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על סדר היום:
.1

דיווח ראש העיר.

.2

הצעה לסדר  -הגרלת הדירות המוזלות על ידי חברת אא ורה בשיתוף
העירייה ,לבקשת חברת המועצה לי א ת ארבל.

.3

אישור פרוטוקול ועדת תנועה מס'  97מיום  , 19.8.18סעיף . 11

.4

אישור פרוט וקול לועדת תנועה מס'  98מיום  , 10.2.19סעיף . 10

.5

אישור מורשת חתימה גב' נטלי יעקובי ת.ז 032534372 .בחשבון הורים בי"ס
אנתרופוסופי עד לאישור מירי המזכירה.

.6

א ישור מינוי מהנדס העיר מר צבי לוין ,בחוזה בכירים של  95% - 85%משכר
מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

.7

אישור מינוי מנכ"ל העירייה ,עו"ד יוסי קדוש ,בחוזה בכירים לפי 100%
משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

.8

אישור תב"ר תכנון ,ניהול ופיקוח לביה"ס תיכון ,ע"ס  6מיליון שח מקור
מימון בינ י ים ,היטלי השבחה לאחר אישור ועדת כספים.

.9

אישור תב"ר תכנון ,ניהול ופיקו ח לחטיבת ביניים ,ע"ס  4.5מיליון שח,
מקור מימון ביניים ,היטלי השבחה ,לאחר אישור ועדת כספים.

. 10

אישור הגב' ירדנה חדד כחברה בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח
קריית אונו כנציגת העירייה.

. 11

אישור השתתפות הרשות בעלות כרטיסי טיסה עבור גב' אורית סיני וגב' יעל
ק ורן ,מלוות משלחת תלמידי חטיבת ביניים שז"ר לגרמניה ,בתאריכים
 , 12/05-17/05/19במסגרת קשרי הידידות עם חטיבת ביניים אוסוואלד ואן
נל ברונינג במחוז אופנבך .השתתפות בסך  610דולר כל אחת.

. 12

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לחלוקת תמיכות לשנת . 2019

. 13

שונות.
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.1

ד יווח ראש העיר.

מר גל ישראל:

ערב טוב לכולם .אני מתכוון לפתוח את ישיבת המועצה.

אני רוצה לברך את חברת המועצה כוכבה קניסטר ,שגונבה לאוזניי שמועה
שמחתנת את בנה הקטן ,בשעה טובה .שיהיה לך המון  -המון מזל טוב.

גב' קניסטר כוכבה :

תודה רבה.

מר גל ישראל:

המלשינו ן עובד בעיר.

גב' קניסטר כוכבה :

 ...עוף גוזל.

מר גל ישראל:

הגוזל האחרון ,ברכות חמות .נמצא איתנו כאן רן ארנון

עם חלק ממשפחתו וילדיו .רן היקר ,שיבחנו אותך בישיבת מועצת העיר הקודמת.
אני חושב להגיד לילדים של רן ,אבא שלכם הוא גיבור אמיתי ,והוא רץ בתוך בניין
שעולה בלהבות קומה  -קומה ,ודפק דלת  -דלת ,לראות שאף אחד לא נשאר בבית,
והמגדל היה דולק .ואני חייב להגיד לכם שאפילו איזו זקנה אחת שיצאה החוצה,
סיפרה לי בהתרגשות גדולה שאילולא אבא שלכם ,היא הייתה ממשיכה לישון ,ואול
היא הייתה נחנקת שם בתוך העשן .ואני חושב שאבא ש לכם עשה עבודה יפה
ולדוגמא ,ואזרחות אמיצה .ורן ,אני רוצה להגיד לך באופן אישי תודה רבה .תה
היית גאווה שלנו ,גאווה גדולה ואמיתית .אנחנו נותנים לכם פה את המגן של
העיר .לרן ארנון ,בהערכה רבה על פעולתך הנחושה להצלת לכודים בזמן שריפה,
תוך גילוי אזרחות למופת ,בשמי ובשם כל חברי מועצת העיר ,יישר כוח .מגיע לך.
בואו ,חמודים.

גב' קניסטר כוכבה :

אבא גיבור מאוד.
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מר גל ישראל:

רן ,תודה רבה .אתה רוצה להגיד משהו פה לחברים

במועצה.

מר רן ארנון:

תודה .אני מאוד מעריך את זה שאתם לוקחים את הזמן

להעריך את האזרחים .בתור אזרח ,בתור תושב ,זה מאוד מוערך.

גב' קניסטר כוכבה :

יישר כוח.

מר רן ארנון:

בכל מקרה הייתי עושה את זה עוד פעם.

מר גל ישראל:

שמור על עצמך.

מר רן ארנון:

ואל תריבו.

מר גל ישראל:

טוב ,אז בהזדמנות זו ,נמצאת איתנו כאן מימי כהן,

מהמחלקה לגיל הרך במתנ"ס ,את הטקס במתנ"ס כבר עשינו לה .אבל אני רוצה
להוקיר את עשייתה הרבה .מימי התחילה לעבוד כאן עוד בשנת  . 1994היא עבדה
באגף החינוך כעוזרת מנהלת באגף .עוד לא היו לנו מעונות ולא היה לנו מרכז לגיל
הרך ,ולא היה מערכת צהרונים .ולימים ,בשנת  , 1997הקימו את כל המערך הנפלא
ה זה שהיום פעיל במתנ"ס בצורה דירה .ומימי הייתה נוטעת ...של הדבר הזה .ואני
רוצה להגיד לך ,מימי ,שאנחנו רוצים להודות לך .אגב ,אני חייב להגיד לך שעיתון
מעריב ,ביום שנכנסת לעבודה ,הכניס כתבה  -מימי כהן מצטרפת לעיריית קריית
אונו .בעמוד הראשי של ספטמבר  . 1994הנה ,זעם בירושלים על ערפאת ,שוקלים
להשהות את המו"מ לשלום.

מר יעקובי ירון :

החדשות לא השתנו.
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מר גל ישראל:

החופשה בשוויץ ,נשיקה לשנה החדשה ,ומימי כהן

הצטרפה .אנחנו מעניקים לך את זה ותעודת הערכה .תודה רבה לך ותעשי חיים
בפנסיה .תודה רבה .אפילו עיתון מעריב ידע שתעשי גדולות ונצורות.

גב' קניסטר כוכבה :

את מימי אני מכירה שנים רבות ,ובאמת סטטוס וסמל,

וההורים והילדים שחונכו על ידייך .מי ייתן וימשיכו את דרכך בדרכי נועם,
באהבת הזולת ,באהבת הילדים ,באכפתיות .באמת ,עשית את העבודה בצורה הכי
הוגנת ,הכי ישרה .אני מאחלת לך בריאות טובה כי זה המצרך ,ושיהיה לך
בהצלחה.

