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  השתתפו ה"ה:

 ראש העירייה - גל ישראל

 חבר המועצה - מלכה רון

 המועצה חבר - כחלון עמי

 חברת המועצה - בומגרטן אלונה

 חבר המועצה - קניסטר כוכבה

 חבר המועצה - כהן נפתלי

 חבר המועצה - דאלי משה

 חבר המועצה - וידס שי

 חברת המועצה - בלייר נירית

 חבר המועצה - יעקובי ירון

 חברת המועצה - ארבל ליאת

 חברת המועצה - אלוש רייף רות

 חבר המועצה - עשהאל עמית

 

 ה"ה:לא השתתפו 

 חבר המועצה - מיכלס גיל

 חברת המועצה - הרציקוביץ יעל

 

 :מוזמנים קבועים

 מנכ"ל העירייה - יוסי קדוש

 העירייה יתגזבר - טירנה ססי

 יועץ משפטי  - רום ןאלו

 מבקר העירייה - שימי זהבי

 עוזר ראש העיר - ניר טאקו

 יועצת ראש העיר לקידום מעמד האשה - ליאת גרוסמן תמיר

 

 מוזמנים נוספים:

 ו"חר - יעקב זיצר

 מנכ"ל החכ"ל - רועי כהן

 ח"רו - ליאור שכטררו"ח 

 ח"רו -    רו"ח כדורי

 ח"רו -    מר בר ערמון

 ח"רו -    רמי יעישרו"ח 
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 על סדר היום:

 דיווח ראש העיר.  .1

לעמותות ותאגידים: מרכז לספורט  2017דיון בדו"חות כספיים לשנת  .2

ובריאות קריית אונו, החברה לפיתוח קריית אונו בע"מ, מתנ"ס, עמותה 

 למוסיקה. 

לעמותות ותאגידים: חברה לפיתוח   2018יים לשנת פן בדו"חות כסדיו .3

 קריית אונו, עמותה למוסיקה. 

. 31.3.19הצגת דו"ח כספי רבעוני  לתאריך  .4  )רבעון ראשון(

קריית  25, רחוב ירמיהו 338, חלקה 6494גוש  -אישור הארכת חוזה חכירה  .5

 אונו.

קביעת עבירות קנס  2019, התשע"ט אישור צו העיריות )עבירות קנס()תיקון( .6

לחוק העזר שילוט עפ"י דרישת משרד הפנים, על החלטת המועצה לאשר את 

נוסח  התיקון המוצע להיות בנוסח שלהלן: "מאשרים את נוסח הצו ופנייה 

 למשרד הפנים לקדם את הצו  עד לפרסומו ברשומות".

ביצוע קומה שנייה עבור  50%-אישור והגדלת חוזה עם חב' ק.ב.י הנדסה ב .7

מקור תקציבי: מקורות החברה  -מעל  למבנה במסוף תחבורה הישן 

 . 22.2.19-הכלכלית לאישור מישיבת דירקטוריון מיום ה

 . 2018דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת  .8

אישור השתתפות עבור מלגת נסיעה לספורטאי יובל נעים במסגרת תחרות  .9

 שח. 1,000גל והשתתפות ע"ס בינלאומית לג'ודו בפורטו

אישור יציאת משלחת נבחרת ישראל לאליפות אירופה בשחמט לנוער  

, רוי וגמן  217979673בסלובקיה לשחקנים הבאים: יואב רבינוביץ  ת.ז. 

, רננה קן דרור ת.ז. 328150610, עידו מזרחי ת.ז. 331572404ת.ז. 

, יהל 325167294ז. , אלעד ת.336972880, אריאל סעידי ת.ז. 331433094

 שח לכל משתתף.  1,000, ע"ס 216274589סוקולובסקי ת.ז. 

 אש"ח גג אולם ספורט תיכון בן צבי.  330אישור תב"ר בסך  .10

משכר  40%-30%, 2018עדכון שכר לרואי בן דוד עפי חוזר מנכ"ל אוקטובר  .11

 מנכ"ל  בכפוף לאישור משרד הפנים. 

