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  .העיר ראש דיווח  .1

  

ם.     :מר ישראל גל חברים, אנחנו מתחילים את הישיבה. מספר דיווחי

דווקא דיווח ראשון אני רוצה לברך את אלונה בומגרטן, אני מציע לכולנו שעכשיו 

גלובוס מקס.  נלך לראות סרטים אצלה בבתי הקולנוע, שהיא מנהלת אותם, נאמנה, 

  ותקנו הרבה פופקורן. 

  

  איזה?    :איציק ציזרמר 

  

  גלובוס מקס.     :מר ישראל גל

  

  ומה היא קשור?    :איציק ציזרמר 

  

  היא הנאמנה, היא עכשיו מנהלת אותם.     :מר ישראל גל

  

  ם? אה, היא מזיזה את הסרטי   :איציק ציזרמר 

  

  כן. היא עכשיו מנהלת את כל בתי הקולנוע האלה.     :מר ישראל גל

  

..   עו"ד אלונה בומגרטן: .  

  

  די, אלונה.     :מר ישראל גל

  

  זה שלה, מה די? תן לה לספר.     גב' ארבל ליאת:
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  אנחנו נקבל פופקורן בחינם.     :מר ישראל גל

  

..     :יהודה מעייןמר    הפופקורן זו ההכנסה היחידה.

  

.. כולם אתמול רצו לקחת לי את התיק בבית המשפט,   ד אלונה בומגרטן:עו" .

גיהינום. עכשיו אתה מבין למה הגעתי בזמן? כי אני שבוע ימים כבר עובדת  היה 

 , סביב השעון, ישנה שעה בלילה, רצתי לנווה אילן. ובגלל שפחדתי לא להגיע בזמן

  אז השארתי...

  

ירון לי שובר לגלובו  :מר יעקובי    ס. יש 

  

  אבל תקנה פופקורן, כי הכסף בא מהפופקורן.   עו"ד אלונה בומגרטן:

  

חברים, אנחנו רצים הלאה. אז אלונה, אנחנו מאחלים     :מר ישראל גל

  לך בהצלחה. 

  

  תודה רבה.   עו"ד אלונה בומגרטן:

  

לנו     :מר ישראל גל ואל תשכחי אותנו, כשאנחנו נקנה פופקורן, תתני 

  הנחה. 

  

  בדיוק.   מגרטן:עו"ד אלונה בו

  

בר     :מר ישראל גל אתמול התחלנו בשעה טובה ומוצלחת את פרויקט 

ם  יהודה. אני חייב להגיד לכם שהיה אירוע מאוד מוצלח ומאוד מרגש. אנשים ש

ממש התרגשו. ראיתי דמעות בעיניים שלהם. זה היה כיף לראות את האנשים. - ממש

עיני אוד הם, ואני מקווה מרואים איך שהחלום שלהם הולך ומתגשם לנגד 
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ה שהפרויקט הזה יהיה אולי הכי מהיר, שייבנה בצורה המהירה ביותר.  ואני אהי

  מאושר לראות את האנשים האלה חיים בשמחה בביתם החדש. 

  

ירון   מתי מתוכנן להסתיים?   :מר יעקובי 

  

שנים, זה תאריך התכנון, עד הסוף, הבניין האחרון  4-5    :מר ישראל גל

עוד שנתיים, שנתיים וחצי, ש 5- ל 4בין  נים, אנחנו מאוד מקווים. הבניינים האלה, 

ו  4-4.5זה חצי פרויקט. החצי השני בעוד  שנים, ואנחנו נהיה מאושרים אם הם יהי

  מאושרים, ושזה ייצא לשביעות רצון כולם. 

  

  וזה התחיל חלק, בלי תקלות?     גב' איילת דן:

  

  חלק, בלי תקלות.     :מר ישראל גל

  

  תודה.     איילת דן:גב' 

  

יפה. בשעה טובה. היו גם נציגי הבנק, היה השר אלי כהן     :מר ישראל גל

מאוד - שהיה בטקס הפתיחה. היו אנשים מתחילת הפרויקט, והיה אירוע מאוד

  מוצלח ומרשים, עם המוני אנשים. 

אנחנו מנחמים את יהודית ארליך שאביה נפטר. היא גם לא יצאה לנסיעה. מי שנסע 

  מה לגרמניה זה היה משה דאלי. במקו

  

  וזיציה חדש. שנייה, שנייה, יש חבר אופ   :איציק ציזרמר 

  

תתחכך איתו.משה דאלי. זה הכל שנסע עם המשלחת של     :מר ישראל גל

  הלהקות לגרמניה, במקום יהודית ארליך שנבצר ממנה. 

חדש, כדורסל, כידוע לכם, הקריה האקדמית אונו, יחד עם דור העתיד בהרכבה ה
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זכו במכרז של הכדורסל. אנחנו מאוד מקווים שזה ייתן אפגריידינג רציני 

הם ישלמו את דמי השכירות הראויים לכדורסל, לא שהוא היה רע עד היום. 

גיסא הם מורידים את  גבוהים מחד. ומאידך  שאנחנו ביקשנו, שהם הרבה יותר 

  . נכון, גדי? 5%המחירים כרגע, בשלב ראשון 

  

  כן.     :טרמר גדי לייכ

  

ממה שגבו שנה שעברה, המחירים לתושבים,  5%    :מר ישראל גל

- , כשהמטרה שלנו לראות איך הם מפחיתים את זה אפילו ב5%- לשחקנים יופחתו ב

  ואלה המחירים.  10%

  

עוד חבר אופוזיציה הגיע.    :איציק ציזרמר    רגע, 

  

י הוא השמועות אומרות שהוא חבר אופוזיציה זמני, כ    :מר ישראל גל

  עוד מעט מתחלף. 

  

  כבר שנים. רק עכשיו הוצאנו אותו החוצה.    :איציק ציזרמר 

  

.. היה פרסום לבוא להפעלת הכדורסל.     :מר ישראל גל כל המועדון, כל .

הקבוצות. היום אנחנו צריכים לתת זכיינויות והן לתקופות. אז יש להם תקופה של 

כיינות שלהם. אחרי הזכיינות, עוד שנים, זו הז 5שנים? כמה זמן היה המכרז?  5

של המכרז. בדיוק דרך אגב, כמו שלא נעשה בקיר פעם צריכים לצאת לפי הנוהג 

ת רצון כולם חוץ מאשר כמה חברים, והמבין יבין. טיפוס ועשיתי והוחלף לשביעו

אנחנו מקווים שהם יביאו את מיטב המאמנים וישדרגו את כל המערכת. ואנחנו 

לק  10%- ליח להפחית את המחיר, אפילו לעדיין מקווים שנצ יותר. ח

ה  מההתחייבויות שלהם, זה גם פתיחת קבוצת נשים, שתהיה שאין בכדורסל וז

  מאוד מקווה שזה יצלח. - מאוד חשוב. ואני מאוד
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סעיף נוסף לדיווח, כולכם שאלתם מה היה עם הזימונים לעדויות מישיבת הוועדה 

וכדומה ירידת ₪  200,000דייר תב"ע  הקודמת. אז בישיבה עם התושבים, שכל

וזו ₪  10,000- לדייר, ש₪  20,000- ערך, אנחנו גמרנו איתם ב מזה זה החזר הוצאות 

שנים, בנו  6-7היו לפני היתה הצעת פשרה עם המגרש ועם הכל בהליך הגישור. 

אגודה למען הקשיש קומה שלישית, וזה אושר בוועדה. הלכו המתנגדים וטענו 

לירידת ₪  250,000או ₪  200,000דירות, כל אחד טענה  3ידת ערך, שמגיע להם יר

ערך. אנחנו התנגדנו לירידת ערך, התחילו כאן דיונים, והיה דיון משפטי אחד ועוד 

לנו גם ללכת לגישור.    אחד. במהלך הדיונים הציעו 

בד בבד גם זומנו פה חלק מחברי הוועדה דאז להזמין לעדויות, וזה נשאל אם 

לבוא. אז אני כבר מודיע לכולם, שאף אחד לא יצטרך להגיע כתוצאה צריכים 

כי מי שמכיר, ₪.  20,000- מעסקת הפשרה. לצערי לדיירים כמעט כסף לא נשאר מה

  מהסכום הזה.  50%- אז עוה"ד לקחה למעלה מ

  

  כמה הסכום בסופו של יום?    :איציק ציזרמר 

  

שזה כולל מע"מ, ₪.  60,000, זה לשלושתם, 3כפול  20    :מר ישראל גל

שהמבין יבין שהתושבים נכנסו למאבק בשביל ₪,  60,000כולל הכל. אז אני אומר, 

גואל, זה הכל.    עו"ד. אז זה הדיווח. ומי שזומן, אז הזימונים יבוטלו, ובא לציון 

  

ירון   מה עם הוועדה בכנסת?   :מר יעקובי 

  

יש כל כך הרבה אה, אוקיי, נכון. שכחתי לדווח על זה.     :מר ישראל גל

איש  60דברים, אתה יודע.  אתמול יצאנו בבוקר, האמת שהיה יפה מאוד, כמעט 

. והפלא ופלא, לראשונה ראיתי  . ה. לוועדת החינוך של הכנסת, סיפור  מקרית אונו 

לא באו של  3חברי הוועדה,  15- מ 10את כל חברי הכנסת מתייצבים לצדנו. 

  הרשימה המשותפת. 
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  איזו ועדה?   ן:עו"ד אלונה בומגרט

  

  ועדת החינוך, התרבות והספורט. התייצבו לצידנו.     :מר ישראל גל

  

לא, אני הייתי צריכה להיות בוועדת הכספים. בגלל   עו"ד אלונה בומגרטן:

  הדיון לא הייתי. 

  

גלובוס מקס.     :מר ישראל גל   עוד פעם, עם 

  

..   עו"ד אלונה בומגרטן:   לא.

