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השתתפו ה"ה:
גל ישראל
מלכה רון
בומגרטן אלונה
קניסטר כוכבה
כהן נפתלי
דאלי משה
מיכלס גיל
הרציקוביץ יעל
וידס שי
בלייר נירית
יעקובי ירון
ארבל ליאת
אלוש רייף רות
עשהאל עמית

 ראש העירייה חבר המועצה חברת המועצה חבר המועצה חבר המועצה חבר המועצה חבר המועצה חברת המועצה חבר המועצה חברת המועצה חבר המועצה חברת המועצה חברת המועצה -חבר המועצה

לא השתתפו ה"ה:
כחלון עמי

 -חבר המועצה

מוזמנים קבועים:
חיים סופר
טירנה ססי
אלון רום
שימי זהבי
ניר טאקו
ליאת גרוסמן תמיר

 מנכ"ל העירייה גזברית העירייה יועץ משפטי מבקר העירייה -עוזר ראש העיר

מוזמנים נוספים:
מיכל רוזנשיין
אפרת מועלם

 -מנהלת בטיחות בדרכים
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על סדר היום:
.1

דיווח ראש העיר.

.2

אישור תנאי שכרו של מנכ"ל העירייה ,מר חיים סופר ,בחוזה בכירים לפי
 100%שכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים.

.3

אישור מורשה חתימה למר חיים סופר מנכ"ל העירייה ,עד סכום כולל של
.₪ 500,000

.4

אישור מינוי גב' מיכל רוזנשיין ת.ז , 027914763 .למנהלת אגף שירות לתושב
 70% - 60%משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים החל מתאריך
. 10.12.19

.5

אישור מינוי מר חיים סופר מנכ"ל העירייה ,כדירקטור בחברה הכלכלית
לפיתוח קרית אונו במקום עו"ד יוסי קדוש.

.6

אישור נציג ת העירייה ,גב' ליאת גרוסמן תמיר ,כדירקטורית בחברה
הכלכלית לפיתוח קרית אונו במקום ד" ר ירדנה חדד.

.7

אישור מסגרת חח"ד עבור עיריית קרית אונו לשנת  2020על סכום של עד 5%
מתקציב העירייה.

.8

אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום . 3.12.19

.9

אישור פרוטוקול ועדת תנועה מס'  100מיום . 5.11.19

. 10

אישור השתתפות בקווי סוף שבוע המטרופוליניים יחד עם עיריית תל אביב,
גבעתיים ורמת השרון ,בסך של  ₪ 240,000לשנה .סעיפי תחבורה ושינויים
ארגוניים  +התחייבות.

. 11

דיווח למועצת העיר עפ"י סעיף ( 4ד') לנוהל תרומות משרד הפנים ,ובהסתמך
על חוות ד עת ועדת תרומות ,מאשר קבלת התרומה כמפורט בפרוטוקול מיום
 2.12.19לבניית  2כיתות בבית הספר הדמוקרטי.

. 12

אישור החלפת מורשה חתימה בחשבון הורים על שם חטיבת שז"ר ,גב' מאיה
שוורץ ת.ז , 033950718 .במקום גב' דנית אפל ת.ז. 27914969 .

. 13

אישור מורשה חתימה למנהלת ביה"ס חטיבת שז"ר ,גב' עדה נחום ת.ז.
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 , 05074635ומנהלנית בית הספר ,גב' מזל שמעון ת.ז. 052198785 .
. 14

אישור מורשה חתימה בחשבונות הורים למנהלת בית הספר שרת גב' ולארי
אזאצ'י ת.ז , 069908358 .מזכירת בית הספר גב' דבורה יובל ת.ז.
 , 315072827נציגת הורים גב' כהן קייל קרן ת.ז. 31595440 .

. 15

אישור מורשה חתימה בחשבונות בית הספר שרת למנהלת בית הספר גב'
ולארי אזאצ'י ת.ז , 069908358 .מזכירת בית הספר גב' דבורה יובל ת.ז.
 315072827במקום גב' פנינה זוארץ.

. 16

החלפת חברים בוועדת מלגות ,נפתלי כהן במקום משה דאלי.

. 17

אישור הסמכת פקח ,ברק פרלמן ת.ז. 30097629 .

. 18

אישור הגדלת חוזה קבלן חברת י .הבונים ל  50% -מהיקף העבודות.

. 19

אישור תב"ר שיפור פני העיר.₪ 300,000 ,

. 20

שונות.
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.1

דיווח ראש העיר.

מר ישראל גל :

ערב טוב ,אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה ,באמת

כבר לא היה הרבה זמן .כמה הוד עות שלי באופן אישי כראש העיר .קודם כל ,כפי
שדנו בישיבה הקודמת ,רוב שטחי המסחר שווקו בצומת סביון ובתוך העיר
מקודמים פרויקטים רבים שבתוכם עסקים חדשים ,ואתם זוכרים שבזמנו אמרנו
להקמת אגף קידום עסקים ,ואמרנו שנעשה את זה עם התקדמות העסקים .אז
לאור זאת אנחנו נקד ם את מימוש האגף לקידום העסקים ,שיעסוק בכל הליבה
וההתפתחות של האזור הזה .אנחנו כבר נקדם אותו ולא נחכה לשלבים יותר
מאוחרים ,אלא נקדם את האגף הזה בקידום עסקים כבר בתקופה הקרובה.
עמית עשהאל ,כיו"ר הוועדה לאיכות הסביבה ,ביקש שנעבור מהישיבה הבאה
לכלים רב פעמיים ולא כלים חד פעמיים ,וכך אנחנו נפעל בהמשך.

מר מיכלס גיל:

אתה שכחת דבר אחד ,שהוא התחייב בתום כל ישיבה

לשטוף את הכלים.

מר עשהאל עמית:

לא מפחיד.

מר גל ישראל:

לא מפחיד אתה עושה את זה בבית כנראה .זה הדיווח.

.2

אישור תנאי שכרו של מנכ"ל העירייה ,מר חיי ם סופר ,בחוזה בכירים
לפי  100%שכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים.

מר גל ישראל:

אני עובר לסעיף 2

 -אישור תנאי שכרו של מנכ"ל

העיריי ה החיים סופר בחוזה בכירים לפי  100%שכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור שר
הפנים .אתה יכול לצאת החוצה ,בדרך כלל נהוג .לא משנה ,היא רוצה לה תבטא.
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תצא החוצה.

*** מר חיים סופר יצא החוצה ***
מר רון מלכה :

הכל מוקלט.

מר גל ישראל:

לא,א נחנו כבר אישרנו אותו לעבודה ,זה עדכון.

גב ' בומגרטן אלונה:

רגע ,מתי אני אוכל לברך את ראש העיר על ה...

מר גל ישראל:

האוטובוס בשבת ,אנחנו נברך כולנו עוד מעט ,גם נפתלי.

רבותיי ,מי בעד לאשר את שכרו של המנכ"ל  ? 100%פה אחד .תודה רבה .אפשר
להגיד לו לחזור.

מר גל ישראל:

חיים ,אתה רואה? רצו לטרטר את המנכ"ל ,טרטרו.

תרשום את זה בספר.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר תנאי שכרו של מנכ"ל העירייה ,מר חיים
סופר ,בחוזה בכירים לפי  100%שכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד
הפנים.

בעד

.3

פה אחד.

אישור מורשה חתימה למר חיים סופר מנכ"ל העירייה ,עד סכום כולל
של .₪ 500,000

מר גל ישראל:

רבותיי ,אני מבקש להוריד מעצמי כמה זכויות .אני

רוצה להעביר לחיים סופר זכויות חתימה עד לסכום של  ,₪ 500,000שח יים סופר
יהיה בעל זכות חתימה מול הגזברות .מי בעד? פה אחד .תודה רבה.
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גב' קניסטר כוכבה:

מי עוד איתו חוץ ממך?

מר גל ישראל:

הגזברות .רון ממלא הוא ממלא מקום שלי.

גב' קניסטר כוכבה:

הוא הראשון ,מי השני לחתימה.

מר גל ישראל:

צד הנבחרים והמנכ"ל ומהצד השני זה אגף הגזברות.

גב' קניסטר כוכבה:

אוקיי.

מר גל ישראל:

זה הכל ,תמיד זה ככה עובד ויש את הנושא הזה.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר מורשה חתימה למר חיים סופר מנכ"ל
העירייה ,עד סכום כולל של .₪ 500,000

בעד

.4

פה אחד.

