
 

 

 

 ת אונוקריעיריית 

 העירייה מנכ"ללשכת 

 

 

 

 

 

 

 

 פרוטוקול ישיבת מועצה

 3/21מן המניין מס' 

 12.4.2021, א"פתש ' בניסןל, שנימיום 

 

 

 

 - 03-5373237הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון:  -



 אונו-עיריית קרית

 214.12.מיום  21/3ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 2 

  השתתפו ה"ה:

 ראש העירייה - גל ישראל

 חבר המועצה - מלכה רון

 ברת המועצהח - בומגרטן אלונה

 חבר המועצה - קניסטר כוכבה

 )בזום( חבר המועצה - כהן נפתלי

 חבר המועצה - דאלי משה

 חבר המועצה - מיכלס גיל

 חבר המועצה - וידס שי

 חברת המועצה - תמרה שיפרין

 )בזום( חברת המועצה - ארבל ליאת

 חבר המועצה - יעקובי ירון

 חבר המועצה - עשהאל עמית

 
 ה"ה:לא השתתפו 

 חבר המועצה - חלון עמיכ

 חברת המועצה - הרציקוביץ יעל

 חבר המועצה - ישראל צימרמן

 
 :מוזמנים קבועים

 מנכ"ל העירייה - חיים סופר

 גזבר העירייה - ליאור בן טריה

 יועץ משפטי -   רום ןעו"ד אלו

 מבקר העירייה - שימי זהבי

 עוזר ראש העיר - ניר טאקו

 מר שי דרור

 רו"ח ראובן אשכנזי
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 על סדר היום:

 דיווח ראש העיר. .1

נגד נשים: .2  אישור חברים בוועדה למיגור אלימות 

 תמרה שיפרין –יו"ר הוועדה  

 יעל הרציקוביץ –חברת ועדה  

 שי וידס –חבר ועדה  

 הילה קניסטר –יו"ר מנהלת הנשים העירונית  

 מירב ויס –אגף חינוך  

  סמדר סוויסה –אגף לחירום ביטחון ופיקוח  

 מיכל קרני –אגף לשירותים חברתיים  

 מושיקו רשף –המחלקה לצעירים ונוער  

 ניר רשף –מתנ"ס  

 מיכל לנדסמן –אגף שירות לתושב  

 ליאת תמיר –יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה  

  .  נציגי ציבור: דפנה סירוטה, יפעת רוזנטל, קרן אברהם, סיגל ישראלי

. עו"ד מתן 2. דוד יגול. 1ה במכרזי משאבי אנוש: אישור נציגי בוועדת בחינ .3

 . יפעת גולדשטיין. 5. ציונה יפת. 4. דוד הרטום. 3בינובסביץ. 

ז.  .4 למנהל  34435578מועצת העיר קרית אונו מאשרת מינוי מר דרור שי ת.

לחוק הרשויות המקומיות )ערר על  2הארנונה בהתאם להוראות סעיף 

 במקום מר שאדי ראבי.  1976 –"ו קביעת ארנונה כללית(, התשל

מועצת העיר קרית אונו בהתאם להוראת פקודת המיסים )גבייה( מאשרת  . 5

יין גבייתם של מיסים, לפקיד גבייה לענ 34435578מינוי מר דרור שי ת.ז. 

 ארנונות ותשלומים אחרים במקום מר שאדי ראבי. 

משכר  90%י לוין אישור לעדכון שכר בחוזה אישי למהנדס העיר, מר צב .6

 בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים.

ייעוד ע"ש העירייה עבור ניהול כספי מערך החנייה.  .7  אישור פתיחת חשבון 

אישור חברות מנהלי תיקים: אינפיניטי ניהול תיקי השקעות )בישראל  .8
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, אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ ח.פ. 512475104ובעולם( בע"מ ח"פ: 

520037730. 

ייעודי של העירייה להשקעות בבנק לאומי.  .9  אישור פתיחת חשבון 

בנושא השקעות עודפים זמנים  2/2020אימוץ חוזר מנכ"ל  –ועדת השקעות  .10

 שנצברו בקרנות לפיתוח ועודפים זמניים אחרים. 

 של מרכז לספורט ובריאות בע"מ.  2019דיון בדו"ח כספי לשנת  .11

 . 2020ל תלונות הציבור לשנת דיון בדו"ח הממונה ע .12

 שונות.  .13
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 דיווח ראש העיר. .1

 

. אני רוצה 3/21ערב טוב. אני פותח את ישיבת המועצה   מר ישראל גל:

לדווח על האירועים שלנו. היה אירוע יום השואה מצוין בהפקת המתנ"ס, שהיה 

אוד חברי גם מבחינת הרגישות שלו. הרבה ממעל לכל הציפיות, גם מבחינת רמתו ו

מועצה באו, אני שמח על כך. וכמובן שמחר הולך להיות עוד ערב מאוד מרשים 

איש,  2,000איש לפי המותר. מותר  2,000-ומרגש. מחר צפויים להיות למעלה מ

מהמתחם מה שנקרא. ואני אשמח שחברי המועצה יגיעו.  50%או משהו כזה,  2,100

ן שבמות לפי התו הירוק לא היו ביום העצמאות יהיו משאיות שיסתובבו. מכיוו

, החלטנו לעשות את המשאיות המסתובבות, 16נותנות מענה לילדים מתחת לגיל 

ואז לא צריכים לא תו ירוק ולא תו סגול. המשאיות מגיעות. כשיש התקהלות יתר, 

אז הן ממשיכות הלאה וככה זה עובד. אנחנו נשתדל שהן יגיעו לכל רחבי העיר, וכך 

יהיה ערב זיקוקים בהרבה מאוד נקודות  21:00אומנים. בשעה  נהנה ממופע של

יוכלו לראות אותם מכל נקודה.   בעיר, כך שכמעט כל התושבים 

 

 . 20:15  מר רון מלכה:

 

 , אוקיי. בהרבה מאוד נקודות ברחבי העיר. 20:15  מר ישראל גל:

 

. למה זיקוקים כל כך מוקדם? יש את הדלקת המשואות  גב' תמרה שיפרין:

יש לנו נוהג משפחתי לראות את הדלקת המשואות ולהפסיד את הזיקוקים בקרית 

 אונו. 

 

 אגב, את יכולה לראות את הזיקוקים מהבית.   מר ישראל גל:

 

 שזה לא אותו דבר.   גב' תמרה שיפרין:
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 למה לא לדחות את זה?    מר מיכלס גיל:

 

ב  מר ניר טאקו:  בלילה?  24:00-יש ילדים קטנים. מתי תעשה, 

 

 לדחות ברבע שעה.     דובר:

 

נקודות,  5זה לא תלוי בנו ההחלטה על השעה. בגלל שיש   מר רון מלכה:

ן את זה. צריך חבלן בכל מקום, וצריך שצוותי האבטחה יהיו בזה. היה סיפור לתזמ

השעה היחידה שאפשר את כל החמישייה לאבטח ושיהיו חבלנים לידם, זה היה 

 ים לתת מענה בעניין הזה לכל בקעת אונו. . כי הם צריכ20:15

 

 דקות.  10כל הסיפור זה   מר חיים סופר:

 

. זה כאילו פתיחת 20:15אוקיי, זה הזמנים שנקבעו,   מר ישראל גל:

חגיגות יום העצמאות, ואז אנחנו יורים אותם ולאחר מכן מתחילות הופעות 

אפילו,  24:00השעה  בלילה, לקראת 23:00שיסתובבו ברחבי העיר עד לאחר השה 

ויעשו שמח. אסור דוכנים, דוכני  מזון לא אפשרו. אז אני מניח שכל מרכזי 

החנויות שלנו במרכזי המזון יעבדו ויהיו עמוסים ואני מאחל להם הצלחה גדולה. 