גב' מימי כהן:

 ...זכיתי להיות ,אני היום בעצם סוגרת מעגל להיכנס

לעבוד כאן ברשות ,באמת תחושת סיפוק שקיבלתי את המנדט ואת האמון ואת
הזכות להיות שותפה בהקמה של המרכז לגיל הרך ,בכל התחום של הגיל הרך ,ואני
גאה ככה היי תי לסיים איתו ולסיים את התפקיד שלי בתחושה שבאמת המערכת
ממשיכה לתפקד ,והרבה מאוד מהתושבים זוכים לשירות הזה של המרכז לגיל הרך.
אני מאוד מקווה שתמשיכו את המפעל הזה .תודה.

מר גל ישראל:

עד כאן הדיווחים שלי .לא היה לי איזה דיווח מיוחד.

נכון? על ההסדר של העובד ים? יש כאן  2הודעות שלי קצרות .משרד הפנים ומשרד
האוצר ,לא צריך אישור מיוחד כי זה באישור משרד הפנים ומשרד האוצר .יצאו
בהסדר עידוד פרישה לאנשים שקרובים לגיל הפנסיה .אנחנו נשב עם הוועד ,אנחנו
נעודד אותם.

גב' קניסטר כוכבה:

מה זה ,פנסיה תקציבית?

מר קדוש יוס י:

רק מעל  20שנה.
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מר גל ישראל:

אבל רק מעל  20שנה ,יקבלו עד  12חודש הסתגלות

בשביל לצאת בגיל מקודם.

גב' ארבל ליאת:

כמה כאלה יש?

מר גל ישראל:

יש כמה עשרות שזה מתאים להם .מי שרוצה.

גב' ארבל ליאת:

ברור ,ברור.

מר גל ישראל:

זה הכל מרצון .אנחנו נפנ ה לאנשים ונאפשר להם לבחור

אם הם רוצים לקחת את זה .במידה ויקבלו את זה ,זה תנאים מועדפים ,תנאים
טובים.

גב' ארבל ליאת:

זה משפיע על התקציב השנתי?

מר גל ישראל:

אני מניח שאם יהיו הרבה שירצו לקבל את זה ,זה ישפיע

על התקציב .עד מידה מסוימת של בודדים ,זה לא יש פיע .זה אחד .ליאת ,רצית
להגיד איזה משהו?

גב' גרוסמן תמיר ליאת :כן ,ב  8.3 -ציינו את יום האישה הבינלאומי ,וחילקתי
ככה לחברות המועצה וגם לעובדות עירייה מי שנוכחת כאן ,שי צנוע מהעירייה,
כולל הגברים ,גם זכיתם בעט .בחודש מרץ יש לנו מגוון פעילויות ,זה מעודכן באת ר
העירייה ,בפייסבוק .ובנוסף אני רוצה לבשר ,שהוצאנו ספר שהוא ספר קהילתי –
השתקפות נשית ,שיש בו  70היבטים בראי 70 ,שנה למדינה ,שהרוב זה תושבות
קרית אונו שכתבו בספר הזה .וכשהגעתי לישראל וככה שיתפתי אותו ,אז ישראל
אמר לי  -תחשבי בגדול ,כאילו מה זה רק להדפיס כמ ה עותקים ולעשות אירוע
השקה? תפני להוצאה לאור כדי שיוציאו באמת את הספר לאור .פניתי לסטימצקי,
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ואכן זה עבר את שלב הלקטורה ,ואנחנו כרגע בשלב של להוציא את הספר לאור
והוא יימכר בחנויות סטימצקי ,וגם תהיה השקה בחנות בסטימצקי בקרית אונו,
ככה שאני אשמח להזמין אתכם ו אתכן ,ושיהיה חודש האישה נפלא.

מר גל ישראל:

אגב ,אפשר ללכת פה בראש מורם ,קרית אונו מבחינת

יום הנשים וחגיגות הנשים ,מועצת העיר קרית אונו מקום ראשון בארץ עם ... 40%
אנחנו ומעלה אדומים  40%ייצוג נשי במועצת העיר ,שזה הגבוה ביותר במדינה.
זהו .אז בבקשה ליאת.

.2

הצעה לסדר  -הגרלת הדירות המוזלות על ידי חברת אא ורה בשיתוף
העירייה ,לבקשת חברת המועצה לי א ת ארבל.

גב' ארבל ליאת:

אז ככה ,למי שלא זוכר ,גיל ואני ועוד חברי מועצה

מהקדנציה הקודמת ,הגשנו עתירה לבית משפט לגבי ה ...של בר יהודה .ובדיון
האחרון שהתקיים ,העירייה נדרשה לאשר שהליך ההגרלה תקין.

מר מיכלס גיל:

היועץ המשפטי ,לא העירייה.

גב' ארבל ליאת:

מבחינתי היועץ המשפטי הוא של העירייה ,לא? ב , 22.1 -

היועץ המשפטי העביר מכתב די מפורט לגבי מהלך ההגרלה .בין היתר נכתב שם,
בהתאם למסמכים שנמסרו לי בהמשך ,המפרטים את שמות הזוכים ,עולה כי
מדובר במי שמקיימים את התנאים שנקבעו בתנאי הזכאות .מדובר ב  35 -רוכשים
שחתמו הסכמים מחייבים לרכישת דירה בפרויקט .אין בידי ממצאים באשר
לעסקאות שבוטלו בשלב מאוחר יותר ,או לא השתכללו לכדי חתימה על חוזים.
ברם .נמסר לחתום מטה על ידי חברת אאורה ,כי נציגי החברה המשיכו להציע
ליתר המבקשים אשר היוו את רשימת ההמתנה כהגדרתה בתקנון ההגרלה ,לרכוש
דירה בפרויקט ,ולאחר שקראו לכולם ,הוצגו הדירות למכירה לשוק החופשי.
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השורות האלה ,העלו תהייה מאוד גדולה .כי עד כמה שאני זוכרת מהדיונים ,דובר
על  60דירות שעומדות להגר לה לזכאים ,כשהרעיון היה להיטיב עם זוגות צעירים,
לתת להם איזושהי הנחה כדי לאשר אותם ...ופתאום ,מתוך למעלה מ 300 -
נרשמים ,מסתבר שרק  35מתוך ה  60 -הצליחו לממש את הזכאות שלהם .וכמו
שפירטתי בהצעה שלי ,למה הדבר הזה א' לא הובא לידיעתנו .האם מישהו בעירייה
ידע מזה? א ני לא רוצה לקרוא את ההצעה כי היא מונחת לפניכם ,ואני סומכת על
זה שאתם יודעים לקרוא עברית .אבל עולות פה הרבה מאוד שאלות.

גב ' בומגרטן אלונה:

ההערה הזאת מאוד מעליבה.

מר גל ישראל:

זה לא דיון .אלונה ,אני אענה בקצרה.

(מדברים ביחד)

מר מיכלס גיל:

מה זה לא דיון? זה דיון.

מר גל ישראל:

זה לא דיון ,זו הצעה לסדר.

מר מיכלס גיל:

אבל כל חברי המועצה יכולים להתייחס.

