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 דיווח ראש העיר.  .1

 

. 9/22חברים, אני פותח את ישיבת המועצה מספר   :מר ישראל גל

נחתמו הסכמי מטלות עם החברה הכלכלית  :אני מתחיל במספר דיווחים

לייזום התחדשות עירונית מתחם פינוי בינוי לוי אשכול. כל המטלות 

מבני ציבור  3יכים לתת במסגרת המתחם, קבלת הציבוריות שהם צר

גני  4משולבים בבנייני המגורים שהיזם הקים בפרויקט. בנוסף, הקמת 

 וקומה ציבורית  מעל גני הילדים. ילדים 

מדובר בהתקשרות בהסכם מטלות  עם החברה הכלכלית לייזום והתחדשות 

 הכולל : ת אונו במתחם פינוי בינוי לוי אשכול דרום יקרי –עירונית 

מבני ציבור משולבים בבנייני מגורים שהיזם מקים בפרויקט וכן  3קבלת 

גני ילדים וקומה ציבורית מעל גני הילדים, ביצוע עבודות  4בנוסף,  הקמת 

פיתוח של שטחים ציבוריים כנגד הריסתם ע"י היזם במסגרת הקמת 

(  -הפרויקט   )חניון ציבורי, שצ"פים , ומדרכות היקפיות.

ה יבוצעו ע"י וע"ח היזם באופן בלעדי ומבלי שהעירייה תישא בכל כל אל

 תמורה בגין כך.

 

 מה זה?   :מר אופיר רובין

 

 זה הסכמי מטלות שאנחנו מקבלים.   מר ישראל גל:

 

 הקומה הציבורית הזאת, מה היא תהיה?  :מר אופיר רובין

 

הקומה הציבורית, אנחנו נחליט לבד מה היא   מר ישראל גל:
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בהמשך הדרך. אנחנו מקבלים הרבה מאוד שטחי ציבור ואנחנו נאכלס  תהיה

אותן, העיר שלנו תהיה עשירה בשטחי ציבור שנוכל להשכיר אותם ונוכל גם 

 להשתמש בהם לפעילויות תרבותיות. 

 

. 1.9-אתה יכול לספר, ב  מר יעקובי ירון: .. 

 

 מה שחשוב, לבני נוער לתת להם מחסה.  :גב' כוכבה קניסטר

 

נוער, הכל, כל מה שנרצה. בוא נאמר   מר ישראל גל: גם מועדוני 

שבעיר הזאת לא יהיה חסר מבנה אחד ציבורי, ותמיד יוכל לקחת אותם  

מהמדף ולהשתמש. ביצוע עבודות פיתוח של שטחים ציבוריים כנגד הריסתם 

על ידי היזם במסגרת הקמת הפרויקט, חניון ציבורי, שצ"פים, מדרכות 

ל אלה יבוצעו על ידי היזם ועל חשבונו באופן בלעדי, מבלי היקפיות. כ

שהעירייה תשא בכל תמורה בגין כך. מי שעשה את זה, זו ועדת הארבעה, 

 המהנדס, הגזבר, יועץ משפטי.

 

 איזה פרויקט זה?  :מר עמי כחלון

 

זה לוי אשכול דרום. אנחנו כבר אישרנו, בעבר   מר ישראל גל:

אלה. זה כבר השישי לדעתי. עוד התקשרות, דיווחתי על כל ההסכמים ה

-הסכם מטלות עם חברת אאורה מחדשים את ישראל בע"מ, במתחם פינוי

בינוי האורן, קבלת מבנה ציבור משולב בבניין מגורים שהיזם הקים 

 בפרויקט שישמש כגן ילדים. 

מדובר בהתקשרות בהסכם מטלות  עם אאורה מחדשים את ישראל בע"מ 

 וי האורן הכולל : במתחם פינוי בינ
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קבלת  מבנה ציבור משולב  בבניין מגורים שהיזם מקים בפרויקט שישמש 

כגן ילדים, ביצוע עבודות פיתוח של שטחים ציבוריים כנגד הריסתם ע"י 

עילי זמני ותת קרקעי  –)חניון ציבורי  -היזם במסגרת הקמת הפרויקט 

 לאחר מכן,  שצ"פים ושבילים(.

 "ח היזם באופן בלעדי ומבלי שהעירייה תישא בכל תמורה בגין כך.כל אלה יבוצעו ע"י וע

 

ביצוע עבודות פיתוח של שטחים ציבוריים כנגד הריסתם על ידי היזם, 

הקמת הפרויקט, חניון ציבורי, עילי, זמני, תת קרקעי ולאחר מכן שצ"פים 

ושבילים. כל אלה יבוצעו על ידי היזם ועל חשבונו באופן בלעדי, מבלי 

רייה תישאר בכל תמורה בגין כך. אותו הדבר גם פה, כל הדברים האלה שהעי

 נעשים באותן אמות מידה. 

מובן מאליו שההסכמים, הם כבר חתמו על ההסכם והוא בידי העירייה, שהם 

 בינוי. -אמורים לתת לנו את כל הדברים האלה במסגרת פרויקט עם הפינוי

של מענקים בנושאים  נושא נוסף, אנחנו אישרנו בזמנו את הסכומים

אני הנחיתי את אנשי באליפויות העולם, אירופה, אולימפיאדה וכדומה. 

המקצוע להכין קריטריונים איך מחלקים את זה, שלא כל אחד יבוא ויקבל 

מן בסתם. מנהל אגף הספורט, ביחד עם אנשים נוספים והיועץ המשפטי 

מעוניינים לראות  שמלווה אותו, הם הביאו קריטריונים שילוו אותנו. אתם

את הקריטריונים? אתם יכולים לראות אותם. הקריטריונים האלה מבוססים 

על בסיס של הרצליה, פרמטרים מדויקים, למי מגיע ולמי לא מגיע, וכך יהיה 

יותר קל למיין ולא לבחון כל בקשה שתגיע ולא להתמודד איתה עם 

 צו. קריטריונים. גם הקריטריונים מונחים לעיונכם מתי שתר

לעניין אירועי הימים האחרונים, כולנו מודעים למה שקרה, היה אירוע 

שהתחיל בכך שילדה מהשישיסטים ישבה בפטיו ואמרו לה השמיניסטים 'אל 

תשבי בפטיו, זה רק של השמיניסטים'. תמיד זה קורה ביום הראשון. זה 
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, קצת חרג מהגבולות. פרסמו פוסט ואחר כך מחקו את הפוסט הזה. במקביל

האמא של אותה ילדה יצאה בפוסט כנגד המערכת, כנגד המורים, כנגד כל 

העולם ונגד השיימינג וגם בני הנוער שלנו, מה שהוביל לאירוע האלימות 

וקטטה בתוך בית הספר התיכון אתמול בבוקר. כל מדינת ישראל דיברה על 

 זה. 

נ טפל בנושא מבחינתנו, אמרנו את זה במפורש, אפס סבלנות לכל דבר. אנחנו 

של היחס של השמיניסטים. אם כי אני מניח שיומיים אחרי זה כולם חיים 

בתיכון ביחד, אבל אסור שזה יקרה גם בימים הראשונים. אגף החינוך, בית 

נרתמים לעניין, לעשות גם מערכות  –הספר, כולם, כל האנשים, היועצים 

ומצד שני, אנחנו חינוכיות, גם הסברתיות וגם אכיפתיות כדי שזה לא ישנה. 

ייכנסו לבית ספר, יטילו את אימתם על הילדים,  נילחם בכל תוקף שהורים 

 אונו.  קרייתיכו את הילדים, לא יהיה דבר כזה, זה לא צריך להיות ב

יד, ואנחנו נילחם בתופעה הזאת בכל הכוח. אני אומר  אנחנו לא ניתן לזה 

שלנו, יש מתיחות כללית את זה ברורות. ולצערנו זה קרה, זה קורה גם בעיר 

בחברה הישראלית, וזה גם קורה בעיר שלנו, ונקווה שנדע להתמודד עם זה 

 על הצד הטוב ביותר. 

 

אבל אפשר לפחות לדעת איך קרה שלא היה שם   :גב' אתי כהן

 אף אחד ממערכת החינוך שראה את זה? 

 

 מה זאת אומרת אף אחד שלא?   מר ישראל גל:

 

 מבית ספר.  מישהו  :גב' אתי כהן

 

שמורה לא נמצאת בפטיו? אף אחד לא רואה? יש   :מר אופיר רובין
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 מורה בפטיו. 

