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על סדר היום:
.1

דיווח ראש העיר.

.2

דיון חוזר על פי סעיף  , 46לבקשת חברי המועצה.

.3

אישור החלפת חברים בוועדות:
חברה לפיתוח קרית אונו :א) מר אסף שגיא במקום עידו קרצ'מר .ב) גב'
ססי טירנה במקום שירלי בן שטרית דאלל.
תאגיד המים :שירלי בן שטרית דאלל.

.4

שינוי תב"ר  2366צמד גנים ברח' סעדיה גאון ,הקט נת מקורות המימון בסך
 1.458א ש"ח מקרנות הרשות והוספת  1.458א ש"ח ממשרד החינוך.

5.

אישור הגב' סיוון דדון עמרה ,סגנית הגזבר ,כמורשית חתימה באגף הגבייה
בהיעדרו של מנהל האגף.

6.

אישור חח"ד לעירייה לשנת 2015.

.7

אישור ערבות לחברה למרכז ספורט ובריאות ע"ס  500אש "ח.

.8

תוספת לתב"ר המקורי שיפוץ מרכז יום לקשיש (בית אורנשטיין) ע"ס 650
אש"ח וביטול הגדלה ע"ס  11.5מלש"ח עקב ביטול פרויקט התרומה.

.9

אישור נסיעה של רב העיר הרב רצון ערוסי וחברת המועצה הגב' אלונה
בומגרטן

עם

משלחת

התלמידים

לפולין

בין

התאריכים

3-11/3/15

והשת תפות הרשות בהוצאות המסע (כ  )₪ 5,600 -פלוס הוצאות אש"ל על פי
החוק לכל אחד.
. 10

אישור פתיחת חשבונות בנק (חשבון הורים ורשות) בי"ס דמוקרטי וקביעת
מורשי חתימה.

. 11

הצגת דו"חות כספיים :א) דו"ח רבעוני  2לשנת  – 2014עיריית קרית אונו.
ב) דו"ח רבעוני  3לשנת  – 2014עיריית קרית אונו.

12.

שונות.

. 13

הארכת חוק עזר לסלילת כבישים (מחוץ לסדר היום).
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.1

דיווח ראש העיר.

מר ישראל גל :

ערב טוב לכולם .אני פותח את ישיבת מועצת העיר.

בדיווח ראש העיר אני רוצה לדווח כי בהתאם להסכם גם שראיתם ,שהיה על בסיס
של יישוב סכסוכים ופש רות .משרד הפנים אישר את ההסכם בין הקרן ובין עיריית
קרית אונו .להזכירכם ,התהליך התחיל בשנת  , 2003כאשר בספרי העירייה היה
רשום חוב של העירייה לקרן נאמן קרית אונו שניהלה את בית ספר יהלום בסך
 .₪ 188,000ולעומת זאת הקרן החזיקה  ₪ 170,000תרומה שהיתה אמורה להיות
ל טובת בית הצופים ,ואני גם שמח לבשר שאישרנו את התרומה הזאת שתיכנס
כאחד מהמקורות ,למימון בניית בית הצופים.
לימים ,אני לא הייתי פה ,אז לא הגיעו הסכמות הצדדים ,והתחילו להגיש תביעות
הדדיות ,וגם התביעות לא נתמכו ,לא על ידי הצוות המקצועי דאז ולא על ידי שום
פורום ,כפי שאני יודע .ובסופו של יום היתה תביעה אחת של העירייה שהיתה
פתוחה ,ותביעה אחת שירדה בטענות על ידי הקרנות ,טענות מטענות שונות
ומשונות .בעקבות תלונות של חברי מועצה ,הנושא התגלגל לממונה על המחוז,
שהליטה להכניס את זה להליך של יישוב סכסוכים ,כאשר הממונה על המ חוז נתנה
את הנחיותיה איך להשלים את התהליך ,ובהתאם לכך פעלו הגורמים המקצועיים,
כאשר יש כאן דו"חות מלאים .ואחרי שהסתיימו כל הדו"חות וכל התהליכים,
הממונה על המחוז אישרה את סיום הסכסוך ואת הקיזוזים ההדדיים .לעניות
דעתי ,כפי שהיה צריך להיות מלכתחילה ,ובזה בא לצ יון גואל.
הכספים עומדים לטובת בניית הצופים ,שאני מקווה מאוד שבקרוב נגמור את
התכנון עם ועד ההורים של הצופים ונצא לדרך.

מר עמי כחלון :

לא הבנתי אז מה קרה מהתחלה.
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מר מיכלס גיל:

עורכי דין הרוויחו כסף.

מר ישראל גל :

עורכי הדין קיבלו הרבה כסף ,זה הכל ,מש ני הצדדים

קיבלו עורכי הדין הרבה כסף.

מר עמי כחלון :

זאת אומרת ,בסוף העירייה הפסידה מה שאתה אומר?

מר ישראל גל :

כן ,אבל זה לא משנה .אנחנו רצים קדימה ,זה הסיפור

וזה הכל.

מר איציק ציזר :

אפשר לשאול שאלות?

מר ישראל גל :

בבקשה .אנחנו תמיד מאפשרים לך לשא ול שאלות.

מר איציק ציזר :

אחד – למה לא קיבלנו את הנספח השני ,נספח א'?

מר ישראל גל :

אה ,יש כאן מלא נספחים.

מר איציק ציזר :

לא יודע ,לא קיבלנו.

מר ישראל גל :

מלא נספחים ,תיק מלא .ההסכם ,איך שאושר ,למען

הגילוי הנאות ,העברנו אותו לידיעתכם .דרך אגב ,די להזכיר ,ועדת הכספים,
לפחות בקדנציה הקודמת ,אמרה כבר בהחלטתה שיש לקזז את הסכומים האלה
ולהפסיק את התחשבנות .הוועדה למחיקות ,בראשות השופט דוד בר אופיר -

מר איציק ציזר :

לא שאלתי את זה  ,שאלתי רק לא קיבלנו את הנספחים.
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מר ישראל גל :

לא היה מקום להעביר את כל התיק הזה .לפי ( 140א)

אתה יכול לעיין בו גם עכשיו אם אתה רוצה .אתם יכולים תמיד לעיין אצלה.

מר איציק ציזר :

איפה ,אצל מי?

מר ישראל גל :

אצל ,איך קוראים לה ,סיגל .זה במחלקה המשפטית,

אצל סיגל בגזברות .ההסכם מיידית הועבר.

מר איציק ציזר :

ולמה אנחנו לא מצב יעים עליו? למה הוא לא בא לדיון

ההסכם?

מר ישראל גל :

למה לא בא לדיון? –  ) 1זה הנוהל שעבדנו לפיו ,זה הכל.

זה הנוהל .אתה לא מצביע על שום הסדרים כספיים שנעשים פה כל יום ) 2 .אני
אשאל אותך ,כשאתה החת ללכת להליך של התביעה והוצאת אתה ויוסי נשרי
עשרות אלפי שקלים אם לא מאות אלפי שקלים על ההליך הזה ,איפה קיבלתם את
האישור לזה?

מר איציק ציזר :

על איזה תביעה?

מר ישראל גל :

על התביעה כנגד הקרן .מי עשה את זה? אתה ונשרי ,לא

יודע.

מר איציק ציזר :

אה ,אני ונשרי?

מר ישראל גל :

לא יודע .מי?

מר איציק ציזר :

אז למה הק רן לא החזירה את ה ?₪ 800,000 -
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מר ישראל גל :

אני שואל איפה קיבלתם את האישור.

מר איציק ציזר :

לא ,למה לא החזירו?

מר ישראל גל :

אני שואל אותך.

מר איציק ציזר :

יש פסק דין ,יש פסק דין.

מר ישראל גל :

ציזר ,אני שואל אותך ,איפה האישור.

מר איציק ציזר :

ל מה הקרן לא החזירה פסק דין?

מר ישראל גל :

איפה האישור ,ציזר?

מר איציק ציזר :

אני רק שואל אותך ,למה לא החזרתם את הכסף?

מר ישראל גל :

ציזר ,אני שואל אותך מי אישר לך.

מר איציק ציזר :

למה לא החזרת את הכסף?

מר ישראל גל :

מי אישר לך להוציא מאות אלפי שקל ים.

מר איציק ציזר :

החתול שומר על השמנת.

מר ישראל גל :

ציזר ,מי אישר לך להוציא מאות אלפי שקלים.

7

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 21/14

מר איציק ציזר :

תגיד לי למה.

מר ישראל גל :

אני שואל אותך ,איפה קיבלת את האישור?

מר איציק ציזר :

אתה עונה לי בשאלה או אתה עונה לי בתשובה?

מר ישראל גל :

אני שואל אותך ,תענה .תענה ,ציזר ,תענה .פעם אחת

תענה ,מי נתן לך את האישור לבזבז מאות אלפי שקלים מקופת העירייה?

מר איציק ציזר :

לבזבז מי נתן את האישור?

מר ישראל גל :

כן ,כן .מי? איפה קיבלת את ההחלטה?

מר איציק ציזר :

אתה מוכן להראות לי איפה אני הייתי מעורב בתביעה

הזאת ב ? 2005 -

מר ישראל גל :

אה ,זה לא אתה? סליחה .אז ראש העיר היה ,אני לא

יודע.

מר איציק ציזר :

זה שאתה נותן לי הכל עליי זה בסדר גמור.

מר ישראל גל :

אני יודע שאתה ונשרי ,אני רוצה לדעת מאיפה.

מר איציק ציזר :

א' – תראה את זה ,זה אחד .לפני שאתה אומר שטויות.