מר גל ישראל:

לא ,לא ,לא .הצעה לסדר זה הצעה לסדר .זה הכל.

מר מיכלס גיל:

מה זה שייך להצעה לסדר?

מר גל ישראל:

זו הצעה לסדר ,גיל.

מר מיכלס גי ל:

הצעה לסדר ,צריך לדון בה.
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מר גל ישראל:

התקנון אומר בהצעה לסדר ואתה יודע את זה.

מר מיכלס גיל:

זה לא נכון מה שאתה אומר.

מר גל ישראל:

אלונה ,אני מבקש ,אין כאן דיון.

גב ' בומגרטן אלונה:

לא ,אני לא אוהבת הערות כאלה.

מר גל ישראל:

סליחה ,יודעים את החוקים ,החברים יודעים מה זה

הצעה לסדר ומה לא .שנייה אחת .אני אענה בקצרה ואני אגיד שאין מקום לדון.
הנושא הזה נדון עשרות פעמים ,גם הנושא של ההגרלה נעשה כדין באופן מלא.
אלון רום לא נמצא פה כי הוא בכנס באילת ,הוא מרצה שם.

מר מיכלס גיל:

אז למה הוא לא ענה לי למכתב שלי?

מר גל ישראל:

שנייה אחת ,אל תפריע לי .ההגרלה נעשתה כדין ,היו 60

זוכים .עוד הלך אלון רום והגדיל לעשות לראות מה עם ה  60 -זוכים ,חלקם שדרגו
את הדירות מ  3 -ל  4 -חדרים ,חלקם ביטלו אחר כך את הזכייה שלהם ,לא נכנסנו
לעניין הזה .בתום ההגרלה היו  60זוכים לע צם העניין הזה.

מר מיכלס גיל:

זה לא מה שהוא כתב אבל.

מר גל ישראל:

רבותיי ,הנושא הזה נדון בבית משפט ,הנושא הזה נדון

בכל מקום אחר ,נגמרה ההגרלה.

גב' ארבל ליאת:

אבל הם לא ...כי לא נמכרו  60דירות.
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מר גל ישראל:

אני אומר לכם את הדברים האלה ,אתם מוזמנים לפנות

ליועץ המשפטי לעירייה.

מר מיכלס גיל:

אבל פניתי והוא לא ענה לי .למה הוא לא ענה לי?

מר גל ישראל:

תפנה אליו שוב .הנושא הזה נדון  4פעמים במועצת

העיר ,אצל מבקר המדינה ,בבית משפט .אנחנו לא פותחים.

גב' ארבל ליאת:

ישראל ,רגע ,אני לא מבינה .הצעה לסדר .למה היועץ

המשפטי לא עונה?

מר גל ישראל:

אז אני אדאג שהוא יענה לכם אם אתם רוצים ,כל דבר,

זה הכל.

גב' ארבל ליאת:

זה מה שאני מבקשת.

מר גל ישראל:

אוקיי ,תקבלו מענה .אני אדאג שהיועץ המשפטי יישב

אתכם ,אם אתם רוצים הסברים ממנו מלאים .זה הכל ,נגמר.

גב' ארבל ליאת:

אני רוצה הסבר על מה שהוא כתב.

מר גל ישראל:

את רוצה לגשת ליועץ המשפטי? אני אדאג שיישב איתך.

גב' ארבל ליאת:

אני רוצה תשובות.

מר גל ישראל:

את שמעת? את רוצה שהיועץ המשפטי ידבר איתך?
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גב' ארבל ליאת:

מה זאת אומרת?

מר גל ישראל:

קדימה ,יד בר איתך היועץ המשפטי.

גב' ארבל ליאת:

אבל פה ,בשביל מה...

מר גל ישראל:

תודה .תקשיבי ,אני אומר אין מקום לדון.

מר מיכלס גיל:

אבל הוא לא ענה על פסק הדין .למה הוא לא עונה?

מר גל ישראל:

רבותיי ,סיימנו .אני אומר אין מקום .ההצעה הנגדית

שלי להצעה לסדר ,מאחר והנושא הזה נדון כבר במועצת העיר מספר פעמים,
וההגרלה כבר נבדקה והוכחה שנעשתה כדין ,והנושא נדון בבית משפט ,ועל ידי
מבקר המדינה ועל ידי הממונה על המחוז ,שלכולם פניתם ,אין מקום לדון בזה עוד
פעם במועצת העיר היום.

מר מיכלס גיל:

אבל אתה יכול להסביר למה הי ועץ המשפטי לא מילא

אחר כך פסק הדין?

מר גל ישראל:

סליחה ,אם אתה טוען שהוא לא מילא?

מר מיכלס גיל:

שלחתי לו מייל .כמה אפשר?

מר גל ישראל:

אם אתה טוען שהוא לא מילא לפי פסק הדין ,תחזור

לבית המשפט.

מר מיכלס גיל:

אה ,הבנתי.
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מר גל ישראל:

אם הוא ביזה.

מר מיכלס גיל:

שאני אמשיך לבזבז את הזמן שלי...

מר גל ישראל:

אתם רוצים או שאת רוצה שאני אעזור לכם לדבר עם

היועץ המשפטי?

גב' ארבל ליאת:

אני א' לא צריכה את העזרה שלך ,הוא מחויב לדבר

איתי.

מר גל ישראל:

תודה ,תודה.

גב' ארבל ליאת:

אבל ההצעה עומדת ע ל כנה.

מר גל ישראל:

אוקיי .מי בעד ההצעה של ליאת?

מר קדוש יוסי:

ליאת ,רותי אלוש ,יעל ושי.

הצבעה:

הצעתה לסדר של חברת המועצה ליאת ארבל  -הגרלת הדירות
המוזלות על ידי חברת אא ורה בשיתוף העירייה .

בעד ( ) 4

יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,ליאת ארבל ,רות אלוש רייף.

נמנע ( ) 1

גיל מיכלס.

מר גל ישראל:

מי בעד ההצעה שלי לא לדון בזה?

מר קדוש יוסי:

ישראל ,רון מלכה ,כוכבה ,אלונה ,עמית ,ירון ,נירית,
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משה ונפתלי.

מר גל ישראל:

מי נמנע?

מר מיכלס גיל:

אני.

מר קדוש יוסי:

נמנע ,גיל מיכלס.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות להו ריד מסדר היום הצעתה לסדר של חברת
המועצה ליאת ארבל  -הגרלת הדירות המוזלות על ידי חברת אא ורה
בשיתוף העירייה .

בעד ( ) 9

ישראל גל ,רון מלכה ,נפתלי כהן ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר,
משה דאלי ,נירית בלייר ,ירון יעקובי ,עמית עשהאל.

נמנע ( ) 1

גיל מיכלס.

מר מיכלס גיל:

אני מבקש לנמק.

מר גל ישראל:

כן.