ה יש שירה בציבור, ובהחלט כולם מוזמנים, יהיה ערב יברחבת הספרי 22:30-ב

הירוק. וכמובן ביום העצמאות עצמו, יהיה את מאוד מוצלח, הוא יהיה לפי התו 

ההופעה של הלהקות שלנו עם הראל סקעת. אנחנו עושים את המיטב, ושאפו גדול 

לצוות המתנ"ס, אורן הללי שנכנס ועושה באמת עבודה יפה, ליריב רובין, ובהחלט 

 לכל העובדים הנהדרים ששם, שזוכים לשיתוף פעולה גדולה מעובדי העירייה.

 

 ור חברים בוועדה למיגור אלימות נגד נשים:איש .2

 תמרה שיפרין –יו"ר הוועדה  
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 יעל הרציקוביץ –חברת ועדה  

 שי וידס –חבר ועדה  

 הילה קניסטר –יו"ר מנהלת הנשים העירונית  

 מירב ויס –אגף חינוך  

 סמדר סוויסה  –אגף לחירום ביטחון ופיקוח  

 מיכל קרני –אגף לשירותים חברתיים  

 מושיקו רשף –לקה לצעירים ונוער המח 

 ניר רשף –מתנ"ס  

 מיכל לנדסמן –אגף שירות לתושב  

 ליאת תמיר –יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה  

 נציגי ציבור: דפנה סירוטה, יפעת רוזנטל, קרן אברהם, סיגל ישראלי.  

 

אישור חברים בוועדה למיגור אלימות,  – 2סעיף מספר   מר ישראל גל:

ישיבות, המלצנו על מספר  2ה למיגור אלימות כנגד נשים שאישרנו אותה לפני ועד

החברים לפי הרוכב שבנינו. אז תמרה שיפרין כיו"ר, יעל הרציקוביץ כנציגת 

האופוזיציה, שי וידס חבר בוועדה ביקש להיות. יו"ר מנהלת הנשים העירונית 

ופיקוח סמדר סויסה,  הילה קניסטר, אגף החינו מירב ויס, אגף לחירום ביטחון

אגף לשירותים חברתיים מיכל קרני, המחלקה לצעירים ונוער מושיקו רשף, מתנ"ס 

ניר רשף, אגף שירות לתושב מיכל לנדסמן, יועץ ראש העיר לקידום מעמד האישה 

נציגות ציבור, הן חברות במנהלת: דפנה סירוטה, יפעת רוזנטל,  4-ליאת תמיר ו

אז אני רוצה לאשר אותם כחברים בוועדה ליגור קרן אברהם וסיגל ישראלי. 

 אלימות. מי בעד? 

 
 אנחנו יכולים להצביע?     דובר:

 

בוודאי בוודאי. אתה בניגוד עניינים מובנה, אבל לא   מר ישראל גל:

 חשוב. פה אחד. תודה. 
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אני רוצה להגיד משהו, לא קשור למיגור אלימות, אבל   גב' תמרה שיפרין:

פורום של איזושהי קבוצת ווטסאפ שאני נמצאת בה, ת. באיזשהו כן קשור למשאיו

שמו את כל התמונות של עיריות, וגברים גברים גברים גברים, אצלנו יש אישה 

אחת לרפואה שזה יפה, וציינתי בקרית אונו יש אישה אחת. אבל עדיין יש אישה 

ה לתשומת אחת מול המון המון המון גברים בזה של ה... ואני מבקשת לקחת את ז

 לב. 

 

 רשמנו לנו את זה לתשומת הלב.   מר ישראל גל:

 

לא הבנתי, תמרה. קודם כל אני רוצה לברך אותך כיו"ר  גב' אלונה בומגרטן:

 הוועדה, את הכי ראויה, כל הכבוד. 

 

  -אני אומרת לגבי המשאיות וההופעות שיש  גב' תמרה שיפרין:

 

 האומנים., שיש רק אישה אחת בין כן  מר ישראל גל:

 )מדברים ביחד( 

 

צריך להגיד להן שירדו קצת למחירים של הגברים, כי הן   מר רון מלכה:

מאוד יקרות.  בואי תנסי להביא אותן, בואי תנסי להביא את שרית חדד. לא צוחק. 

 מחירים גבוהים מאוד. 

 

תגידי לי, עכשיו באמת תמרה אני שואלת, מה זה משנה?  גב' אלונה בומגרטן:

 ישה יודעת לשיר....אם א

 

 יש לי שאלה, אתה יכול להתייחס להפגנה בחוץ?   גב' ארבל ליאת:
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אנחנו התייחסו אליה בישיבה הקודמת, אין טעם   מר ישראל גל:

 להתייחס עכשיו. זו אותה הפגנה. 

 

 מה זה קשור לסדר היום של הישיבה הזאת? לא הבנתי.   מר רון מלכה:

 

 סנו בישיבה הקודמת. אנחנו התייח  מר ישראל גל:

 

יום   מר רון מלכה: מה זה, מדברים פה על מה שרוצים? אין סדר 

 לישיבה או שמדברים על מה שרוצים? לא הבנתי. 

 

עצור שנייה. אנחנו התייחסנו לזה בישיבה הקודמת. לא   מר ישראל גל:

 מתייחסים אליה כל ישיבה מחדש. 

 

יו  מר רון מלכה:  ם. נכון. לא, אבל גם יש סדר 

 

 ? כל הכבוד, הם מתמידים. למה  מר מיכלס גיל:

 

  חברים בוועדה למיגור אלימות נגד נשים:הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

  תמרה שיפרין –יו"ר הוועדה                    

 יעל הרציקוביץ –חברת ועדה  

  שי וידס –חבר ועדה  

 הילה קניסטר –יו"ר מנהלת הנשים העירונית  

  מירב ויס –ך אגף חינו 

 סמדר סוויסה  –אגף לחירום ביטחון ופיקוח  

 מיכל קרני –אגף לשירותים חברתיים  

  מושיקו רשף –המחלקה לצעירים ונוער  

 ניר רשף –מתנ"ס  
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 מיכל לנדסמן –אגף שירות לתושב  

  ליאת תמיר –יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה  

 טל, קרן אברהם, סיגל נציגי ציבור: דפנה סירוטה, יפעת רוזנ 

 ישראלי.           

 פה אחד   בעד

 

. עו"ד 2. דוד יגול. 1אישור נציגי בוועדת בחינה במכרזי משאבי אנוש:  .3

 . יפעת גולדשטיין. 5. ציונה יפת. 4. דוד הרטום. 3מתן בינובסביץ. 

 

חברים, אישור נציגי ציבור בוועדת בחינה במכרזי אנוש.   מר ישראל גל:

נציגים שיהיו כנציגי ציבור בוועדה למשאבי אנוש. אז נציגי  5אותנו להעמיד  חייבו

יגול, עו"ד מתן בינוסביץ, דוד הרטום, ציונה יפת  הציבור, הצענו את עו"ד דוד 

ויפעת גולדשטיין. אלה הנציגים שאנחנו רוצים שיצטרפו. כמובן שבוועדת מכרזים 

כל ועדה יכול להיות רק נציג אחד, שבכוח אדם, כל פעם אחד מהם יהיה. כי תמיד ב

 והוא מצטרף.  5-וצריך לבחור אחד מה

 

 למה אין נציג לאופוזיציה?  מר מיכלס גיל:

 

זו ועדת בחינה?   גב' ארבל ליאת:  ... מה 

 

עובד מתפקיד יש ועדת מכרזים לכוח אדם בעירייה. כל   מר ישראל גל:

כבת בדרך כלל או ממנכ"ל או מזכירה ומעלה, חייב לעבור מכרז. ועדת מכרזים מור

מחליף אותו היועץ המשפטי, מנהלת משאבי אנוש. מחזיק תיק מאותו תחום, זאת 

אומרת, מנהל אגף שבודק את העניין הזה, חבר ועד העובדים והחמישי זה נציג 

.. 5ציבור על פי הדין. היה לנו נציג ציבור אחד קבוע, מבקשים מאיתנו שיהיה לנו  . 

