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  דיווח ראש העיר.   .1

  

אנחנו פותחים בישיבה, מאחר ורק רון מלכה, שהודיע     :מר ישראל גל

לנו כאן קוורום. דיווח קצר, החל מיום  שהוא מאחר בפקק, אז אפשר להתחיל, יש 

  ימים, אני נוסע פשוט למרוקו.  10- שישי הזה, אני מעביר את השרביט לרון מלכה ל

  

  איזה טיול זה למרוקו?     :דה מעייןיהומר 

  

  שורשים, חבוב.     :מר ישראל גל

  

ירון .  :מר יעקובי    שלא יקפוץ לך הגן המזרחי

  

הגן המזרחי קופץ לי כל יום, בבוקר, בערב, אחרי     :מר ישראל גל

הצהריים. אז אנחנו נחזור אחרי המימונה לארץ, ועד אז אנחנו מעבירים את 

  השרביט, כמו שגדי כתב. 

  

  שאילתא: א. חטיבה שלישית.   .2

  

לו את     :מר ישראל גל שאילתא, מגיש השאילתא איננו, אז אנחנו נעביר 

  זה לישיבה הבאה. מה לעשות, ככה זה עובד, זה החוק. 

  

  שאילתא לדעתי לא מעבירים.     גב' איילת דן:

  

שאילתא מעבירים. אם מגיש השאילתא לא נמצא, אני     :מר ישראל גל

  פן אישי. זה החוק, מה לעשות. עונה לו באו
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  היועץ המשפטי, זה החוק בשאילתא?     גב' איילת דן:

  

  מה לעשות?     :מר ישראל גל

  

  שאלתי.     גב' איילת דן:

  

מגיש השאילתא, צריך להיות מכובד, להיות נוכח. אם     :מר ישראל גל

לו בעל  הוא רוצה, הוא ישאל אותה שוב, אני יכול לענות לו בכתב ואני יכול לענות

  פה. תשאלי את שי דבורה, מהתקדימים של השאילתות שלו. 

  

לא, יש הצעות לסדר ויש שאילתות. על שאילתות צריך     גב' איילת דן:

  לענות, זה מה שאני יודעת. 

  

  אישור הסמכת מפקחים:  .3

ני.  204736466א. לי כהן      לצוות השיטור העירו

  לצוות הפיקוח.  301807806ב. מור גולדברג   

  

  . 3אישור הסמכת מפקחים, סעיף     :מר ישראל גל

  

ני     מר גדי לייכטר: אישור הסמכת מפקחים: לי כהן לצוות השיטור העירו

  חדשים. מי בעד?  2ומור גולדברג לצוות הפיקוח, 

  

ירון לי שאלה, רגע. היום מתפרסם שהולכים להסמיך   :מר יעקובי  יש 

. פקחים שיהיו מוסמכים לאכוף חוקי התנועה ש   ל..

  

של ההפגנות שלך, זה הפקחים. של ההפגנות שאתה    :נפתלי כהןמר 
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לנו. זה הפקחים, שנאת חינם.    עושה 

  

ירון   מצוין.   :מר יעקובי 

  

  זה המשטרה.     :מר ישראל גל

  

  באמת, נפתלי, איך נתת לו להעביר את זה.     :יהודה מעייןמר 

  

  הייתי שם.    :נפתלי כהןמר 

  

   - להם כרגע הסמכה. אם תהיה הסמכה, אזאין     מר גדי לייכטר:

  

ירון אז אנחנו נצטרך להוסיף כאילו? הם יהיו מוסמכים   :מר יעקובי 

  אוטומטית לאכוף את החוק בנושא אופניים? 

  

  כן.     מר גדי לייכטר:

  (מדברים ביחד) 

  מי בעד? פה אחד? כן.     מר גדי לייכטר:

  

  :אישור הסמכת מפקחיםהוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

ני.  204736466א. לי כהן      לצוות השיטור העירו

  לצוות הפיקוח.  301807806ב. מור גולדברג   

  פה אחד.     בעד

  

ועדת תמיכות מתאריך   .4   .26.2.17אישור פרוטוקול 
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. השינוי 26.2.17אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך     מר גדי לייכטר:

'ודו שהגיש גם בקשה, אתם היחידי ממה שהיה במועצה בפעם הקודמת, זה ה ג

  יכולים לראות, ואז הוא מקבל תמיכה. לכן אנחנו מביאים את זה. 

  

ירון   והטניס ירד?   :מר יעקובי 

  

  והטניס ירד. מי בעד?     מר גדי לייכטר:

  

יש קריטריון למיעוטי יכולת, האם רק לכדורגל תומך     גב' איילת דן:

  במיעוטי יכולת? רשום שם רק על הכדורגל. 