ב' – אני שואל ,בתור אחד שהיה חבר בקרן ,יש לכם פסק דין .איפה הכסף? איפה
השיק שנעלם?
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מר ישראל גל :

אני שואל אותך ,ציזר ,מאיפה היה לך ולראש העיר שלך

את הסמכות? מאיפה קיבלתם את ההחלטה להוציא מאות אלפי שקלים?

מר איציק ציזר :

מי זה אתם? מי זה אתם? בשם מי אתה מדבר?

מר ישראל גל :

ראש העיר ואתה.

מר איציק ציזר :

אני לא קיבלתי שום החלטה וגם לא תבעתי שום קרן,

להזכירך .לא זכור לי שאני רשום בתור תובע.

מר ישראל גל :

אז הכל נעשה לפי הנוהל .אם יש לך איזו שאלה לאלון

רום ,אתה יכול לשאול אותו ,ואני גומר את הסיפור הזה ,זה הכל.

מר רון מלכה:

יש ...שמנהלת המחוז חתמה על זה .היא חתומה על זה.

בחסותה הדבר הזה .על מה אנחנו מלינים.

מר איציק ציזר :

יש גם  2אנשים חתומים על אותו דף שאתה מחזיק שם

בניגוד עניינים .אז מה?

מר רון מלכה:

אם אתה חושב שיש משהו ,ת בדוק אותו.

מר איציק ציזר :

אם אני ארצה ,אני אבדוק.

מר רון מלכה:

אם מנהלת המחוז גילה אורון מובילה תהליך של גישור

ומסכימה על ההסכם הזה ,אז מה הבעיה?

מר ישראל גל :

גם מועצת העיר אמרה את דברה ,אבל ציזר ונשרי...
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מר איציק ציזר :

תגיד לי ,נראה לך ששני אנ שי שהם נמצאים גם בעמותה

וגם בעירייה?...

מר רון מלכה:

זה תשאל את גילה אורון ,אני לא יודע .היא חתמה על

זה.

מר איציק ציזר :

הסר דאגה מליבך ,שאלתי.

מר רון מלכה:

נו ,אז תשאל.

מר איציק ציזר :

הסר דאגה מליבך.

מר רון מלכה:

מאה אחוז.

מר איציק ציזר :

היא גם הואילה והתקשרה אליי אפילו.

עו"ד אלון רום:

בעניין הזה של החתימה של ישראל ,אני רוצה להבהיר

לחברי המועצה.

מר איציק ציזר :

גם שלך ,אלון ,לא רק של ישראל.

מר ישראל גל :

רגע ,אלון מה היה?

מר איציק ציזר :

אלון היה בא כוח העמותה .יש לי מסמך ,להוציא אותו

עכשיו?
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מר רון מלכה:

כן.

מר ישראל גל :

כן ,כן.

מר איציק ציזר :

בבקשה ,אלון.

עו"ד אלון רום:

אני מעולם לא הייתי בא כוח העמותה.

מר איציק ציזר :

בבקשה ,במקרה הבאתי אותו ,למרות שזה לא על סדר

היום .אבל אתם אוהבים ,אתם אוהבים שאני מדבר.

מר ישראל גל :

אבל ציזר -

מר איציק ציזר :

רגע ,שנייה ,ביקשת ,נכון?

מר ישראל גל :

כן.

מר איציק ציזר :

הנה ,אני אתן לך אותו.

מר רון מלכה:

אני רק רוצה לציין לפרוטוקול ,שהחתימה של ראש העיר

נעשתה בהתאם להנחייתי ,שכן הוא היחידי שהיה מורשה חתימה .הוא חתם את זה
מתו קף היותו ראש עיר .הוא לא היה מעורב בהליכים עצמם ,וההסכם שגובש בין
הצדדים גובש לאחר שהתייצבו עורכי הדין של הקרן ,והציגו את עמדתם בפני
הממונה על המחוז .אנחנו התייצבנו מבחינתנו ,גרשון האיר את עינינו וכל הדברים
האלה נעשו לאחר הליך ארוך .ועוד פעם ,החתימה של ישר אל היתה חתימת קיום,
שכן ,היות וישראל הוא ראש העיר -
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מר איציק ציזר :

אתה הרשית לו ,ואת הב  21.3.95 -כתבת מכתב לרשם

העמותות ,וחתמת 'אלון רום עו"ד ,בא כוח העמותה'.

מר רון מלכה:

תראה ,בוא תראה לי רגע ,אולי -

מר איציק ציזר :

הבנתי ,הבנתי .רק שאני אומר אמת שא ני אומר משהו.

מר ישראל גל :

ב - 1995 -

מר איציק ציזר :

עזוב ,זה לא קשור לעניין ,ישראל .זה לא קשור לעניין.

מר ישראל גל :

הוא לא בא כוח הקרן.

מר איציק ציזר :

אני מקריא מה כתוב ,לא יודע שום דבר .ב  1995 -לא

הייתי פה.

מר ישראל גל :

תקשיב ,אם אתה שואל לפני שאתה מכפיש ,אל תלמד -

מר איציק ציזר :

לא הכפשתי ,רק אמרתי עובדה והקראתי .זה הכל .אלון

הכחיש את זה בהתחלה.

מר רון מלכה:

? 1995

מר ישראל גל :

חבר'ה ,זה היה הקמת העמותה.

מר איציק ציזר :

אני לא אמרתי איזו שנה .אמרתי שהיית בא כוח

העמותה ,זה הכל .זה מה ש אמרתי וזה מה שהוכחתי.
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עו"ד אלון רום:

אני גם אבהיר לך שאני הייתי בעמדה כנגד העמותה,

אנחנו סירבנו לאשר את הכספים שהם רצו.

מר איציק ציזר :

זה לא הדיון .זו תשובה לרון שאמר שגילה אורון

חתומה.

מר רון מלכה:

זו לא תשובה .איזו תשובה? היא מנהלת המחוז...

מר איציק ציזר :

רון מה אתה רוצה? לא היתה לי טענה אליך.

מר ישראל גל :

אדון ציזר ,עכשיו אני רוצה לשמוע ממך .אדון ציזר ,אני

רק רוצה לדעת דבר אחד ,באיזו סמכות הוצאתם -

מר איציק ציזר :

מי זה הוצאתם?

מר ישראל גל :

אתה וראש העיר הקודם .הרי אתה מתייפייף ביושרך,

מאות אלפי שקלים ,לצורך תביעה שהיא מיותרת.

מר איציק ציזר :

מי זה אתם? מי זה אתם?

מר ישראל גל :

אתה וראש העיר ,כי אף אחד אחר לא יודע.

מר איציק ציזר :

איך? תגיד לי ,ב  2005 -התחילה התביעה.

מר ישראל גל :

לא יודע .אתה היית שותף שלו לכל אורך הדרך.
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מר איצ יק ציזר :

אתה היית שותף יותר ממני ,ישראל.

מר ישראל גל :

לא ,לא ,לא .אתה טועה.

מר איציק ציזר :

עם  3מנדטים ועם שכר .אז אל תספר לי סיפורים.

מר ישראל גל :

אתה שותף כל הדרך .שותף .זה לא מטריד אותך?...

מר איציק ציזר :

אתה מספר פה לכולם איך נעלם השיק ,אי ך  7שנים לא

ידעו איפה שיק .לא סיפרו על השיק.

מר ישראל גל :

מאות

אלפי

שקלים

שאתם

הוצאתם

ללא

אישור

העירייה ,מר ציזר ,ללא חתימות ,ללא הסכמה .אני רוצה לדעת מאיפה היתה לך
סמכות? גחמות פוליטיות?

מר איציק ציזר :

ישראל ,שנינו יודעים מה היה עם השיק הזה.

מר נפ תלי כהן :

אתה מוכן לעבור נושא? ישראל ,מיצינו ,קדימה .בחינוך

הוציאו עם הלב ,השתמשו בזה לפוליטיקה לבחירות.

מר איציק ציזר :

לפני חודש פרסמת את זה בלי הלב .בלי בושה.

מר ישראל גל :

אצל ציזר ,הכסף שהוא מוציא עם נשרי זה בסדר .תודה

רבה.

.2

דיון חוזר על פי ס עיף  , 46לבקשת חברי המועצה.
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מר ישראל גל :

דיון חוזר ,בבקשה ,ציזר.

מר איציק ציזר :

הדיון החוזר זה רק לגבי נציגים.

מר מיכלס גיל:

רק שנייה ,מי ביקש את הדיון החוזר?

מר מיכלס גיל:

ציזר.

מר איציק ציזר :

 6אנשים.

מר מיכלס גיל:

כמה צריכים לבקש?

מר ישראל גל :

לא משנה ,זה בסדר ,מותר להם .הכל על פי החוק.

מר מיכלס גיל:

לא ,כי חסרים להם אנשים.

מר איציק ציזר :

לא ,שנייה ,אני אתן לגיל ,אולי זה לא חוקי.

מר מיכלס גיל:

לא ,אני שואל.

מר איציק ציזר :

כן ,בבקשה גיל .מה אתה רוצה להגיד לי?

(מדברים ביחד)
מר איציק ציזר :

הנושא זה לא נשרי ,הנושא זה נציגי ציבור .ורק

להזכירכם שהישיבה היתה לפני חודש ,צר לי שלא הייתי ,הייתי פשוט בחו"ל .כבר
מאז עבר חודש ואתם מחליפים כבר  3נציגים מתוך ה  6 -שהצבעתם לפני חודש .זה
רק מראה על ההתנהלות ,ועכשיו אני אספר קצת על ההתנהלות  6 .חברי מועצה
ביקשו מידע לפי סעיף ( 140א) .לנושא אחד לא ניתנה תשובה ,אדון גדי ,וכתבתי לך
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שלא קיבלתי תשובה וזה לא הזיז לך ,והשאלה היתה האם נציגי ציבור לא
מאושרים השתתפו בדיוני והצבעות התאגידים והחברות? לא קיבלתי את התשובה,
סימסתי לך שלא קיבלתי .לא השפיע עלי ך .אבל אל תדאג ,תיכף תקבל את התשובה
ממני .הסתדרתי גם בלעדיך.

