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 דיווח ראש העיר. .1

 

, כשיאנחנו משתתפים בצערם של משפחת  –ערב טוב. א'   :מר ישראל גל

ויו"ר המועצה הדתית לשעבר שנפטר השבוע אחרי מחלה קשה. אנחנו  חבר המועצה 

מינו מפה, הוא עשה פעילות ציבורית רבת תו ונשלח לה את תנחוננחם את משפח

 שנים. זה לעניין הזה. 

לעניין אחר, הרגע סיימנו את אירוע מצטייני החינוך, אירוע מרגש, שהודינו 

לפורשים והודינו למצטיינים. דבר אחד היה קשה לי שם, שלא היה מקום לאנשים 

 לשבת בקריה האקדמית. 

 

 מתחיל?  מתי ההסכם עם הקולנוע  :איציק ציזרמר 

 

אגב, גם ההסכם עם הקולנוע לא יספיק, כי מה שעמד פה   :מר ישראל גל

 171-היום, עמדו פה כל כמות האנשים. הוא התחיל כבר, אבל עמדו כאן למעלה מ

, והיה עמוס, ונצטרך לחשוב שנה הבאה מה אנחנו הולכים 071איש. זה המצב 

בר נוסף, גרשון מזכיר לי לעשות עם הנושא הזה. גרשון אמר שצריך צמצומים. ד

שגרשון בסוף שנה זו עוזב אותנו. גרשון עובר לעבוד בעיריית רמת גן. אנחנו נאחל 

 לו בהצלחה. 

 

 אולי הוא חוזר בו.   :נפתלי כהןמר 

 

ציזר, זה אומר שבקרוב אתה צריך להתכנס לישיבות   :מר ישראל גל

דיין, אנחנו נעשה לך ועדת מכרזים נוספת. אז גרשון, אנחנו לא נפרדים ממך ע

הילולה ככה גדולה, עם כל העובדים והכל. יש לך עוד הרבה מאוד מטלות עד סוף 

 השנה. אין תקציב עד סוף שנה, סגור. תהיה מסיבת פרידה. 
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 ... ועדת חקירה איך הוא עובר לעיר אחרת.  :גב' קניסטר כוכבה

 

 ין מסיבה. אם לא תוזמנו למסיבה, אל תיפגעו, כי א  גרשון טוסק:מר 

 

נו תגיד,   :מר ישראל גל יגיד לך למה הוא עובר לעיר אחרת.  גרשון 

גרשון מה שאתה אומר לכולם. הוא ממלא פיו במים. יותר טוב. זה הסיפור. נצטרך 

 בקרוב לבחור גזבר חדש, כבר יצא מכרז. בהצלחה מכולם. 

 

ר אישור החלפת נציגים במועצה הדתית: מומלצי הרשות למועמדי הש .2

( במקום אסתר גולדברג. הגב' שוש אפרתי במקום ברוך יימסר )שם

 יורב. 

 

. אישור החלפת נציגים 4עכשיו אני עובר לסעיף מס'   :מר ישראל גל

חודשים אישרנו פה  8או  5-אנחנו לפני כ –במועצה הדתית. השתלשלות העניינים 

מאיזה  הרכב במועצה. אחד המועמדים, שמו רצון כהן, לא אושר. לא יודע

מטעמים, לא אושר על ידי היועץ המשפטי של המשרד. לאחר מכן החלפנו אותו. 

דרשו שיהיה נציג לאופוזיציה. בזמנו הצטרפה גב' דנוך לתמיכה באיזה גולדברג. 

לאחר מכן היא הורידה את התמיכה מהגב' גולדברג, כך שמשרד הדתות ביקש 

נחנו מביאים את הסעיפים. חברי מאיתנו להכניס נציג נוסף לאופוזיציה, ועל כן א

 האופוזיציה, יש נציג? 

 

רק שנייה. תסביר לי מה הקשר של האופוזיציה   :איציק ציזרמר 

 לגולדברג? 

 

 היה מכתב שהיא תמכה.   :מר ישראל גל

 

לא, לא. יש פה מועצת עיר שהצביעה והרימה ידיים.   :איציק ציזרמר 
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 סיעה שלי, באתי עם שם. וכששאלו אותנו מי נציג האופוזיציה של ה

 

.   :מר ישראל גל . .  צורי

 

יודע מי זאת. איך   :איציק ציזרמר  מה הקשר לגולדברג? אני אפילו לא 

 היא יכולה להיות נציגה שלנו?

 

הו, אני אגיד. לאחר מכן באה האופוזיציה וביקשה נציג   :מר ישראל גל

 נוסף. גם הגב' דנוך הצטרפה לתמיכה לגולדברג. 

 

 זה אומר שהיא נציגת האופוזיציה?   :יק ציזראיצמר 

 

 אז עכשיו היא לא נציגת האופוזיציה.   :מר ישראל גל

 

ישראל, היא גם לא היתה קודם, והתרגיל הזה הוא יותר   :איציק ציזרמר 

 ממסריח אפילו. 

 

.?   :נפתלי כהןמר   למה תמיד אתה חושב ש..

 

 . נפתלי, אנחנו יודעים בדיוק  :איציק ציזרמר 

 

 ציזר, אני מתנצל, יש לך נציג.   :מר ישראל גל

 

אני רק לא מבין, איך מאחת שאתה בחרת ורצית,   :איציק ציזרמר 

ואביגיל אפילו כתבה עליה דברים טובים, פתאום עכשיו אתם מוציאים אותה. זה 

תסביר לי, זה אני אשמח. לא אנחנו בחרנו אותה, נפתל, אל תשכח. לנו יש נציג 

 אחר. 
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יש מכתב. אם אתה טוען שיש מכתב ושהמכתב מזויף, זה   :ר ישראל גלמ

 כבר עניין אחר. 

