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1. דיווח ראש העיר. 

 

רבותיי, אני פותח את ישיבת מועצת העיר מן המניין  מר ישראל גל:  

24/20. אני רוצה לתת כמה דיווחים, אחר כך אנחנו נעשה את ההחלפה ואת הכל. 

יגיעו. אנחנו פתחנו שבוע שעבר את שנת הלימודים. אני  אני אתחיל בדיווח עד שהם 

רוצה להגיד לכם שפתיחת שנת הלימודים התנהלה כסדרה פה בעיר. כל מערך 

החינוך נפתח במלואו. בקיץ האחרון עברו מוסדות החינוך שיפוצים נרחבים. נעשה 

רה, פתחנו את שנת הלימודים בצורה מצוינת, כל הכיתות נפתחו, כל  את זה בקצ

בתי הספר נפתחו, עמדנו בלוחות זמנים מבחינת שיפוצי הקיץ בצורה בלתי רגילה. 

זה הזמן להודות באמת לאגף החינוך לירון מלכה, לכל צוות החינוך באגף, לכל 

מנהלי ומנהלות בתי הספר, וכמובן לכל צוות השיפוצים, גבע באגף החינוך, חיים 

נגר, כל מערכות העירייה שנרתמו לצורך פתיחת שנת הלימודים? לא היה את 

הטקסים הגדולים והשמחים כמו שאנחנו עושים כל שנה. אבל הרגשנו את 

ההתרגשות באוויר, בכניסה לבתי הספר.  

תביעות שאנחנו משלמים, תביעות שאני התחלתי אותן  בקרוב תשמעו כאן על 2 

שנה. ואני צריך לשלם אותם היום. אחד זה מיגונים לשכונת רימון, שם יש  לפני 17 

דירות שיצטרכו לקבל פיצויים שנעים בין 10,000 ₪ ל-30,000 ₪ לדירה.  איזה 56 

חצי אנחנו מקבלים מהמדינה וחצי ואנחנו נצטרך להביא מהעירייה. והתביעה 

הגדול הזה ירידת ערך לאורך כל ציר מכבית. שם יש איזה 150 דירות שיקבלו 

פיצויים, עד גובה של 200,000 ₪. מסדר גודל של 30,000 ₪ ועד 200,000 ₪. 

פיצויים גדולים מאוד, ששם זה ממומן על ידי המדינה ב-75%.  

קורונה. ראיתם בוודאי שאנחנו לא מבסוטים, אנחנו בצהוב. צהוב אבל קרוב 

לירוק, אנחנו ציון של 4.8, כאשר ירוק זה 4.5. אנחנו צריכים לעשות מאמץ. 

צריכים להישמר, צריכים להעביר בתודעה. אני מקווה מאוד שיתייחסו במדינת 

ישראל לתכנית הרמזור. אם יתייחסו לתכנית הרמזור ואנחנו נהיה בירוק, נוכל 

נוכל לפתוח בתי כנסת, נוכל לפתוח מופעים כמו  לעשות פה הרבה יותר דברים. 
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שמתחילים עכשיו. נוכל להגדיל את כמות המשתתפים במופעים, במקום 100 איש 

איש, וזה  משמעותי ביותר וחשוב ביותר לעשות את הדברים  נוכל להגיע ל-250 

האלה. אנחנו עובדים על זה ומגבירים את המודעות.  

תיק התחבורה הציבורית. הולכים להיות  אני ממנה את ירון יעקובי להיות מחזיק 

ציבורית. תוספת קווי אוטובוסים, רכבת,  שינויים רבים בנושא התחבורה ה

נת"צים, עבודות שיהיו נרחבות בכל רחבי העיר וירון יקבל את זה. זה היה בתוך 

ועדת תנועה עד היום. במסגרת השינויים אז ירון יקבל את זה אליו. אלו הנושאים.  
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פרידה מחברת המועצה היוצאת, גב' נירית בלייר.   .2

 

מר ישראל גל:  עכשיו אנחנו ניפרד בלי נירית, אבל נירית עוזבת את 

מועצת העיר. אני רוצה להגיד לכם שנירית, בתחילת הדרך, מאוד לא ידענו איך 

לאכול את הבחורה הזאת, ולא ידענו איך היא תתאקלם בתוך כל המערך. אבל 

מיום ליום שלמדנו להכיר את נירית יותר, אז הבנו שנירית היא בחורה שמאוד 

מאוד רוצה לסייע. יש לה רעיונות חדשניים, שקיפות, פתיחות, שיתוף  רוצה לעזור, 

ציבור וכדומה. מלא התלהבות, מלא אהבת הקהילה. אנחנו כאן איתה שנה וחצי, 

חודשים? משהו כזה? זה רץ.   כמה זמן הקדנציה הזאת? שנה ו-10 

 

מר גיל מיכלס:  זה נגמר מהר.  

 

מר ישראל גל:  אני חושב שהיא עשתה הרבה מאוד, היא השתתפה 

בהרבה מאוד דיונים, הוכיחה אכפתיות ורצון לשינויים משמעותיים, והיתה 

ויותר מכל, הייתה קשובה. היא יכלה להבין שלא כל דבר גם כמו שזה  שותפה. 

ויכול להיות מיושם. יש הרבה מאוד אילוצים במערכות הפוליטיות.   נראה, צריך 

אנחנו רוצים לאחל לה הצלחה. אנחנו רוצים  נירית עוזבת אותנו מסיבותיה שלה, ו

להגיד לה שתדע רק טוב, והמגן שפה הוא בשבילה. היא לא יכולה לקבל אותו כי 
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עוד כמה מילים? כן, ירון.  

 

נירית ביקשה ממני למסור שהיא מאוד  טוב, קודם כל  מר יעקובי ירון:  
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מעריכה את כל מי שהיא עבדה איתו פה בעירייה, אם זה חברי מועצה אחרים או 

עובדי עירייה שהיתה לה אוזן קשבת. התחילה כמה מהלכים, לצערה היא נאלצה 

. בבית. זו אחת הסיבות שהיא גם עכשיו רצה הביתה ולא יכלה להיות  לעזוב..

ר על קשר עם האנשים פה ולתרום ברגע  איתנו במעמד הזה. אבל היא תשמח לשמו

זה מה שהיא רצתה למסור.   שהדברים יותר יסתדרו. 

ואני אגיד שאני מאוד שמחתי לעבוד עם נירית, ממש שיתפנו פעולה אחד לשני, 

עזרנו. ובאמת הייתה... לשיחה פתוחה גם מעבר למועצה. את נירית אני מכיר 

תגלגלה גם לקרית אונו, אז יצרנו  בערך. עבדתי איתה פעם ואז היא ה משנת 2001 

את הקשר ביחד. אז גם אני מאחל לה בהצלחה, שתדע ימים טובים.  

 

לפני שאנחנו עוברים להשבעה ולברכות לחברת המועצה  מר ישראל גל:  

החדשה, אני רוצה לציין עוד את הנושא של החינוך. אין חינוך בלי חינוך משלים 

חייב להגיד שבמרבית מדינת ישראל לא  מה שנקרא, וגם הצהרונים שלנו, שאני 

נפתחו הצהרונים ביום הראשונים. אצלנו בקרית אונו נפתחו, זה הודות למאמץ 

עילאי לכל צוות המתנ"ס, לעמי כחלון, לאסתר פיק, לכל אנשי הצהרונים.  

נכון שיש תקלות, אבל אנחנו מתקנים אותן עם הזמנים. אבל באופן כללי אנחנו 

. אני זוכר שפגשנו פה את ארנון בר דוד בסיור בבתי הספר, אז  הובלנו בתחום הזה

הוא אומר לי, אתם מקום מדהים, היחידי שנפתחו בו הצהרונים באותו יום. וזה 

לא עניין של מה בכך. כל הכבוד לצוות המתנ"ס, תעבירי את זה עמי אליהם. 

בבקשה.  
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הצהרת אמונים של חברת המועצה הנכנסת גב' תמרה שיפרין, לפי   .3

לפקודת העיריות עפ"י הנוסח: "אני מתחייבת לשמור אמונים  סעיף 24 

למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה". 

 

ועכשיו אנחנו  מגיעים לרגע מרגש ומקבלים את חברת  מר ישראל גל:  

המועצה החדשה. שקודם כל את תישבעי אמונים, ואחר כך אנחנו נברך אותך. ככה 

קסים. ישלך את ההצהרה שלך פה. ראית, יש לך בדף? תביאו לה את  זה הולך הט

סדר היום, בסעיף 3 כתוב.  

 

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא  גב' תמרה שיפרין:  

באמונה את שליחותי במועצה.  

 

בהצלחה. את תגידי את מה שאת אומרת, ואחר כך  מר ישראל גל:  

אנחנו נברך אותך.  

 

שנים גרה בעיר הזאת, והיא יקרה לליבי  גב' תמרה שיפרין:  אני 28 

והשתדלתי לקדם את בית הספר הדמוקרטי, את הקהילה הרפורמית ועוד נושאים 

פה בעיר, ואני מקווה להמשיך לתרום ולקדם לטובת העיר. ואני שמחה מאוד 

להיות חברה במועצה, אבל חבל לי מאוד שזה בנסיבות האלה, כי גם אני מאוד 

מחבבת ומאוד מעריכה את נירית, ומצטערת שזה בנסיבות האלה שאני מצטרפת.  

 

טוב, אני רוצה לברך את תמרה. אני מכיר אותה הרבה  מר ישראל גל:  

אה, אני זוכר שהיינו במאבקים להקמת בית הספר הדמוקרטי עוד  מאוד שנים. או-

ביחד. הרבנית תמרה פעילה בקהילה הרפורמית מי שלא יודע.  
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אולי. עכשיו יותר קשה לה, כי היא בניגוד עניינים אם  מר ישראל גל:  

היא יושבת בשולחן הזה. אבל אני רוצה להגיד, תמרה חיה ונושמת את העיר, תמיד 

מעורבת בפעילות חברתית, קהילתית, ואני חושב שלא יהיה לך זר להיות פה 

וסביב שולחן המועצה. תשתלבי בקלות.   במועצה 

מדובר כאן סך הכל במועצה שמחויבת לציבור, באמת. אנשים שאחד-אחד מחויבים 

פה לציבור, רוצים לעשות טוב, רוצים לסייע. אני חושב שזה כבוד גדול להיות חבר 

מועצה במועצת העיר, ואני מודה לך על זה שאת נכנסת, אני מודה לך על מה 

ה הקרובה, עוד מעט יש לך הרבה מאוד ועדות שאת נכנסת לתוכן,  שתעשי בתקופ

שאנחנו גם נצביע ונאשר, ואני מאחל לך הצלחה גדולה. בהצלחה תמרה.  