גב' הרציקוביץ יעל:

רגע ,מה התשובה של גדי?

מר איציק ציזר :

הוא לא התייחס אליי .בישיבת המועצה  3/14שהיתה

בינואר השנה ,אם אני זוכר טוב ,נאמר בבירור על ידי ראש העיר והיועצת
המשפטית דניאלה דאז  3ד ברים .נציגי ציבור יהיו כהגדרתם :לא פוליטיים,
ועומדים בדרישות החוק ,קרי ועדת בהרב או ועדת ברנר .מי שלא מכיר את
ההבדלים בין  2הוועדות ,ברנר זה תאגיד המים ובהרב זה כל התאגידים האחרים.
כל התאגידים ,כולל הבריכה העירונית באותה ישיבה נאמר ,ובבקשה שלנו לדיון
חוזר כתבנו את זה עם ציטוטים ,מובהרים בבדיקת אותה ועדה .ועוד נאמר ,שללא
אישור הוועדה ,אין אישור חברות מאף חבר .כל הציטוטים רשמנו לכם .יש לנו 5
תאגידים וחברות :כלכלית ,מתנ"ס ,מוסיקה ,בריכה ומי אונו .סך הכל  22נציגי
ציבור אנחנו פה אישרנו לפני שנה . 22 ,כמה אושרו עד היום ,אתם יודעים? . 10
מתוך  , 22רק  10אושרו 45% .הצלחה בשנה .ולמה?

מר מיכלס גיל:

אתה שוכח שהבריכה בכלל לא?...

מר איציק ציזר :

שנייה רגע ,אנחנו תיכף נראה אם הבריכה ...אם תקרא

את הפרוטוקול ,תראה שדניאלה אמרה  -כולל הבריכה ,כולל ישראל גל אמר – גם
הבריכה .אם אחרי זה שיניתם את דעתכם ,לא באתם לספר לנו את זה.

מר מיכלס גיל:

אף אחד לא שינה .אתה שינית.
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מר איציק ציזר :

תיכף נראה מה אני שיניתי ,לאט  -לאט .בוא נראה .למה

רק  10מתוך ה  22 -עברו? – כי כנראה נבחרו נציגים לא מתאימים שהוועדה לא
אישרה ,בעלי זיקה פוליטית או מקצועיות או ניגוד עניינים.

מר נפתלי כהן :

כמה מתוכם של המפלגה שלך?

מר איציק ציזר :

לי אין מפלגה ,לי יש סיעה .נפתלי ,רק שתדע.

מר ישראל גל :

כשנוח לו...

מר איציק ציזר :

עברה שנה ומה קרה? אלון רום החליט ,גיל ,זו תשובה

לשאלה שלך ,שאין צורך שהבריכה ת ועבר לוועדת בהרב .לא רק שהוא החליט ,הוא
גם שלח את זה לסגנה של גילה ,מכתב לפני כ  6 -חודשים .את זה דרך אגב לא סיפרו
למועצה פה ,פשוט החליטו שהם לא יעברו לוועדת בהרב .חלק מהמועמדים
שאושרו במועצה ,כלל לא הועבר לוועדת בהרב ,כולל נציגים שלך שאתה אפילו לא
יודע שהם נציגים שלך ,ותיכף אתה תשמע את השמות ,אם תרצה .אושרו רק  10מ -
 . 22נאמר בפירוש לגדי שהיה הנציג שלנו בוועדה אם אני לא טועה ,שהחלוקה
צריכה להיות  1/3חברי מועצה 1/3 ,נציגי ציבור ו  1/3 -עובדי עירייה .יש לפחות 2
מקומות שזה לא מתקיים ,ואף אחד לא שינה את זה ,כולל המת נ"ס .נאמר שיש
צורך להקפיד בנושא גברים ונשים ,לא יודע אם מישהו התייחס לזה ,אני לא
בדקתי את זה .חלק מהמאושרים ,מי שאישרו אותו מתוך ה  , 10 -השתתף בישיבות
טרום האישור שלו ,שזה אסור לו .וחלק מהלא מאושרים ,השתתף בישיבות שבטח
אסור לו.

מר נפתלי כהן :

הם משקיפים ,ל א היתה להם זכות הצבעה .תירגע ,אני

הייתי בישיבות האלה.
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מר איציק ציזר :

למה אתה מפריע לי?

מר נפתלי כהן :

למה אתה סתם זורק דברים?

מר איציק ציזר :

למה אתה מפריע לי?

מר נפתלי כהן :

למה אתה ?...הם היו כמשקיפים .באמת ,ציזר ,אם אתה

אומר דברים.

מר איציק צ יזר :

הם היו משקיפים?

מר נפתלי כהן :

הם ישבו על תקן משקיפים.

מר איציק ציזר :

בוא נבדוק ,בוא נבדוק.

מר נפתלי כהן :

אבל תהיה אמיתי.

מר איציק ציזר :

תיכף נבדוק ,זה פה .הפרוטוקולים פה  .נבדוק נפתלי,

ונראה אם תחזור בך במילה משקיפים.

מר נפתלי כהן :

אני לא חוזר בי.

מר איציק ציזר :

אה ,אז בוא נראה ,בוא נראה.

מר נפתלי כהן :

אז טעה מי שכתב את הפרוטוקול.

מר איציק ציזר :

אל תפריע לי אבל ,אחרי זה תגיד מה שאתה רוצה .אם
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אתה חושב שטעיתי במשהו ,תגיד לי 'ציזר ,אתה טועה' ,אני אשמח לקבל את
הטעות שלי .מה אומרת תק נה ( 2ד) למי שמכיר – "עובדי רשות ונציגי ציבור לא
ימונו אלא אם כן מועמדותם נבחנה בידי הוועדה לבדיקת מינויים" .מסתבר
שהמועמדים האלו לא יודעים את זה בכלל ,והגיעו לפגישות למרות שהם לא
מאושרים .עמי כחלון ,גם אתה לא יודע ,כי  3מתוך ה  4 -ישיבות ניהלת עם אנשים
שהם ל א מאושרים .גיל מיכלס כן יודע את זה.

מר עמי כחלון :

בחברה הכלכלית ישבה נציגה שלך ולא היו הצבעות.

מר איציק ציזר :

אני אשמח שתגיד לי שאני טועה.

מר עמי כחלון :

לא היו הצבעות ,היו דיווחים .היתה התנהלות ,להבדיל

ממועצת העיר.

מר איציק ציזר :

הם לא יכולים ל השתתף בהתנהלות .מה לעשות? אסור

להם .זה החוק ,זה החוק.

מר נפתלי כהן :

לא ,מותר להם המשקיפים ,נו.

מר עמי כחלון :

האוזן שלך פה ,מול הפה פה.

מר איציק ציזר :

הבנתי.

מר עמי כחלון :

תעביר מפה לפה ,זה קרוב .לא היו הצבעות.

מר נפתלי כהן :

תסתכל בפקודה ,מה קרה לך?
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מר איציק ציזר :

לא כתוב שאסור היה להצביע .לא ,לא כתוב.

מר עמי כחלון :

גם אתה יכולת לבוא.

(מדברים ביחד)
מר ישראל גל :

עזוב ,עמי .נו ,עזוב ,תן לו.

מר איציק ציזר :

א' – תקרא את החוק ,זה לא קשור להצבעה \ .אסור להם

להשתתף ,ידידי .מה לעשות?

מר נ פתלי כהן :

הם לא משתתפים.

מר עמי כחלון :

הם לא השתתפו ,לא היתה הצבעה ... .נציגה שלך .לא

היו הצבעות ,חבר'ה.

מר ישראל גל :

ציזר רוצה לתקוע את עבודות העירייה.

מר עמי כחלון :

שכולם יבואו .אצלי לא סגור ,הכל פתוח .אין ניגוד

עניינים ,הכל פתוח .רק שיבואו כול ם.

מר איציק ציזר :

לזכותו של גיל מיכלס ,דווקא אנשים שלא אושרו אצלו,

באמת גם כתוב בפרוטוקול שהם עדיין לא מונו והם יושבים בצד.

מר מיכלס גיל:

וגם הוזמנו בהזמנה נפרדת.

מר איציק ציזר :

יפה מאוד ,יפה מאוד .אתה רואה ,גם דברים טובים אני

יודע לציין .עכשיו בו א נעבור בדיוק על האנשים ,ואני לא אנקוט בשמות ,כי אין לי
שום דבר נגד האנשים האלו ,גם לטוב וגם לרע ,חלקם אני אפילו לא מכיר .בחברה
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עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 21/14

הכלכלית הצבענו על  1 , 4אושר 3 ,לא אושרו .אחת שלא אושרה ,המחליפה שלה
אושרה .זאת אומרת ,אושרו  2מתוך  , 4למרות שהוועדה אמרה שאין מח ליפים
בחברה הכלכלית ,אין מושג כזה בנציגי ציבור מחליפים בחברה הכלכלית .זאת
אומרת ,זאת שאושרה לא חזרה לפה לאישור ,ובעצם מתוך ה  4 -שאישרנו ,רק 1
מאושר .יש חדשים שהבאתם בפעם הקודמת ,וחדשים שאתם מביאים גם עכשיו.
שנה עברה ,יש לנו נציג ציבור אחד מאושר ,זה בחברה הכ לכלית .במתנ"ס יש לנו 7
נציגי ציבור 2 ,אושרו מתוך  3 , 7בכלל לא הוגשו ,שחלקם אתה אפילו לא מכיר את
השמות .יום אחד דיברנו בטלפון ,לא ידעת בכלל שהוא נציג שלך .אתה יודע שהוא
נציג שלך.