 

 4מכתבים. אם כבר אתה מדייק, יש  4לא, לא. יש   :איציק ציזרמר 

 מכתבים. לא, רק תדייק. 

 

בקיצור, ציזר, בניגוד אליך, אני אומר לך, ברגע   :מר ישראל גל

זאת, ואנחנו פונים אליכם, ואנחנו  שהתקבל מכתב ביטול, אנחנו הרי מכבדים

 מבקשים מכם, תציעו את הנציג הנוסף של האופוזיציה. כן, שייקה. 

 

 קודם כל, שנה טובה לכולם.   :שי דבורהמר 

 

 שנה טובה.   :מר ישראל גל

 

בשולי הדברים אני מבין, מגיע נציג לסיעה המשותפת.   :שי דבורהמר 

י אנשים פה לא כל כך ירדו לסוף דעתך, אם צריך לזכור את זה, להסביר את זה. כ

 תרשה לי. 

 

 ... נפתלי.   :מר ישראל גל

 

לא, נפתלי יכול להיכנס לדברים ולהגיד חופשי דברים,   :שי דבורהמר 

דקות. אנחנו הבאנו לפני מספר חודשים נציג, לא קיבלתם.  91מה שבא לו, יש לו 

. אנחנו עדיין אין לנו שם נכון היו הרבה פה החלפות, כל יום מישהו אחר מחליפים

 לרגע זה. מטעם הסיעה המשותפת, אני מודיע פה, עדיין אין לנו שם. זהו. 

 

תגיד לי, איך אתה מביא אותנו לישיבה, ומבקש מאיתנו   :איציק ציזרמר 
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שנחליט על שם מהאופוזיציה, שלפני הישיבה אף אחד לא אומר שהשם בסוגריים 

 לא משנה מה.  צריך להיות שלנו, או שלהם,

 

 אז תענה לו גדי, בבקשה.   :מר ישראל גל

 

 דיברתי עם ליאת ארבל.   מר גדי לייכטר:

 

.   :מר ישראל גל  ביום ראשון

 

יו"ר האופוזיציה?  גב' הרציקוביץ יעל:  היא 

 

למה עם ליאת ולא עם אביגיל או יעל או זוהר או אני או   :איציק ציזרמר 

 שי?

 

דיוק מהסיבה שאמר שי דבורה. אבל אם אתה ציזר, ב  :מר ישראל גל

  -טוען שלא מגיע לסיעה

 

יודע שיש יו"ר אופוזיציה   :איציק ציזרמר  אני לא טוען כלום. אני רק 

. יש שי שהוא 4ויש סיעה של  1שאפשר לפנות אליו, יש לו טלפון. יש סיעה של 

 יו"ר. 

 

 אז בוא אני אעשה לך את זה קל.   :מר ישראל גל

 

.. תביאו שם.   :ק ציזראיצימר   רק להתקשר.

 

בוא אני אעשה את זה לך את זה קל. מאחר והטענות   :מר ישראל גל

 שלכם במשרד הדתות היו זהות. 
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 שלכם? אני לא הייתי במשרד הדתות מעולם.   :איציק ציזרמר 

 

אז לא משנה. אני אעשה לך את זה קל. היועץ המשפטי   :מר ישראל גל

, דרך אגב מה שהיה מוסכם גם עליך, אבל 4-שלסיעה של ה של משרד הדתות קבע

אתה לא מסכים. זה לגיטימי. מגיע הנציג, ולכן לא משנה, יכול להיות שעכשיו 

 הפנייה היתה לליאת. 

 

 ? 4-נציג של הסיעה של ה  :איציק ציזרמר 

 

של האופוזיציה, וזה היה אחרי התדיינות  4-של ה  :מר ישראל גל

אשון פנה המנכ"ל לליאת ארבל, שהיא לא הביאה תשובה, משותפות. וביום ר

 ועכשיו שי משלים את מה שהיא אמרה. אז אין נציג לאופוזיציה. 

 

 לא לאופוזיציה, לסיעה.   :איציק ציזרמר 

 

 נציג שני לאופוזיציה. נציג לאופוזיציה יש אחד.   :מר ישראל גל

 

 יש, אבל אין שם נכון לרגע זה.   :שי דבורהמר 

 

 נכון. אין שם נכון לרגע זה.   :ישראל גל מר

 

 אין שם עכשיו, נכון לרגע זה.   :שי דבורהמר 

 

 בסדר, שיירשם בפרוטוקול שאין שם כרגע.   :מר ישראל גל

 

 יהיה שם מתישהו?  :איציק ציזרמר 
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 יהיה, כן.   :שי דבורהמר 

 

 נכון לרגע זה אין.   :מר ישראל גל

 

 בלחץ כזה. שמים אותנו   :שי דבורהמר 

 

לא, רק שיהיה כתוב בפרוטוקול. לא שאתה מוותר על   :איציק ציזרמר 

 המקום. אין לך שם עכשיו. 

 

 בוודאי שלא. בוודאי שלא. יתרה מזאת, אני הדגשתי.   :שי דבורהמר 

 

נהפוך הוא. לכן, אנחנו, על מנת להבטיח את ייצוג   :מר ישראל גל

 אפרתי במקום ברוך יורב.  הנשים בנושא, מבקשים להחליף את שוש

 

 סוזי שושנה אפרתי.   :נפתלי כהןמר 

 

 באיזה הקשר, ישראל? בבקשה, להבין.   :שי דבורהמר 

 

לא, בנציג שלנו. האחריות שלנו זה הכל, אתם יכולים   :מר ישראל גל

 להביא מה שאתם רוצים, איש, אישה, מה שאתם רוצים. 