 

 כתוב ועדת בחינה, בגלל זה אני שואלת.   גב' ארבל ליאת:
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 ועדת בחינה זה ועדת מכרזים לכוח אדם.   מר ישראל גל:

 

.   גב' ארבל ליאת:  אוקיי, זה רק עניין של ניסוח? הבנתי

 

 . 5-כן, כן. מי בעד? פה אחד אנחנו מאשרים את כל ה  מר ישראל גל:

 
. 1רזי משאבי אנוש: נציגי בוועדת בחינה במכהוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

. 5. ציונה יפת. 4. דוד הרטום. 3. עו"ד מתן בינובסביץ. 2דוד יגול. 

 יפעת גולדשטיין. 

 פה אחד   בעד

 

 34435578מועצת העיר קרית אונו מאשרת מינוי מר דרור שי ת.ז.  .4

לחוק הרשויות המקומיות  2למנהל הארנונה בהתאם להוראות סעיף 

במקום מר שאדי  1976 –ית(, התשל"ו )ערר על קביעת ארנונה כלל

 ראבי. 

 

מועצת העיר קרית אונו בהתאם להוראת פקודת המיסים )גבייה(  . 5

לפקיד גבייה לעניין גבייתם  34435578מאשרת מינוי מר דרור שי ת.ז. 

 של מיסים, ארנונות ותשלומים אחרים במקום מר שאדי ראבי. 

 

צת העיר קרית מאשרת את מוע – 4עברנו לסעיף מספר   מר ישראל גל:

מינוי של דרור שי. דרור שי נבחר להיות מנהל הארנונה. תקום, שנראה אותך, אם 

 מישהו יש לו איזה שאלות אליך. 

 

 מנהל אגף גבייה.   מר רון מלכה:
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 כן.   מר ישראל גל:

 

 במקום שאדי שעזב?   :מר יעקובי ירון

 

  כן, כן, במקום שאדי, שאדי עזב.  מר ישראל גל:

 

 מנהלתית קוראים לזה מנהל הארנונה.   מר חיים סופר:

 

לענייני ארנונה, וזה מה הוא מקבל את הסמכויות   מר ישראל גל:

 שאנחנו צריכים להסמיך אותו היום. 

 

 הוא יישב איתי בוועדות.  גב' קניסטר כוכבה:

 

הוא ישב איתך בוועדות. אז זו הזדמנות. אתה רוצה   מר ישראל גל:

 על עצך לחברי מועצת העיר?  לספר קצת

 
שנה  20-נעים מאוד, אני דרור שי. אני הגעתי מ   :דרור שימר 

בבנקאות. כאשר... תפקידים בבנקאות, האחרון שבהם היה חבר הנהלה ומנהל אגף 

קרנות... התעסקתי המון בענייני גבייה וחובות של מעסיקים, בכל נושא של קופות 

יש עניין שהתעסקתי מול הוצאה לפועל... פקודת  הגמל, אז יש גבייה מהמעסיקים,

העיריות. אני לומד ומכיר חלק גדול  מהחומר ומה שלא אני משלים כמובן תוך כדי 

 תנועה. אני מאוד מצפה להתחיל את העבודה פה... להתחיל את הדברים. 

 
 שאלות אתם רוצים לשאול אותו? הוא התקבל למעשה.   מר ישראל גל:

 

 מתי הוא מתחיל? אחרי שאיחלתי לו בהצלחה.   גב' ארבל ליאת:

 

 . 1.5נכון?  1.5-הוא מתחיל לעבוד ב  מר ישראל גל:



 אונו-עיריית קרית

 214.12.מיום  21/3ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 13 

 

 יום הפועלים.  גב' קניסטר כוכבה:

 

 חג הפועלים.   מר ישראל גל:

 

.. 5-ו 4סעיפים     דובר: . 

 

זה להעביר לו את הסמכויות. אז אני רוצה לאשר את   מר ישראל גל:

ה, מה שאנחנו מאצילים לו את הסמכויות, זה שיכול להטיל . חבר'5-ו 4סעיף 

עיקולים על התושבים, לגבות את הכספים, להוציא  מכתבים בהתראות, את כל 

הסמכויות שיש למנהל הגבייה הלכה למעשה. אז מי בעד לאשר את דרור שי 

ולהאציל לו את הסמכויות? פה אחד, תודה רבה. דרור, שיהיה לך בהצלחה. אתה 

 , את היכול להישאר לישיבה, אתה יכול ללכת גם. רוצה

 
למנהל  34435578מינוי מר דרור שי ת.ז. הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

לחוק הרשויות המקומיות )ערר  2הארנונה בהתאם להוראות סעיף 

 במקום מר שאדי ראבי.  1976 –על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו 

 פה אחד   בעד

 

לפקיד  34435578מינוי מר דרור שי ת.ז. לאשר  פה אחדהוחלט  :החלטה

גבייה לעניין גבייתם של מיסים, ארנונות ותשלומים אחרים במקום 

 מר שאדי ראבי. 

 פה אחד   בעד

 

משכר  90%אישור לעדכון שכר בחוזה אישי למהנדס העיר, מר צבי לוין  .6

 בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים.
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ן שכר חוזה אישי למהנדס העיר. בעלי עדכו – 6סעיף   מר ישראל גל:

תפקידים סטטוטוריים צריכים להביא את ההגדלה שלהם בשכר למועצת העיר. צבי 

 משכר בכירים.  90%-לוין עבר את התקופה, ואנחנו רוצים להגדיל לו את זה ל

 

 כמה הוא היום?   :מר יעקובי ירון

 

 .מהנדס העיר. מי בעד? פה אחד. %85  מר ישראל גל:

 

 . 6ליאת, סעיף   ניר טאקו: מר

 
עדכון שכר בחוזה אישי למהנדס העיר, מר לאשר  פה אחדהוחלט  :החלטה

 משכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים. 90%צבי לוין 

 פה אחד   בעד

 

אישור פתיחת חשבון ייעוד ע"ש העירייה עבור ניהול כספי מערך  .7

 החנייה. 

 

ייעודי על שם העירייה עבור ניהול אישור פתיחת חשבון   מר ישראל גל:

 כספי מערך החנייה. דבר, הגזבר. 

 

 שלום לכולם, ערב טוב.   מר ליאור בן טריה:

 

 למה הם ישאלו מה אתה עושה עם כל הכסף.   מר ישראל גל:

 

עד היום מערך החנייה היו בחשבון נאמנות שהיו   גב' ארבל ליאת:

הליך מכרזי, שבו בעצם זכתה חברת  מנוהלות על ידי חברת שוהר. לאחרונה נעשה

מילאון, ובמכרז אנחנו הגדרנו שההכנסות ייכנסו בעצם לקופת העירייה ולא 
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לחשבון נאמנות שמוחזק על ידי החברה הזוכה. ולכן אנחנו צריכים לפתוח חשבון 

 ייעודי להכנסות החנייה. 

 
 על איזה חנייה מדובר?  גב' קניסטר כוכבה:

 

אחרונה לא היו הרבה, אבל כל דו"חות החנייה השנה ה  מר ישראל גל:

עם כחול לבן, כל הדברים האלה. כי השנה הייתה שנת קורונה, זה לא היה הרבה. 

 ₪. מיליוני  4-ו 3-אל בשנה רגילה זה מגיע אפילו ל

 

יודע להגיד כמה זה מכחול לבן?   :מר יעקובי ירון  אתה 

 

 אפשר לנתח.   מר ליאור בן טריה:

 

ליאור, יש לי שאלה, זה לא נכנס לתקציב השוטף   את:גב' ארבל לי

 כהכנסות? 