מר מיכלס גיל:

מי לא הוגש?

מר איציק ציזר :

אמרתי בלי שמות ,תברר ,חבל .אני ביררתי ,אני

השקעתי את הזמן .אז מתוך  2 , 7אושרו 2 ,לא אושרו ,ו  3 -לא הוגשו בכלל .עברה
שנה ,אם ה  3 -לא הוגשו ,ואתם חושבים שהם לא מתאימים ,לדעתי חלקם
פוליטיים ,תביאו אנשים אחרים .איך יכול להיות שבדירקטוריון של  5 – 17חסרים
שנה שלמה ואף אחד לא מדבר .הוועדה במקרה של המתנ"ס אמרה שמראש ה 14 -
הם לא נכונים ,הם צריכים להיות 1/3 , 1/3 , 1/3 :ולא  7ו . 7 -

מר רון מלכה:

זה לא נכון.

מר איציק ציזר :

אתה רוצה שאני אקריא לך את מה שאמרה הוועדה?

מר רון מלכה:

הוועדה אולי לא יודעת.

מר איציק ציזר :

אז בסדר ,אני אמרתי מה אמרה ה וועדה ,רון.
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מר רון מלכה:

שילכו לקרוא במשרד הפנים את התקנונים החדשים של

המתנ"סים שאושרו על ידי משרד הפנים.

מר איציק ציזר :

מצוין ,רון .אז אני מצפה שגיל יגיד לי שהוא בדק את

מה שאמרה הוועדה וזה לא נכון ,זה בסדר גמור .אבל לא שמעתי את זה .לא
שמעתי שמישהו א מר לוועדה 'אתם טועים' ,והציג להם מסמך .ויכול להיות שאתם
צודקים ,ש  14 -זה נכון .אז גם זה לא קרה .העמותה למוסיקה – ציון ח"ח ,הכל
תקין שם .בריכת השחייה – נאמר פה למועצת העיר לחברים ,שהחברים יעברו
לוועדת בהרב .הם כלל לא הועברו .מישהו פה החליט ,אם זה אלון רום או מישהו
אחר ,אני לא יודע ,שלא מעבירים אותם .הם לא שונים מכל תאגיד אחר ,בייחוד
שיש דו"ח של מבקר העירייה שהוא עדיין חסוי.

מר נפתלי כהן :

סליחה ,הבריה זה לא חברה ,אדוני?

מר ישראל גל :

תספר לו את הסיכום עם ציזר בהיותו עם נשרי...

מר איציק ציזר :

אני יכול ל קבל את הזמן שלי? אחרי זה תגיד כל מה

שאתה רוצה.

מר ישראל גל :

פעם יש איציר ופעם ציזר.

מר איציק ציזר :

אתה צודק ,אתה צודק .אבל ישראל גל יש תמיד ,אין

בעיה .מצוין.

מר ישראל גל :

זה נכון .אצלי לפחות זה...

מר איציק ציזר :

אתה מוכן לתת לי את הזמן שלי?
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מ ר נפתלי כהן :

תענה לי על השאלה ,זו לא חברה? אז מה הוא רוצה ,זה

לא תאגיד.

מר איציק ציזר :

בבריכת השחייה ,אני אחזור ,אולי לא הקשבת ,אתה,

אתה ,לא מישהו אחר ,אמרת ,כולל היועצת המשפטית ,אתה אמרת שהם ילכו.

מר ישראל גל :

בהחלט ,קיבלתי את ההמלצה שלכם.

מר איצי ק ציזר :

דרך אגב ,זכותך ,וכבר שמעתי איזה משפט שאמרת שרק

חמור לא משנה את דעתו בנושא -

מר ישראל גל :

קיבלתי את ההמלצה של ציזר את נשרי.

מר איציק ציזר :

אבל תן לי לדבר ,בבקשה .זכותך לבוא ולהגיד 'אני רוצה

לשנות את הדעה' .תבוא למועצת העיר ותגיד 'שלום ,שיניתי'  .כי אם שינית ,וזה
כבר לא צריך לעבור ועדת בהרב ,אז גם לאופוזיציה מגיעים נציגים.

מר ישראל גל :

קיבלתי את דעתם של ציזר את נשרי.

מר איציק ציזר :

אבל מה לעשות ,מבקר העירייה חושב אחרת מדעתך

ודעתי ,והוא אמר את דעתו במשהו שהוא הגיש לך וזה עוד חסוי ונגיע לזה.

מר רון מלכה:

ציזר ,סליחה ,הדו"ח הוא חסוי.

מר איציק ציזר :

אני אזכיר שבבריכת השחייה יש  4נציגי ציבור שכולם

פוליטיים ,אחד אולי כבר לא פוליטי.
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מר נפתלי כהן :

הו ,איזה צדיק .אצלך כולם הם פוליטיקאים .אם תדע

מה הכנסת בשנת בחירות אנשים לעבודה.

מר ישראל ג ל :

לא ,הוא היה חבר של נשרי ...שבוע שעבר .היום הוא לא.

מר נפתלי כהן :

אני לא מבין ,זה מטריף את הדעת .אני לא מאמין.

מר איציק ציזר :

ה  , 4 -הם מספר  2ביש עתיד ,מספר  7אצל ישראל ,מספר

 5אצל ישראל ,חבר מועצה לשעבר .וכמו שאמרתם אתה ודניאלה ,לא יהיו אנשים
פולי טיים

מר נפתלי כהן :

במפלגה שלך ,הוא שלך .הוא יו"ר הבריכה שלך ,אדון

ציזר .הוא יוצא המפלגה שלך.אני לא מבין .אדוני המבקר ,תדע לך ,מה שעכשיו
הוא אומר ,הוא מחרטט אותנו .למה? כי יו"ר הבריכה זה מהמפלגה שלו .יו"ר
הבריכה ,הוא מכחיש ,כמו שלום שרף ,אותו סיפור.

מר איציק ציזר :

מספר  15שלו ,איזה יו"ר הבריכה?

מר ישראל גל :

תגיד לי ,הוא לא היה מספר  2שלך?

מר איציק ציזר :

מי שלי?

מר נפתלי כהן :

סליחה ,הוא היה חבר מועצה מטעמך.

מר איציק ציזר :

היה.
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מר נפתלי כהן :

אז חיברנו את המפלגה -

מר איציק ציזר :

אה ,תודה ,תודה ,תודה .איזה כבוד .תודה רבה ,נפתלי.

איזה כבוד.

מר ישראל גל :

נפתלי ,תן לו ,תן לו .יש לנו משחק עוד היום.

מר עמי כחלון :

רגע ,אבל אין נציגים שלו שנפסלו? לא הבנתי.

מר נפתלי כהן :

היו"ר שלו.

מר איציק ציזר :

גם הנציגים שלי לא בסדר ,שיהיה לך ברור .כ ולם לא

בסדר.

מר עמי כחלון :

זה יעני אתה לא רוצה תושבי קרית אונו?

מר איציק ציזר :

לא ,חס וחלילה .חייבים תושבי קרית אונו ,הגיע הזמן

שתדע .חייבים .רק הם חייבים לעבור את ועדת בהרב ,זה מה שראש העיר שלך
אמר ,לא אני אמרתי .תאגיד המים ,כפי שאתם יודעים ,שנה וחצ י אין דירקטוריון.
אני חוזר ,שנה וחצי אין דירקטוריון .

מר ישראל גל :

אני אזכיר לך.

מר איציק ציזר :

אל תזכיר לי.

מר ישראל גל :

לא ,לא ,לא .אני אזכיר לך ,ציזר.
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מר איציק ציזר :

אחרי זה תזכיר לי.

מר ישראל גל :

הדיון חוזר.

מר איציק ציזר :

למה אבל אתה מפריע לי?

מר ישראל גל :

לא ,לא ,לא .אני אקצה לך -

מר איציק ציזר :

בזמן שלי מותר לי לעשות מה שאני רוצה.

מר ישראל גל :

לא ,לא ,לא .אני רוצה שתקרא את הדיון החוזר בבקשה.

מר נפתלי כהן :

תיצמד לדיון החוזר.

מר ישראל גל :

אני אצמיד אותך קצת להנחיות החוק.

מר איציק ציזר :

למה אתה?...

מר ישראל גל :

מר ציזר ,מר ציזר .ביקשת דיון חוזר ,אתה רוצה שאני

אכבד את הדיון החוזר שלך ,תיצמד לבקשה שלך.

מר איציק ציזר :

אני נצמד לבקשה שלי.

מר ישראל גל :

אתה לא נצמד לבקשה שלך .ביקשת דיון חוזר בדיוק,

אתה יודע מה שאתה רוצ ה שאני אקריא לך אותו? – ביקשת דיון חוזר על  2נציגים
שהוחלפו ואתה רוצה לערער עליהם .זה הכל .אתה לא צריך לעשות פה פיליבסטר
עכשיו של  8שעות.
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מר איציק ציזר :

פיליבסטר?

מר ישראל גל :

תיצמד ,תיצמד .תקשיב ,אתה רוצה לעשות דיון של ועדת

ביקורת? עכשיו אני אחזיר א ותך למה שאומר החוק ,גמרנו עם ההשתעשעות.
תיצמד למה שהגשת ,זה הכל .אתה רוצה לעשות פיליבסטר? זה הכל.

מר איציק ציזר :

אני מכבד את בקשתך ,ואני אסיים במשפט אחד.

מר ישראל גל :

תודה.

מר איציק ציזר :

אם נראה לך שהכל זה ...פה הפסקתי לדבר.

מר ישראל גל :

בסדר ,תודה רבה .מה היתה ההצעה שלך לסדר? או

שבאת להגיד הצעה אחרת לסדר? אתה הגשת דיון חוזר.