  

  איפה את רואה את זה? למה את מתייחסת?     גב' טירנה ססי:

  

  אם אני לא טועה.  8בעמ'     גב' איילת דן:

  

  תנאי סף לתמיכות, זה?     :יהודה מעייןמר 

  

  איפה את רואה מיעוטי יכולת? האוכלוסיה החלשה?     גב' טירנה ססי:

  

  האוכלוסייה החלשה.     מר גדי לייכטר:

  

. בהתאכן, זה מ    גב' טירנה ססי: לנו. הרי ה ש.. ם לחומרים שהגישו 

 ..   כולם.

  

  האגודות מגישות, כן.     מר גדי לייכטר:

  

.     גב' טירנה ססי: לנו   זה בהתאם למה שהגישו 
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'ודו, יש כמה עמותות     גב' איילת דן: הבנתי. התקצוב החדש לעמותת הג

  ג'ודו. לאיזה עמותה זה הולך? 

  

עמותה לדעתי שקיימת כבר  הפועל קרית אונו, זו    גב' טירנה ססי:

  שנתיים. 

  

  אבל פעם ראשונה שהם מגישים.     גב' אתי כהן:

  

  פעם ראשונה שהם מגישים.     גב' טירנה ססי:

  

  אני דווקא רציתי לשאול על האנשים.     גב' אתי כהן:

  

  לא סיימתי. למה דווקא לעמותה הזו?     גב' איילת דן:

  

  כי הם הגישו.     מר גדי לייכטר:

  

  כי הם הגישו.     ה ססי:גב' טירנ

  

  והשאר פשוט לא הגישו?     גב' איילת דן:

  

  אתה צריך לעמוד בקריטריונים.     :מר ישראל גל

  

צריך לעמוד בקריטריונים, אם אתה לא עומד, אתה לא     מר גדי לייכטר:

  מקבל. 

  

אוקיי, בסדר. האם התקציבים הם רק לעמותות     גב' איילת דן:
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  זה בקריטריונים, לא? עמותה בוגרת? הבוגרות? כאילו לג'ודו יש 

  

זה כל הגילאים. זה הרי מקצועות אישיים, זה לא     :מר ישראל גל

פי  'ודו יכול להיות מתחרה שהוא בוגר, יכול להיות בנוער, זה ל קבוצות. בג

גילאים ומשקלים.    משקלים, זה לפי הכל. 

  

עוד ₪. מיליון  1.1אוקיי. מחלקים     גב' איילת דן: ישגים. לה₪  78יש 

  לאן אתם מייעדים את זה? 

  

ליגה.     :מר ישראל גל   זה הולך לכדורסל שעלה 

  

ליגה, לליגת העל.     גב' איילת דן:   הכדוריד גם עלה 

  

ליגה, אנחנו צריכים לסדר לו מענק, כמו     :מר ישראל גל הכדוריד עלה 

  שאנחנו היינו עושים בשנים עברו. זה לא בישיבה הזאת. 

  

  דר. בס    גב' איילת דן:

  

  אם יורדים, לוקחים להם.     :יהודה מעייןמר 

  

לא. מענק זה מענק. התקציב עולה באופן אוטומטי, אבל     :מר ישראל גל

  בשנה הבאה הוא יעלה. אז זה ירד. 

  

לגבי עמותת השחייה, האם מדובר בעמותת שחייה חדשה     גב' איילת דן:

 ?..   או בעמותת שחייה.

  

...     :מר ישראל גל   לא הסברתי
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  אנחנו אישרנו את זה כבר בתבחינים.     מר גדי לייכטר:

  

  אבל העברת את זה עכשיו שוב לאישור.     גב' איילת דן:

  

'ודו. כל השאר ללא שינוי.     מר גדי לייכטר:   העברתי רק בגלל הג

  

  כל השאר ללא שינוי.     :מר ישראל גל

  

  אבל הבאתם את זה, אז אני שואלת.     גב' איילת דן:

  

.     :למר ישראל ג ודו השאלות זה לא על האישור רטרואקטיבית, על הג'

  הג'ודו בלבד יש עכשיו, עכשיו אנחנו מצביעים. 

  

אבל הוא לא הביא רק את הג'ודו. הוא אומר 'בגלל     גב' איילת דן:

  הג'ודו אנחנו מעבירים את הכל מחדש'. 

