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 1 65/2018ישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 

 2 2018פברואר ב 5ישיבה מיום 

 3 :נוכחים
 4 

 5  השתתפו ה"ה:

 6 ראש העירייה - גל ישראל

 7 חבר המועצה - מלכה רון

 8 חבר המועצה - כחלון עמי

 9 חברת המועצה - בומגרטן אלונה

 10 חבר המועצה - יעקובי ירון

 11 חבר המועצה - קניסטר כוכבה

 12 חבר המועצה - דאלי משה

 13 

 14 לא השתתפו:

 15 חבר המועצה - כהן נפתלי

 16 חבר המועצה - מיכלס גיל

 17 חבר המועצה - דבורה שי

 18 חברת המועצה - ארבל ליאת

 19 חבר המועצה - ציזר איציק 

 20 חבר המועצה - יהודה מעיין

 21 חברת המועצה - אתי כהן

 22 חברת המועצה - איילת דן 

 23 

 24 :מוזמנים קבועים

 25 מנכ"ל העירייה - גדי לייכטר

 26 העירייה יתזברג - טירנה ססי

 27 עו"ד דני שווץ

 28 מבקר העירייה - שימי זהבי

 29 מהנדסת העיר - אנדה בר

 30 עוזר ראש העיר - ניר טאקו



 

 

 0058236-03 :פקס        6127715-03 טל:     "  בע"מ "אבני שרותי הקלטה

  5.2.2018                              65/18ישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 

 

2 

 1 

 2 :על סדר היום

 3 דבר ראש העיר. .1

 4 

 5 שאילתא של איציק ציזר.  א. "ניגוד עניינים" -שאילתות .2

שאילתא של איציק  –ב. "היטל השבחה יובלים סנטר"  6 

 7 ציזר. 

 8 שאילתא של איציק ציזר.        –שלישית ג. "מרבד" חטיבה        

 9  שאילתא של גיל מיכלס. –ד. "פייסבוק"        

הצעה לסדר: עתיד רחוב לוי אשכול, בקשה של חברי מועצה, איציק  .3 10 

 11 ציזר, גיל מיכלס, איילת דן, אתי כהן, יהודה מעיין. 
 12 

אש"ח ע"י חב"ד לטובת התאמת  23,400הסכם תרומה ע"ס אישור  .4 13 

 14 ברח' הרצל גם לאוכלוסיית חב"ד.  המקוה המוקם
 15 

אישור ביטול שם רחוב ע"ש קלרי גרינוולד היוצא מיאנוש קורצ'ק  .5 16 

ולקבוע את שם הדרך היוצאת מרח' הפרדס לפארק רייספלד ע"ש  17 

 18 קלרי גרינוולד.
 19 

אישור חידוש כהונתו של מר ישראל גל, ר' העיר וחבר מועצת העיר  .6 20 

 21 .17/2/2018החל מתאריך  לכהונה נוספת כדירקטור בתאגיד מי אונו
 22 

 23 . 200902948אישור הסמכת מפקח עירוני אלמוג עמרם ת.ז.  .7
 24 

 25 .300861457אישור הסמכת מפקח לשיטור העירוני ליאור רותם ת.ז.  .8
 26 

משכר  40%-30%אישור חוזה אישי לחשב העירייה חזי אלדד בגובה  .9 27 

 28 מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים. 
 29 
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מידע ומחשוב מרינה אילאין  אישור חוזר אישי למנהלת מערכות .10 1 

 2 משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים.  40%בגובה 
 3 

אישור נסיעת נירה פרידמן עם משלחת תלמידים לפולין במקום  .11 4 

 5 ירדנה חדד, יתר הפרטים ללא שינוי. 
 6 

חלק מחלקה  495גוש  357ביטול חלק מהפקעה על פי תוכנית תמ"מ/ .12 7 

 8 כפוף לאישור שר הפנים.  234
 9 

( תוספת כיתות ניר הקטנת 3077נוי מקורות מימון תב"ר )אישור שי .13 10 

 11 3,515.400מקורות עירייה ותוספת מקורות משרד החינוך ע"ס 

 12 מיליון. 
 13 

 14 אישור תב"רים: .14
 15 

( לשדרוג ובינוי 2236רה מתב"ר שיפוץ שז"ר הישן )באישור הע .א 16 
 17 (200, שרת 200, ניר 340אש"ח )בחלוקה: תיכון  740בתי"ס, סה"כ 