 

 אפשר לשאול למה?   :שי דבורהמר 

 

 שמה?   :ישראל גלמר 

 

 למה להחליף את הגברת?   :שי דבורהמר 
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 למה להחליף את האדון, לא את הגברת.   :איציק ציזרמר 

 

 אתה מחליף את ברוך יורב.   גב' דנוך אביגיל:

 

יורב?   :שי דבורהמר   מי זה ברוך 

 

 אנחנו צריכים לדאוג שתהיה אישה.   :מר ישראל גל

 

ע  :שי דבורהמר   כשיו אישה. אבל יש פה 

 

לא, אבל אסתר גולדברג היתה אישה שהיתה מקובלת   :מר ישראל גל

בנושא הזה על האופוזיציה, בגלל זה היא היתה בפנים. וכרגע אנחנו מחליפים, אם 

 אתה תתחייב להביא רק אישה, בסדר. אבל אני משאיר לך את הכל פתוח. אז זהו. 

 

הולך להיות היו"ר, יודעים  ישראל, היה וזה יאושר, מי  :איציק ציזרמר 

 כבר? 

 

זה המועצה הדתית תבחר. אוקיי, אפשר לאשר? ואנחנו   :מר ישראל גל

 כמובן שומרים את המקום הנוסף לאופוזיציה. מי בעד לאשר את ההרכב? 

 

בעד: נפתלי, דאלי, יעקובי, כוכבה, עמי, רון וישראל   מר גדי לייכטר:

 ודנוך. 

 

 מי נגד?   :מר ישראל גל

 

 לא, אני נמנע.   :שי דבורהמר 
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 נמנעים: ציזר, זוהר, יעל ושי.   מר גדי לייכטר:

 

 אני רוצה להגיד משהו.   :נפתלי כהןמר 

 

 אסור לך. נגמר. רק נמנעים מותר להם לדבר. יש כללים.   :מר ישראל גל

 

אני רוצה ברשותכם להגיד שאני לא מכיר את האנשים,   :שי דבורהמר 

שאני יכול להתרשם מהם, מקורות חייהם או משהו מהם לפחות.  והם לא באו לפה

 אז אני נמנע. 

 

 טוב, תודה.   :מר ישראל גל

 

לאשר החלפת נציגים במועצה הדתית: מומלצי הוחלט ברוב קולות  :החלטה

  אפרתי במקום ברוך יורב. נהשושסוזי הרשות למועמדי השר הגב' 

לדברג במועמד האופוזיציה נדחתה למועד )החלפת הגב' אסתר גו                   

              (אחר בהתאם לבקשת האופוזיציה

ישראל גל, נפתלי כהן, משה דאלי, ירון יעקובי, כוכבה קניסטר,             (8)  בעד

 עמי כחלון, רון מלכה, אביגיל דנוך. 

   (1)   נגד

 דבורה.איציק ציזר, אלעני הס זהר, יעל הרציקוביץ, שי   (1) נמנע

 

 

 

 

אישור דירקטורית בתאגיד מי אונו, הגב' חגית אקיבוטי במקום הגב'  .3

 רוית ברקי. 
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אנחנו מבקשים להחליף את חגית אקיבוטי במקום רוית   :מר ישראל גל

ברקי, שנאמר על ידי ועדת ברנר שהיא מינוי אישי ולא עובדת עירייה כהגדרתה. אז 

הגדרתה, עם קביעות, עם הכל. אז ההמלצה היינו צריכים להביא עובדת עירייה כ

 שלנו היא חגית אקיבוטי. 

 

 מה עם האחרים? מישהו עבר שם, לא עבר את ברנר?   :איציק ציזרמר 

 

 עוד שצריכים לעבור.  4יש   :מר ישראל גל

 

 זאת אומרת, אף אחד עוד לא עבר.   :איציק ציזרמר 

 

 . לעניין תאגיד המים. 0לא, יש   :מר ישראל גל

 

 יש אחת מהקדנציה הקודמת.   :איציק ציזרמר 

 

 דירקטורים. תקשיבו, הילי שושן. 0לא, לא, יש   :מר ישראל גל

 

 שנייה, שהיא מאושרת מהקדנציה הקודמת?  :איציק ציזרמר 

 

.   :מר ישראל גל  כן, כן, כן. דורון חזן

 

 שמאושר מעכשיו?   :איציק ציזרמר 

 

  מהקדנציה הקודמת.  :מר ישראל גל

 

.  :איציק ציזרמר   אוקיי
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.   :מר ישראל גל  ועו"ד שמואל, שכחתי את שם המשפחה שלו

 

 שהוא אושר?   :איציק ציזרמר 

 

מהקדנציה הקודמת.  0גם מהקדנציה הקודמת. אלה   :מר ישראל גל

אחת כביכול עובדת עירייה שאמרו שהיא לא עובדת לתאגיד המים,  4אנחנו הוספנו 

האנשים שמינינו אותם  4אילן ג'ורג'י. אלה  –ת ברקי, והשני רוי –עירייה עכשיו 

לנושא הזה. אילן ג'ורג'י עוד לא עבר את ברנר, וגב' ברקי לא אושרה. אז אנחנו 

מחליפים אותה וזה הכל. אז אפשר להביא את זה להצבעה? מי בעד גב' חגית 

 אקיבוטי במקום גב' ברקי? 