 

גב' אלונה בומגרטן: בהצלחה, למרות שלי עוד קשה להיפרד מנירית.  

 

קודם כל, גם כאישה לאישה, אני חושבת שכוחנו צריך  גב' קניסטר כוכבה: 

צריכים לתת כל מה שאפשר להכניס נשים.   לעלות, ו

 

אתן שולטות פה בתוך המועצה כבר, יש כאן רוב של  מר ישראל גל:  

נשים.  

 

אבל להוסיף, להוסיף.   גב' קניסטר כוכבה: 

 

נירית גם חכמה  כוכבה העיקר שזו תהיה אישה טובה.  גב' אלונה בומגרטן: 

וגם טובה, ואני בטוחה שתמרה גם תהיה טובה.  

 

מר ישראל גל:  אז בהצלחה רבה. 
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4. אשרור רשימת זוכי יקיר העיר: 

 יהודית ארליך 

 שלום אשואל 

 דרור בירנבאום 

 יהודית לוין 

 שאול צ'יטיאט 

 רענן רשף 

 דינה שחר 

 מרים שגיא   

 

מר ישראל גל:  אני עובר לסעיף מספר 4. להזכירכם במסגרת חגיגות 

העיר. הוועדה הזאת התחילה את עבודתה  הקמנו ועדה לבחור את יקירי  שנות ה-80 

עוד בחודש ינואר, ולאחר מכן בגלל הקורונה נדחה ונתנו עוד מועדים ועוד מועדים 

של פרסום, והעבודה שלהם הסתיימה. היום אנחנו, אחרי שהוועדה אישרה את 

היקירים, את הבחירה שלהם, ותיכף הם יספרו על התהליך ועל הבחירה, והם 

יה, אז מועצת העיר צריכה לאשר את זה, ובעתיד לדבר על  אישרו את השמיני

הטקס. אז בבקשה, אלי, עידו, אלון, מי מדבר? אלי בן מנחם, שהיה יו"ר הוועדה, 

סגן השר לשעבר וחבר כנסת, מי שלא מכיר.  

 

בראשית דבריי אני רוצה להודות לך ישראל ולחברי  מר אלי בן מנחם:  

ירים. בוועדה היו חברים אני, עירית ליבנה, גילה  מועצת העיר על ה... שלכם... שיק

לוטי, יועץ משפטי לוועדה אלון... אלון רום השתתף, ליווה  ז'ו הרן, מנחם דגן, עידו 

אותנו מא' עד ת', לאורך כל הדרך. בגלל המצב ומשבר הקורונה, התכנסנו 3 

פעמים, דחינו את הגשת המועמדות מספר פעמים בגלל המצב. קבענו את 

איש הגישו את המועמדות, בחרנו מתוכם 8, 4 נשים, 4 גברים.  הקריטריונים, 18 
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כולם מועמדים מצוינים, כולם טובים, אבל היינו צריכים לבחור רק 8 ל-8- שנה 

לקרית אונו.  

יועץ משפטי. האנשים שנבחרו, אני אעשה את זה מאוד   . כל הקריטריונים והכל..

קצר, קיבלתי 2 דקות מישראל. החברים שנבחרו: יהודית ארליך, שום אשואל, 

דינה שחר ומרים שגיא.  דרור בירנבאום, יהודית לוין, שאול צ'יטיאט, רענן רשף, 

אלה הנאשים שנבחרו. אמרתי כולם היו טובים-  

 

מר גיל מיכלס:  מי אלה שלא נבחרו?  
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מר אלי בן מנחם:  שאני אקרא את השמות?  

 

יגיד לך את הרשימה  ת. עידו  מר ישראל גל:  יש לך את הרשימה הכללי

הכללית שלא נבחרה.עידו, תקריא את אלה שלא נבחרו.  

 

אני אקריא את כל שמות המועמדים: יהודית ארליך,  מר אלי בן מנחם:  

   . . , ניסים אייל, שלום אשואל, דרור בירנבאום, דינה. עדנה...

 

מר ישראל גל:  יותר לאט.  

 

מר אלי בן מנחם:  רבקה בורנשטיין, דליה גבריאלי, מיכל ישראלי, יהודית 

., רענן רשף, פרץ טסלר, דינה שחר  .., שאולי צ'יטיאט, דב.. .., שרה. לוין, חדווה.

ומרים שגיא. אלה המועמדים, ומתוכם בחרנו את ה-8 שבעינינו היו ראויים יותר. 

אני רוצה להודות לכם, בעיקר ליועץ המשפטי שליווה אותנו לאורך כל הדרך. 

סליחה, גם רון מלכה  השתתף באחת הישיבות.  

 

לא השתתף, אני באתי... קריטריונים, עניינים   מר רון מלכה:  



עיריית קרית-אונו 

ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 24/20 מיום 7.9.20 

 

 
 

  . מר אלי בן מנחם:  נכון, נכון
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מר רון מלכה:  שלא יתפרש שאני בחרתי אתכם.  

 

.. מה שאמרת, בסדר גמור.   לא, לא. מר אלי בן מנחם:  

 

מר רון מלכה:  במסגרת תפקידי כיו"ר חגיגות ה-80 שלא עשינו ועוד 

נעשה.  

 

מר יעקובי ירון:  של ה-81.  

 

לאלון רום על עבודה נפלאה ועל  מר אלי בן מנחם:  אני רוצה להודות 

הליווי הצמוד, לעידו שעשה עבודה נהדרת כמרכז הוועדה, ושיהיה בהצלחה 

לנבחרים.  

 

סליחה, למה לא צירפתם קצת חומר על כל בן אדם?  מר שי וידס:   

 

תן לי לסיים אדוני עוד חצי משפט, אחרי זה תגיד מה  מר אלי בן מנחם:  

שאתה רוצה.  

 

לא, לא, אנחנו לא מצרפים כי אנחנו לא דנים.   מר ישראל גל:  

 

מר שי וידס:   לדעת.  

 

מה זה לא דנים? אז בשביל מה אתם מביאים?   מר גיל מיכלס:  
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לא, אנחנו מאשרים את הרשימה או לא מאשרים.   מר ישראל גל:  
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  . . אין בעיה לאשר אותה, אבל אני רוצה לדעת. מר שי וידס:   

 

כל מה שאתה צריך, אתה יכול לקבל, יש את כל הזה  מר ישראל גל:  

  . . אצל עידו ז'ולטי, כי אנחנו לא רוצים את ה.

 

מר גיל מיכלס:  מי קבע שיהיו 8? 30% מקרית אונו...  

 

מר רון מלכה:  לפני 10 שנים היה חגיגות ה-70 קבענו 7, עכשיו זה 80 

יקירים, לדעתי זה גם יפה.   , סמלי, נחמד. אם היינו יכולים לקבוע 80  קבענו 8

 

חכו שנייה. זה לא כנסת, פה זה עירייה. אני אומר תודה  מר אלי בן מנחם:  

לכולם על האמון ושיהיה בהצלחה לכולם.  

 

מר עמי כחלון:  ישר כוח, תודה רבה.  

 

מר רון מלכה:  תודה רה. אתה רוצה להוסיף משהו?  

 

 , תודה רבה לחברים שהשתתפו. היה הליך שהוא ראוי מר רון מלכה:  

בחן כל אישיות עם פועלה, הקשר לעירייה, הקשר לציבור  ולקח את כל המדדים, 

פה. התחומים מאוד מגוונים, ואני חושב שבסיכומו של יום, רשימה שהוגשה, 

י הוועדה ראו ובחנו עם המלצות, דנו בהמלצות, דנו  משקפת בהחלט את מה שחבר

בכל אחד בפועלו, הדברים מפורטים היטב גם בפרוטוקול, גם בשיטת הניקוד 

שנקבע.  
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ובתום הליך שקוף בהנהגתו של אלי, אני חושב שהבאנו תוצאה שהיתה קונצנזוס, 

ומשקפת נכונה גם את ההליך וגם את האישים שעומדים בתנאים גם של הכשירות, 

וגם של פועלם והזיקה שיש בינם לבין העירייה לבין הציבור בקרית אונו, כל אחד 

בתחומו, כמפורט בפרוטוקול.  

 

מר גיל מיכלס:  המועמדים היו רק כאלה שהציעו את עצמם?  
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מר רון מלכה:  הומלצו על ידי אחרים.  

 

  . . .2 מר ישראל גל:  כמעט כולם הומלצו על ידי אחרים. היו 

 

היה פרסום בעיתונות, הייתה פנייה לכולם, וכל אחד יכל  מר אלון רום:  

להגיש.  

 

  .. מר ישראל גל:  כמעט כולם הצביעו.

 

הייתה אחת שאישרה מחמת גיל, שאנחנו קבעו איזה  מר אלון רום:  

קריטריון של גיל מסוים.  

 

גיל?   גב' קניסטר כוכבה: למה 

 

מר ישראל גל:  אמרנו מ-55 ומעלה.  

 

  . מר רון מלכה:  שלא יהיה נמוך מידיי

 

מר אלי בן מנחם:  היא הייתה פחות מ-55.  
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אבל זולת זאת אנחנו נתנו לכולם משקל ובחנו, כל אחד  מר אלון רום:  
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  . עם ה... עשינו סיכום, נשאלו שאלות והיתה הצבעה. בסיכומו של דבר..