אישור מינוי גב' מיכל רוזנשיין ת.ז , 027914763 .למנהלת אגף שירות
לתושב  70% - 60%משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים החל
מתאריך . 10.12.19

מר גל ישראל:

סעיף  – 4נמצאת איתו פה מיכל רוזנשיין שנבחרה על ידי

ועדת מכרזים להקים את אגף שירות לתושב שאנחנו בהחלט רואים בו חזון ,ואנחנו
רוציםש השירות לתושב יהי ה כמה שיותר טוב ,כמה שיותר טוב .אנחנו רוצים
שהתושב בעיר קרית אונו ירגיש שהוא מגיע לבית מלון ומקבל את כל מה שהוא
רוצה ברמה הכי גבוהה .האגף הזה ,כבר דיברנו עליו בישיבה הקודמת  -קודמת,
שאישרנו את המבנה האגפי של כל העירייה ,והיתה ועדת מכרזים .ועדת המכרזים
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בחרה א ת מיכל לתפקיד הזה של מנהלת האגף ,ואחר כך הוועדה צריכה פה לאשר
את שכרה .אז את מוזמנת בבקשה בכמה מילים ,לא הרבה ,כי למעשה כבר נבחרת,
את ראיון הקבלה ,אבל לדבר עם שולחן המועצה ,שמצפה באמת שהשירות יהיה
הרבה יותר טוב והרבה יותר נחמד.

גב' מיכל רוזנשיין :

קודם כ ל ,ערב טוב לכולם .קודם כל תודה רבה על הבעת

האמון ,על ידי הוועדה שהיתה ,ועדת המכרזים .אני עבדתי כאן הרבה  -הרבה שנים
פה בעיר קרית אונו ,ואני שמחה להמשיך את העבודה שלי כאן בעיר ,לפעול למענה.
אני מגיעה עם המון  -המון מוטיבציה ,עם המון רצון טוב ,עם אנושיות ,עם
מקצ ועיות ,ועם רצון להקים אתה אגף ,לפתח אותו ,להיות השופר שלכם בעצם ושל
הנהלת העיר לתת שירות טוב לתושב .אני חושבת שעצם זה ששמים את התושב
במרכז ההסתכלות מבחינת זה שמקימים לו אגף ומרחיבים את הפעילות .אני
חושבת שזה מעיד על העיר שלנו ,על מי שאנחנו ,על הרצון שלנו ל היטיב עם
התושבים שלנו ,להקשיב להם ולהיות קשובים להם.
חשוב לי לציין שאני באה עם רוח טובה ,שאני באה עם רצון לשתף פעולה ,לאהוב
את אנשי העירייה ,להכיר אותם ,להעצים אותם ,לתת להם כלים ,וביחד עם זה גם
לתת לתושב תחושה אמיתית ,כנה ,שמקשיבים לו ,שרוצים בטובתו ושרוצ ים לסייע
לו כמובן במידת האפשר .אני חושבת שלהעמיק את רמת המעורבות של התושב
בתוך המקום שלו כאן בעיר המפוארת שלנו ,זה משהו שיהיה מצוין וטוב ,ואני
מודה על הזכות לעשות את זה.

מר מיכלס גיל:

אפשר לשאול שאלות?

גב' קניסטר כוכבה:

גיל ,רק שנייה ,אני קודם כל רוצה באמת לאחל לך לא

להשתנות ,כי השם שלך הול ך לפניך ואת עושה עבודה מצוינת .והתושבים מוקירים
לך תודה בעיסוקך הקודם ובעיסוקך הנוכחים ,כששמעו מאוד שמחו .יישר כוח,
עשי זאת קודם כל כאישה ,אני גאה שאישה יוצאת ,עומדת בראש פירמידה ,תיתן
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שירות נאות ,עם הבנה ורגישות.

גב' מיכל רוזנשיין:

תודה רבה.

(מדברים ביחד)

מר גל ישראל:

עמית ,רצית להגיד משהו? אנחנו עושים סיבוב ככה.

מר עשהאל עמית:

בתור אחד שמכיר אותך יום  -יומיים  8שנים ,גידלה את

הילדים שלי ,אני באמת מאחל לך בהצלחה מכל הלב .איך כינו אותך? בולדוזר.
מתחילה משהו ,ז ה עד הסוף .שיהיה בהצלחה.

גב' מיכל רוזנשיין:

תודה רבה.

גב ' בומגרטן אלונה:

אני חושבת שאם יש איזה מישהו בעיר שיש עליו

קונצנזוס ,זה מיכל ,היא האחת והיחידה .אני חושבת שאת זה היינו צריכים...

מר גל ישראל:

אני חשבתי שאלונה בומגרטן.

גב ' בומגרטן אלונה:

את ה מינוי הזה מזמן היינו צריכים.

מר נפתלי כהן :

עדיף מאורח מאשר בכלל לא ,גברת אלונה .לא להאריך.

גב ' בומגרטן אלונה:

מיכל ,שיהיה לך בהצלחה .אין לי ספק שתעשי את

התפקיד הזה בצורה  100%מעולה .את יכולה לעשות כל דבר מעולה ,ראינו את
היכולות שלך .בהצלחה.

גב' מיכל רוזנשיין:

תודה.
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מר גל ישראל:

שי.

מר שי וידס:

בניגוד למה שהם אמרו ,אין לי שום דבר רע להגיד,

להיפך .אני לא מכיר אותך מספיק ואת עושה רושם מצוין .אני פשוט רוצה להבין
קצת יותר מאשר אני לא מבין ,איך זה בדיוק אמור לעבוד? זו מחלקה שלא קיימת
היום ,זה אגף שלא קיים היום .אמורים להגיע אליו עוד עובדים איפה אתם
אמורים לשבת? איך זה אמור לעבוד?

מר גל ישראל:

אתה לא צריך לשאול אותה ,זה אתה צריך לשאול אותי.

היה את זה גם בדיון על פינוי האגפים שעשינו בזמנו .לא יודע ,היית בישיבה
הזאת?

מר שי וידס:

הייתי.

מר גל ישראל:

אז דיברנו על האגפים ,דיברנו איך הם ייראו ,על

האגפים החדשים ,על שינוי מבנה הארגוני שאישרנו אותו במועצה .וזה הכל,
מבחינת מקום ישיבה זה כבר עניין של המנכ"ל וכדומה.

מר שי וידס:

אבל זה משהו ששם אמורים להצטרף עוד הרבה עובדים?

מר גל ישראל:

לא ,לא  .היה כתוב שם נדמה לי איזה . 2.5

מר שי וידס:

בהצלחה.

גב' מיכל רוזנשיין:

תודה.
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מר גל ישראל:

כן ,גיל.

מר מיכלס גיל:

טוב ,אז ביום שראשת הממשלה הצעירה ביותר מונתה

באיסלנד מי שלא יודע.

מר גל ישראל:

זה היה אתמול.

מר מיכלס גיל:

אתמול ,בסדר.

מ ר גל ישראל:

זה לא היום.

מר מיכלס גיל:

היא בת  , 34וכל ראשי המפלגות שם הן נשים .וכולן יותר

צעירות ממנה ,חוץ מאחת שהיא בת  . 55אז זה כבוד לקרית אונו שהיא מוסיפה
למנהלי האגפים שלה עוד מנהלת .אבל לגופו של עניין ,אנחנו רוצים שיפור ,אנחנו
מכירים את היכולות שלה  .אני רק רוצה לשמור מה האג'נדה שלך ,ואיך את
מתכוונת לשפר את החיים של התושבים שלנו.

גב' מיכל רוזנשיין:

תראה ,יש לי הרבה רעיונות ,כמובן אני צריכה לדבר

עליהם גם עם המנכ"ל וגם עם ראש העיר .אבל ברמה העקרונית הגישה שלי היא
לתת שירות יזמי .מה הכוונה? זאת אומרת  ,לא לחכות שיבוא תושב ויפנה ויתלונן.

גב' קניסטר כוכבה:

יפה מאוד.

גב' מיכל רוזנשיין:

אלא מה שאני רוצה לעשות ,זה מפגשים שוטפים שלי עם

תושבים ,כפרטים וגם כגופים .זאת אומרת ,גם כקבוצות :שכונות ,מנהלות וכו'.
יש לי חלומות ,אני יכולה לזרוק לך .יש לי חלום לע שות אקטון גדול של תושבים.
יש לי חלום לקחת נושא שהעיר תגיד שיש לה צורך ולעשות חכמת המונים ולבנות
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דברים .זאת אומרת ,יש כל כך הרבה רעיונות ,ואגב לא בהכרח רעיונות שעולים
כסף ,דברים שאפשר לעשות .אבל אני רוצה גם להכניס טכנולוגיה ,אני רוצה
לראות את התושב ב  360 -מע לות .זאת אומרת ,תושב שעבר מקום.