 18 

( מסוף תחבורה לפיתוח דשא סינטטי 2354מתב"ר ) אישור העברה .ב 19 
 20 אש"ח.  220ביה"ס רימונים ע"ס 

 21 

( עבודות בגן פסגת אונו לפיתוח 2264אישור העברה מתב"ר ) .ג 22 
 23 אש"ח.  400חצרות מבני ציבור ע"ס 

 24 

 25 100 -( שדרוג תשתיות חשמל וקרינה ב3028אישור הגדלת תב"ר ) .ד
 26 אש"ח. 

 27 

אש"ח מקור תקציבי  320 הכשרות למידה ע"ס M-21אישור תב"ר  .ה 28 
 29 משרד החינוך. 

 30 

 31 אש"ח.  500אישור תב"ר תכנון לביה"ס יסודי בשי עגנון ע"ס  .ו
 32 

 33 מיליון.  1וסקרים ע"ס  GISאישור תב"ר  .ז
 34 
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 1 3009ומוסדות דת תב"ר  2902אישור איחוד תב"רים בתי כנסת  .ח
 2 סכום התב"ר ללא שינוי. 

 3 

 4 אש"ח. 400אישור שדרוג ושיפוץ מבנה רווחה ע"ס  .ט
 5 

 6 שור סגירת תב"רים עפ"י רשימה מצורפת. אי .י
 7 

 8 שונות. .15
9 
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 1 פרוטוקול

 2 

 3 עכשיו אני פותח את הישיבה.  מר גל:

 4 רגע, אפשר להקריא לנו את זה?  מר ציזר:

 5 סליחה, דני שוויץ פה, אם יש לך, אני אומר לך,  מר גל:

 6 אמרת שלא צריך.  מר ציזר:

 7 אני לא,  מר גל:

 8 מה הבעיה?  מר ציזר:

לך. שלום. תודה. אני אמרתי לך, אני לא כל היום  לא מקריא מר גל: 9 

 10 צריך ...

 11 תישאר לבד.  מר ציזר:

להתראות. שלום. אתה יכול ללכת. שלום. ביי. התחלנו את  מר גל: 12 

 13 הישיבה. תודה רבה. 

 14 אין לך קוורום.  מר ציזר:

 15 יש לי קוורום.  מר גל:

 16 . 7אין לך קוורום, אתם  מר ציזר:

 17 שליש, מה.  מר גל:

 18 ? 15כמה, מתוך  ר:מר ציז

דקות.  10דקות, נפתח את הישיבה עוד  10נחכה כמה דקות,  מר גל: 19 

 20 שלום, תודה רבה. 

 21 )גיל מיכלס, איציק ציזר, אתי כהן ואיילת דן עזבו את הישיבה(

דקות, נתחיל את ישיבת המועצה בשליש. תודה  5נחכה  מר גל: 22 

רבה. כמה זמן צריך לחכות? הישיבה הקודמת מתי  23 

 24 ? הסתיימה

 25 חמישה לעשר.  מר לייכטר:

 26 הישיבה הקודמת הסתיימה בחמישה לעשר, רבע שעה עברה.  מר גל:
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 1 )מדברים ביחד(

יצא לפי הבנתי זימון לישיבת המליאה. נכתב שבתום  עו"ד שוויץ: 2 

הישיבה תיפתח הישיבה הבאה. אף אחד לא ערער על כך  3 

שתיפתח הישיבה הבאה. כיועמ"ש אני קיבלתי הסמכה  4 

ומה דרך אגב להופיע, גם הופעתי פה בעבר בפני מאלון חת 5 

מועצת העיר הזאת דרך אגב. כשאלון לא היה אז הוא ביקש  6 

 7 ממני לבוא לפה. 