מר מיכלס גיל:

לא יעלה עלה דעת ,שבנושא כזה עקרוני שעלה לכספי

משלם המיסים העירוני הרבה כסף ,וניתן פסק דין מאוד ברור ,היועץ המשפטי
ימשיך ויתעלם מאיתנו ,ואתה לא תאפשר לנו אפילו להביע את העמדה הזאת .אני
ב  5.2 -שלחתי ל אלון מכתב מאוד קצר במייל ,לא מפחיד ,לא מאיים ,וכתבתי לו
שלצערי הוא איננו עונה לדרישות פסק הדין במכתב שהוא כתב משני טעמים ) 1 :על
פי פסד הדין נדרשת להמציא תיאור של ההגרלה ,ככל שניתן להמציא פרוטוקול
אותנטי מההגרלה ,עמ'  , 1שורה  15לפסק הדין .הפרוטוקול לא הומצא  .וגם
התיאור שלך ,שהוא כתב "במעמד ביצועו ההגרלה קיבלתי פלט מחשב ובו מספרי
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תעודות זהות של המשתתפים והזוכים" ,אינו יכול להיחשב תיאור של תהליך
ההגרלה ,להבדיל מתיאור תוצאותיה ) 2 .נדרשת על ידי בית המשפט להמציא דוח
הכולל אישור שלו ,של אלון רום ,כי כל הזוכים (בהב דל מבדיקה מדגמית) ,עונים
לקריטריונים שנקבעו .ממכתבך הבנתי ,שמתוך  60דירות שהוגרלו 25 ,דירות
נמכרו למי שאינו תושב העיר ,אבל לא מצאתי אישור שלך כי על פי בדיקתך (לא
מדגמית) אתה משוכנע כי כל  35תושבי העיר שזכו בדירות ,ענו על הקריטריונים.
לאור האמור לעיל ,אודה על השלמת הדוח בהתאם לדרישת פסק הדין ,ולאחר
השלמת הדוח ,ישקלו העותרים המשך צעדם המשפטי בעניין .לא קיבלתי תשובה,
ואני לא מבין למה .זה שאני לא מנדנד לו וכל יום מתעסק עם זה? זה עצוב מאוד.

מר גל ישראל:

תודה רבה ,אני רק אסכם את דברי השופטת אסתר

נחליאלי .משהסכ ימו העותרים להסתפק -

מר מיכלס גיל:

סליחה?

מר גל ישראל:

אני לא עונה לך ,אני מקריא.

מר מיכלס גיל:

ממתי לראש העיר יש זכות שאני מנמק למה נמנעתי -

מר גל ישראל:

סליחה אחת.

מר מיכלס גיל:

תקרא את כל פסק הדין.

מר גל ישראל:

אל תפריע לי .משהסכימו העות רים להסתפק במסמך

מאת היועץ המשפטי ,לפי הצהרת בא כוח המשיבים.

מר מיכלס גיל:

הוא לא ענה על זה.
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מר גל ישראל:

הוסכם כי העתירה מוצתה ,והעתירה תימחק .לאור זאת,

העתירה נמחקה .אתה מוזמן לחזור לבית משפט .שלום .תודה.
מר מיכלס גיל:

אני אחזור לבית המשפט.

מר גל ישראל:

השופט אסתר נחליאלי חתומה פה .שלום .נמחקה לך

העתירה ,תודה רבה.

מר מיכלס גיל:

היא לא נמחקה ,היא נמחקה בהסכמה ,כדי שאפשר יהיה

להגיש אותה עוד פעם.
מר גל ישראל:

תגיש אותה עוד פעם.

מר מיכלס גיל:

אז זה מה שאתה רוצה.

מר גל ישראל:

הגשתם אותה  14פעם.

מר מיכלס גיל:

הבנתי.

מר גל ישראל:

תגיש בקשה .תודה.

מר מיכלס גיל:

שהמשרד שהמבקר הקודם שלך ירוויח עוד כסף.

.3

אישור פרוטוקול ועדת תנועה מס'  97מיום  , 19.8.18סעיף . 11

מר קדוש יוסי:

 – 3אישור פרוטוקול ועדת תנועה מספר  97מתאריך

 , 19.8.18סע יף  , 11צורף חומר .מי בעד?
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גב' רות אלוש:

למה מאשרים רק  , 11מה עם הראשונים?

גב' הרציקוביץ יעל:

איך אפשר לאשר את זה? יש כאן רק סעיפים . 13 , 12 , 11

מר גל ישראל:

אתה לא עושה עבודת הכנה.

מר קדוש יוסי:

ישראל ,אני אענה להם.

מר גל ישראל:

הסיפור של הפרו טוקולים ,יש דברים שמחויבים את

אישור מועצת העיר בתקנות ,כמו שילוט מיוחד ,כמו דברים כאלה .לכן זה לא כל
הפרוטוקול.
גב' הרציקוביץ יעל:

רק הסעיפים האלה?

מר גל ישראל:

רק הסעיפים האלה הם מחויבים באישור מועצת העיר.

זה לא כל הפרוטוקול.
(מדברים ביחד)
מר קדוש י וסי:

מי בעד? נפתלי כהן -

מר גל ישראל:

אוקיי ,פה אחד.

מר קדוש יוסי:

פה אחד.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת תנועה מס'  97מיום , 19.8. 18
סעיף . 11

בעד

פה אחד.
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.4

אישור פרוטוקול לועדת תנועה מס'  98מיום  , 10.2.19סעיף . 10

מר קדוש יוסי:

סעיף  – 4אישור פרוטוקול ועדת תנועה מספר  , 98סעיף

. 10

מר גל ישראל:

החלטה :

מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול לועדת תנועה מס'  98מיום , 10.2.19
סעיף . 10

בעד

.5

פה אחד.

אישור מורשת חתימה גב' נטלי יעקובי ת.ז 032534372 .בחשבון הורים
בי"ס אנ תרופוסופי עד לאישור מירי המזכירה.

מר קדוש יוסי:

אישור מורשת חתימה גב' נטלי יעקובי ,ת.ז .וכו',

בחשבון הורים בי"ס אנתרופוסופי עד לאישור מירי המזכירה.

גב' רות אלוש:

לא אישרנו את זה כבר?

מר גל ישראל:

לא ,רבותיי ,אתם חייבים להבין דבר אחד .את מאשרת

הרבה מאוד בעלי זכויות חתימה בכל בית ספר ובית ספר.

גב' ארבל ליאת:

היא הורה או מזכירה ,מה היא?

מר קדוש יוסי:

היא תקציבאית.

מר גל ישראל:

תקציבאית ,כרגע היא -
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גב' ארבל ליאת:

היא עובדת?

מר גל ישראל:

היא עובדת עירייה .בדרך כלל כשאין בצד השני ,אז היא

גם זמנית בתוך בית הספר.

גב' ארבל ליאת:

בסדר ,היא בעלת תפקיד.

מר קדוש יוסי:

נכון .מי בעד?