מר איציק ציזר :

נכון.

מר ישראל גל :

על סעיפים ברורים .אתה רוצה להביא אותם להצבעה או

שאתה לא רוצה להביא אותם להצבעה?

מר איציק ציזר :

דיון חוזר.

מר ישראל גל :

דיון ח וזר .אתה רוצה להביא אותם להצבעה? כן? מה

ההצעה שלך לדיון החוזר?

מר איציק ציזר :

זה דיון חוזר.
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מר ישראל גל :

איזה סעיפים היה עד עכשיו? תביא לי את הדיון החוזר

שלו ,על מי הוא ערער? בבקשה ,בוא נעלה את זה להצבעה חוזרת .שמענו את זה
מספיק ,זה היה נחמד אבל זה טוב ,בוא ניצמד לפרוצדורה .איפה הנציגים שערערת
עליהם?

מר עמי כחלון :

הוא לא רשם.

מר ישראל גל :

לא ,הוא רשם איזה נציגי ציבור .איפה נציגי הציבור

שהוא ערער עליהם?

מר גדי לייכטר:

זה לא מופיע.

גב' כוכבה קניסטר :

בלי שמות ,הוא ביקש.

מר ישראל גל :

זה לא דיון חוזר .תודה רבה .לא רשם?

מר איציק ציזר :

למה לא רשם? למה אתה לא יודע לקרוא אפילו? אני

אקריא לך" .אנו החתומים מטה" ,כתוב בעברית שחור על גבי עיתון" ,יורת מ 1/3 -
מחברי המועצה המבקשים דיון חוזר על פי סעיף  46לפקודת העיריות" כדאי
שתקרא אותו .הדיון י היה לגבי סעיפים ( 6א)( 6 ,ג)( 6 ,ד) ,מה לא רשמתי?

מר ישראל גל :

מה הם היו?

מר איציק ציזר :

עכשיו תביא אותם את הסעיפים האלה.

מר גדי לייכטר:

 ...מציע במקום?
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מר ישראל גל :

אין לו הצעה במקום ,הוא ערער .יש לך הצעה במקום?

מר איציק ציזר :

דיון חוזר ,זה לא הצעה במקום .זה דיון חוזר והצבעה.

(מדברים ביחד)
גב' הרציקוביץ יעל:

כשאני שואלת שאלה ואומרים לי 'לכי תגשי תלמדי את

החומר'.

מר איציק ציזר :

מה אתה רוצה מאיתנו? ביקשנו דיון חוזר.

מר גדי לייכטר:

 ...היתה צריכה לכתוב בדיוק ,לא לכתוב סעיף מספר

 . 1,2אם כבר את שואלת.

גב' הרציקוביץ יעל:

.3

אין לך את כל הפרוטוקולים?

אישור החלפת חברים בוועדות:
חברה לפיתוח קרית אונו :א) מר אסף שגיא במקום עידו קרצ'מר.
ב) גב' ססי טירנה במקום שירלי בן שטרית דאלל.
תאגיד המים :שירלי בן שטרית דאלל.

מר ישראל גל :

גמרנו,

אנחנ ו

ניצמד

לפרוטוקול

ולדיונים.

רבותי,

ברשותכם ,אני עובר לסעיף  , 3אנחנו נחזור להצבעה של סעיף  . 2סעיף  – 3החלפת
חברים בוועדות ,מר אסף שגיא במקום עידו קרצ'מר ,מי בעד?

מר עמי כחלון :

בחברה לפיתוח בקרית אונו.

מר ישראל גל :

כן ,החברה לפיתוח.
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גב' בומגרטן אלונה :

למה אתה לא רוצה את קרצ'מר?

מר ישראל גל :

ציזר מצליח ביוזמתו הרבה כנגד אנשים להבריח אנשים

טובים וראויים.

גב' בומגרטן אלונה:

זה בן אדם מצוין.

מר איציק ציזר :

למה אני אחראי על עידו קרצמר?

גב' בומגרטן אלונה:

זה גאון ,הבן אדם הזה גאון.

מר איציק ציזר :

כל מה שקורה זה אני? רגע ,שנייה ,אתה לא יכול

להצביע על סעיף  , 3כי עוד לא אישרת את סעיף . 2

מר ישראל גל :

לא ,סעיף ( 3א) ,אסף שגיא במקום עידו קרצ'מר.

מר איציק ציזר :

אבל עידו קרצ'מר ,הוא צריך להיות מאושר במה שהוא

מוריד עכשיו.

מר ישראל גל :

לא ,הוא יור ד עכשיו.

מר איציק ציזר :

אין מה לעשות ,זה החוק.

מר ישראל גל :

ירד .חבר'ה ,זה לא יקרה יותר .גדי יבדוק אתכם על

קוצו של יוד.
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מר עמי כחלון :

ישראל ,תעבור לסעיף...

מר איציק ציזר :

 ...זה לא נכון? במה טעינו?

מר ישראל גל :

לא טעיתם ,אתם מצוינים .קדימה .יבדקו אתכם על

קוצו של יוד .סעיף ( 3ב) גב' ססי טירנה במקום שירלי בן דאלל .מי בעד?

מר איציק ציזר :

אתה גם לא יכול ,זה גם קשור.

מר ישראל גל :

לא ,לא ,לא.

מר איציק ציזר :

מה לעשות?

מר ניר טאקו:

משה דאלי ,נפתלי כהן ,ישראל גל ,רון מלכה ,עמי

כחלון ,אלונה בומגרטן...

מר ישראל גל :

תאגיד המים -

מר איציק ציזר :

רגע ,מי נגד?

מר ישראל גל :

מי נגד? מי נמנע?  3נמנעים ,תודה רבה.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות:
חברה לפיתוח קרית אונו :ב) גב' ססי טירנה במקום שירלי בן
שטרית דאלל.

בעד ( ) 8

י שראל גל,

משה

דאלי,

כהן נפתלי,
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אלונה בומגרטן ,גיל מיכלס ,כוכבה קניסטר.
נגד ( ) 0
נמנע ( ) 3

איציק ציזר ,יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.

מר ישראל גל :

תאגיד המים ,שירלי בן דאלל ,לצרף אותה לתאגיד

המים .מי בעד?

מר שי דבורה :

לא משתתף בהצבעה.

מר ישראל גל :

אתה תמיד לא משתתף.

מר ניר טאקו:

בעד :משה דאלי ,נפתלי כהן ,ישראל גל ,רון מלכה ,עמי

כחלון ,אלונה בומגרטן  ,כוכבה קניסטר.

מר ישראל גל :

החלטה :

שי דבורה לא משתתף .מי נמנע?  2נמנעים :ציזר ויעל.

הוחלט ברוב קולות לאשר החל פת חברים בוועדות:
תאגיד המים :שירלי בן שטרית דאלל.

בעד ( ) 8

ישראל גל,

משה

דאלי,

כהן נפתלי,

רון מלכה,

עמי

אלונה בומגרטן ,גיל מיכלס ,כוכבה קניסטר.
נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

איציק ציזר ,יעל הרציקוביץ,

לא נכח בהצבעה (  ) 1שי דבורה.

.2

דיון חוזר על פי סעיף  , 46לבקשת חברי המועצה – המשך דיון.
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מר ישראל גל :

סעיף ( 6 . 2א).

מר גדי לייכטר:

( 6א) זה מתנ"ס ,אופיר רובין במקום עו"ד אורי עוז.

מר ישראל גל :

מי בעד ( 6א) שזה אומר במתנ"ס – אופיר רובין -

מר מיכלס גיל:

חוץ מזה ,הוא יעבור לוועדה ,א ם היא תחליט ש -

(מדברים ביחד)
מר ישראל גל :

אופיר רובין במקום עו"ד עוז נפתלי ,עו"ד רז נפתלי

במקום גב' אדריאנה שוולב ,אורלי נחום במקום מר מיכל ישראל פרטוש .מי בעד?

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,גיל ,כוכבה ,אלונה ,עמי ,רון

וישראל.

מר ישראל גל :

מי נ גד?

מר גדי לייכטר:

נגד – אין.

מר ישראל גל :

מי נמנע?

מר גדי לייכטר:

נמנעים :ציזר יעל ושי.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות:
מתנ"ס :אופיר רובין במקום עו"ד אורי עוז נפתלי ,עו"ד רז נפתלי
במקום הגב' אדריאנה שוולב ,אורלי נחום במקום מ ר מיכל ישראל
פרטוש.

בעד ( ) 8

ישראל גל,

משה

דאלי,

כהן נפתלי,
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אלונה בומגרטן ,גיל מיכלס ,כוכבה קניסטר.
נגד ( ) 0
נמנע ( ) 3

איציק ציזר ,יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.

מר ישראל גל :

מה הסעיף הבא?

מר גדי לייכטר:

הסעיף הבא זה ( 6ג).

מר ישראל גל :

( 6ג) לא צריך ,תאגיד המים שירלי בן דאלל.

מר גדי לייכטר:

לא ,אבל החלפנו את זה.

מר נפתלי כהן :

אני מבין את ציזר עכשיו.

מר ישראל גל :

אה( 6 ,ג) זה היה איך קוראים לה.

מר גדי לייכטר:

זה היה תוך כדי ישיבה ,היה שירלי בן דאלל.

מ ר ישראל גל :

אז אישרנו אותה.

מר גדי לייכטר:

לא ,בישיבה עצמה אישרתם את אהובה זהבי.

מר ישראל גל :

כן ,הם התנגדו לאהובה זהבי .מי בעד לאשר את עו"ד

אהובה זהבי לתאגיד המים.

מר שי דבורה :

עוד פעם תאגיד המים?
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מר ישראל גל :

כן.

מר איציק ציזר :

אין לך מה ללכת ,כי כבר המחליפה שלה אושרה.

