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דיווח ראש העיר.   .1

שאילתות:   .2

היקף הפעילות של היחידה לטיפול בגיל הרך, לבקשת ח"מ ליאת ארבל.   א. 

היערכות כלכליות זמניות והשפעות הקורונה על תקציב העירייה, לבקשת  ב. 

חברת המועצה ליאת ארבל.  

אנו מעניקים אות אזרח כבוד   ,3.2.20 בהתאם להחלטת המועצה מתאריך   .3

למר אריה מועלם, סמנכ"ל משרד הביטחון וראש אגף משפחות הנצחה 

ומורשת, בהוקרה על פעילותו רבת השנים בתחום משפחות החללים והסיוע 

המתמשך, כולל הקמת היכל ההנצחה של הבנים.  

הצעה לסדר, הצעות ייעול לניהול ועדות העירייה, לבקשת ח"מ ישראל    .4

 . צימרמן

אישור רשימת התב"רים, מצ"ב בהתאם להחלטת ועדת כספים מיום   .5

 .10.6.20

 .31.12.19 ל-  4 דיווח דו"ח רבעוני מספר   .6

אישור תבחינים ופרוגראמה בהתאם לנוהל הקצאות.    .7

הנצחת הגב' רונה רמון ז"ל.    .8

  . החלפת חברים בוועדת נוער וצעירים, ג'קי מסטיריאל במקום בן דאלי  .9

אישור חברות גזבר העירייה, ליאור בן טריה, בוועד המנהל של עמותת   .10

"מעשים טובים בישראל" בהתנדבות.     
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דיווח ראש העיר.   .1

 

שאילתות:   .2

היערכות כלכליות זמניות והשפעות הקורונה על תקציב העירייה,  ב. 

לבקשת חברת המועצה ליאת ארבל.  

 

שלום לכולם. אנחנו פותחים את ישיבת המועצה בצל  מר ישראל גל:  

אירוע קורונה נוסף בעיר. לצערנו סייעת שעובדת כסייעת של כיתה א' בבית ספר 

יעקב כהן נתגלתה כחיובית. והיא גם סייעת בגן ילדים נוסף. היא סייעת בצהרון, 

לא בגן ילדים. מסיימת את עבודתה בבית ספר יעקב כהן, ועוברת לעבוד בגן 

ילדים שהיא מלווה אותם בתפר   2 הכיתה שהיא סייעת שלה, וגם  הילדים. כך שגם 

גן הילדים כולו, נכנסו לבידוד.   שבין לוחות הזמנים, וגם 

יחד עם זאת, בית ספר יעקב כהן כולו נשלח הביתה כרגע, עד שיעשו את הבדיקות 

לאנשים שסבבו אותה, אנשי הצוות שסבבו אותה, ויראו את התוצאות שלהם. נכון 

וגן הילדים גם כן סגור. כאשר הקבוצות האלה  לעכשיו, בית ספר יעקב כהן סגור, 

נמצאות בבידוד. זה קצת מאכזב הייתי אומר, כי הנתונים של קרית אונו היו 

נתונים מצוינים לאורך כל דרך, ואני חייב להגיד שעד לפני שבועיים ממש אנחנו 

 7 כבר כמעט היינו עומדים על סף אפס חולים. ובשבועיים האלה, אנחנו גדלנו ל-

חדשים, והיום היא כבר השמינית. קצת מאכזב.  

אבל הנתונים באופן כללי, כמו שאני רואה אותם מהצד, הם נתונים שסך הכל מי 

שחולה עכשיו הוא הרבה יותר בריא, הוא מקבל את זה הרבה יותר טוב, הוא הרבה 

יותר חזק. ואנחנו רואים את זה גם ברמה הארצית, בנתונים של החולים החדשים, 

שהם כמעט לא מגיעים למכונות הנשמה ולמצב קשה. אבל צריכים לקחת ולהמשיך 

להיות זהירים.  

 

כל השמאלנים נשארים במדינה.   גב' אלונה בומגרטן: 
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זה זמן לעשות בחירות.     : מר יעקובי ירון
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ישראל, המבנים אמורים לעבור חיטוי?   גב' ארבל ליאת:  

 

ניקיון ואקונומיקה וכדומה.  החיטוי הוא חיטוי של  מר ישראל גל:  

איפה היו, היא כבר לא  כנראה אין מה... עד שלא יעשו חקירות אפידמיולוגיות 

בבוקר כשהיא לא הרגישה טוב. היא לא   10:00 נמצאת בבית הספר מיום שישי ב-

נמצאת בגן הילדים כבר מיום חמישי. לכן, גם אין לזה הרבה ערך מבחינת העניין. 

מה עוד שגם הכיתה שלה וגם גן הילדים הולכים לבידוד בכלל מהיום, אז זה כבר 

  . הרבה פחות משמעותי נושא החיטוי

 

מה עם בדיקות מטושים לילדים?   גב' קניסטר כוכבה: 

 

היום נושא הבדיקות עבר לקופת חולים. וכל אלה שבאו  מר ישראל גל:  

יידונו  איתם במגע, אמורים להגיע לבדיקות. ואני מניח שאם תוצאות הבדיקות 

מחדש במשרד החינוך ובמשרד הבריאות לפתיחת בית הספר. 

 

היא גם תושבת העיר?   דובר:    

 

היא גם תושבת העיר.   מר ישראל גל:  

 

ישראל, למה אם מיום חמישי היא כבר לא עם תלמידים,  מר עשהאל עמית:  

  . למה שבועיים מהיום? אם מיום חמישי היא בבידוד, תצמצמו

 

לא, הספירה היא תמיד שבועיים מהגן. הגן הוא מיום  מר ישראל גל:  
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  . חמישי ובית הספר הספירה היא שבועיים מיום שישי

 

יום בית הספר סגור.    14 כי אמרו שמהיום  מר עשהאל עמית:  
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יום שהיא לא הגיעה כבר. זו המשמעות של הבידוד.   14 מר ישראל גל:  

זה המצב ככללותו. לצערנו, זה חזר אלינו. אנחנו היינו בכיוון חיובי. אני מקווה 

שאנחנו נהיה בכיוון חיובי. יחד עם זאת, עמדתי אתם יודעים אותה. אני חושב 

שנצטרך איך שהוא ללמוד לחיות עם זה ולחיות עם זה, ועצוב לי שסגרו את כל בית 

הספר. להזכירכם, היה לנו אירוע דומה, והיינו הראשונים בארץ באירוע הדומה 

הזה, ולא סגרנו את בית הספר אז, והמשכנו את מערכת החינוך, והמשכנו את הכל. 

  . והדברים הסתדרו

אני רוצה להמשיך ולדווח בכלל על נושא הקורונה. זה גם קשור לשאילתא שאת 

שאלת, איך מתמודדים. אז אני מדווח. גם יש את זה בכתב. אבל אני מדווח. 

קרית אונו נערכת לנזקים הכלכליים. הנזקים הכלכליים  מבחינה כלכלית, עיריית 

מיליון ₪, שהם   7 ל-  6 מיליון ₪, בין   7 כפי שהם מוערכים כרגע, סדר גודל של כ-

נובעים מאובדן שכירויות שאנחנו ביטלנו, ארנונה עסקית, הוצאות קורונה ישירות 

בערך שנכון לתחילת הרבעון הראשון של ירידה בארנונה.   2% מיליון ₪, כ-  1.5 של 

מיליון ₪ הפסד. אנחנו כנגד עצרנו כרגע את כל נושא   7 מה שהוביל אותנו לכ-

האירועים כמו שאתם רואים, גם מטבע הדברים גם אי אפשר לעשות אירועים עד 

איש, אבל עצרנו את זה לחלוטין שהיינו מתוקצבים בתקציבים גדולים. ואנחנו   50

מתקציבי הפעילות בכל   20% מצמצמים את תקציבי הפעילות ככל שניתן עד 

המחלקות השונות בעירייה. ברובם גם הפעילות נעצרה בחודשים האלה, בוא נאמר 

כבר נאספו. עדיין אנחנו אחרי כל זה צפויים לא לאזן את זה,   10% ל-  5% בין 

ואנחנו נערכים לירידה יותר גדולה בארנונה.  