  

אתכם, ל הכנסת. בקיצור, לא אלאה ועדת החינוך ש    :מר ישראל גל

היתה שם הצגה גדולה מאוד. היו הרבה אמוציות מצד ההורים, זה היה מאוד נחמד 

לראות שההורים ביקשו רשות דיבור, ודיברו אחד אחרי השני. ויו"ר הוועדה נתן 

  מאוד סייעו בנושא הזה. - להם זמן לדבר וכדומה. ההורים עצמם מאוד

יו"ר הוו עדה וחברי הוועדה, הקציבו למשרד החינוך שבועיים בסופו של דבר, 

לפתור את כל הבעיות בנושא הזה עם קרית אונו. תוך שבועיים לפתור את כל 

הבעיות, כולל מימון תקציבי. ודווקא ידידנו דוד ביתן, הגדיל לעשות כשאמר 

לנציגי משרד החינוך 'אנחנו נפסיק לכם את התקציבים אם לתלמידי קרית אונו לא 

ה ללמוד, שלא ישלמו לכם את המשכורות. ככה תבינו פעם אחת מה זה יה איפיה

  לימודים. 

וזהו, אז אני יכול להגיד שדווקא הכנסת התייצבה לצדנו, וזה היה בהחלט מכובד 

פגישות, סוף שבוע הבא ותחילת שבוע  לנו כבר  ומרגש. ואני מקווה מאוד, קבעו 

'תבואו עם בקשות  SMSנו כבר שאחריו עם כל הנהלת המשרד והמנכ"ל שלח ל

שא  תקציבים כמו שצריך', שנסגור את כל הדברים. אני מאוד מקווה שבאמת הנו

  ייגמר לשביעות רצון ונוכל להמשיך קדימה ולהתקדם. זה הסיפור. 
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  הטיסות לחו"ל.     גב' איילת דן:

  

  איזה טיסות לחו"ל.     :מר ישראל גל

  

   - אני אשמח קצת, היו הרבה נסיעות לחו"ל    גב' איילת דן:

  

  כל הנסיעות אושרו, מותק.     :מר ישראל גל

  

  לא, חוויות.     גב' איילת דן:

  

  אה, חוויות.     :מר ישראל גל

  

  מה היה, כן.     גב' איילת דן:

  

ג, חוויות.     :מר ישראל גל לך חוויות, דארלינ אז חוויות אני אוכל לספר 

- מאוד- נים שהיו פה, מאודאחר כך. אני רק חייב להגיד לך דבר אחד, שגם היוו

מאוד רוצים לפתח את הקשרים עם קרית - מאוד רוצים לחזק את הקשרים, מאוד

אונו. הם מאוד התלהבו מהאירוח שהיה להם פה. והם מבקשים בכל לשון של 

גרמניה, גרמניה, אני מקווה מאוד  בקשה להרחיב את הקשרים וכדומה. לגבי 

עוד    פרויקטים חדשים.  2שייצאו 

יס להזכיר כם, יש לבית ספר בן צבי יחסים מצוינים עם בית ספר מקביל בקרי

אופנבך, בית ספר שז"ר ביקש שאנחנו נמצא לו בית ספר נוסף, כדי שיהיה גם איתם 

לו בית ספר  מערכת יחסים, עם פרויקטים לימודיים ביחד. בית ספר שז"ר, יאתרו 

להם יש בית ספר שלנו תמיד שז"ר אמרו 'למה מקביל, כדי שגם הם יהיו בקשרים. 

 .'   אין בית ספר?

ובמקביל דיברנו על ארגון, שהם יארגנו טורניר גדול מאוד של כדורגל במגרשי 

.. מגרשי כדורגל. ומועדון הכדורגל שלנו מאוד מאוד רוצה לנסוע - הכדורגל. יש שם.
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שם. הם היו בעבר, רוצים לארגן טורנירים, והם אמרו שהם יעשו את זה. היו 

מאוד לבבי וחם - בודה מאוד טובות בנושא הזה, והיה אירוח מאודפגישות ע

לנו עוד הרבה מה ללמוד בהרבה מאוד  מהבחינה הזאת, עם סיורים שראינו שיש 

  תחומים אחרים. זה לגבי הדיווח של הנסיעות אם ביקשת. תודה רבה. 

  

  תודה.     גב' איילת דן:

  

נו קריית תעיריי בין 24/5/2017 מיום רשות בר הסכם אישור  .2  לעמותת או

  .ד"חב צעירי

  

ם     :מר ישראל גל לנו כאן הסכ ועכשיו אנחנו עוברים לסדר היום. אז יש 

למבנה הזה  2012בר רשות עם צעירי חב"ד. כידוע לכם, צעירי חב"ד נכנסו בשנת 

שבמועדון הטכני. לפני זה אישרנו להם הסכם בר רשות אחד, הם התקשו לעמוד 

לעמוד בכל התנאים. הסתיים מועד התקופה הקודמת, בתנאים. חייבנו אותם 

עכשיו הם שילמו את כל הכספים, הביאו את כל הביטוחים, הכל, ועשינו להם 

עד  . בהתאם לאותם תנאים של הסדרת בתי הכנסת בכל העיר,  הסכם לעוד שנתיים..

  אשר יגמרו הליכי ההקצאה. 

  

  למה רטרואקטיבית?     גב' ארבל ליאת:

  

  לא, היה להם הסכם, הם לא עמדו.     :מר ישראל גל

  

  . 24.5.17- כתוב פה אישור הסכם מ    גב' ארבל ליאת:

  

ההסכם הוא קדימה, לא רטרואקטיבית. למה     :מר ישראל גל

  רטרואקטיבית? 
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  כי זה מה שכתוב פה.     גב' ארבל ליאת:

  

  זה תאריך החתימה.     :מר גדי לייכטר

  

...  , זה בסדר.2017אה, ממאי     :מר ישראל גל   הם חתמו

  

  זה עדיין רטרואקטיבית.  2017מאי     גב' ארבל ליאת:

  

זה שבועיים. הם חתמו על זה לפני  2017בסדר, ממאי     :מר ישראל גל

  שבועיים. 

  

  זה חודש. אבל     גב' ארבל ליאת:

  

ה.     :מר ישראל גל בסדר, הם חתמו על זה, לא היתה לנו ישיבת מועצ

היתה צריכה להיות בתחילת החודש לעכשיו. מי אנחנו הזזנו את ישיבת המועצה, ש

  בעד? 

  

  רגע, מה מפתח התשלומים?   :איציק ציזרמר 

  

  בדיוק כמו כל בתי הכנסת. אותו הדבר.     :מר ישראל גל

  

  יש מחיר למטראז', כפול זה?    :איציק ציזרמר 

  

  כן, כן. אותו תעריף לבתי הכנסת שקבענו בעבר.     :מר ישראל גל

  

  וזה אותו סכום שהם שילמו לפני?     גב' אתי כהן:
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  זה תעריף בתי כנסת.     :מר ישראל גל

  

.    :מר גדי לייכטר '   זה לא לפי מטראז

  

ה    גב' אתי כהן: , זה מה שהם שילמו 700- לא, אבל הסכום הזה של 

  לפני? 

  

  האלה. ₪  700- כן, ה    :מר ישראל גל

  

  כן, אותו דבר.     גב' אתי כהן:

  

  , מי בעד? פה אחד, תודה רבה. טוב, חברים    :מר ישראל גל

  

 עיריית בין 24/5/2017 מיום רשות בר הסכםהוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

 .ד"חב צעירי לעמותת אונו קריית

  פה אחד.     בעד

 

 לעמותת אונו קריית עיריית בין 10/4/2016 מיום להסכם נספח אישור  .3

  . לוב עולי גריבה הכנסת בית

  

ה  אישור נספח    :מר ישראל גל גריב הסכם לגריבה. להזכירכם, בית ספר 

הוא בית כנסת שהוקצה כהלכה, שהתחיל הליכי הקצאה בקדנציה הקודמת, 

הושלמו הליכי ההקצאה עכשיו. הוא קיבל היתר בנייה, הם עובדים כבר עם היתר 

בנייה מתחילת השנה למעשה. מה שחסר להם זה את האישור של החתימה של 

  משרד הפנים. 
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בא ואומר שבמידה ולא יקבלו את ההקצאה ממשרד הפנים, הם לא ההסכם הזה 

יוכלו לתבוע את ההוצאות ואת ההשקעות שהם הכניסו מהעירייה, והם יעברו 

יוכלו להתחיל לבנות.    להסכם בר רשות. זה הדבר היחידי, כך הם 

  

  מה הם בונים שם?    :איציק ציזרמר 

  

ממ"ד וכל הדברים  תוספת מאחורה, מטבח כזה ואיזה    :מר ישראל גל

  האלה. 

  

  זה עדיין אבל יישאר במסגרת בית כנסת, לא?     גב' אתי כהן:

  

  כן, כן. מי בעד? פה אחד, תודה רבה.     :מר ישראל גל

  

 עיריית בין 10/4/2016 מיום להסכם נספחהוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

 .לוב עולי גריבה הכנסת בית לעמותת אונו קריית

  פה אחד.      בעד

 

וא אשר,  2017 – ז"התשע) שילוט( אונו לקריית עזר חוק אישור  .4  יב

  . הקודם העזר חוק של במקומו

  

, 2017 - התשע"ז  –אישור חוק עזר לקרית אונו שילוט     :מר גדי לייכטר

  אשר יבוא במקומו של חוק העזר הקודם. אם יש שאלות למישהו? 

  

לי כמה. האם יש תנאי שבן    :איציק ציזרמר  אדם שלא קיבל כן, יש 

  ? - רישיון עסק לעסק שלו, הוא יכול לקבל שילוט? זאת אומרת, יש מצב שבן אדם
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כן, יש מצב כזה. אני אגיד לך. מכיוון שהיום אתה יכול     :מר גדי לייכטר

 ..   לפתוח עסק גם אם אין לך עדיין את הרישיון ביד, כי יש תהליכים.

  

ומרת, שלא יקרה מצב שבן רישיון של העירייה. זאת א   :איציק ציזרמר 

אדם נכנס לחנות, חנות נעליים, סגרה, נכנס עכשיו חנות בגדים, נכנס, עוד לא 

עוד לא הסדיר איתך שום דבר, ועכשיו נותן לך טופס לשלט,  משלם לך ארנונה, 

  ואנחנו מאשרים את הטופס של שלט, לפני שהוא הסדיר את הדברים האחרים. 

  

ם שלפעמים לוקחים שנה, אז שנה לא יהיה כן, יש דבר    :מר גדי לייכטר

  שלט? 