 
זה נכנס לתקציב השוטף, אבל זה היה מנוהל בחוץ.   מר ישראל גל:

 עכשיו הוא אומר שייכנס ישר לעירייה. 

 

 במקום שחברה תיקח.   מר חיים סופר:

 

ה עד היום זה היה בחשבון נאמנות, שחשבון הנאמנות הי  מר ליאור בן טריה:

 של חברת שוהר. 

 
 היה פעם, בגלל זה תיקנו.   מר חיים סופר:

 

בפסק דין שניתן בבג"צ נקבע שבעצם החנייה צריכה   עו"ד אלון רום:

להיאכף על ידי הרשות המקומית ולא על ידי חברה פרטית, שכן האינטרסים של 

 חברה פרטית הם שונים מהאינטרס של העירייה. 
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וקא את הפסיקה. עכשיו הם היו לוקחים אני אוהב דו  מר ישראל גל:

 קודם כל את הכסף אליהם ומעבירים אליי. 

 

נכון. בכלל, השיקולים העונשיים כנגד תושב צריכים   עו"ד אלון רום:

להישמר בידי הריבון, בידי הרשות ולא בידי חברה פרטית שמטרותיה עשיית 

אומרת 'אנחנו כספים. ולכן, מתוקף זה, בא הנושא שמתכתב עם ההחלטה פה ש

ייכנסו ואת מלאכת האכיפה אנחנו  צריכים שהחשבון יהיה עם שם העירייה, כספים 

 נעשה'. 

 
.   מר ישראל גל:  בואו נאמר כך, הסמכויות יותר יעברו אלינו

 

 אז מה המשמעות של החברה? איזו עבודה היא תעשה?   מר רון מלכה:

 

 דות. היא עושה עבודות, היא עושה עבו  עו"ד אלון רום:

 

. דו"חות חנייה מכתבים, את התוכנה.   מר ישראל גל:  היא תעשה..

 

אני רוצה לציין, גם הנושא של כחול לבן לתושבי העיר,  גב' קניסטר כוכבה:

אנחנו לא צריכים להתנכל לתושבי העיר. לא כולם, וכולל אלה שבאים מערים 

את עצמם לאווירה אחרות, גם מכיני כרטיסי החנייה של הקריה, צריכים להתאים 

הזאת, להנחיה שהם עכשיו מבצעים אותה. כי לא כל אחד יש לו את התו הזה 

 שצריכה קרית אונו. 

 

לא צריך יותר תו. המערכת מכילה כבר את כל הרכבים   מר רון מלכה:

 של תושבי קרית אונו. 

 

 אדם שבא, עברתי מתל אביב לגור בקרית אונו, איך?  גב' קניסטר כוכבה:
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 כשהוא נרשם בארנונה.   ים סופר:מר חי

 

 שינית את הכתובת, נגמר.   מר רון מלכה:

 

 ... במשרד הפנים את הכתובת כדי להיות זכאי.   :מר יעקובי ירון

 

. גב' קניסטר כוכבה:  איך? אבל איזו דרך.

 )מדברים ביחד( 

 פרטים בסיסיים של הרכב.   מר חיים סופר:

 

 ם של הרכב אתה צריך. פרטים בסיסיי  מר ליאור בן טריה:

 

פעם אחת אתה צרך לעשות. כשאתה מגיע לעיר, צריך   מר חיים סופר:

 לא מקבל מדבקה. לרשום את פרטי הרכב פעם אחת. 

 )מדברים ביחד( 

 

ל גב' קניסטר כוכבה: שנים הרכב. איך התהליך מתבצע?  3-חיים, בליסינג זה 

.. אז נותנים לשנה, וכל שנה מחליפים ל  י את המדבקה הזאת. לי יש רכב.

 

 המחשב יודע לקלוט את זה.   מר מיכלס גיל:

 

 לא, הוא לא יידע כי לא יודע, חבל לך על הזמן.  גב' קניסטר כוכבה:

 

 יודע אם אתה מדווח להם.   מר מיכלס גיל:

 

לא, אני לא צריכה. אני רק שואלת באופן עקרוני, אם  גב' קניסטר כוכבה:
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אם יש תו, אז אני חושבת שבאופן אוטומטי צריך ערוכים לשכלול הטכנולוגי ו

 תת מענה לאוכלוסייה שלנו. להיערך פה אצלנו איך ל

 

 בסדר גמור. רשמתי לי.   מר חיים סופר:

 

... חשבון השקעות. אתם אומרים שזה הולך להיכנס   גב' ארבל ליאת:

 לחשבון של העירייה. זה נכנס לשוטף? לאן זה נכנס? אני לא מבינה. 

 

 לא.   ישראל גל:מר 

 

פתיחת חשבון ייעודי, אנחנו עדיין לא בסעיף של   מר ליאור בן טריה:

 ההשקעות. 

 
. זה לקחת את כל הנושא של החנייה 7אנחנו בסעיף   מר ישראל גל:

 ייכנס לחשבון נוסף, נשלם את העמלה לחברות. 

 

השאלה של. אם אמרנו שעכשיו העירייה אחראית על   :מר יעקובי ירון

בייה של החובות האלה, המחלקה המשפטית לוקחת במקום שהחברה הפרטית הג

 תיקח?

 
 אני אעשה את זה פשוט.    מר ישראל גל:

 

לכל סעיף תקציבי יש חשבון בנק? זאת אומרת, למה   גב' ארבל ליאת:

 ?..  דווקא החנייה צריכה להיכנס לחשבון.

 

נמצאים כי על פי ההסכמים החשבונות היום היו   מר ישראל גל:

 בנאמנות אצל החברה. 
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 הבנתי.   גב' ארבל ליאת:

 

אנחנו אמרנו שזה לא חוקי. באו עשו על זה בג"צ ואמרו   מר ישראל גל:

הריבון זה העירייה. אם הריבון זה העירייה, אז זה צריך להיות בחשבון בנק.  –

ייעודי ', באו החברות, הגישו התנגדות, אמרו 'אנחנו רוצים שזה יהיה בחשבון 

 בדיוק כמו שבתי ספר וזה הכל, אז זה החשבון הייעודי. מי בעד? 

 

יום אם אתה  90כשזה היה בשיטה הקודמת, אז אחרי   מר רון מלכה:

  -היית מערער בעירייה

 

 שום דבר לא השתנה.   מר ישראל גל:

 

 יום היה לו דין ודברים בחברת גבייה. אז מה?  90אחרי   מר רון מלכה:

 

 בוא אני אגיד לך דבר אחד. תסגור את ההקלטה.   מר ישראל גל:

 

זאת אומרת, דרך הערעור עכשיו לאורך כל הדרך תהיה   מר רון מלכה:

 מול העירייה? 

 

 זה תפעול של מערכת החנייה. התפעול עצמו.   עו"ד אלון רום:

 

 יום.  90התפעול הוא אותו תפעול, אותם דו"חות, אותם   מר ישראל גל:

 

יר ו   :וןמר יעקובי  ... לפעול נגד מישהו שלא משלם דו"חות, אז אנחנ

 ?.  מעבירים את זה לחברה..

 

 תמיד זה עובר לחברה, כן. מי בעד? פה אחד, תודה רבה.   מר ישראל גל:
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ישראל, באופן עקרוני, למה אאוט סורסינג התחום הזה  גב' קניסטר כוכבה:

 ולא העובדים? 

 
 עשות מהלך אכיפה, עשי לי טובה. העירייה לא טובה בל  מר ישראל גל:

 

 מה, הוא רוצה לריב עם כולם?   מר מיכלס גיל:

 

את רוצה שכל שני וחמישי יפנה אליך תושב שתבטלי לו   מר רון מלכה:

 דו"ח?