 

 פעם אם אפשר?  על מה מדובר בבקשה עוד  :שי דבורהמר 

 

 חגית אקיבוטי, עובדת עירייה.   :מר ישראל גל

 

 נפתלי, דאלי, יעקובי, דנוך, כוכבה, עמי, רון וישראל.   מר גדי לייכטר:

 

 מי נגד?   :מר ישראל גל

 

 אין.   מר גדי לייכטר:

 

 מי נמנע?   :מר ישראל גל

 

 . 1נמנעים: ציזר, זוהר, יעל ושי,   מר גדי לייכטר:

 

דירקטורית בתאגיד מי אונו, הגב' חגית הוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה
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 אקיבוטי במקום הגב' רוית ברקי.

ישראל גל, נפתלי כהן, משה דאלי, ירון יעקובי, כוכבה קניסטר,             (8)  בעד

 עמי כחלון, רון מלכה, אביגיל דנוך. 

   (1)   נגד

 רציקוביץ, שי דבורה.איציק ציזר, אלעני הס זהר, יעל ה  (1) נמנע

 

 אישור תב"רים כמפורט: .4

 מלש"ח.   3ע"ס  2112אישור תב"ר שיפוצי קיץ א.  

 אש"ח.  211אישור תב"ר בטיחות ושדרוג מתקני ספורט ע"ס ב.  

 2.5מלש"ח )מתוכם  8.844אישור תב"ר שיפוץ שז"ר הישן ע"ס ג.  

ו  מלש"ח שכבר אושר(. 1.221-מלש"ח משרד החינוך 

אש"ח תרומה  188מלש"ח )מתוכם  12ור תב"ר מבנה צופים אישד.  

 מהקרן(.

 מלש"ח.  2.1אישור תב"ר שלד מר"פ ע"ס ה.  

 מלש"ח.  2.222גנים בצופים ע"ס  2אישור תב"ר ו.  

 מלש"ח.  4.421גנים בניר וקומה נוספת ע"ס  2אישור ז.  

 אש"ח.  211אישור תב"ר מתקני אופניים ומשאבות ע"ס ח.  

 

אישור תב"רים. זה היה דיון בוועדת הכספים. בבקשה,   :אל גלמר ישר

 גדי, גרשון, או שאתם רוצים לאשר את זה כמקשה. יש לכם הערות? 

 

לי יש הערה. בסיכום ישיבה של ועדת הכספים על מתקני   :מר יעקובי ירון

האופניים, נכתב שם שזה לבתי הספר. אנחנו דיברנו על זה שזה יהיה למבני ציבור, 

 שאחד מהם זה בתי הספר, לא רק... אני רוצה שיהיה ברור. 

 

 שתהיה אפשרות גם למבנה.   :מר ישראל גל
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 למבני ציבור.   :מר יעקובי ירון

 

 על מה אתה מדבר?   :איציק ציזרמר 

 

מתקני האופניים. אמרו שאפשר יהיה גם וגם. בסדר,   :מר ישראל גל

 את התב"רים?  נתקן. הוא קרא את הפרוטוקול. אפשר לאשר

 

 אחד או אתה מאשר את כולם? -לא, אחד  :איציק ציזרמר 

 

  -אם אתם רוצים לדון באיזה תב"ר מסוים, אז  :מר ישראל גל

 

 לא, לא לדון. יש לי הסתייגות רק מאחד.  :איציק ציזרמר 

 

אז בוא נדון על זה שיש לך הסתייגות ונדבר עליו. איזה   :מר ישראל גל

 איזה סעיף? בוא נתחיל?  הסתייגות יש לך?

 

ו', נאמר   :איציק ציזרמר  , אני לא צריך יותר מדקה. לגבי סעיפים ד',ה'

גם בוועדת כספים, וגם דיברתי איתך אחרי והוסכם, שעד סוף החודש יישבו כל 

הגורמים באמת בלב שלום ויעשו את הכי טוב שאפשר לכולם. גם ישראל הסכים 

להם על זה. לגבי סעיף זאת אומרת,' ההערה שלי,  וגם כל חברי הוועדה, ואני מודה

גני  אני חושב, ואני מבקש אפילו מכם, תחשבו עוד פעם, לדעתי לא נכון להכניס 

 ילדים שהם חת"צים בתוך שטח של בית ספר.  

 

 מעולם לא היו חת"צים בניר.   רון מלכה:מר 

 

ון. אם יש היגי –אני אומר, אם אתה מחליט שיש חת"צ   :איציק ציזרמר 

אתה יודע שלא יהיה חת"צ בחיים בניר כי זו ההחלטה, אז למה להכניס את הגדר 



 אונו-עיריית קרית

 41/41ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 95 

 פנימה? 

 

 ציזר, אני הסברתי לך בוועדת כספים.   רון מלכה:מר 

 

 אני הבנתי, רון, אני רק אומר לך.   :איציק ציזרמר 

 

שגנים, גם בעבר כשלא היה להם שימוש, אפשר היה   רון מלכה:מר 

בה לפעילות אחרת. ואני מזכיר לך שבגנים במונטיפיורי היה לעשות להם הס

נוער בעבר, בגני הדר היה קידום נוער בעבר.   מועדון 

 

 אני מסכים איתך.   :איציק ציזרמר 

 

אז בשלב הזה, לפי הצפי של ההתפתחות בוותיקה, אנחנו   רון מלכה:מר 

יודע שיש גם אלטרנטיבות נוספות שנדונו בקדנציה  צפויים למחסור בגנים. אתה 

ויכוחים כאלה ואחרים מסיבות כאלה ואחרות. הגנים מתחת ל  0-הקודמת ועוררו 

כולים כיתות חדשות בבית ספר ניר, לא מפריעים לאף אחד. הם תמיד י 1כיתות או 

גן לכיתה, זה הכי פשוט בעולם.  להיות עוד כיתות שלא יהיה בהן שימוש. להסב 

אפשר אפילו בתכנון, גדי, לעשות שלמטה, אם זה אפשרי מבחינת התקנים של גני 

 ילדים, לעשות קירות גבס, כדי שאפשר יהיה לשנות את זה. 