 

ארנונה מגורים?     : מר יעקובי ירון

Dummy Text
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ארנונה מגורים. שתבינו, אני רוצה להמחיש לכם את  מר ישראל גל:  
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לא   5% 90%, שרק  95%. מספיק שאנחנו נרד ל- המצב. אנחנו גבינו שנה שעברה 

מיליון ₪ הפסד, שאנחנו צריכים להיערך לזה. ולכן,   8 יוכלו לשלם, מדובר על עוד 

כל הצעדים האלה, אנחנו נערכים בכל הכיוונים, בכל הגופים, ובכל הגופים עושים 

צעדי התייעלויות. התייעלויות רצינית, ומוכנים כל נקודה ונקודה, אין ברירה. כי 

מי שלא התכונן למיתון, אז הוא יצטרך לעשות אסטרטגיית יציאה מהמיתון.  

שאלו אותי השבוע, היינו באיזה כנס, מה אומרים על אסטרטגיית יציאה 

אנחנו צריכים לדבר על אסטרטגיית כניסה למיתון, אז  מהקורונה. אז אמרתי – 

יהיה לנו קל לחשוב על אסטרטגיית יציאה. ואנחנו עושים את הצעדים ככל שניתן, 

מבלי לנסות לפגוע. נאמר שהתחזיות האופטימיות יהיו כמו שאנחנו מדברים, 

ונוכל להמשיך לתפעל את העיר הזאת.   מיליון ₪, בזה אנחנו נעמוד   7 שיהיו 

 

זאת אומרת, שכרגע לא צפויים פיטורי עובדים לדוגמא?   גב' ארבל ליאת:  

 

מיליון ₪, אם זה   7 כרגע לא צפויים פיטורי עובדים. ב- מר ישראל גל:  

הצפי שזה יהיה, אנחנו יכולים לספוג את זה. למרות שהגזבר חרד, אנחנו יכולים 

מיליון ₪, מה שנראה על   7 לספוג את זה. אנחנו עירייה שיכולה עדיין לעמוד ב-

פניו.  

 

זה בהנחה שלא יהיה גל שני בנובמבר שאז זה ישנה את    : מר יעקובי ירון

כל התמונה עוד פעם.  

 

אנחנו לא מדברים על גל שני, אנחנו מדברים כרגע על  מר ישראל גל:  

 2% הכניסה למיתון, אנחנו מקווים מאוד שאנשים ישלמו את הארנונה. בירידה של 

ארנונה, אנחנו כבר מתחילים   2% ארנונה אנחנו עומדים. בירידה של יותר מ -
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זו הירידה בהכנסות. בואו לא נשכח שהפסדנו הכנסות, רק לסבר את  להסתבך. 

חודשים האלה זה כמעט מיליון ₪, כי כל   3 האוזניים, הכנסות חנייה וקנסות ב-

800,000- מיליון ₪, זה   1 לבן שלא גבינו, וכל הקנסות שלא נעשו, זה כמעט  הכחול-

  .₪  900,000

 

כמה משכורות חסכת?   מר ישראל צימרמן: 
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משכורות לא חסכנו בעירייה, מכיוון שההסתדרות לא  מר ישראל גל:  

אפשרה לנו להוציא את העובדים לחל"ת, זה הכל. אז הוצאנו חודש חל"ת חלק 

מהאנשים, מעט מאוד, וכל היתר אנחנו צריכים לשלם להם את המשכורות כאילו 

אין מחר, בעוד שמחלק מהמשרדים צמצמו את הדבר הזה באופן מיידי, כאילו הם 

30%. אבל  לא עובדים, וכאילו נכנסו לפגרה על פי התקנות שאנחנו צריכים להשיג 

זהו, זה אתגר, כולנו מתמודדים.  

אנחנו סך הכל מנהלים, כבר אמרתי את זה גם בישיבות הקודמות, אנחנו מנהלים 

פה עיר אחראית מבחינה תקציבית. ובאמת, שולחן מועצה שהוא מאוד אחראי 

מבחינה תקציבית וזה ראוי לציין לשבח. זה לא דבר של מה בכך. ובהחלט אתם, כל 

הסובבים פה, בהחלט חלק מהתהליך הזה.  

מיליון ₪ מהמשרד   1.1 זאת הזדמנות באמת להגיד, לעמית עשהאל שהביא השבוע 

לאיכות הסביבה בקול קורא, שאפו גדול על עמידה וזה. כל רעיון יצירתי ויוזמה 

להביא כספים, זה מתקבל ומשתבח, ואנחנו יכולים לעסוק בפעילויות האלה.  

לצערנו הרב, מעט קולות קוראים אנחנו מקבלים בקרית אונו, מכיוון שהחתך 

ויעזור. בנוסף כבר התאגיד  אקונומי שלנו הוא גבוה, אבל זה בהחלט יסייע  הסוציו-

קיבלנו היום, אנחנו עכשיו מלקטים את כל הכספים, אז מתאגיד המים קיבלנו 

מיליון ₪ דיווידנד דל שנה שעברה, שחולק. וזה הנושאים. אנחנו   2.4 היום 

מתקדמים עם תכנית הפעילות וההבראה של הבריכה וכדומה עם היעדים שעמדנו 

בהם, מחזירים את החובות.  

Dummy Text
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ישראל, לגבי החברה, עשו מקלחות יפות, אבל הצינור  גב' קניסטר כוכבה: 
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אנשים נדבקים לקיר ולא מתרחצים.   של הטוש דבוק לקיר, אז 

 

טוב, אני אבוא לבדוק את הצינור.   מר ישראל גל:  

 

אתם חייבים. מי אחראי על זה?   גב' קניסטר כוכבה: 

 

אנחנו כבר לא אחראים, מוציאים את זה לחיצוני.     : מר עמי כחלון

 

אני שמעתי שמינו שר מים, אולי שהוא יבוא לבדוק.   גב' ארבל ליאת:  

 

  . הבריכה יצאה למפעיל חיצוני, אפשר לפנות אליו   : מר עמי כחלון

 

הבריכה הושכרה, והמפעיל יעשה כמיטב יכולתו, כי  מר קדוש יוסי:  

אחרת הוא לא ירוויח כסף.  

 

ממתי?     : מר יעקובי ירון

 

אם הוא לא יהיה טוב, הוא לא ירוויח כסף. אנחנו  מר ישראל גל:  

יום, אם הוא ירוויח כסף, תהיה פעילות  צריכים לסייע לו להרוויח כסף. בסופו של 

בבריכה, אם הוא לא ירוויח כסף, אז העסק הזה ייסגר, ואנחנו כולנו מאחלים לו, 

בשביל שתהיה בריכה ציבורית, שירוויח כסף ככל שניתן. הו, הנה הגיע אריה 

דקות ואנחנו נעניק את   2 הדיווח  מועלם, סמנכ"ל משרד הביטחון. אני מסיים את 

מה שאישרנו לו בישיבה הקודמת. עד כאן זה הדיווח שלנו.  
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אני רוצה להביא לך ברכת גמלאי קרית אונו על הפעילות  גב' קניסטר כוכבה: 
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בחורשות. אני חושבת שעשית את הדבר הכי מצוין בתקופה הנוראית הזאת. הם 

כולם מה זה מודים לך לעשייה המדהימה ולכל מי ש-   

 

אני חושב שבכלל זו הייתה השעה היפה של הרשויות  מר ישראל גל:  

המקומיות.  

 

זה דבר שהוצאתם את כל המתח של כל הגמלאים  גב' קניסטר כוכבה: 

והגמלאיות ובשמם אני מוסרת לך תודה.  

 

תודה. טוב, הגענו לטקס הרשמי, נמצא איתנו פה אריה  מר ישראל גל:  

מועלם.  

 

צר לי לקטוע, אבל יש לי עוד שאילתא שלא קיבלתי  גב' ארבל ליאת:  

עליה תשובה.  

 

את תקבלי את כל התשובות, יש כאן תשובות לכל  מר ישראל גל:  

 , השאילתות. זה היה הדיווח, אחר כך מגיעים לשאילתות. אבל בגלל שהם הגיעו

נכון  אנחנו מקדימים את הסעיף, תקבלי את כל התשובות לכל השאילתות בכתב. 

נגיב על  יש אותן בכתב את התשובות לשאילתות? אז תעבירו לה את המכתב. אנחנו 

פי הסדר.  