 

 תמיד יש מורה שמסתובבת בשטח.   :גב' אתי כהן

 

 האירוע היה מצולם.   מר ישראל גל:

 

 נו, אז? צולם, צולם, אבל?   :מר אופיר רובין

 

 האירוע מצולם.   מר ישראל גל:

 

 מיד יש מורה. אבל ת  :גב' אתי כהן

 

 הם באו לבירור בהנהלת בית הספר.   מר ישראל גל:

 

 מי?   :מר אופיר רובין

 

ההורים האלה באו לבירור בהנהלת בית הספר,   מר ישראל גל:

ובצאתם מהבירור ובכניסתם לבירור, ככה כל אחד מהצדדים אומרים, הם 

החמורה  התגרו בילדים, הילדים התגרו בהם, וכתוצאה מכך נוצרה הקטטה

הזאת מאוד. אין לך יכולת, גם אם הייתה מורה, אני לא מעריך שהיא יכלה 

לעצור את האבא באותו רגע, ואין לך בכל רגע נתון שומר בכל חתיכת 

 עובד גם שנכנס. מסדרון שיעצור כל 

 

 לא, אבל בדרך כלל יש  מורים שמסתובבים.   :גב' אתי כהן

 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-קרייתעיריית 
       22.9.5מיום  22/9ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 

 
 

 
 
 
 

10 

 אז היו.   מר ישראל גל:

 

רואים בסרטון מורה שמנסה להפריד. את לא   :כהמר רון מל

מזהה את הדמויות כי את לא מכירה אותן. הייתה שם מורה שניסתה 

 להפריד את כל היצרים שם. לא אחת אגב. 

 

 חבר'ה כאלה?  2בינינו, איזה מורה יכולה לעצור   מר ישראל גל:

 

זה כמו שאפשר להגיד שאנחנו נמנע את הגניבות   :מר עמי כחלון

שוטרים, עדיין אם שוטר יהיה ברחוב  20של הרכבים. גם אם נשים עוד 

 קפלן, הוא לא יוכל להיות בהרצפלד. אין לזה סוף. 

 

 זה לא אותו דבר, זה בית ספר.   :גב' אתי כהן

 

זה בית ספר, זה מקום מוגן. הילדים חייבים   :מר אופיר רובין

 להיות מוגנים שם. 

 )מדברים ביחד( 

 

אבל זה בית ספר. היא חושבת שמורה כל רגע  :בומגרטןעו"ד אלונה 

 נמצאת... 

 

 מורה נמצאת בשטחים ציבוריים.   :גב' אתי כהן

 

.  :עו"ד אלונה בומגרטן  אבל בכל רגע נתון? זה לא עבריין

 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-קרייתעיריית 
       22.9.5מיום  22/9ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
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 אני עונה לך אופיר שהייתה והפרידה.   :מר רון מלכה

 

יודע.   :מר אופיר רובין  אני 

 

אתה חוזר על זה? יש בסרטון, היא  אז למה  :מר רון מלכה

 מתועדת. מיטל הולצמן קוראים לה. 

 

באיזו עוצמה...? אז ראו את זה בסרטונים. ראו   מר ישראל גל:

 גם בסרטונים שהיא רצה אחריהם לעשות את זה. 

 

לא, אבל תקשיב ישראל. מה זה שטח ציבורי?  :עו"ד אלונה בומגרטן

 ? בחצר המורה תהיה, בפטיו, בשירותים

 

 כן, היא צריה להיות בשטחים ציבוריים.   :גב' אתי כהן

 

מה כן? את יודעת שאין היום מורים שמלמדים  :עו"ד אלונה בומגרטן

 מתמטיקה? 

 

 צריכים להיות.   :גב' אתי כהן

 

 היו, נקודה.  מר ישראל גל:

 

 אלונה אומרת לא צריכים להיות.   :גב' אתי כהן

 

 היו, נקודה.   מר ישראל גל:



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-קרייתעיריית 
       22.9.5מיום  22/9ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
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.   :מר עמי כחלון  לא יכולים להיות בכל נקודת זמן

 

 אבל בכל שטח ציבורי אמור להיות.   :גב' אתי כהן

 

מה זה כל שטח? את מכירה? אני למדתי בתיכון,   :מר עמי כחלון

 5את יודעת מה הגודל של הפטיו? צריך לפי מה שאת אומרת, על כל שיח של 

הפטיו. איך אפשר לעשות את  מורים בתוך 7אנשים, את צריכה שם  10או 

 זה?

 

כן. יש לך? אין לך מורים למתמטיקה היום, את  :עו"ד אלונה בומגרטן

 רוצה בייביסיטר? 

 

 אני מסכים שמורה צריך להיות בפטיו אחד.   :מר עמי כחלון

 )מדברים ביחד( 

 

חברים, תודה רבה. תמיד אפשר להגיד שרוצים   מר ישראל גל:

בכיתה, זו גם אפשרות שיעבדו  3-ית הספר ומורות בתוך ב 50לראות 

 כשומרות, זו גם אפשרות. 

 

 האפשרות היא שלא תהיה אלימות, נקודה.   :מר אופיר רובין

 

חד משמעית. איך עושים את זה? אנחנו מטפלים   מר ישראל גל:

 בזה. 

 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-קרייתעיריית 
       22.9.5מיום  22/9ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
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שנדרסה בדק  4היום בבוקר שמעתי על ילדה בת  :עו"ד אלונה בומגרטן

 צריך להיות שוטר.  –אמרו בנמל תל אביב. 

 

 שוטר בכל מקום.   מר ישראל גל:

 

עכשיו תקשיב, בעלי מתנדב למשטרת התנועה.  :עו"ד אלונה בומגרטן

כבר חודש שלם הוא עושה משמרות מחמישי בלילה לשישי בבוקר. כולם 

 במשטרה רוצים לעזור. איזה שוטר יעמוד בכל מקום? יש לך כזה אחד. 

 

 שוטר לא יכול לעמוד בכל מקום.   :מר אופיר רובין

 

שוטר צריך לעמוד במתחם של הנמל. השוטר צריך  :עו"ד אלונה בומגרטן

 לעמוד בכניסה, ביציאה. איזה שוטר? אין. אין. 

 

אלונה, אי אפשר להשוות את זה למה שקורה   :מר אופיר רובין

 בבית ספר. 

 

 שהמורה תעמוד בכל מקום?  :עו"ד אלונה בומגרטן

 

 המורה לא צריכה לעמוד בכל מקום.   :יר רוביןמר אופ

 

אופיר, לאור האירוע הזה, אני חושבת שצריך  :גב' כוכבה קניסטר

  -לתת

 

אם עכשיו לאור האירוע אומר שצריכה להיות   :מר אופיר רובין



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-קרייתעיריית 
       22.9.5מיום  22/9ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
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 מורה בכל, אז זה מה שצריך לעשות. 

 )מדברים ביחד( 

 

 צריך ללמוד, זה הכל.   :מר אופיר רובין

 

 מה שחייב, הפקת הלקחים על ידי הדרכה מכוונת.  :כוכבה קניסטר גב'

 

 2זה קרה גם ברמת השרון, סכינים היה בלובי בין   :מר רון מלכה

 בתי ספר, אתה יודע? זה קרה בלב השרון, זה קורה בחברה שלנו. מה לעשות?

 

 שנייה, אז בוא נלמד מזה.   :מר אופיר רובין

 

, נכון, זה מה שעושים, אופיר. זה אז צריך לטפל  :מר רון מלכה

 מה שעושים, ועכשיו לומדים את המקרה ומתקנים ומפיקים לקחים. 

 

 אני חושבת הדרכה.  :גב' כוכבה קניסטר

 

 ויוציאו מסמכים שזה לא יקרה עוד פעם.   :מר רון מלכה

 

שמע, זה חינוך מהבית. הילדים שלי לא היו עושים  :עו"ד אלונה בומגרטן

 את זה. 

 

 אני מסכים איתך לגמרי, לגמרי.   :אופיר רובין מר

 

אני חושבת ישראל, שצריכה להיות פה גם הדרכה  :גב' כוכבה קניסטר



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-קרייתעיריית 
       22.9.5מיום  22/9ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
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של אנשי מקצוע, שמהאירוע הזה אנחנו נפיק את הלקחים וניתן את הדעת 

 שדבר כזה לא יישנה בעתיד, נקודה. 

 

את צודקת, מיטב אנשי המקצוע, היועצות   מר ישראל גל:

 לאות שלנו, אגף החינוך. הנפ

 

 הכל חינוך בבית. :עו"ד אלונה בומגרטן

 

אבל בסופו של יום, שתבינו דבר אחד, הדבר הכי   מר ישראל גל:

אונו  קרייתחמור בעיניי, זה הניסיון להציג את הילדים הטובים של 

 כעבריינים. 