 

 בסוף יחזור להיות כיתה.   :איציק ציזרמר 

 

אבל זה לא כזה קריטי. אנחנו הפוך את זה לכיתה. ל  רון מלכה:מר 

באמת סרקנו את כל אזור הוותיקה, וכדי לא לעורר מחלוקות, זאת האופציה 

 גנים חסרים.  4-היחידה שפותרת גם את בעיית הקרוואנים, וגם נותנת מענה ל

 

אם תרצו, אני אשמח לעשות עוד ישיבה שננסה לחפש   :איציק ציזרמר 
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 עוד פעם. 

 

אנחנו נחזור לאופציות שאתה לא אוהב, ציזר. אני מכיר   רון מלכה:מר 

 את הוויכוחים. 

 

לכולם, ברור  win-winתקשיב, אין אופציה שהיא   :איציק ציזרמר 

 לכולנו. האופציה הזאת, אני לא בטוח שהיא הכי פחות טובה. 

 

מה הבעיה? המנכ"ל פה. תבדקו מה שהוא אומר. קדימה,   :נפתלי כהןמר 

 י בעד? מי נגד? הבנו את ההסתייגות. מ

 

 אפשר להוסיף תב"ר נוסף?  :שי דבורהמר 

 

תב"ר אי אפשר להוסיף. צריכים להביא לוועדת   :מר ישראל גל

הכספים. אז אנחנו מאשרים את פרוטוקול ועדת הכספים שכולם קיבלתם, עם 

 ההסתייגות של ירון. 

 

 מה ההסתייגות שלך, כבודו?   :שי דבורהמר 

 

הוא אמר שזה שהיה בוועדה, זה לא היה פרוטוקול,   :מר ישראל גל

 שמתקני האופניים יוכלו להיות גם לא בבתי ספר. 

 

נוער.   רון מלכה:מר   במוסדות ציבור, מועדוני 

 

 בכל מוסדות הציבור.  גב' אלעני הס זוהר:

 

 זה לא כתוב פה, דרך אגב, אם בתי ספר.  גב' הרציקוביץ יעל:
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 שיהיה בהרבה מקומות, כמה שיותר.  :רהשי דבומר 

 

.. אין שום בעיה.   מר גדי לייכטר:  פה זה כתוב כללי, כי אנחנו כבר.

 

 אז צריך לתקן את הפרוטוקול.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

 אוקיי, אז מי בעד?   :מר ישראל גל

 

ב  :איציק ציזרמר   ז'. -אני נמנע 

 

  -י, ציזרבעד: נפתלי, דאלי, יעקוב  מר גדי לייכטר:

 

 פה אחד.   :מר ישראל גל

 

.   :איציק ציזרמר   פה אחד, שאני נמנע בסעיף ז'

 

, ציזר נמנע.   :מר ישראל גל  סעיף ז'

 

ב גב' הרציקוביץ יעל:  ז'. -תוסיף גם אותי נמנעת 

 

.  גב' אלעני הס זוהר:  גם אותי

 

 נמנעים.  0  :איציק ציזרמר 

 

  .0רגע, יעל וזוהר.   מר גדי לייכטר:
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 ואישור  29/9/14הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת כספים מיום  :החלטה

 התב"רים וסגירת תב"רים כמפורט בנספח שצורף לפרוטוקול:                    

 )אושר פה אחד( מלש"ח. 3ע"ס  2112אישור תב"ר שיפוצי קיץ  א.  

  אש"ח 211אישור תב"ר בטיחות  ושדרוג מתקני ספורט ע"ס  ב.    

 )אושר פה אחד(                   

  מלש"ח )מתוכם                     8.844אישור תב"ר שיפוץ שז"ר הישן ע"ס  ג.          

ו 2.5                     מלש"ח שכבר אושר( 1.221-מלש"ח משרד החינוך 

 )אושר פה אחד( ₪  3,244,111 –ה"כ מקרנות הרשות ס                    

  מלש"ח    12   -אישור תב"ר לשני מבני הצופים   ד.              

 מלש"ח.  2.2 –מקורות מימון: מפעל הפיס סך                    

                          אלש"ח 188 –כספי תרומה המוחזקת ע"י הקרן למען קריית אונו                    

                      ₪  9,312,111 -רנות הרשות  ק                    

   )אושר פה אחד(   

 מלש"ח  2.1אישור תב"ר שלד מר"פ ע"ס  ה.            

 )אושר פה אחד(                   

ל                 מליון    2.222גנים בצופים ע"ס  2-ו.    אישור תב"ר  

 )אושר פה אחד(           

 מלש"ח 4.421גנים בניר וקומה נוספת ע"ס  2 -לאישור תב"ר    ז.             

                    (  ישראל גל, נפתלי כהן, משה דאלי, ירון יעקבי, -(9בעד 

 שי דבורה.כוכבה קניסנטר, עמי כחלון, רון מלכה, אביגיל דנוך,                     

 ( איציק ציזר, יעל הרציקוביץ, זהר אלעני הס.3נמנע )  

 

 אישור תב"ר למתקני אופניים ומשאבות לבתי ספר ומוסדות ח.                       