מר גל ישראל:

קצר ,קצר.

גב' מיכל רוזנשיין:

בכל זאת אני בעברי מורה ,ולימדו אותי תשובות מלאות.

מר מיכלס גיל:

אבל השאלה הפרקטית היא ,האם העובדה שמממנים

אותך למנהלת האגף ,תחסום בעצם את התושבים מלפנות לראש העיר? כי עד היו ם
הוא היה מנהל.

מר נפתלי כהן :

בשביל זה הוא הביא אותה.

גב ' בומגרטן אלונה:

אתה יודע מה הייתה הבעיה? שכל פעם היו מצלצלים...

מר מיכלס גיל:

אני שואל ,אני שואל .אם עכשיו מישהו מתקשר אליי,

להפנות לישראל או להפנות אליה?

גב' קניסטר כוכבה:

אליה ,אליה.

גב ' בומגרטן אלונה:

לדעתי ,אתה לא תצטרך להפנות ,היא תגלה את זה

לפניך.

מר נפתלי כהן :

רציתי רק לאחל לך בהצלחה.

גב' מיכל רוזנשיין:

תודה רבה ,תודה.
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מר גל ישראל:

תודה רבה ,עכשיו אנחנו מצביעים על השכר בהיעדרך.

*** מיכל רוזנשיין יוצאת ***

מר גל ישראל:

המ ינוי שלה אושר כבר היום ,אנחנו רק מאשרים את

גובה השכר.

מר מיכלס גיל:

זה לא מה שכתוב בסעיף.

מר גל ישראל:

תקרא לזה איך שאתה רוצה .ועדת מכרזים על פי דין,

היא זו שקובעת את המינוי .אנחנו מאשרים את השכר .אישור מינוי גב' מיכל
רוזנשיין ת.ז , 027914763 .למנהלת אגף שירות לתושב  70% - 60%משכר מנכ"ל,
בכפוף לאישור משרד הפנים החל מתאריך  . 10.12.19מי בעד? תודה רבה .אתם
רוצים להגיד לה בהצלחה רק?
(מדברים ביחד)
מר גל ישראל:

טוב ,אז פה אחד עברת ,שיהיה לך בהצלחה רבה מכל

חברי המועצה פה.

גב' מיכל רוזנשיין:

תודה רבה לכם.

מר גל ישראל:

ושיהיה לנו בהצלחה.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר מינוי גב' מיכל רוזנשיין ת.ז, 027914763 .
למנהלת אגף שירות לתושב  70% - 60%משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור
משרד הפנים החל מתאריך . 10.12.19

בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נ פתלי כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
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יעקבי ,עמית עשהאל.
לא נכחו בהצבעה( ) 2

.5

ליאת ארבל ,רות אלוש

אישור מינוי מר חיים סופר מנכ"ל העירייה ,כדירקטור בחברה
הכלכלית לפיתוח קרית אונו במקום עו"ד יוסי קדוש.

מר גל ישראל:

ס עיף מס'  – 5אישור מר חיים סופר מנכ"ל העירייה

כדירקטור בחברה הכלכלית לפיתוח קרית אונו במקום עו"ד יוסי קדוש מנכ"ל
העירייה הקודם .פה אחד ,תודה רבה.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר מינוי מר חיים סופר מנכ"ל העירייה,
כדירקטור בחברה הכלכלית לפיתוח קרית אונו במקום עו"ד יוסי
קדוש.

בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל.

לא נכחו בהצבעה( ) 2

.6

ליאת ארבל ,רות אלוש

אישור נציגת העירייה ,גב' ליאת גרוסמן תמיר ,כדירקטורית בחברה
הכלכלית לפיתוח קרית אונו במקום ד"ר ירדנה חדד.

מר גל ישראל:

אישור

נציגת

העירייה,

גב'

ליאת

גרוסמן

תמיר,

כדירקטורית בחברה הכלכלית לפיתוח קרית אונו במקום ד"ר ירדה חד ד .מי בעד?
פה אחד .תודה רבה.
החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר נציגת העירייה ,גב' ליאת גרוסמן תמיר,
כדירקטורית בחברה הכלכלית לפיתוח קרית אונו במקום ד"ר ירדנה
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חדד.
בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרצ יקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל.

לא נכחו בהצבעה( ) 2

.7

ליאת ארבל ,רות אלוש

אישור מסגרת חח"ד עבור עיריית קרית אונו לשנת  2020על סכום של
עד  5%מתקציב העירייה.

מר גל ישראל:

אישור מסגרת חח"ד עבור עיריית קרית אונו לשנת 2020

על סך של  5%מתקציב העירייה .כל שנה ,לקראת השנה הבאה ,בשביל שנוכל
להיות במינוס בבנק ,מה שלא קורה .אז אנחנו מאשרים את המסגרת ,כי רק ככה
עושים לנו את זה לשנה הבאה ,במשך שנים .מי בעד? פה אחד .תודה רבה.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר מסגרת חח"ד עבור עיריית קרית אונו
לשנת  2020על סכום של עד  5%מתקציב העירייה.

בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל.

לא נכחו בהצבעה( ) 2

.8

ליאת ארבל ,רות אלוש

אישור פרוטוקול ועדת שמ ות מיום . 3.12.19

מר גל ישראל:

אישור פרוטוקול ועדת שמות .מי בעד? פה אחד .תודה

רבה.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר פרוטוקול ועדת שמות מיום . 3.12.19
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בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל.

לא נכחו בהצבעה( ) 2

.9

ליאת ארבל ,רות אלוש

אישור פרוטוקול ועדת תנועה מס'  100מיום . 5.11.19

מר גל ישראל:

אישור פרוטוקול ועדת תנועה מס'  . 100בוא'נה ,איזו

ועדת תנועה ,משה ,מספר  . 100מי בעד?

מר מיכלס גיל:

רק ש נייה ,אני רוצה להבין ,יש עוד ועדה שנקראת ועדת

זהירות בדרכים ,שלא כונסה אפילו פעם אחת.
מר גל ישראל:

זה לא קשור ,מה אתה רוצה?

מר מיכלס גיל:

זו לא אותה ועדה?

מר גל ישראל:

לא ,לא.

דוברת :

אם אתה שם...

מר מיכלס גיל:

אני לא שם.

מר גל ישראל:

רגע  ,על מי אתה מלין?

מר מיכלס גיל:

לא יודע ,הוא היו"ר ,הוא לא מכנס אותה.
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מר דאלי משה:

אני לא יו"ר ,מה אתה רוצה?

מר גל ישראל:

לא ,הוא לא היו"ר ,הוא רק ועדת תנועה.

מר מיכלס גיל:

אה ,אתה לא היו"ר? עכשיו אני מבין הכל.

מר גל ישראל:

מי בעד? פה אחד ,ת ודה רבה.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר פרוטוקול ועדת תנועה מס'  100מיום
. 5.11.19

בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל.

לא נכחו בהצבעה( ) 2

. 10

ל יאת ארבל ,רות אלוש

אישור השתתפות בקווי סוף שבוע המטרופוליניים יחד עם עיריית תל
אביב ,גבעתיים ורמת השרון ,בסך של  ₪ 240,000לשנה .סעיפי תחבורה
ושינויים ארגוניים  +התחייבות.

מר גל ישראל:

עכשיו אנחנו בדיוק בסיפור של התחבורה הציבורית,

בבקשה אפרת.

גב' ה רציקוביץ יעל:

ליאת בתחבורה הציבורית הלכה?

מר גל ישראל:

אני יודע.

גב ' בומגרטן אלונה:

ישראל ,כל הכבוד לך ולכל חברי מועצת העיר.
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מר גל ישראל:

רגע .כל הכבוד לכולנו ,אנחנו הולכים לעשות היסטוריה

במדינה ,זה הכל.

מר מיכלס גיל:

 ...עו"ד מירון.

מר גל ישרא ל:

עו"ד מירון ,אתה יודע שהוא עוה"ד של הפועל המזרחי.

(מדברים ביחד)

מר גל ישראל:

נעים בסופ"ש ,כן אפרת.

גב' אפרת מועלם:

טוב ,לי קוראים אפרת ,מי שלא מכיר .אנחנו הצטרפנו

לעיריית תל תל אביב ,שהובילה את הנושא .אני בכמה דקות וכמה שקפים אסביר
לכם ככה בקצרה .אם יש שאלות ,בכיף .הרעיון הוא ככה ,יש  6קווים :קו 705
מגבעתיים לבית חולים וולפסון ,קו  706מרמת השרון צומת מרשה לנמל יפו ,קו
 707מרמת השרון לנמל יפו  ,קו  708מקרית עתידים ברמת החייל לבית החולים
וולפסון ,קו  709סינמה סיטי גלילות דרך הטייסים ,ואנחנו זה קו  , 710זה מקרית
אונו לגני יהושע 6 .קווים שאפשר להחליף ביניהם .יש כ  500 -תחנות בכל הקווים.