 

3.2.20, אנו מעניקים אות אזרח  בהתאם להחלטת המועצה מתאריך   .3

כבוד למר אריה מועלם, סמנכ"ל משרד הביטחון וראש אגף משפחות 

הנצחה ומורשת, בהוקרה על פעילותו רבת השנים בתחום משפחות 

החללים והסיוע המתמשך, כולל הקמת היכל ההנצחה של הבנים.  
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 , נשמע איתנו פה אריה מועלם, שאנחנו נותנים לו מר ישראל גל:  
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קודמת, וחשבנו לעשות את זה בטקס  החלטנו במועצת העיר, זה היה ישיבה קודמת-

הרבה יותר גדול, אבל בגלל שאנחנו ביטלנו את כל האירועים, והסיפור הוא 

שאנחנו יכולים להצטמצם לאירועים יותר קטנים, אז החלטנו להזמין אותך 

למועצת העיר, ולתת לך את אזרחות הכבוד.  

מי שלא מכיר את אריה מועלם, אז אני רוצה להזמין את צ'יטה שיספר כמה 

מילים. כבודו, אנחנו סיפרנו את זה בעת ההצבה. אז צ'יטה, בוא תגיד כמה מילים.  

 

עדיף לי לומר את זה כך מהמקום. אריה זה האדם העניו  מר שאול צ'יטיאט:  

ביותר שאני הכרתי. אדם שמה שמעניין אותו זו העבודה, מה שמעניין אותו אלה 

האנשים. לא סתם האנשים, המשפחות השכולות באשר הן, האחים, האלמנות, 

ההורים, האמהות, האבות. כל מה שקשור למשפחת השכול. כל חייו מוקדים אך 

ורק לדבר אחד.  

יתר על כן, מה שמעניין את אריה זה לא רק היום כאן ועכשיו, בניגוד להרבה מאוד 

אנשים, הוא רואה גם כמה צעדים קדימה. רבותיי, דבר ייחודי בעולם, ואני יכול 

לומר שזה דבר ייחודי. בואו איתי לירושלים להיכל ההנצחה. אתם יודעים, איפה 

הקופים האלה בוויכוח עם   2 שאמרתי לביבי שהוא עשה שטות שהשאיר את 

 1800 לבנים של כל החללים משנת   24,000 ההורים השכולים. היכל ההנצחה מכיל 

עד ימינו, עד לרגע זה. ובכלל זה כל הגיבורים וכל הנפגעים וכל עושי הטובות וכל 

אלה שעשו לו טובות, נמצאים שם. כל אלה שהקדישו את נשמתם. בשקט, בצנעה, 

באורך רוח ובדבקות ומסירות.  

אני מודה ומתוודה, הייתה לי אישה שישבה לי כאן בצוואר. הגברת הזו היא באמת 

סבלה. לא אפרט את כל הסבל שלה. ביני לביני אמרתי למה שאני אסבול? שגם 

אריה יסבול. באורך רוח הבאנו אותה אליו, הוא דיבר איתה, שמע את בעיותיה, 

סיפור קטן מיני אלפים שמגיעים. מה שמגיע אליו,  ועשה כל שביכולתו לעזור. זה 
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.. זה הכל. זה לא  זה לא דברים הדברים המשמחים. זה הדברים שהם בנפשו של.

אני.  

 

טוב, אז אריה, אחרי המילים האלה, אני מכיר את אריה  מר ישראל גל:  
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הרבה מאוד שנים, בכל האירועים של המשפחות השכולות פה בקרית אונו, עם כל 

העזרה. אני חושב שתמיד יש אוזן חמה לכל המשפחות במשרד הביטחון, ואת האיש 

שדואג להם יותר מכל אחד.  

ובאמת, בגלל זה אני חושב שכל השולחן הזה, ובשם המשפחות השכולות של קרית 

אונו, שזאת הייתה ההמלצה שלהן, החלטנו להעניק לך אזרחות כבוד. ואתה מוזמן 

לפה לקבל את מגן העיר. עיריית קרית אונו מתכבדת להעניק אזרחות כבוד למר 

אריה מועלם, סמנכ"ל משרד הביטחון, לראש משפחת הנצחה ומורשת. בהוקרה על 

.. ובכלל זה הקמת היכל  הפעילות רבת השנים בתחום משפחות החללים והסיוע.

 . ההנצחה. אריה, תודה. אתה יכול להגיד כמה מילים. מוזמן

 

ברשותך, ראש העיר. קודם כל, כבוד גדול, אני מודה לך,  מר אריה מועלם:  

יו"ר יד לבנים צ'יטה. אני חושב שההוקרה הזאת  מודה לעירייה, מודה לידידי 

מגיעה לאנשים ש... לא למי שעובד.  

... את הבנים כדי שאנחנו נוכל לשבת פה  אני חושב שמגיעה למשפחות השכולות. 

ולקיים את הדיון הזה ולהמשיך את החיים שלנו במדינה הזאת. כפי שצ'יטה אמר, 

חללי מערכות ישראל, שהם אלה שהקריבו. אנחנו   23,818 אנחנו כאן בזכותם של 

עושים את העבודה, זו העבודה שלנו, כל אחת בתחום שלו עושה את העבודה.  

אותו דבר אני וחבריי שנמצאים פה, ואלה שאינם פה לטובת המשפחות השכולות. 

המוסרי של כולם לחברה הישראלית למען הנופלים  למעשה מממשים את הצו 

ולמען המשפחות וזה עושה אותנו לדעתי חברה טובה יותר, חברה הגונה יותר. 

צ'יטה דיבר על היכל הזיכרון, אז אני חושב אדוני ראש העיר, אני מזמין את 

כולכם, את כל ההנהלה של העירייה להגיע למקום, לכבד אותך בהנחת זר ולכבד 

Dummy Text
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הנופלים, ובכך הכבוד הזה יעבור להם, כי הכבוד הזה מגיע להם.   23,818 את כל 

אני מודה לכם מאוד, תודה לצ'יטה, וכל מה שהוא עושה למען המשפחות ולמען 

העיר הזאת. תודה רבה.  

 

תודה רבה, תודה רבה. באמת תודה.   מר ישראל גל:  
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ישראל, מה שנשאר לנו, זה להעתיק את מקום יד לבנים  מר שאול צ'יטיאט:  

למקום שדיברנו.  

 

המשימות לא נגמרות של צ'יטה. תודה רבה.   מר ישראל גל:  

 

שאילתות:   .2

היקף הפעילות של היחידה לטיפול בגיל הרך, לבקשת ח"מ ליאת ארבל.   א. 

 

אז על שאילתא ב' עניתי, נכון? שאילתא א' זה היקף  מר ישראל גל:  

הפעילות של יחידות הגיל הרך. אני חייב להסביר, שתבינו כולם. היחידות לגיל 

הרך לא מקבלות את המימון הראוי. זה לא רק בעיה של קריית אונו, זו בעיה כלל 

ארצית. אני צירפתי לכם את המכתב של השלטון המקומי, בטאבלטים מופיעה 

התשובה.  

 

מופיע שם.     : מר יעקובי ירון

 

יש לך בתשובה את המכתב הארוך והמפורט של המרכז  מר ישראל גל:  

לשלטון מקומי, שמפרט גם את הסכומים ואת הפערים. אנחנו בעקבות כך, החלטנו 

להמשיך לטפל במקרים ולא לקבל חדשים, עד אשר מדינת ישראל תבין שהיא 

הריאלית. כן? אבל  מדינת ישראל מתקצבת כמעט את מלוא העלות   צריכה. בינינו,  

Dummy Text



עיריית קרית-אונו 
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 21/20 מיום 15.6.20 

 

 
זה הולך לקופות חולים.  

 200 .. שלהם, ואז טיפול שעולה במרכז לגיל הרך בין  קופות חולים חוטפות את ה.

שח לשעה, הוצאות ישירות, עזבו את המבנה שאנחנו נותנים והוצאות   250 ל-

מנהלה שנותנים למתנ"ס וכל הדברים האלה, הוצאות ישירות על הטיפול, זה בערך 

שח.     200-250

המדינה משלמת את זה. קופות חולים לוקחות, עושים את הרגולציה שלהן 

שח. על כל טיפול שאנחנו לא צריכים לעשות   140 ל-  130 ומעבירות, תלוי, בין 

לשעה. כך שזה מגיע להוצאות כבדות  שח    80-90 אותו... אנחנו מסבסדים אותו ב-

מאוד, שהמתנ"ס כבר לא יכול לעמוד בהם. אנחנו לא יכולים להגביל את התקציב 

זה בכל הארץ, ולכן הוחלט לא לקלוט מקרים  למתנ"ס ואלה המשמעויות, ככה 

. אם לא יהיה פתרון. דיברתם על זה גם בהנהלת המתנ"ס.   חדשים..