 

אלון, גם מועמדים שהם לא גרים פה שנים?   גב' קניסטר כוכבה: 

 

מר אלון רום:  אחד מהתנאים הוא מועמד שגר 10 שנים לפחות.  

 

מר ישראל גל:  לפחות 10 שנים.  

 

מר אלון רום:  בעבר או בהווה.  

 

יש כאלה שלא גרים פה כבר יותר מ-10 שנים.   מר גיל מיכלס:  

 

ושזיקתו לעיר חזקה ופועלו חזק.   מר אלון רום:  

 

  . דינה שחר, מזמן גב' קניסטר כוכבה: 

 

מר ישראל גל:  עוד שאלות, חברים? בבקשה.  

 

כן, אני רוצה להגיד משהו. אני לא יודע, נראה לי שזה  מר גיל מיכלס:  

, עם כל הסמליות, כי זה הופך את זה לרשימה.   קצת מוגזם 8

 

מר רון מלכה:  כל אחד והדעה שלו.  

 

דבר שני, נראה לי קצת מזור שלפחות 3 מהנבחרים יש  מר גיל מיכלס:  
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יודעים למי אני מתכוון, לפחות 3. לא נראה לי שעם כל  להם קו פוליטי ברור. כולם 

הכבוד אנשי ציבור.  

 

תפרט, מה זה קו פוליטי?   גב' קניסטר כוכבה: 
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מר גיל מיכלס:  את רוצה שאני אפרט?  

 

גב' קניסטר כוכבה: כן, תפרט.  

 

מר גיל מיכלס:  ראש העיר לשעבר שנטש את העיר באמצע הקדנציה או 

בסוף קדנציה והכניס אותה למערכת בחירות לא נחוצה, הסגנית שלו, ועוד מישהי 

מהרשימה שלכם.  

 

מר ישראל גל:  מי זאת מישהי מהרשימה?  

 

מר גיל מיכלס:  מרים שגיא מהרשימה.  

 

מר ישראל גל:  היא אף פעם לא הייתה בשום רשימה.  

 

מרים שגיא בחיים לא.   גב' קניסטר כוכבה: 

 

ישראל גל, מרים שגיא, היא מספר 30 ברשימה שלו.   מר גיל מיכלס:  

 

אני חייבת לסנגר.   גב' קניסטר כוכבה: 

 

נו מה, אנחנו לא יודעים מה הקשרים? במאת.   מר גיל מיכלס:  
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מר ישראל גל:  אתה מזלזל בעשייה של האנשים.  
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אני לא מזלזל בכלום. אני חושב שהרשימה הזאת היא  מר גיל מיכלס:  

מוזרה.  

 

מר רון מלכה:  אני רוצה להגיד לך-  

 

מר גיל מיכלס:  אבל אם זה על דעתך, רון-  

 

לא על דעתי. אני הדגשתי, אני לא הייתי שותף לזה, אני  מר רון מלכה:  

באתי רק לישיבה אחת לברך. במסגרת תפקידי כיו"ר החגיגות, ראיתי שיש 

י חשוב גם להבהיר דבר נוסף, יש נטייה, ואני  קריטריונים מסודרים. אני היה ל

זה מהניסיון שלי בשנים קודמות, יש נטייה לבלבל תפקיד של יקיר עיר  מכיר את 

שהוא כבר משקל בעיניי, לתפקיד של פרס התנדבות כזה או אחר. כי אתה רואה 

הרבה מועמדים פה הוגשו ככאלה שיש להם מפעל התנדבות כזה או אחר. אז יש לנו 

ל זה את פרס ראש העיר להתנדבות אחת לשנה, שאנחנו מעניקים אותו ואפילו  בשבי

נותנים פרס אחת לעשור. אם היינו יכולים לחגוג, תכננו לחגוג גם את פרס 

. אבל יקיר עיר היה חשוב להדגיש שכל אחד מהאנשים  ההתנדבות של שנת ה-80

שנבחרו, היה לו איזה מפעל חיים פה שהוא השאיר משהו למורשת העיר, אם זה 

בחינוך, בתרבות, בבינוי, בתשתיות.  

האלה, אני יכול להיות שקט שהשאיר פה במורשת העיר משהו  כל אחד מה-8 

שיזכרו לדורות. אם זה משהו פיזי, אם זה משהו חינוכי, אם זה משהו תרבותי. 

ואם אתה תבחן את זה לעומק, אתה תראה שכן. טבעי שתהיה ביקורת, אבל הייתה 

ניקדה, קבעתי קריטריונים, אני חושב שנכון שמועצת העיר תכבד את  ועדה, 

ההחלטה.  
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. לא ראוי. כי כל מה שהוא עשה, פה, את  מבחינתי.. מר שי וידס:   
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יודעת מה היה.  

 

אני רוצה להבין. אתה אומר שראש עיר כראש עיר לא  מר רון מלכה:  

יכול להיבחר להיות יקיר עיר?   

 

מר שי וידס:   ודאי שיכול להיבחר.  

 

מר רון מלכה:  אז מה הבעיה?  

 

לדעתי ישראל יכול לקבל כבר היום.   מר שי וידס:   

 

שי, מותר לי להגיד? יש את דרור בירנבאום אני חייב  מר ישראל גל:  

להגיד, ואני לא יכול להיכנס ספציפית עכשיו אחד-אחד, כי אנחנו נביא את 

AS IS, אבל דרור בירנבאום, בעשייתו הוא בנה את העיר החדשה. עם כל  הרשימה 

כבוד, כל השכונות האלה, רייספלד, עבר הירדן, פסגת אונו, כל אלה תביעות 

אצבעות שלו עם כל התכניות. לקח עיר שהיתה על סף פשיטת רגל. אתה יודע מה, 

רק על דבר אחד, על אלי בן מנחם. ראש העיר שהוציא ממדינת ישראל 800 מיליון 

בשביל לעשות את כביש מכבית. אתה  ₪, הנה יושב פה סגן השר, 800 מיליון ₪ 

  . יודע שכביש מכבית היה צריך להיות..

 

מר גיל מיכלס:  אמרתי לפני שהתחלת, נכון?  

 

מר ישראל גל:  אתה יודע כביש מכבית היה צריך להיות בגובה 0. עשה 

את הכביש הכי שקוע במדינת ישאל, עם מנהרה באורך של 400 מ'. הנה, אפילו גיל 
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מיכלס אומר. כל זה אך ורק להיטיב עם תושבי העיר. ודרך אגב, כמי שעבד איתו 

הרבה מאוד שנים, רק בולדוזר יכול היה להוציא את הדברים האלה, ואף אחד אחר 

לא. אלה דברים אחרים. זה שהוא עזב שנה, אז היה לו כתם כזה, אבל עדיין 

מאשים טובים...  

 

. נציג אזורים אחרי שהוא נתן להם. עזוב, נו.   מר שי וידס:   ..
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מה הקשר? הוא לא עבד באזורים בכלל. אתה רואה? גם  מר ישראל גל:  

זה לא נכון, אבל לא חשוב.  

 

מר שי וידס:   שיכון ובינוי, סליחה.  

 

הוא עבד בשיכון ובינוי, שהוא לא דן בתכניות שלהם 6  מר ישראל גל:  

שנים לפני שהוא עזב, זה הכל.  

 

הנוספים, ישראל, אתה כיו"ר  מר רון מלכה:  רגע, ולמען כבודם של ה-2 

הנהלת המתנ"ס, חזקה עליך דעת מה תרומתה של דינה שחר שהיא הייתה סגנית 

ראש עיר פה הרבה שנים. היא החזיקה את תיק המתנ"ס, הייתה מחזיקת תיק 

חינוך, היא שמה תשתיות.  

כך אהבת כיו"ר, זאת דינה שחר. היא שמה את  אגב, הלהקות הייצוגיות שאתה כל 

התשתיות האלה ללהקות האלה, שעד היום אתה רואה את הפעילות שלהם. מאות 

ילדים מופיעים, זו עבודתה של דינה שחר. זה רק המעט שאני יכול להגיד, לא 

נגעתי עוד בחינוך. מרים שגיא, אתה יכול לדבר משהו על מפעלה עם קשישים ועם 

ה? אז למה לשייך את זה לכיוונים שלא קשורים?   מעמד האיש

 

  . . ונעמ"ת, כדאי להגיד. גב' קניסטר כוכבה: 
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סליחה, ומרים שגיא שעד היום מתנדבת, מחזיקה את  מר ישראל גל:  
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האגודה למען הקשיש, מתנדבת בכל ארגוני הנשים.  

 

מעונות היום.   גב' קניסטר כוכבה: 

 

מר ישראל גל:  רגע, זאת אומרת, אם מקום 30 ברשימה של ישראל, 

ריאלי בשביל לייצג את זה, היא ברשימה שלי, אז מוחקים לה את כל  מקום 30 

העשייה? לא הבנתי.  

 

ני, מה זה חשוב?   לא, מבחינתי היא יכולה להיות מקום  מר שי וידס:   

 

קודם כל, היא מצביעה לראש העיר הנכון. זה לא אומר  גב' אלונה בומגרטן: 

שהיא-  

 

אמרתי לך, הוא יכול להיות... מבחינתי, אין בעיה.   מר שי וידס:   

 

רגע, ישראל, אני רוצה להגיד משהו. אני את דרור  גב' אלונה בומגרטן: 

בירנבאום לא הכרתי בכלל, לא גרתי כאן. ואני רוצה להגיד לך, שאני רואה את 

רייספלד, אני חושבת שזו השכונה הכי טובה בגוש דן בזכותו.  

