו לעבוד בעיריית קרית אונו ,הלוואי שנמצא ר ק
אנשי ם טובים מקרית אונו שיעבדו בעירייה ומסביב לה .ומטבע הדברים כשזה
יישוב קטן ,אנחנו גם מכירים את מרבית האנשים .זו תשובתי .אני גאה ב כך
שעיריית קרית אונו ,אחרי אינסוף תלונות ואחרי כל הבדיקה על כל המינויים,
מבקר המדינה מצא הערות טכניות שאותן גם תיקנו .הקפדנו במשנ ה יתר אפילו.
שמנו נימוקים בוועדה ,הקלטנו את הישיבה ,מה שלא נדרש על ידי מבקר המדינה.
הישיבה מוקלטת ,נימוקים מלאים .קבענו מראש מי הולך למבחנים מתוך ה58 -
שהולכים למבחנים , 15 ,ובזה אנחנו עוצרים .החמרנו שבעתיים .בהתאם להמלצו ת
של המבקש הקודם ,ושל היועץ המשפטי ,כ ך אנחנו נוהגים ,והאנשים שלנו הם
ראויים לתפקיד .ואני חושב שצריך לברך על כך ,זה הכל.

עו"ד אלונה בומגרטן:

בתור אחת שישבה בוועדה ,לא בחרתי בו בסיבוב

הראשון ,בחרתי באחרים .ודווקא מצא חן בעיניי ,בגלל הראיון אישה .לא בגלל
שהיא אישה ,היא גם תושבת קרית אונו והיא עשתה עליי רושם מצוין .אבל אח רי
המבחנים ב 2 -סיבובים ,הוא יצא מקום ראשון .זו הסיבה שאני בחרתי בו.
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מר יעקובי ירון :

מי הם חברי הוועדה שהיו?

מר ישראל גל :

נציג משרד הפנים ,גדי לייכטר ,איציק ציזר .אתה לא

חבר ,אתה משקיף .איציק ציזר ואלונה בומגרטן .אגב ,גם נציג משרד הפנים תמך.

מר יעקובי ירון :

ורק ציזר התנגד?

מר ישראל גל :

כן ,רק ציזר התנגד .בואו נתקדם .מי בעד לאשר את

מינוי המבקר ככתוב במכרז?

מר גדי לייכטר :

בעד :נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,גיל ,אלונה ,כוכבה ,עמי ,רון

וישראל.

מר ישראל גל :

מי נגד? מי נמנע?

מר גדי לייכטר :

נגד :אין .נמנע :ציזר ,איילת ,אתי ומעיין.

מר איציק ציזר :

באיזה שכר הצבעתם

מר ישראל גל :

 , 85%כתוב.

מר גדי לייכטר :

בין  85%ל. 95% -

מר איציק ציזר :

מה זה בין ? 85%

מר גדי לייכטר :

זה אומר שהוא מתחיל ב 85% -וכל שנתיים הוא רשאי.
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מר ישראל גל :

כמו כל בכיר.

מר איציק ציזר :

רגע ,זה שעזב ,בכמה היה?

מר ישראל גל :

 95%כבר.

מר גדי לייכטר :

הוא הגיע.

מר איציק ציזר :

 ...משהו ממקודם .מי שצעיר ,לא צעיר בגילו ,צעיר

בתפקידו ,מתחיל מ 85% -ואחרי שנתיים עולה ל. 95% -

מר גדי לייכטר :

לא  , 95%עולה ב , 5% -הוא עולה ל. 90% -

מר איציק ציזר :

עולה ל 90% -ועולה ל ... 95% -שהמבקר הזה יתחיל פחות

מהמבקר הקודם ,ולכן בתקציב היה צריך להיות פחות .כ ל הגאונים שקפצו פה
לפני .אוקיי?
)מדברים ביחד(
מר ישראל גל :

אז י ישאר  10%הבדל.₪ 30,000 ,

מר איציק ציזר :

אז איך המחלקה שלו עלתה ,תגידו לי?

מר ישראל גל :

לא עלתה.

מר נפתלי כהן :

זה מנהלי ,מנהלי.