מר גל ישראל:

פה אחד ,תודה רבה.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר מורשת חתימה גב' נטלי יעקובי ת.ז.
 032534372בחשבון הורים בי"ס אנתרופוסופי עד לאישור מירי
המזכירה.

בעד

.6

פה אחד.

א ישור מינוי מהנדס העיר מר צבי לוין ,בחוזה בכירים של 95% - 85%
משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

מר קדוש יוסי:

6

 -אישור מינוי מהנדס העיר מר צבי לוין ,בחוזה

בכירים שהוא נמצא לידינו כאן.

מר גל ישראל:

צבי לוין פה ,כמה מילים .תציג את עצ מך .יש לך בדיוק

 3-4דקות ,לא יותר מזה .נכון אתה רוצה לספר היסטוריה במשך חצי שעה ,אבל 3-
 4דקות זה מספיק.
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מר צבי לוין :

אני אדריכל במקצועי ,מגיע מהעיר השכנה הגדולה תל

אביב .אדריכל עם ניסיון במשרדי תכנון ...כמו המשרד של רם כרמי חתן פרס
ישראל .עבדתי בעשור ה אחרון במינהל הנדסה בעיריית תל אביב .פרויקטים קטנים
כגדולים ,מתכניות בכרם התימנים ,איחודי חלקות וכו' וכו' ,עד תכניות של מע"ר
מטרופוליני ומאות אלפי ומיליוני מ"ר  ,מסמכי מדיניות ,תכניות ביצוע אדריכלי.

דוברת:

הוא יזיז את הקו הסגול .תזכרו.

מר צבי לוין :

ה קו הסגול והקו הירוק ,הקו האדום ,כל מה שקשור.

אני רק אקצר ,הדברים האלה שמעו אותי חברי ועדת הבחינה בראשות ראש העיר,
וגם גיל היה נוכח והוועדה כמובן.

מר גל ישראל:

גם אלונה .תיזהר ,אתה מעליב את אלונה שישבה פה

איתי.

מר צבי לוין :

סליחה ,סליחה.

מר מיכלס ג יל:

כמעט שילמה בחייה על הוועדה הזאת.

מר צבי לוין :

אני מתנצל ,זה לא יקרה בשנית .בגדול ,אני מאמין

שלעיר צריך להיות חזון ,ואני מאמין שאני אבין מה הוא החזון של ראש העיר
וחברי המועצה .אני מקווה שנוכל לפעול יחדיו לאור התכנית האסטרטגית שתהיה
בהתאם לאותו חזו ן שהעיר תוביל .דיברנו על נושאים של עירוניות ,איך להגביל את
ה ...בין השאר הנושא של תחבורה ציבורית .הקישוריות בין העיר לבין השכנות
מכל הכיוונים ,החיבור בין השכונות אופניים ,הולכי רגל ... ,נושאים שעסקתי בהם
לרוב .אני חושב שיש מקום לקדם אותם בעיר .כמו גם הפיתו ח וקידום הבנייה
בהתאם לתכניות.
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מר מיכלס גיל:

פקק שיהיה מחר ברח' הנשיא.

גב' רות אלוש:

יהיה מעניין ללכת בתל אביב.

מר צבי לוין :

יהיה מעניין ללכת ,נכון .זה חלק מהנושאים.

מר גל ישראל:

מחר יהיה שמח .כן ,בבקשה ליאת .חברים ,אתם

מוזמנים לשאול אותו כמה שאלות.

גב' ארבל ליאת:

זהו ,שרותי ואני עברתי על קורות החיים המאוד

מרשימים שלך ועל התיק ,ובאמת בהצלחה לך ולנו.

מר גל ישראל:

אתה מוזמן ללכת .אחרי שהמועצה תאשר אותו.

גב' ארבל ליאת:

אנדה כבר סיימה?

מר גל ישראל:

לא ,אנדה עד סוף אפריל פה בוודאות.

מר מיכלס גיל:

איזה חיוך יש לרותי.

גב ' בומגרטן אלונה:

רגע ,הוא צריך צינון לתת?

מר קדוש יוסי:

הוא צריך כמובן...

מר גל ישראל:

הוא לא בני גנץ .צינון יש רק לפוליטיקאים .לעובדים

אין.
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גב' ארבל ליאת:

תעדכן אותנו מתי הוא מתחיל.

גב ' בומגרטן אלונה:

הוא צרי ך לתת הודעה מוקדמת.

מר קדוש יוסי:

אני מניח שתוך חודש ,אין לי ספק שהוא ...להודיע להם

ולתאם את הסיום איתם .אני מעריך שבפרק זמן של חודש הוא יתחיל לעבוד .זו
ההערכה.
מר גל ישראל:

חברים ,מי בעד לאשר את המהנדס? את המלצת הוועדה?

פה אחד .תודה רבה .נאחל לו בהצ לחה .אדון קדוש ,אתה יכול לצאת.
מר יעקובי ירון :

רק שאלה ,לגבי השכר ,כתוב  85עד ... 95

מר גל ישראל:

מתחילים ב  85 -ואחרי שנתיים זה . 95 , 90

מר מיכלס גיל:

ישראל ,עשית מה ש ...ניסיון שנה וכזה?

מר גל ישראל:

אי אפשר להכניס את זה בחוזה בכירים ,זה מסתבך ,מ ה

לעשות.
החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר מינוי מהנדס העיר מר צבי לוין ,בחוזה
בכירים של  95% - 85%משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

בעד

.7

פה אחד.

אישור מינוי מנכ"ל העירייה ,עו"ד יוסי קדוש ,בחוזה בכירים לפי
 100%משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.
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מר גל י שראל:

חברים ,הלאה .יוסי קדוש – ועדת הבחירים ממליצה על

יוסי קדוש לתפקיד מנכ"ל העירייה .אתם רוצים לשאול אותו שאלות או אתם
מכירים אותו?

גב' ארבל ליאת:

לא ,אני רק שואלת מה קורה עם כוח אדם עכשיו?

מר גל ישראל:

כוח אדם יוצא למכרז מיד עם אישור משרד הפנים

לת פקיד ,יוצא למכרז חדש .מי בעד? פה אחד? תודה רבה .אפשר להכניס את יוסי
קדוש.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר מינוי מנכ"ל העירייה ,עו"ד יוסי קדוש,
בחוזה בכירים לפי  100%משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

בעד

פה אחד.

מר ניר טאקו :

אישור תב"ר תכנון ,ניהול ופ יקוח לביה"ס תיכון ,סעיף

.8

מר גל ישראל:

שי ,אמנם עבדת אתמול הרבה שעות והגזברית אפילו לא

הביאה לך סנדויץ'.

מר שי וידס:

רק ממתקים אכלתי כל היום.

(מדברים ביחד)

מר גל ישראל:

אפשר לברך את קדוש כל אחד .על חודם של  15קולות.

אתם רוצים להגיד לקדוש משהו?

מר מיכלס גיל:

קדוש ,רק  66%שכר.
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מר גל ישראל:

כל אחד יכול לרדת על קדוש עכשיו כמה שהוא רוצה.