 

 נורא כואב.  :גב' כוכבה קניסטר

 

יי, זה הניסיון להגיד הדבר הכי חמור בעינ  מר ישראל גל:

 2שהמורים לא עשו את עבודתם כראוי. הם היו שם. בינינו, כשרואים 

בריונים כאלה שמתנפלים על האנשים ורואים את הילדים, אז זה די מפחיד. 

מאוד מפחיד. -את רוב האנשים, גם שיושבים פה סביב השולחן, זה היה מאוד

ה שם, והיו שמים אותו אז קל לשבת ולהגיד שבואו נאמר אדון מהנדס הי

שומר, צביקה עם כובע, אז הוא היה בולם את החבר'ה האלה. אני מניח, כמו 

 לא ראיתי ולא ידעתי. –שאני מכיר אותו, הוא היה בורח, הוא היה אומר 

אז אני אומר, חינוך, הסברה, עדיין יש לנו, בואו לא נזלזל, את הילדים הכי 

ך הכי טובה בארץ, אנחנו צריכים טובים בארץ, יש לנו את מערכת החינו

 לשמר אותה ולשמור עליה. תודה רבה. 

 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-קרייתעיריית 
       22.9.5מיום  22/9ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
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א לפקודת העיריות עם היזם 198אישור הסכם פיתוח לפי סעיף  .2

 .אונו קריית –החברה הכלכלית לייזום והתחדשות עירונית 

 

א' לפקודת 198הסכם פיתוח לפי סעיף  – 2סעיף   מר ישראל גל:

אונו.  קרייתלכלית לייזום והתחדשות עירונית העיריות עם היזם, החברה הכ

גני הילדים.  הם שעושים את לוי אשכול דרום. להזכירכם, הם בונים לנו את 

 אנחנו באותה הזדמנות רוצים לבנות את הקומה השלישית. 

 

.   מר יעקובי ירון: . .  זה לא החברה הכלכלית, הם לקחו

 

ים את זה, לא עכשיו להכניס קבלן נוסף, לא עוש  מר ישראל גל:

נהוג.  מקובל מאוד שאותו קבלן שכבר עושה את כל העבודות ימשיך. קבעו 

מיליון  2.7שהוא יעשה את הקומה השנייה ברמת שלד, באומדן עבודות של 

ש"ח באותו מכרז, פוטרים אותו ממכרז. יש את היועץ המשפטי שמלווה, יש 

 את מהנדס העירייה שהוביל את התהליכים האלה. זהו. 

 

 זו הקומה השלישית?   :גב' אתי כהן

 

 הקומה השנייה, קומה נוספת.  מר ישראל גל:

 

 מ"ר?  700-זה ה  :מר אופיר רובין

 

 כן, הקומה הנוספת.   מר ישראל גל:

 

 עכשיו למה זה מיועד?  :גב' אתי כהן



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-קרייתעיריית 
       22.9.5מיום  22/9ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
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אנחנו נצטרך אותה למבנה ציבור. אבל אנחנו   מר ישראל גל:

 מעדיפים לבנות. 

 

 עדיין לא יודעים למה?  :כהןגב' אתי 

 

אבל אנחנו צריכים לבנות אותה לא, עדיין לא.   מר ישראל גל:

בהינף אחד כדי לא להסתבך. כי אחרי שאנחנו בונים גני ילדים, ראיתם מה 

קרה שרצו לבנות את בתי הכנסת על גני ילדים בנויים. זה היה מלחמת 

חד, זה זכויות שלנו ואנחנו עולמות שלא ידענו. ואנחנו בונים את זה בהינף א

 מנצלים אותן. 

 

אי אפשר להחליט לאיזה דברים בעצם זה אמור   :גב' אתי כהן

 לשמש? 

 

שנים. בואי נאמר שהיום אנחנו  5-4זה יהיה בעוד   מר ישראל גל:

 שנים יהיה צורך אחר?  5-6נחליט, ובעוד 

 

 ישתנה הצורך.   :מר עמי כחלון

 

 אוקיי.   :גב' אתי כהן

 

ישתנה הצורך, אז אנחנו משאירים את זה.   ישראל גל: מר

 חברים, מי בעד? פה אחד, תודה רבה.

 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-קרייתעיריית 
       22.9.5מיום  22/9ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
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 אני רק רוצה לציין שנוהל משא ומתן ארוך.   :עו"ד אלון רום

 

 סליחה, הייתי צריך להגיד.   מר ישראל גל:

 

יש משא ומתן ארוך, שמענו את היזם, את   :עו"ד אלון רום

התקדמות, היו משברים, היו  הייתהערות שלו, והדרישות שלו, בחנו את הה

עליות והיו מורדות, זה לא היה תכתיב של העירייה, זה היה דו שיח. 

ולשמחתי הרבה, אנחנו הגענו בסוף לעמק השווה אחרי קשיים לא פשוטים. 

אתה חייב לעשות, אלא היה פה  –דהיינו, זה לא היה מתווה שאמרנו לו 

ם על צרכי העיר וגם על הצרכים של היזם דיאלוג לאורך זמן שמסתכל ג

 עצמו לטובת הדירות עצמן ולטובת כל הקומפלקס, תודה. 

 

תודה אלון, תודה גם לך. ובאמת זה היה משא   מר ישראל גל:

 ומתן קשה. 

 

א לפקודת 198הסכם פיתוח לפי סעיף הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 העיריות עם היזם החברה הכלכלית לייזום והתחדשות

 .אונו קריית –עירונית 

 פה אחד.  בעד

 

עם היזם  א לפקודת העיריות198אישור הסכם פיתוח לפי סעיף  .3

 אאורה מחדשים את ישראל. 

 

א לפקודת 198אישור הסכם פיתוח לפי סעיף   מר ישראל גל:

העיריות עם היזם אאורה מחדשים את ישראל. זה לגבי רחבת האורן. פה 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-קרייתעיריית 
       22.9.5מיום  22/9ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
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ם את החניון ליד הרק"ל, על יד המטרו איפה הם בוניהמטלה הציבורית, 

שאמור לעבור. אנחנו הולכים לעשות שם חניונים נוספים. והכיכר העירונית 

. לכן אנחנו רוצים גם לאשר  . שמעל, היא מתחלקת בעבודות, חצי אנחנו חצי.

את הסיפור הזה שהם ישלימו את העבודה. אי אפשר להכניס יזם נוסף 

בשום מקרה. אנחנו צריכים יותר חניות, זה גם ולעשות את הדברים האלה 

 שטחים ציבוריים, זהו. 

 

 אבל הכיכר זה לא חלק מהפיתוח?  :גב' אתי כהן

 

הכיכר העירונית זה מה שמלמעלה. עכשיו כל   מר ישראל גל:

הסיפור הזה גדל בגלל שאנחנו עושים חניות שלנו, חניונים של העירייה 

יב. אז הם מפתחים את הכיכר העירונית ציבוריים, ואנחנו רוצים גם להרח

 גם על החלק שלנו. 

 

יש לי רק שאלה. להבין מקצועית, זה אומר שיהיה   :מר עמי כחלון

 לנו חניון ציבורי שלנו, ויהיה למטה חניון פרטי של הפינוי בינוי?

 

לא, זה בתאנה. הם רק נכנסים דרכנו לחניון, נכון   מר ישראל גל:

 באורן?

 

אבל יש לזה פתרון משפטי פה? שיש חניון ציבורי   :מר עמי כחלון

 ..  ויש חניון.

 

ו   מר ישראל גל: יש חניון פרטי, זה מה שעשינו בבר יהודה, ואנחנ

עושים בעוד כמה מקומות, שם אנחנו עושים הסכם חכירה. כאן במקרה הזה 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-קרייתעיריית 
       22.9.5מיום  22/9ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
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  זה רק מעבר שלהם. החניון הוא שלנו. מי בעד? פה אחד. תודה רבה. 

 

א לפקודת 198הסכם פיתוח לפי סעיף הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 עם היזם אאורה מחדשים את ישראל.  העיריות

 פה אחד.  בעד

 

 . 4.9.2022לאחר אישור ועדת כספים מתאריך  אישור תב"רים .4

 

אישור תב"רים. רבותיי, לפניכם  – 4סעיף   מר ישראל גל:

ני מבקש לאשר אותו, פרוטוקול ועדת כספים שאישרה את כל התב"רים. א

 אלא אם כן יש שאלות. מי בעד? פה אחד, תודה רבה. 