מר איציק ציזר :

אה ,הבנתי.
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מר ישראל גל :

החלטה :

יופי ציזר ,תודה רבה.

הוחלט ברוב קולות לאשר מר זהבי שמעון לתפקיד מב קר העירייה
וממונה על תלונות הציבור )על פי חוק הרשויות המקומיות התשס"ח
 2008בתנאי העסקה חוזה אישי  85%-95%משכר בכירים.

בעד ) ( 9

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

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 0

.5

איציק ציזר ,יהודה מעיין ,אתי כהן ,איילת דן.

אישור מינוי ו של מר ישראל גל כנציג עיריית קרית אונו בתאגיד "מי
אונו".

מר גדי לייכטר :

אישור מינוי של מר ישראל גל כנציג עיריית קרית אונ ו

בתאגיד מי אונו.

מר ישראל גל :

בתאגיד רב אזורי ,אסיפה כ ללית ,זה נהוג שראש

הרשות ,עם ראש הרשות השכנה ,זה מה שקורה .ראש הרשות ,במקום להביא את
כל מועצת העיר שלנו ואת כל מועצת העיר שלהם לאסיפה הכללית ,ראש הרשות-

מר איציק ציזר :

איפה כתוב אסיפה כללית?

מר גדי לייכטר :

צירפתי לכם.

מר איציק ציזר :

אז מה זה אסיפה כללית? עכשיו תסביר לי.
15

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )מן המניין( מספר  50/17מיום 4.1.17

מר ישראל גל :

לא .היום ,כשזה תאגיד חד יישובי ,היינו מביאים את

המאזן של התאגיד ,זה הדבר היחידי למועצת העיר ומאשרים אותו .זה הכל .כשזה
הופך להיות אגיד אזורי ,אז רק ראשי הרשויות ,כמו בבריכת השחייה .אתה מכיר
את בריכת השחייה?

מר איציק ציזר :

אני חושב שכן.

מר ישראל גל :

יפה .איך שם האסיפה הכללית? ראש העיר .ראש העיר

זה האסיפה הכללית .בעל המניות היחידי.

מר איציק ציזר :

מאה אחוז ,אבל מה הסמכויות של אותם שניים? אם

אתה וראשת-

מר ישראל גל :

אני יש לי רוב ,אני יש לי יותר הצבעה ממנה והשני ים

מגיעים לישיבה ,זה הכל .לאשר את המאזנים .רק את המאזנים ,כל השאר זה
הדירקטוריון.

מר איציק ציזר :

אז הדירקטורים יותר לא מאשרים מאזנים?

מר ישראל גל :

לא ,הדירקטורים מאשרים את כל שאר התפקידים .את

המינויים ,את התקציב .מאשרים את המאזן בטרם האסיפה הכללית ,ה הנהלה.

מר מיכלס גיל :

בעלי מניות כאילו ,נו.

מר איציק ציזר :

בסדר ,אני רק שואל ,בתור בעלי מניות ...יותר מאשר-
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מר מיכלס גיל :

לשנות את התקנון.

מר ישראל גל :

לא ,לשנות את התקנון זה חייב את מועצת העיר .רק את

המאזנים.

מר איציק ציזר :

רק את המאזנים?

מר ישראל גל :

כן.

מר איציק ציזר :

זאת אומרת ,הם מצביעים פעם ראשונה ואתם מצביעים

פעם שנייה?

מר ישראל גל :

כן ,תמיד זה ככה.

מר איציק ציזר :

אז זה על פי חוק?

מר ישראל גל :

כן ,כן ,כן .זה באישור הממונה.

מר איציק ציזר :

אין פה אופציה אחרת?

מר ישראל ג ל :

אין אופציה אחרת .אלא אם כן ,יכול להיות שיהיה

מישהו אחר שיחליף את ראש העיר .אוקיי ,מי בעד?

מר גדי לייכטר :

החלטה :

מי בעד :פה אחד.

הוחלט ברוב קולות לאשר

מינוי ו של מר ישראל גל כנציג עיריית
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קרית אונו בתאגיד "מי אונו".
בעד

.6

פה אחד.