  אש"ח.   211ציבור  ע"ס                             

 ()אושר פה אחד                    

 

 –אישור קריטריונים להשתתפות במענק הרשות לתחרויות בחו"ל  .2  
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 ספורט אישי.

 

 ות חברים נוספות. החלפ 4אוקיי,   :מר ישראל גל

 

 , אישור קריטריונים. 7לא, יש את   :מר יעקובי ירון

 

 ישראל, בקשר לאישור קריטריונים.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

 כן, בבקשה.   :מר ישראל גל

 

זה משהו שאני העליתי בוועדת הספורט. לא יודעת מי  גב' הרציקוביץ יעל:

  -כתב את הקריטריונים, אבל

 

 א אני. ל  :מר ישראל גל

 

 גם לא אני.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

 את הגית את הרעיון הזה. זה הקרדיט שלך.   :שי דבורהמר 

 

הרעיון, כשאני העליתי אותו בוועדת הספורט, היה  גב' הרציקוביץ יעל:

מכוון לספורט יחידני. כי ספורט קבוצתי מלכתחילה מקבל כבר מהקבוצות 

עיף השני, הקריטריון השני של פעיל ומהאגודות וזה נורא מוסדר. ככה שהס

בקבוצת ספורט שמייצג את קרית אונו, אז אם זה ספורט יחידני, אז הוא לא פעיל 

 בשום קבוצת ספורט שמייצגת. 

 

 מדובר על אישי. כתוב אישי.   מר גדי לייכטר:
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אז מה קורה אם הוא אתלט והוא מתאמן במכבי תל   :איציק ציזרמר 

 ית אונו? אביב, אבל הוא גר בקר

 

 כי אין פה את הפסיליטיס בשביל להתאמן.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

  -... בקבוצת ספורט שמייצגת  רון מלכה:מר 

 

 אבל הוא ברמת גן בהדר יוסף.  -לא, אבל אם אני גב' הרציקוביץ יעל:

 

קופץ לגובה, מתאמן תחת מכבי תל אביב וגר בקרית   :איציק ציזרמר 

 אונו. 

 

 אתה חושב שצריך לתת לו מלגה?   רון מלכה:מר 

 

 כן.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

 אם הוא תושב קרית אונו.   :איציק ציזרמר 

 

 והוא מייצג את מכבי תל אביב?   רון מלכה:מר 

 

כי אין בקרית אונו קפיצה לגובה, מה לעשות? הולך   :איציק ציזרמר 

 לאולימפיאדה אחד כזה, לא שווה מלגה? 

 

י .  על:גב' הרציקוביץ   יהיה כתוב בכל העיתונים שהוא תושב קרית אונו, רון

 

.   :איציק ציזרמר  . פר העניין נ..  אני אומר, בוא 
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חבר'ה, כל בקשה נבחנת לגופה, אני חייב להגיד. אבל   :מר ישראל גל

היא יכולה להיבחן לגופה במסגרת הקריטריונים שלנו. היא לא יכולה להיבחן 

  לגופה מעבר לקריטריונים.

 

אז מה שיעל אומרת, שבמצב הזה, אתלט קופץ לגובה,   :איציק ציזרמר 

שגר בקרית אונו, מתאמן במכבי תל אביב, הוא לא יכול לבוא לפה. כי לפי 

 פה, הוא לא יכול לבוא.  4קריטריון 

 

 זה מה שאני אומרת.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

 למה למנוע את זה?   :שי דבורהמר 

 

 ה יהיו כאלה? הוא צריך לייצג את קרית אונו. כמ  מר גדי לייכטר:

 

 בדיוק. כמה כאלה יהיו?   גב' דנוך אביגיל:

 

 ... כחריג.  :נפתלי כהןמר 

 

 לא כחריג.   :שי דבורהמר 

 

אפשר להשאיר פה אופציה נוספת ייבחנו גם חריגים   :מר ישראל גל

 תושבי העיר קרית אונו. 

 

 מצוין.   :איציק ציזרמר 

 

ועוד הסתייגות שיש לי, אני אשמח אם גובה המענק  וביץ יעל:גב' הרציק

 ₪.  7,111יהיה עד 
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 אין אפשרות.   :מר ישראל גל

 

אם מישהו מייצג באולימפיאדה, אז אנחנו נותנים לו  גב' הרציקוביץ יעל:

 לא יהיו הרבה מקרים כאלה.  –וכמו שגדי אמר ₪,  9,711

 

..? את יודעת כמה מצטיינים   רון מלכה:מר   יש.

 

 תעצרו שנייה את הפרוטוקול, אפשר?   :מר ישראל גל

 

 *** ההקלטה הופסקה לבקשת ראש העיר ***

מי שמגיע לאולימפיאדה, ₪.  7,111בסדר, אולימפיאדה   :מר ישראל גל

 עוד חריג. זהו, אפשר לאשר את זה? ₪  7,111

 

 רגע, אני צריך לאשר לזה תקציב נפרד?   גרשון טוסק:מר 

 

 יש לך מקשרי חוץ.   :ראל גלמר יש

 

 בינתיים אתה לא עושה. תעזוב.   :שי דבורהמר 

 

 מה עשית בשנים עברו?   :מר ישראל גל

 

 בדיוק. מה היה בשנים עברו?  גב' הרציקוביץ יעל:

 

  -אישרנו תמיד בתוך תקציב הספורט איזה  :איציק ציזרמר 

 

  למצוינות. 91%בשנים עברו אישרנו   גרשון טוסק:מר 
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 אז זה מספיק לך.   :שי דבורהמר 

 

ב  :איציק ציזרמר   71,111איזה ₪  9,011-הוא צודק אבל. אישרנו תמיד 

 .₪ 

 

 חבר'ה, זו בעיה.   גרשון טוסק:מר 

 

 בעבר זו היתה בעיה?  גב' הרציקוביץ יעל:

 

לא. אישרנו את זה בתמיכות, אין שום בעיה. אני לא   גרשון טוסק:מר 

לא חלק שלי. יכול להיות מצב שבשנה הבאה מישהו ייתקע עם  אכנס לזה, כי זה

 זה. 