 

לאחר אישור ועדת כספים  תב"ריםהוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 .4.9.2022מתאריך 

 פה אחד.  בעד

 

ן  .5  . 2022לשנת  1הצגת דו"ח רבעו

 

 בבקשה, הצגת דו"ח רבעוני.   מר ישראל גל:

 

. גם דיברנו 2022ני, רבעון ראשון לשנת דו"ח רבעו :רו"ח ליאור בן טריה

, הרכוש השוטף 2022על כך בוועדת הכספים. דו"ח רבעון ראשון לשנת 

.. כ 46-שלנו... כ מיליון ש"ח. עוד נתון שיש פה זה  28-מיליון ש"ח, הדו"ח.

מיליון ש"ח. הדו"ח הסתיים  42-הגירעון הנצבר בתקציב הרגיל, הוא כ
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ירעון. הגירעון הזה הוא נבע גם מנושא מיליון ש"ח ג 1.5בתוצאה של 

המימון, בוועדת ההשקעות היו ירידות יחסית בתחילת השנה, ולכן ניתן לזה 

ביטוי ברבעון הראשון. יש את נושא הדיווידנד שלא קיבלנו אותו עדיין, אז 

גם זה נתן ביטוי. והכנסות של הגגות הסולאריים, שזה עדיין לא קיבלנו את 

השנה אנחנו כן רואים הכנסות. זה בקצרה על הרבעון  כל ההכנסות. בהמשך

 הראשון. 

 

י   מר ישראל גל: תודה רבה. יש שאלות על הרבעון הראשון? כי אנ

באופן קבוע וסיסטמתי, שיטת  –לא מצביעים על זה. ב'  –רוצה להגיד. א' 

הגזברים זה שכל הרבעונים אנחנו בהפסדים, ואופס ברבעון הרביעי הכל 

 שר, איזו הפתעה. מסתדר ומתיי

 

תמיד משרדי הממשלה משלמים בסוף שנה, מה  :רו"ח ליאור בן טריה

 לעשות? 

 
הפעלת  -אישור להתקשרות ללא מכרז לאחר שלא הוגשו הצעות .6

וינגייט.   גן 

 

. הוא יצא יש את גן הילדים  – 6  מר ישראל גל: גן.. שקוראים לו 

 למכרז. 

 

 איפה המיקום?  :גב' כוכבה קניסטר

 

ברח' פנקס. גן ילדים מאוד ישן. אף אחד לא ניגש,   ר ישראל גל:מ

ונגמר על כמה  .. כבר לא נמצאים במתחם הזה,  האומדנים של המחירים.
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 כסף? 

 

 . אבל כמה היה קודם? 6,000  מר יעקובי ירון:

 

ש"ח. אבל היום יש גם הרבה השקעת  17,000  מר ישראל גל:

ח זה עדיף מכלום פלוס ארנונה. בגלל ש" 6,000שיפוצים. אז בסופו של יום 

 שאין מכרז, אנחנו צריכים... 

 

 זה היעוד של גן בלבד? :גב' כוכבה קניסטר

 

גן. מי בעד?   מר ישראל גל:  כן, רק 

 

רגע, לפני כן יש לי כמה שאלות. קודם כל, השנה   :גב' אתי כהן

 כבר התחילה. 

 

יט שלא לא. הם נכנסו עכשיו, אם אנחנו נחל  מר ישראל גל:

  -ימים 3לאשר, עברו 

 

 השנה נפתחה.   :גב' אתי כהן

 

ימים, אנחנו  3אני יודע, הם פתחו את השנה,   מר ישראל גל:

ימים רטרואקטיבית. מועצת העיר סוברנית, יכולה לאשר  3מאשרים את זה 

 ימים.  3, גם משהו שעבר 1.9-מה

 

זים אתה מדבר פה על פער ענק, ומבחינת המכר  :גב' אתי כהן
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 . .  הכל.

 

מכרזים. לא  3אופציות. אנחנו פרסמנו  2יש לנו   מר ישראל גל:

 הגישו שום הצעות, לא בתעריפים הקודמים וזהו. 

 

 מי זכה?  :מר נפתלי כהן

 

 רינת, איך קוראים לחברה שזכתה?   מר ישראל גל:

 

.    :גב' רינת  שיר אשכנזי

 

ה, פניתם אז איך בעצם שיר אשכנזי בסוף? מ  :גב' אתי כהן

 למישהי במקרה? 

 

ו   מר ישראל גל: לא, היו פניות שפנו אלינו ואמרו לנו שלא. אמרנ

חבר'ה, יש להם אפשרות להגיש, אתם רוצים להגיש. באה הגישה. היו  –להם 

 , אחד גם לא היה מוכן לתת את המחיר הזה וזהו. 2

 

 לא, לא הגישה. התעניינות.   מר ישראל גל:

 

 על איזה מחיר בסוף?  :גב' כוכבה קניסטר

 

 ש"ח לחודש. חברים, מי בעד?  6,000  מר ישראל גל:

 

 וכמה האומדן היה?   :מר אופיר רובין
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 . 11,000ש"ח נדמה לי,  12,000האומדן היה   מר ישראל גל:

 

 . 17,000לפני כן שילמו   :גב' אתי כהן

 

כן, אבל זה היה הרבה מעבר לאומדן. זה היה   מר ישראל גל:

 ם אחרים. ימי

 

 הבניין הזה צריך שיפוץ דחוף. ישראל,  :גב' כוכבה קניסטר

 

ש"ח  150,000-אה, בטח. אנחנו נפסיד גם את ה  מר ישראל גל:

 האלה. 

 

השאלה, אם עכשיו היו מפרסמים משהו חדש   :גב' אתי כהן

יכול להיות שהיו ניגשים עוד הרבה אנשים. כלומר, בסופו  בתחומים האלה.

 ..  המכרז פה כרגע... של דבר.

 

 אתי, המכרז האחרון באיזה סכום הוא פורסם?   מר ישראל גל:

 

 ש"ח.  15,000-... בסביבות ה    :דובר

 

ש"ח ובסוף מי  15,000-אם פרסמתם מכרז ב  :גב' אתי כהן

 ש"ח.  6,000-שזוכה ב

 

 ש"ח המכרז האחרון פורסם.  10,000  מר ישראל גל:
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 ש שומה של השמאי... ש"ח וי 10,000   :גב' רינת

 

ב  מר ישראל גל: ש"ח, גם אם הם  10,000-דרך אגב, שהוא פורסם 

ש"ח היו מקבלים. זה הכל. אף אחד לא ניגש. היום  9,000או  8,000מגישים 

 לרדת מזה, זה לבטל את המכרז, לגרום לנזקים והפסדים לעירייה. 

 

פסדים אין מכרז. לבטל את ההצעה היום, לגרום ה  :גב' אתי כהן

 ש"ח לעירייה וזהו.  100,000של 

 

אלון יסביר את זה אם אתם רוצים יותר מפורט.   :מר חיים כהן

חוק המכרזים מאפשר אחרי פעם, פעמיים שלוש ובהחלטה, לגשת לקבל 

 הצעות ולהתמסחר, לעשות התמחרות. 

 

 בדיוק.   מר ישראל גל:

 

יהיו זה חוק המכרזים מאפשר את זה, אחרת   :מר חיים סופר

נכסים של העיריות, יישארו יתומים ככה בלי הכנסות ויהרסו, ואנשים ייקחו 

אותם. ולכן, אלה שהתעניינו ולא הגישו, פנינו אליהם. מי שהסכים להגיש 

הצעה, וההצעה נראתה לוועדות שזה סביר, הלכנו על זה. כי יש פה גם 

ה מאוד. לא הכנסה של ארנונה, גם השקעה גדולה מאוד בבניין, השקעה גדול

קיע הרבה מאוד כסף. סתם אנשים לא הגישו. הרוס, הכל הרוס. צריכים להש

וחלופה אחרת שאתם יכולים להחליט עליה, אתם סוברנים, בגלל זה עולה 

להחלטה פה, אתם בעלי הנכסים, זה מועצת העיר. אתם סוברנים להחליט 

-70,000שלא, אבל תדעו מה מצד שני זה אומר, זה אומר שבשנה יש הכנסות 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-קרייתעיריית 
       22.9.5מיום  22/9ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 

 
 

 
 
 
 

26 

 ש"ח.  80,000

 

 פלוס ארנונה.   מר ישראל גל:

 

ש"ח בערך לעירייה,  150,000פלוס ארנונה, שזה   :יים סופרמר ח

 וזה חבל, וגם הנכס משתבח. 

 

 אני לא אומרת לא להסכים.   :גב' אתי כהן

 

 זה התהליך.   :מר חיים סופר

 

אני אומרת שיכול להיות שבסכומים האלה   :גב' אתי כהן

 אפשר... 