 שונות.  .12
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 וח ראש העיר. דיו .1

 

ברשותכם, אני פותח את ישיבת מועצת העיר. אני אעשה   :מר ישראל גל

דיווח קצר. יש הרבה מאוד בקשות לאחרונה שאת הזימונים  נעביר במייל ולא 

בניירות, מאחר והחוק לא מאפשר זאת באופן גורף. אז מה שאנחנו מבקשים, כל 

 י. מי שמוכן לקבל את זה במייל, שיאשר את זה לטל

 

 אולי שירים את ידו?   גב' נירית בלייר:

 

 מי שרוצה עכשיו להצהיר למועצת העיר, יחסוך לטלי.   :מר ישראל גל

 

 מי שרוצה לקבל.   :מר יעקובי ירון

 

 לדעתי כולם ירצו, מי לא ירצה.    :שי וידסמר 

 

נפתלי כהן, משה דאלי, שי וידס, ליאת ארבל, נירית   :מר ישראל גל

 ון יעקובי, עמית עשהאל, כוכבה. בלייר, יר

 

 כוכבה לא.   יוסי קדוש:מר 

 

 לא, אני לא.  :גב' קניסטר כוכבה

 

 כוכבה רוצה רגיל.   :מר ישראל גל

 

 גם רותי במייל.   גב' ארבל ליאת:
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 את מצהירה  בשם  רותי אלוש?   :מר ישראל גל

 

 כן.   גב' ארבל ליאת:

 

 לקבל את זה במייל.   וגם עבדכם הנאמן יכול  :מר ישראל גל

 

 שי, תעדכן את  יעל וגיל, אולי גם הם לא רוצים את זה.   עשהאל עמית:מר 

 )מדברים ביחד( 

 

 רותי אלוש  לא נמצאת.  :מר ישראל גל

 

לעמותות ותאגידים: מרכז לספורט  2017דיון בדו"חות כספיים לשנת  .2

תנ"ס, עמותה ובריאות קריית אונו, החברה לפיתוח קריית אונו בע"מ, מ

 למוסיקה. 

 

לעמותות ותאגידים: חברה לפיתוח   2018יים לשנת פדיון בדו"חות כס .3

 קריית אונו, עמותה למוסיקה. 

 

שות דיווחים, כמו שאתם אנחנו למעשה חייבים לע  מר גל ישראל:

נחנו רשות יציבה, ואנחנו רוצים כבר להתחיל לעבוד גם על הרשות יודעים, א

תנות ויציבות מחויבות להביא לדיווח במועצת העיר, זה לא האיתנה. רשות אי

לאישור, אבל לדיווח את הדוחות של החברות הבנות, על מנת שיציגו את זה 

במועצת העיר לחברי המועצה. בחלק גדול מהחברות בנות, חברי מועצת העיר 

ובחלקם, נמצאים שם כחברים וגם כמאשרים. אבל בכל מקרה, צריכים להביא את 

 פה לדיווח, ואם יש לכם שאלות, אנחנו נעשה את זה. זה 

 

.  עשהאל עמית:מר   ישראל, אולי גם מה שדיברנו
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סליחה, עמית עשהאל רצה שאני אדווח, ואפשרתי לו   מר גל ישראל:

לדווח, על דוח האסבסט המפורסם. אז תגיד את זה בקצרה. למעשה, סיימנו את 

 צאים בקצרה. סקר האסבסט העירוני, ותגיד אתה את הממ

 

בגדול, אין שום מפגע של אסבסט בעיר, למעט מקום   עשהאל עמית:מר 

מקומות שרק  12אחד שהוא עוד לא מוצא, ואנחנו עוזרים לו לאתר אותו. יש בערך 

 אין פה שום דבר מעבר, העיר בטוחה. צריך לעבור צבע בשביל לתחזק. 

 

 דוח מצוין.   מר גל ישראל:

 

 מצוין. מי שרוצה לעיין, נעביר לו את זה.  דוח  עשהאל עמית:מר 

 

. אני רוצה 2תודה רבה. אז אנחנו נתחיל בסעיף מס'   מר גל ישראל:

להתחיל מהעמותה לחינוך מוסיקלי. מר כדורי, תציג את הדוחות הכספיים של 

. לאחר מכן, אם יש שאלות, החברים ישאלו אותך שאלות. הצטרפה 2018ושל  2017

 אלונה בומגרטן. 

 )מדברים ביחד( 

 

 אני רוצה גם במייל.  בומגרטן אלונה: 'גב

 

 בסדר גמור.   מר קדוש יוסי:

 

 אני מפחדת מיו"ר איכות הסביבה.  בומגרטן אלונה: 'גב

 

ישראל, אני לא הצלחתי להבין למה צריך לדון במאזנים.   :רון מלכהמר 

עמיים? בשביל כאילו אם המתנ"ס האסיפה הכללית שלו זה מועצת העיר, אז למה פ
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 מה? 

 

כי מתייחסים לזה כל חובה להציג את זה במועצת   מר גל ישראל:

העיר... כאסיפה כללית. לא כל חברי המועצה באים לאסיפה הכללית. צריכים את 

הדיווח הזה פה.  אני חייב להגיד לך דבר אחד, גם אני שאלתי, זה מה שדורש 

 הנוהל. יש הרבה חוסר... בנוהל. 