  

  אז שיזרז את זה.    :איציק ציזרמר 

  

  מה אכפת לך?   עו"ד אלונה בומגרטן:

  

  זה לא קשור אחד לשני.     :מר גדי לייכטר

  

ה    :איציק ציזרמר  תקשיב, אין שום סיבה שמישהו יקבל מאיתנו פריבילגי

  ה את כל הדברים. זה מינימום. ם כל מסדיר מול העיריילשלט, אם הוא לא קוד

  

  מה זה קשור?     :מר גדי לייכטר

  

  מה זה קשור לפקחים אבל?     :מר ישראל גל

  

  איזה פקחים?: אנחנו עכשיו בשילוט.    :איציק ציזרמר 

  

  אוקיי, סליחה, אני דילגתי.     :מר ישראל גל
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.  עו"ד אלונה בומגרטן:   . אבל מה זה משנה, איציק? אני לא מצליחה להבין.

  

  דווקא אני חושבת שזה מאוד הגיוני.     גב' אתי כהן:

  

עוד פעם. בן אדם יש לו חנות, סגר אותה.    :איציק ציזרמר  אני אסביר לך 

את לקחת את החנות במקום, מחנות נעליים הפכת לחנות בגדים. את צריכה ללכת 

הזה פה במצב לעירייה, לבקשת את כל הרישיונות, לשלם ארנונה ולהתחיל לעבוד. 

אין תנאי, את יכולה לשים כבר שלט שאת מוכרת בגדים, למכור בגדים, עוד לא 

  שילמת ארנונה, עוד לא הסדרת את העניינים ולא עשית שום דבר, זה לא הגיוני. 

  

אז מה? אבל תקשיב, זה דברים שונים. תגיד לי אתה לא   עו"ד אלונה בומגרטן:

 .   יכול להיות..

  

  זה חוסך לבעלי עסקים, זה טוב. אני הבנתי ש   :שי דבורהמר 

  

גרייס להוצאת רישיון עסק.פ     :מר ישראל גל   יש 

  

גרייס, שיהיה.    :איציק ציזרמר  לי בעיה, שיהיה    אין 

  

.. שלט, איך הוא יעשה פרסום? איך הוא יפרסם את     :מר ישראל גל ואז.

  עצמו? 

  

  שלא יפרסם, שילך להסיר את העסק שלו קודם.    :איציק ציזרמר 

  

  איפה זה קיים יש עסק בלי פרסום במדינת ישראל?     :מר ישראל גל
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  הבן אדם רוצה לשים שלט, מה אכפת לך?  עו"ד אלונה בומגרטן:

  

בוא אני אתן לך רגע דוגמא. אתה יכול לפתוח מסעדה.     :מר גדי לייכטר

   - את הרישיון אתה לא יכול לקבל לפני שפתחת

  

  לשנה לפחות.     :מר ישראל גל

  

כי משרד הבריאות בא לבדוק אותך בהפעלה. איך תהיה     :לייכטר מר גדי

לי.    מסעדה בלי שלט? זה משהו לא ברור 

  

לא    :איציק ציזרמר  לי בעיה, תגביל איזו הגבלה שאתה רוצה. רק  אין 

לנו בכלל, ויקבל אישור לשים שלט.  ייכנס לחנות, לא יספר  לי הגיוני שמישהו    נראה 

  

יודע,    :מר ישראל גל לא הגיוני? אני לא מכיר דבר כזה במדינת  לא 

  ישראל... 

  

  אני רוצה לראות אותך שם שלט מאושר בתל אביב.    :איציק ציזרמר 

  

  בוא.     :מר ישראל גל

  

.    :איציק ציזרמר  לי   בוא, בוא תראה 

  

כל מסעדה שפתחנו בתל אבי בזמנו, היה עליה שלט, וגם     :מר ישראל גל

  ישיון, זה הכל. אם היה זמן להוציא הליכי ר

  

  לא, שלט בלי שעברת את כל ההליכים בעירייה.    :איציק ציזרמר 
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.. שלט.     :מר ישראל גל   כן. יש.

  

  לא, שאתה רשום בעירייה שאתה משלם לה ארנונה.    :איציק ציזרמר 

  

  מה זה שייך?  עו"ד אלונה בומגרטן:

  

   - ארנונה, תקשיב, גם אם אין לך רישיון עסק    :מר ישראל גל

  

  למה שאני אתן למישהו פריבילגיה לשים שלט?    :איציק ציזרמר 

  

גם אם אין לך רישיון עסק, וגם אם הכל, אתה צריך     :מר ישראל גל

  לשלם ארנונה, זה לא קשור. מה קשור השלט? 

  

לא, יש בזה אבל משהו היגיון. מה שציזר אומר, שאם     גב' אתי כהן:

'אתה לא שום א צלנו כעסק, אבל מצד אחד אנחנו נותנים בעצם העירייה אומרת לו 

 ..   לך פה את האישור לשלם ארנונה על שלט שאתה כביכול עסק'.

  

.     :מר גדי לייכטר ן את צריכה להפריד בין הליכי הרישוי לבין הרישיו

עד  עסקים באים ומתחילים הליך של הוצאת רישיון. יכול להיות מספר חודשים 

לו  שהוא מביא את כל האישורים, אז הוא מקבל את הרישיון. אבל בפועל מותר 

יב  לפתוח את העסק, ויש הליכים כמו מסעדות, בתי אוכל, שמשרד הבריאות מחי

 ..   אותך להפעיל, ואז הוא בא לבדוק אותך. הוא לא נותן לך אישור לפני ש.

  

בסקר האחרון שהוצג פה, אני לא זוכר באיזו שנה, אני     :מר גדי לייכטר

שיש לה קצת עסקים, לחלק גדול  שה אותו, הוצג שבקרית אונו,לא זוכר אפילו מי ע

, אין בכלל רישיון, כל מיני רישיונות. או 50%או  40%מהם, אני לא זוכר אם זה 

רישיון בריאות, או רישיון עסק. למה אנחנו מנציחים את זה? מי שרוצה לפתוח 
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חודשים, שנה,  4עסק, שיבוא, יקבל את כל הרישיון. ואם אתה רוצה לתת לו גרייס 

  לא יכול להיות שהוא יעשה מה שהוא רוצה. 

  

  הנה, שלי תסביר לך. בחיים לא ייפתחו עסקים ככה.     :מר גדי לייכטר

  

.. נפרדים של שילוט ושל רישיון עסק.     :עו"ד שלי קרייצר לך. אני אסביר 

חד  אבל שתדע, גם כשעסק מקבל רישיון, הוא מקבל נספח לרישיון שלו, וא

  זה עמידה בכל הוראות חוקי העזר.  מהתנאים

  

  מצוין.    :איציק ציזרמר 

  

זאת אומרת, אם הוא מפר בין השאר את חוק העזר     :עו"ד שלי קרייצר

 ..   לשילוט, למעשה רישוי עסקים יכולים לבוא ולשלול.

  

אל לא על זה אני מדבר. אני רוצה שבגלל שהוא רוצה    :איציק ציזרמר 

א ילך להסדיר מול העירייה את כל העניינים האחרים שילוט כי זה נחוץ לו, הו

  שלו. 

  

  אבל שמעת, זה הליכים נפרדים.     :עו"ד שלי קרייצר

  

  מה אכפת לך?  עו"ד אלונה בומגרטן:

  

תסתכל על זה הפוך, ציזר. הוא יגיש בקשה לשילוט, ישר    :דני שווץמר 

  .. הארנונה צריכים לדעת, להוציא לו, להתעדכן, ויש לך פה אפילו.

  

  נכון, מצוין, זה מה שאני רוצה שיקרה.    :איציק ציזרמר 
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  אבל זה גם ככה קורה בתהליכים.    :דני שווץמר 

  

  אבל זה לא קורה.    :איציק ציזרמר 

  

.. לא קשור לחוק העזר.    :דני שווץמר  .  

  

תקשיב, זה לא קורה היום. היום יש שלטים בעיר שלא    :איציק ציזרמר 

אני שנים צועק את זה, שנים, קדנציה קודמת, הקדנציה  משלמים כסף שנים.

  הזאת. 

  

  אבל מה זה קשור לרישיון עסק?    :מיכלס גילמר 

  

ך.    :איציק ציזרמר  ואני אומר, אם מסדירים את זה פעם אחת כמו שצרי

  תסדיר את זה מהתחלה ועד הסוף.

  

נותן    :דני שווץמר  אבל לא בחוק העזר. זה אתה גם מסכים. אתה 

  ה, לא לחוק העזר, הערה למדיניות.הער

  

..  :גב' קניסטר כוכבה   לפני כניסתו, יקבל את האישור.

  

ם,  4כמובן. אם יש אישור שהוא יכול לקבל תוך    :איציק ציזרמר  חודשי

חודשים. אבל הכל יהיה מותנה. לא יכול להיות שבן אדם יישב פה,  4שיקבל תוך 

. לא הגיוני בכלל. טוב, אני העליתי. לא ישלם ארנונה למשל, וכבר יהיה לו שלט

עניין אחר.    חושבים שזה לא נכון, זה 

  

  זה לא רלוונטי. זה סיפור אחר.    :עו"ד שלי קרייצר
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דבר שני, מה קורה לכל השלטים שנמצאים היום בעיר    :איציק ציזרמר 

  ללא רישיון? איך מסדירים להם את הרישיון? 

  

  צריך לפעול נגדם.     :מר ישראל גל

  

לא, יש עכשיו דבר חדש, זה אומר שכולם צריכים    :איציק ציזרמר 

  להסדיר את הרישיונות שלהם. 

  

  זה לא חדש.     גב' טירנה ססי:

  

לא משנה, התנאים ששמתם פה, זה לא בדיוק כמו שהיו    :איציק ציזרמר 

לו שלט,  בקודם. שיפרתם, הוספתם, מאה אחוז. האם כולם, כולל מי שהיום יש 

.. הולך לקבל    להוציא רישיון. וזו הכוונה שלנו, הכוונה.

  

ירון .. רטרואקטיבי?   :מר יעקובי  .  

  

ללכת להסדיר, אני לא רוצה ממנו כסף, לא רוצה ממנו    :איציק ציזרמר 

  שום דבר. 