 8 )מדברים ביחד(

 9 דקות ונתחיל.  5אז אנחנו נחכה עוד  מר גל:

 10 חצי שעה ושליש.  דובר:

דקות  5דקות, יהיה חצי שעה. עוד  5אנחנו נחכה עוד  מר גל: 11 

 12 חילים את הישיבה. הפסקה אנחנו מת

 13 )הפסקת הקלטה(

 14 בואו נתחיל.  מר גל:

 15 מה זה חברת אאורה הזה?  גב' קניסטר:

 16 זה הפינוי בינוי, בר יהודה. מר יעקובי:

 17 אלונה חזרה, יש קוורום. 

 18 דקות עוברת חצי שעה, אנחנו נמתין.  5זה קוורום. עוד  8 מר גל:

 19 (הפסקת הקלטה)

, חצי שעה 22:23 -נפתחה ב אני פותח את הישיבה. הישיבה מר גל: 20 

לאחר שהסתיימה הישיבה הקודמת נפתחה הישיבה, לאחר  21 

שחברי האופוזיציה ניסו להכשיל את קיום הישיבה ויצאו  22 

שיירשם בפרוטוקול,  ,בהפגנתיות. בסדר היום של הישיבה 23 

 24 21:00עד  20:30 -נאמר שהערכת הישיבה הקודמת תהיה ב

 25 הישיבה, היא תסתיים בערך, משוערך, ובכל מקרה 

 26 ובסיום ישיבת מליאת הועדה,  מר כחלון:
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 1 , אתה מצלם עמית?-ראוי להדגיש, כן, ש מר גל:

 2 אמרנו שלא מצלמים, לא מצלמים, אני מכבד דובר:

יפה. ראוי להדגיש, כן, שחברי המועצה שישבו פה נוכחים  מר גל: 3 

ועשו פיליבסטר ארוך ידעו גם את המשפט הזה, אך משום  4 

ים והולכים על מנת לטרפד את מה החליטו שהם קמ 5 

 6 הישיבה. 

 7 אנחנו ממתינים, אנחנו מתחילים את הישיבה עכשיו.  

 8 

 9  -. שאילתות2

 10 שאילתא של איציק ציזר "ניגוד ענייניםא. "

 11 

אני עונה על השאילתות שהוגשו. אז ככה, שאילתא לניגוד  מר גל: 12 

עניינים, שאל איציק ציזר את נפתלי כהן, נפתלי כהן אומר  13 

כל קשר לחברת אאורה ואינני נמצא בניגוד עניינים  אין לי 14 

 15 איתם, נקודה. 

 16 

 17 שאילתא של איציק ציזר –ב. "היטל השבחה יובלים סנטר" 

 18 

היטל השבחה יובלים סנטר, אומיד, אתה רוצה להגיד כמה  מר גל: 19 

 20 מילים? 

 21 אני יכול להקריא מהדף שהבאתי.  מר סולימאני:

ארוך, הדף שלך יצורף  לא צריך, אז יש, הדף שלך הוא מר גל: 22 

לפרוטוקול, בסדר? ככתבו וכלשונו במלואו. זה התשובה של  23 

השמאי אומיד, שערך את השומה ליובלים סנטר ונתן את כל  24 

 25 ההסבר פה בדף שהוא רצה, לצרף את הדף הזה לפרוטוקול. 

 26 
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 1 שאילתא של איציק ציזר –ג. "מרבד" חטיבה שלישית 

 2 

ר. על פי התחייבות משרד מרבד, השאילתא של איציק ציז מר גל: 3 

. בצמוד למבנה נבנה אגף 31.3.2018החינוך, מועד הפינוי  4 

כיתות. היתר הבנייה הוצא בהתאם לתב"ר  7חדש עם  5 

, שמר איציק ציזר 54/2017שאושר בישיבת מועצה מספר  6 

 7 בעצמו ישב ונוכח ואישר. 

 8 

 9 שאילתא של גיל מיכלס –ד. "פייסבוק" 

 10 

, גיל מיכלס. עונה ניצן צוריאל. , דף פייסבוק4שאילתא  מר גל: 11 

במענה לשאילתא, ברצוני להודיע כי אף תושב לא נרשם  12 

לאחרונה בדף הפייסבוק העירוני. גיל מיכלס בוודאי התכוון  13 

לדף האישי שלי, אז הדף האישי שלי הוא לא דף עירוני וכך  14 

 15 אנחנו עונים לנושא השאילתות. 