גב' הרציקוביץ יעל:

מה זה אפשר להחליף ביניהם?

גב' אפרת מועלם:

זאת אומרת ,אם את נוסעת היום -

גב' הרציקוביץ יעל:

אפשר קרית אונו סינמה סיטי?

דובר:

עולה ויורדת.
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גב' אפרת מועלם:

כן ,עולה ויורדת.

מר מיכלס גיל:

ממילא זה לא עולה כסף ,אז זה לא משנה.

גב' הרציקוביץ יעל:

זה רק עולה זמן .מה זה לא?

גב' אפרת מועלם:

זמן .אבל שבת ,מי ממהר? מינואר  2020מתכננת עיריית

תל אביב להוסיף רשויות נוספות ,הן אמורות להצטרף .עוד לא יד וע בדיוק מי ומה,
אבל יהיו .הקו שלנו שנקרא קו  , 710כמו שאמרתי מפסגת אונו ,תחנת היציאה שלו
זה על יד הקאנטרי ברפאל איתן .הוא נוסע דרך לוי אשכול ,תיכף אני אפרט יותר.
התחנה הסופית שלו בגני יהושע .תכלס ,זה כמעט על הקו מי שמכיר של  . 56תחנות
הקו מקרית אונו ,יש לנו  7תחנות שאנחנו נוסעים לכיוון גני יהושע .יש לכם את זה
מהספורטק אמרנו עד לתחנה אחרונה זה בן גוריון שלמה המלך ,ובחזרה שאנחנו
חוזרים ,יש משלמה המלך נחל גמלא עד לדרך רפאל איתן שזו התחנה הסופית .יש
בכל התחנות מיתוג .עוד פעם ,זה הכל היה על פי בקשתה של תל אביב שה ובילה את
כל העסק .אז אתם יכולים לראות את התחנות שהאוטובוס עוצר .דרך אגב ,הוא
לא עוצר לכולם ,איפה שיש את המיתוג ,הוא עוצר.
יום שישי התחלנו את הפרויקט הזה ב  , 22.11 -אנחנו התחלנו עם מיניבוסים.
השבוע הראשון היה ביקוש רב ,ולכן בעזרת ההצעה של תל אביב ,אנחנו עברנ ו
לאוטובוסים  ,שרכב כוננות מונגש על בסיס קריאה .אתם רואים ,ממש היה ביקוש,
תיכף אני אראה לכם גם נתונים ,זה היה יום שישי בערב .הנתונים לאחר השבוע
השני ,דרך אגב 710 ,היה הקו הכי חזק בכל  6הקווים .סך הכל השתמשו בקו 2,729
נוסעים ,אני מדברת שישי שבת ,ממוצע ברכב  38נוסעים ... ,כל היום ,בממוצע 150
נוסעים בשעה.
הרעיון ה וא ככה ,הקו מתחיל ב  , 05:00 -הוא היהצריך להתחיל ב  06:00 -ביום שישי,
אבל עקב הביקוש בשבוע השני הוא התחיל ב  , 05:00 -יצא אוטובוס אחד ,בשעה
 06:00עד  02:00בלילה ,זאת אומרת ,גם מפה וגם מתל אביב .כל חצי שעה
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אוט ובוס .העלות השנתית כ  .₪ 240,000 -התשלום יכול להשתנות כתוצאה
מהצטרפות רשויות נוספות .הרעיון שירד אם עוד יצטרפו ,הוא לא יכלה ,הוא ירד.
וזה סתם נחמד ,אני מקווה שאולי חלקכם ראו את זה .אני מקווה שתשמעו גם...
לא שומעים ,אבל תקראו ,זה נחמד.

מר גל ישראל:

מכירים ,ראו את זה כולם.

גב' אפרת מועלם:

לא כולם ,זה יפה .חבל שלא שומעים.

מר נפתלי כהן :

מה זה ,פנטומימה?

מר גל ישראל:

אתם צריכים לעשות מרכזי בינוי בשבת ,נפתלי.

גב' ארבל ליאת:

אולי פספסתי את ההקדמה ,אני מתנצלת 2 .שאלות.

מר גל ישראל:

היה רק את הסקירה ,הכל טוב.

גב' ארבל ליאת:

קודם כל ,אלון ,מה קורה עם המכתב הזה? יש לנו הגנת

דירקטורים? מה הולך?

גב ' בומגרטן אלונה:

זה עוד כמה מנדטים...

גב' ארבל ליאת:

מעולה ,אבל עדיין אני רוצה לדעת אם יש -

דובר:

לא הבנתי את מי הוא מי מייצג בכלל.

גב' ארבל ליאת:

גם אני לא.
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מר נפתלי כהן :

סליחה ,ניצן ,אתה לא אמור להתערב מהספסלים.

מר גל ישראל:

אתה רוצה לענות ,אלון?

עו"ד אלון רום:

כן ,יש פה מכתב שהגיע.

מר נפתלי כהן :

כן ,קראתי אותו בעיון רב.

עו"ד אלון רום:

שמונה טענות רבות ומגוונות באשר לסמכות ההפעלה,

העצירה ,מערך תחבורה אם בכלל.

גב' הרציקוביץ יעל:

קראנו את .השאלה אם...

עו"ד אלון רום:

אני אומר שהמכתב מפורט וכולל טענות פסלות מכל הבא

ליד ,נאמר ככה .ככלל ,עיריית תל אביב היא זו שמפעילה ובדקה את זה ברמה
המשפטית ,שהנושא הזה כפי שאני מבין ,זכה שם להגנה מש פטית מלאה .אנחנו לא
אלה שמעסיקים את הנהגים ,אנחנו לא אלה ש...

דוברת :

אנחנו מאשרים.

גב' ארבל ליאת:

אלון ,אני שאלתי שאלה מאוד פשוטה.

מר גל ישראל:

אנחנו קונים שירותים ,כמו שעולים באוטובוס.

עו"ד אלון רום:

אני מגיע ,ה יות וכל אחד יכול ...חלק מסוים ,אז אני

מסביר.
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גב ' בומגרטן אלונה:

כבודו ,שורה תחתונה .אתה עושה את זה כמו בארץ

נהדרת.

מר מיכלס גיל:

השאלה אם יש לנו...

גב' ארבל ליאת:

כן ,זה מה שאני שואלת.

עו"ד אלון רום:

סליחה ,בסיכומו של יום ,כמו שאמרתי ,ההתייחסות

לכך היא שנושא שעכשיו נבחן הוא גם כפיילוט ,ואני סבור שהוא בסמכות המועצה
לדון עליו .אתם סוברנים וריבוניים לקבל החלטות.

מר נפתלי כהן :

אבל זה לא התשובה.

עו"ד אלון רום:

כפועל יוצא מזה ,כל החלטה שאתם מקבלים שהיא

בתחום אחריותכם ,שהריבונות חלה ,מוגן על ידי ) 1 :נושאי המשרה ,הביטוחים
המתאי מים שיש של הרשות ,והיות ולדעתי הוא סביר ,לטעמי כיועץ משפטי סביר
לדיון ,אני חושב שיש עליו הגנה משפטית מלאה.

מר גל ישראל:

 ...כל הרשויות האחרות.

מר יעקובי ירון :

דיברתי עם מיטל להבי ,סגנית ראש עיריית תל אביב ,הם

כבר שכרו עו"ד.

גב' ארבל ליאת:

הכל בסדר  ,אין בעיה .רציתי לדעת מה...

מר יעקובי ירון :

בנוסף יהיה לכם עוד מידע ,ששכרו את עוה"ד שייצג
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אותם בנושא המרכולים ,והוא מטפל בכל העיריות היא הבטיחה לי.

גב' ארבל ליאת:

שאלה נוספת ,המסגרת התקציבית שמוצגת לנו כרגע,

מתייחס למיניבוסים?

מר גל ישראל:

לאוטוב וסים ,וזה רק ירד אם רמת גן יצטרפו.

גב' ארבל ליאת:

לא ,בסדר ,אני רק רציתי לדעת...

מר גל ישראל:

זה המחיר בכתב ההתחייבות שלנו .אנחנו משלמים

לעיריית תל אביב.

גב' ארבל ליאת:

אבל לפי התעריף המעודכן של אוטובוסים?