  

תקשיב, נהלי האכיפה צריכים תמיד לרענן אותם,     :מר ישראל גל

ם צריכים תמיד להקפיד עליהם. אבל נוהלי האכיפה,  הם יכולים לצאת רק בהתא

לחוק העזר,לחוקים שיש לנו. הם יכולים לפעול בהתאם לחוקים. נותנים את 

החוקים, ואז האכיפה צריכה לפעול, כמי שעובד נגד החוקים האלה. זה הכל, ואת 

ח  זה צריכים למלא. ומי שצריך להיות אמון על האכיפה זה רישוי עסקים, זה המפק

  שלהם. 

  

מאה אחוז. זאת אומרת, שגם אחורה, צריכים שכולם    :איציק ציזרמר 
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 ..   יבואו.

  

י     :מר ישראל גל צריכים תמיד להגביר את האכיפה. אין מה לעשות, אנ

  מקבל את זה. 

  

), אתם כותבים שמותר לבן אדם גם בבית 1(א)(3סעיף    :איציק ציזרמר 

ג י מגורים וגם בעסק להציג שלט שהוא לא חייב רישיון והוא לא חייב  ם בתשלום אנ

  מבין. 

  

אין דבר כזה שלא חייב בתשלום. תשלום, יש תשלום,     :מר ישראל גל

  ארנונה על שילוט. 

  

  אבל זה לא מה שכתוב.    :איציק ציזרמר 

  

  לא, השלטים הפטורים.     גב' אתי כהן:

  

.. שם משפחה של בית.     :מר ישראל גל   אה, הפטורים, הקטנים. .

  

סק או בבית מגורים, אם אתה שם שלט רק של כתוב שבע   :איציק ציזרמר 

  השם של המקצוע וטלפון, אתה לא חייב שלט. 

  

גודל, נדמה לי    :נפתלי כהןמר   ..   . 30על  30.

  

  יפה, לא כתוב הגודל.    :איציק ציזרמר 

  

  למה לא כתוב הגודל?     :מר ישראל גל
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ב     :???   .30. לא יעלה על 3- כתוב לך 

  

לי לפני שאתם קוראים. חבר'ה   :איציק ציזרמר    , תקראו, אל תגידו 

  

  הנה, הוא מקריא לך.     :מר ישראל גל

  

ה    :איציק ציזרמר  תקרא מה שקראת. זה על שלט שמורה שעברת עסק. מ

גודל. זאת אומרת, אני יכול לשים שלט של  מ', לא  3מ' על  3הקשר? לא כתוב שום 

  הגיוני. גם חינם. 

  

. הוא צודק, צר    :מיכלס גילמר    יך..

  

לוויכוח?     :מר ישראל גל גודל זה? הוא צודק. למה להשאיר דברים    איזה 

  

  נכון. תגידי עד חצי מטר.    :איציק ציזרמר 

  

על  30, זה יהיה 30על  30פה הוא צודק במאה אחוז. היה     :מר ישראל גל

  . למה זה בלי? 30

  

.    :איציק ציזרמר    צריכים לקבוע איזשהו משהו הגיוני

  

אין נושאים לפרשנות בזה. לפעמים יוצא משהו מציזר     :אל גלמר ישר

  דברים טובים. 

  

עוד כמה, חכה.    :איציק ציזרמר  לי    יש 

  

.?     גב' טירנה ססי: .   למה.
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ס"מ, ממני תגבי וממנו לא  70כי אם אני בא עם שלט של     :מר ישראל גל

  ס"מ? סתם אני אומר.  65תגבי על 

  

כסף בכל מקרה. ישראל, זה בלי כסף בכל  לא, זה בלי   :איציק ציזרמר 

  מקרה. אני רק אומר, תגידו רק מה הגודל, שלא כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. 

  

  זה רק על בניין מגורים.     :מר גדי לייכטר

  

  זה רק על בניין מגורים.     גב' טירנה ססי:

  

.    :איציק ציזרמר    לא נכון, זה לא מה שכתוב כאן

  

  א לא צריך לשלם לא ארנונה ולא רישיון? ואז הו    :מר ישראל גל

  

  שלט על הדלת.     :מיכלס גילמר 

  

  לא קשור ארנונה.     גב' טירנה ססי:

  

  אה, רק דלת?     :מר ישראל גל

  

נו.    :איציק ציזרמר    לא נכון. תקראו את העברית, 

  

  תקראי היטב. אני מבקש לקרוא את זה היטב.     :מר ישראל גל

  

  בית עסק'.  כתוב 'או    גב' אתי כהן:
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  דלת כניסה לבית מגורים או לבית עסק.    :איציק ציזרמר 

  

  אבל זה לדלת. מה הוא יכול לשים על הדלת? נו, מה?    :מר גדי לייכטר

  

  על דלת.     :מר ישראל גל

  

  ? 8על  2ואם יש לי דלת     :יהודה מעייןמר 

  

  אוי נו.     :מר גדי לייכטר

  

  ? 'מ 4מותר שלט  ,'מ 4ואם יש דלת של    :איציק ציזרמר 

  

  . 2על  2אין דלת של     :מר ישראל גל

  

  מ'?  4דלת של עסק אין לה    :איציק ציזרמר 

  

  דלת כניסה.     :מר גדי לייכטר

  

יודע מה.     :מר ישראל גל   תוסיף דלת כניסה רגילה, אני 

  

  כתוב דלת כניסה לבית מגורים או בית עסק.     גב' טירנה ססי:

  

ם דלת לבית עסק, שזה יכול להיות שער כזה לא, אבל א    :מר ישראל גל

  . 3על  3ויטרינה ענקית, זה יכול להיות עם שלט של 

  

.     גב' טירנה ססי:   הרעיון הוא שבכניסה לבית עסק אתה לא מפרסם..
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,  1מאה אחוז, אז תכתבי חצי מטר, אין בעיה.    :איציק ציזרמר  ,  2מ' מ'

  מה שאת רוצה. 

  

  ודל של חצי דלת רגילה. שלא יעלה מג    :מר ישראל גל

  

  מ"ר, הגיוני.  1   :איציק ציזרמר 

  

  כן. על הדלת.    :מר ישראל גל

  

כן, כן. יש מספר מקומות בצו הזה, שאני לא יודע ישראל    :איציק ציזרמר 

ם  עיר לחתו אם קראת אותו, שאתה אחראי עליו, שאני לא מצליח להבין למה ראש 

  על כל שטות שכתובה פה. 

  

יודע על כמה מסמכים אני חותם ביום? גם אני לא     :מר ישראל גל אתה 

. 60מבין. משיק של  '   אג

  

ש    :איציק ציזרמר  אני אומר, זה הזמן לשנות. ראש העירייה, רא

לי בעיה.    העירייה, ראש העירייה. אם אתה נהנה מזה, אז בסדר, אין 

  

  אני לא נהנה מזה, מה אני יכול לעשות?     :מר ישראל גל

  

  אז תשנו את זה?    :ציזראיציק מר 

  

לא, תקשיב, זה נוסח שקיים בכל החוקים בארץ של     :מר גדי לייכטר

שילוט.וכשכתוב ראש העיר, זה או מי שהוא מסמיך, או מטעמו. בהרבה מקומו 

  תכתוב ראש העיר. אז זה לא אומר שהוא אישית חותם. 
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..?     גב' אתי כהן:   אבל יש ועדת שילוט, למה.

  

  כי ככה זה נוסח של חוק העזר. מה למה?     :מר גדי לייכטר

  

כן  –אומר ככה  13סעיף    :איציק ציזרמר  לא יפרסם אדם שלט, אלא אם 

  צוין בו שמו ומענו של מפרסם השלט, מתקינו או יצרנו. איפה בדיוק? 

  

רק ציזר, הערה קטנה. לגבי ראש העיר, אני לא מכיר את    :דני שווץמר 

.. הסעיף הזה, אבל ראש העירי   יה זה לרבות עובד שראש העירייה.

  

  זה מה שאמרתי.     :מר גדי לייכטר

  

.. בחוק העזר בהגדרות. שתדעו.    :דני שווץמר  .  

  

צוין בו שמו ומענו של    :איציק ציזרמר  לא יפרסם אדם שלט, אלא אם כן 

מפרסם השלט, מתקינו או יצרנו. למה אתם מתכוונים? גם להעתיק צריך לחשוב 

  ים. לפני שכותב

  

.. כתוב בכל מקום.     :מיכלס גילמר  .  

  

ב    :איציק ציזרמר  מה אתה רוצה, שמשה שווארמה יפרסם שלט ויכתו

  למטה שהוא גר ברח' זה וזה? 

  

  לא.     :מר גדי לייכטר

  

,     גב' טירנה ססי: הכוונה היא, כדי שנוכל לזהות את השלט, מי שם אותו

.. רישיון.    כדי שנוכל לחייב.
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  אז מאחורה שיהיה כתוב, מהצד?    :זראיציק צימר 

  

בדרך כלל יש שלטים, ומפרסמים טלפון או זה, שאתה     גב' טירנה ססי:

  יכול לחייב.

  

שיהיה ברור למה, כי אף אחד לא ישים את זה בחזית,    :איציק ציזרמר 

  ברור לכם. 

  

..     :מיכלס גילמר    גם אף אחד לא ישים.

  

.? נכון. אז בש   :איציק ציזרמר    ביל מה אתה כותב את זה..

  

  הרעיון הוא לאתר את השלט ולדעת למי הוא שייך.     גב' טירנה ססי:

  

אז תכתבו שהכוונה זה כדי לדעת. אם את רוצה מחר    :איציק ציזרמר 

  לדעת של מי השלט, אז תכתבו מה הכוונה פה. 

  

.     :מר גדי לייכטר תן לו להגיד מה שהוא מה הכוונה? זה נוסח משפטי

  וצה ותצביע.ר

  

, לוח מודעות קטנות, שאני מבין שכרגע אין. 25סעיף    :איציק ציזרמר 

יודע  אבל ראש העירייה רשאי, לאחר התייעצות עם הוועדה המקצועית, לפרסם. לא 

יודע מה הכוונה.    מה זה לוח מודעות קטנות, לא 

  

  זה קיים גם היום.     גב' טירנה ססי:
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  , העירוניות. 70על  50ה של זה המודעות האל    :מר ישראל גל

  

  , ישראל. 20על  15ממש לא, כתוב פה    :איציק ציזרמר 

  

.. בלוח מודעות.     גב' טירנה ססי: .  

  

  של המודעות.  20על  15- מ    :מר ישראל גל

  

גודל המודעה לא יעלה על    :איציק ציזרמר   15לא, זה לא מה שכתוב פה. 