 
 כן.   מר מיכלס גיל:

 

 למה?   מר רון מלכה:

 

 היא רוצה.   מר מיכלס גיל:

 

 לא, אני לא רוצה שזה יהיה ככה.  גב' קניסטר כוכבה:

 

פתיחת חשבון ייעוד ע"ש העירייה עבור ניהול הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 כספי מערך החנייה. 

 פה אחד.   בעד

 

אישור חברות מנהלי תיקים: אינפיניטי ניהול תיקי השקעות )בישראל  .8

 , אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ512475104ובעולם( בע"מ ח"פ: 

 .520037730ח.פ. 

 

 אישור פתיחת חשבון ייעודי של העירייה להשקעות בבנק לאומי.  .9
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 ביחד.  9-ו 8סעיפים   מר ישראל גל:

 

בוצע בעצם הליך תחרותי, אני מדבר על הנושאים בנוגע   מר ליאור בן טריה:

להשקעות העירייה. בוצע הליך תחרותי בין בתי ההשקעות שבעצם כספי העירייה 

ים באותם בתי השקעות, על מנת להוזיל את דמי הניהול של בתי ההשקעות, מנוהל

 ועל מנת לקבל תשואות יותר גבוהות. 

 

 כמה דמי הניהול היום?  גב' קניסטר כוכבה:

 

בחלק  0.3%-לפני שיצאנו להליך היינו משלמים החל מ  גב' ארבל ליאת:

הורדנו את כולם , זה היה סדר הגודל. היום אנחנו 0.12%מבתי ההשקעות עד 

 . 0.13%לאותו פלאט של 

 

 יש תחרות ביניהם בין סוגי ההשקעות?  גב' קניסטר כוכבה:

 

אז אנחנו בעצם קבענו את ההליך התחרותי לפי   מר ליאור בן טריה:

השנים האחרונות. בוצעה פנייה למספר בתי השקעות, ונבחרו בתי  4-התשואות ב

בתי  2ולכן, החלטנו להכניס עוד  השקעות שהתשואות שלהן הן טובות יותר.

. חברת אינפיניטי ניהול 8בתי ההשקעות שמופיעים לכם בסעיף  2השקעות. זה 

ח.פ. שמופיע פה ואקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ. הן -תיקי השקעות עם ה

חברות שהיו להן תשואות טובות, הן בעצם הביאו מסמכים שהם היו  2בעצם 

 מעידים על התשואות שלהם.  חתומים על ידי רו"ח שבעצם

 

 כמה התשואות שלהם?   גב' תמרה שיפרין:

 

שנים  4זה משתנה. אנחנו בעצם לקחנו פרמטרים של   מר קדוש יוסי:
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 אחרונות. 

 

מי בוועדת השקעות של העירייה שיושב איתם עם  גב' קניסטר כוכבה:

  -יההרי צריכה לקום ועדת השקעות של העיריהפונקציות האלה של המכרז? 

 

 יש ועדת השקעות.   מר ישראל גל:

 

 כדי לשבת מול הרפרנטים האלה. מי יושב בוועדה הזאת?  גב' קניסטר כוכבה:

 

ועדת השקעות היא מורכבת ממני, מסיוון דדון סגנית   מר ליאור בן טריה:

 הגזבר, יש את רו"ח זיצר. 

 

?  גב' קניסטר כוכבה:  רגולציה התפקיד הזה...

 

יש על זה רגולציה גדולה מאוד. אנחנו מוגבלים מאוד.   מר ישראל גל:

יש את ההנחיות הממשלתיות של מה מותר להשקיע, כמה במניות, כמה באג"ח 

 ממשלתי וכמה צמודים. 

 

אבל שאלה, כי בעצם צריך זה כמו דירקטוריון, צריך  גב' קניסטר כוכבה:

 שיפוי לוועדת ההשקעות. צריך שיפוי על החלטות. 

 

 איזה החלטות?   גיל:מר מיכלס 

 

אז אני אסביר. השקעות העירייה, שכרגע מה שמושקע   מר ליאור בן טריה:

בתי השקעות. השקעות העירייה הללו הן בעצם בתוך בתי  5-ב₪, מיליון  100-זה כ

ההשקעות. בתי ההשקעות, הם בעצם יש להם את היכולת ואת הפרסטיז'ה נקרא 

 לזה שהם מחליטים. 
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.  כבה:גב' קניסטר כו . .  אני דירקטורית גם בביטוח לאומי

 

 כוכבה, הם ממליצים לנו איפה להשקיע.     דובר:

 

וקרן רעות. ובתוך הקרן קיימת תועדה והוועדה היא  גב' קניסטר כוכבה:

יושבת וסוברנית להחליט אם היא מביאה את זה למליאה. האם אותו נוהל קיים 

 גם בעירייה? 

 

  -חנו מחליטים איזו חברה תנהל לנו את הכסףכוכבה, אנ  מר מיכלס גיל:

 

 והם משקיעים.   מר ישראל גל:

 

 –והם עושים מה בראש שלהם. אנחנו רק אומרים להם   מר מיכלס גיל:

 רוצים סיכון גבוה. 

 

בקרנות ההשלמות והקרנות הפנסיוניות, הם משקיעים   מר ישראל גל:

השקיע במקומם, הם משקיעים לבד. הם לא נותנים לחברת ביטוח או חברה אחרת ל

רואים את זה לבד. ושם לפעמים יש להם דילמות על שינויים והרכבים. 

 בדירקטוריון, במקפ"ת. 

 

 וכפופים לרגולציה, היא עושה להם חיים שחורים.  גב' קניסטר כוכבה:

 

נכון. גם הם עושים את זה כפוף לרגולציה. גם החברות   מר ישראל גל:

הן חייבות לעבוד לפי הרגולציה. אנחנו אין לנו ועדת האלה חתומות אצלנו ש

 השקעות. 
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, הוריו אותם 0.3%-כי אהבתי, הוא דיבר על דמי ניהול מ גב' קניסטר כוכבה:

 . 0.1%-ל

 

 זה הנמוך ביותר בארץ.  %1.12  מר ישראל גל:

 

 אני מורידה בפניך את הכובע.  גב' קניסטר כוכבה:

 

 ח שהן עושות. השאלה מה הרוו  מר מיכלס גיל:

 

 זה מה שבדקנו.   מר ליאור בן טריה:

 

 זה לפי התשואה.  גב' קניסטר כוכבה:

 

בתי  2בדקנו את התשואות והחלטנו בעצם להכניס עוד   מר ליאור בן טריה:

, והחלטנו להוציא את אחד מבתי 8בתי השקעות שמופיעים בסעיף  2השקעות, שזה 

 ההשקעות. 

 

 ? אבל מה, מה  מר ישראל גל:

 

 מה התשואה?  גב' קניסטר כוכבה:

 

 שואלים אותך חברי מועצה מה התשואות?   מר ישראל גל:

 

  -התשואות למשל של אקסלנס  מר ליאור בן טריה:

 

.     דובר: .  תקרא את הדו"ח, יש שם.
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 שנייה. שאלנו שאלה. אפשר לשמוע תשובה בבקשה?   גב' תמרה שיפרין:

 

 כן.   מר ישראל גל:

 

 . 9.21%ושל אינפיניטי זה  8.7%של אקסלנס זה   ר בן טריה:מר ליאו

 

 לשנה?  %8.7  מר ישראל גל:

 

 השנים האחרונות.  4-זו תשואה כוללת ל  מר ליאור בן טריה:

 

 . %2.5-2.3  מר ישראל גל:

 

 פחות, פחות.   מר ליאור בן טריה:

 

 . 1%דמי ניהול מאוד גבוהים. נשאר לנו כאילו   גב' תמרה שיפרין:

 

 לא.   מר ישראל גל:

 

, זו בערך התשואה השנתית. 1.5-1. זה בערך 0.3, 0.13  מר ליאור בן טריה:

, שהוא מדבר על חוזר המנכ"ל. 10אתם צריכים להבין, זה בעצם הסעיף הבא, סעיף 

מאוד מגבילים את אותם בתי השקעות איפה להשקיע את -חוזרי המנכ"ל הם מאוד

 הכסף. 