יכולה להגיד לך, בתור אחת שגרה בגבעת שמואל אז, אנחנו כל הזמן קינאנו  ואני 

בקרית אונו למה דרור בקרית אונו ולא אצלנו, בגלל הסכסוך עם כביש מכבית. לא 

הכרתי את דרור בירנבאום, רק היו לו בתור שכנה בעיר הסמוכה, תמיד קינאנו 

בקרית אונו על ראש העיר שיש. אז אין שום בעיה, להיפך. כל הכבוד לך שחשבתם 

עליו.  
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מר ישראל גל:  אני לא חשבתי, זה הוועדה.  
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  . גב' אלונה בומגרטן: שהוועדה, כל הכבוד שחשבתם עליו

 

הוועדה שראתה את הרזומה של כל אחד ואחד. כמו  מר ישראל גל:  

שאמר רון מלכה, אנחנו לא התערבנו כהוא זה בבחירת האנשים. זה הכל. אני חושב 

רשימה בהחלט ראויה, עם כל הכבוד. ואני רוצה להודות לכל אנשי הוועדה, אלי  שה

לך, לאלון, לכל האנשים שלא נמצאים, לך עידו שריכזת את הוועדה, לכל האנשים 

נגיד להם תודה רבה.   שלא נמצאו פה, אנחנו גם 

בקרוב מקווים שאנחנו נשתחרר ונוכל לעשות טקס מכובד  כמו שרון אמר, אנחנו 

יה לכבוד היקירים. וכמו שעשינו בעבר, ולהביא אישיות גדולה. וזהו. אז  שיה

אוקיי, מי בעד לאשר את הרשימה? משה דאלי, שי וידס, תמרה שיפרין, ירון 

יעקובי.  

 

נפתלי שם.   גב' קניסטר כוכבה: 

 

מר ישראל גל:  נפתלי מאשר מבחוץ, כן.   

 

  . . מר ניר טאקו:  גם עמי.

 

מר ישראל גל:  גם עמי, כן. אלונה בומגרטן.  

 

רון, מה איתך?   גב' קניסטר כוכבה: 

 

, רון מלכה וישראל גל. מי נגד? מי נמנע?  מר ישראל גל:  כוכבה קניסטר

גיל מיכלס וישראל צימרמן. תודה רבה.  
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גיל, אתה תמיד מאכזב אותי.   גב' אלונה בומגרטן: 
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מר ישראל גל:  תודה רבה לכם, אתם משוחררים, חברים.  

 

גב' אלונה בומגרטן: תאמין לי, אחלה ראש עיר, עם ביצים.  

 

מר גיל מיכלס:  מה זה קשור לראש העיר?  

 

גב' אלונה בומגרטן: לא כמו החבר שלך.  

 

מר גיל מיכלס:  החבר שלי?  

 

גב' אלונה בומגרטן: זה שבא אחריו.  

 

זוכי יקיר העיר:  הוחלט ברוב קולות לאשרר רשימת  החלטה: 

 יהודית ארליך 

 שלום אשואל 

 דרור בירנבאום 

 יהודית לוין 

 שאול צ'יטיאט 

 רענן רשף 

 דינה שחר 

 מרים שגיא 

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

כוכבה קניסטר, משה דאלי, ירון יעקובי, תמרה שיפרין, שי וידס. 
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נגד   )0(   
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נמנע )2(  גיל מיכלס, ישראל צימרמן. 

עמית עשהאל  לא נכח בהצבעה 

 

אישור החלפת חברים בוועדת מכרזים: גב' תמרה שיפרין במקום גב'   .5

נירית בלייר ומינוי מר משה דאלי לתפקיד יו"ר הועדה. 

 

עכשיו אנחנו רוצים לאשר את הגב' תמרה שיפרין בכל  מר ישראל גל:  

הוועדות שהיא אמורה להיות. אז אנחנו מתחילים בסעיף 5 – אישור החלפת חברים 

בוועדת מכרזים: תמרה שיפרין במקום נירית בלייר ומינוי משה דאלי לתפקיד 

היו"ר. מי בעד?  פה אחד. תודה רבה.  

 

החלפת חברים בוועדת מכרזים: גב' תמרה  הוחלט פה אחד לאשר  החלטה: 

יו"ר  שיפרין במקום גב' נירית בלייר ומינוי מר משה דאלי לתפקיד 

הועדה. 

בעד   פה אחד. 

 

גב' תמרה שיפרין במקום גב'  6. אישור החלפת חברות בועדות עירייה, 

נירית בלייר: 

 רווחה וקליטה  

 מנהלת נשים 

 שקיפות והנגשת מידע 

 מ.מ חבר בועדת חינוך 

 ועדת משנה לתכנון ובניה  

 

אישור החלפת חברות בוועדת העירייה, תמרה שיפרין  מר ישראל גל:  
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במקום נירית בלייר, בוועדות הבאות: רווחה וקליטה, מנהלת נשים, שקיפות 

והנגשת מידע, מ"מ חבר בוועדת החינוך, ועדת משנה לתכנון ובנייה. מי בעד?  

 

מר ישראל צימרמן: במקום מי היא בוועדת חינוך? 
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מר ישראל גל:  ממלאת מקום. היא ממלאת מקום כמו שנירית הייתה 

ירון. פה אחד אושר.   ממלאת מקום של 

 

החלפת חברות בועדות עירייה, גב' תמרה  הוחלט פה אחד לאשר  החלטה: 

שיפרין במקום גב' נירית בלייר: 

 רווחה וקליטה  

 מנהלת נשים 

 שקיפות והנגשת מידע 

 מ.מ חבר בועדת חינוך 

 ועדת משנה לתכנון ובניה  

בעד   פה אחד. 

 

7. אישור תקנון העמותה לחינוך מוסיקלי.  

 

אישור תקנון העמותה לחינוך מוסיקלי. אתה רוצה  מר ישראל גל:  

להגיד לנו כמה מילים? דני, בבקשה.  

 

מר דני שווץ:  בקצרה, בעצם בהתאם להנחיות של משר הפנים, יש 

חובה לתלמידים העירוניים לעבוד על פי נוהל ההסדרה, שזה אומר התאמה של 

 . לל התלמידים בארץ. בהתאם לזאת.. התקנון בעצם לרזולוציה שהיא אחידה לכ

בתקנון של העמותה לחינוך מוסיקלי. אני אגיד את הדברים ככה... תקנון, אבל 
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בקצרה בעצם ההטמעות בתקנון לדוגמא חובת מכרזים... חלה חובת מכרזים 

בעמותה ובתאגידים שלה בהתאם לתקנות. הנושא של הימנעות מניגוד עניינים, 

תנאי העסקה, בעצם התנאים שחלים בעירייה,  הנושא של קבלת עובדים ב

במקסימום שיכולים לחול בעמותה או בתאגיד עירוני אחר. שתדעו זה המקסימום, 

זה לא חובה לעשות קופי פייסט של התנאים, זה חלק מהיתרונות של תאגיד עירוני. 

הנושא שבמקרה של פירוק הנכסים יועברו לרשות המקומית.  

שבעצם מורכב מנציגי הרשות המקומית על פי תקנות  הנושא של הוועד המנהל, 

העיריות למינוי נציגי העירייה בתאגיד, שזה אומר בעצם מה שמכירים כאן 1/3, 

חברי המועצה, ייצוג לנשים. אלה אם  1/3, 1/3: 1/3 נבחרי ציבור, 1/3 סגל, 1/3 

נאמר העיקרים של ההטמעות. עוד נושא של מורשה חתימה, גם זה בנוהל אחיד, 

שאומר שבעצם מישהו תמיד מהסגל הבכיר מחויב לחתום כמורשה חתימה מעל 2% 

מההיקף מהמחזור הכספי.  

שר כל מורשה חתימה שהוועד המנהל בוחר למעשה, הרכב של 2. אלה  מתחת אפ

העיקרים בעצם של התקנון. קיבלתם אותו, סך הכל זה סטנדרטיזציה, זה בעצם 

זה בעצם יצירת אחידות על פי נהלי משרד  משהו שאנחנו עושים בהרבה תאגידים. 

הפנים.  

 

-ג', לא יודע, זה פה ממוספר  מר גיל מיכלס:  יש לי שאלה. סעיף ב'
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בצורה קטסטרופה, גם אין מספר לעמוד. ראש העירייה ישמש כיו"ר הוועד.   

 

מר דני שווץ:  זה גם חלק מההטמעות.  

 

אבל זה ישראל מתנגד בכל תוקף בתאגידים האחרים. אז  מר גיל מיכלס:  

אני רוצה להבין, אם זה טוב.  

 

מר דני שווץ:  קודם כל, עד 3 תאגידים ומהתאגיד הרביעי, יש את 
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האפשרות גם... זה אחד. מהתאגיד השלישי אתה רשאי. אני אגיד לכם כך, יש 

נגיד זאת כך.   עוד... שראש הרשות הוא לא יו"ר התאגיד, 

 

יו"ר העמותה או יו"ר ההנהלה? יו"ר  מר רון מלכה:  אתה מדבר על 
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  ? הוועד המנהל...

 

מר גיל מיכלס:  יו"ר, נו.  

 

לא, יו"ר העמותה זה יו"ר האסיפה הכללית.   מר רון מלכה:  

 

לא, לא, לא, האסיפה הכללית זה מליאת המועצה,  מר דני שווץ:  

  . . שבעצם ראש העיר הוא היו"ר.

 

רגע, אם הסעיף הזה תקף, אתה אין לך 3.איזה 3 יש לך?   מר גיל מיכלס:  

 

להגיד לך שכולם מקפידים על זה? התשובה היא לא.   מר דני שווץ:  

 

יו"ר?   אתם יכולים לקבל הסדרה בלי אישור  מר יעקובי ירון:  

)מדברים ביחד(  

 

יו"ר.   מר גיל מיכלס:  הוא לא 

 

... אתה לא חייב להיות יו"ר.   מר ישראל גל:  

 

זה עדיין לא הופך אותך למוסדרת. היא לא עמותה  מר יעקובי ירון:  

מוסדרת במשרד הפנים.  



עיריית קרית-אונו 

ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 24/20 מיום 7.9.20 

 

 
 

מר ישראל גל:  זה גם בריכת שחייה.  
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)מדברים ביחד(  

 

רגע, אם זה סעיף שהוא מכסה, אז למה... תקנונים  מר גיל מיכלס:  

האלה באחרות ולפתור את הבעיה שלהם?  

 

מר ישראל גל:  כי זה הנוהל...  

 

וגם  אבל במתנ"ס וגם בבריכה כל הזמן משגעים אותנו,  מר גיל מיכלס:  

בחברה הכלכלית.  