צריך  A4? מינימום זה 20על  15ה זה . מA4. ואני אומר, למה לא מינימום 20על 

  להיות. 

  

  כי החליטו. מה, החלטנו לקנות סרגלים?     :מר ישראל גל

  

  . 20על  15אבל זה לא סטנדרטי    :איציק ציזרמר 

  

  . A4בסדר, אז לא סטנדרטי, אז יעשו     :מר ישראל גל

  

  נו.  A4אז תכתוב    :איציק ציזרמר 

  

  מספיק.פ  ?A3ולמה לא  A4למה     :מר ישראל גל

  

לי ברצינות עכשיו?    :איציק ציזרמר    תגיד, אתה עונה 

  

  כן.     :מר ישראל גל
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אם כולם  20על  15מה אתה רוצה, שאנשים יגזרו בדיוק    :איציק ציזרמר 

  ? A4מצלמים על 

  

  למה, מישהו הולך למדוד עם סנטימטר?     :מר גדי לייכטר

  

  איזה סעיף אתה?     גב' טירנה ססי:

  

  . 25סעיף     כהן:גב' אתי 

  (מדברים ביחד) 

  כן, ציזר, קדימה.     :מר ישראל גל

  

יש מחירים. אני יודע שבעיריית תל אביב,  13בעמ'    :איציק ציזרמר 

, שזה 20על  80המינימום זה מטר. זאת אומרת, גם אם מישהו שם שלט בחנות שלו 

ו יחסית לא מטר, משלם מטר ראשון תמיד. ואני חושב, מכיוון שהמחירים שלנ

נמוכים מאוד, לפחות שמטר הוא מינימאלי וזה גם הגיוני. תראו את המחירים 

לא 220שלנו. זה לא איזה מחיר שאי אפשר,  . מה, זה כסף? לשנה. שיהיה מטר, ו

לו רבע מ ניתן    . 220- אחד שם שלט של רבע מטר, אנחנו 

  

.     :מר גדי לייכטר   אתה לא רוצה להגדיל את ההוצאות..

  

  הוא מדבר על מינימום מטר.     ססי: גב' טירנה

  (מדברים ביחד) 

..    :נפתלי כהןמר    בכל מצב זה מטר.

  

  אבל זה לא כתוב מינימום מטר.    :איציק ציזרמר 

  

  אתם רוצים להגדיל את המחיר?     :מר ישראל גל
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. אז בעצם זה צריך להיות     :מיכלס גילמר    מ'.  2אבל לפני שנייה..

  

  ה להעלות את המחיר. הוא רוצ    :מר ישראל גל

  

  לשנה למ"ר. על מה אתם מדברים? ₪  220זה    :איציק ציזרמר 

  

יאללה, ציזר. בסדר, רשמנו את ההערה. אנחנו לא     :מר ישראל גל

  מעלים את המחיר לעסקים.

  

ה,    :איציק ציזרמר  הערה הבאה, מה זה שלט חוצות אלקטרוני? כתוב פ

לט יש פה איזה תעריף של שלט חוצות אלקטר וני. למה הכוונה? שהבן אדם שם ש

  אלקטרוני מעל החנות שלו?

  

..   מר שלמה בן עמרה:   יש זכיין, החברה הכלכלית משכירה.

  

  הוא גם משלם ארנונה.     :מר ישראל גל

  

  אה, זה לא לעסק?    :איציק ציזרמר 

  

  זה שלטי חוצות.     גב' טירנה ססי:

  

  אין בעיה.    :איציק ציזרמר 

  

ם     :מר ישראל גל גם אם מישהו שם במגרש שלו, הוא גם צריך לשל

  ארנונה. 
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ירון .?  :מר יעקובי    לא, אבל אם הוא שם מעל הפיצוצהיה את ה..

  

  לא, זה לא.     :מר ישראל גל

  

  אז הוא משלם, יש חשמלי, יש לזה הגדרות.     :מר גדי לייכטר

  

', מודעות. חלק ג' זה כמה כסף אנחנו לוקחי   :איציק ציזרמר  ם אם חלק ג

גיליון או גיליון שלם, על עמוד מודעות שלנו. יש  גיליון או חצי  מישהו מפרסם רבע 

  כאלה אם אני לא טועה, נכון?  40לנו 

מקומות ויהדק את  40אתם לוקחים פה, בשביל לקחת איש של שפ"ע, שירוץ על 

שלדעתי זה אפילו לא השכר שלו. לא יכול להיות שנפסיד כסף ₪,  227השלט הזה, 

  הדבר הזה לתלות למישהו שלט על לוח מודעות שלנו.  על

  

 70זה עלה בהרבה ממה שהיה בקודם. להזכירך, זה היה     :מר ישראל גל

 .₪  

  

  זה היה ההרבה פחות.     גב' טירנה ססי:

  

  לא משנה מה זה היה. זה לא הגיוני.    :איציק ציזרמר 

  

  אנחנו גם ככה מעלים את זה יותר.    :מר ישראל גל

  

לוח    :יק ציזראיצמר  מי שרוצה לשים שלט, שישלם, אין בעיה, יש 

  מודעות. 

  

לא  50היה ₪  70    :מר ישראל גל שנה. אני משאיר את זה ככה, אני 

  שנה.  50לפני ₪  70זה עלה, ציזר, זה היה מעלה את זה יותר. 
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  זה היה רע מאוד, אז מה?    :איציק ציזרמר 

  

  פשר יותר. אז גמרנו, מספיק. אי א    :מר ישראל גל

  

.. לעשות    :איציק ציזרמר  אנחנו היום אוכפים את השילוט בהנחה שזה.

יודע, פעמיים בשנה. יש חברה חיצונית,  את זה. אנחנו אוכפים, לפחות ממה שאני 

  פעמיים בשנה עושה סיור, ומחייבת את מי שהיא רואה שלט חדש.

שכל חודש שם שלט , כמו הקניון למשל, 38- מה קורה, ואני אומר את זה בפעם ה

עובד,  אחר, באיזה חודש שהוא רוצה, ואנחנו בדיוק בחודש הזה הפקח שלנו לא 

  מ"ר.  50והוא לא משלם כסף, וכל שלט שלו זה 

איך אנחנו מוודאים? חבר'ה, השילוט זה לא הרבה כסף פר שלט, אבל זה המון כסף 

מסתובבים פעמיים נחנו בשבילנו. העירייה יכולה להכניס פה הכנסה די יפה. אבל א

 ..   בשנה בעיר.

  

  צריכים להגביר את האכיפה, זה הכל.     :מר ישראל גל

  

  ימים הפקח בדלת שלך.  5בתל אביב, אם אתה שם שלט,    :איציק ציזרמר 

  

  שעות.  5     :???

  

  שעות אפילו.  5   :איציק ציזרמר 

  

ה,  - ציזר, א'     :מר ישראל גל צריכים להגדיר את הפיקוח בנושא הז

החלט. זה לא קשור לחוק העזר, אתה צודק, זה כהערה כללית, צריכים להגביר ב

ם, י  כ ,את ההכנסות להגדיל את הפיקוח פה, ולעשות כמה שיותר מי שתולה שלטי

עם  אבל זה לא קשור לחוק העזר. מי בעד לאשר את חוק העזרזהו, צריך לשלם. 
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  התיקון שם שהיה של ציזר על הדלת? פה אחד. 

  

  פה אחד.     :לייכטרמר גדי 

  

  לא, אני נמנע.    :שי דבורהמר 

  אוקיי, תודה. שי נמנע.     :מר ישראל גל

  

 – ז"התשע) שילוט( אונו לקריית עזר חוקהוחלט ברוב קולות לאשר   :החלטה

(בתיקון שלט המוצג  .הקודם העזר חוק של במקומו יבוא אשר,  2017

יעלו על  על דלת כניסה לבית מגורים או בית עסק, מידותיו  1*1לא 

  מטר)

,          )12(  בעד גיל מיכלס, ירון יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי גל,  ישראל 

כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן, ליאת ארבל,  איציק ציזר,                

  יהודה מעיין, אתי כהן, איילת דן.

     )0(   נגד

  .שי דבורה   )1( נמנע

 

   העירוניים והאכיפה הפיקוח לייעול החוק י"עפ פקחים הסמכת אישור  .5

  . 2016 ו"התשע) תעבורה( מקומיות ברשויות  

  

  אתה יכול להריץ?     :מר ישראל גל

לייעול     :מר גדי לייכטר פי החוק  כן. הלאה. אישור הסמכת פקחים על 

. זה ההכנה מה 2016הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות מקומיות תעבורה 

  ם החשמליים. שנקרא לאכיפה על האופניי

  

  בדיוק.     :מר ישראל גל
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ירון   צריכים לעבור הסמכה.   :מר יעקובי 

  

  כן, כן.     :מר ישראל גל

  

כן, הפקחים הולכים להכשרה בתחום. אבל המועצה     :מר גדי לייכטר

  צריכה להסמיך אותם. 

  

אני רוצה לשאול שאלה. אין לנו אלטרנטיבה, זה הילדים  :גב' קניסטר כוכבה

  לרדת לכביש. רוכבים על אופניים. מה האלטרנטיבה?  והבוגרים

  

  זה לא אנחנו, זה משרד התחבורה. מה לעשות?    :מר גדי לייכטר

  

לרדת לכביש ולהוות סכנה לנערים האלה שבאים מבית  :גב' קניסטר כוכבה

  ספר או אחרי בית ספר? 

  

  ולסלול שבילים.      :???

  

ה  איפה השבילים, ישראל? :גב' קניסטר כוכבה לא יכול להיות שאנחנו נעש

  הגבלה, מצד שני, לא מכינים אלטרנטיבה. 

  

מצד שני, אני חייב להגיד לך מילה אחת. זה נכון מאוד,     :מר ישראל גל

אבל אם אנחנו נצטרך לאכוף את אלה שנוסעים ומשתוללים בתוך הפארקים 

  ו 9ופוגעים בילדים וזה, אז לא יהיו לנו כלים.

  

ה  :גב' קניסטר כוכבה אבל אנחנו צריכים גם לעשות הפרדה. אנחנו יושבים פ

לילד הבוגר הזה שלא יסתובב בפארק ויפגע, לא בזקנים  ונותנים... גם  בתבונה 
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  ובטח לא בילדים. 