 

 זה כספי ציבור.  :גב' קניסטר כוכבה

 

 מאוד סולידיות. -השקעות מאוד  מר ליאור בן טריה:
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 ממשלתיות גם אני מניחה?  גב' קניסטר כוכבה:

 

.   מר ליאור בן טריה: .  כן, אג"חים.

 

 .1.5%-1%כן, אבל הם... היום, אז זה   מר ישראל גל:

 

 כן, זה אפסי.   מר ליאור בן טריה:

 

 ה ואין בורסה. אין ריזיק גב' קניסטר כוכבה:

 

..?   גב' ארבל ליאת:  אפשר לחזור על חברי הוועדה.

 

 מי הם חברי ועדת ההשקעות הפורמאליים?   מר ישראל גל:

 

 -הפורמאליים: אני, זיצר  מר ליאור בן טריה:

 

 זיצר לא יכול להיות חבר ועדה.   :ר שימי זהבימ

 

. הוא לא יכול. צריך לחפש גורם שהוא  גב' קניסטר כוכבה:  לא..

 

.   מר ליאור בן טריה: . .  אנחנו בדיוק עכשיו מחפשים גורם שאנחנו

 

 לא הבנתי, למה הוא לא יכול?     דובר:

 

 זה לא יכול להיות פוליטיקאים לצערי.   מר ישראל גל:

 

אנחנו בדיוק עכשיו עושים בדיקה של הנושא הזה. עד   מר ליאור בן טריה:
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שבעצם אתה אמרת, שלא יכול להיות גורם היום זיצר היה בוועדה, ושימי, מה 

 חיצוני, ויצטרך להיכנס מישהו מתוך העירייה. 

 

 אפילו מנכ"ל לא יכל להיות.   מר ישראל גל:

 

צריך להחליף את רו"ח זיצר באיזשהו גורם מתוך   מר ליאור בן טריה:

 העירייה. 

 

, כשתאשרו את חוזר המנכ"ל החדש שקיים 10בסעיף   מר חיים סופר:

ר מעל שהנה, אז הרכבי חברי הוועדה יכולים להשתנות. אחרי שתאשרו אותו, כב

 נרכיב את הוועדה מחדש. 

 

בעיריות גדולות למשל, יש להן צוות בתוך העירייה   :מר יעקובי ירון

 שעושה את ההשקעות האלה? 

 

 לא.   מר ישראל גל:

 

ו ניהלנו אני הייתי באשקלון, לא הייתי חבר ועדה, אנחנ  מר חיים סופר:

  -מיליון 300-400מעל 

 

 וזה גם יצא לחיצוני?   :מר יעקובי ירון

 

.   מר חיים סופר:  הכל חיצוני

 

  -תמיד, תמיד, יש בתי השקעות  מר ליאור בן טריה:

 

הידע פה והתזוזות, אתה גם צריך להזיז כל הזמן כסף.   מר חיים סופר:
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 . . .  אני מוכן שתנהלו את זה דרכי

 

אימוץ חוזר מנכ"ל חדש  10יש בסעיף  –לגבי ההרכב   מר ישראל גל:

שאפשר גם לעשות הרכבים חדשים של בעלי תפקידים נוספים וה כל, ואז אנחנו 

 נעשה את הדיון מהחדשים. זיצר, סיוון, יועץ משפטי וליאור הגזבר. 

 

.   מר ליאור בן טריה:  לא יועץ משפטי

 

יועץ משפטי, אוקיי.   מר ישראל גל:  בלי 

 

חוזר מנכ"ל מגדיר בדיוק מי חבר ועדה. איך אנחנו   ליאור בן טריה:מר 

 , כשהוועדה לא עומדת בחוזר המנכ"ל? 10יכולים לאשר את סעיף 

 

 אבל זה סעיף חדש.   מר חיים סופר:

 

זה סעיף חדש, את צריכה לאשר אותו עכשיו. גם חוזר   מר ישראל גל:

ורוצה לאמץ אותו, היא צריכה מנכ"ל של משרד הפנים שעירייה לא עבדה לפיו 

 לאשר אותו. 

 

 ... אימוץ חוזר מנכ"ל.   גב' ארבל ליאת:

 

 8כן, אימץ ואז ונביא את ההרכב מלא ונדבר. אז סעיף   מר ישראל גל:

אנחנו מאשרים את החברות, כמובן שנתנו את המחיר הנמוך ביותר בדמי  9-ו

 פה אחד.  ?9-ו 8הניהול, ואת ההישגים הטובים ביותר. מי בעד 

 

חברות מנהלי תיקים: אינפיניטי ניהול תיקי הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

, אקסלנס נשואה 512475104השקעות )בישראל ובעולם( בע"מ ח"פ: 
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 .520037730ניהול השקעות בע"מ ח.פ. 

 פה אחד.   בעד

 

אישור פתיחת חשבון ייעודי של העירייה הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 לאומי. להשקעות בבנק 

 פה אחד.   בעד

 

בנושא השקעות עודפים  2/2020אימוץ חוזר מנכ"ל  –ועדת השקעות  .10

 זמנים שנצברו בקרנות לפיתוח ועודפים זמניים אחרים. 

 

 בבקשה חיים.  – 10סעיף   מר ישראל גל:

 

 בבקשה, ליאור.   מר חיים סופר:

 

הפנים מחודש כן, יש לנו בעצם חוזר מנכ"ל משרד   מר ליאור בן טריה:

בדבר מדיניות ההשקעות של עודפי כספים, שבעצם בחוזר המנכ"ל  2020פברואר 

יים וזה מה הזה שונו הוראות מדיניות ההשקעה כפי שהיו עד כה. עיקרי השינו

שאני אמרתי מקודם, חוזר המנכ"ל הזה הוא בא בעצם לתקן את כל הכסף שנמצא 

על הערך הריאלי של כספי  ברשויות מקומיות שהכסף נשחק והרצון לשמור

העירייה. והשינוי הוא בעצם מקנה לנו השקעה במניות הנכללות במדד תל אביב 

 מסך ההשקעות במניות.  5%, כאשר עיריית קרית אונו תוכל להשקיע עד 125

 

 ההון האישי?  גב' קניסטר כוכבה:

 

זאת לעומת המצב הקודם לפי היה אסור לרשויות   מר ליאור בן טריה:

מיות להשקיע במניות, זה שינוי אחד. שינוי שני, עד היום היה אפשר להשקיע מקו

, ועל פי החוזר A. אנחנו מדברים על אג"ח קונצרני של דאבל 25%באג"ח בשיעור 
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 . 40%-. זאת אומרת, להגיע ל15%לעוד  25%-החדש אנחנו יכולים להגדיל את זה מ

 

ולידיים? למה צריך לשחק אבל למה אנחנו לא נשארים ס גב' קניסטר כוכבה:

 בכספי הציבור? 

 

 לא, אתה לא צריך לשחק.   מר חיים סופר:

 

 זה ריזיקה. למה להמר? אנחנו לא בורסה.  גב' קניסטר כוכבה:

 

חוזר המנכ"ל מאשר את המרווחים האלה. הוועדה,   מר חיים סופר:

 אר גם. ההנחיות שלכם גם יכולות להיות ברמה הכללית של המועצה, יכולים להיש

 

אבל הוועדה היא רק מביאה את זה למליאה, הם לא  גב' קניסטר כוכבה:

 מחליטים לד. 