 

וגם בחברה הכלכלית ואני נלחם ב...   מר ישראל גל:  

 

מר גיל מיכלס:  אבל תפעיל את הסעיף הזה, מה הבעיה?  

 

דני, זה לא עושה בעיה הסעיף הזה מה שהוא אומר?   מר ישראל גל:  

 

אתה לא יכול להסיר אותו. עוד פעם, זה דברים שאם  מר דני שווץ:  

  . . אתה משנה פסיק.

 

מר ישראל גל:  מה המשמעות שאנחנו צריכים להחליף את היו"ר?  

 

  ? מר גיל מיכלס:  הוא צריך להיות יו"ר ב-3 תאגידים או ש-3 תאגידים...

 

מר ישראל גל:  לא, מה המשמעות עכשיו, דני?  
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מר דני שווץ:  סליחה, לא הבנתי את השאלה שלך, גיל.  
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השאלה שי מאוד פשוטה. יש לנו את אותה בעיה גם  מר גיל מיכלס:  

במתנ"ס וגם בחברה הכלכלית וגם בבריכת השחייה, שישראל כל הזמן התנגד 

להכניס את התקנונים של חוק החברות...  

 

בלי הסעיף הזה, אתה לא יכול לעשות.   מר דני שווץ:  

 

  . מר גיל מיכלס:  אבל איך נכסה אותו עכשיו

 

זה חייב לשנות את היו"ר של ההנהלה עכשיו?   מר ישראל גל:  

 

אגב, אתה יכול למנות סוג של חליף, יש דרכים להתמודד  מר דני שווץ:  

עם זה.  

 

מר ישראל גל:  אז הוא יתמודד עם זה פה.  

 

נגדיר זאת כך,  מר דני שווץ:  אתה לא יכול להגיש את זה בלי, בוא 

להסדר.  

 

אבל ישראל, אם זה פתר את הבעיה ואתה לא צריך  מר גיל מיכלס:  

להיות יו"ר תאגיד, אז בוא נסדר את זה גם באחרים.  

 

טוב, יאללה, בואו נאשר את התקנון הזה ונתמודד עם  מר ישראל גל:  

זה. מי בעד? פה אחד, תודה רבה.  
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הוחלט פה אחד לאשר תקנון העמותה לחינוך מוסיקלי.   החלטה: 
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בעד   פה אחד.  

 

אישור  תב"רים. )לאחר אישור ועדת כספים מיום 27/8/2020(..   .8

 

אישור רשימת תב"רים לאחר אישור ועדת כספים.  מר ישראל גל:  

קיבלתם את כל החומר. מישהו רוצה להתייחס ספציפית לאיזה תב"ר או משהו 

שאפשר לאשר אותם אחרי ועדת מכרזים? כן.  

 

אני התייחסתי ספציפית לסעיף שלא תמכתי בו כפי  מר ישראל צימרמן: 

שהוא, זה תב"ר הגגות הסולאריים. קיבלתי רשימה שמכילה את רשימת הגגות עם 

הערכה של שטח וכמה בסוף קילוואט זה יוצא.  

 

מר ישראל גל:  כן.  

 

מה שאני ביקשתי והסברתי בישיבה, שכדי שנוכל באמת  מר ישראל צימרמן: 

להצהיר על החזר הון, החזר השקעה של 16 או 17 מה שלא נאמר שם, צריך לדעת 

וגג. אנחנו יודעים שכשעוסקים בבינוי, כשעולים לגג  מה עלות ההשקעה בכל גג 

פתאום מגלים הפתעות והמחירים מתחילים להכפיל את עצמם. עכשיו אני שואל, 

בתשובה שקיבלתי אין התייחסות, אני ציפיתי שיהיה כאן יו"ר החברה הכלכלית. 

או שיהיו תשובות, או שיגיד שההערכות האלה הן הערכות שמטרתן לא לביצוע 

יודע למה.   אלא לא 

כי אני מעריך, שכמו הרבה סעיפים אחרים שהיו, או כמו, אני לא משווה, כי זה 

כבר בדיעבד, אבל נגיד ביעקב כהן עם החיפויים עשה טעות. עושים טעויות, טועים 

היינו על גגות ולא מצאנו והגיע קבלן ומצא –  בהערכות. אבל אם עכשיו אומרים – 
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בוא נאשר לו עוד זה, זה משהו אחד. אבל אם לא היינו על ההגות ולא עשינו עבודה 

יסודית מלכתחילה, זה לא לעניין.  

 

קודם כל, אני אתחיל מהסוף שלך. סיימנו את העבודות  מר רועי כהן:  
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. הייתה שם הרבה יותר נמוכה, זה קודם כל בתוצאה,  תי ה.. ביעקב כהן, ולשמח

התוספת העיקרית הייתה בעיקר באמת... מבחוץ. שנית, לנושא הגגות, אנחנו עשינו 

גגות  גגות. עכשיו הייתה תוספת לא גדולה של עוד מספר גגות. ב-17  סקר על 17 

האלה בדקנו את כל הפרטים. בסוף הסולארי זה עניין יחסית מאוד פשוט, זה שטח 

גג פנוי, כמה ניתן להכיל. אין פה תורה מסיני.  

. בפועל. זאת  ובסוף כפועל של החזר ההשקעה, הוא לפי תוצאות המפרט ומה ש..

אומרת, מה שאתה מוציא בהתאם לתפוקה, זה היחס בסוף של העלות אל מול 

התשואה. לכן, ההשקעה שתהיה פה, היא בסופו של דבר תהיה פועל יוצא של מה 

שאפשר יהיה לעשות בהתאם לזה.  

 

אולי אני אחדד, מה מהות הסקר פר גג? מה עושים  מר ישראל צימרמן: 

בסקר?  

 

בסקר בודקים את שטח הגג הפנוי, בודקים את כיווני  מר רועי כהן:  

השמש של איפה אפשר להעיד את המערכות השונות, את הזוויות השונות, ובהתאם 

לזה אתה יודע את גודל המערכות.  

 

מה פנוי זה אומר שאם יש באיזה גג של בית ספר מסוים  מר ישראל צימרמן: 

לא מורידים אותם, עושים מי  הרבה מתקנים, אין לי מושג מה המהות שלהם – 

פנוי רק חצי גג, התכנית היא עושים רק חצי גג?  

 

נכון, נכון. או שבודקים אם יש משהו שמפריע, אז אפשר  מר רועי כהן:  
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כרגע הרעיון... איפה שפנוי ואיפה שניתן לעשות.   לבדוק איזו הסטה. אבל 

 

אז פשטנית, זאת אומרת, לא יהיו הפתעות כי לא תכננו  מר ישראל צימרמן: 
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  ?. על השטח הבנוי, כי יש לכם בנויים מותקנים..

 

כן, אבל יכול להיות שיבואו ויגידו 'שמע, שווה פה  מר רועי כהן:  

של להזיז את זה, ואתה מרוויח פה שטח גג יותר גדול,  להגדיל, והעלות השולית 

וכדאי יהיה לעשות את זה. זה בהחלט ייבחן. בסופו של דבר אנחנו רוצים להגדיל 

פה מקסימום תמורה?  

 

מר ישראל צימרמן: אז מה האחוז פר גג פנוי?  

 

. כסף. אם  מר חיים סופר:  סליחה שנייה, התשואה בין 17% ל-18% רק..

היה לי פה עוד 20,000 מ"ר-  

 

מר ישראל צימרמן: התשואה היא הכנסה יחסית להוצאה.  

 

מר חיים סופר:  שנייה, ברשותך. התשואה בין 17% ל-18%, גם ירד ל-16, 

מיליו. יש מישהו שמוכן לשים  , אני קונה את זה מיידית, שם 100  גם ירד ל-15

היום כסף? 100 מיליון.  

 

נגיד שיש לך-   מר ישראל צימרמן: אני מסכים, אז 

 

אני אומר לך באחריות, גם מוקלט פה.   מר חיים סופר:  

 

מר ישראל צימרמן: אני מסכים איתך, חיים.  
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מר חיים סופר:  אנחנו נביא מעל 15%, בין 17% ל-18%. חבל שעד עכשיו 
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זה לא נעשה, צריך למהר ולאשר ולעשות את זה. כל יום העיר מפסידה כסף, 

שנה לפחות, תראו לי תשואה כזאת באיזשהו מקום.   מפסידה כסף. 25 

 
מר גיל מיכלס:  אפשר להיכנס שותף?  

 

כל מה שאתה אומר זה נכון. כשמצביעים, צריך להצביע  מר ישראל צימרמן: 

נגיד שזה 10% או  רווח, אבל בבואו  על מציאות מסוימת, ואני רגע מאשר גם 10% 

... זה מה שאני אומר. למה? כי אתה שם תקציב.   12%

 
אני אומר לך, אחרי בדיקה מקצועית גם שלי, אני לא  מר חיים סופר:  

אפרט עכשיו את כל ההשכלה שלי, אבל זה מצמצם את זה, לפחות 15% בהתחייבות 

אישית שלי, אוקיי? אני גם כלכלן, סדרה שלמה, בסדר?  

 
מר ישראל צימרמן: אוקיי.  

 

מר חיים סופר:  יהיה לפחות 15%.  

 

מר ישראל צימרמן: לפרוטוקול?  

 

מר חיים סופר:  לפחות 15%, לפרוטוקול.  

 

מר ישראל צימרמן: נאמר לפרוטוקול.  

 

 2 מר חיים סופר:  וזה מוקלט, לפחות 15%. והלוואי אם היה לנו פי 

שטחים, הלוואי.  
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AS IS? מי בעד לאשר  מר ישראל גל:  אז אפשר להביא את כל הרשימה 
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בוועדת הכספים? פה אחד, תודה רבה.   את הרשימה כפי שאושרה 

 

מר ישראל צימרמן: אם המנכ"ל מציע 15, אני מלווה.  

 

הוחלט פה אחד לאשר תב"רים כפי שאושרו בוועדת הכספים.   החלטה: 

בעד   פה אחד.   