  

  רק בתבונה.     :מר ישראל גל

  

אבל הקטע הזה שאין להם אלטרנטיבה, אני רואה איך  :גב' קניסטר כוכבה

  כביש. הם לא יכולים במדרכה, זה מהווה סכנה. הם חוצים מעבר חציה לכיוון ה

  

אז כוכבה, אני רוצה לענות לך. כשאנחנו יוצאים עכשיו     גב' ארבל ליאת:

נוער רוכבים על אופניים ואסור להם לרכב  לקראת הקיץ, בגלל שבאמת הרבה בני 

על המדרכה, אנחנו יוצאים בקמפיין שמיועד דווקא לנהגים שנוהגים בכביש, 

לנו שבילים בינתיים שיבינו. שיתחשבו ב   רוכבי האופניים, עד שיהיו 

כי אני, כרוכבת אופניים אומרת לך, הנהגים לא מבינים שיש להם שותפים לכביש, 

  וזה באמת סכנת נפשות. אז צריך ללכת לחינוך, גם של הנהגים. 

  

עוד אש לנדבך.  :גב' קניסטר כוכבה   אבל אם... אנחנו מוסיפים 

  

  נכון, זה לא אנחנו.     גב' ארבל ליאת:

  

  אלטרנטיבה.  כן, אבל תכיני :גב' קניסטר כוכבה

  

  מכינים. בוודאי שמכינים.     גב' ארבל ליאת:

  

. :גב' קניסטר כוכבה לי מה..   שבילים לאופניים. זה יותר דחוף 

  

  איפה תעשי שבילים לאופניים?    :מיכלס גילמר 

  

  יש אפשרות.  :גב' קניסטר כוכבה
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יש חלופות, ויש קבוצת מנהיגות שעובדת על זה, ובבוא     גב' ארבל ליאת:

  היום אנחנו נציג את זה. בדיוק ביום שאתה לא נמצא. 

  

. את    :שי דבורהמר  . להגביר את האכיפה על אופניים החשמליים.. . .

נניח עד  גיל. 12-13הרוכבים,  יודע איזה    , לא 

  

  לא שמעתי.     :מר ישראל גל

  

  גביל. אני אומר לה   :שי דבורהמר 

  

  יש חוק.     דאלי משה:מר 

  

אני יודע שיש חוק, משה מותק. אבל אני אומר, אנחנו    :שי דבורהמר 

יכולים לעשות חוק משלנו. אתה הבנת? חוק עזר שלך, אתה קובע אותו. ואתה 

  אומר את התיקונים שאני רוצה להגיד ומציע לך. 

לא אני אומר לאפשר לאנשים לרכב על המדרכות, הבוגרים, הם  לא נוסעים כמו 

  יודע מה, ולא לסכן אותם, ולא לפגוע באותם נהגים. 

  

.     :מיכלס גילמר  ל..   אנשים לא יכולים 

  

..  :גב' קניסטר כוכבה   אני יכולה לומר לך גם.

  

עד שהוא בא לישיבה, אתם מפריעים לו? זה לא מכובד.     :נפתלי כהןמר 

  תכבדו את חבר המועצה בבקשה. 

  

ודה, נפתלי. תודה. אני לא מאחל לך שלא תבוא גם ת   :שי דבורהמר 
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ה  כמוני, כמו שאני לא באתי. תתבייש לך, מה זה? אתה לא מתבייש להגיד את ז

  ככה נפתלי? אתה לא מתבייש? 

  

  שי, תהיה בריא.  :גב' קניסטר כוכבה

  

וב    :שי דבורהמר  עז קצת תתבייש, נפתלי. אין לי איתך שום עניין, 

  אותי, בסדר? 

  

  נו די.     :שראל גלמר י

  

לי    :שי דבורהמר  לי, לא לטוב ולא חיובי, גם אל תגיד  עזוב, אל תעיר 

שלום. אני לא רוצה. תניח לי, בסדר? בקיצור אני אומר, החוק הזה הוא לא מידתי, 

ל  צריכים לשנות אותו ולאפשר לרוכבים מבוגרים, אמרתי לא ילדים, לרכב ע

עוד המדרכות. ולא על הכביש, לסכן את ע צמם, ואת הנהגים, שגם בסוף אותו נהג 

  אוכל אותה בסוף. 

  

  הם נצמדים לרכבים...  :גב' קניסטר כוכבה

  

לא     :מר ישראל גל אני חייב להגיד לך עוד דבר אחד. אחד הדברים שאני 

אוהב לעשות, זה לא להתל באנשים. הסמכות שלנו לקבוע חוקי עזר, היא אפס. כל 

  נחנו צריכים שיקבל את אישור משרד התחבורה. חוק עוזר שאנחנו רוצים, א

במשרד התחבורה, לא לרשות כמו קרית אונו שהיא נניח אחת הענקיות בארץ, אלא 

לו חוק עזר לאופניי ם, אמר להם רשות קצת יותר קטנה, כמו באר שבע, שהביאו 

  'דגנגה'. 

  

  אבל עכשיו אישרו להם.      :???
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קוח הזה, כן. זה הדבר היחידי. עכשיו אישרו בחוק פי    :מר ישראל גל

 .   לכן, אם אנחנו נקבל פה, סתם אני אומר, נקבל פה דברים שהם לא מציאותיים..

  

  אתה אומר מציאותי.   :שי דבורהמר 

  

  כי אני מנסה להסביר.     :מר ישראל גל

  

ש    :שי דבורהמר  זה לא אומר כלום. זה לא משנה. שמע, זה שאתה רא

', זה לא רלוונטי הטיעון הזה. זה עיר ואני חבר מועצה ואתה  אומר 'לא מציאותי

עזוב.    קשקוש, ישראל, 

  

  סליחה, אני מתנצל.    :מר ישראל גל

  

פוליטיקה, תהיה ממלכתי.    :שי דבורהמר    אל תעשה 

  

ה.     :מר ישראל גל סליחה, אני מתנצל. אוקיי, מתנצל, לא מדבר. קדימ

  עוד מישהו רוצה לדבר? 

  

ות. ברגע שאנחנו עכשיו מאשרים, מה זה אומר? שאל 2   :איציק ציזרמר 

 ?.   שהפקחים מחר יכולים..

  

  הם צריכים לעבור הסמכה.     :מר גדי לייכטר

  

  כמה זמן זה הסמכה?    :איציק ציזרמר 

  

  שבוע.    :מר גדי לייכטר
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  ואז הם יכולים להתחיל לעשות?    :איציק ציזרמר 

  

  כן.     :מר גדי לייכטר

  

זכיר שרשום, במה שאנחנו מצביעים היום, שיש אני מ   :איציק ציזרמר 

  חודשיים שאנחנו מזהירים. 

  

   - אני יכול להגיד לך ציזר, גם יותר מזהברור, ברור.     :מר ישראל גל

  

  עד הבחירות. אני מבין, ישראל, זה בסדר. הכל בסדר.    :איציק ציזרמר 

  

 יותר מזה, אנחנו צריכים להתנהג בעדינות. אנחנו    :מר ישראל גל

מאוד רכים. אבל מצד שני, אם יש כאלה שמתפרעים, גם צריך - צריכים להיות מאוד

.. אין מה לעשות.    לדעת.

  

  בוודאי, ברור.    :שי דבורהמר 

  

  זה הכל, כן.     :מר ישראל גל

  

ירון חלק מהחוק שעבר, גם דובר, עדיין אין שבילי אופניים   :מר יעקובי 

כים על שביל אופניים, שגם מקבלים כמעט בקרית אונו, אבל שהולכי רגל שהול

 ..   דו"חות ואוכפים את זה. השאלה אם זה גם משהו ש.

  

אנחנו לא יודעים איך עושים את זה. אנחנו עובדים לפי     :מר ישראל גל

  הנחיות. 

  

ירון   כי בתל אביב נותנים את זה.   :מר יעקובי 
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.     גב' אתי כהן:   אצלנו עדיין אין שבילים, אז זה לא רלוונטי

  

  זהו, אתי?     :מר ישראל גל

  

לא, רציתי רק לדעת לגבי ההסמכה, זה פקחים קיימים     גב' אתי כהן:

  שמסמיכים אותם? 

  

  כן, כן.     :מר גדי לייכטר

  

  או מוסיפים כוח עזר נוסף?     גב' אתי כהן:

  

  לא, זה אלה שקיימים.     :מר גדי לייכטר

  

  אה, זה קיימים?     גב' אתי כהן:

  

  מי בעד? פה אחד.     :מר ישראל גל

  

  לא פה אחד.    :שי דבורהמר 

  

  שי נמנע?     :מר גדי לייכטר

  

אבל הם נוסעים באופניים חשמליים הפקחים האלו? מה     :יהודה מעייןמר 

  הם עושים בדיוק? 
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 הפיקוח לייעול החוק י"עפ פקחים הסמכתהוחלט ברוב קולות לאשר   :החלטה

 .2016 ו"התשע) תעבורה( מקומיות ברשויות העירוניים והאכיפה

,          )12(  בעד גיל מיכלס, ירון יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי גל,  ישראל 

כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן, ליאת ארבל,  איציק ציזר,                

  יהודה מעיין, אתי כהן, איילת דן.

     )0(   נגד

  שי דבורה.   )1( נמנע

 

  . 2017, 1 לרבעון כספי דוח  .6

  

  זיצר, בבקשה בקצרה.      :ר ישראל גלמ

  

.     :מר גדי לייכטר   כן, דו"ח כספי

  

גירעון קטן של  2017 למרץ 31- להדו"ח הכספי     :ר יעקב זיצרמ מצביע על 

גם בנכסים, גם בהתחייבויות. ₪, מיליון  240- . מבחינת המאזן אנחנו נמצאים ב0.8

נזילים בשוט לנו גם נכסים  ף, וגם כנגד ההשקעות אפשר היה לראות בדו"ח שיש 

לכיסוי הקרן לעבודות פיתוח. אין לנו התחייבויות למערכת הבנקאית בשוטף. 