 

דיברנו על זה בהנהלת המתנ"ס, לבדוק אפשרות שמה    : מר יעקובי ירון
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שרווחי לקבל ישירות כפרטי.  

 

בגלל שעוד לא קראתי את המכתב, יש איזה מהלך של  גב' ארבל ליאת:  

ראשי ערים? 

 

בוודאי, היום היה גם צריך להיות, זה המכתב שחתומים  מר ישראל גל:  

עליו בני ביטון, שהפסיק לקבל גם כן את הקרנות בדימונה שהוא היה מקבל וחיים 

ביבס יו"ר השלטון המקומי, שהוא במצב בדיוק כמונו, אם תקראי בסוף. החל מה-

1.6, תפסקנה לקבל ילדים חדשים... תוך  1.6, הפינאלה של המכתב שלו, החל מה-

היערכות לסגירת היחידות בסוף חודש דצמבר.  

 

  ? זה אומר שבסוף חודש דצמבר יפסיקו את ה- גב' ארבל ליאת:  

 

Dummy Text
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אם לא נקבל תקציב ולא נחליט שאנחנו מממנים פעילות  מר ישראל גל:  
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קופות חולים או פעילות אחרת, גם אנחנו יכולים ומישהו התקשר אליי שלשום  של  

שאני אביא אותו מאילת באמבולנס לקריית אונו, גם אלה בקשות. אנחנו יכולים 

לקחת את כל הדברים האלה אלינו. אז אני אומר, אלה הדברים.  

 

 . מיליון  7 חסר לו יותר מ - גב' ארבל ליאת:  

 

מיליון שח.    7 אנחנו מקווים שלא יחסר יותר מ- מר ישראל גל:  

 

  ?17.3 קרה משהו מאז ה- גב' ארבל ליאת:  

 

דיון בכנסת. עקב ההפגנה  היום היה צריך להיות   מר ישראל גל:  

הגדולה של האומנים היום, בוטלו כל הדיונים בכנסת. שר האוצר לא יכל להגיע 

לכנסת, הוא לא יצא ממשרדו בשביל להגיע לכנסת, והתבטלו כל הדיונים בתחומים 

יודעים  האלה. היום הייתה הפגנה גדולה מאוד של האומנים, כמו שאתם  

בירושלים, מול משרד האוצר. אז לא היה, בטח ייקבע דיון חדש. זה מונח לפתחו 

של שר הבריאות.  

'חכו  אני חייב להגיד ששר הבריאות ליצמן ביקש מחיים ביבס בעניין הזה. חיים - 

עוד חודשיים, עד תחילת אוגוסט, בואו נראה מה עושים, ייכנס שר חדש'. אל 

תשכחו שהיתה החלפת שרים, היום יש שר חדש שקוראים לו יולי אדלשטיין, אני 

שבועיים  יודע עד הוא בקיא בנושא, אבל אני מניח שהוא ייכנס בשבוע- לא 

הקרובים.  

המדיניות שלנו כרגע להמשיך את הטיפולים, לא לקבל מקרים חדשים ולראות. יש 

שי שלהם פחות  לזה השלכה על המרכז, בוודאי. יש לזה השלכה על העובדים 

עבודות. אבל אנחנו צריכים לנקוט יד תקיפה, כי אנחנו לא יכולים לממן, לא 

שירותי בריאות, לא קופות חולים, ובוודאי לא שירותים ממשלתיים, יש לנו מספיק 
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הוצאות שלנו. תודה רבה.  

אלה השאילתות, יש לך את השאילתא השנייה, גם את ההסבר של מה שאמרתי, גם 

יותר.   היא כתובה שם וגם אמרתי אותה בעל פה פחות או 

 

16  

הצעה לסדר, הצעות ייעול לניהול ועדות העירייה, לבקשת ח"מ ישראל    .4

 . צימרמן

 

הצעה לסדר, ישראל, כנהוג בהצעות לסדר, אתה מעלה  מר ישראל גל:  

 , את ההצעה לסדר. יש לך להציג את דבריך במספר הדקות שאתה רוצה. לאחר מכן

נגדית. בבקשה.   אני מודיע לך כבר עכשיו שיש לנו הצעה 

 

ההצעה לסדר היא בנושא שישיבות ועדת העירייה, ועדות  מר ישראל צימרמן: 

ייעול, שאני בטוח  היא גם לקיים וגם תוך כדי  עירייה בכלל, כשהמטרה הסופית  

שזה לא, גם אם נהיה אופטימיים וזאת תתקבל, בסופו של דבר זה לא החזון 

הסופי. החזון הסופי הוא שכל ועדה תהיה לה באמת אג'נדה, ויהיו דיונים, 

ויכוחים, יהיה שם דיון משמעותי, ומזה ייגזר הלאה כלפי מעלה הרבה דברים 

שקשורים לתקציב השנתי והרב שנתי בתכנון של העירייה.  

הנושא הספציפי הזה קצת רגע, בדיווחי ועדת ביקורת נמצא, וזה משהו שהבנתי 

שהוא לא דבר חדש, והוא צפוי. לא כל הוועדות מתכנסות, יש ועדות שמתכנסות לא  

על פי מספר הפעמים הנדרש. אני ניסיתי גם ללכת ללשכת מנכ"ל לקבל מועדי 

ישיבות שהתקיימו בעבר, מועדי ישיבת עתידיות.  

בגדול, אין רישום מסודר של הדבר הזה. כל יו"ר ועדת פחות או יותר מנהל או לא 

מנהל את המידע הזה בעצמו. אי התכנסות של הוועדות בגדול פוגעת בשירות 

לתושב בראייתי. אני חושב גם שחלק לא מבוטל מהנוכחים פה חושבים ככה, 

ותכלס הוא גם לא תקין על פי חוק. חשוב לציין שיש לחלק, יש ועדות שחובה 

להקים... ויש ועדות שאין עליהן חובה. מועצת העיר שורה תחתונה החליטה שנכון 
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וראוי לקיים אותן, ולכן הן ברשימה.  

. שיטה שבה תהיה יכולת של  ההצעה הזו באה לענות על המצב הזה בשלב התחלתי..

ראש העיר ומנכ"ל העירייה לבקר על הנושא הזה בקלות בזמן אמת במהלך השנה, 

ולאפשר תיקון. המטרה היא לא להוציא את האוטונומיה שיש לראשי הוועדות, 

אלא ההיפך, לוודא שהם עושים את זה, לתת להם כמה שיותר אוטונומיה ומנדט 

הוועדה תכלס כמו שקיים היום.    לתכנן, לקיים את ישיבות  

פרטי ההצעה, על יושבי ראש הוועדות לוודא שהוועדה מתכנסת לפחות פעם ברבעון 

ישיבות קדימה. על יושבי ראש הוועדות לעדכן את   2 ולקבוע מועדים טנטטיביים ל-

לשכת המנכ"ל והמועדים שנקבעו. במידה ומסיבה כלשהי אין אפשרות לקיים, יש 

לי כבר מועד חליפי, ולעדכן את לשכת המנכ"ל.  

בישיבה שהתקיימה, על יושבי הראש לעדכן את לשכת המנכ"ל. יש כאן הרבה 

עניינים של עדכון, כדי לשקף את הנושאים האלה החוצה, גם לנו כחברי מועצה, גם 

מועדים    . . לחברי הוועדה וגם לציבור. על לשכת המנכ"ל לקבוע אחראי שיקבל.

ועדכון לקבי ישיבות שהתקיימו. האחראי בלשכת  מתוכננים לקיום ישיבות,  

המנכ"ל יעדכן את הנתונים על כל מידע אלקטרוני שיפורסם באתר העירייה. ראש 

העיר אחת לרבעון בישיבת המועצה את מצב התכנסות הוועדות, המידע כמובן 

יישלח כחלק מחמר הכנה לישיבה. במידה והוועדה לא התכנסה כמספר הפעמים 

חודשים, יעלה הנושא בישיבת המועצה, ולפי החלטת חברי   6 הנדרש במשך 

המועצה, אם צריך יו"ר הוועדה צריך להתחלף.  