 

9. אישור פתיחת קרן הלוואות עובדים בסך 200,000 אש"ח מקור מימון: 

אי ביצוע שינוי ארגוני – שכר באגף אסטרטגיה סעיף מס' 1618000110. 

)לאחר אישור ועדת כספים מתאריך 27/8/2020(. 

 

מר ישראל גל:  אישור פתיחת קרן הלוואות לעובדים על סך 200,000 ₪. 

בעקבות כל המצב הקשה שיש,יש גם עובדים שהם במצוקה אצלנו, והחלטנו 

להעמיד להם קרנות להלוואה, רק לעובדים הנזקקים, לא לכל עובד ועובד, על פי 

תקנון שהוא מקובל וסדר גודל של 200,000 ₪ לשנה הזאת. שנה באה 500,000 ₪. 

משכורות, החל מהשנה השלישית. מי שעובד שנה  ההלוואה היא עד גובה של 3 

אחת, יקבל משכורת של שנה אחת. רק נזקקים אבל, לא כאלה שהם לא נזקקים. 

אין דרך אחרת, יש כאלה שהם לא יכולים לקבל הלוואות מבנקים ולא יכולים 

לקבל משום דבר.  

 

מבורך, ישראל, באמת. מרגש.   גב' קניסטר כוכבה: 

 

מר ישראל גל:  תודה. ההלוואות יאושרו על ידי ועדה של היועץ 

המשפטי, מנכ"ל וגזבר וכוח אדם, וככה יאושר הנושא. מי בעד? פה אחד, תודה 

רבה. 
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צעד מבורך מאוד.   גב' קניסטר כוכבה: 
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פתיחת קרן הלוואות עובדים בסך 200,000  הוחלט פה אחד לאשר  החלטה: 

אש"ח מקור מימון: אי ביצוע שינוי ארגוני – שכר באגף אסטרטגיה 

סעיף מס' 1618000110. 

בעד   פה אחד.   

 

10. דיווח דוח רבעון 1 לשנת 2020.  

 

זיצר, דו"ח רבעוני בקצרה זה רבעון ראשון, אז אבקש  מר ישראל גל:  

דיווח קצר.  

 

.. )לא שומעים, כולם מדברים ביחד(   ערב טוב לכולם. מר יעקב זיצר:  

 

לא שומעים אותך, זיצר.   גב' קניסטר כוכבה: 

 

מר יעקב זיצר:  אנחנו רואים במאזן ברכוש השוטף 44.4 מיליון ₪, 

והכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו, זה  העיקר שם זה בעיקר המזומנים, 28.7 

שרדי ממשלה בגין התקופה שחלפה. במסגרת ההשקעות יש לנו 315.7  עיקר ממ

.. שלמעשה המקור שלהן זה קרן הפיתוח ועודפי התב"רים. 38.4 הקרנות  השקעות.

גירעון מצטבר  המתוקצבות מופיעות גם באקטיב וגם בפאסיב. ו-50.7 מיליון ₪ 

ברבעון. אני אסביר כשאני אגיע לניתוח התקציב.  בתקציב הרגיל, שמתוכו יש 7.8 

מבחינת ההתחייבויות, אין לנו התחייבויות לבנקים באופן שוטף רק על זמן ארוך. 

מבחינת ההתחייבויות השוטפות, מוסדות שכר זה בעיקר השכר של חודש מרץ 

שמשולם באפריל עם התשלומים הנלווים, והספקים והזכאים 44.2 מיליון ₪.  
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פיקדונות והכנסות 4.8, כוללים גם את הארנונה מראש ששייכת לתקופה מאפריל 

עד סוף השנה. היא למעשה ארנונה שאנחנו מקבלים אותה, ולא רושמים   2020

אותה כהכנסה, אלה פורסים אותה על פני כל השנה. הקרנות של עבודות הפיתוח 

, ראינו ם באקטיב וגם בפאסיב, ואנחנו יכולים לראות  38 . . . זה 215 מיליון ₪ 

בעודפים של התב"רים, יש לנו מעל 33 מיליון ₪. עומס  שבתקציב הבלתי רגיל, 

המלוות שלנו הוא 38.5 מיליון ₪, סכום מאוד-מאוד נמוך ביחס לתקציב. ומבחינת 

פיוח הקרנות, כשאמרתי 215, אפשר לראות אותם למטה.  

אני רוצה לעבור אתכם ברשותכם לדף התקציב הגיל, שבאמת מוצג פה גירעון 

שכבר הרבה זמן לא נראה בקרית אונו, 8 מיליון ₪, אבל בעיקר הסיבה הגדולה של 

האי גירעון, זה אי מימוש הכנסות ארנונה.  

אתם כולכם זוכרים שבתקופת הסגר ניתנו הנחות במסגרת מה שנקרא הנחות 

לתקופת הקורונה לעסקים. הממשלה גם נתנה שיפוי, אבל השיפוי הגיע בחציון, 

שון. עוד יש לנו גם קצת אי מימוש של הכנסות  קרי ברבעון השני ולא ברבעון הרא

אחרות. בין היתר היה פה הנושא של ירידת תיקי ניירות ערך. מאידך גם אנחנו 

יכולים לראות שבשכר לא מימשנו את הכל, מימשנו 6% פחות. אני רק רוצה להסב 

את תשומת לבכם שבנושא החינוך גם קיבלנו פחות, אבל גם הוצאנו פחות, בגלל כל 

יותר, אבל גם  ושא של תקופת הקורונה, מה שלא קרה ברווחה, שהוצאנו 1.8%  הנ

קיבלנו קרוב ל-1 מיליון ₪, 900,000 ₪ יותר.  

אם אני עובר אתכם לעמוד הבא, לתב"רים, אנחנו יכולים לראות שהפעילות 

בתב"רים סך הכל ההכנסות הסתכמו לכ-7.2 והתשלומים היו כ-10 מיליון. אם אני 

מתחילת השנה, אנחנו יכולים לראות לקראת סוף העמוד, 133, זה  לוקח את זה 

אותו מספר שאמרתי לכם... בעמוד הבא אנחנו יכולים לראות את התב"רים לפי 

החלוקה המגזרית. אני כן רוצה הפעם קצת יותר להתייחס למאזן הגבייה, כי הוא 

קצת שונה ממה שאנחנו בדך כלל רואים.  

כיוונים, הנחות ארנונה בגין הקורונה. אחד – היינו  הנחות הארנונה השפיעו ל-2 

צריכים לתת איזה ביטוי של הנחות, אחרת היינו מעוותים את אחוז הגבייה. שנית 
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ההנחות האלו הן הנחות שניתנות כנגד ההכנסות העצמיות, ומאידך מתקבל כסף   –

מהממשלה. זאת אומרת, הבלאנס הזה בין הכנסות עצמיות להכנסות ממשלה 

שתבש, לעומת מה שהיינו רגילים לראות בשנים קודמות. כולנו תקווה שנשוב  מ

עם הרבה בריאות, אז זה לא יראה לנו את  לשגרה בהקדם, ללא פגע וללא תקלה 

הנקודה הזאת. אבל זה מצביע שמבחינת אחוז הגבייה לא ירדנו, נשארנו סביב ה-

90%, אפילו 91%.  

נושא שומת הארנונה, כולנו יודעים  אני עובר לעמוד הבא מבחינת כוח אדם. 

שבקרית אונו עיקר הארנונה היא ממגורים, 97 מתוך 146, זה העמוד האחרון 

שאיתו אני מבקש לסיים את הדיווח, מדבר על הנושא של כוח האדם. אנחנו 

מתוקצבים עם 162.3, שזה 40.6. אפשר לראות שביצענו 37.2, כלומר לא ביצענו 

חינוך וההשפעה הגדולה של הנושא של הקורונה. אם יש  3.4. בין היתר בנושא ה

לאנשים שאלות, אני אשמח לענות.  

 

מר ישראל גל:  שאלות לזיצר? כן.  
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מר עשהאל עמית:  מה הצפי לפי התחזית שלך, לפי הרבעון ראשון שני?  

 

אנחנו לומדים הפעם מרבעון לרבעון. אני אגיד לך, הפעם  מר ישראל גל:  

רבעון לרבעון. השנה הזאת זה מרבעון לרבעון. אי אפשר לדעת,  אנחנו לומדים מ

אתה לא צריך לשאול אותו. אי הוודאות בעידן הקורונה הוא גדול מהוודאות ולכן 

אנחנו לא יודעים. אל תיתן הערכות, כי אחר כך יתפסו.  

 

אני לא נותן הערכות. אמרתי להם, אני לא יודע לתת  מר יעקב זיצר:  

תשובה.  

 

מר ישראל גל:  תודה רבה.  
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אני רוצה להגיד לכולם שנה טובה ומתוקה. אני רוצה  מר יעקב זיצר:  
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להסביר למה אומרים שנה טובה ומתוקה. כי לפעמים, כשאתה מקבל משהו טוב, 

הוא לעיתים גם יכול להיות מריר. ייתנו לך תרופה, תלעס אתה, היא תהיה מרירה. 

אז אני מאחל לכולם שנה טובה, עם תרופה גם מתוקה. שנה טובה.  

 

מר ישראל גל:  תודה רבה.  

 

אישור מינוי דירקטורית בחברה הכלכלית לפיתוח קריית אונו: גב'   .11

תמרה שיפרין במקום גב' נירית בלייר. 

 

השלמות, אני לא יודע למה זה לא היה בסבב הקודם,  מר ישראל גל:  

אבל השלמות, אני רואה כאן אישור מינוי דירקטורית בחברה הכלכלית לפיתוח, 

תמרה שיפרין במקום נירית בלייר. מי בעד? פה אחד.  

 

מינוי דירקטורית בחברה הכלכלית לפיתוח  הוחלט פה אחד לאשר  החלטה: 

קריית אונו: גב' תמרה שיפרין במקום גב' נירית בלייר. 

בעד   פה אחד. 

 

אישור מינוי דירקטורית בחברה הכלכלית לפיתוח קריית אונו: עו"ד   .12

רוני אורן.  