אנחנו עומדים ביעדים של מוסדות השכר, ספקים וזכאים באופן שוטף. מבחינת 

הניצול בתקציב, אפשר לראות שברוב הדברים אנחנו עומדים פחות או יותר לפי 

גשה לכם, ומבחינת מאזן הגבייה, אנחנו התקציב היחסי. התנועה בתב"רים הו

, מבחינת גבייה שוטפת, 23מבחינת השוטף, יש לנו ₪. מיליון  7.500גבינו מראש 

- בגביית הפיגורים. סך הכל הגבייה היתה, אם אני לוקח גם את המראש, כ 3.7ועוד 

  . 91%אם יש שאלות, אני אשמח לענות. אחוז הגבייה עמד על ₪. מיליון  35

  

  אוקיי, תודה רבה. שאלות?     :ל גלמר ישרא
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לזיצר, הבטחת לי אחרי הישיבה שאתה     גב' ארבל ליאת: רק אני מזכירה 

לי?    מעביר 

  

לך.     :ר יעקב זיצרמ   נכון, הבאתי. לא, הבאתי 

  

  אה, יפה.     גב' ארבל ליאת:

  

  . 2016היא שאלה מה עומס המלוות במרץ     :ר יעקב זיצרמ

  

ל    גב' ארבל ליאת:   רבעון קודם שנה שעברה. יפה.  בהשוואה 

  

  רגע, הבאתי לך. היא שאלה שאלה ספציפית.     :ר יעקב זיצרמ

  

  זו היתה שאלה בוועדת הכספים, לא היתה תשובה.     :מר ישראל גל

  

, ואת רצית 2017מיליון בסוף מרץ  50עומס המלוות היה     :ר יעקב זיצרמ

  , נכון? 2016לדעת כמה עומס המלוות לסוף מרץ 

  

  נכון.     ארבל ליאת: גב'

  

לך. בסוף הישיבה תקבלי את אני נותן לך את זה, הבאתי     :ר יעקב זיצרמ

  זה. 

  

  טוב, אז בוא נתקדם.     :מר גדי לייכטר

  

לנו עכשיו.     גב' איילת דן:   שיראה 
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, 11.812תסביר לי, למה בהכנסות הנחות מארנונה זה    :איציק ציזרמר 

  . 11.390ובהוצאות הם 

  

ם     :זיצרר יעקב מ צודק. כי היה תשלום מראש, וההנחות בגין תשלו

   - מראש נרשמות כמימון. לכן אתה גם יכול לראות

  

  מה זאת אומרת תשלום מראש?    :איציק ציזרמר 

  

  זה נמצא בסעיף המימון.     גב' טירנה ססי:

  

  מי שמשלם ארנונה מראש, מקבל הנחה.     :ר יעקב זיצרמ

  

  . 2%מקבל הנחה של     :מר ישראל גל

  

את ההנחה הזאת, אני רושם כהקטנה במסגרת     :ר יעקב זיצרמ

ההכנסות, ובמסגרת ההוצאות זה לא נרשם כהנחות ארנונה בשוטף, אלא כהוצאת 

מימון. לכן, אתה גם יכול לראות שהיו לי הוצאות מימון, סכום יותר גדול 

  מהתקציב היחסי. 

  

ה, אבל בסופו של יום, גם בתקציב ו   :איציק ציזרמר  גם בסיום השנ

  המספר הוא אותו מספר. 

  

לא, חוץ מהנושא של ההנחות בגין הוצאות מימון. אותו     :ר יעקב זיצרמ

  המקומות אותו מספר.  2- . לפני כמה שנים זה היה ב2- מספר מחולק ל

  

  נכון.    :איציק ציזרמר 
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לפני כמה שנים משרד הפנים נתן הנחייה שאותה הנחה     :ר יעקב זיצרמ

ותן למי שמשלם מראש, גם תרשום כהכנסה וכהוצאה, אבל אותה תרשום שאתה נ

  כהוצאת מימון ולא כהוצאה רגילה. בסדר? 

  

נותן, אני בהכנסות שם מספר יותר    :איציק ציזרמר  אני לא מבין איך אני 

  גדול מהוצאות? 

  

  נכון. כי ההוצאה הנוספת, נרשמת כהוצאת מימון.     :ר יעקב זיצרמ

  

  כהוצאה. כאילו זו הכנסה, זו הוצאה.     :מר ישראל גל

  

  סוגי הנחות. הנחות רגילות.  2נתתי     :ר יעקב זיצרמ

  

₪  260,000מיליון,  13- מיליון, מתוך ה 13ציזר, יש לך     :מר ישראל גל

נרשמים לך, לא מקטינים לך ₪  260,000שקיבלו הנחה בגין התשלום הזה.  2%זה 

ילו העירייה היתה לה הוצאה לשלם לך. את ההכנסה, הם נרשמים לך כהוצאה. כא

  פשוט, תודה. 

  

  תודה רבה.     :ר יעקב זיצרמ

  

  .תמיכות נוהל י"עפ התמיכות על כמפקחת עמרה דדון סיון' גב אישור  .7

  

  הלאה.    :מר ישראל גל

  

גב' סיוון דדון עמרה, שהיא סגנית הגזברית,     :מר גדי לייכטר אישור 
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פי נוהל תמ   יכות. כמפקחת על התמיכות על 

  

  לא שומעים אותך טוב, לא אכלת צהריים?  :גב' קניסטר כוכבה

  

  לא, זה סעיף שהוא רגוע.     :מר גדי לייכטר

  

  יאללה, מי בעד לאשר את סיוון דדון?     :מר ישראל גל

  

  פה אחד.     :מר גדי לייכטר

  

  פה אחד, תודה רבה.     :מר ישראל גל

  

ן' גבהוחלט פה אחד לאשר   :החלטה ן סיו  התמיכות על כמפקחת רהעמ דדו

 .תמיכות נוהל י"עפ

  פה אחד.     בעד

 

   במקום( 069908358: ז.ת – י'אזאצ ולרי: חתימה מורשי אישור    .א  .8

  .שרת ס"ביה) גווילי אושרה      

   גילה:  יהלום ס"לביה חשבון ופתיחת חתימה מורשי אישור    ב.  

   תזכו ובנוסף) אמיר שוש במקום( 027828805: ז.ת – גוטמן      

  .033450396: ז.ת שלו למורן חתימה      

  

אישור מורשי חתימה: ולרי אזאצ'י במקום   – 8סעיף     :מר גדי לייכטר

גוילי מנהלת בית הספר שהתחלפה.    אושרה 

  

  ולרי זו המנהלת החדשה?     גב' ארבל ליאת:



  אונו-עיריית קרית
  1721.6. מיום 17/55ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 

  

  47

  

החדשה, כן. ואישור מורשי חתימה ופתיחת חשבון בנק     :מר גדי לייכטר

ה, לבית ספר יהלו גילה גוטמן, במקום שוש אמיר שפרש ם. המנהלת החדשה זה 

ובנוסף, זכות חתימה למורן שלו, שהיא התקציבאית של אגף החינוך, כדי שתלווה 

  אותה. 

  

  מי בעד?     :מר ישראל גל

  

  מי בעד? פה אחד.     :מר גדי לייכטר

  

  פה אחד, תודה רבה.     :מר ישראל גל

  

  הוחלט פה אחד לאשר כדלקמן:  :החלטה

   במקום( 069908358: ז.ת – י'אזאצ ולרי: חתימה מורשי אישור  .א

  .שרת ס"ביה) גווילי אושרה  

   גילה:  יהלום ס"לביה חשבון ופתיחת חתימה מורשי אישור  ב.

   זכות ובנוסף) אמיר שוש במקום( 027828805: ז.ת – גוטמן  

  .033450396: ז.ת שלו למורן חתימה  

  פה אחד.     בעד

 

  .50%- ב) מחשוב שרותי( האוטומציה עם החוזה לתהגד אישור  .9

  

אישור הגדלת החוזה עם האוטומציה, שירותי מחשוב,     :מר גדי לייכטר

לנו הסכם עם האוטומציה ל50%- ב שנים  3שנים. אנחנו אמורים לחדש כל  5- . יש 

את הרישיונות. כדי לחדש את הרישיונות של המחשוב, אנחנו עושים את זה דרך 

  ולכן מגדילים את החוזה איתם. האוטומציה, 
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  לא הבנתי מה אתה מגדיל.    :איציק ציזרמר 

  

 5את ההסכם עם האוטומציה. יש לנו הסכם קבוע עכשיו     :מר גדי לייכטר

  שנים. אנחנו מגדילים את ההסכם. 

  

  את השנים או את הכסף?    :איציק ציזרמר 

  

ת הרישיונות לא, את הכסף, את הכסף. כדי שאנחנו א    :מר גדי לייכטר

  נחדש דרכם. 

  

ל   :איציק ציזרמר    שנים?  5- אבל ההסכם הוא 

  

  כן, נשאר. לא זזים.     :מר גדי לייכטר

  

.?    :איציק ציזרמר    אתה מגדיל את הכסף..

  

  את הכסף.     :מר גדי לייכטר

  

בשביל לחדש את הרישיונות. למעשה אין רישיונות     :מר ישראל גל

  לתוכנות. מי בעד? 

  

  מי בעד? פה אחד. הלאה.     :ייכטרמר גדי ל

  

נוגד את המכרז שהיה על זה?     גב' איילת דן:   רגע, זה לא 

  

  לא. המכרז היה כבר לפני כמה שנים.     :מר גדי לייכטר
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  מכרז ישן.     :מר ישראל גל

  

 שרותי( האוטומציה עם החוזה הגדלתלאשר  פה אחד הוחלט   :החלטה

 .50%- ב) מחשוב

  פה אחד.  בעד

 

  . 2015 לשנת  העירייה מבקר ח"דו וראיש  .10

  

  המבקר, בבקשה.     :מר גדי לייכטר

  

  כן, דו"ח המבקר.     :מר ישראל גל

  

  אני אדבר?     :שמעון זהבימר 

  

  תן סקירה קצרה.     :מר גדי לייכטר

  

יש לי רק בקשה. אפשר לדחות את זה לישיבה אחרי? לא     גב' איילת דן:

  הספקתי לקרוא את דו"ח המבקר.

  

  למה?    :פתלי כהןנמר 
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  אני לא הספקתי לקרוא, אתה הספקת?     גב' איילת דן:

  

  ודאי.    :נפתלי כהןמר 

  

שר     גב' איילת דן: אז אני שואלת. אם הרוב פה לא הספיקו, אם אפ

  לדחות. 