מר ישראל גל :

עכשיו יש  3נשים בתאגיד המים על מנת לשמור.

מר איציק ציזר :

לא הבנו ,יש גם את זהבי?

מר ישראל גל :

היום יש ככה :היום יש רוב של נשים בתאגידים.

מר איציק ציזר :

א' – רוב של נשים תמיד טוב .אז למה אתם לא מספרים

את זה למשל?

מר ישראל גל :

כבר נאמר בישיבה הקודמת שלא היית.

מר איציק ציזר :

אה ,סליחה.

מר ישראל גל :

שהיה  6ועלה ל  . 7 -עכשיו יש לך  4נשים :עו"ד אהובה

זהבי ,עו"ד שאישרנו קודם שירלי דאלל ,חגית א קיבוטי מהעירייה ועו"ד הילי .יש
 4עורכות דין ,אישרו אותי ביש יבה הקודמת ואני מודה לכם על שלא ערערתם עליי.
ויש את דורון חזן וזהו.

מר איציק ציזר :

ויש עוד אחד.

מר ישראל גל :

ויש את עו"ד שמואל משהו .כולם עורכי דין חוץ ממני.

גב' כוכבה קניסטר :

אם כולם עורכי דין ,אז אתה שופט.
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מר גדי לייכטר:

היית באמצע הצבעה.

מר ישראל גל :

אז מי בעד לאשר את ( 6ג) אהובה זהבי .מי בעד?

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,גיל ,כוכבה ,אלונה ,עמי ,רון

וישראל .מי נגד? אין .נמנעים :ציזר ויעל .שי לא משתתף בהצבעה.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות:
תאגיד המים :עו"ד אהובה זהבי.

בעד ( ) 8

ישראל גל,

משה

דאלי,

כהן נפתלי,

רון מלכה,

עמי

כחלון,

אלונה בומגרטן ,גיל מיכלס ,כוכבה קניסטר.
נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

איציק ציזר ,יעל הרציקוביץ,

לא נכח בהצבעה (  ) 1שי דבורה.

מר גדי לייכטר:

החברה הכלכלית.

מר ישראל גל :

מה זה היה?

מר גדי לייכטר:

היה אבי יעקובי במקום ז'נט נוסבאום ,ועידו קרצ'מר

במקום מירב אלחנתי.

מר ישראל גל :

אז עידו ירד .הוא ויתר .אבי יעקובי במקום ז'נט

נוסבאום .מי בעד?

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,גיל ,אלונה ,כוכבה ,עמי ,רון
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וישראל .מי נגד? אין .נמנעים :ציזר ויעל.

??? :

החלטה :

שי לא השתתף.

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות:
החברה הכלכלית  :אבי יעקובי במקום ז'נט נוסבאום.

בעד ( ) 8

ישראל גל,

משה

כהן נפתלי,

דאלי,

רון מלכה,

עמי

כחלון,

אלונה בומגרטן ,גיל מיכלס ,כוכבה קניסטר.
נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

איציק ציזר ,יעל הרציקוביץ,

לא נכח בהצבעה (  ) 1שי דבורה.

.3

אישור החלפת חברים בוועדות:
חברה לפיתוח קרית אונו :א) מר אסף שגיא במקום עידו קרצ'מר.
ב) גב' ססי טירנה במקום שירלי בן שטרית דאלל.
תאגיד המים :שירלי בן שטרית דאלל – .המשך דיון.

מר ישראל גל :

נגמר הסעיף ,תודה רבה .גמרנו גם את ההצבעה על אסף

שגיא ועידו קרצ'מר ,על ססי טירנה .אה ,אנחנו צריכים עוד פעם על אסף שגיא
ועידו קרצ'מר ,כי הוא אמר לעצור את זה עד הישיבה הזאת .אז מי בעד אסף שגיא
במקום עידו קרצ'מר בחברה לפיתוח קרית אונו.

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,גיל ,כוכבה ,אלונה ,רון ,עמי

וישראל.

מר ישראל גל :

מי נגד?

37

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 21/14

מר גדי לייכטר:

אין.

מר ישראל גל :

מי נמנע?

מר גדי לייכטר:

ציזר ויעל.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות:
חברה לפיתוח קרית אונו:
ב) מר אסף שגיא במקום מר עידו קרצ'מר.

בעד ( ) 8

ישראל גל,

משה

דאלי,

כהן נפתלי,

רון מלכה,

עמי

כחלון,

אלונה בומגרטן ,גיל מיכלס ,כוכבה קניסטר.
נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

איציק ציזר ,יעל הרציקוביץ,

לא נכח בהצבעה (  ) 1שי דבורה.

4.

שינוי תב"ר  2366צמד גנים ברח' סעדיה גאון ,הקטנת מקורות המימון
בסך  1.458א ש"ח מקרנות הרשות והוספת  1.458א ש"ח ממשרד
החינוך.

מר ישראל גל :

תודה רבה ,שינוי תב"ר .בבקשה ,גדי ,להסביר בקצרה.

מר גדי לייכטר:

אני אסביר .אין שינוי בתב"ר עצמו .אנחנו קיבלנו את

ההרשאות ממשרד החי נוך ,אז אנחנו מגדילים את מקורות המימון מהעירייה,
במקום זה מקור המימון יהיה ממשרד הפנים.

מר ישראל גל :

תודה .אפשר לאשר?

38

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 21/14

מר גדי לייכטר:

החלטה :

מי בעד? פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר שינוי תב"ר  2366צמד גנים ברח' סעדיה גאון,
הקטנת מקורות המימון בסך  1.458א ש "ח מקרנות הרשות והוספת
 1.458א ש"ח ממשרד החינוך.

בעד

פה אחד.

לא נכח בהצבעה (  ) 1שי דבורה

.5

אישור הגב' סיוון דדון עמרה ,סגנית הגזבר ,כמורשית חתימה באגף
הגבייה בהיעדרו של מנהל האגף.

מר ישראל גל :

אישור הגב' סיוון דדון עמרה ,סגנית הגזבר ,כמורשית

חתימה בא גף הגבייה ,בהיעדרו של מנהל האגף .כפי שידוע לכם ,יצחק אהרון כבר
חולה הרבה מאוד זמן ,לא יוצא מהבית .בשביל לעשות את פעולות הגבייה ,אנחנו
צריכים לשנות את זכות החתימה או לצרף אותה ,וההמלצה שלנו זו הגב' הסגנית
של גרשון .מי בעד?

מר גדי לייכטר:

החלטה :

פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר את הגב' הגב' סיוון דדון עמרה ,סגנית הגזבר,
כמורשית חתימה באגף הגבייה בהיעדרו של מנהל האגף.

בעד

פה אחד.

לא נכח בהצבעה (  ) 1שי דבורה

.6

אישור חח"ד לעירייה לשנת . 2015

מר ישראל גל :

אישור חח"ד לעירייה לשנת  – 2015גרשון.
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מר גרשון טוסק:

צירפנו פה את הדף ,זו שנה שלישית על אותו סכום,

אנחנו לא מעלים את החח"ד ,אנחנו מאשרים אותו כאן במועצת העיר ובמשרד
הפנים ,משתדלים גם לא להשתמש בו .נכון לה יום זה  10מיליון .₪

מר ישראל גל :

מי בעד?

מר גדי לייכטר:

פה אחד.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר חח"ד ל עירייה לשנת . 2015

בעד

פה אחד.

לא נכח בהצבעה (  ) 1שי דבורה

.7

אישור ערבות לחברה למרכז ספורט ובריאות ע"ס  500אש"ח.

מר ישראל גל :

אישור ערבות למרכז ספורט ובריאות ע"ס .₪ 500,000

מר איציק ציזר :

בדרך כלל זה היה .₪ 300,000

מר ישראל גל :

כן.

מר איציק ציזר :

למה ?₪ 500,000

מר ישראל גל :

כי בחודשי המלחמה ...החזר הלוואה גדולה .מי בעד?

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,גיל ,כוכבה ,אלונה ,עמי ,רון

וישראל.
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מר ישראל גל :

מי נגד?

מר גדי לייכטר:

אין.

מר ישראל גל :

מי נמנע?

מר גדי לייכטר:

נמנעים צ יזר ויעל.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר ערבות לחברה למרכז ספורט ובריאות ע"ס
 500אש"ח.

בעד ( ) 8

ישראל גל,

משה

דאלי,

כהן נפתלי,

רון מלכה,

עמי

כחלון,

אלונה בומגרטן ,גיל מיכלס ,כוכבה קניסטר.
נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

איציק ציזר ,יעל הרציקוביץ .

לא נכח בצבעה (  ) 1שי דבורה.

.8

תוספת לתב"ר המקורי שיפוץ מרכז יום לקשיש (בית אורנשטיין) ע"ס
 650אש"ח וביטול הגדלה ע"ס  11.5מלש"ח עקב ביטול פרויקט
התרומה.

מר ישראל גל :

תוספת לתב"ר המקורי שיפוץ מרכז ע"ס ₪ 650,000

וביטול הגדלה של  11.5מיליון  .₪זה ציינתי לכם שאנחנו מבטלים את התב"ר הזה
בעבר .מי בעד?

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,גיל ,כוכבה ,אלונה ,עמי ,רון

וישראל.
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מר ישראל גל :

מי נגד? מי נמנע?

מר גדי לייכטר:

נמנעים :ציזר ויעל.

גב' בומגרטן אלונה:

ציזר ,אני מתפלאת עליך ,אנחנו עוד מעט קשישונים.

תד אג לנו לבית קשיש.

מר ישראל גל :

לא ,הוא אומר למה הורדתם  11.5מיליון .₪

מר איציק ציזר :

אני חייב להשאיר כסף לסעיף שלך ,את לא מבינה.