מר קדוש יוסי:

תודה רבה ,ראש העיר.

מר גל ישראל:

למרוט לו את השערות .תגיד תודה רבה.

דובר:

למה לא הבאת את המשפחה לצילום?

מר גל ישראל:

הבת שלו באה לבדוק עוד לפני.

מר קדוש יוסי:

הבת שלי לא היתה אצלי ,פעם ראשונה שבאה .אז ככה,

אני מסיק מסקנה שכן הצבעתם עבורי .לפי לפחות ,נפתלי כבר זרק לי פה איזה
משפט ככה .וואלה ,עשית עבודת שטח יוסי קדוש.

דובר:

יהיה לך מתח עד הפרוטוקול.

מר קדוש יוסי:

לא עשיתי ש ום עבודת שטח ,נפתלי .שום עבודה.

מר גל ישראל:

התקבלת ,היחידי שהתנגד זה אני.

מר מיכלס גיל:

הורדנו לך רק . 3%

מר קדוש יוסי:

ראש העיר הודיע שהתקבלתי .ולכן באמת אני רוצה

להודות לכל חברי המועצה ,אחד  -אחד ,לראש העיר כמון ,לסגנים ולכולם.

מר מיכלס גיל:

אב ל יש לך התחייבות למלא.
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מר קדוש יוסי:

ולכולם .ואני מבטיח לכם נאמנה ,באמת ,כפי שלפחות

השתדלתי ב  3 -חודשים האחרונים ,ואני לא מתבייש להשתמש במילה 'לשרת
אתכם' ,כי ככה אני אוהב .כי אני חושב שכל עובד עירייה הוא באמת אמור לתת
ולשרת את התושבים .ואנחנו גם את הנבחר ים .ולכן נמשיך לתת לכם את השירות
הטוב ביותר שמגיע לכם .ואני מאמין שביחד נעשה עבודה מאוד  -מאוד טובה,
ושנצליח ביחד .הצלחתי היא הצלחתכם והדדי ,באמת תודה רבה לכולם.

גב' ארבל ליאת:

בהצלחה.

גב' קניסטר כוכבה:

אני רוצה לומר לך ,יוסי ,שאני כיו"ר ארגון של 1,400

עובדים מתרגשת מחדש שממנים אנשים מתוך המערכת .אין חכם כבעל ניסיון.

מר קדוש יוסי:

לא מובן מאליו ,אני אומר לכם את זה .לא מובן מאליו

שאחד ,ואני מודה קודם כל באמת לישראל ראש העיר ,שהוא נתן בי את האמון
ככה בתחילת הקדנציה הזו באמת .ואני אומר לך את זה ,כפי שאמר תי אז בכנס של
העובדים באילת .אמרתי אז שאני באמת אעשה הכל על מנת מה שנקרא להחזיר
אתה אמון ולעמוד באמון שנתת בי .ולעשות את המיטב על מנת להצליח בדרך .לכם
אני אומר ואני מרשה לומר לכם ,שב  3 -חודשים האחרונים ,באמת התגלה בפניי
ככה עולם חדש לגמרי ,למרות הניסיון הרב שלי בעירייה כעובד קידום נוער ,כמנהל
קידום נוער ,כיו"ר ועד עובדים לשעבר ,הקולגה של כוכבה ,כמנהל המחלקה
לקידום נוער ,ומנהל אגף משאבי אנוש ב  13-14 -שנים האחרונות .אכן זה לדעתי
אתגר מאוד  -מאוד שאני לוקח אותו ב  2 -ידיים ,ואני לומד אותו ולומד אותו,
ומיישם הרבה מאו ד דברים .ואני מאוד  -מאוד מקווה שהאמון שנתתם בי ככה
יצלח .אז תודה לכולם.

מר גל ישראל:

תודה רבה ,ובהצלחה .דבר ראשון שאתה צריך לעשות זה
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למלא טופס הצהרת הון .אני ...את תפקיד היועץ המשפטי והגזברית.

מר מיכלס גיל:

ולגלות לנו סוף  -סוף מי הנהג של ראש העיר.

מר ג ל ישראל:

זה כבר אתה יודע.

.8

אישור תב"ר תכנון ,ניהול ופיקוח לביה"ס תיכון ,ע"ס  6מיליון שח
מקור מימון בינ י ים ,היטלי השבחה לאחר אישור ועדת כספים.

.9

אישור תב"ר תכנון ,ניהול ופיקוח לחטיבת ביניים ,ע"ס  4.5מיליון שח,
מקור מימון ביניים ,היטלי השבחה ,לאחר אי שור ועדת כספים.

מר קדוש יוסי:

 – 8אישור תב"ר תכנון ,ניהול ופיקוח לבית הספר

התיכון ,על סך  6מיליון  ₪מקור מימון ביניים ,היטלי השבחה לאחר אישור ועדת
כספים .יש פה חומר שאושר בוועדת הכספים אתמול .אם יש שאלות.

מר גל ישראל:

שאלות? מי בעד?

מר מיכלס גיל:

א ני מתנצל ששכחתי לבוא.

מר קדוש יוסי:

מי בעד?

מר ניר טאקו :

פה אחד.

גב' הרציקוביץ יעל:

שאלה ,מבחינת הלו"ז ,יש איזה?

מר גל ישראל:

אנחנו מדברים על תיכון חדש עד ספטמבר  2022לכל
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המאוחר.

גב' הרציקוביץ יעל:

והחטיבה ,זה ביחד?

מר גל ישראל:

החטיבה צריכ ה להיות לפני . 2021 - 2022 ,אוקיי.

גב' הרציקוביץ יעל:

אוקיי ,וכמה מתוך זה המימון של המדינה?

מר גל ישראל:

המימון של המדינה בדרך כלל במקרים שלנו .אנחנו

בקרית אונו מוסיפים בדרך כלל  35% - 30%יותר ממימון המדינה ,כי אנחנו בונים
את זה בסטנדרטים יותר גבוהים והכל .יש רשויות שמסתפקות במימון המדינה ,ב -
 ₪ 5,000למ"ר ,ובמטרים של המדינה והכל .אצלנו זה תמיד יותר .יש כאן דרישות
גבוהות יותר.

גב' הרציקוביץ יעל:

אולם ספורט סגור יהיה?

מר גל ישראל:

זה לא קשור לאולם ספורט .בית ספר לא קשור לאולם

ספורט ,אנחנו מדברים רק על בניי ת בתי ספר .אולמות ספורט לא קשורים לבתי
הספר .אם תזכרי ,בעלומים לא היה בית ספר.

גב' הרציקוביץ יעל:

אולי רצית לשנות עכשיו ,אתה יודע.

מר גל ישראל:

לא ,לא ,זה לא עובד ככה.

גב' הרציקוביץ יעל:

בונה ברמה כזאת שברור שכשבונים תיכון או חטיבה

יש...