אישור הגב' הג ר קאופמן שרן כנציגה בחברה הכלכלית במקומו של מר
שגיא אסף.

מר גדי לייכטר :

אישור הגר קאופמן שרן כנציגה בחברה הכלכלית

במקומות של שגיא אסף.

מר איציק ציזר :

היא פה במקרה?

מר ישראל גל :

לא .גם אתה כשאתה מחליף את הנציגים שלך...

מר איציק ציזר :

לא ,אבל יש לי כמה שאלות דווקא לנציגה הזאת.

מר ישראל גל :

למה?

מר איציק ציזר :

בדרך כלל אין לי בעיה .על נציגה הזאת יש לי  3שאלות.

מר יהודה מעיין :

שאל.

עו"ד אלונה בומגרטן:

מי זאת?

מר איציק ציזר :

אחת – האם היא גרה בקרית אונו?

מר ישראל גל :

לא.
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מר איציק צי זר :

לא נראה לי הגיוני שמישהו שיהיה חבר דירקטוריון של

החברה הכלכלית של קרית אונו ,לא יהיה מקרית אונו.

מר ישראל גל :

בסדר.

מר איציק ציזר :

אני לא מצליח להבין איך מ 39,000 -תושבים לא נבחר

מישהו משלנו .זו שאלה ראשונה .אני חושב שאנחנו צריכים לתת כבוד לבני ע ירנ ו
להיות ...שלהם .זה לעשות דברים לטובת העיר שלנו ,זה אחד .דרך אגב ,אני לא
מכיר אותה ,אין לי מושג מי זאת.

עו"ד אלונה בומגרטן:

למה הוא הלך שגיא?

מר ניר טאקו :

הוא עובד הרבה בחו"ל  ,המון -המון בחו"ל .הוא לא

נמצא כמעט בארץ.

מר ישראל גל :

הוא לא בא לאף ישי בה ,ראית אותו...

מר ניר טאקו :

אחת.

מר איציק ציזר :

בדקתי עליה גוגל קצר ,וראיתי שהיא מנהלת קשרי

ממשל בחברת עמידר .שחברת עמידה זו החברה הלאומית שיקום ,והחברה לפיתוח
מתעסקת ,לא הרבה ...אני לא חושב שזה הגיוני.
מר ישראל גל :

אני אענה לך.

מר איציק ציזר :

רגע ,תן לי לגמור את השאלות ,אחרי זה תענה על הכל.
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מר ישראל גל :

לא ,לעניין הזה.

מר מיכלס גיל :

הדירקטוריון הזה לא עושה כלום ממילא.

מר איציק ציזר :

זה לא משנה אם הוא עושה או לא עושה.

מר ישראל גל :

ניגוד עניינים...

מר איציק ציזר :

תן לי לגמור לשאו ל ,אחרי זה תענה מה שאתה רוצה.

השאלה הראשונה היתה לה אנחנו בוחרים במישהי שלא מקרית אונו .השאלה
השנייה האם בחורה שעובדת בעמידר שהיא חברת בנייה ,שהיא חברת בניי ה,
שיכון ,יכולה להיות דירקטורית בחברה לפיתוח .והדבר השלישי זה פוליטיקה .א ני
יודע שהם צריכים לעבור את ועדת ברנר ,ומה שידוע לי ,הבחורה הזאת אם היא לא
פוליטיקאית ,אז היא ממשפחה של פוליטיקאים ,ובעלה היה צריך להיות מזכיר
הממשלה ,ולא נבחר בגלל שאמרו שהיא עשתה מסיבה של פוליטיקאים ,אז הוא לא
קיבל את התפקיד .אם הוא לא קיבל תפקיד ,תעשה גוגל ,רון ,תעשה גוגל ,זה
פשו ט .אם הוא לא קיבל את התפקיד ,הוא לא קיבל בגלל מסיבה של יום הולדת של
אשתו בגלל פוליטיקה ,איך היא תעבור ועדת ברנר לא הב נתי.
מר עמי כחלון :

אני לא יודע על מה אתה מדבר.