גב' בומגרטן אלונה:

עזוב ,עדיף קשישונים .לא ראיתי את זה ,עכשיו אני

רואה את זה לראשונה.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר תו ספת לתב"ר המקורי שיפוץ מרכז יום
לקשיש (בית אורנשטיין) ע"ס  650אש"ח וביטול הגדלה ע"ס 11.5
מלש"ח עקב ביטול פרויקט התרומה.

בעד ( ) 8

ישראל גל,

משה

דאלי,

כהן נפתלי,

רון מלכה,

עמי

כחלון,

אלונה בומגרטן ,גיל מיכלס ,כוכבה קניסטר.
נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

איציק ציזר ,יעל הרציקוביץ,

לא נכח בהצבעה (  ) 1שי דבורה.

.9

אישור נסיעה של רב העיר הרב רצון ערוסי וחברת המועצה הגב' אלונה
בומגרטן עם משלחת התלמידים לפולין בין התאריכים 3-11/3/15
והשתתפות הרשות בהוצאות המסע (כ  )₪ 5,600 -פלוס הוצאות אש"ל
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על פי החוק לכל אחד.

מר ישראל גל :

רבותיי ,בחודש מרץ יוצאת משלחת לפולין .השנה אנחנו

רוצים לצרף את רב העיר ,הרב רצון ערוסי ואת חברת המועצה אלונה בומגרטן.
כמובן שאנחנו מצרפים תמיד כמו הנוהל הקודם ,וזו מנהלת מאגף החינוך .

מר איציק ציזר :

מי ,רון?

מר ישראל גל :

הם לא החל יטו עוד אצלם.

מר רון מלכה:

עוד לא החלטנו.

מר ישראל גל :

אבל אפשר לאשר את הסכום לדעתי.

גב' בומגרטן אלונה:

תגיד לי ,למה הבאת לי את הרב זה? רציתי את איציק

ציזר.

מר ישראל גל :

אני חושב שמערכת היחסים בינך ובין ציזר -

מר מיכלס גיל:

לא יזיק לך ללמוד קצ ת תורה .באמת שלא.

מר איציק ציזר :

א' – אני לא חושב שבעלך ייתן לך.

גב' בומגרטן אלונה:

למה ,זה איציק.

מר איציק ציזר :

אפשר לנסות פעם .יש לי  3שאלות .א' – אני מכבד ואני

בעד .אני מבקש קודם כל שיהיה כתוב שהם לא ישנים באותו חדר .ב' – אני מתפלא
43

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 21/14

שעברה שנה וב כל זאת היא לא לוקחת אותו לסאנוק .אתם לא נוסעים לסאנוק?
שלח אותם גם לסאנוק ,אולי הם יביאו את החיבור.

מר רון מלכה:

אגב ,גם בסאנוק היה מהפך פוליטי.

מר איציק ציזר :

אה ,זה שאירח אתכם כבר לא?

מר רון מלכה:

הפסיד.

מר מיכלס גיל:

והחדש לא רוצה אותנו.

מר איציק ציזר :

אז לא תהיה ברית ערים תאומות?

מר רון מלכה:

 ...אנחנו לוקחים על עצמנו...

מר איציק ציזר :

ג' – זה שאתה לא נוסע ,ישראל ,זה מפתיע.

מר ישראל גל :

אז עכשיו אתה מאשר?

מר איציק ציזר :

בטח.

מר ישראל גל :

בעד ,פה אחד.

מר גדי לייכטר:

אושר פ ה אחד.

גב' בומגרטן אלונה:

אתה יודע למה הוא מאשר? הוא מבסוט מזה שדחפת לי

את הרב,אני מכירה אותו.
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מר איציק ציזר :

לא ,לא .א' – סוף  -סוף מישהו ישים אותך בדרך הישר.

ב' – הוא לא יודע ששילמתי לטייס שתישארי שם.

מר ישראל גל :

אני רוצה להגיד לך ,אם את כל כך רוצ ה ,אני מוכן לאשר

את ציזר איתך ביחד ,שתהיה פעם ראשונה שלשה.

מר מיכלס גיל:

אבל שנה הבאה אני רוצה לנסוע עם יעל.

גב' בומגרטן אלונה:

ישראל ,אם אני לא אוכל לנסוע בגלל אילוצים של

עבודה ,עד מתי אפשר לשנות?

מר ישראל גל :

אם צריכים לשנות את השם ,צריכים להביא אותו

למועצת העיר?

גב' בומגרטן אלונה:

אה ,כן ,אי אפשר?

מר איציק ציזר :

הנה אני אומר לך ,אני מוכן שיהיה סבב טלפוני ,לא

חייבים שתהיה ישיבה .אם לא תוכלי ותרצי לשנות.

גב' בומגרטן אלונה:

אם אני לא אצליח לנסוע מאילוצים.

מר נפתלי כהן :

ישראל ,אם היא לא נוס עת ,שלח את משה.

מר ישראל גל :

נדבר על זה .אתה רוצה משהו שאין עדיין.

גב' בומגרטן אלונה:

אני יודעת שאתה רק מבסוט מזה ששמו לי את הרב .אני
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מכירה אותך .אם היו נותנים לי לנסוע עם עמי כחלון ,לא היית מפרגן לי ,נכון? רק
בשביל שזה רב.

מר איציק ציזר :

אני לדעתי הוא ימרוט את השיער הרב.

מר מיכלס גיל:

אבל אולי נקיים דיון על האש"ל.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר נסיעה של רב העיר הרב רצון ערוסי וחברת
המועצה הגב' אלונה בומגרטן עם משלחת התלמידים לפולין בין
התאריכים  3-11/3/15והשתתפות הרשות בהוצאות המסע (כ 5,600 -
 )₪פלוס הוצאות אש"ל על פי החוק לכל אחד.

בעד

פה אחד.

לא נכח בהצבעה (  ) 1שי דבורה.

. 10

אישור פתיחת חשבונות בנק (חשבון הורים ורשות) בי"ס דמוקרטי
וקביעת מורשי חתימה.

מר ישראל גל :

גרשון ,בבקשה ,פתיחת חשבונות בנק.

מר גרשון טוסק:

יש לנו היום את בית הספר הדמוקרטי ,שהוא גם קיבל

הכרה והוא גם מוכר ורשמי.

מר רון מלכה:

ואינו רשמי .מוכר שאינו רשמי.

מר גרשון טוסק:

אבל אנחנו פותחים לו חשבון בית ספר ,גם לכספי

עירייה וגם לכספי הורים.
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מר ישראל גל :

מוכר ורשמי.

מר רון מלכה:

אה ,לא .כי גם האנתרופוסופי בדרך לקבל מוכר שאינו

רשמי .התבלבלתי עם האנתרופוסופי.

מר גרשון טוסק:

בלבלת אותי .סליחה ,אני חוזר ,בית ספר דמוקרטי.

מר ישראל גל :

הוא מוכר ,צריכים לפתוח לו חשבון כמו כל בי"ס.

מר גרשון טוסק:

נכון להרגע ,בחשבון העירייה בדרך כלל חותמים מנהל

ומזכירה ,בחשבון הורים חותם מ נהל ומזכירה או נציג ועד הורים .כרגע אנחנו
מבקשים לאשר את  2השמות .אנחנו אישרנו בישיבת מועצה קודמת או לפני 2
ישיבות שאם המזכירות מתחלפות וכו' ,שנוכל לאשר את זה אוטומאטית .כרגע יש
לנו אישור של המנהל שהוא מורשה החתימה ב  2 -החשבונות ,אין לנו את השמות
של נציג הע ירייה ונציג ועד ההורים .אנחנו מבקשים כרגע לאשר את זה ,שהם יוכלו
לפתוח חשבון בנק ,ונעביר את השמות אחר כך.

מר איציק ציזר :

אם אין שמות ,את מה אנחנו מאשרים? לא הבנתי.

מר גרשון טוסק:

מורשה חתימה למנהל בית הספר ומזכירה.

מר ישראל גל :

כמו שמאשרים לכל בתי הספר.

מר גרשון טוסק:

כמו בכל בתי הספר וחשבון העירייה ,ומנהל ו/או

מזכירה או נציג ועד הורים בחשבון ועד ההורים .המנהל זה אהוד משהו.

מר ישראל גל :

אפשר לאשר? מי בעד?
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מר גדי לייכטר:

פה אחד.

מר ישראל גל :

לא .ציזר ,אתם בעד?

מר גדי לייכטר:

כן.

מר י שראל גל :

פה אחד ,תודה רבה.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבונות בנק (חשבון הורים ורשות)
בי"ס דמוקרטי וקביעת מורשי חתימה( .מנהל ומזכירה בחשבון
עירייה ונציג ועד הורים בחשבון הורים

בעד

פה אחד.

לא נכח בהצבעה (  ) 1שי דבורה.

. 13

הארכת חוק עזר לסלילת כביש ים ( עד .) 1/1/17

מר ישראל גל :

דו"חות כספיים.

מר גדי לייכטר:

לא ,לפני כן ,אולי הצבעה של חוק העזר.

מר ישראל גל :

חוק עזר עירוני .חבר'ה ,גרשון רוצה להביא סעיף אחד

מחוץ לסדר היום.

מר גרשון טוסק:

יש לנו איזו בקשה להארכת חוק עזר לסלילת כבישים.

חוק העזר של עיריית קרית האונו פורסם ברשומות ב  , 1.6.14 -מדברים על חוק עזר
לסלילת כבישים .אני יצאתי מתוך הנחה שחוק עזר חדש מאושר ל  5 -שנים ויש לנו
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אישור עד יוני  . 2016קיבלנו עכשיו מכתב ממשרד הפנים שהחוג פג כי הוא מ , 2010 -
ומה  1.1.15 -לא נוכל להשתמש בו .אנחנו מבקשים את אי שור המועצה להאריך את
החוק ל  2017 -כמו שאנחנו חשבנו בהתחלה .עם אישור המועצה אני רץ למשרד
הפנים ,להביא את אישור משרד הפנים .אין שינוי במחירים ,אין שינוי בחוק .אותו
דבר.