 

 . 09.94... עד   :נפתלי כהןמר 

 

 אז תסבירו לו.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

 אני מציע שתתקנו את זה ותביאו את זה אלינו.   :שי דבורהמר 

 

אז מה אתה אומר, גרשון? שאי אפשר לקבוע את זה   :איציק ציזרמר 

 ? 4197-בתמיכות ל

 

אני שאלתי שאלה, אם אני צריך בשנה הבאה להקציב   גרשון טוסק:מר 

 לזה סכום. תגידו לי. 

 

תגיד לי, מה גורלן של המלגות שנתנו פה ככה, אפילו לא   רון מלכה:מר 
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מה גורלן של המלגות ₪?  7,111בהצבעה, אלא הזמינו פה אלופי שחמט ונתנו להם 

 האלה? אתה יכול לספר לי? 

 

 זה שוחד בחירות.   :תלי כהןנפמר 

 

 זה היה מתוך התמיכות.   גרשון טוסק:מר 

 

 לא.   רון מלכה:מר 

 

 מה פתאום.   :נפתלי כהןמר 

 

אם זה מתוך התמיכות, זה היה צריך להיות מאושר   רון מלכה:מר 

 בתוך אישור התמיכות. זה לא עבר שם בכלל, לא מופיע שם שחמט בכלל. 

 

 91%ך, רון. יש שם קטע למצוינות. ואישרנו כל שנה יש ל  גרשון טוסק:מר 

 בצד למצוינות. 

 

אבל המצוינות חולקה בין הענפים שקיבלו בסופו של   רון מלכה:מר 

  -דבר

 

 בסוף היתרה, מה שנשאר. זה ירד.   גרשון טוסק:מר 

 

  -נכון. אז הענפים שבעצם קיבלו את ה  רון מלכה:מר 

 

 מחר תהיה בעיה... יכול להיות ש  גרשון טוסק:מר 

 

 סליחה.   :נפתלי כהןמר 
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.   :איציק ציזרמר   פעם ראשונה שאני שומע על זה, רון

 

יודע איזה בלגן היה? כי היו עוד כמה.   רון מלכה:מר   אתה 

 )מדברים ביחד( 

התיקונים? מי בעד?  4אפשר להביא את זה להצבעה את   :מר ישראל גל

 פה אחד. 

 

 ילה 'חריגים'. בלי המ  :נפתלי כהןמר 

 

 למה? עם חריגים.   :מר ישראל גל

 

 לא, רק אולימפיאדה. 'חריגים' זה הכי מסוכן.   :נפתלי כהןמר 

 

 לא, זה אחרי התיקונים.   מר גדי לייכטר:

 

 ₪.  9,711למה? חריגים זה עד   :מר ישראל גל

 

 לא, חריגים התכוונו גם לסעיף השני.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

 חריגים זה אולימפיאדה.   :ןנפתלי כהמר 

 

 אושר, כן.   :מר ישראל גל

 

 נפתלי מבין גדול.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

  קריטריונים להשתתפות במענק הרשות הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה
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 ספורט אישי בתיקונים הללו: –לתחרויות בחו"ל  

 ש"ח 2,111א. אולימפיאדה השתתפות  

פעילים באגודה שאינם  ושבי העיריה לדון בחריגים תב. ניתן יה 

 עירונית.

 פה אחד.    בעד

 

 אישור החלפת חברים:  .5

 הגב' תמרה שיפרין במקום הגב' מיכל צוריאל.  –ועדת רווחה א.  

 מר שי שיפרין במקום מר ירון יעקובי.  –עמותה לחינוך מוסיקלי ב.  

 

יפים חברים, יש לכם איזה משהו על החברים שפה מחל  :מר ישראל גל

 במרץ? אפשר לאשר אותם? תודה רבה. פה אחד. 

 

  החלפת חברים:  הוחלט פה אחד לאשר :החלטה

  הגב' תמרה שיפרין במקום הגב' מיכל צוריאל.  –ועדת רווחה א.  

 מר שי שיפרין במקום מר ירון יעקובי.  –עמותה לחינוך מוסיקלי ב.  

 פה אחד.    בעד

 

 

 טובה.  שיהיה גמר חתימה  :מר ישראל גל

 

 רגע, יש לי דקה.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

 לא, היית צריכה להודיע את זה מראש.   :מר ישראל גל

 

 לא, ישראל, יש לה דקה.   :שי דבורהמר 
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דקה מראש להודיע מראש. אנחנו מאוד פרוצדוראליים.   :מר ישראל גל

 פעם הבאה. 

 

 !סיום הישיבה
 

 

 

 

 

______________ 
 גדי לייכטר 

 העירייהל מנכ"

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
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 קובץ החלטות

 

 

אישור החלפת נציגים במועצה הדתית: מומלצי הרשות למועמדי השר  .2

)שם יימסר( במקום אסתר גולדברג. הגב' שוש אפרתי במקום ברוך 

 יורב. 