  

כי אי אפשר להראות חצי תמונה. אתה מראה את כל     מר גדי לייכטר:

  וטוקול כבר. הפר

  

  אז אני שואלת שאלה פשוטה. מי אלה עמותת השחייה?     גב' איילת דן:

  

רגע, להבהרה. התבחינים אושרו על ידי המועצה, אין פה     מר גדי לייכטר:

'ודו  משחק. מרגע שהתבחינים אושרו, זה מתחלק לפי התבחינים לגבי כולם. הג

  אנו אותו, זהו. השנה הגיש בקשה, הוא עומד בקריטריונים, ולכן הב

  

אמרת שהבאתם את הכל, אז אני שואלת על הכל. עמותת     גב' איילת דן:
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  השחייה, האם מדובר בעמותה חדשה או בעמותה ותיקה? 

  

  אותה עמותה שאת מכירה מקדמת דנא.     :מר ישראל גל

  

  זה אותו ח.פ.?     גב' איילת דן:

  

  אותו ח.פ., אותו הכל.     :מר ישראל גל

  

לת     :גב' איילת דן אותה עמותה רשומה, אוקיי. פשוט בישיבת הנה

לי על זה אם זו עמותה חדשה או לא.    הבריכה, לא ידעו לענות 

  

  היית בישיבה?     :מר ישראל גל

  

.     גב' איילת דן:   כן, הייתי

  

  של הנהלת הבריכה?     :מר ישראל גל

  

.     גב' איילת דן:   כן, הייתי

  

  האחרונה? היא היתה בישיבה של ההנהלה האחרונה?     :מר ישראל גל

  

  למה שאני לא אהיה?    גב' איילת דן:

  

רק שאלה אחת יש לי לגבי הנושא של נשים. אני מבינה     גב' אתי כהן:

שחוץ מכדוריד שיש בזה נשים, גם בשחייה אין נשים? הנושא של נשים, ראיתי 

  ד, אין נשים בשחייה?... נשים. חוץ מהכדורי 50%מבחינת מגדר, יש שם 
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  בשחייה יש לנו אלופות ישראל לשחייה, בוודאי.     :מר ישראל גל

  

.. שמקבלת כעמותה?    גב' אתי כהן:   אבל בקבוצה שנתמכת.

  

תבינו, בשחייה זה מקצועות אישיים, ואז לוקחים את     :מר ישראל גל

לישייה האישיים ועושים את זה קבוצתי. בקבוצת הנוער והנערות, אנחנו תמיד בש

ץ.  הראשונה בנשים, בבנות. וגם אפילו בבוגרות, אנחנו בחמישייה הראשונה. באר

לא  לנו קבוצות ספורט,  'ודו יש לנו נשים. אבל אין  יש נשים לכל האורך. גם בג

  כדורגל ולא כדורסל של נשים, זה נכון. 

  

אבל פה ראיתי שכל הכסף, חוץ מכדוריד, הכל אין בו     גב' אתי כהן:

  הדירוג.  נשים לפי

  

  איפה?     :מר ישראל גל

  

.     גב' אתי כהן: 'ודו   כלומר, לא בכדורסל, לא בשחייה, לא בג

  

לא, בשחייה זה בודדים, לא מפרידים בין איש ואישה.     :מר ישראל גל

  יש נשים שזה מקצועות בודדים. 

  

  אז זה בעצם מעורב?     גב' אתי כהן:

  

  כן, כן.     :מר ישראל גל

  

  שמקבלים פה את הכסף זה מעורב?  מה    גב' אתי כהן:

  

זה אישי. כשזה אישי, אז יש גם בנים וגם בנות. לא     :מר ישראל גל
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  עושים את זה קבוצות. 

  

נגד? פה אחד? פה אחד.     מר גדי לייכטר:   טוב, מי בעד? מי 

  

ועדת תמיכות מתאריך הוחלט פה אחד לאשר   :החלטה   .26.2.17פרוטוקול 

  פה אחד.     בעד

  

₪ מיליון  1.7, שני מבנים לצופים סך של 2368הגדלת תב"ר  אישור  .5

  מקרות פיתוח. 

  

 1.7מבנים לצופים, סך של  2, 2368אישור הגדלת תב"ר     מר גדי לייכטר:

  מקרנות הפיתוח. מי בעד? מי נגד? פה אחד? פה אחד. ₪ מיליון 

  

 , שני מבנים לצופים סך של2368הגדלת תב"ר הוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

 מקרות פיתוח. ₪ מיליון  1.7

  פה אחד.     בעד

  

 233, עבודות שדרוג ברח' יאנוש קורצ'ק ע"ס 2271אישור הגדלת תב"ר   .6

  אש"ח מקרנות פיתוח. 