 

אישור מינוי דירקטורית בחברה הכלכלית, זאת עו"ד  מר ישראל גל:  

רוני אורן, היא במקום רויטל תמם שדה. לא שהיא לא אושרה, דרשו ממני להתפטר 

מהסיעה שלנו. זה בדיוק העניין, היא לא הסכימה, זה הכל.  
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מר גיל מיכלס:  למה להתפטר?  
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מר ישראל גל:  כי ככה זה. פה אחד.  

 

מינוי דירקטורית בחברה הכלכלית לפיתוח  הוחלט פה אחד לאשר  החלטה: 

קריית אונו: עו"ד רוני אורן.  

בעד   פה אחד. 

 

13. אישור זכייה למכרז הפעלת קיר טיפוס.  

 

אני רוצה להזמין את אריאל קוניק מקיר הטיפוס.  מר ישראל גל:  

על חמתי, ככה אומרים. אבל בסופו של  אריאל קוניק חוזר מה שנקרא, על אפי ו

יום, כמו שנאמר, זו סגירת מעגל. כי גם על פי וגם על חמתי, אני הבאתי אותו 

לקרית אונו בתחילת דרכו. אריאל קוניק הוא מספר 1. מספר 1 בקירות טיפוס 

במדינת ישראל ביי פאר, ואני חושב שהיום אחרי שאנחנו נאשר את הזכייה שלו, 

לבנות את אחד מהמונומנטים הגדולים ביותר במדינת ישראל, אולי  אנחנו הולכים 

במזרח התיכון בכלל בנושא קיר טיפוס. וכמו שאנחנו מכירים את נושא הטיפוס 

במדינת ישראל, תמיד קרית אונו הובילה והיא תוביל בגדול יחד עם אריאל.  

אז אריאל, אני רוצה לברך אותך על זה שזכית בוועדת מכרזים, וועדת מכרזים 

נו עוד הרבה מאוד שנים לעבוד ולהצעיד את הספורט הזה  ויש  אישרה אותך, 

להישגים בלתי רגילים. ובואו, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, היה הרבה דם רע 

בינינו, אני אומר את הדברים האלה. אבל בסופו של יום, החיים רצים קדימה, 

מתקדמים, ועושים מטרות משותפות ועושים דברים ביחד.  

ומה שחשוב, זה האהבה למה שעושים. אז אריאל אוהב את מה הוא עושה, אני 

אוהב את מה שאני עושה, אתם אוהבים את מה שאתם עושים. אז בואו נצליח עם 

זה. כן, אריאל. כמה מילים יש לך להגיד? אני רואה שכולם מכירים אותך פה. ספר 
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לנו קצת על התכניות שלך, על העיר.  

)מדברים ביחד(  

 

אני לא בטוח שיש פה הרבה אנשים שנולדו בקרית אונו,  מר אריאל קוניק:  
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  . כי אני נולדתי בקרית אונו

 

  . מר ישראל גל:  זה נכון

 

גדלתי פה ואת יודעים שאני אוהב את קרית  מר אריאל קוניק:  עד גיל 18 

אונו ואני אוהב את הטיפוס, זה השיגעון שלי וזאת התשוקה האמיתית שלי. ואני 

מקווה שנחזיר לקרית אונו את מה שמגיע לה בענף הטיפוס. זו המשימה. פשוטה.  

 

כמה זמן עד שהבן שלי יוכל במקום לנסוע לכפר סבא,  מר גיל מיכלס:  

לטפס פה?  

 

עכשיו אני צריך להיות מאוד מנומס, אבל נגדיר את זה  מר אריאל קוניק:  

מהיתר בנייה פלוס 6 חודשים.  

 

מר ישראל גל:  שמעת? זה הכל.  

 

מר גיל מיכלס:  נפתלי, שמעת?  

 

נפתלי זה יו"ר ועדת המשנה עכשיו, הוא מחליף אותי.   מר ישראל גל:  

 

מר ישראל צימרמן: לא אמרת איזה גובה.  
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גב' הרציקוביץ יעל: הדמיה אין? למה לא הביאו שנראה? 
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מר ישראל גל:  הוא מריץ את זה מהר.  

 

גב' הרציקוביץ יעל: ישראל, אין לראות את ההדמיה?  

 

לא הבאנו. הבאנו הדמיה פה? לא, לא הבאנו הדמיה.  מר ישראל גל:  

ההדמיה תהיה בקרוב. היא פורסמה במכרז. אז אריאל, אנחנו רוצים להגיד לך 

תודה רבה שבאת. אנחנו נאחל לך הצלחה, אנחנו נעשה את ההצבעה בלעדיך, ככה 

זה נהוג, ותודה לך שבאת. בוא נלחץ יד, צלם. שיהיה בהצלחה.  

 

מר אריאל קוניק:  שנה טובה לכולם.  

 

שנה טובה. אלון, אתה זוכר את ההתחייבות, כן?   מר ישראל גל:  

 

מר גיל מיכלס:  אלון, אתה הולך לטפס בקיר?  

)מדברים ביחד(  

 

גב' אלונה בומגרטן: ישראל, זה זה ששלח מכתבים?  

 

מר ישראל גל:  זה זה.  

 

מר גיל מיכלס:  בוקר אור. נפל לך האסימון.  

 

טוב, מי בעד לאשר את המכרז של ועדת מכרזים? פה  מר ישראל גל:  

אחד, תודה רבה. עבר.  
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גב' אלונה בומגרטן: למה היינו צריכים את כל הסיבוב?  
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מר גיל מיכלס:  תשאלי את ישראל. בגלל שהוא אהבל.  

 

מר ישראל גל:  אני אסביר לך, זה נפלאות הבירוקרטיה. זה הכל.  

 

זכייה למכרז הפעלת קיר טיפוס.   הוחלט פה אחד לאשר  החלטה: 

בעד   פה אחד.  

 

אישור בקשות להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה   .14

סמלית: 

א. מבנה ברחוב וינגייט 22 הידוע גם כגוש 6493 חלקה 235, עיריית קריית 

עמותת בית הכנסת המרכזי קריית אונו.  אונו - 

ב. מבנה ברחוב ישעיהו 9 הידוע גם כגוש 6494 חלקה 282, עיריית קריית 

  . עמותת בית כנסת סרח עדת ישורון אונו - 

 

דרור סירי, בואו נעשה את זה בקצרה. אנחנו במשך  מר ישראל גל:  

השנים מעבירים את בתי הכנסת לבעלות העמותות שמנהלות אותן, ככה גם 2 בתי 

ללו באופן קבוע, על מנת להיפטר מהאחריות לטיפול, ניהול ואחריותם.  הכנסת ה

זהו, לפי נוהל חוזר משרד הפנים. דרור, אתה רוצה להוסיף משהו, לשאול שאלות?  

 

בתי כנסת, בית כנסת גדול ובית סרח עדת ישורון.  מר דרור סירי:  2 

שניהם כבר יושבים במקום שנים רבות. אנחנו רק מסדירים את זה.  

 

כה עוד נשאר?   מר יעקובי ירון:  
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. בעיה של ניהול תקין, אתה  מר ישראל גל:  אה, לא, יש עוד איזה 10
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מכיר את זה.  

 

דובר:    לא הבנתי, בעיה של ניהול תקין?  

 

ניהול  לא, אלה שלא מעבירים להם, יש להם בעיה של  מר ישראל גל:  

תקין. אלה בסדר.  

 

מר דרור סירי:  אלה שעדיין לא עברו.  

 

מר שי וידס:   אפשר שאלות?  

 

מר ישראל גל:  כן.  

 

האם יש עוד בתי כנסת כאלה?   - א' –  מר שי וידס:   כמה שאלות: 

 

מר ישראל גל:  כן.  

 

  . . מר שי וידס:   ב' – מה היעד.

 

מר ישראל גל:  מה זה? בתי כנסת לא משלמים. 

 

  ? כנסת שזוכים... מר שי וידס:   והאם יש גופים אחרים מלבד בתי 

 

מר ישראל גל:  בוודאי.  
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מר גיל מיכלס:  כן, בית הליכות עם ישראל.  
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השאלה הראשונה, מה שהם שילמו, הם ימשיכו לשלם.  מר דרור סירי:  

. גם את החובות ולא רק את הזכויות. יש עוד  ו.. הנושא פה זה רק להסדיר את זה, 

בתי כנסת, זאת השאלה השנייה.  

 

מר שי וידס:   כמה יש כאלה?  

 

מר דרור סירי:  בערך 10, אני לא רוצה, זה מאוד כללי. מה הייתה עוד 

השאלה?  

 

מר שי וידס:   האם יש גופים אחרים מלבד בתי כנסת?  

 

 . . יש גופים אחרים, זה עמותות ללא כוונת. מר דרור סירי:  

)מדברים ביחד(  

 

... מגן דוד אדום אתה מכיר, אנוש.   מר ישראל גל:  

 

גב' הרציקוביץ יעל: הצופים.  

 

לא, הצופים זה לא. הצופים זה שלנו, רק יש הערת  מר ישראל גל:  

אזהרה. יש הרבה מאוד גופים פה שאנחנו עושים את זה איתם, בוודאי. בתי הכנסת 

אנחנו נותנים להם. כן.  

 

מר גיל מיכלס:  יש לי רק הערה אחת – סעיף 9.1.3, אלון, הסעיף של 
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דולר? זה כלום לשנה, לאירוע ולתקופה.  הביטוח כלפי צד שלישי. מה זה 750,000 

 . זה סכום..

 

  . ... היועץ הביטוחי מר ישראל גל:  
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מר גיל מיכלס:  אז תבדוק את יועץ הביטוח שלך, כי 750,000 דולר היום 

זה גרוש וחצי בתביעות נזיקין. אם מישהו נופל לאיזה בור ביוב כזה, אז זה יעלה 

הרבה יותר.  

 

גיל, ממה תתפרנס אם הכל יהיה בסדר.   גב' אלונה בומגרטן: אבל 

 

מר גיל מיכלס:  אבל אני רוצה שיהיה יותר כיסוי.  