 

  -לא, לא. הוועדה סוברנית  מר חיים סופר:

 

לא, שנייה. כשאנחנו שואלים למה... קרנת שמתעסקות   מר ישראל גל:

ואולי אפילו  5%-4%הרה יותר במניות או דברים כאלה ושמגיעות לתשובות של 

'אני מתיר לכם לרווח י ותר אחוזים בשנה, אנחנו די מוגבלים. החוזר הזה אומר 

אם אתם רוצים לקחת יותר סיכונים ולהרוויח קצת יותר'. זה מה שאומר החוזר. 

אדוני, אתה  –יחד עם זאת, אנחנו יכולים לאמץ את החוזר ולהנחות את החברות 

נו רוצים להיות סופר שמרני אנח –תעבוד לפי החוזר הישן. אנחנו יכולים להגיד 

ואנחנו ממציאים רק את החוזר לצורך המנכ"ל ואנחנו נשארים קשיחים ושמרנים 

ואנחנו לא רוצים שום סיכוי להרוויח יותר טיפה או דברים כאלה, ואנחנו לא 

רוצים לאמץ את כל החוזר, אלא רק בחלקו. אני מאוד בעד זה שנאמץ את החוזר 

וניתן הנח  יות שמרניות. אבל לאמץ את החוזר, זה אני מאוד בעד. ונהיה שמרניים 
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זה כל  –נקודות. נקודה ראשונה  2אני רוצה להוסיף עוד   מר ליאור בן טריה:

המנכ"ל. וגם נציגי החברות המנהלות את  רהרשויות שסביבנו, כולם אימצו את חוז

לאמץ את תיקי הרשות שלנו, כל החברות שאנחנו עובדים איתן, כולם המליצו לנו 

חוזר המנכ"ל. כמובן, כמו שישראל אמר, גם אם אנחנו מאמצים את חוזר המנכ"ל, 

 באג"ח קונצרני.  15%-למניות, ולא ננצל את כל ה 5%-אנחנו לא ננצל את כל ה

 

 לא, צריך לפזר סיכונים, זה לא צחוק.  גב' קניסטר כוכבה:

 

  -חת מדיניותאלא ההחלטה תתבצע בוועדת השקעות ת  מר ליאור בן טריה:

 

 ... המרכזית זה המניות.   מר ישראל גל:

 

. גב' קניסטר כוכבה: .  צריך לפזר סיכונים.

 

אתם אומרים יש לכם אפשרות ל... מה רוצים מהצד   :מר יעקובי ירון

 השני? 

 

 מי זה צד שני?  מר חיים סופר:

 

 מי זה הצד השני?   מר ישראל גל:

 

..  –הוא אומר  יש פה גם מנכ"ל.  :מר יעקובי ירון  תאמצו.

 

נותן לוועדה את המרווחים האפשריים את   מר חיים סופר: חוזר המנכ"ל 

 החברות, את מנהלי התיקים. היום למעשה יש הגבלה כל כך מצומצמת. 
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 ... נותנים אפשרויות.   :מר יעקובי ירון

 

.   מר חיים סופר: .  הוועדה מתכנסת.

 )מדברים ביחד( 

 

ו, תרכיבו את הוועדה מחדש, תיתן הנחיות מחדש תאמצ  מר חיים סופר:

למנהלי החברות שמנהלות לך את התיקים, ויש לך מרווחים יותר גדולים. גם 

 המרווחים שהם נתנו הם מאוד סולידיים, שתבין, עם כל הכבוד. 

 

 כן, אני ראיתי.   :מר יעקובי ירון

 

נו גם המרווחים מאוד סולידיים, גם הכסף שאנח  מר חיים סופר:

 מיליון גם הוא חלקי...  100-משקיעים ה

 

חבר'ה, זה כל כך משעמם ועדות ההשקעות האלה. אני   מר ישראל גל:

, אני אומר 1.5%או  1%רוצה להגיד לכם, אני מסתכל על התשואות בסוף שנה של 

אני ₪. מיליון  1מיליון, לפעמים יותר, ואנחנו עושים  120לעצמי, אנחנו מחזיקים 

 לי לבזבז את הזמן הזה על זה. אומר, חבל 

 

 אבל זה בדיוק מה שהמדינה רוצה.   מר מיכלס גיל:

 

 המדינה נותנת לך עכשיו יותר מרווח קצת, טיפת סיכון.   מר חיים סופר:

 

.   מר ישראל גל:  ... נתנו, דווקא אני מבסוט מזה שנתנו

 

.   :מר יעקובי ירון . .  אני תמיד חודש, כשאומרים לך 'יותר חופש'
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חברים, אפשר לאמץ את חוזר המנכ"ל החדש. מי בעד?   מר ישראל גל:

 פה אחד. תודה רבה. 

 

אימוץ חוזר מנכ"ל  –ועדת השקעות הוחלט פה אחד לאשר המלצת  :החלטה

בנושא השקעות עודפים זמנים שנצברו בקרנות לפיתוח  2/2020

 ועודפים זמניים אחרים. 

 פה אחד.   בעד

 

 של מרכז לספורט ובריאות בע"מ.  2019לשנת דיון בדו"ח כספי  .11

 

דקות יש לך להציג לנו את הדו"ח  5אדוני הרו"ח,   מר ישראל גל:

הכספי של המרכז לבריאות וספורט בע"מ שאושר בישיבה סוערת אחרונה עם בעלי 

 המניות הפרטיים, שהתחבאת מתחת לשולחן. 

 

 בייחוד אחרי שאמרת שזה משעמם.   :מר יעקובי ירון

 

הדו"חות הכספיים של מרכז הספורט, באיחור רב, לשנה  :רו"ח ראובן אשכנזי

הסתיימה בערך  2019אנחנו מדברים, לקח זמן להוציא אותם. השנה השוטפת  2019

לעומת זאת העירייה נתנה הנחה על ארנונה ₪. מיליון  1או כמעט ₪  900,000-ב

 . בגין שנים קודמות ואפילו קיבלה את אישור משרד הפנים

 

 לא האמנתם, אה?  מר ישראל גל:

 

₪  400,000-נגרע מההוצאות, ועוד כ₪ מיליון  1.7-כך ש רו"ח ראובן אשכנזי:

.  1נגרע בגלל הסכם פשרה עם מי אונו. כך שהשורה האחרונה היא בעצם  מיליון..

 אני ל רואה את זה חוזר יותר. 
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 . 20-אל תדאג, זה לא יחזור ב  מר ישראל גל:

 

זה המצב. העירייה עצמה מושקעת בחברה הזו בלמעלה  ן אשכנזי:רו"ח ראוב

יודע, אני שואל אותך, אם יש התקדמות עם רכישת ₪. מיליון  7-מ ו מה שאני לא 

 המניות שם. 

 

 אני אחרי החגים אכנס לעובי הקורה.   מר ישראל גל:

 

 איזה חגים?   מר מיכלס גיל:

 

להגיע לזה. אחרי יום החגים האלה. אני לא מצליח   מר ישראל גל:

 העצמאות. 

 

.. זה לא מבוקר ולא כלום, אבל קיבלתי  2020 רו"ח ראובן אשכנזי: מספרים.

כמעט ואין הכנסות ₪.  800,000ממנהל החשבונות, זה גם מראה איזה גירעון של 

 . 2020-ב

 

 זו גם הייתה שנת קורונה.  2020  מר ישראל גל:

 

 שזה מושכר והוא תחת מפעיל.  עכשיו המצב הוא רו"ח ראובן אשכנזי:

 

.  מר ישראל גל:  נכון

 

 שגם לא משלם את הכסף.  רו"ח ראובן אשכנזי:

 

.   מר ישראל גל:  כן, ליאת, בואי
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בדו"ח ששלחת יש הערת עסק חי. מה מתכוננים לעשות   גב' ארבל ליאת:

 עם זה הנהלת הבריכה והנהלת העירייה? 

 

לא זה. היום הכל מושכר, כמו הערת עסק חי זה כבר   מר ישראל גל:

 שנאמר. 