  

, עבודות שדרוג ברח' יאנוש 2271אישור הגדלת תב"ר     מר גדי לייכטר:

  אש"ח מקרנות פיתוח. מי בעד? פה אחד? פה אחד.  233קורצ'ק על סך 

  

וש 2271הגדלת תב"ר הוחלט פה אחד לאשר   :חלטהה , עבודות שדרוג ברח' יאנ

 אש"ח מקרנות פיתוח.  233קורצ'ק ע"ס 

  פה אחד.      בעד
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ז ות במכרז עם קבלן ראישור הגדלת הסכם התקש  .7 א.מ. הבונה במרכ

  .50%- בעבודת תשתית  ברח' יאנוש קורצ'ק ב

  

מ.  אישור הגדלת הסכם התקשרות    מר גדי לייכטר: במכרז עם קבלן א.

  . מי בעד? פה אחד. 50%- הבונה במכרז בעבודות תשתית ברח' יאנוש קורצ'ק ב

  

  ? 50%אפשר לקבל פה איך זה כזה הפרש של     גב' אתי כהן:

  

  אפשר לקבל, כן.     :מר ישראל גל

  

  איך סטייה כזאת גדולה?     גב' אתי כהן:

  

. אם את רוצה הסבר צירפנו מה השווני בעבודות שהיו    מר גדי לייכטר:

  מילולי, אז פה דרור יכול להרחיב. 

  

מרכיבים עיקריים. אחד זה שבתכנון המקורי  2היו שם     מר דרור צבן:

החניות תוכננו מאספלט והוחלט לבצע אותן מאבן משתלבת. והמרכיב השני, זה 

שכשבאנו להחליף שם את האספלט, מסתבר שהעובי שלו היה יותר עבה ממה 

ה, וזה דרש עבודות יותר גדולות, גם של חפירה וגם אחרי זה של שחשבו בהתחל

  מילוי. 

  

..     גב' אתי כהן:   בעצם אתם אומרים שאין אספלט.

  

לו     מר דרור צבן: לא, אבל בשביל להוציא אותו, קודם כל ההוצאה ש

ס"מ כמו שיש בדרך כלל, ואחרי זה צריך  20ס"מ ולא  30יקרה יותר, בגלל שהוא 
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, גם מבחינת אבני שפה וכל מה שכרוך את כל זה לחז . . ור ולמלא שוב, גם מבחינת.

גם  לא  2בזה. בנוסף, הוחלט לבצע שם  חניות ציבוריות שיושבות על הרחוב, שזה 

  היה בתכנון. כל הפירוט נמצא שם מבחינת התוספות. 

  

כן, ראיתי את הפירוט, רק לא הבנתי למה זה כל כך     גב' אתי כהן:

  א כזה גדול. הרבה, למה הפער הו

  

הפער כזה גדול, כי הפער, אני אומר שוב, בכמויות הוא     מר דרור צבן:

גדול, והשינוי של מעבר לאספלט למשתלבות הוא יצר גם כן פער.    היה 

  

  מי בעד?     :מר ישראל גל

  

  מי בעד? פה אחד. הלאה.     מר גדי לייכטר:

  

  לא, לא פה אחד.     גב' אתי כהן:

  

  ? את נגד    :מר ישראל גל

  

  כן.     גב' אתי כהן:

  

  נגד או נמנעת?     מר גדי לייכטר:

  

  נמנעת.     גב' אתי כהן:

  

נו, קודם הצבעת בעד התוספת, עכשיו את זה? זה     :מר ישראל גל בסדר 

  במצטבר עם התוספת.  50%
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  סעיפים שקשורים אחד לשני.  2זה     מר גדי לייכטר:

  

.. חנייה.     גב' אתי כהן: .  

  

  אבל זה בתוך הפרויקט הזה. בסדר, זה שיקול שלך.     מר גדי לייכטר:

  

  היא נמנעה, בסדר. אתי כהן נמנעה.     :מר ישראל גל

  

לך.    :נפתלי כהןמר    טוב, היא נגד, תרשום שהיא נגד. מה אכפת 

  

  לא, לא. היא אמרה שהיא נמנעת. נו.     מר גדי לייכטר:

  

נפ    גב' איילת דן:   תלי. למה אתה משנה לה את ההצבעה? סליחה, 

  

  הוא לא יכול לשנות לה. הוא לא יכול לשנות.     מר גדי לייכטר:

  

נגד.     גב' איילת דן:   למה אתה אומר לשנות לנגד. היא לא היתה 

  

  זה מוקלט, זה מוקלט.      :???