מר גל ישראל:

אנחנו ..עבור השירות שהם נ ותנים .אנחנו לא מעסיקים,

ולכן גם עיריית תל אביב היא זו שמטפלת בכל הנושאים .גם משפטית ,גם
נגישותית ,גם בטיחותית ,מכל הדברים האלה .והמחיר הזה הוא מחיר ל 2 -
אוטובוסים לשעה בכל כיוון.

גב' ארבל ליאת:

בסדר.

מר גל ישראל:

 8שעות ביום שישי בערב 8 ,שעות ביום שב ת .הקדימו

את זה ,כי היה ביקוש של הילדים לצאת יותר מוקדם בשעה  17:00בחורף ,זה
יחזור להיות  8שעות.

גב' ארבל ליאת:

זאת אומרת ,לפי הביצוע בפועל כרגע ,לא לפי ה?...
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מר גל ישראל:

כן ,היום יש לנו  9שעות 2 ,אוטובוסים לכל כיוון שהם

כמעט מאים.

מר מיכלס גיל:

אדוני ראש העיר ,אני לא מצליח להבין.

גב' הרציקוביץ יעל:

מצלמים ישיבות מועצה.

מר מיכלס גיל:

ועדת שקיפות מצלמת ?...זה לא בסדר.

גב ' בומגרטן אלונה:

זה רגע היסטורי ,זה רגע היסטורי.

מר מיכלס גיל:

אין לנו בעיה ,שיהיה צילומים לכל העם ,לא רק מה שאת

רוצה.

גב ' בומגרטן אלונה:

זה רגע היסטורי שהמיעוט הנרדף במדינה הזאת ,מצליח

להוביל מהלך.

מר גל ישראל:

אלונה ,יאללה די.

גב ' בומגרטן אלונה:

רגע ,ישראל ,אבל למה רמת גן לא?

מר גל ישראל:

אגב ,אם רמת גן יהיו בתמונה ,המחיר ירד גם לנו ,גם

לרמת גן וגם לתל אביב.

גב ' בומגרטן אלונה:

אבל הוא אמר שהוא בפנים.

מר גל ישראל:

די .כן ,בבקשה .נפתלי מבקש לדבר ,נפתלי ,בבקשה.
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מר נפתלי כהן :

ערב טוב ,האמת שאני רוצה לתת פה מה המשמעות של

עם ישראל ,ואתם בסופו של יום תחליטו מה שתחליטו ,אני אכבד.

גב ' בומגרטן אלונה:

תחסוך לנו ,תחסוך לנו.

מר גל ישראל:

די ,תנו לו.

מר נפתלי כהן :

אני מבקש שלא תפריעי לי ,אני כיבדתי אותך ,לא

הפרעתי לך ,נכון? בני ישר אל היו במצרים עשרות שנים ,מאות שנים ,הגיעו ל 49 -
שערי טומאה ,עוד שער אחד ,אין עם ישראל .יצאו בני ישראל למדבר על ידי משה
ר בנו ,הלכו בפועל  40שנה .ואם ניקח את ההליכה האמיתית ,זה  3ימים .למה 40
שנה? ...שהגיע ל  49 -שערי טומאה ,זה לגבי עם ישראל .נושא של מה החזיק את עם
ישראל מדורי דורות.

גב' הרציקוביץ יעל:

זה יהיה ארוך.

מר נפתלי כהן :

מה החזיק את עם ישראל מדורי דורות אם לא האמו נה?

עברו את המדבר ,עברו שואה ,עברו הכל ,זה דבר ראשון .דבר שני ,אם יש פה
הסעות ,כפי שאתם באים פה להצביע ,אז אני חושב שיש פה קיפוח מגזרי .יש פה
איפה ואיפה .אי אפשר להצביע על דבר שהוא קיפוח מגזרי ,חוסר שוויון שצועק
לשמיים .עם כל הכבוד ,יש גם את הציבור הזה ויש גם את הציבור הזה .אז אולי
נביא עוד יומיים בשבוע לציבור שלא נוסע בשבת ,גם הוא זכאי לנסוע בחינם ,אם
יש לנו אפשרות .למה שלא נעשה את זה?
קחו דוגמא קלאסית ,מה המשמעות של יהודי שלא עובד בשבת .יהודי מכר לגוי את
הפרה שלו ,בא הבן אדם הגוי ביום ראשון ליהודי ,אומר ל ו 'אדוני ,יש פה בטח
טעות ,הפרה לא עובדת בשבת' .אמר לו 'מה הבעיה? תביא אותה' .לחש לה באוזן
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'מכרתי אותך לגוי ,מותר לך' .אז ע ם ישראל זה לא גוי של כלל הציבור .צריך
להתחשב גם בציבור הזה וגם בציבור הזה .אבל לבוא לעשות דבר כזה בצורה
מוקצנת ,בצורה שהיא לא שוויונית  ,שמגזרית זה פשוט לרמוס את השבת ,ועל זה
אני מוחה .תודה רבה .תחשבו פעמיים.

מר גל ישראל:

עוד מישהו רוצה לדבר?

גב ' בומגרטן אלונה:

איך הילדים ייסעו?

מר גל ישראל:

נו ,אלונה.

גב' קניסטר כוכבה:

די ,אלונה ,עזבי.

מר נפתלי כהן :

אני אקח אותם מוצאי שבת.

מר מיכלס גיל:

קודם כל שיהיה ברור שאני מברך על ההחלטה הזאת.

אנחנו כבר מ  2003 -מנסים פעם אחרי פעם ,כל פעם באינטרוולים כאלה ואחרים
בשיתוף עם גורמים אחרים ,לסדר לעצמנו תחבורה ציבורית בשבת ,ולא מצליחים.
אז אם הפעם זה יצליח -

גב' ארבל ליאת:

זה מצליח ,זה קורה.

מר נפתלי כהן :

זה זמני ,חלף עם הרוח.

גב' ארבל ליאת:

אני מקווה שזה קורה.

מר נפתלי כהן :

זה רק החלום הוורוד שלכם ,זה לא יקרה ,אל תדאג.
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מר מיכלס גיל:

לא הפרעתי לך ,נו .שב  3.3 -או ב  , 4.3 -לא יודע מתי,

תקום ממשלה כזאת שגם תאשר לנו לגבות גם תשלום ואז יהי ה לנו יותר קל
להרחיב את השירות הזה לתושבים .אבל יש דבר אחד שאני לא מצליח להבין,
הקואליציה הזאת בהרכב הקודם שלה ,בבחירות הקודמות ,היה לי הסכם ,היה לי
חופש הצבעה מוחלט לענייני תכנון ובנייה .ואני מזכיר לכל חברי הקואליציה
שרובם היו אז גם חברים ,לא תמיד מצא חן בעיניהם .וכשפעם אחת העזרתי לחרוג
מחופש ההצבעה הרגיל והחלטתי ללכת בהצבעת התקציב ,התנפלו עליי כמוצא שלל
רב .אני לא מצליח להבין ,לא אותך ישראל ,ולא את אדוני סגן ראש העיר ,איך
בסעיף כל כך מהותי של ההסכם הקואליציוני ,שמדבר על ...הקואליציה תעמיד
בראש מעייניה את הנושאים הבאים בסעיף  , 5שמירת הסטטוס קוו בנושא דת.
עכשיו רבותיי זה סעיף מהותי .וכמו שאני מניח ,ואני מכיר את הנפשות הפועלות,
בישיבת הקואליציה שאני לא הייתי שותף לה  ,הוא זכה לרוב .אז אני לא מבין
קודם כל איך קואליציה מוצקה כמו שלכם מאפשרת כנראה ,ככה אני מניח ,למר
כהן וחברו ,להצביע נגד החלטת הקואליציה.

מר עשהאל עמית:

אבל עוד לא הצביעו .יש ל ...אתה יודע מי הצביע?

מר מיכלס גיל:

יתרה מזאת ,אני לא מצליח להבין ,מר נפתלי כהן ,עד

לאן הגענו? איך אתה ,באמת אני שואל ,איך אתה ממשיך לשבת בקואליציה הזאת,
אחרי מה שאמרת לפני דקה ,כשהנושא המהותי שאתה יושב בו ,שברו אותו
לחתיכות אצלך? עכשיו אני רוצה לעזור לך ,אני מבטיח לך ,הנה קבל עם ועדה -

גב' קניסטר כוכבה:

בשביל זה לפיד לא נהיה ראש ממשלה.

מר מיכלס גיל:

אני מבטח לך קבל עם ועדה ,הנה ,יש פה  15עדים ,שאם

אתה תרים את הכפפה ו תפרוש מהקואליציה הזאת שלטענתך מחללת שבת בצורה
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דרסטית ,אנחנו לא ניכנס במקומך לקואליציה הזאת .זה מה שרציתי להגיד לך.