מר איציק ציזר :

תעשה גוגל ותקרא .זה ההבדל בין שנינו.

מר עמי כחלון :

אני לא מכיר אותה גם.

מר איציק ציזר :

גם אני לא מכיר אותה .יכול להיות שהיא בחורה נהדרת.
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מר ישראל גל :

עמי ,תן לי ,אני אענה.

מר איציק ציזר :

נציגה של מי?

מר ישראל גל :

אני אענה .ככה ,היא לא תושבת קרית אונו זה נכון ,אני

מכיר אותה ,ואני מכיר אותה הרבה שנים ,זה אחד .שני ת ,כל שאר הוועדות של
ניגוד העניינים זה ועדת ברנר .אם ועדת ברנר תגיד שהיא עובדת בעמידר והיא לא
יכולה להיות בחברה הכלכלית ,היא תפסול .אין שום בעיה עם זה ,במיוחד לאור זה
שלדירות עמידר יש מעט מאוד דירות פה בקרית אונו ,אז אין שום בעיה .עד אז
רכילות ,מסיבה כזאת או מסיבה אחרת ,של ראש הממשלה או לא של ראש
הממשלה.
מר איציק ציזר :

ממש לא...

מר ישראל גל :

יש איזה משפט? אז אתה יכול להגיש איזו תלונה .הרי

אתה תגיש את זה לוועדת ברנר ,וועדת ברנר תבדוק את זה .ואני אומר לך שהיא
תעבור את ועדת ברנר.

מר יהודה מעיין :

ישראל  ,מי המליץ עליה ,אתה?

מר ישראל גל :

אני ,כן .זהו.

עו"ד אלונה בומגרטן:

היא בסדר.

מר ישראל גל :

היא ראויה ,היא בעלת תואר ,היא אישה משכילה מאוד.

עו"ד אלונה בומגרטן:

מי רוצה לבוא לדבר הזה?
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מר איציק ציזר :

את היית הולכת להיות בוועדת גלגלים בחדרה?

עו "ד אלונה בומגרטן:

לא.

מר איציק ציזר :

אז למה היא מראשון לציון באה לוועדת?..

עו"ד אלונה בומגרטן:

כנראה שהיא אוהבת לתרום.

מר איציק ציזר :

כנראה שיש משהו.

)מדברים ביחד(
מר עמי כחלון :

אין לי מושג ,פעם ראשונה אני רואה את הסעיף הזה,

וכל הכבוד לכולם .אני לא מכיר אותה ,לא יודע מי היא .פעם ראשונה איציק ,אני
שומע בכלל שהיא לא תושבת קרית אונו .אני סומך על שיקולו של ראש העיר שאם
הוא מכיר אותה...
מר ישראל גל :

ועדת ברנר לא תדון אם אנחנו לא מאשרים.

מר עמי כחלון :

רגע ,ישראל .אני לא רואה את הלחץ פה בחברה

הכלכ לית שבאמת כולם מגיעים...

מר ישראל גל :

חצי לא באים.

מר עמי כחלון :

איך קוראים לבחור השני? נציג ציבור.

מר ניר טאקו :

תמיר.

מר ישראל גל :

תמיר דורון.
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מר עמי כחלון :

כן.

מר ישראל גל :

רק הבעל של גילה הרן מגיע.

מר עמי כחלון :

אבל איציק ,אם היא לא תתרום ולא תבוא לוועדה ה יא

לא תהיה ,אז מה זה משנה?

גב' איילת דן:

נראה לך הגיוני?

מר עמי כחלון :

אם יש אנשים שירצו לבוא לתרום לעיריית קרית אונו

עוד ,אני מוכן לקבל אותם...

מר מיכלס גיל :

יהיה ניסיון.

מר ישראל גל :

יפה ,יהיה ניסיון.

עו"ד אלונה בומג רטן:

ציזר ,יש לי שאלה ,אם היית עושה גוגל עליי ,היי ת

מקבל אותי?

מר איציק ציזר :

כבר אמרתי לך פעם אחת ליד בעלך מה דעתי .זוכר ת,

נכון?
עו"ד אלונה בומגרטן:

די ,אבל תיקון.