27

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר  6/19מיום 11.3.19

מר גל ישר אל:

אז באמת אנחנו צריכים לשדוד את הכספת שאין לנו

אותה כרגע.

גב' הרציקוביץ יעל:

אז אני רוצה להבין ,זה לא כלל?

מר גל ישראל:

לא כולל אולמות ספורט.

גב' הרציקוביץ יעל:

לא כולל מגרשי ספורט?

מר גל ישראל:

מגרשים כן ,אולמות לא.

גב' הרציקוביץ יעל:

מעבדות כולל?

מר גל ישראל:

מעבדות ,כל חדרי הספח ,הכל.

גב' הרציקוביץ יעל:

ספריות?

מר גל ישראל:

הכל ,הכל.

גב' הרציקוביץ יעל:

רק לא אולם.

מר גל ישראל:

כן ,לא אולם.

גב' הרציקוביץ יעל:

אחר כך ניתקע עוד  10שנים עד שיהיה אולם.

גב' נירית בלייר:

ישראל ,אפש ר לדעת רק מה הלו"ז של החטיבה?
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מר גל ישראל:

אמרתי.

גב' נירית בלייר:

לא שמעתי.

מר גל ישראל:

 2022ו ? 2021 -

גב' נירית בלייר:

מוכנים או מתחילים?

מר גל ישראל:

צריכים לחנוך אותם ,בספטמבר.

גב' הרציקוביץ יעל:

אז עושים בסטנדרט טיפה יותר נמוך ,אבל מבי אים

לילדים מקום מוצל להתאמן בו.

מר גל ישראל:

שמה?

גב' הרציקוביץ יעל:

אתה

מדבר שהעירייה מוסיפה

עוד 30%

לתקציב

המדינה ,כי היא רוצה סטנדרט יותר גבוה.

מר גל ישראל:

גבוה ,כן.

גב' הרציקוביץ יעל:

אז אני אומרת ,אולי צריך לבדוק איך אפשר באמת

לקחת ולהישאר ע ם סטנדרט ראוי ,אבל כן להקים אולם ספורט .כי אחר כך ,או
שזה טלאי על טלאי ,או שזה מגיע גם מגיע  10שנים מאוחר.

מר גל ישראל:

אנחנו לא יכולים לבנות במה שנותן לנו משרד החינוך.

נמצא פה רועי ,יסביר לכם את זה .אנחנו לא עומדים בזה .אנחנו רוצים יותר מ"ר,
אנחנו רוצי ם יותר חדרי ספח ,אנחנו רוצים את הבנייה ברמה גבוהה יותר ,אנחנו
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רוצים ספריות ,אנחנו רוצים מרחב לימודים ,אנחנו רוצים את כל הדברים האלה.
זה מאוד בעייתי.

כשתבינו שילדים לומדים יותר כשהם עושים ספורט,

גב' הרציקוביץ יעל:
החינוך ייראה אחרת.

מר גל ישראל:

החלטה :

בסדר .מי בעד לאשר את סעיפים  8ו  ? 9 -פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר תכנון ,ניהול ופיקוח לביה"ס תיכון,
ע"ס  6מיליון שח מקור מימון בינ י ים ,היטלי השבחה לאחר אישור
ועדת כספים.

בעד

פה אחד.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר תכנון ,ניהול ופיקוח לחטיבת ביניים,
ע" ס  4.5מיליון שח ,מקור מימון ביניים ,היטלי השבחה ,לאחר
אישור ועדת כספים.

בעד

. 10

פה אחד.

אישור הגב' ירדנה חדד כחברה בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח
קריית אונו כנציגת העירייה.

מר קדוש יוסי:

 – 10אישור הגב' ירדה חדד כחברה בדירקטוריון החברה

הכלכלית לפ יתוח קריית אונו כנציגת העירייה.

מר גל ישראל:

בדירקטוריון החברה הכלכלית צריכים להכניס עובדי

עירייה כחלק מהעניין .יש לנו עוד מקום אחד .אנחנו מציעים את ירדנה .מי בעד?
פה אחד .תודה רבה.
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החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר את הגב' ירדנה חדד כחברה בדירקטוריון
החברה הכ לכלית לפיתוח קריית אונו כנציגת העירייה.

בעד

. 11

פה אחד.

אישור השתתפות הרשות בעלות כרטיסי טיסה עבור גב' אורית סיני
וגב' יעל קורן ,מלוות משלחת תלמידי חטיבת ביניים שז"ר לגרמניה,
בתאריכים  , 12/05-17/05/19במסגרת קשרי הידידות עם חטיבת ביניים
אוסוואלד ואן נל ברונינג במחוז אופנבך .השתתפות בסך  610דולר כל
אחת.

מר קדוש יוסי:

סעיף  – 11אישור השתתפות הרשות בעלות כרטיסי

טיסה עבור גב' אורית סיני וגב' יעל קורן ,מלוות משלחת תלמידי חטיבת ביניים
שז"ר לגרמניה ,בתאריכים  , 12/05-17/05/19במסגרת קשרי הידידות עם חטיבת
ביני ים אוסוואלד ואן נל ברונינג במחוז אופנבך .השתתפות בסך  610דולר כל אחת.

גב' ארבל ליאת:

הן מורות? מה התפקיד שלהן?

מר קדוש יוסי:

הן יועצות.

מר גל ישראל:

במסגרת הקשרים שיש לנו עם חו"ל ,יש קשרים לבתי

הספר ישירות מול בתי הספר ,רק שתדעו .ואנחנו ,כל משלחת שיוצאות לעיר
התאומה ,מממנים  2אנשי צוות מבית הספר.

גב' ארבל ליאת:

מי אלה?

מר גל ישראל:

אין לי מושג ,זה המנהלת בחרה .זה בית הספר.
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זאת אומרת ,לא משנה מה התפקיד ,הן עובדות בבית

גב' ארבל ליאת:
הספר?

מר קדוש יוסי:

לא עובדות עירייה ,עובדות משרד החינו ך.

גב' ארבל ליאת:

גם הורים מלווים.

מר גל ישראל:

לא ,לא ,לא.

מר קדוש יוסי:

זה או מורות או יועצות ,זה בטוח.

מר גל ישראל:

מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר השתתפות הרשות בעלות כרטיסי טיסה עבור
גב' אורית סיני וגב' יעל קורן ,מלוות משלחת תלמידי חטיבת ביניים
שז"ר

לגרמניה,

בתאריכים

, 12/05-17/05/19

במסגרת

קשרי

הידידות עם חטיבת ביניים אוסוואלד ואן נל ברונינג במחוז אופנבך.
השתתפות בסך  610דולר כל אחת.
בעד

. 12

פה אחד.

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לחלוקת תמיכות לשנת . 2019

מר קדוש יוסי :

סעיף  – 12אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לחלוקת

תמיכות לשנת . 2019

מר גל ישראל:

זה אישור חוזר של מה שעשינו בתקציב.
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גב' הרציקוביץ יעל:

רגע ,מה השתנה ממה ש ? -

מר גל ישראל:

לא השתנה.