שיציג את  הצעה לסדר יורדת. הצעה לסדר יורדת, אין מי  16 

 17 ההצעה לסדר. 

 18 

 19 . דבר ראש העיר1

 20 

. קודם כל, בדיווח של ראש העיר, שיירשם כך, 4סעיף מספר  מר גל: 21 

שבוע הבא מגיעים אלינו הרבה מאוד אורחים מיוון  22 

ומגרמניה, בועידה בינלאומית שמתקיימת בתל אביב. יהיו  23 

אירועים משותפים. חברי המועצה כולם יוזמנו. מי שרוצה  24 

טרף למפגשים או לארוחה שאנחנו נעשה איתם יכול להצ 25 

 26 כללית ביום רביעי הבא. אז תקבלו על כך הודעה בנפרד. 
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לגבי הנסיעה לפולין, נוצר מצב שהגברת אתי כהן נשארה   1 

בחדר לבד, כתוצאה שבת הזוג שלה לא באה, אז עיריית  2 

 3 -קרית אונו תממן את התוספת של החדר הזה, נדמה לי כ

וספת על הנסיעה שלה לפולין. חבל שקלים ת 900או  800 4 

 5 שהיא לא פה, היינו אומרים לה את הבשורה הזאת שאנחנו,

 6 מקבלת חדר לבד.  מר יעקובי:

 7 שהיא מקבלת חדר לבד.  מר גל:

 8 אבל אמרו שבפולין לא יקבלו אותה. גב' קניסטר:

 9 מי היה צריך לנסוע איתה?  גב' בומגרטן:

 10 לא, אתי כהן. מר גל:

 11 יה צריך לנסוע איתה? מי ה גב' בומגרטן:

ירדנה היתה צריכה לנסוע והיא לא נוסעת, זה נמצא בסעיף  מר גל: 12 

 13 פה. אז בבקשה, גדי, מי הסעיף הבא? 

 14 

אש"ח ע"י חב"ד לטובת התאמת  23,400. אישור הסכם תרומה ע"ס 4 15 

 16 המקוה המוקם ברח' הרצל גם לאוכלוסיית חב"ד

 17 

על ידי ₪ אלף  23,400, אישור הסכם תרומה על סך 4סעיף  מר לייכטר: 18 

המקוה המוקם ברחוב הרצל גם חב"ד לטובת התאמת  19 

לאוכלוסיית חב"ד. צירפנו לכם את הפרוטוקול של הועדה  20 

ושל ועדת התרומות. אם יש שאלות, נענה. אם לא, מי  21 

 22 בעד?

 23 אני תוהה למה גוף פרטי צריך לממן משהו ציבורי.  מר יעקובי:

אונו שני מקוואות כיום,  אז אני אענה בקצרה. יש בקרית מר גל: 24 

כרגע אנחנו בונים את המקווה השלישי. במקווה אחד יש  25 

בור של חב"ד. המקווה הנוכחי לא תוכנן להיות בור עם  26 
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חב"ד. מאחר והם קהילה קטנה שרוצים גם להנגיש את  1 

המקווה לעצמם אמרנו להם אנחנו לא נושאים את העלות,  2 

שאר יש לכם מקווה אחד שהוא מתאים לכם. כי כל  3 

המקוואות עונים לכל הצרכים. הם באו ואמרו אנחנו  4 

מתעקשים שגם המקווה הזה יתאים לנו. אמרנו לנו אין את  5 

הכסף ואז הם אמרו בסדר. אנחנו לא מארגנים כספים  6 

 7 לקבוצות קטנות.  

 8 אוקי, מי בעד?  

מי בעד? אז יש לנו את דאלי, אלונה, כוכבה, עמי, רון,  מר לייכטר: 9 

 10 ישראל. 

 11 מי נגד?  מר גל:

 12 נמנע. מר כחלון:

 13 מה אתה נמנע ירון?  מר לייכטר:

אני כן. אני גם רוצה להגיד, אני חושב שזה צריך להגיע  מר יעקובי: 14 

 15 מכספי הציבור ולא מכספים פרטיים.