 

לא, הוא רוצה שיהיה יותר כסף בשביל לקבל אחוזים.   מר יעקובי ירון:  

 

נגד הליכות עם ישראל, אין ממי  יש לי תיק עכשיו  מר גיל מיכלס:  

לגבות.  

 

אני חושב שנושא הביטוח נבחן על ידי יועץ ביטוח. שווה  מר ישראל גל:  

תמיד עוד בחינה, זה לא משמעותי. ביטוח של אם מישהו קורה לו משהו בבית 

כנסת, אז סכום התביעה הוא אמר 750,000 דולר זה מאוד נמוך. 

 

  . . ... לממן את זה. גב' קניסטר כוכבה: 

 

מר גיל מיכלס:  לא, הם.  
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מר ישראל גל:  לא, זה העמותה.  
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  . . אפשר לאשר ושאלון. מר יעקובי ירון:  

 

אני גם בתור חבר עמותה לא הייתי מסכים לסכום כזה.   מר גיל מיכלס:  

 

יועץ הביטוחים. מי בעד לאשר? פה  שיבדוק את זה שוב  מר ישראל גל:  

אחד. דרור, תודה רבה, תמשיך בעבודתך להעביר את כל יתרת בתי הכנסת.  

 

מר גיל מיכלס:  תמרה, תראי כמה בתי כנסת, ואפילו לא אחד 

לרפורמים.  

 

בקשות להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה  הוחלט פה אחד לאשר  החלטה: 

או בתמורה סמלית כדלקמן: 

א. מבנה ברחוב וינגייט 22 הידוע גם כגוש 6493 חלקה 235, עיריית 

עמותת בית הכנסת המרכזי קריית אונו.  קריית אונו - 

ב. מבנה ברחוב ישעיהו 9 הידוע גם כגוש 6494 חלקה 282, עיריית 

עמותת בית כנסת סרח עדת ישורון.   קריית אונו - 

בעד   פה אחד.  

 

פקח באגף רישוי עסקים, שי עבודי, ת.ז. 201311495.   15. אישור הסמכה - 

 

פקח באגף רישוי עסקים, שי עבודי. מי  מר ישראל גל:  אישור הסמכה – 

בד?  

 

רק שאלה, ישראל. כמה פקחים יש בקרית אונו היום?   מר עשהאל עמית:  
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תלוי איזה סוג. זה רישוי עסקים, זה משהו אחר.   מר ישראל גל:  
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פקחים, לא שיטור קהילתי, לא שיטור משולב.   מר עשהאל עמית:  

 

כאלה שדו"חות לחנייה, על מה אתה מדבר?   מר יעקובי ירון:  

 

  . מר ישראל גל:  7 לדעתי

 

מר עשהאל עמית:  אני שואל בערך.  

 

. לא קשור רישוי העסקים. אז מי בעד לאשר את סעיף  מר ישראל גל:  7

15? פה אחד.  

 

פקח באגף רישוי עסקים, שי עבודי,   - הוחלט פה אחד לאשר הסמכה  החלטה: 

ת.ז. 201311495. 

בעד   פה אחד.  

 

לגבע שלו, ת.ז. 305114480 מנהל מחלקת  16.  אישור מורשה חתימה 

תפעול, אגף החינוך חשבונות גנים.  

 

אישור מורשה חתימה לגבע שלו, מנהל מחלקת  מר ישראל גל:  16 – 

תפעול אגף חינוך, חשבונות גנים. מי בעד? פה אחד. תודה רבה.  

 

הוחלט פה אחד לאשר מורשה חתימה לגבע שלו, ת.ז. 305114480  החלטה: 

מנהל מחלקת תפעול, אגף החינוך חשבונות גנים.  
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בעד   פה אחד.  
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חברים, שנה טובה שתהיה, שנה מוצלחת. הרבה-הרבה  מר ישראל גל:  

בריאות לכולם.  

 

סיום הישיבה! 
 

 

 _______________  ______________
ישראל גל  חיים סופר 

ראש העירייה  מנכ"ל העירייה 
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קובץ החלטות 
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4. אשרור רשימת זוכי יקיר העיר: 

 יהודית ארליך 

 שלום אשואל 

 דרור בירנבאום 

 יהודית לוין 

 שאול צ'יטיאט 

 רענן רשף 

 דינה שחר 

 מרים שגיא   

 
 

זוכי יקיר העיר:  הוחלט ברוב קולות לאשרר רשימת  החלטה: 

 יהודית ארליך 

 שלום אשואל 

 דרור בירנבאום 

 יהודית לוין 

 שאול צ'יטיאט 

 רענן רשף 

 דינה שחר 

 מרים שגיא 

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

כוכבה קניסטר, משה דאלי, ירון יעקובי, תמרה שיפרין, שי וידס. 

נגד   )0(   

 . גיל מיכלס, ישראל צימרמן נמנע )2(  

עמית עשהאל.  לא נכח בהצבעה 
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אישור החלפת חברים בוועדת מכרזים: גב' תמרה שיפרין במקום גב'   .5

נירית בלייר ומינוי מר משה דאלי לתפקיד יו"ר הועדה. 

 
 

החלפת חברים בוועדת מכרזים: גב' תמרה  הוחלט פה אחד לאשר  החלטה: 

שיפרין במקום גב' נירית בלייר ומינוי מר משה דאלי לתפקיד יו"ר 

הועדה. 

בעד   פה אחד. 

 
 

גב' תמרה שיפרין במקום גב'  6. אישור החלפת חברות בועדות עירייה, 

נירית בלייר: 

 רווחה וקליטה  

 מנהלת נשים 

 שקיפות והנגשת מידע 

 מ.מ חבר בועדת חינוך 

 ועדת משנה לתכנון ובניה  

 
 

החלפת חברות בועדות עירייה, גב' תמרה  הוחלט פה אחד לאשר  החלטה: 

שיפרין במקום גב' נירית בלייר: 

 רווחה וקליטה  

 מנהלת נשים 

 שקיפות והנגשת מידע 

 מ.מ חבר בועדת חינוך 

 ועדת משנה לתכנון ובניה  

בעד   פה אחד. 
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7. אישור תקנון העמותה לחינוך מוסיקלי.  

 
 

הוחלט פה אחד לאשר תקנון העמותה לחינוך מוסיקלי.   החלטה: 

בעד   פה אחד.  

 
 

אישור  תב"רים. )לאחר אישור ועדת כספים מיום 27/8/2020(..   .8

 
 

פה אחד לאשר תב"רים כפי שאושרו בוועדת הכספים.   הוחלט  החלטה: 

בעד   פה אחד.   

 
 

9. אישור פתיחת קרן הלוואות עובדים בסך 200,000 אש"ח מקור מימון: 

אי ביצוע שינוי ארגוני – שכר באגף אסטרטגיה סעיף מס' 1618000110. 

)לאחר אישור ועדת כספים מתאריך 27/8/2020(. 

 
 

פתיחת קרן הלוואות עובדים בסך 200,000  הוחלט פה אחד לאשר  החלטה: 

אש"ח מקור מימון: אי ביצוע שינוי ארגוני – שכר באגף אסטרטגיה 

סעיף מס' 1618000110. 

בעד   פה אחד.   

 
 

אישור מינוי דירקטורית בחברה הכלכלית לפיתוח קריית אונו: גב'   .11

תמרה שיפרין במקום גב' נירית בלייר. 

 
 

מינוי דירקטורית בחברה הכלכלית לפיתוח  הוחלט פה אחד לאשר  החלטה: 

קריית אונו: גב' תמרה שיפרין במקום גב' נירית בלייר. 
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בעד   פה אחד. 
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אישור מינוי דירקטורית בחברה הכלכלית לפיתוח קריית אונו: עו"ד   .12

רוני אורן.  

 
 

מינוי דירקטורית בחברה הכלכלית לפיתוח  הוחלט פה אחד לאשר  החלטה: 

קריית אונו: עו"ד רוני אורן.  

בעד   פה אחד. 

 
 

13. אישור זכייה למכרז הפעלת קיר טיפוס.  

 
 

זכייה למכרז הפעלת קיר טיפוס.   הוחלט פה אחד לאשר  החלטה: 

בעד   פה אחד.  

 
 

אישור בקשות להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה   .14

סמלית: 

א. מבנה ברחוב וינגייט 22 הידוע גם כגוש 6493 חלקה 235, עיריית קריית 

עמותת בית הכנסת המרכזי קריית אונו.  אונו - 

ב. מבנה ברחוב ישעיהו 9 הידוע גם כגוש 6494 חלקה 282, עיריית קריית 

  . עמותת בית כנסת סרח עדת ישורון אונו - 

 
 

בקשות להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה  הוחלט פה אחד לאשר  החלטה: 

או בתמורה סמלית כדלקמן: 

א. מבנה ברחוב וינגייט 22 הידוע גם כגוש 6493 חלקה 235, עיריית 

עמותת בית הכנסת המרכזי קריית אונו.  קריית אונו - 
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ב. מבנה ברחוב ישעיהו 9 הידוע גם כגוש 6494 חלקה 282, עיריית 
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עמותת בית כנסת סרח עדת ישורון.   קריית אונו - 

בעד   פה אחד.  

 
 

פקח באגף רישוי עסקים, שי עבודי, ת.ז. 201311495.   15. אישור הסמכה - 

 
 

פקח באגף רישוי עסקים, שי עבודי,   - הוחלט פה אחד לאשר הסמכה  החלטה: 

ת.ז. 201311495. 

בעד   פה אחד.  

 
 

לגבע שלו, ת.ז. 305114480 מנהל מחלקת  16.  אישור מורשה חתימה 

תפעול, אגף החינוך חשבונות גנים.  

 
 

הוחלט פה אחד לאשר מורשה חתימה לגבע שלו, ת.ז. 305114480  החלטה: 

מנהל מחלקת תפעול, אגף החינוך חשבונות גנים.  

בעד   פה אחד.  

 
 

 

 

 _______________  ______________
ישראל גל  חיים סופר 

ראש העירייה  מנכ"ל העירייה 
 