מר נפתלי כהן :

תצביע נגד.

מר מיכלס גיל:

אני לא אצביע נגד ,כי אני בעד.

גב ' בומגרטן אלונה:

למה כל הדתיים נכנסים לכל הקואליציה?

מר מיכלס גיל:

לא יודע.

גב ' בומגרטן אלונה:

כי הם מקבלים כסף.

מר מיכלס גיל:

אני לא מצליח להבין .זה נושא כל כך מהותי.

גב ' בומגרטן אלונה:

גיל ,בוא אני אסביר לך.

מר מיכלס גיל:

כשלי היה חשוב תקציב המתנ"ס ,קמתי והלכתי.

(מדברים ביחד)

גב ' בומגרטן אלונה:

אנחנו נותנים כסף והם לא נותנים עבודה .נותנים כסף

לחרדים בממשלה והם מצביעים ,זה הסיפור.

מר גל ישראל:

אלונה ,אלונה .תודה .אני חושב שהיה לזה התייחסות גם

בדיוני הקואליציה ,ואתה לא חבר בקואליציה הזאת ,אז אתה בטח לא יודע מה
התייחסת ,זה כל הסעיפים שבהסכמים הקואליצי וניים ,ומה איתנו ומה לא איתנו.
וגם על זה היו התייחסויות ,כי אצלנו גם דנים בסעיפים שהם כתובים בדף שאת
הקראת אותו ,ואנחנו גם מפרסמים אותם ,אז אתה יכול להיות רגוע גם לעניינו של
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נפתלי .אני רוצה להביא את הסעיף להצבעה ,אישור השתתפות בקווי סוף שבוע
המטרופוליניים יחד עם עיריית תל אביב ,גבעתיים ורמת השרון ,בסך של 240,000
 ₪לשנה  .אגב ,זה כולל מע"מ גם .סעיפי תחבורה ושינויים ארגוניים פלוס
התחייבות .מי בעד?

גב' הרציקוביץ יעל:

ה  ₪ 240,000 -יכול לרדת.

גב ' בומגרטן אלונה:

אפשר גם להעלות ,זו הוצאה מבורכת.

מר גל ישראל:

ג יל ,מה?

דוברת :

שירות לתושבים ,בשביל זה אנחנו פה.

גב ' בומגרטן אלונה:

נכון ,בדיוק.

מר חיים סופר:

גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,רותי אלוש ,ליאת

ארבל ,נירית בלייר ,ירון יעקובי ,עמית עשהאל ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר,
רון מלכה ,ישראל גל.

דובר:

רון מלכה לא הצביע.

מר חיים סופר:

סליחה.

מר גל ישראל:

וישראל גל .מי נגד? נפתלי כהן ומשה דאלי .רון מלכה

נמנע.

דובר:

אתה רואה שאנחנו אופוזיציה אחראית?
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רבותיי ,אני רוצה להגיד לכם שאנחנו כאן שותפים

מר גל ישראל:

להחלטה שאני מקווה שתהיה היסטורי ת .אנחנו מחזיקים סקרים שרוב הציבור
באופן מובהק מעוניין בתחבורה ציבו רית בסופי שבוע .מי שרוצה תחבורה ציבורית
אמיתית ולא חארטה ,לא יכול לעשות תחבורה ציבורית חלקית .תחבורה ציבורית,
בשביל שתוריד את כלי הרכב ,צריכה להיות רציפה במשך כל ימות השבוע ,ללא
בעיה ,ונוסע ת וחלקה .רק כך יתחילו לתרגל תחבורה ציבורית ,רק כך יתחילו
לנסוע בתחבורה ציבורית ,והלוואי והלוואי שהמדינה תיקח את זה תחת חסותה.

מר יעקובי ירון :

או שהיא תיתן לנו לגבות כסף.

מר גל ישראל:

או שתאשר לנו להוציא מטרופולין ,או שתאשר מוניות

שירות .תודה רבה לכם.

החלטה :

הוחלט

ברוב

קולות

לאשר

השתתפות

בקווי

שבוע

סוף

המטרופוליניים יחד עם עיריית תל אביב ,גבעתיים ורמת השרון,
בסך של  ₪ 240,000לשנה .סעיפי תחבורה ושינויים ארגוניים +
התחייבות.
בעד ( ) 11

ישראל

גל,

עמית עשהאל ,

אלונה

בומגרטן,

כוכבה

קניסטר,

ירון

יעקובי,

גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר,

ליאת ארבל ,רות אלוש רייף.
נגד ( ) 2

נפתלי כהן ,משה דאלי.

נמנע ( ) 1

רון מלכה.

. 11

דיווח למועצת העיר עפ"י סעיף ( 4ד') לנוהל תרומות משרד הפנים,
ובהסתמך על חוות דעת ועדת תרומות ,מאשר קבלת התרומה כמפורט
ב פרוטוקול מיום  2.12.19לבניית  2כיתות בבית הספר הדמוקרטי.
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מר גל ישראל:

קדימה ,סעיף  – 11דיווח נוהל קבלת תרומות .קיבלתם

את החומר על התרומה לכיתה בבית ספר?

גב' הרציקוביץ יעל:

כן ,אני רוצה לשאול מי זה הקבלן הנחמד הזה?

מר גל ישראל:

עמית זילברשטיין ,תושב העיר.

גב' הרציקוביץ יעל:

שהילדים שלו לומדים שם?

מר גל ישראל:

כן .עם צרכים מיוחדים .תרומה לבניית כיתה .מה עלות

התרומה? כ .₪ 200,000 -

מר חיים סופר:

לא ידוע בדיוק אם זה  ,₪ 200,000אולי מעט יותר.

מר גל ישראל:

כ .₪ 200,000 -

גב' הרציקוביץ יעל:

הוא בונה בעיה?

מר חיים סופר:

לא בונה בעיר.

מר נפתלי כהן :

לא ,לא ,לא.

מר חיים סופר:

בדקתי אותו ,כל התנאים הוא מקיים אותם . 100%

גב' הרציקוביץ יעל:

יישר כוח.
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מר גל ישראל:

מי בעד? פה אחד ,תודה רבה .בהתאם לנוהל התרומות,

יתקיים דיון בוועדת התרומות ,הומלץ ל אשר את התרומה הנ"ל ,ואני מודיע שהיא
מאושרת על ידי .בכלל לא צריך הצבעה .אז למה נתתי להם להצביע?

מר חיים סופר:

בסדר ,לא משנה .הצביעו ,זה בסדר.

מר גל ישראל:

יש כל מיני נוהלים חדשים ,גם אישרתם וגם אני

אישרתי.

. 12

אישור החלפת מורשה חתימה בחשבון הורים על שם חטיבת שז"ר ,גב'
מאיה שוורץ ת.ז , 033950718 .במקום גב' דנית אפל ת.ז. 27914969 .

מר גל ישראל:

סעיף  – 12אישור החלפת מורשה חתימה בחשבונות

הורים ,חטיבת שז"ר .מאיה שוורץ ת.ז 033950718 .במקום דנית אפל ת.ז.
 . 27914969מי בעד? פה אחד.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות ה חלפת מורשה חתימה בחשבון הורים על שם
חטיבת שז"ר ,גב' מאיה שוורץ ת.ז , 033950718 .במקום גב' דנית
אפל ת.ז. 27914969 .

בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמ ית עשהאל.

לא נכחו בהצבעה( ) 2

. 13

ליאת ארבל ,רות אלוש

אישור מורשה חתימה למנהלת ביה"ס חטיבת שז"ר ,גב' עדה נחום ת.ז.
 , 05074635ומנהלנית בית הספר ,גב' מזל שמעון ת.ז. 052198785 .
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אישור מורשה חתימה למנהלת ביה"ס חטיבת שז"ר ,עדה

מר גל ישראל:

נחום ת.ז , 05074635 .ו מנהלנית בית הספר ,מזל שמעון ת.ז . 052198785 .מי בעד?
פה אחד.

הוחלט ברוב קולות מורשה חתימה למנהלת ביה"ס חטיבת שז"ר ,גב'

חלטה :

עדה נחום ת.ז , 05074635 .ומנהלנית בית הספר ,גב' מזל שמעון ת.ז.
. 052198785
ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניס טר ,נפתלי כהן,

בעד ( ) 12

משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל.
לא נכחו בהצבעה( ) 2

. 14

ליאת ארבל ,רות אלוש

אישור מורשה חתימה בחשבונות הורים למנהלת בית הספר שרת גב'
ולארי אזאצ'י ת.ז , 069908358 .מזכירת בית הספר גב' דבורה יובל ת.ז.
 , 315072827נציגת הורים גב' כהן קייל קרן ת.ז. 31595440 .