 16 תודה. יישר כוח.  מר גל:

אני חושב שבכל נושא, דבר ציבורי צריך לבוא מכספי  מר יעקובי: 17 

 18 ו פרטי. הציבור ולא על חשבון מישה

 19 

 20 

 הצעת ההחלטה 

אש"ח ע"י חב"ד  23,400הסכם תרומה ע"ס  אישור .3

לטובת התאמת המקוה המוקם ברח' הרצל גם 

 לאוכלוסיית חב"ד. 

משה דאלי, אלונה בומגרטן, כוכבה קניסטר, עמי : בעד

 כחלון, רון מלכה, ישראל גל. 
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 נמנע: ירון יעקובי. 

 1 

ולד היוצא מיאנוש קורצ'ק אישור ביטול שם רחוב ע"ש קלרי גרינו. 5 2 

ולקבוע את שם הדרך היוצאת מרח' הפרדס לפארק רייספלד ע"ש קלרי  3 

 4 גרינוולד

 5 

, אישור ביטול שם רחוב על שם קלרי גרינוולד 5סעיף  מר לייכטר: 6 

היוצא מרחוב יאנוש קורצ'ק, לקבוע את שם הדרך היוצאת  7 

מרחוב הפרדס לפארק רייספלד על שם קלרי גרינוולד. יש  8 

 9 שאלה למישהו על הנושא? מי בעד? פה אחד. 

 10  פה אחד.  מר גל:

 11 

 הצעת ההחלטה 

וולד היוצא אישור ביטול שם רחוב על שם קלרי גרינ. 5

מרחוב יאנוש קורצ'ק ולקבוע את שם הדרך היוצאת מרחוב 

  הפרדס לפארק רייספלד על שם קלרי גרינוולד.

משה דאלי, אלונה בומגרטן, כוכבה קניסטר, : פה אחד. בעד

 עמי כחלון, רון מלכה, ישראל גל, עמי כחלון, ירון יעקובי.

 12 

 13 

יר וחבר מועצת העיר אישור חידוש כהונתו של מר ישראל גל, ר' הע. 6 14 

 15 17/2/20118לכהונה נוספת כדירקטור בתאגיד מי אונו החל מתאריך 

 16 

, אישור חידוש כהונתו של מר ישראל גל, ראש העיר, 6סעיף  מר לייכטר: 17 

חבר המועצה, לכהונה נוספת כדירקטור תאגיד מי אונו החל  18 

 19 . מי בעד? פה אחד. 17/2/18 -מ
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 הצעת ההחלטה 

תו של מר ישראל גל, ראש העיר, חבר אישור חידוש כהונ. 6

 -המועצה, לכהונה נוספת כדירקטור תאגיד מי אונו החל מ

17/2/18.  

משה דאלי, אלונה בומגרטן, כוכבה קניסטר, : פה אחד. בעד

 עמי כחלון, רון מלכה, ישראל גל, עמי כחלון, ירון יעקובי.

 1 

 2 200902948הסמכת מפקח עירוני אלמוג עמרם ת.ז. . אישור 7

 3 

. 200902948הסמכת מפקח עירוני אלמוג עמרם ת.ז. אישור  מר לייכטר: 4 

 5 מי בעד? פה אחד. 

 6 

 הצעת ההחלטה 

אישור הסמכת מפקח עירוני אלמוג עמרם ת.ז. . 7

200902948. 

: פה אחד. משה דאלי, אלונה בומגרטן, כוכבה קניסטר, בעד

 עמי כחלון, רון מלכה, ישראל גל, עמי כחלון, ירון יעקובי.

 7 

 8  300861457הסמכת מפקח לשיטור העירוני ליאור רותם ת.ז. . אישור 8

 9 

אישור הסמכת מפקח לשיטור העירוני ליאור רותם ת.ז.  מר לייכטר: 10 

 11 מי בעד? פה אחד. . 300861457

 12 פה אחד. מר גל:

 13 

 הצעת ההחלטה 

אישור הסמכת מפקח לשיטור העירוני ליאור רותם ת.ז. . 8
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300861457. 

שה דאלי, אלונה בומגרטן, כוכבה קניסטר, : פה אחד. מבעד

 עמי כחלון, רון מלכה, ישראל גל, עמי כחלון, ירון יעקובי.