  

נגד.    :נפתלי כהןמר    היא אמרה 

  

  לא, היא לא אמרה נגד. היא אמרה נמנעת.     גב' איילת דן:

  

  יילת, אל תתחילי איתי. א   :נפתלי כהןמר 
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ות במכרז עם קבלן רהגדלת הסכם התקשהוחלט ברוב קולות לאשר   :החלטה

  .50%- בעבודת תשתית  ברח' יאנוש קורצ'ק בא.מ. הבונה במרכז 

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

  איילת דן, עמי כחלון.  מעיין,

     )0(   נגד

.   )1( נמנע   אתי כהן

  

ני לשנת   .8 ן  2016דו"ח רבעו   .4רבעו

  

  דו"ח רבעוני, טירנה בבקשה.     מר גדי לייכטר:

  

מונח לפניכם. בימים אלה  31.12.16הדו"ח הכספי     גב' טירנה ססי:

המבקר מטעם משרד הפנים עורך ביקורת על הדו"ח הזה. כבר לדעתי לאחר החגים 

אם תרצו ₪.  165,000בעודף של  2006נו את שנת יהיה דו"ח מבוקר. אנחנו סיימ

  פירוטים מעבר לזה או שאלות... 

  

טוב, שאלות משהו? תודה רבה. רגע, עמי, הרמת כוסית.     :מר ישראל גל

  טוב חברים, זה היה קצר, שיהיה חג שמח, בריאות, אהבה, דברים טובים. 

  

עוד משהו ששכחתם.     גב' איילת דן:   יש 

  

  ? מה    :מר ישראל גל

  

  צירפתם חוות משפטית לבריכה.      גב' איילת דן:
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  זה בטעות.    מר גדי לייכטר:

  

אנחנו ירדנו. נשלח בטעות, כי לא גמרנו את הסיכומים.     :מר ישראל גל

  צריכים להביא את כל המתווה, זה יבוא בישיבה הבאה. 

  

זו לא    גב' איילת דן:  אני רק עוד אגיד, שנייה, הנייר הזה... שם שגוי. 

  חוות הדעת שהוגשה להנהלת הבריה. 

  

  

______________  
  גדי לייכטר 

  העירייהמנכ"ל 

_______________  
  ישראל גל

  ראש העירייה
  



  אונו-עיריית קרית
  5.4.17מיום  17/53ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 

  

  19

  קובץ החלטות

  

  

 אישור הסמכת מפקחים:  .3

ני.  204736466א. לי כהן      לצוות השיטור העירו

  לצוות הפיקוח.  301807806ב. מור גולדברג   

  

  

  

  

 ה אחד לאשר אישור הסמכת מפקחים:הוחלט פ  החלטה:

ני.  204736466א. לי כהן      לצוות השיטור העירו

  לצוות הפיקוח.  301807806ב. מור גולדברג   

  פה אחד.     בעד

  

  

  

  

  

ועדת תמיכות מתאריך   .4  .26.2.17אישור פרוטוקול 

  

ועדת תמיכות מתאריך הוחלט פה אחד לאשר   :החלטה   .26.2.17פרוטוקול 

  ד. פה אח    בעד

  

₪ מיליון  1.7, שני מבנים לצופים סך של 2368אישור הגדלת תב"ר   .5

 ות פיתוח. נמקר

  

, שני מבנים לצופים סך של 2368הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר   החלטה:

 ות פיתוח. נמקר₪ מיליון  1.7

 פה אחד.     בעד

  

 233, עבודות שדרוג ברח' יאנוש קורצ'ק ע"ס 2271אישור הגדלת תב"ר   .6

 אש"ח מקרנות פיתוח. 
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וש 2271הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר   החלטה: , עבודות שדרוג ברח' יאנ

 אש"ח מקרנות פיתוח.  233קורצ'ק ע"ס 

 פה אחד.      בעד

  

ז   .7 אישור הגדלת הסכם התקשרות במכרז עם קבלן א.מ. הבונה במרכ

 .50%- בעבודת תשתית  ברח' יאנוש קורצ'ק ב

  

קולות לאשר הגדלת הסכם התקשרות במכרז עם קבלן  הוחלט ברוב  החלטה:

 .50%- א.מ. הבונה במרכז בעבודת תשתית  ברח' יאנוש קורצ'ק ב

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

  מעיין, איילת דן, עמי כחלון. 

     )0(   נגד

.   )1( נמנע   אתי כהן

  

  

______________  
  יכטר גדי לי

  העירייהמנכ"ל 

_______________  
  ישראל גל

  ראש העירייה
  