מר גל ישראל:

אישור מורשה חתימה בחשבונות הורים למנהלת בית הספר

שרת גב' ולארי אזאצ'י ת.ז , 069908358 .מזכירת בית הספר גב' דבורה יובל ת.ז.
 , 315072827נציגת הורים גב' כהן קייל קרן ת.ז . 31595440 .מי בעד? פה אחד,
תודה רבה.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר מורשה חתימה בחשבונות הורים למנהלת
בית הספר שרת גב' ולארי אזאצ'י ת.ז , 069908358 .מזכירת בית
הספר גב' דבורה יובל ת.ז , 315072827 .נציגת הורים גב' כהן קייל
קרן ת.ז. 31595440 .

בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה  ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
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יעקבי ,עמית עשהאל.
לא נכחו בהצבעה( ) 2

. 15

ליאת ארבל ,רות אלוש

אישור מורשה חתימה בחשבונות בית הספר שרת למנהלת בית הספר
גב' ולארי אזאצ'י ת.ז , 069908358 .מזכירת בית הספר גב' דבורה יובל
ת.ז 315072827 .במקום גב' פנינה זוארץ.

מר גל ישראל:

אישור מורשה חתימה בחשבונות בית הספר שרת

למנהלת בית הספר גב' ולארי אזאצ'י ת.ז , 069908358 .מזכירת בית הספר גב'
דבורה יובל ת.ז 315072827 .במקום גב' פנינה זוארץ.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר מורשה חתימה בחשבונות בית הספר שרת
למנהלת בית הספר גב' ולארי אזאצ'י ת.ז , 069908358 .מזכירת בית
הספר גב' דבורה יובל ת.ז 315072827 .במקום גב' פנינה זוארץ.

בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל.

לא נכחו בהצבעה( ) 2

. 16

ליאת ארבל ,רות אלוש

החלפת חברים בוועדת מלגות ,נפתלי כהן במקום משה דאלי.

מר גל ישראל:

החלפת חברים בוועדת המלגות ,נפתלי כהן במקום משה

דאלי .מי בעד? פה אחד.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר החלפת חברים בוועדת מלגות ,נפתלי כהן
במקום משה דאלי.

בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
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משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל.
לא נכחו בהצבעה( ) 2

. 17

ליאת ארבל ,רות אלוש

אישור הסמכת פקח ,ברק פרלמן ת.ז. 30097629 .

מר גל ישראל:

אישור הסמכת פקח ברק פרלמן ,מי בעד? פה אחד.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר הסמכת פקח ,ברק פרלמן ת.ז. 30097629 .

בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
משה דא לי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל.

לא נכחו בהצבעה( ) 2

. 18

ליאת ארבל ,רות אלוש

אישור הגדלת חוזה קבלן חברת י .הבונים ל  50% -מהיקף העבודות.

מר גל ישראל:

אישור הגדלת חוזה קבלן חברת י .הבונים ל  50% -מהיקף

העבודה .מי בעד?

גב' הרציקוביץ יעל:

רגע,ש אלה .נחמד לאשר  . 50%לא הבנתי ,זו חברה

שביצעה במועדון הגמלאים ,ועכשיו מסיימת מה ,מסיימת את העבודה בפרס?

מר חיים סופר:

כן ,כן.

מר גל ישראל:

כן ,כן ,מסיימת .מסיימים את כל ה...

גב' הרציקוביץ יעל:

והגדלנו לה ? 50%
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מר גל ישראל :

בודואי ,בשביל שיוכלו לסיים.

מר חיים סופר:

שיעשה את ההשלמות בחטיבת פרס.

מר גל ישראל:

יכולנו לעצור את זה וללכת למכרז חדש ,אבל בסמכות

של המועצה לעשות  50%תוספת ולגמור את כל העבודות במקום ללכת למכרז חדש
של אותם אומדנים.

גב' הרציקוביץ יעל:

על כמה מדו בר?

מר גל ישראל:

 50 %מהיקף המכרז.

גב' הרציקוביץ יעל:

איפה זה כתוב?

גב' טירנה ססי:

 20כבר ביצענו ,כי בסמכות גזבר לאשר עד  25%ומעל...

גב' הרציקוביץ יעל:

אז על כמה הסכום?

גב' טירנה ססי:

זה השלמת עבודות בהיקף של מאות אלפי .₪

גב' הרציקוביץ יעל:

ו את אומרת לי שמאות אלפי  ₪עדיף לעלות  50%מאשר

לצאת למכרז חדש?

מר חיים סופר:

לא מעלים את המחיר.

מר גל ישראל:

לא מעלים את המחיר ,אנחנו סיימנו את הכסף של
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המכר ז .עכשיו אנחנו צריכים עבודות נוספות .במקום ללכת לעשות מכרז חדש,
להכניס קבלן חדש -

גב' הרציקוביץ יעל:

זה החריגות שאישרנו פה?

מר גל ישראל:

עבודות שאושרו ,מכרז שאושר.

גב' הרציקוביץ יעל:

חריגות.

מר מיכלס גיל:

זה לא היה צריך לעבור בוועדת כספים?

מר גל ישראל:

לא ,לא.

גב' טירנה ססי:

התשובה כן...

מר גל ישראל:

עבודות שאושרו .טוב ,מי בעד? פה אחד  ,תודה רבה.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר הגדלת ח וזה קבלן חברת י .הבונים ל 50% -
מהיקף העבודות.

בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל.

לא נכחו בהצבעה( ) 2

. 19

ליאת ארבל ,רות אלוש

אישור תב"ר שיפור פני העיר.₪ 300,000 ,
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מר גל ישראל:

אישור תב"ר שיפור פני העיר ,זה כל פעם חוזר באגף

שפ"ע ,כשהוא מסתיים ,אנחנו ממלאים אותו מחדש .₪ 300,000 ,מי בעד?

גב' הרציקוביץ יעל:

השדרוג לוחות מודעות זה  . .. ?₪ 50,000מי מסתכל על

לוחות המודעות האלה.

מר גל ישראל:

החלטה :
בעד ( ) 12

פה אחד ,תודה רבה.

הוחלט ברוב קולות לאשר תב"ר שיפור פני העיר.₪ 300,000 ,
ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בל ייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל.

לא נכחו בהצבעה( ) 2

. 20

ליאת ארבל ,רות אלוש

שונות.

מר גל ישראל:

אלון ,רצית להגיד משהו בסעיף שונות ,ביקשת.

עו"ד אלון רום:

ועדת המכרזים דנה היום באחד המכרזים שהוא נקרא

הטמעה ומחשוב.

דוברת :

תקשוב בתי הספר.

עו"ד אלון רו ם:

והחליטה לפסול אותו ,מנימוקים שהתקיימו בתוך

הוועדה ,לא עמדו בתנאי הסף .יש חובה להעלות את זה להצבעה ולקבל את
אישורכם לפסילת המכרז .נצא למכרז חדש .בימים הקרובים בניסוח טיפה שונה
עבור צרכי העירייה .הטמעה של תמיכה לתלמידים בבתי הספר.
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מר חיים סופר:

היו  2מועמדים ושניהם לא עמדו בתנאי הסף.

גב' קניסטר כוכבה:

אחד בעל העסק ,אחד עבד אצל בעלי העסק.

מר רון מלכה :

 2הגישו 2 ,מועמדים?

(מדברים ביחד)

מר גל ישראל:

טוב ,צריך להצביע על זה?

עו"ד אלון רום:

כן ,אפשר להצביע.

מר גל ישראל:

טוב ,מי בעד לאשר את זה? פה אחד .תודה רבה.

גב' הרציקוביץ יעל:

רגע ,אני נמנעת.

מר גל ישראל:

נמנעת יעל הרציקוביץ.

גב' הרציקוביץ יעל:

כי אני לא מכירה.

מר גל ישראל:

טוב ,תודה רבה לכם ,חברים .תודה רבה לכולם .חג

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר פסילת מכרז פומבי למתן שרותי תמיכה
והטמעה של תכניות מתוקשבות בבתי הספר ויציאה למכרז חדש

בעד ( ) 13

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,ירון יעקובי,
עמית עשהאל .גיל מיכלס ,שי וידס ,נירית בלייר ,ליאת ארבל,
רות אלוש רייף ,נפתלי כהן ,משה דאלי.
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נגד ( ) 0
נמ נע ( ) 1

יעל הרציקוביץ

סיום הישיבה !

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
חיים סופר
מנכ"ל העירייה
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קובץ החלטות

.2

אישור תנאי שכרו של מנכ"ל העירייה ,מר חיים סופר ,בחוזה בכירים
לפי  100%שכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר תנאי שכרו של מנכ"ל העירייה ,מר חיים
סופר ,בחוזה בכירים לפי  100%שכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד
הפנים.