 1 

משכר  %30-%40אישור חוזה אישי לחשב העירייה חזי אלדד בגובה  .9 2 

 3 מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים

 4 

 5 -ל 30אישור חוזה אישי לחשב העירייה חזי אלדד בגובה בין  מר לייכטר:

פה כר המנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים. מי בעד? מש 40 6 

 7 אחד.

 8 

 הצעת ההחלטה 

-30%אישור חוזה אישי לחשב העירייה חזי אלדד בגובה . 9

 משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים.  40%

: פה אחד. משה דאלי, אלונה בומגרטן, כוכבה קניסטר, בעד

 יעקובי.עמי כחלון, רון מלכה, ישראל גל, עמי כחלון, ירון 

 9 

אישור חוזה אישי למנהלת מערכות מידע ומחשוב מרינה אילאין . 10 10 

 11 משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים %40בגובה 

 12 

אישור חוזה אישי למנהלת מערכות מידע ומחשוב מרינה  מר לייכטר: 13 

משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד  40%אילאין בגובה  14 

 15 הפנים. מי בעד? פה אחד. 

 16 

 ה הצעת ההחלט

אישור חוזה אישי למנהלת מערכות מידע ומחשוב . 10
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משכר מנכ"ל בכפוף לאישור  40%מרינה אילאין בגובה 

 משרד הפנים.

: פה אחד. משה דאלי, אלונה בומגרטן, כוכבה קניסטר, בעד

 עמי כחלון, רון מלכה, ישראל גל, עמי כחלון, ירון יעקובי.

 1 

מידים לפולין במקום ירדנה אישור נסיעת נירה פרידמן עם משלחת תל. 11 2 

 3 חדד, יתר הפרטים ללא שינוי

 4 

 5 אישור נסיעת נירה פרידמן עם משלחת תלמידים לפולין,  מר לייכטר:

 6 רגע, אמרתם הרגע שלא.  מר יעקובי:

 7 במקום ירדנה חדד. יתר הפרטים ללא שינוי.  מר לייכטר:

 8 ירדנה לא נוסעת, נירה נוסעת.  מר גל:

 9 אז למה חדר נפרד? אז למה צריך, מר יעקובי:

 10 לא, אני אסביר לך, מר גל:

 11 על חשבונה,  מר מלכה:

 12 על חשבונה משלמת.  מר גל:

 13 אה, אוקי. מר יעקובי:

 14 היא לא רוצה לישון עם אף אחד.  מר גל:

 15 היא מממנת את היתרה.  מר לייכטר:

 16 לא, לא, זכותה. לא, רציתי להבין מה קרה פה.  מר יעקובי:

 17 ד? פה אחד. בדיוק. מי בע מר לייכטר:

 18 

 19 

 הצעת ההחלטה 

אישור נסיעת נירה פרידמן עם משלחת תלמידים לפולין . 11

  .במקום ירדנה חדד, יתר הפרטים ללא שינוי
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: פה אחד. משה דאלי, אלונה בומגרטן, כוכבה קניסטר, בעד

 עמי כחלון, רון מלכה, ישראל גל, עמי כחלון, ירון יעקובי.

 1 

חלק מחלקה  6495גוש  357וכנית תמ"מ/ביטול חלק מהפקעה על פי ת. 21 2 

 3 כפוף לאישור שר הפנים 234

 4 

 5 6495גוש  357ביטול חלק מהפקעה על פי תוכנית תמ"מ/ מר לייכטר:

 6 כפוף לאישור שר הפנים.  234חלק מחלקה 

 7 איפה זה? מר יעקובי:

זה ברחוב הרצל. אתם בועדה אישרתם. יש שם איזה קטע  מר לייכטר: 8 

 9 קטן.