מר ישראל גל :

מי בעד?

מר גדי לייכטר:

פה אחד.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר הארכת חוק עזר לסלילת כבישים עד 1/1/17

בעד

פה אחד.

. 11

הצגת דו"חות כספיים :א) דו"ח רבעוני  2לשנת  – 2014עיריית קרית
אונו .ב) דו"ח רבעוני  3לשנת  – 2014עיריית קרית אונו.

מר ישראל גל :

יש שאלות לגבי הדו"חות הכספיים? תודה רבה.

מר איציק ציזר :

גדי ,תגיד מילה בפורום מה היה פה בשבע...

מר ישראל גל :

גדי כועס עליך שהרצת אותו למעלה ולא הבאת את

החומר מסודר.
מר איציק ציזר :

גדי מריץ אותי למעלה כל שבועיים .אז שירוץ פעם אחת,

לא יזיק לו .שירגיש איך הוא מריץ חברי מועצה מכל מיני פעולות.
מר גרשון טוסק:

אני מבקש שיהיה מוקלט שהגש תי לחברי המועצה את

הדו"ח הרבעוני מספר  2לחודש יוני ואת הדו"ח הרבעוני מספר  3לחודש ספטמבר.
מר איציק ציזר :

באיחור רב ,לאור בקשתו של חבר המועצה.

מר גרשון טוסק:

יש ...בשבילך ,חודש ספטמבר אושר בדיוק לפני  5ימים.

מר ישראל גל :

בסוף נובמבר הוא אושר.
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מר גרש ון טוסק:

זה לא נכון מה שאתה אומר ,כי יוני זה דו"ח סקור ,ואני

לא יכול להציג אותו לפני אישור משרד הפנים שהגיע ממש בסוף ספטמבר לפני
החגים .אני יכול להראות לך את החותמת של משרד הפנים .בכל מקרה ,הדו"חות
אושרו ותודה לאל ,הכל בסדר.
מר איציק ציזר :

יש לך עוד דו" ח אחד.

מר גרשון טוסק:

עוד דו"ח אחד.

מר ישראל גל :

תודה רבה.

מר מיכלס גיל:

תצטרך לתקן אותו עוד מעט.

מר גרשון טוסק:

את הדו"ח לא מתקנים .גמרנו ,נשלח.

סיום הישיבה !

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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קובץ החלטות
.2

החלטה:

דיון חוזר על פי סעיף  , 46לבקשת חברי המועצה.

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות:
מתנ"ס :אופיר רובין במקום עו"ד אורי עוז נפתלי ,עו"ד רז נפתלי
במקום הגב' אדריאנה שוולב ,אורלי נחום במקום מר מיכל ישראל
פרטוש.

בעד ( ) 8

ישר אל גל,

משה

דאלי,

כהן נפתלי,

רון מלכה,

עמי

כחלון,

אלונה בומגרטן ,גיל מיכלס ,כוכבה קניסטר.
נגד ( ) 0
נמנע ( ) 3

איציק ציזר ,יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות:
תאגיד המים :עו"ד אהובה זהבי.

בעד ( ) 8

ישראל גל,

משה

דאלי,

כהן נפתלי,

רון מלכה,

עמי

כחלון,

אלונה בומגרטן ,גיל מיכלס ,כוכבה קניסטר.
נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

איציק ציזר ,יעל הרציקוביץ,

לא נכח בהצבעה (  ) 1שי דבורה.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות:
החברה הכלכל ית :אבי יעקובי במקום ז'נט נוסבאום.

בעד ( ) 8

ישראל גל,

משה

דאלי,

כהן נפתלי,

רון מלכה,

אלונה בומגרטן ,גיל מיכלס ,כוכבה קניסטר.
נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

איציק ציזר ,יעל הרציקוביץ .
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לא נכח בהצבעה ( ) 1

.3

שי דבורה

אישור החלפת חברים ב וועדות:
חברה לפיתוח קרית אונו :א) מר אסף שגיא במקום עידו קרצ'מר.
ב) גב' ססי טירנה במקום שירלי בן שטרית דאלל.
תאגיד המים :שירלי בן שטרית דאלל.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות:
חברה לפיתוח קרית אונו :ב) גב' ססי טירנה במקום שירלי בן
שטרית דאלל.

בעד ( ) 8

ישראל גל,

משה

דאלי,

כהן נפתלי,

רון מלכה,

עמי

כחלון,

אלונה בומגרטן ,גיל מיכלס ,כוכבה קניסטר.
נגד ( ) 0
נמנע ( ) 3

איציק ציזר ,יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות:
תאגיד המים  :שירלי בן שטרית דאלל.

בעד ( ) 8

ישראל גל,

משה

דאלי,

כהן נפתלי,

רון מלכה,

עמי

כחלון,

אלונה בומגרטן ,גיל מיכלס ,כוכבה קניסטר.
נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

איציק ציזר ,יעל הרציקוביץ,

לא נכח בהצבעה (  ) 1שי דבורה.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפ ת חברים בוועדות:
חברה לפיתוח קרית אונו:
ב) מר אסף שגיא במקום מר עידו קרצ'מר.

בעד ( ) 8

ישראל גל,

משה

דאלי,

כהן נפתלי,
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אלונה בומגרטן ,גיל מיכלס ,כוכבה קניסטר.
נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

איציק ציזר ,יעל הרציקוביץ,

לא נ כח בהצבעה (  ) 1שי דבורה.

.4

שינוי תב"ר  2366צמד גנים ברח' סעדיה גאון ,הקטנת מקורות המימון
בסך  1.458אש"ח מקרנות הרשות והוספת  1.458אש"ח ממשרד
החינוך.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר שינוי תב"ר  2366צמד גנים ברח' סעדיה גאון,
הקטנת מקורות המימון בסך  1.458אש"ח מק רנות הרשות והוספת
 1.458אש"ח ממשרד החינוך.

בעד

פה אחד.

לא נכח בהצבעה (  ) 1שי דבורה.

.5

אישור הגב' סיוון דדון עמרה ,סגנית הגזבר ,כמורשית חתימה באגף
הגבייה בהיעדרו של מנהל האגף.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את הגב' הגב' סיוון דדון עמרה ,סגנית הגזבר,
כמורשית חתימה באגף הגבייה בהיעדרו של מנהל האגף.

בעד

פה אחד.

לא נכח בהצבעה (  ) 1שי דבורה.

.6

אישור חח"ד לעירייה לשנת . 2015
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החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר חח"ד לעירייה לשנת . 2015

בעד

פה אחד.

לא נכח בהצבעה (  ) 1שי דבורה.

.7

החלטה:

אישור ערבות לחברה למרכז ספורט ובריאות ע"ס  500אש"ח.

הוחלט ברוב קולות לאשר ערבות לחברה למרכז ספורט ובריאות ע"ס
 500אש"ח.

בעד ( ) 8

ישראל גל,

משה

דאלי,

כהן נפתלי,

רון מלכה,

עמי

כחלון,

אלונה בומגרטן ,גיל מיכלס ,כוכבה קניסטר.
נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

איציק ציזר ,יעל הרציקוב יץ.

לא נכח בהצבעה (  ) 1שי דבורה.

.8

תוספת לתב"ר המקורי שיפוץ מרכז יום לקשיש (בית אורנשטיין) ע"ס
 650אש"ח וביטול הגדלה ע"ס  11.5מלש"ח עקב ביטול פרויקט
התרומה.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר תוספת לתב"ר המקורי שיפוץ מרכז יום
לקשיש (בית אורנשטיין) ע"ס  650אש "ח וביטול הגדלה ע"ס 11.5
מלש"ח עקב ביטול פרויקט התרומה.

בעד ( ) 8

ישראל גל,

משה

דאלי,

כהן נפתלי,

רון מלכה,

אלונה בומגרטן ,גיל מיכלס ,כוכבה קניסטר.
נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

איציק ציזר ,יעל הרציקוביץ,
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לא נכח בהצבעה (  ) 1שי דבורה.

.9

אישור נסיעה של רב העיר הרב רצון ערוסי וחברת המועצה הגב' אלונה
בומגרטן עם משלחת התלמידים לפולין בין התאריכים 3-11/3/15
והשתתפות הרשות בהוצאות המסע (כ  )₪ 5,600 -פלוס הוצאות אש"ל
על פי החוק לכל אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר נסיעה של רב העיר הרב רצון ערוסי וחברת
המועצה הגב' אלונה בומגרטן עם משלחת התלמידים לפולין בין
התאריכים  3-11/3/15והשתתפות הרשות בהוצאות המסע (כ 5,600 -
 )₪פלוס הוצאות אש"ל על פי החוק לכל אחד.

בעד

פה אחד.

לא נכח בהצבעה (  ) 1שי דבורה

. 10

אישור פתיחת חשבונות בנק (חשבון הורים ורשות) בי"ס דמ וקרטי
וקביעת מורשי חתימה.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבונות בנק (חשבון הורים ורשות)
בי"ס דמוקרטי וקביעת מורשי חתימה( .מנהל ומזכירה בחשב ו ן
עירייה ונציג ועד הורים בחשבון הורים)

בעד

פה אחד.

לא נכח בהצבעה (  ) 1שי דבורה.
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. 13

אישור הארכת חוק עזר לס לילת כבישים ( עד .) 1/1/17

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר הארכת חוק עזר לסלילת כבישים עד 1/1/17

בעד

פה אחד.

לא נכח בהצבעה ( )1שי דבורה.

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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