 

 ש"ח למ"ר.  60עדיין רבותיי זה   מר ישראל גל:

 

 פעמים.  3מכרזים פרסמנו,  3  :חיים סופר מר

 

השאלה שלי אם במסגרת החוזה מולה, יש איזו   :גב' אתי כהן

 מחויבות שלה לפחות לאותם... 

 

אגב, איך אמר אלון, זה גם פתרון לילדים והורים   מר ישראל גל:

 שצריכים מקומות. 

 

עין,  מה שאני מציע, שאולי כדי שלא תהיה מראית  מר יעקובי ירון:
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פעם הבאה שעושים כזה, לשלוח לחברי המועצה שנדע שיש. אולי אחד 

 מאיתנו מכיר מישהו שרוצה. 

 

 אין שום בעיה. רינת, כל מי שיכול.   מר ישראל גל:

 

 כל מסמך לעדכן אותנו.   מר יעקובי ירון:

 

 כל הנכסים שלא מוצאים להם משכיר. מי בעד?   מר ישראל גל:

 

 ד. נג  :מר אופיר רובין

 

 אני נמנעת.   :גב' אתי כהן

 

אתי נמנעת ואופיר נגד. תודה רבה. אתה רושם את   מר ישראל גל:

 השמות? כי הוא לא רושם. 

 

 כן, כן.   :מר ניר טאקו

 

התקשרות ללא מכרז לאחר שלא הוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

 הפעלת גן וינגייט.  -הוגשו הצעות

י כחלון, אלונה בומגרטן, כוכבה ישראל גל, רון מלכה, עמ (8) בעד

 קניסטר, נפתלי כהן, משה דאלי, ירון יעקובי.

,  (1)  נגד  אופיר שי רובין

 אתי כהן. (1) נמנע
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דיון בדוחות כספיים של החברה לפיתוח קריית אונו בע"מ לשנת  .7

2021. 

 

דנו בהם, אבל אמיר,  –דיון בדו"חות הכספיים   מר ישראל גל:

 י הרו"ח שלך הלך. תגיד כמה מילים, כ

 

הדוחות הכספיים בעצם מראים על כך שבשנת    :מר אמיר

ש"ח,  600,000-שהסתיימה ברווח כספי כ 2021היה גירעון, לעומת שנת  2020

שקיבלתם גם את הנתונים, אני לא רוצה לחזור עליהם, אבל זה בעיקרון מה 

 שממצה. זה יבש מידיי לשלב הזה. 

 

רבה. גם אם אפשר לעבות את זה  טוב, תודה  מר ישראל גל:

 בפרוטוקול עם מה שאושר והוצבע עליו קודם, אשמח מאוד. 

 )מצ"ב פרוטוקול אסיפה כללית חברה לפיתוח קריית אונו(

 

 אישור תקנון החברה לפיתוח קריית אונו בע"מ.  .8

 

,   מר ישראל גל: אישור תקנון החברה לפיתוח, כולנו קיבלנו אותו

אני מבקש להצביע עליו שוב כמועצת העיר. מי בעד? פה  הצבענו עליו קודם.

 אחד. תודה רבה. 

 

אונו  קרייתהוחלט פה אחד לאשר את תקנון החברה לפיתוח  :החלטה

 בע"מ.

 פה אחד.   בעד
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לתקנות  4הסמכת גב' רינת קורס כרשמת נכסים בהתאם לסעיף  .9

הרשויות המקומיות )ניהול פנקסי זכויות במקרקעין( תשכ"ז 

1967. 

 

יש גברת שקוראים לה רינת קורס, רוצה  – 9סעיף   מר ישראל גל:

 היות רשמת נכסים. בבקשה, תציגי את עצמך. אתה ממליץ עליה, צביקה. 

 

 אני ממליץ עליה בחום.   :מר צביקה לוין

 

.   :מר נפתלי כהן .  לא.

 

יש לך סנגור בזום. הסמכת הגב' רינת קורס   מר ישראל גל:

לתקנת הרשויות המקומיות, ניהול פנקסי  4התאם לסעיף כרשמת נכסים ב

 . מי בעד? 1967זכויות במקרקעין, תשכ"ז משנת 

 

רגע, לפני כן לא הייתה רשמת נכסים? זה משהו   :גב' אתי כהן

 חדש? 

 

לא, היה. אבל צריכים תמיד לחדש, הסמכה   מר ישראל גל:

 מהעירייה. 

 

 אה, זו הסמכה מחדש?   :גב' אתי כהן

 

כן, כן. מי בעד? פה אחד. בהצלחה, תביאי לנו   ישראל גל: מר

 הרבה הכנסות. 
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הסמכת גב' רינת קורס כרשמת נכסים הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

)ניהול פנקסי  4בהתאם לסעיף  לתקנות הרשויות המקומיות 

 .1967זכויות במקרקעין( תשכ"ז 

 פה אחד.   בעד

 

ר ציון לזכרה של שיר הר אישור הסכם תרומה אוולין ויצחק ה .10

 ציון ז"ל. 

 

,   מר ישראל גל: אישור הסכם תרומה, אוולין ויצחק הר ציון

 לזכרה של שיר הר ציון. 

 

יש לקרוא את המכתב שהוא שלח, אני אקריא   :מר ניר טאקו

 אותו. 

 

 אחרי שנאשר.   מר יעקובי ירון:

 

 תאשרו ואז.   :מר ניר טאקו

 

נחנו נצרף את המכתב לכולם אחר הכל בסדר, א  מר ישראל גל:

כך. רק בכמה מילים, מדובר בגינת הזמיר, שתיקרא להלן גינת שיר. הוא 

ש"ח לצורך העניין וזהו, זה עיקרון ההסכם. נכון?  100,000תורם לשם כך 

ההסכם מונח לפניכם, רוח הדברים. מי בעד? פה אחד. תודה רבה. נא לצרף 

 את המכתב שהוא שלח לפרוטוקול. 
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הסכם תרומה אוולין ויצחק הר ציון הוחלט פה אחד לאשר  :חלטהה

 לזכרה של שיר הר ציון ז"ל. 

 פה אחד.   בעד

 

 ית אונו וחברי מועצת העיר היקרים,יראש העיר קר

שנים, באמצעו של הלילה באופן מפתיע ופתאומי נלקחה מאיתנו  5-לפני כ

 ביתנו היקרה שיר.

כל אורחות  אהבה, שירה וריקוד. יתה ילדה ונערה שכולה שמחה,ישיר ה

התחנכה  ,שיר גדלה חייה של שיר שיקפו נתינה אהבה חברות ושמחה.

והתפתחה בעיר קריית אונו ובה עוצבה אישיותה הייחודית והמיוחדת, היא 

תה שותפה פעילה מאוד במסגרות חברתיות ותרבותיות  שונות ומגוונות יהי

 למשתתפים בהן היא תרמהבעיר; למסגרות התרבותיות והאומנותיות ו

שיר אהבה מאוד את  מיכולותיה החברתיות המגוונות ומאישיותה הכובשת.

תה גאה להשתייך לעיר יהעיר קריית אונו ואת אופיה הייחודי של העיר והי

 האיכותית והמיוחדת בה גדלה והתחנכה.

הנצחתה של שיר בגינה בעיר, גינה שמחה וצבעונית מתאימה ומבטאת את 

 שיר שהיא שמחה ואהבה. מהותה של

אנו רוצים להודות לראש העיר מר ישראל גל ולאנשי מועצת העיר אשר 

מאפשרים את הנצחתה של שיר במקום שמח עם משחקים פרחים וקולות 

 צהלה של ילדים.

ניר טאקו עוזר אישי  תודה מיוחדת למר משה דאלי המשנה לראש העיר ולמר 

 לראש העיר על שנרתמו לקידום הפרויקט.

אחרון חביב אך ראשון במעלה, תודה מקרב לב למר ירון יעקובי סגן ראש 

העיר שפעל ופועל ללא לאות, בסבלנות, בסובלנות ומתוך מחויבות מלאה 

 לקידומו של הפרויקט והכל באופן חיובי ומכבד.
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.  יצחק ואוולין בר ציון

 

החלפת חברים בועדת ערר )ארנונה( דורון חזן במקום אביבית  .11

 ע.אליש

  

החלפת חברים בוועדת ערר ארנונה. אנחנו רוצים   מר ישראל גל:

למנות את רו"ח דורון חזן במקום עו"ד אביבית אלישע. מי בעד? פה אחד. 

 תודה רבה, שיהיה להם בהצלחה. 

 

החלפת חברים בועדת ערר )ארנונה( לאשר  פה אחדהוחלט  :החלטה

 דורון חזן במקום אביבית אלישע.