בעד
.3

פה אחד.
אישור מורשה חתימה למר חיים סופר מנכ"ל העירייה ,עד סכום כולל
של .₪ 500,000

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר מורשה חתימה למר חיים סופר מנ כ"ל
העירייה ,עד סכום כולל של .₪ 500,000

בעד
.4

פה אחד.
אישור מינוי גב' מיכל רוזנשיין ת.ז , 027914763 .למנהלת אגף שירות
לתושב  70% - 60%משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים החל
מתאריך . 10.12.19

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר מינוי גב' מיכל רוזנשיין ת.ז, 027 914763 .
למנהלת אגף שירות לתושב  70% - 60%משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור
משרד הפנים החל מתאריך . 10.12.19

בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל.

לא נכחו בהצבעה( ) 2

ליאת ארבל ,רות אלוש.
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.5

אישור מינוי מר חיים סופר מנכ"ל העירייה ,כדירקטור בחברה
הכלכלית לפיתוח קרית אונו במקום עו"ד יוסי קדוש.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר מינוי מר חיים סופר מנכ"ל העירייה,
כדירקטור בחברה הכלכלית לפיתוח קרית אונו במקום עו" ד יוסי
קדוש.

בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל.

לא נכחו בהצבעה( ) 2
.6

ליאת ארבל ,רות אלוש.

אישור נציגת העירייה ,גב' ליאת גרוסמן תמיר ,כדירקטורית בחברה
הכלכלית לפיתוח קרית אונו במקום ד"ר ירדנה חדד.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר נציגת העירייה ,גב' ליאת גרוסמן תמיר,
כדירקטורית בחברה הכלכלית לפיתוח קרית אונו במקום ד"ר ירדנה
חדד.

בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפ תלי כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל.

לא נכחו בהצבעה( ) 2

.7

ליאת ארבל ,רות אלוש

אישור מסגרת חח"ד עבור עיריית קרית אונו לשנת  2020על סכום של
עד  5%מתקציב העירייה.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר מסגרת חח"ד עבור עיריית קרית אונו
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לשנת  2020על סכום של עד  5%מתקציב העירייה.
בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל.

לא נכחו בהצבעה( ) 2
.8

ליאת ארבל ,רות אלוש

אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום . 3.12.19

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר פרוטוקול ועדת שמות מיום . 3.12.19

בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,ע מית עשהאל.

לא נכחו בהצבעה( ) 2
.9
החלטה :

ליאת ארבל ,רות אלוש

אישור פרוטוקול ועדת תנועה מס'  100מיום . 5.11.19
הוחלט ברוב קולות לאשר פרוטוקול ועדת תנועה מס'  100מיום
. 5.11.19

בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל.

לא נכחו בהצבעה( ) 2

. 10

ליאת ארבל ,רות אלוש

אישור השתתפות בקווי סוף שבוע המטרופוליניים יחד עם עיריית תל
אביב ,גבעתיים ורמת השרון ,בסך של  ₪ 240,000לשנה .סעיפי תחבורה
ושינויים ארגוניים  +התחייבות.

החלטה :

הוחלט

ברוב

קולות

לאשר

השתתפות

בקווי

סוף

שבוע

המטרופוליניים יחד עם עיריית תל אביב ,גבעתיים ורמת השרון,
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בסך של  ₪ 240,000לשנה .סעיפי תחבורה ושינויים ארגוניים +
התחייבות.
בעד ( ) 11

ישראל

גל,

אלונה

בומגרטן,

כוכבה

קניסטר,

ירון

יעקובי,

עמית עשהאל  ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר,
ליאת ארבל ,רות אלוש רייף.
נגד ( ) 2

נפתלי כהן ,משה דאלי.

נמנע ( ) 1

רון מלכה.

. 12

אישור החלפת מורשה חתימה בחשבון הורים על שם חטיבת שז"ר ,גב'
מאיה שוורץ ת.ז , 033950718 .במקום גב' דנית אפל ת.ז . 27914969 .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת מורשה חתימה בחשבון הורים על
שם חטיבת שז"ר ,גב' מאיה שוורץ ת.ז , 033950718 .במקום גב'
דנית אפל ת.ז. 27914969 .

בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרצ יקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל.

לא נכחו בהצבעה( ) 2
. 13

ליאת ארבל ,רות אלוש

אישור מורשה חתימה למנהלת ביה"ס חטיבת שז"ר ,גב' עדה נחום ת.ז.
 , 05074635ומנהלנית בית הספר ,גב' מזל שמעון ת.ז. 052198785 .

חלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר מורשה חתימ ה למנהלת ביה"ס חטיבת
שז"ר ,גב' עדה נחום ת.ז , 05074635 .ומנהלנית בית הספר ,גב' מזל
שמעון ת.ז. 052198785 .

בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל .

לא נכחו בהצבעה( ) 2

ליאת ארבל ,רות אלוש
44

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר  14/19מיום 9.12.19

. 14

אישור מורשה חתימה בחשבונות הורים למנהלת בית הספר שרת גב'
ולארי אזאצ'י ת.ז , 069908358 .מזכירת בית הספר גב' דבורה יובל ת.ז.
 , 315072827נציגת הורים גב' כהן קייל קרן ת.ז. 31595440 .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר מור שה חתימה בחשבונות הורים למנהלת
בית הספר שרת גב' ולארי אזאצ'י ת.ז , 069908358 .מזכירת בית
הספר גב' דבורה יובל ת.ז , 315072827 .נציגת הורים גב' כהן קייל
קרן ת.ז. 31595440 .

בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
משה דאלי ,גיל מ יכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל.

לא נכחו בהצבעה( ) 2
. 15

ליאת ארבל ,רות אלוש

אישור מורשה חתימה בחשבונות בית הספר שרת למנהלת בית הספר
גב' ולארי אזאצ'י ת.ז , 069908358 .מזכירת בית הספר גב' דבורה יובל
ת.ז 315072827 .במקום גב' פ נינה זוארץ.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר מורשה חתימה בחשבונות בית הספר שרת
למנהלת בית הספר גב' ולארי אזאצ'י ת.ז , 069908358 .מזכירת בית
הספר גב' דבורה יובל ת.ז 315072827 .במקום גב' פנינה זוארץ.

בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל.

לא נכחו בהצבעה( ) 2
. 16
החלטה :

ליאת ארבל ,רות אלוש

החלפת חברים בוועדת מלגות ,נפתלי כהן במקום משה דאלי.
הוחלט פה אחד לאשר החלפת חברים בוועדת מלגות ,נפתלי כהן
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במקום משה דאלי.
בעד ( ) 11

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל.

לא נכחו בהצבעה( ) 2
. 17

ליאת ארבל ,רות אלוש

אישור הסמכת פקח ,ברק פרלמן ת.ז. 30097629 .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר הסמכת פקח ,ברק פרלמן ת.ז. 30097629 .

בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל.

לא נכחו בהצבעה( ) 2
. 18
החלטה :

ליאת ארבל ,רות אלוש

אישור הגדלת חוזה קבלן חברת י .הבונים ל  50% -מהיקף העבודות.
הוחלט ברוב קולות לאשר הגדלת חוזה קבלן חברת י .הבונים ל 50% -
מהיקף העבודות.

בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס  ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל.

לא נכחו בהצבעה( ) 2

ליאת ארבל ,רות אלוש
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. 19

אישור תב"ר שיפור פני העיר.₪ 300,000 ,

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר שיפור פני העיר.₪ 300,000 ,

בעד ( ) 12

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,נפתל י כהן,
משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,נירית בלייר ,ירון
יעקבי ,עמית עשהאל.

לא נכחו בהצבעה( ) 2
. 20
החלטה :

ליאת ארבל ,רות אלוש

שונות.
הוחלט ברוב קולות לאשר פסילת מכרז פומבי למתן שרותי תמיכה
והטמעה של תכניות מתוקשבות בבתי הספר ויציאה למכרז חדש .

בעד ( ) 11

ישראל גל ,רון מלכה ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,ירון יעקובי,
עמית עשהאל

גיל מיכלס ,שי וידס ,נירית בלייר ,נפתלי כהן ,משה

דאלי.
לא נכחו בהצבעה (  ) 2ליאת ארבל ,רות אלוש
נמנע ( ) 1

יעל הרציקוביץ

_________ ______
ישראל גל
ראש העירייה

______________
חיים סופר
מנכ"ל העירייה
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