 

 ?2020-זה הולך להשתנות ב  גב' ארבל ליאת:

 

שנתיים לפחות. אבל אני אומר, אנחנו -זה ייקח שנה  מר ישראל גל:

מעצבים את עצמנו, הזרמנו את הכספים, הזרמנו את ההסדר, אני מקווה להגיע 

  -א לציוןלהבנות עם בעלי המניות הפרטיים ולהוציא אותם החוצה וב

 

 זאת אומרת, לשיטתך, זה לא הולך לפשיטת רגל?   גב' ארבל ליאת:

 

לא ניתן לשום דבר לפשוט רגל. אנחנו עירייה, אנחנו   מר ישראל גל:

זהו. אנחנו צריכם לאשר, להצביע? לא. זה היה דיווח במועצת העיר. שאלות עוד 

 ם. ביי, חג שמח. בהקד 2020לרו"ח. תודה רבה. אנחנו רוצים שתקדם את דו"ח 

 

 . 2020דיון בדו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת  .12

 

 שאלות על דו"ח המבקר?  מר ישראל גל:

 

 לא דו"ח המבקר, דו"ח הממונה על תלונות הציבור.   :ר שימי זהבימ

 

 נו, אז מה אתה רוצה להגיד?    מר ישראל גל:

 

 אם יש שאלות.   מר חיים סופר:
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הדו"ח מונח לפניכם. השנה היו, כמו שאתם רואים, בטח   :ר שימי זהבימ

ירון ישים לזה לב, פחות תלונות משנים קודמות. יכול להיות שזה בגלל הקורונה, 

יותר נכון להגיד שזה בגלל ההקמה של האגף החדש, אני גם רואה את זה לפי 

 הרבעון הראשון של השנה. 

 

אים, לפחות אחמיא או לפי המנכ"ל החדש. לא מחמי  מר חיים סופר:

 לעצמי.

 

.  מר ישראל גל:  הוא מתלונן חיים שאני לא מחמיא לו

 )מדברים ביחד( 

 

 יש למישהו שאלות?   :ר שימי זהבימ

 

 לא.  גב' קניסטר כוכבה:

 

 תודה רבה.   :ר שימי זהבימ

 

 תודה רבה, חג שמח, שנתראה באירועים.   מר ישראל גל:

 
 !סיום הישיבה

 

______________ 
 ים סופרחי

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
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 קובץ החלטות

 אישור חברים בוועדה למיגור אלימות נגד נשים: .2

 תמרה שיפרין –יו"ר הוועדה  

 יעל הרציקוביץ –חברת ועדה  

 שי וידס –חבר ועדה  

 הילה קניסטר –יו"ר מנהלת הנשים העירונית  

 מירב ויס –אגף חינוך  

 סמדר סוויסה  –אגף לחירום ביטחון ופיקוח  

 מיכל קרני –אגף לשירותים חברתיים  

 מושיקו רשף –המחלקה לצעירים ונוער  

 ניר רשף –מתנ"ס  

 מיכל לנדסמן –אגף שירות לתושב  

 ליאת תמיר –יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה  

 סיגל ישראלי. נציגי ציבור: דפנה סירוטה, יפעת רוזנטל, קרן אברהם,  

 

 אישור חברים בוועדה למיגור אלימות נגד נשים: .2

 תמרה שיפרין –יו"ר הוועדה  

 יעל הרציקוביץ –חברת ועדה  

 שי וידס –חבר ועדה  

 הילה קניסטר –יו"ר מנהלת הנשים העירונית  

 מירב ויס –אגף חינוך  

 סמדר סוויסה  –אגף לחירום ביטחון ופיקוח  

 מיכל קרני –תיים אגף לשירותים חבר 

 מושיקו רשף –המחלקה לצעירים ונוער  

 ניר רשף –מתנ"ס  

 מיכל לנדסמן –אגף שירות לתושב  

 ליאת תמיר –יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה  
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 נציגי ציבור: דפנה סירוטה, יפעת רוזנטל, קרן אברהם, סיגל ישראלי.  

 

. עו"ד 2. דוד יגול. 1ש: אישור נציגי בוועדת בחינה במכרזי משאבי אנו .3

 . יפעת גולדשטיין. 5. ציונה יפת. 4. דוד הרטום. 3מתן בינובסביץ. 

 

. 1הוחלט פה אחד לאשר נציגי בוועדת בחינה במכרזי משאבי אנוש:  החלטה:

. 5. ציונה יפת. 4. דוד הרטום. 3. עו"ד מתן בינובסביץ. 2דוד יגול. 

 יפעת גולדשטיין. 

 פה אחד   בעד

 

 34435578ת העיר קרית אונו מאשרת מינוי מר דרור שי ת.ז. מועצ .4

לחוק הרשויות המקומיות  2למנהל הארנונה בהתאם להוראות סעיף 

במקום מר שאדי  1976 –)ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו 

 ראבי. 

 

למנהל  34435578הוחלט פה אחד לאשר מינוי מר דרור שי ת.ז.  החלטה:

לחוק הרשויות המקומיות )ערר  2אות סעיף הארנונה בהתאם להור

 במקום מר שאדי ראבי.  1976 –על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו 

 פה אחד   בעד

 

מועצת העיר קרית אונו בהתאם להוראת פקודת המיסים )גבייה(  . 5

לפקיד גבייה לעניין גבייתם  34435578מאשרת מינוי מר דרור שי ת.ז. 

 מים אחרים במקום מר שאדי ראבי. של מיסים, ארנונות ותשלו

 

לפקיד  34435578הוחלט פה אחד לאשר מינוי מר דרור שי ת.ז.  החלטה:

גבייה לעניין גבייתם של מיסים, ארנונות ותשלומים אחרים במקום 
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 מר שאדי ראבי. 

 פה אחד   בעד

 

משכר  90%אישור לעדכון שכר בחוזה אישי למהנדס העיר, מר צבי לוין  .6

 פוף לאישור משרד הפנים.בכירים בכ

 

הוחלט פה אחד לאשר עדכון שכר בחוזה אישי למהנדס העיר, מר  החלטה:

 משכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים. 90%צבי לוין 

 פה אחד   בעד

 

אישור פתיחת חשבון ייעוד ע"ש העירייה עבור ניהול כספי מערך  .7

 החנייה. 

 

ייעוד ע"ש העירייה עבור ניהול  הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון החלטה:

 כספי מערך החנייה. 

 פה אחד.   בעד

 

אישור חברות מנהלי תיקים: אינפיניטי ניהול תיקי השקעות )בישראל  .8

, אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ 512475104ובעולם( בע"מ ח"פ: 

 .520037730ח.פ. 

 

טי ניהול תיקי הוחלט פה אחד לאשר חברות מנהלי תיקים: אינפיני החלטה:

, אקסלנס נשואה 512475104השקעות )בישראל ובעולם( בע"מ ח"פ: 

 .520037730ניהול השקעות בע"מ ח.פ. 

 פה אחד.   בעד

 



 אונו-עיריית קרית

 214.12.מיום  21/3ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
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 אישור פתיחת חשבון ייעודי של העירייה להשקעות בבנק לאומי.  .9

 

הוחלט פה אחד לאשר אישור פתיחת חשבון ייעודי של העירייה  החלטה:

 אומי. להשקעות בבנק ל

 פה אחד.   בעד

 

בנושא השקעות עודפים  2/2020אימוץ חוזר מנכ"ל  –ועדת השקעות  .10

 זמנים שנצברו בקרנות לפיתוח ועודפים זמניים אחרים. 

 

אימוץ חוזר מנכ"ל  –הוחלט פה אחד לאשר המלצת ועדת השקעות  החלטה:

בנושא השקעות עודפים זמנים שנצברו בקרנות לפיתוח  2/2020

 ים זמניים אחרים. ועודפ

 פה אחד.   בעד

 

 

______________ 
 חיים סופר

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
 