גב' הרציקוביץ יעל:

אז למה עוד פעם מאשרים?

מר גל ישראל:

מה שקרה ,שב גלל הבחירות וכל הנושא של הפרסומים,

לא היה את לוחות הזמנים המתאימים .אנחנו מאשררים את אותו פרוטוקול.

גב' רות אלוש:

אפשר שאלה בקשר לזה?

מר גל ישראל:

כן ,כן.

גב' רות אלוש:

אפרופו יום האישה ,חודש האישה וכו' .מה אחוז

ההשקעה של הכספים האלה בספורט נשים?

מר גל ישראל:

אני חושב דווקא כן ,שההגדלה היחידה של ,₪ 100,000

שאנחנו הגדלנו לעומת שנה קודמת ,זה נעשה עבור קבוצת הכדוריד ספציפית בנות.

גב' הרציקוביץ יעל:

לא ,בשחייה יש...

מר גל ישראל:

ויש גם בשחייה שם כמות גדולה מאוד של משתתפים.

גב' ארבל ליאת:

זאת אומרת ,זה רק אשרור למעשה?

מר גל ישראל:

כן ,זה אשרור של מה שאישרנו.
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מר גל ישראל:

למה רק בנות? איפה בנים כדוריד?

מר גל ישראל:

לא ,יש להם תקציב ,אבל ההגדלה של ה  ₪ 100,000 -זה

היה עבור הבנות .מי בעד? פה אחד .תודה רבה לכולם.

החלטה :

הוחלט פה אחד אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לחלוקת תמיכות
לשנת . 2019

בעד

פה אחד.

מר מיכלס גיל:

מה עם השינוי של המועדים של מועצת העיר? אין בעיה

שיהיה קבוע בשני ,אבל תודיע.
(מדברים ביחד)
מר מיכלס גיל:

שאני אביא הצעה לסדר לזה?

מר גל ישראל:

כן.

סיום הישיבה !

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

_________ _____
יוסי קדוש
מנכ"ל העירייה
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קובץ החלטות
.2

הצעה לסדר  -הגרלת הדירות המוזלות על ידי חברת אאורה בשיתוף
העירייה ,לבקשת חברת המועצה ליאת ארבל.

הצעתה לסדר של חברת המועצה ליאת ארבל  -הגרלת הדירות המוזלות על ידי
חברת אאורה בשיתוף העירייה.
בעד ( ) 4

יעל הרציקוביץ ,שי וידס ,ליאת ארבל ,רות אלוש רייף.

נמנע ( ) 1

גיל מיכלס.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות להוריד מסדר היום הצעתה לסדר של חברת
המועצה ליאת ארבל  -הגרלת הדירות המוזלות על ידי חברת אאורה
בשיתוף העירייה.

בעד ( ) 9

ישראל גל ,רון מלכה ,נפתלי כהן ,אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר,
משה דאלי ,נירית בלייר ,ירון יעקובי ,עמית עשהאל.

נמנע ( ) 1
.3
החלטה:

גיל מיכלס.
אישור פרוטוקול ועדת תנועה מס'  97מיום  , 19.8.18סעיף . 11
הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת תנועה מס'  97מיום , 19.8.18
סעיף . 11

בעד
.4
החלטה:

פה אחד.
אישור פרוטוקול לועדת תנועה מס'  98מיום  , 10.2.19סעיף . 10
הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול לועדת תנועה מס'  98מיום , 10.2.19
סעיף . 10

בעד
.5

פה אחד.
אישור מורשת חתימה גב' נטלי יעקובי ת.ז 032534372 .בחשבון הורים
בי"ס אנתרופוסופי עד לאישור מירי המזכירה.
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החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר מורשת חתימה גב' נטלי יעקובי ת.ז.
 032534372בחשבון הורים בי"ס אנתרופוסופי עד לאישור מירי
המזכירה.

בעד
.6

פה אחד.
אישור מינוי מהנדס העיר מר צבי לוין ,בחוזה בכירים של 95% - 85%
משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנ ים.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר מינוי מהנדס העיר מר צבי לוין ,בחוזה
בכירים של  95% - 85%משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

בעד
.7

פה אחד.
אישור מינוי מנכ"ל העירייה ,עו"ד יוסי קדוש ,בחוזה בכירים לפי
 100%משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר מינוי מנכ"ל העירייה ,עו"ד יוסי קדוש,
בחוזה בכירים לפי  100%משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

בעד
.8

פה אחד.
אישור תב"ר תכנון ,ניהול ופיקוח לביה"ס תיכון ,ע"ס  6מיליון שח
מקור מימון ביניים ,היטלי השבחה לאחר אישור ועדת כספים.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר תכנון ,ניהול ופיקוח לביה"ס תיכון,
ע"ס  6מיליון שח מקור מימון ביניים ,היטלי השבחה לאחר אישור
ועדת כספים.

בעד

פה אחד.
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.9

אישור תב"ר תכנון ,ניהול ופיקוח לחטיבת ביניים ,ע"ס  4.5מיליון שח,
מקור מימון ביניים ,היטלי השבחה ,לאחר אישור ועדת כספים.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר תכנון ,ניהול ופיקוח לחטיבת ביניים,
ע"ס  4.5מיליון שח ,מקור מימון ביניים ,היטלי השבחה ,לאחר
אישור ועדת כספים.

בעד
. 10

פה אחד.
אישור הגב' ירדנה חדד כחברה בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח
קריית אונו כנצי גת העירייה.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את הגב' ירדנה חדד כחברה בדירקטוריון
החברה הכלכלית לפיתוח קריית אונו כנציגת העירייה.

בעד
. 11

פה אחד.
אישור השתתפות הרשות בעלות כרטיסי טיסה עבור גב' אורית סיני
וגב' יעל קורן ,מלוות משלחת תלמידי חטיבת ביניים שז"ר לג רמניה,
בתאריכים  , 12/05-17/05/19במסגרת קשרי הידידות עם חטיבת ביניים
אוסוואלד ואן נל ברונינג במחוז אופנבך .השתתפות בסך  610דולר כל
אחת.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר השתתפות הרשות בעלות כרטיסי טיסה עבור
גב' אורית סיני וגב' יעל קורן ,מלוות משלחת תלמידי חטיבת בי ניים
שז"ר

לגרמניה,

בתאריכים

, 12/05-17/05/19

במסגרת

קשרי

הידידות עם חטיבת ביניים אוסוואלד ואן נל ברונינג במחוז אופנבך.
השתתפות בסך  610דולר כל אחת.
בעד

פה אחד.
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. 12
החלטה:

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לחלוקת תמיכות לשנת . 2019
הוחלט פה אחד אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לחלוקת תמיכות
לשנת . 2019

בעד

פה אחד.

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
יוסי קדוש
מנכ"ל העירייה

38