מר איציק ציזר :

את רוצה שאני אחזור על זה בפרהסיה?
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עו"ד אלונה בומגרטן:

אבל תסתכל בג וגל.

)מדברים ביחד(
מר ישראל גל :

ציזר ,עוד שאלה? אפשר להביא את זה להצבעה? מי בעד

לאשר אות?

מר גדי לייכטר :

נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,גיל ,אלונה ,כוכבה ,עמי ,רון,

ישראל .מי נגד? נגד :הארבעה.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר הגב' הגר קאופמן שרן כנציגה בחברה
הכל כלית במקומו של מר שגיא אסף.

בעד ) ( 9

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

נגד ) ( 4

איציק ציזר ,יהודה מעיין ,אתי כהן ,איילת דן.

נמנע ) ( 0

.7

הגדלת תב"ר אולם ספורט יע ק ב כהן ע"ס  209אש"ח.

מר ישראל גל :

הגדלת תב"ר אולם ספורט ,נגמר לנו הכסף באולם,

אנחנו רוצים להפוך את החדרים שם לסטודיו למחול ,זה הכסף הזה .האולם ביעקב
כהן.
)מדברים ביחד(
מר יהודה מעיין :

תעשה קבוצה של בנות ...אתה מקבל סיקור פי  100יותר

גדול מכל ה ...שלך ביח ד.
מר ישראל גל :

החלטה :

אוקיי .מי בעד? פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר אולם ספורט יעב כהן ע"ס 209
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אש"ח .
בעד

.8

פה אחד.

דו"ח כספי רבעון  3לשנת . 2016

מר ישראל גל :

דו"ח כספי הונח לפניכם ,עליו לא מצביעים .תני סקירה

מהירה.

גב' טירנה ססי:

סך הדו "ח הכספי ל 30.9 -מסתיים בגירעון של 2.345

מיליון  .₪התקציב היה  191.099מיליון  ,₪הביצוע  .₪ 191.131יש כאן סטייה ש ל
 ... ₪ 32,000הכנסות סך הכל.

מר גדי לייכטר :

יש שאלות למישהו? ישראל ,נו.

)מדברים ביחד(
מר ישראל גל :

אין הצבעה .תודה רבה .נאחל לשבים מלונדו ן ברכות ,

לשבים מאמסטרדם ברכות .הבת שלה ,נאחל לה רפואה שלמה ,הבת שלה
מאושפזת.
סיום הישיבה !
_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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קובץ החלטות

.4

אישור מר זהבי שמעון לתפקיד מבקר העירייה וממונה על תלונות
הציבור ) על פי חוק הרשויות המקומיות התשס"ח  2008בתנאי העס קה
חוזה אישי  85%-95%משכר בכירים.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר מר זהבי שמעון לתפקיד מבקר העירייה
וממונה על תלונות הציבור )על פי חוק הרשויות המקומיות התשס"ח
 2008בתנאי העסקה חוזה אישי  85%-95%משכר בכירים.

בע ד ) ( 9

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

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 0

.5

איציק ציזר ,יהודה מעיין ,אתי כהן ,איילת דן.

אישור מינויו של מר ישראל גל כנציג עיריית קרית אונו בתאגי ד "מי
אונו".

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר מינויו של מר ישראל גל כנציג עיריית קרית
אונו בתאגיד "מי אונו".

בעד

פה אחד.
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.6

אישור הגב' הגר קאופמן שרן כנציגה בחברה הכלכלית במקומו של מר
שגיא אסף.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר הגב' הגר קאופמן שרן כנציגה בחבר ה
הכלכלית במקומו של מר שגיא אסף.

בעד ) ( 9

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

נגד ) ( 4

איציק ציזר ,יהודה מעיין ,אתי כהן ,איילת דן.

נמנע ) ( 0

.7

החלטה:

הגדלת תב"ר אולם ספורט י עב כהן ע"ס  209אש"ח.

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר אולם ספורט יע ק ב כהן ע"ס 209
אש"ח.

בעד

פה אחד.

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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