  

זה כבר נדון בוועדת ביקורת, אנחנו רוצים לגמור את     :מר ישראל גל

  . 2015זה. זה 

  

.. מול משרד הפנים, שלא א    :שמעון זהבימר  נחנו פשוט נמצאים כאן.

  . 2015הגשנו את הדו"ח של 

  

שר     גב' איילת דן: אבל אני לא הספקתי לקרוא. איך אני יכולה לא

לי מושג עליו?    משהו שאין 

  

  זה עבר. זה כבר נדון בוועדת ביקורת.     :מר ישראל גל

  

  אבל אני לא בוועדת ביקורת.     גב' איילת דן:

  

בסדר. אז היית צריכה לקרוא, מה לעשות. אנחנו     :ל גלמר ישרא

  מצטערים. 

  

  את קיבלת את הדו"ח, לא? לפני מספר שבועות כבר.     :שמעון זהבימר 

  

  לא הרבה שבועות, שבועיים.     גב' איילת דן:
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  מספר שבועות.     :שמעון זהבימר 

  

.     גב' איילת דן:   לא הספקתי

  

לי, ישראל    :יהודה מעייןמר    , כמה זמן לקח להכין את הדו"ח הזה? תגיד 

  

.     :מר ישראל גל   לקח מספיק זמן

  

שנים לקח להכין את הדו"ח, אתה רוצה שבשבוע נקרא  3    :יהודה מעייןמר 

  אותו? רק היא יכולה, עורכת הדין הזאת. היא מומחית. 

  

אני מבין שאתם כולכם יותר טובים מעורכת הדין הזאת,     :מר ישראל גל

  זה בסדר, יהודה. יאללה, תדווח. כולל אתה, 

  

הדו"ח נדון בוועדת ביקורת, לא נראה לי שהיו שם     :שמעון זהבימר 

הערות מהותיות. מאז אותה ישיבת ביקורת, ערכנו, אנחנו עדיין עורכים, מספר 

לת  ישיבות על תיקון ליקויים על הנושאים שבדו"ח. חלק מהם למשל זה אישור הגד

  גם חלק מהנושא. זהו.  החוזה עם האוטומציה, זה

  

?     גב' איילת דן: .. עוד דברים מצאתם.   איזה 

  

  ... 2015זה בדרך כלל לוקח דו"ח כל כך הרבה? כלומר     גב' אתי כהן:

  

, עזב 2015- מה שקרה, המבקר הקודם הכין את הדו"ח ב    :שמעון זהבימר 

. לא , לפני שהגיש את הדו"ח. אני הגשתי אותו כשנכנסתי לתפקיד2016בתחילת 

 , הגשנו אותו עדיין, כי הוא צריך לעבור ישיבת מועצה. זהו, מחכים שתאשרו אותו

  כדי שנוכל להגיש אותו. 
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  ועדת ביקורת אישרה אותו?     גב' ארבל ליאת:

  

  כן, כן.     :שמעון זהבימר 

  

  איזה דברים מצאתם בדו"ח ושיפרתם אותו?     גב' איילת דן:

  

עניין של מצ    :ר יעקב זיצרמ אנו. יש המלצות של המבקר לכל זה לא 

הנושאים שם. אנחנו יושבים עם הגורמים הרלוונטיים, לדוגמא כבר ישבתי עם 

לנו פגישה בנושא  גדי בתחילת מרינה בנושא מחשוב, תהיה  תיקון ליקויים עם 

ו,  חודש הבא. ובדוח הקרוב שלי, אני אציג לכם את נושא תיקון הליקויים שנדונ

  עד שהנושא ייפתר. מה נעשה, מה לא נעשה, 

  

  אוקיי. טוב, מי בעד לאשר את הדו"ח?     :מר ישראל גל

  

נגד?     :מר גדי לייכטר   מאושר. מישהו נמנע או מישהו 

  

  אני נמנע.     :יהודה מעייןמר 

  

  גם אני נמנעת, לא קראתי.     גב' איילת דן:

  

   - אושר, דאלי, יעקובי, מיכלס, ציזר    :מר גדי לייכטר

  

  י את בעד? את    :מר ישראל גל

  

  אתי, ליאת, אלונה, כוכבה וישראל.     :מר גדי לייכטר
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  ונפתלי.     :מר ישראל גל

  

נמנעים: שי דבורה,  3ונפתלי. מי נגד? אין. מי נמנע?     :מר גדי לייכטר

  יהודה ואיילת. 

  

ואני רוצה גם להסביר, שהדו"ח הגיע קצת באיחור ולא     גב' איילת דן:

לי מספיק זמן לקרוא או   תו. היה 

  

אני רוצה להגיד משהו. כדי שנתייחס באמת לדו"ח     :יהודה מעייןמר 

  ברצינות, אנחנו לא... שבועיים לפני הישיבה ולרוץ. 

  

אני חייב להגיד משהו. יש אחריות נוספת לחברי מועצה,     :מר ישראל גל

ויש כאלה שיותר בקיאים. ואם הם לא בקיאים, אז לפחות הם לא מדברים. אבל מי 

ה להיות כל כך בקיא, שבועיים זה מספיק זמן ללמוד, נקודה. תודה. רבה. זה שרוצ

  הכל. סגרנו את הישיבה. 

  

 2015 לשנת  העירייה מבקר ח"דוהוחלט ברוב קולות לאשר   :החלטה

,          )10(  בעד גיל מיכלס, ירון יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי גל,  ישראל 

  אתי כהן.איציק ציזר,  ארבל,סטר, אלונה בומגרטן, ליאת כוכבה קני

     )0(   נגד

  איילת דן. שי דבורה, יהודה מעיין,   )3( נמנע

 

  !סיום הישיבה
  

  

______________  
  גדי לייכטר 

  העירייהמנכ"ל 

_______________  
  ישראל גל

  ראש העירייה
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  ובץ החלטותק

נו לעמותת  24/5/2017אישור הסכם בר רשות מיום   .2 בין עיריית קריית או

 צעירי חב"ד.
  

  

בין עיריית  24/5/2017הוחלט פה אחד לאשר הסכם בר רשות מיום   החלטה:

 קריית אונו לעמותת צעירי חב"ד.

 פה אחד.     בעד
  

  

בין עיריית קריית אונו לעמותת  10/4/2016אישור נספח להסכם מיום   .3

 בית הכנסת גריבה עולי לוב. 
  

  

בין עיריית  10/4/2016ום הוחלט פה אחד לאשר נספח להסכם מי  החלטה:

 קריית אונו לעמותת בית הכנסת גריבה עולי לוב.

 פה אחד.      בעד
  

  

וא  2017 –אישור חוק עזר לקריית אונו (שילוט) התשע"ז   .4 , אשר יב

 במקומו של חוק העזר הקודם. 
  

  

 –הוחלט ברוב קולות לאשר חוק עזר לקריית אונו (שילוט) התשע"ז   החלטה:

וא במקומו של חוק העזר הקודם. (בתיקון שלט המוצג יב , אשר 2017

יעלו על   ,על דלת כניסה לבית מגורים או בית עסק מידותיו לא 

  מטר)1*1

,          )12(  בעד גיל מיכלס, ירון יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי גל,  ישראל 

כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן, ליאת ארבל,  איציק ציזר,                

  מעיין, אתי כהן, איילת דן. יהודה

     )0(   נגד

  שי דבורה.   )1( נמנע
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 אישור הסמכת פקחים עפ"י החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים   .5

  . 2016ברשויות מקומיות (תעבורה) התשע"ו   

  

  

הוחלט ברוב קולות לאשר הסמכת פקחים עפ"י החוק לייעול הפיקוח   החלטה:

 .2016ברשויות מקומיות (תעבורה) התשע"ו  והאכיפה העירוניים

,          )12(  בעד גיל מיכלס, ירון יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי גל,  ישראל 

כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן, ליאת ארבל,  איציק ציזר,                

 יהודה מעיין, אתי כהן, איילת דן.

     )0(   נגד

  שי דבורה.   )1( נמנע

  

  

  

  

 ב' סיון דדון עמרה כמפקחת על התמיכות עפ"י נוהל תמיכות.אישור ג  .7
  

  

  

  

ת   החלטה: ן עמרה כמפקחת על התמיכו ן דדו הוחלט פה אחד לאשר גב' סיו

נוהל תמיכות.  עפ"י 

 פה אחד.     בעד
  

  

  

  

 (במקום  069908358ת.ז:  –אישור מורשי חתימה: ולרי אזאצ'י     א.  .8

  אושרה גווילי) ביה"ס שרת.      

  ור מורשי חתימה ופתיחת חשבון לביה"ס יהלום : גילה איש    ב.  

זכות  027828805ת.ז:  –גוטמן        ובנוסף    (במקום שוש אמיר) 

  .033450396חתימה למורן שלו ת.ז:       
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 הוחלט פה אחד לאשר כדלקמן:  החלטה:

  (במקום  069908358ת.ז:  –אישור מורשי חתימה: ולרי אזאצ'י   א.

  רה גווילי) ביה"ס שרת.אוש  

  אישור מורשי חתימה ופתיחת חשבון לביה"ס יהלום : גילה   ב.

זכות  027828805ת.ז:  –גוטמן    ובנוסף    (במקום שוש אמיר) 

  .033450396חתימה למורן שלו ת.ז:   

  פה אחד.     בעד

  

  

 .50%- אישור הגדלת החוזה עם האוטומציה (שרותי מחשוב) ב  .9
  

  

לאשר הגדלת החוזה עם האוטומציה (שרותי מחשוב) ד פה אחהוחלט   החלטה:

 .50%- ב

   פה אחד.  בעד

  

  

 . 2015אישור דו"ח מבקר העירייה  לשנת   .10
  

  

 2015הוחלט ברוב קולות לאשר דו"ח מבקר העירייה  לשנת   החלטה:

,          )10(  בעד גיל מיכלס, ירון יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי גל,  ישראל 

 לונה בומגרטן, ליאת ארבל, איציק ציזר, אתי כהן.כוכבה קניסטר, א

     )0(   נגד

.   )3( נמנע   שי דבורה, יהודה מעיין, איילת דן

  

  

  

  

  

  

  

______________  
  גדי לייכטר 

  העירייהמנכ"ל 

_______________  
  ישראל גל

  ראש העירייה
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