 פה אחד.   בעד

 

 ספורט. ל תבחיניםאישור  .12

 

אישור קריטריונים, תמיכות לספורט, עשיתי את   מר ישראל גל:

זה בדיווח. לא תמיכות, תבחינים, ככה קוראים לזה. התבחינים נשלחו. לא 

 כותבים את זה ככה, זה לא קריטריונים. זה תבחינים. 

 

 טעות סופר.   :מר חיים סופר

 

לא עושים. המשמעות אותו דבר, אונו  קרייתב  מר ישראל גל:

מי מציג את התבחינים? זה רמת אבל קוראים לזה תבחינים. אז בבקשה. 

 הניקוד של האגודות? קיבלנו את זה? יש שאלות? 
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 שיסביר כמה מילים.   :מר אופיר רובין

 

אני אסביר. התבחינים של אגודות הספורט נעשים   מר ישראל גל:

ואגודה בהתאם לכך. לאחר מכן באים לספר על בסיס של ניקוד לכל אגודה 

התקציב ולוקחים את התבחינים האלה. העירייה מחליטה כמה אנחנו 

מחלקים חלוקה, ואז לוקחים את כל הנקודות האלה ומכמתים את זה בכסף. 

 התבחינים מחלקים את כל הכסף. 

למעשה התבחינים של השנה כמעט ולא שונים משנה שעברה לאחר בדיקה של 

נגדיל את סכום התמיכות שלנו, יישארו האגוד ה, והסכומים, אם אנחנו לא 

פחות או יותר סביב אותו גודל כמו שהיה בשנה שעברה. זו המשמעות. גם 

אין הישגים מיוחדים שצריכים לעשות שינויים משמעותיים, לא היו עליות 

 ליגה, אלונה לא הביאה אליפויות. זהו. 

 

 . ועדיפות לנשים  :עו"ד אלון רום

 

 עדיפות לנשים זה מהקריטריונים לכל הזמן.   מר ישראל גל:

 

 רק נוסף הטקוונדו.     :דובר

 

. ועכשיו   מר ישראל גל: הטקוונדו גמר את תקופת החפיפה שלו..

 הוא נוסף גם כן, וגם הוא יהיה זכאי לקבל כסף. מי בעד? 

 

 רגע, איפה הוא יהיה? יש לו מקום?  :מר אופיר רובין

 

הטקוונדו נמצא, יש כאן נבחרת טקוונדו מצוינת   ל גל:מר ישרא
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שנמצאת במקלט ברח' ישעיהו. מי בעד? פה אחד. התבחינים אושרו לשנת 

2023 . 

 

 קריטריונים לתמיכות ספורט.לאשר  פה אחדהוחלט  :החלטה

 פה אחד.   בעד

 

 , על התקנון. 8ראש העיר, דיגלת על סעיף    :מר אמיר

 

ו את התקנון. אמיר, אנחנו לא עובדים אישרנ  מר ישראל גל:

 בקצב של מנכ"ל החברה הכלכלית. 

 )מדברים ביחד( 

 

תודה רבה לרו"ח יוסי לינדר, שכבר נמצא איתנו   מר ישראל גל:

כמה שנים? אתה כמו הסיפור שאתה נמצא עוד מימי הפרעונים. תודה רבה 

  על העבודה הנהדרת. 

 

שנה לברית  25ן לציון אישור נסיעת משלחת רשמית לדורמג .13

הערים התאומות, לחנוכת כיכר קריית אונו בדורמגן, והשתתפות 

. הגרמנים 9.11כאורחי כבוד בטקס הזיכרון לציון ליל הבדולח ב

הזמינו את הנהלת העיר, את מחזיק התיק , דורון קרפ, ראש 

העיר לשעבר ואת אורי קליינמן, ממייסדי הקשר. נוסעים: רה"ע 

מלכה, עמי כחלון, ירון יעקב, משה דאלי, דורון  ישראל גל, רון

וניצה וסר. אישור הנסיעה בין התאריכים  קרפ, אורי קליינמן 

 לאדם. 850$ -, והשתתפות בעלות הטיסה כ06/11/22-10/11/22
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יש חגיגה גדולה בגרמניה שעושים בעיר התאומה   מר ישראל גל:

ן איזו הפוגה של דורמגן, ובאמת בשנים האחרונות הקשרים פרחו, למע

אונו  קרייתהקורונה, והם הולכים לקרוא רחבה גדולה מאוד על שם העיר 

ליד בניין העירייה. זה הכל. הם הזמינו את הנהלת העיר, השמות כאן 

מופיעים בסעיף, כולל הפירוט. אנחנו משתתפים בכרטיסי טיסה ושינוע 

 שלחות. זהו. למקום, כל היתר זה חל עליהם פלוס הוצאות, כנהוג בכל המ

 

 למה אין נציג של האופוזיציה גם?   :גב' אתי כהן

 

 גם לא בקואליציה.  :גב' כוכבה קניסטר

 

אם יש כזאת חגיגה, אתה לא חושב שצריך לצרף   :גב' אתי כהן

 הקואליציה? גם את האופוזיציה ולא רק את 

 

 אנשים מהנהלת העיר.  8  :מר אופיר רובין

 

. אני רואה   :גב' אתי כהן  פה כזו נבחרת יוצאת..

 

כוכבה, למה את לא מצטרפת? אני מתפלא. אלונה,   :מר אופיר רובין

 מה? 

 

 איפה אני בסיפור הזה?  :עו"ד אלונה בומגרטן

 

 , אז בואו נזמין את כל הקואליציה, לא? 8אם כבר   :מר אופיר רובין
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השארתם את כל הנשים בבית, כמו שאומרים.   :גב' אתי כהן

 לקבל הסבר. מעניין 

 

 אנחנו נבחן את העניין.   מר ישראל גל:

 

כחברת קואליציה העליתי את השאלה, קודם כל  :גב' כוכבה קניסטר

 שנשים יהיו גם. 

 

.   :גב' אתי כהן  נכון

 

נבחן את העניין. גם לא כל האופוזיציה פה, אז   מר ישראל גל:

 אנחנו נבחן את העניין. מי בעד? 

 

 רגע, רק תגיד לי מי נוסע.  :עו"ד אלונה בומגרטן

 

פה אחד, תודה רבה. אנחנו נבחן את העניין שלכם,   מר ישראל גל:

. רבותיי, מנהלת 14אבל לא כרגע. פה אחד. בבקשה, גב' שרון רוזנטל, סעיף 

 משאבי אנוש מדברת, כולם צריכים לשבת בשקט. 

 

 אם יש תוספת לעובדים, נשב בשקט.  :גב' כוכבה קניסטר

 

 אני לא קיבלתי תשובה, אבל לא משנה. אין נשים.   :כהן גב' אתי

 

.   מר ישראל גל:  הבנו מה שאת אומרת, אנחנו נבחן
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 קחו את זה לתשומת לבכם.   :גב' אתי כהן

 

אנחנו צריכים לדבר עם הגרמנים, לראות אם  –א'   מר ישראל גל:

 אנחנו צריכים לעשות דיון. –אפשר להוסיף. ב' 

 

 הם ממנים.   :מר עמי כחלון

 

הם הכתיבו לנו גם, את דורון שהם  2יותר מזה,   מר ישראל גל:

רוצים לראות, ואת אורי הם גם אמרו לנו שהם רוצים. זה הכל. ניצה וסר 

.. לעומת מה שהם  היא מרכזת את הדברים, והנהלת העיר, אנחנו עשינו.

גניו. באים. הם באים עם ראש העיר וסגניו, גם אנחנו נסענו ראש העיר וס

אבל הבקשה שלכם בהחלט לא נפלה על אוזניים ערלות. ואנחנו נשב, נחשוב 

  ונדבר גם איתם ונראה. תודה. 

 

 25נסיעת משלחת רשמית לדורמגן לציון הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

שנה לברית הערים התאומות, לחנוכת כיכר קריית אונו 

ן ליל בדורמגן, והשתתפות כאורחי כבוד בטקס הזיכרון לציו

. הגרמנים הזמינו את הנהלת העיר, את מחזיק 9.11הבדולח ב

 , , דורון קרפ, ראש העיר לשעבר ואת אורי קליינמן התיק 

ממייסדי הקשר. נוסעים: רה"ע ישראל גל, רון מלכה, עמי 

וניצה  כחלון, ירון יעקב, משה דאלי, דורון קרפ, אורי קליינמן 

, 06/11/22-10/11/22וסר. אישור הנסיעה בין התאריכים 

 לאדם. 850$ -והשתתפות בעלות הטיסה כ

 פה אחד.   בעד
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עפ"י המלצת הוועדה להארכת  70אישור להארכת שירות מעל גיל  .14

  שירות.