לסיכום, המטרה היא לאפשר מידע לקראת חברי המועצה ועובדי העירייה בכדי 

לתכנן את זמנם ולהיערך לפגישות. כמו כן, כחלק מכוונת העירייה לקדם את רמת 

השירות לתושב, יש מנהלת מחלקה או אגף בעניין הזה, הנגשת מידע שעוסק בחיי 

מתי  התושבים, היא נדבך משמעותי בהעלאת רמת שירות זו. התושב יכול לבדוק 

מתכנסת ועדה, לפנות אל הנציגים, ולהעלות נושאים הקרובים לליבו בצינורות 

המקובלים.  

מציין כדרך אגב, כבר דיברתי עליה עם לשכת המנכ"ל כמה פעמים  נקודה שאני  
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בעבר. נכון לרגע זה, באתר העירייה לא מצוי קובץ שמכיל את רשימת הוועדות 

ונכון  והנציגים שבכל ועדה וועדה. זאת אומרת, שאנחנו לא מיינדד לדבר הזה, 

וראוי שכן נהיה מיינדד לדבר הזה. זאת ההצעה.  

 

טוב. אני רוצה לענות. יש עוד מישהו שרוצה להוסיף  מר ישראל גל:  
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להצעה או משהו? טוב, אני רוצה לענות באופן כללי. יש במועצת העיר ועדות שהן 

סטטוטוריות, וועדות רשות, ועדות  יותר חשובות, ועדות שהן פחות חשובות, ועדות 

שיותר יוקרתיות וקצת פחות יוקרתיות.  

ועדות שחייבות לפעול כל השנה כמו ועדת מכרזים בנון סטופ ישיבות וועדות 

יש ועדות שגם אין  שקצת פחות. ועדות שמתכנסות בהתאם לכל נושאים. ולפעמים  

להם להעלות נושאים על סדר היום ונוצרות בעיות.  

לכן הרשויות המקומיות לפי מיטב ידיעתי, לא נוהגות להטיל סנקציות, לא על 

החברים ולא על יושבי הראש בעניינים האלה, ונותנות להם להתנהל. כמובן שהן 

משתדלות לכנס אותן לפחות אחת לשנה, גם את הוועדות הפחות.  

 

... סנקציות.   מר גיל מיכלס:  

 

היו"ר.    בוודאי, יש להחליף את  מר ישראל גל:  

 

אם הוא לא מכנס אף אחד, אז מחפשים מישהו אחר  מר גיל מיכלס:  

שיכנס.  

 

ראשי הוועדות וחברי הוועדות נקבעים לפי מפתחות  מר רון מלכה:  

מסוימים.  

 

תשים מישהו מטעמך, אבל תשים מישהו שיעשה כינוס.   מר גיל מיכלס:  
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גיל, שאלת אם יש סנקציות, יש סנקציות,  עם כל הכבוד,  מר ישראל גל:  
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נגמר.  

 

... לזה שלא מכנסים ועדה.   זה לא סנקציה.  מר גיל מיכלס:  

 

בסדר. יש גם ועדות שלא היו חברים גם באים לישיבות.  מר ישראל גל:  

גיל, זה לא דיון. לכן אני אומר, אני נכחתי בישיבות שלא היה בהן  זה לא דיון,  

קוורום, בכמה ישיבות שזה לא מעניין אותם. אז גם צריך להטיל סנקציות על 

החברים או על היו"ר שהוא לא מכנס וכל הדברים האלה. ולכן, אני באמת אומר 

לך, זה לא עניין פשוט, זה עניין שצריך להשקיע בו הרבה מאוד מ שקל וכובד ראש 

בנושא הזה.  

רשויות שדומות   5 אני מבקש ממך, ישראל צימרמן, זאת הצעתי, לבדוק לפחות ב-

לקריית אונו את הנהלים ואת כל הדברים, כדי שנוכל לבוא ולהתייחס יותר 

ברצינות לדברים האלה של איזה סנקציות... אל תפריע לי, זאת הצעתי. אז אתה 

תביא את זה בצורה רצינית.  

רשויות שונות לפחות בסדרי גודל כמו   5 הצעתי היא שישראל צימרמן יעשה סקר ב-

של קריית אונו, עם אוסף הוועדות שלהן, ויראה אם הן פעילות וכדומה, יכין את 

הדו"ח הזה, נוכל להשוות ונוכל לקחת את הרשות שהכי טובה מבחינת הדברים 

האלה, לעשות ולמצות שתהיה הכי טובה ואלטרנטיבית לקריית אונו. תודה. מי 

בעד ההצעה של ישראל?  

 

אני יכול להגיב להצעה שלך?   מר ישראל צימרמן: 

 

לא.   מר ישראל גל:  
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אני רוצה לענות, מה זה?  מר גיל מיכלס:  

20  

 

אתה לא עונה. זה אין דיון. הלו, זה הצעה לסדר.   מר ישראל גל:  

 

לפי איזה סעיף אתה העלית את ההצעה הנגדית? תשאל  מר גיל מיכלס:  

את היועץ המשפטי.  

 

תודה, אוקיי. מי בעד ההצעה של ישראל צימרמן?   מר ישראל גל:  

 

רגע אני רק לא מבין משהו אחד טכני. כשאני פניתי  מר ישראל צימרמן: 

אין. אז אתה חושב שברשויות  ללשכת מנכ"ל לקבל את המידע הבסיסי הזה - 

  . . אחרות.

 

אני בטוח שאתה תלמד.   מר ישראל גל:  

 

  . . ... הצעות. מר גיל מיכלס:  

 

נגיד אנחנו מובילים  בואו נוביל, בואו נוביל. בואו  מר ישראל צימרמן: 

מדיניות.  

 

יכול להיות שאנחנו נוביל מדיניות בסוף. מי בעד ההצעה  מר ישראל גל:  

גיל, שי, ישראל וליאת.   של ישראל צימרמן? 

 

הצעתו לסדר של ח"מ ישראל צימרמן בנושא ניהול ועדות העירייה.  הצבעה: 

וידס, ליאת ארבל, ישראל צימרמן.   גיל מיכלס, שי  בעד   (4) 

            , ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן נגד  (10) 
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כוכבה קניסטר, משה דאלי, ירון יעקובי, עמית עשהאל,                    
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נירית בלייר. 

נמנע (0)   

 

מי בעד ההצעה שלי?   מר ישראל גל:  

 

מותר לי להצביע עוד פעם?   דובר:    

 

פעם אחת.   לא.  מר ישראל גל:  

 

 , נפתלי, דאלי, נירית, ירון, עמית, אלונה, כוכבה, רון   : מר גיא טאקו

ישראל.  

 

תודה רבה, עמי יצא החוצה לטלפון.   מר ישראל גל:  

 

קראתי את לשון החוק.   החוק אומר שצריך…  מר ישראל צימרמן: 

 

בהצלחה ישראל. אני מקווים שתוך חודש תגמור את  מר ישראל גל:  

העבודה, תביא לנו את הנתונים מה עושים ברשויות אחרת, ואנחנו נגבש עמדה.  

 
אני עדיין מחכה ל… 141א', לקבל את המידע מקרית  מר ישראל צימרמן: 

  . אונו

 
תוך כמה זמן אתה צריך לעשות את העבודה הזאת?   מר ישראל גל:  

 

את קרית אונו לא קיבלתי עדיין.   מר ישראל צימרמן: 
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אוקיי, אז תקבל.   מר ישראל גל:  
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ביקשתי מסודר, לא קיבלתי.   מר ישראל צימרמן: 

 

תודה. גם את זה תקבל.   מר ישראל גל:  

 

ביקשתי מסודר, לא קיבלתי.   מר ישראל צימרמן: 

 

תודה, גם את זה תקבל. תודה רה, אנחנו מאחלים לך  מר ישראל גל:  

בהצלחה.  

 
העיר בנושא ניהול  הוחלט ברוב קולות לקבל את הצעתו של ראש  החלטה: 

ועדות העירייה. 

ישראל גל, רון מלכה, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן, כוכבה קניסטר,  בעד  (10) 

משה דאלי, ירון יעקובי, עמית עשהאל, נירית בלייר. 