 10 רצל, ליד ציזר? לא. איפה ה מר כחלון:

 11 יש השבת הפקעות.  מר גל:

 12 השבת הפקעות. אוקי, מי בעד? פה אחד.  מר לייכטר:

 13 

 הצעת ההחלטה 

 6495גוש  357ביטול חלק מהפקעה על פי תוכנית תמ"מ/. 12

 .כפוף לאישור שר הפנים 234חלק מחלקה 

: פה אחד. משה דאלי, אלונה בומגרטן, כוכבה קניסטר, בעד

 רון מלכה, ישראל גל, עמי כחלון, ירון יעקובי.עמי כחלון, 

 14 

( תוספת כיתות ניר הקטנת 3077אישור שינוי מקורות מימון תב"ר ). 31 15 

 16 מיליון 3,515.400מקורות עירייה ותוספת מקורות משרד החינוך ע"ס 

 17 

, תוספת כיתות ניר, 3077אישור שינוי מקורות מימון תב"ר  מר לייכטר: 18 

תוספת מקורות משרד החינוך על הקטנת מקורות עירייה,  19 
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מיליון. זה כסף שאנחנו קיבלנו ממשרד  3,515.400סך  1 

 2 החינוך. 

 3 כן, הוא משחרר לנו. מר גל:

הוא משחרר את הכסף שהיה ממקורות העירייה. מי בעד?  מר לייכטר: 4 

 5 פה אחד.

 6 

 הצעת ההחלטה 

( תוספת כיתות 3077אישור שינוי מקורות מימון תב"ר ). 13

קורות עירייה ותוספת מקורות משרד החינוך ניר הקטנת מ

 .מיליון 3,515.400ע"ס 

: פה אחד. משה דאלי, אלונה בומגרטן, כוכבה קניסטר, בעד

 עמי כחלון, רון מלכה, ישראל גל, עמי כחלון, ירון יעקובי.

 7 

 8 תב"רים:. אישור 41

( לשדרוג ובינוי בתי"ס, 2236אישור הערה מתב"ר שיפוץ שז"ר הישן )א.  9 

 10 (200, שרת 200, ניר 340אש"ח )בחלוקה: תיכון  740 סה"כ

( מסוף תחבורה לפיתוח דשא סינטטי 2354ב. אישור העברה מתב"ר ) 11 

 12 אש"ח.  220ביה"ס רימונים ע"ס 

( עבודות בגן פסגת אונו לפיתוח חצרות 2264ג. אישור העברה מתב"ר ) 13 

 14 אש"ח.  400מבני ציבור ע"ס 

 15 100 -תשתיות חשמל וקרינה ב( שדרוג 3028ד. אישור הגדלת תב"ר )

 16 אש"ח. 

אש"ח מקור תקציבי  320הכשרות למידה ע"ס  M-21ה. אישור תב"ר  17 

 18 משרד החינוך. 

 19 אש"ח.  500ו. אישור תב"ר תכנון לביה"ס יסודי בשי עגנון ע"ס 

 20 מיליון.  1וסקרים ע"ס  GISז. אישור תב"ר 
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סכום  3009ומוסדות דת תב"ר  2902ח. אישור איחוד תב"רים בתי כנסת  1 

 2 התב"ר ללא שינוי. 

 3 אש"ח. 400ט. אישור שדרוג ושיפוץ מבנה רווחה ע"ס 

 4 י. אישור סגירת תב"רים עפ"י רשימה מצורפת.

 5 

י' זה סגירת  -זה אישור תב"ר מסעיף א' עד י', ש 14סעיף  מר לייכטר: 6 

 7 תב"ר. 

 8 אושר בועדת הכספים. מר גל:

 9 ול שאלה? אושר בועדת הכספים. מישהו רוצה לשא מר לייכטר:

 10 את כולם ביחד, נכון? מר יעקובי:

 11 כולם בהצבעה אחת. מי בעד? פה אחד.  מר לייכטר:

 12 פה אחד.  מר גל:

 13 

 14 

 הצעת ההחלטה 

 תב"רים: אישור . 13

( לשדרוג 2236רה מתב"ר שיפוץ שז"ר הישן )באישור העא. 

, ניר 340אש"ח )בחלוקה: תיכון  740ובינוי בתי"ס, סה"כ 

 (200, שרת 200

( מסוף תחבורה לפיתוח דשא 2354אישור העברה מתב"ר )ב. 

 אש"ח.  220סינטטי ביה"ס רימונים ע"ס 

( עבודות בגן פסגת אונו 2264ג. אישור העברה מתב"ר )

 אש"ח.  400לפיתוח חצרות מבני ציבור ע"ס 

( שדרוג תשתיות חשמל וקרינה 3028ד. אישור הגדלת תב"ר )

 אש"ח.  100 -ב

אש"ח מקור  320הכשרות למידה ע"ס  M-21ה. אישור תב"ר 
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 תקציבי משרד החינוך. 