 

 כן, גב' שרון רוזנטל.   מר ישראל גל:

 

סייעות ועובדי חינוך  70רוצים לאשר מעל גיל   :גב' שרון רוזנטל

כמובן באישור המועצה, לאשר להם, הם  שחסרים לנו במערכת. יש אפשרות

הביאו לנו כולם אישורים רפואיים שהם יכולים לעבוד. יש בקשה מאנשי 

 החינוך להמשיך להעסיק אותם. רשימת השמות אצלי. 

 

 כמה יש?   :מר אופיר רובין

 

 עובדים.  12-11  :גב' שרון רוזנטל

 

 זה נחשב טוב.   :מר עמי כחלון

 

 אפשר להגדיל את זה? זה מושלם.  איך  :מר אופיר רובין

 

, ביקשתי 70נגיד השבוע הגיעה אליי מישהי בת   :גב' שרון רוזנטל

 אישור רפואי, מועצת עיר, מותר לנו. 

 

 לא רק שמותר, צריך לעודד את זה.   :מר אופיר רובין

 

 אנחנו לא מאשרים מספר. אם זה בידיים שלה.   :מר עמי כחלון
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לי, האם כרגע אנחנו מאשרים גורף לכל השאלה ש  :גב' אתי כהן

 ה...

 

 כל שנה אנחנו צריכים לחדש אותם.   מר ישראל גל:

 

כל שנה צריך לחדש. ואני חושבת שלאור המצב  :גב' כוכבה קניסטר

וקושי בקליטת עובדים מעין אלה, כולל סייעות, כולל מורות, כולל גננות, 

הניסיון של הוותיקים הם אנחנו לא נפקיר את הילדים שלנו. ואני חושבת ש

מהווים אור ונר לרגליהם. ואני אומרת לכם, עם הרבה סובלנות והרבה רוך. 

 ואני חושבת שצריך לאשר את זה פשוט. 

 

 השאלה שלי אחרת.   :גב' אתי כהן

 

אז אני אסביר לך. מה שאלון רום היועץ המשפטי   :גב' שרון רוזנטל

שרי בעצם, אנחנו הבאנו כאן גם מות. אלון, אפביקש כל שנה להעלות את הש

בדיוק את המודל. כלומר, כל עובד שיתקבל עכשיו במהלך השנה, אתה רוצה 

להעלות את השם שלו, או שאנחנו אומרים עד סוף השנה מבחינתכם זה 

 בסדר? אלון ביקש, זו בקשה של אלון.

 

אלון, לא צריך להחמיר. אני חושבת שיש מצוקה  :גב' כוכבה קניסטר

  נוראית.

 

.   :עו"ד אלון רום .  היות וזה חריג וזה יוצא מן הכלל.

 

לא רק העניין של חריג, יש קושי רב מאוד למצוא,  :גב' כוכבה קניסטר
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גם מבחינת המשכורת, וגם מבחינת התנאים שלא מאפשרים לאנשים 

צעירים. הם מעדיפים לקבל דמי אבטלה ולישון מתחת לשמיכה, כאשר אין 

 ידיים עובדות. 

 

אפשר כל פעם להעלות את השמות וזהו, אם אתה   :שרון רוזנטל גב'

 רוצה, אלון. 

 

 אין שום בעיה.  :גב' כוכבה קניסטר

 

 זו צנעת הפרט, מה אתה צריך?  :מר חיים סופר

 

מי שרוצה לעיין, יכול לגשת. מה, אני אעלה פה   :מר ניר טאקו

 בפרוטוקול?

 

תיי. כל מה לא, אי אפשר בפרוטוקול, רבו  מר ישראל גל:

שמציינים שמות, מי שחבר מועצה, יכול לגשת לשרון רוזנטל, לראות מי 

 האנשים, אפילו אני לא יודע מי הם. 

 

אפילו מפאת צנעת הפרט, זה לא מחייב אותנו  :גב' כוכבה קניסטר

 לראות את הרשימה. 

 

 אני חושבת שיש פה אי הבנה. לא ביקשתי שמות.   :גב' אתי כהן

 

 אגב, זה לגיטימי לבקש.   מר ישראל גל:
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האם ההצבעה היא גורפת לגבי כל העובדים. אז   :גב' אתי כהן

אני מבינה שכרגע אנחנו מדברים ספציפית על נושא של חינוך, הוראה, 

 סייעות. 

 

 זה לפי הצרכים.   :מר חיים סופר

 

.  :גב' כוכבה קניסטר  לפי הצורך. את לא יכולה לעשות.

 

 רפואיות, משלבות.  סייעות  :מר ניר טאקו

 

אי אפשר להגדיר. רבותיי, אין איפה ואיפה. אני  :גב' כוכבה קניסטר

חושבת המשמעות לשנה. לעת עתה אפשר לפתח את הנושא, לתת את 

 האופציה הזאת. בעוד שנה אלוהים גדול, מה קרה. 

 

 את עשית שיתוף פעולה עם שרון?   מר ישראל גל:

 

. אני לא עשי :גב' כוכבה קניסטר  תי..

 

.  :עו"ד אלונה בומגרטן  אני סומכת על שרון

 

.   מר יעקובי ירון:  זה קשר נשי

 

.. שאנחנו   :מר עמי כחלון אני מזכיר לכם שאנחנו הוצאנו אנשים.

 לא נותנים להם יותר הארכה. יצאו פה אנשים. 
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 יש שינוי, עמי.  :גב' כוכבה קניסטר

 

.   :מר עמי כחלון . ד את השמות, אז אי שנה, לא רוצה להגי 70.

 אפשר לשנות את דעתי ברמה של כל העירייה. 

 

.  :גב' כוכבה קניסטר .  יש שינוי, גם בכנסת אמרו.

 

.   מר ישראל גל: .  לא, לא, רק הקריטריונים.

 

 יש הבדל בין חינוך לסייעות.   :מר עמי כחלון

 

  רק חינוך, אנחנו אמרנו את זה.  מר ישראל גל:

 

נו אנשים טובים מהמערכת שרצו להמשיך, הוצא  :מר עמי כחלון

ואמרנו שאנחנו לא יכולים, אז אי אפשר אחרי חודש או חצי שנה פתאום 

 עכשיו להאריך. אז בואו נחזיר אותם. 

 

עמי, גם לא בעיה. אם אתה מרגיש שאדם מבחינה  :גב' כוכבה קניסטר

 בריאותית מתפקד, נאה דורש נאה מקיים. 

 

 , הדיון כרגע הוא על... אבל כוכבה  מר ישראל גל:

 

 אבל למה להגביל את עצמנו בכלל?  מר יעקובי ירון:

 )מדברים ביחד(
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הדיון כרגע, אני לא אומרת שלא ראוי. יש  :גב' כוכבה קניסטר

אפשרות ולגיטימציה שיש קשיים בקליטה. ואני מרגישה את זה גם אצלנו 

 ברירה. בעבודה. אז אנחנו משאירים את העובדים הוותיקים, אין 

 

.. והמחלקות שאפשר להאריך   מר ישראל גל: אנחנו כבר קבענו.

את זה, כי אחרת לעולם לא נוכל לעשות גם רענון בחלק גדול מאוד 

 מהמחלקות האחרות. 

 

 בסדר, לרענן תמיד אפשר.  :גב' כוכבה קניסטר

 

אז זה הדברים, ואני בעד לאשר את הדברים האלה   מר ישראל גל:

 יטריונים האלה. כמו שעכשיו הקר

 

 להיות ספציפיים בנקודה הזאת.   :עו"ד אלון רום

 

הספציפיות, ספציפיות, והשמות אצל זה, ואנחנו   מר ישראל גל:

מאשרים רק את הרשימה שנמצאת פה. לא שמים את הרשימה על השולחן. 

 זה הכל. 

 

 אבל מה, אם עוד שבוע יגיע עוד מישהו?   מר יעקובי ירון:

 

אז יבוא למועצת העיר. מי בעד? פה אחד. תודה   :מר ישראל גל

 רבה. 

 

עפ"י המלצת  70הארכת שירות מעל גיל הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה
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  הוועדה להארכת שירות.

 פה אחד.   בעד

  

אישור מורשה חתימה בי"ס אביגדור ורשה, חשבון רשות: מנהלת  .15

ת.ז.  במקום צופיה כהן 036339265ביה"ס אורטל לביא, ת.ז. 

 .03853191ואביבית שאול, מזכירת ביה"ס ת.ז.  058250259

 

ישור מורשה חתימה בי"ס בראשית, חשבון רשות: מנהלת א .16

במקום אדי גטלובסקי ת.ז.  6636146ביה"ס אפרת שרעבי ת.ז. 