וידס, ליאת ארבל, ישראל צימרמן.   גיל מיכלס, שי  נגד   (4) 

נמנע (0)   

 

אישור רשימת התב"רים, מצ"ב בהתאם להחלטת ועדת כספים מיום   .5

 .10.6.20

 

רבותיי, ועדת כספים אישרה את רשימת התבר"ים  מר ישראל גל:  

שהוגשה אליכם, רשימת תב"רים ארוכה. ואם יש למישהו איזו הערה על איזה 

תב"ר והוא רוצה להפריד את התב"ר הזה, להגיד, ואז אנחנו נצביע על כל רשימת 

  . התבר"ים ונדון בתב"ר שאתם רוצים לדון

 

למה באופן קבוע אתה לא עומד בדרישה של התקנות ולא  מר גיל מיכלס:  
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ימים, כמו שנדרש בחוק.    10 נותן  מעלה את הנושאים האלה אחרי שאתה 

 

ימים.    10 נתנו  מר ישראל גל:  
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ימים, כי אנחנו אישרנו את זה בוועדת   10 לא נתנו  מר גיל מיכלס:  

ימים.    3 כספים בדיוק לפני 

 

הנושאים כולם הגיעו לחברי ועדה למועצת העיר לפני  מר ישראל גל:  

ימים לפני ועדת הכספים, למועצת העיר הם הגיעו לפני   10 למעלה משבועיים. 

שבועיים, יותר, בואו, נשים את הדברים האלה על השולחן. הגיעו לפני שבועיים 

ויותר לכולם, ואפילו לא היה שינוי כהוא זה באף אחד מהתב"רים. מילא, אם היית 

אומר שהיה שינוי, גם זה לא היה. זה הסיפור. היו הערות וכדומה, אבל לא היה 

שינוי, והיית בישיבת ועדת הכספים.  

 

אני לא בא בטענות על עצמי. אני בא בטענות על זה  מר גיל מיכלס:  

  . שההליך הזה הוא לא תקין

 

כל חברי המועצה, ככה אנחנו…   מר ישראל גל:  

 

אתה יכול להעביר כל נושא כזה אחרי שוועדת כספים  מר גיל מיכלס:  

מאשרת.  

 

לא, סליחה, עצור, עצור. אם ועדת כספים לא היתה   מר ישראל גל:  

מאשרת או משנה את הסעיפים או מוסיפה סעיפים, יכולת לטעון זאת. הסעיפים 

האלה הוצגו בדיוק כפי שהם, אושרו בוועדת הכספים במלואם, ולכן, אין כאן שום 

שוני, אחד לאחד. עוד מישהו? אז אני רוצה להביא את רשימת התב"רים וכפי 
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שאושרה בוועדת הכספים להצבעה. מי בעד? פה אחד. תודה רבה.  

אני רוצה להגיד לגבי התב"רים האלה, זה לא ייגמר מהיום למחר, אתם צריכים 

להבין, כבר שאלו אותי את השאלות האלה. זה תב"רים שיימשכו בערך בין שנתיים 

לשלוש.  

שם מוסדות, יש שם הרבה מאוד דברים שייקחו  יש שם בתי ספר כמו שראיתם, יש 

קצת יותר זמן. חלקם תב"רים שוטפים, אבל זה התהליכים שזה לא ייגמר בשנה 

ויראו את כל הדברים האלה  אחת. אז אם מישהו חושב שבעוד חצי שנה יבואו 

גמורים, אני אומר את זה בעיקר לאלה שחדשים, אז שיבין שזה ייקח יותר זמן.  

 

לאשר את רשימת התב"רים, בהתאם להחלטת ועדת  הוחלט פה אחד  החלטה: 
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 .10.6.20 כספים מיום 

פה אחד.    בעד  

 

 

 .31.12.19 ל-  4 דיווח דו"ח רבעוני מספר   .6

 

אפשר להכניס את מר זיצר, שיאשר את הדו"ח הרבעוני?  מר ישראל גל:  

 

31.12.19. מה  ערב טוב לכולם. אנחנו דנים בדו"ח ל- מר יעקב זיצר:  

מיליון שח. במסגרת   44.5 שאנחנו יכולים לראות, שברכוש השוטף יש לנו 

מיליון שח מיועדות לכיסוי קרן   302 מיליון שח, מתוכם   340 ההשקעות יש לנו 

מיליון שח זה קרנות מתוקצבות, שרואים אותן   38 . תב"רים, ו- לעבודות פיתוח..

מיליון שח, סיימנו   43.4 גם באקטיב וגם בפאסיב. מבחינת הגרעון לראשית השנה, 

מיליון שח.    42.8 עם עודף של חצי מיליון שח, ואנחנו נמצאים עם 

השכר,   . . . מבחינת ההתחייבויות, אין לרשות התחייבויות לזמן קצר לבנקים. 

מיליון שח. בסך הכל   14 בעיקר זה ההוצאות של דצמבר שמשולמות בינואר כ-
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מיליון שח, שזה משקף גם את התקציב הרגיל וגם את   47 הספקים והזכאים, כ-

העמוד הבא  תקציב הפיתוח. הקרנות הבלתי מתוקצבות שאפשר לראות בתחתית  

 ,12 בעודפים וגירעונות  194, וכן יש לנו גידול בנושא של עודפי מימון זמניים,- 148 

  .136

זה למעשה בעיקר המקור לכספים שראיתם בחלק העליון של האקטיב. יש לנו סך 

89. עומד המלוות שלנו יחסית  הכל חייבים, כולל כל הגביות וכדומה, שהן סביב 

כמו שהקראתי   193 מליון שח, והרכב הקרנות נמצא בתחתית העמוד,   40 נמוך 

קודם.  

נרשמים גם   31 מיליון שח הכנסות, מתוכן   312 מבחינת התקציב הרגיל, היה לנו 

וזה   312.1 וגם כהוצאות, אז הפעילות הייתה 282. ההוצאות שלנו הן  כהכנסות 

מיליון שח. אפשר לראות בטור השני מצד ימין איפה יש   0.5 מצביע על העודף של ה-

 + לנו סטיות. בדרך כלל מדובר על אחוזים מעטים. 

איפה שיש לנו אחוז גדל זה בנושא של מים, שמדובר בסכום קטן מאוד בגלל שאגיד 

פועל כבר הרבה מאוד שנים, וגביית הפיגורים הולכת ויורדת. מבחינת  המים 

 .. 5, אז הפעילות בתב"רים. הפעילות בתב"רים שאנחנו יכולים לראות בעמוד 

116, עיקר התקבולים היו מקרנות  9.5. סך הכל התקבולים שלנו היו  הממשלה היה 

 75 2019 - 60, הוא מצטרף ל- 55, העודף בתקופה של  הרשות. התשלומים היו כ-

  .12 פחות   148 שדיברתי עליהם,   136 שהופיעו בתחילת השנה וזה ה-

בעמוד הבא יש לנו את הפירוט של התב"רים לפי מגזרי הפעילות. אני עובר אתכם 

מיליון   9 למאזן הגבייה. במאזן הגבייה אנחנו יכולים לראות שגבינו פיגורים כ-

מיליון שח מעבר למה שגבינו בשנה שעברה. הגבייה השוטפת הייתה   1.2 שח, בערך 

מהשוטף. שומרת   95% מול  105, שיעור הגבייה כמו שאמר ראש העיר מקודם,   109

מיליון שח, כאשר כפי שאתם יודעים כל השנים, הנושא של   146 הארנונה שלנו היא 

מרכיב המגורים הוא הדומיננטי ביותר. ואם אני מסתכל בעמוד האחרון, זה אותם 

בעלי שכר גבוה, המדווחים בדצמבר ובינואר של כל שנה. אם יש שאלות, אני 

אשמח לענות.  
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2019? לאור כל העיכובים  מתי יהיה הדו"ח הסופי של  גב' ארבל ליאת:  
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  . . והכל.

 

רגע, רגע, לא, לא. זה לא תלוי בנו. משרד הפנים עדיין  מר יעקב זיצר:  

יודעים  לא מינה לנו את המבקר. אנחנו עדיין לא יודעים מי יהיה המבקר. אנחנו כן 

שבמסגרת הרוטציה שנה שעברה המשיך המבקר הקודם. המבקר מטעם משרד 

הודעה מי הוא יהיה. ברגע שהוא יגיע, הוא  2019, טרם קיבלנו   הפנים לגבי שנת 

ייכנס לעבודה, הרשות מוכנה לביקורת.  

 

 . אוקיי, תודה.  גב' ארבל ליאת:  

 

כדאי שזה יירשם בפרוטוקול.   מר יעקב זיצר:  

 

 , . רבעון רביעי זה מצוין כל שנה ברבעון השלישי אנחנו.. מר ישראל גל:  

  . . התוצאות שלו.