 

 

 

במועצה הדתית: מומלצי   הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת נציג החלטה:

  אפרתי במקום ברוך יורב. נהשושסוזי רשות למועמדי השר הגב' ה

)החלפת הגב' אסתר גולדברג במועמד האופוזיציה נדחתה למועד  

 אחר בהתאם לבקשת האופוזיציה(

ישראל גל, נפתלי כהן, משה דאלי, ירון יעקובי, כוכבה קניסטר,             (8)  בעד

 עמי כחלון, רון מלכה, אביגיל דנוך. 

   (1)   דנג

 איציק ציזר, אלעני הס זהר, יעל הרציקוביץ, שי דבורה.  (1) נמנע

 

 

 

אישור דירקטורית בתאגיד מי אונו, הגב' חגית אקיבוטי במקום הגב'  .3

 רוית ברקי. 

 

 

 

הוחלט ברוב קולות לאשר דירקטורית בתאגיד מי אונו, הגב' חגית  החלטה:

 אקיבוטי במקום הגב' רוית ברקי.

ישראל גל, נפתלי כהן, משה דאלי, ירון יעקובי, כוכבה קניסטר,             (8)  בעד

 עמי כחלון, רון מלכה, אביגיל דנוך. 

   (1)   נגד

 איציק ציזר, אלעני הס זהר, יעל הרציקוביץ, שי דבורה.  (1) נמנע

 

 

 

 

 

 

 

 

 אישור תב"רים כמפורט: .4
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 מלש"ח.   3ע"ס  2112א. אישור תב"ר שיפוצי קיץ  

 אש"ח.  211ב. אישור תב"ר בטיחות ושדרוג מתקני ספורט ע"ס  

 2.5מלש"ח )מתוכם  8.844ג. אישור תב"ר שיפוץ שז"ר הישן ע"ס  

ו  מלש"ח שכבר אושר(. 1.221-מלש"ח משרד החינוך 

אש"ח תרומה  188מלש"ח )מתוכם  12ד. אישור תב"ר מבנה צופים  

 מהקרן(.

 לש"ח. מ 2.1ה. אישור תב"ר שלד מר"פ ע"ס  

 מלש"ח.  2.222גנים בצופים ע"ס  2ו. אישור תב"ר  

 מלש"ח.  4.421גנים בניר וקומה נוספת ע"ס  2ז. אישור  

 אש"ח.  211ח. אישור תב"ר מתקני אופניים ומשאבות ע"ס  

 

 

 

 

ואישור  29/9/14פרוטוקול ועדת כספים מיום הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

  פרוטוקול: בנספח שצורף להתב"רים וסגירת תב"רים כמפורט 

 -  מלש"ח. 3ע"ס  2112אישור תב"ר שיפוצי קיץ  .א  

 (אושר פה אחד) 

אש"ח  211אישור תב"ר בטיחות  ושדרוג מתקני ספורט ע"ס  .ב    

 (אושר פה אחד) 

 מלש"ח )מתוכם  8.844אישור תב"ר שיפוץ שז"ר הישן ע"ס  .ג                    

ו 2.5                              מלש"ח שכבר אושר( 1.221-מלש"ח משרד החינוך 

  (אושר פה אחד)₪  3,244,111 –סה"כ מקרנות הרשות                             

 מלש"ח  12   -צופים  לשני מבני האישור תב"ר  .   ד                    

 מלש"ח.  2.2 –מקורות מימון: מפעל הפיס סך                             

  –כספי תרומה המוחזקת ע"י הקרן למען קריית אונו                             

 אלש"ח 188                           

                      ₪  9,312,111 -קרנות הרשות                             

  

   (אושר פה אחד)  
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 מלש"ח  2.1"פ ע"ס אישור תב"ר שלד מר .ה                 

 (אושר פה אחד)                            

ל     .    ו                  ן    2.222גנים בצופים ע"ס  2-אישור תב"ר      מליו

 אחד(אושר פה )          

ל  .ז                  מלש"ח 4.421גנים בניר וקומה נוספת ע"ס  2 -אישור תב"ר  

                            (  ישראל גל, נפתלי כהן, משה דאלי, ירון יעקבי, -(9בעד 

 כוכבה קניסנטר, עמי כחלון, רון מלכה, אביגיל דנוך,                             

 שי דבורה.                            

 ( איציק ציזר, יעל הרציקוביץ, זהר אלעני הס.3נמנע )  

 לבתי ספר ומוסדותשור תב"ר למתקני אופניים ומשאבות אי  .     ח                 

  אש"ח.   211ע"ס   ציבור                            

  )אושר פה אחד(             

    

 

 

 

 –אישור קריטריונים להשתתפות במענק הרשות לתחרויות בחו"ל  .2

 ספורט אישי.

 

 

 

שות ענק הרהוחלט פה אחד לאשר קריטריונים להשתתפות במ החלטה:

 הללו: ניםספורט אישי בתיקו –לתחרויות בחו"ל 

 ש"ח 2,111א. אולימפיאדה השתתפות  

ני   תן יהיה לדון בחריגים תושבי העיר שאינם פעילים באגודה   ב. 

 עירונית.     

 פה אחד.    בעד
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 אישור החלפת חברים:  .5

 קום הגב' מיכל צוריאל. הגב' תמרה שיפרין במ –א. ועדת רווחה  

 מר שי שיפרין במקום מר ירון יעקובי.  –ב. עמותה לחינוך מוסיקלי  

 

 

 

 הוחלט פה אחד לאשר החלפת חברים:   החלטה:

 הגב' תמרה שיפרין במקום הגב' מיכל צוריאל.   –א. ועדת רווחה  

 מר שי שיפרין במקום מר ירון יעקובי.  –ב. עמותה לחינוך מוסיקלי  

 פה אחד.    בעד

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
 גדי לייכטר 

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
 