 .032808933ומירי שרון, מזכירת ביה"ס ת.ז.  011409489

 

ימה של בתי הספר. מי זה אישורי מורשי חת 16-15  מר ישראל גל:

 בעד? פה אחד. 

 

מורשה חתימה בי"ס אביגדור ורשה, הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 036339265חשבון רשות: מנהלת ביה"ס אורטל לביא, ת.ז. 

ואביבית שאול, מזכירת  058250259במקום צופיה כהן ת.ז. 

 .03853191ביה"ס ת.ז. 

 פה אחד.   בעד

 

ורשה חתימה בי"ס בראשית, חשבון מהוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

במקום אדי  6636146רשות: מנהלת ביה"ס אפרת שרעבי ת.ז. 

ומירי שרון, מזכירת ביה"ס ת.ז.  011409489גטלובסקי ת.ז. 

032808933. 
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 פה אחד.   בעד

 

 .אישור פתיחת חשבונות / שינוי מורשה חתימה גני ילדים .17

 

וי מורשי חתימה בגני אישור פתיחת חשבונות, שינ  מר ישראל גל:

 הילדים. מי בעד? זה אותו נוהל. 

 

 אולי השם שיהיה רשום.   :עו"ד אלון רום

 

 יש רשימה.   :מר חיים סופר

 

 חותמים.  3או  4גני ילדים כפול  71יש רשימה. זה   מר ישראל גל:

 

 צורפה הרשימה.   :מר עמי כחלון

 

ק לא ירצה צורף במסגרת ההחלטות, אחרת הבנ  :עו"ד אלון רום

 לפתוח. 

 

אנחנו לא יכולים להקריא. אתם לא כועסים עלינו   מר ישראל גל:

 שאנחנו לא מקריאים את כל רשימת השמות של החותמים.

 

פתיחת חשבונות / שינוי מורשה חתימה הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 .גני ילדים

 פה אחד.   בעד
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, זאת הישיבה חברים, אני רוצה ל הגיד לכם באמת  מר ישראל גל:

האחרונה לפני  ראש השנה. שתהיה שנה טובה. באמת, אני רוצה להגיד לכם, 

יש לנו עיר מטורפת באמת שכולם עסוקים בעשייה ללא הפסקה, מנהלים 

שרוצים לעשות יותר ויותר, אגפים שרוצים לעשות יותר ויותר, בנייה 

הפריח את מה אינסופית, פרויקטים אינסופיים, ושנמשיך להגשים חלומות ול

 שאנחנו רוצים. שתהיה שנה טובה לכולם, ואנחנו עוד נתראה. תודה. 

 

 

______________ 
 חיים סופר

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
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 קובץ החלטות
 

 
א לפקודת העיריות עם היזם 198אישור הסכם פיתוח לפי סעיף  .2

 .אונו קריית –החברה הכלכלית לייזום והתחדשות עירונית 

 
א לפקודת 198הסכם פיתוח לפי סעיף הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

העיריות עם היזם החברה הכלכלית לייזום והתחדשות 

 .אונו קריית –עירונית 

 פה אחד.  בעד

 
עם היזם  א לפקודת העיריות198אישור הסכם פיתוח לפי סעיף  .3

 חדשים את ישראל. אאורה מ

 
א לפקודת 198הסכם פיתוח לפי סעיף הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 עם היזם אאורה מחדשים את ישראל.  העיריות

 פה אחד.  בעד

 
 . 4.9.2022לאחר אישור ועדת כספים מתאריך  אישור תב"רים .4

 
לאחר אישור ועדת כספים  תב"ריםהוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 .4.9.2022מתאריך 

 פה אחד.  בעד

 
הפעלת  -אישור להתקשרות ללא מכרז לאחר שלא הוגשו הצעות .6

וינגייט.   גן 
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התקשרות ללא מכרז לאחר שלא הוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

 הפעלת גן וינגייט.  -הוגשו הצעות

ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, אלונה בומגרטן, כוכבה  (8) בעד

 דאלי, ירון יעקובי.קניסטר, נפתלי כהן, משה 

,  (1)  נגד  אופיר שי רובין

 אתי כהן. (1) נמנע

 
 
 אישור תקנון החברה לפיתוח קריית אונו בע"מ.  .8

 
הוחלט פה אחד לאשר את תקנון החברה לפיתוח קריית אונו  :החלטה

 בע"מ.

 פה אחד.   בעד

 
לתקנות  4הסמכת גב' רינת קורס כרשמת נכסים בהתאם לסעיף  .9

מקומיות )ניהול פנקסי זכויות במקרקעין( תשכ"ז הרשויות ה

1967. 

 
 
 
 

הסמכת גב' רינת קורס כרשמת נכסים הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

)ניהול פנקסי  4בהתאם לסעיף  לתקנות הרשויות המקומיות 

 .1967זכויות במקרקעין( תשכ"ז 

 פה אחד.   בעד

שיר הר אישור הסכם תרומה אוולין ויצחק הר ציון לזכרה של  .10

 ציון ז"ל. 

הסכם תרומה אוולין ויצחק הר ציון הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה
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 לזכרה של שיר הר ציון ז"ל. 

 פה אחד.   בעד

 
החלפת חברים בועדת ערר )ארנונה( דורון חזן במקום אביבית  .11

 אלישע.

 
החלפת חברים בועדת ערר )ארנונה( הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 ביבית אלישע.דורון חזן במקום א

 פה אחד.   בעד

 
 ם לתמיכות ספורט. תבחיניאישור  .12

 
 לתמיכות ספורט. תבחיניםהוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 פה אחד.   בעד

 
שנה לברית  25אישור נסיעת משלחת רשמית לדורמגן לציון  .13

הערים התאומות, לחנוכת כיכר קריית אונו בדורמגן, והשתתפות 

. הגרמנים 9.11יכרון לציון ליל הבדולח בכאורחי כבוד בטקס הז

הזמינו את הנהלת העיר, את מחזיק התיק , דורון קרפ, ראש 

העיר לשעבר ואת אורי קליינמן, ממייסדי הקשר. נוסעים: רה"ע 

ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, ירון יעקב, משה דאלי, דורון 

וניצה וסר. אישור הנסיעה בין התארי כים קרפ, אורי קליינמן 

 לאדם. 850$ -, והשתתפות בעלות הטיסה כ06/11/22-10/11/22

 
 25נסיעת משלחת רשמית לדורמגן לציון הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

שנה לברית הערים התאומות, לחנוכת כיכר קריית אונו 

בדורמגן, והשתתפות כאורחי כבוד בטקס הזיכרון לציון ליל 
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ת העיר, את מחזיק . הגרמנים הזמינו את הנהל9.11הבדולח ב

 , , דורון קרפ, ראש העיר לשעבר ואת אורי קליינמן התיק 

ממייסדי הקשר. נוסעים: רה"ע ישראל גל, רון מלכה, עמי 

וניצה  כחלון, ירון יעקב, משה דאלי, דורון קרפ, אורי קליינמן 

, 06/11/22-10/11/22וסר. אישור הנסיעה בין התאריכים 

 לאדם. 850$ -והשתתפות בעלות הטיסה כ

 פה אחד.   בעד

 
עפ"י המלצת הוועדה להארכת  70אישור להארכת שירות מעל גיל  .14

  שירות.

 
עפ"י המלצת  70הארכת שירות מעל גיל הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

  הוועדה להארכת שירות.

 פה אחד.   בעד

 
אישור מורשה חתימה בי"ס אביגדור ורשה, חשבון רשות: מנהלת  .15

.  036339265לביא, ת.ז. ביה"ס אורטל  במקום צופיה כהן ת.ז

 .03853191ואביבית שאול, מזכירת ביה"ס ת.ז.  058250259

 
מורשה חתימה בי"ס אביגדור ורשה, הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 036339265חשבון רשות: מנהלת ביה"ס אורטל לביא, ת.ז. 

ואביבית שאול, מזכירת  058250259במקום צופיה כהן ת.ז. 

 .03853191ה"ס ת.ז. בי

 פה אחד.   בעד

 
ישור מורשה חתימה בי"ס בראשית, חשבון רשות: מנהלת א .16

במקום אדי גטלובסקי ת.ז.  6636146ביה"ס אפרת שרעבי ת.ז. 
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מורשה חתימה בי"ס בראשית, חשבון הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

במקום אדי  6636146נהלת ביה"ס אפרת שרעבי ת.ז. רשות: מ

ומירי שרון, מזכירת ביה"ס ת.ז.  011409489גטלובסקי ת.ז. 

032808933. 

 פה אחד.   בעד
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 .גני ילדים

 פה אחד.   בעד
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