 

אומרים על זה חמדולילה.   מר יעקב זיצר:  

 

טוב, תודה רבה זיצר. הרי אתה משוחרר.   מר ישראל גל:  

 

תודה רבה. לילה טוב לכולם.   מר יעקב זיצר:  

 

אישור תבחינים ופרוגראמה בהתאם לנוהל הקצאות.    .7

 

אדוני מנהל הנכסים, יש נוהל חדש. אתה מוכן להציג  מר ישראל גל:  
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אותו? להציג אותו בקצרה. זה הנוהל החדש של משרד הפנים.  

 

נוהל הקצאות של משרד הפנים, מחייב אותנו לאשר את  מר דרור סירי:  
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לעמותות, לבתי  של העיר לטובת הקצאות של שטחים  התבחינים ואת הפרוגראמה 

כנסת, כל מי שנותן שירות בצורה כזאת או אחרת ונמצא בתוך העיר. הנוהל הוא 

נוהל שמחייב רשויות... קריית אונו, בדרך כלל זה נוהל שהוא די זהה. ופה אנחנו 

מתבקשים לאשר אותו. אם תרצו שאלות משהו, אני אשמח.  

 

יש ועדת הקצאות?   גב' ארבל ליאת:  

 

הנוהל בתוכו גם קובע ועדת הקצאות.   מר דרור סירי:  

 

אני קראתי. שאלתי אם נקבעה כבר ועדת הקצאות.   גב' ארבל ליאת:  

 

  . . . מר דרור סירי:  

 

חברי מועצה, גזבר.    3 כתוב ועדת הקצאות תכלול  גב' ארבל ליאת:  

 

קבוע.   ועדת הקצאות יש לנו באופן   מר דרור סירי:  

 

אותה ועדה שלצורך זה?   זאת אומרת,  גב' ארבל ליאת:  

 

מתנהלת ועדת הקצאות באופן שוטף.   מר דרור סירי:  

 

מי בוועדה?   גב' ארבל ליאת:  
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מנכ"ל, גזבר, עבדך הנאמן.   מר דרור סירי:  
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מן הסתם.   גב' ארבל ליאת:  

 

יועץ משפטי ומהנדס העיר.   מר דרור סירי:  

 

חברי מועצה גם.    3 כתוב שם  גב' ארבל ליאת:  

 

לא.   ישראל גל:   מר 

 

זו הוועדה המקצועית.   מר דרור סירי:  

 

  . . אחר כך צריך ל. מר ישראל גל:  

 

בתוך הנוהל מופיע מי יהיה בוועדת הקצאות.   גב' ארבל ליאת:  

 

חברי מועצה?    3 מופיע כתוב שם  מר ישראל גל:  

 

כן. תפתחו את הנוהל.   גב' ארבל ליאת:  

 

זה בנוהל. יש כנראה משהו אחר.   אני לא מכיר את  מר רון מלכה:  

 

זה נוהל ישן.    דובר:    

 

יודעת. אני קראתי את הנוהל, אין לי משהו אחר.   אני לא  גב' ארבל ליאת:  
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אני לא מכיר את זה בנוהל.   מר דרור סירי:  
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אוקיי.   גב' ארבל ליאת:  

 

היא צודקת. את ועדת הקצאות תמנה מועצת הרשות  גב' נירית בלייר:  

מחברים חברי   3 גזבר, נציגו, יועץ משפטי לרשות או נציגו, וכן    . . המקומית.

המועצה.  

 

חברי מועצה.    3 אז כן יש  מר ישראל גל:  

 

אני רק שואלת מי.   גב' ארבל ליאת:  

 

אנחנו נאשר את הנוהל ונקבע חברי מועצה.   מר ישראל גל:  

 

אז אם אפשר לישיבה הבאה, להגיד לנו מי חבר בוועדת  גב' ארבל ליאת:  

הקצאות.  

 

בסדר גמור, הכל יעבוד לפי הנוהל.   מר ישראל גל:  

 

  . הכל בסדר, אני רק שאלתי מי גב' ארבל ליאת:  

 

אין, לא קבענו. אני אפילו לא עברתי על הנוהל. כל  מר ישראל גל:  

הכבוד על הערנות.  

 

אני קוראת את החומרים שאתם שולחים.   גב' ארבל ליאת:  
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הנוהל כולל תבחינים בפרוגראמה, או פרוגראמה  מר ישראל צימרמן: 
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נוהל, אין לנו ברירה, זה משרד  אמיתית שיש אחריה תכלית? למה זה לא בנפרד? 

  . מבין הפנים, צריך לאשר אני  

 

זה בא ביחד, זה הנוהל של משרד הפנים. משרד הפנים  מר דרור סירי:  

. שלו, שזה יאושר במועצת העיר.   דורש את זה, זו דרישה..

 

לא, הוא דורש שנאשר את הנוהל. בתוכו יש פרוגראמה  מר ישראל צימרמן: 

אמיתית? כי לא קיבלנו אותה.  

 

אני מבחינתי ברור לי מי הולך לנוהל הזה, אין לי שום  גב' ארבל ליאת:  

בעיה שלא יהיה.  

 

ראיתי שזה נשלח על ידי טלי, נשלח לכולם.   מר דרור סירי:  

 

בגלל זה גם שאלתי מי בוועדה.   גב' ארבל ליאת:  

 

במייל.   לא הגיעה פרוגראמה  מר ישראל צימרמן: 

 

מה זה פרוגראמה?   מר ישראל גל:  

 

אני שואל, כתוב כאן תבחינים ופרוגראמה.    מר ישראל צימרמן: 

 

מישהו היה צריך לקרוא את זה.   גב' ארבל ליאת:  

 

בנוהל, הוא עכשיו תיאר בקצרה שיש נוהל כלשהו.   מר ישראל צימרמן: 
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מה זה פרוגראמה?   מר ישראל גל:  
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  . אז אני שואל, לא קיבלתי מר ישראל צימרמן: 

 

אני צריך שזה צריך להיות מוצג, תהליך  פרוגראמה  מר ישראל גל:  

למה שרוצים לעשות. מה זה פרוגראמה? אם רוצים להקצות  הוצאת הפרוגראמה 

אם רוצים  מעון, אם רוצים להקצות בית כנסת, אם רוצים להקצות מגרש ספורט,  

.. אז צריכים להציג פרוגראמה.   להקצות.

 

בתוך הסעיף הזה.   אז זה עתידי? זה לא שיש פרוגראמה  מר ישראל צימרמן: 

 

לא, לא, לא... לגבי כל הקצאה והקצאה זה הפרוגראמה.   מר ישראל גל:  

 

אז אין פרוגראמה? זה אומר שאין פה בדבר הזה איזו  מר ישראל צימרמן: 

תכנית אמיתית כלשהי שגם אותה מאשרים? 

 

שאחראים עליה, הם  לא, לא, לא. ועדת הקצאות   מר ישראל גל:  

צריכים לפרסם. מביאים להם פרוגראמה, הם בוחנים את הפרוגראמה, ואחר כך 

ממשיכים עם זה הלאה. הנושא של חברי המועצה, תודה רבה שהערת את תשומת 

  . לבנו

 

אבל השאלה, איך עשו את התהליך? כבר היו הרי    : ירון מר יעקובי 

תהליכים בעיר של הקצאות.  

 

.. משרד  . לא, היום זה הסדר. היום זה כבר הסדרה.  מר ישראל גל:  
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הפנים, זה הנוהל החדש בכל הארץ. מבקשים שהמועצות יאשרו את זה ויעבדו על 

פיהם.  

 

ואם לא נאשר, אז מה יקרה?     : מר יעקובי ירון
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אז לא יאשרו לנו את ההקצאות. מי בעד?   מר ישראל גל:  

 

רגע, באותה הזדמנות אני רוצה לבקש שאולי תשקלו  גב' ארבל ליאת:  

מישהו מהאופוזיציה לוועדת הקצאות.  