 500ו. אישור תב"ר תכנון לביה"ס יסודי בשי עגנון ע"ס 

 אש"ח. 

 מיליון.  1וסקרים ע"ס  GISז. אישור תב"ר 

ומוסדות דת תב"ר  2902ח. אישור איחוד תב"רים בתי כנסת 

 סכום התב"ר ללא שינוי.  3009

 אש"ח. 400ה רווחה ע"ס ט. אישור שדרוג ושיפוץ מבנ

 י. אישור סגירת תב"רים עפ"י רשימה מצורפת.

: פה אחד. משה דאלי, אלונה בומגרטן, כוכבה קניסטר, בעד

 עמי כחלון, רון מלכה, ישראל גל, עמי כחלון, ירון יעקובי.

 1 

 2 . שונות15

 3 

 4 שונות, אתה צריך לדווח על הבריכה.  מר לייכטר:

 5  את המחליף, ישראל. מר יעקובי:

 6 )מדברים ביחד(

טירנה רוצה לדווח על זה שכל הזמן מורידים לנו את  מר גל: 7 

 8 ההחזר הלוואות של הבריכה. תסבירי.

אוקי, יש הלוואה של הבריכה של בנק הפועלים שהחברה  גב' ססי: 9 

 10 לא החזירה.

שנלקחה בתקופתו שגיל מיכלס היה היו"ר, כן? להזכיר את  מר גל: 11 

 12 זה. 

 13 הקים ועדת חקירה, לא? אתה צריך ל גב' קניסטר:

 14 )מדברים ביחד(

זה לא הוחזר. יש שם חוב של בערך בשנה וקצת האחרונים  גב' ססי: 15 

. בנק הפועלים פנה אלינו ואמר שהוא יסכים 1,300,000 16 
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להוריד את הריביות. כמובן יש ערבות לנושא של ההלוואה  1 

להסכמה שהם יורידו את הריביות של הזו, וביקש שנגיע  2 

אי שנשלם את הקרן כערבים להלוואה. אני הפיגורים בתנ 3 

מדווחת ומודיעה שזה ההסכם שיהיה עם הבנק. כמובן  4 

שהחוב הוא חוב של החברה כלפי העירייה, יישאר כחוב של  5 

החברה כלפי העירייה והעירייה תהיה נושה של החברה על  6 

 7 כל המתחייב מזה. 

 8 בקיצור זה הערבות, הבנק התלבש על הערבות.  מר גל:

 9 מימוש הערבות? סטר:גב' קני

 10 כן.  מר גל:

 11 ואיך אנחנו עומדים מול בעלי המניות שמה?  מר כחלון:

 12 נכון. גב' קניסטר:

 13 הם לא מכניסים את חלקם.  מר גל:

 14 לא מכניסים את חלקם?  מר כחלון:

 15 למה, הם לא נתנו ערבות? מר יעקובי:

 16 צריכים לתבוע אותם. גב' ססי:

 17 צריכים לתבוע אותם. מר גל:

אז למה אנחנו לא תובעים אותם? מושכים זמן, הרבה זמן  סטר:גב' קני 18 

 19 אנחנו כבר לא מתייחסים לנושא. 

 20 בעצם נהיה לך חוב גדול של הבריכה כלפיך. דובר:

 21 הבריכה כל הזמן לא משלמת את הארנונה ולא משלמת. מר גל:

קודם כל העירייה תמיד צריכה לשלם אם היא ערבה, כל  מר כחלון: 22 

 23 לבדוק,  הכבוד, אבל צריך

 24 אין לה ברירה.  מר לייכטר:

 25 אין ברירה.  מר גל:

 26 זה אליה וקוץ בה.  גב' קניסטר:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 

 3 חברים, תודה רבה. הסתיימה הישיבה.  מר גל:

 4 

 5 -תמה ישיבת היום-

 6 

 7 

 8 

___________                                         ____________ 9 

 10 ישראל גל                                                  גדי לייכטר   

 11 מנכ"ל העירייה                                               ראש העיר  