 

זה רעיון טוב, אנחנו נשקל.   מר ישראל גל:  

 

תודה.   גב' ארבל ליאת:  

 

משעמם לך, אה?  מר גיל מיכלס:  

 

אני? ממש משועממת.   גב' ארבל ליאת:  

 

מי בעד? פה אחד. תודה רבה.   מר ישראל גל:  

 

אבל נפתלי לא פה.   דובר:    

 

נפתלי יצא, כן.   מר ישראל גל:  

 

למה, הוא לא רוצה את ההקצאה?     : מר יעקובי ירון

 

Dummy Text
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... הכל פה אחד.   מר גיל מיכלס:  
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הוחלט פה אחד לאשר תבחינים ופרוגראמה בהתאם לנוהל הקצאות.  החלטה: 

פה אחד.    בעד  

 . נפתלי כהן לא נכח  

 

הנצחת הגב' רונה רמון ז"ל.    .8

 

אישור הנצחת הגב' רונה רמון. הוגשו כבר מספר בקשות  מר ישראל גל:  

להנצחה. אנחנו המלצנו לאשר איזו גינה קטנה ברחוב הרצפלד.  

 

לא הייתה ועדת שמות?   גב' ארבל ליאת:  

 

הייתה ועדת שמות, מכיוון שזה היה רק נושא  לא, לא  מר ישראל גל:  

אחד אז לא עשינו את זה. החלטנו להביא את זה ישר למועצת העיר.  

 

איפה?   גב' ארבל ליאת:  

 

יש גינה קטנה מוזנחת ברחוב הרצפלד שמובילה לרחוב  מר ישראל גל:  

הצבעוני, החלטנו להנציח את הגב' רונה רמון בגינה הזאת.  

 

אתה צריך לסדר את הגינה.    : גב' אלונה בומגרטן

 

יסדרו את הגינה. אנחנו עושים חדש בשביל זה. אנחנו  מר ישראל גל:  

נשקיע כסף וזהו. אבל אנחנו קודם כל מנציחים ואז נכין תכנית, נראה אותה גם 

למשפחה, נשתף אותה וזהו. אני חייב להגיד שישבנו עם נציג המשפחה.  
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מי נציג המשפחה?     : מר יעקובי ירון
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יש איזה בחור מבוגר ועם האחיין שהוא קשור לילדים.   מר ישראל גל:  

 

כי אליי הגיעו כאלה שטענו שזה לא רצון המשפחה. אבל    : מר יעקובי ירון

  . . אם אתה אומר ש.

 
  . . אבל אני אומר לך שהאחיין. מר ישראל גל:  

 

הוא פונה אליי כל הזמן.   דובר:    

 

זה אותו אחד. הוא דווקא לא מהמשפחה.   מר ישראל גל:  

 

הוא מציג את עצמו כנציג המשפחה.     : מר יעקובי ירון

 

אבל ישבנו גם איתו. טוב חברים, מי בעד?   מר ישראל גל:  

 

רגע, יש לי שאלה לא לפרוטוקול. אפשר רגע לסגור?   גב' ארבל ליאת:  

 

כן, אפשר לסגור פרוטוקול שנייה?   מר ישראל גל:  

 
*** ההקלטה הופסקה לבקשת ראש העיר *** 

 
מי בעד? פה אחד. תודה רבה. אני רואה שנפתלי ועמי  מר ישראל גל:  

עדיין לא חזרו.  

 

הוחלט פה אחד לאשר הנצחת הגב' רונה רמון.   החלטה: 
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פה אחד.   בעד   
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ן  עמי כחלו לא נכח 

 

החלפת חברים בוועדת נוער וצעירים, ג'קי מסטיריאל במקום בן דאלי.    .9

 

החלפת חברים בוועדת נוער וצעירים. מי בעד? פה אחד.   מר ישראל גל:  

 

הוחלט פה אחד לאשר החלפת חברים בוועדת נוער וצעירים, ג'קי  החלטה: 

מסטיריאל במקום בן דאלי. 

פה אחד.   בעד   

 

אישור חברות גזבר העירייה, ליאור בן טריה, בוועד המנהל של עמותת   .10

"מעשים טובים בישראל" בהתנדבות.     

 

אישור חברות גזבר העירייה, ליאור נמצא בעמותת  מר ישראל גל:  

מעשים טובים לישראל.  

 

שהיא לא קשורה לקריית אונו.   גב' ארבל ליאת:  

 

לא קשורה לקריית אונו.   מר ישראל גל:  

 

לוודא, כי אני לא מכירה.   גב' ארבל ליאת:  

 

להצהיר את זה במועצת  כל עובד בכיר בהתנדבות, חייב  מר ישראל גל:  

העיר. לפעמים יש עניינים בשעות העבודה, אז הוא חייב להצהיר. אחר כך צריכים 

נניח העמותה הזאת שעושה מעשים טובים.   לבדוק אם יש ניגוד עניינים.  
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אז אני שואלת, היא פועלת בקריית אונו?   גב' ארבל ליאת:  
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היא עושה מעשים רעים בקריית אונו. אני סתם אומר.   מר ישראל גל:  

 

אונו?   בקריית   לא, באופן כללי, היא פועלת   גב' ארבל ליאת:  

 

זהו, צריך להצהיר את זה.   מר ישראל גל:  

 

ניגוד עניינים,  המשפטי על שאין  יש גם אישור של היועץ   מר חיים סופר:  

בדק אותה. הכל אחרי שעות העבודה.   

 

רבה. הסתיימה הישיבה.   מי בעד? פה אחד. תודה  מר ישראל גל:  

 

הוחלט פה אחד לאשר חברות גזבר העירייה, ליאור בן טריה, בוועד  החלטה: 

המנהל של עמותת "מעשים טובים בישראל" בהתנדבות. 

פה אחד.  בעד  

 

סיום הישיבה! 
 

 

 

 _______________  ______________
ישראל גל  חיים סופר 

ראש העירייה  מנכ"ל העירייה 
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קובץ החלטות 
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הצעה לסדר, הצעות ייעול לניהול ועדות העירייה, לבקשת ח"מ ישראל    .4

 . צימרמן

 

הוחלט ברוב קולות לקבל את הצעתו של ראש העיר בנושא ניהול  החלטה: 

ועדות העירייה. 

ישראל גל, רון מלכה, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן, כוכבה קניסטר,  בעד  (10) 

נירית בלייר.  משה דאלי, ירון יעקובי, עמית עשהאל, 

וידס, ליאת ארבל, ישראל צימרמן.   גיל מיכלס, שי  נגד   (4) 

נמנע (0)   

הצעתו לסדר של ח"מ ישראל צימרמן בנושא ניהול ועדות העירייה. 

וידס, ליאת ארבל, ישראל צימרמן.   גיל מיכלס, שי  בעד   (4) 

            , ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן נגד  (10) 

ייעעקקוובביי,,  עעממייתת  עעששההאאלל,,                                             ייררווןן   ככווככבבהה  קקננייססטטרר,,  ממששהה  דדאאלליי,,  

נירית בלייר. 

נמנע (0)   

 

 

אישור רשימת התב"רים, מצ"ב בהתאם להחלטת ועדת כספים מיום   .5

 .10.6.20

 

הוחלט פה אחד לאשר את רשימת התב"רים, בהתאם להחלטת ועדת  החלטה: 

כספים מיום 10.6.20. 

פה אחד.    בעד  

  

 

אישור תבחינים ופרוגראמה בהתאם לנוהל הקצאות.    .7
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הוחלט פה אחד לאשר תבחינים ופרוגראמה בהתאם לנוהל הקצאות.  החלטה: 
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פה אחד.    בעד  

 . נפתלי כהן לא נכח  

 

הנצחת הגב' רונה רמון ז"ל.    .8

 

הוחלט פה אחד לאשר הנצחת הגב' רונה רמון.   החלטה: 

פה אחד.   בעד   

 . עמי כחלון לא נכח 

 

החלפת חברים בוועדת נוער וצעירים, ג'קי מסטיריאל במקום בן דאלי.    .9

 

הוחלט פה אחד לאשר החלפת חברים בוועדת נוער וצעירים, ג'קי  החלטה: 

מסטיריאל במקום בן דאלי. 

פה אחד.   בעד   

 

אישור חברות גזבר העירייה, ליאור בן טריה, בוועד המנהל של עמותת   .10

"מעשים טובים בישראל" בהתנדבות.     

 

הוחלט פה אחד לאשר חברות גזבר העירייה, ליאור בן טריה, בוועד  החלטה: 

המנהל של עמותת "מעשים טובים בישראל" בהתנדבות. 

פה אחד.  בעד  

 

 

 

 
 

 _______________  ______________
ישראל גל  חיים סופר 

ראש העירייה  מנכ"ל העירייה 
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