 

.   :כהרון מלמר  . . ואז דנים בזה פעמיים.  ... אסיפה כללית..

 )מדברים ביחד( 

 

זה הנוהל, אחרת אנחנו לא נקבל, לא רשות איתנה ואחר   מר גל ישראל:

. אותנו גם על רשות יציבה.   כך..

 

אני אגע בנקודות עיקריות ממש בקצרה, לתת מושג על    רו"ח כדורי:

 2017-2018דות מהותיות שיש בשנים היקף הפעילות של העמותה. אני אגע בנקו

בעמותה. במידה ותהיינה איזה שהן שאלות, אני אכנס פנימה. היקף הפעילות של 

מחזור הפעילות. ₪ מיליון  2.9, סדר גודל של 2018בשנת  2017העמותה בשנת 

. עיקר העלויות של 2018וכמו כן גם בשנת  2.3-כ 2017עלויות הפעילות בשנת 

ז המוסיקה. סך  שיעוריה עלויות שכר של מורים שנותנים את העמותה בפעילות, 

 2018ובשנת ₪,  600,000-, כ2017הכל הרווח לפני הוצאות הנהלה וכלליות בשנת 

460,000  .₪ 

 

 ₪? מה, אתה רוצה להגיד לי שבשנתיים הרוויחה מיליון   מר גל ישראל:

 

 וכלליות. לא, אמרתי רווח מפעילות לפני הוצאות הנהלה    רו"ח כדורי:

 

 אה, אוקיי.   מר גל ישראל:
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הוצאות הנהלה וכלליות, גם כן הן די יציבות. בשנת    רו"ח כדורי:

ישנן עלויות מימון, בעיקר עלויות של ₪.  530,000 2018בשנת ₪,  600,000 2017

העמותה נמצאת בגירעון של  2017בשנה. בשנת ₪  35,000-כרטיסי אשראי, כ

סך הכל ההון של העמותה הוא הון ₪.  100,000בגירעון של  2018בשנת ₪,  44,000

העמותה גובה כספים... לשנת הפעילות ₪.  10,000-ב 2018חיובי שהסתיים בשנת 

הבאה, ולכן במאזנים, מי שיסתכל, הוא יכול לראות המחאות לגבייה כנגד הכנסות 

מראש, שזה בעצם אותו סכום. אלה הסכומים המהותיים שמוצגים בדוחות 

 הכספיים, במאזן ובדו"ח רווח והפסד. 

 

א שנשאר לך השאלה אם זה מופיע לך ביתרות, הנוש  :נפתלי כהןמר 

 לגבייה. 

 

כן. בנכסים השוטפים אתה רואה המחאות לגבייה    רו"ח כדורי:

₪,  700,000מצד שני, אתה רואה בהתחייבות הכנסות מראש גם של ₪.  700,000

תשלומים דחויים, כי היא עדיין לא נתנה את  ממש אחד על אחד, כי היא גובה

השירות. לכן, זה מופיע גם בהתחייבות וגם בנכס. זה הסעיף המהותי במאזן בעצם, 

 2018בשנת ₪  280,000כי אין לו נכסים אחרים. והציוד הוא לא סדר גודל של 

 לאחר פחת. זהו, אם יש שאלות. 

  

-ל₪  32,000-זה גדל מלא הצלחתי להבין למה בשנתיים    מר שי וידס:

101,000  .₪ 

 

 מה גדל?    רו"ח כדורי:

  

-ב₪  44,000, 2016-ב₪  32,000ההפסד, הגירעון. היה    מר שי וידס:

 . 2018-ב₪  101,000-ו 2017
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 . כן   רו"ח כדורי:

  

 למה הייתה גדילה כזאת גדולה?    מר שי וידס:

  

. של   :מר בר ערמון  שנים.  4מנגן לפני מורים מבית ספר  3הייתה..

  

 אתם חייבים להציג את עצמכם.    :מקליט

  

בר ארמון, מנהל הקונסרבטוריון. התביעה התחילה לפני   :מר בר ערמון

מורים ש... את  4-. מדובר ב2018שנים בערך, ופסק הדין התחיל בנובמבר  4

. העמותה, כי שינינו את המודל של משרד החינוך, והיינו חייבים לפטר אותם

הפיטורים היו כדין עם שימוע והכל, הם טענו שהפיטורים היו על רקע הגיל שלהם, 

מה שלא היה כמובן נכון. בסוף, גם השופטת, וגם משרד עורכי הדין של העירייה, 

₪,  300,000הצליחו לעשות סוג של פשרה שאנחנו נשלם, כל אחד מהם ביקש בערך 

ח. כל התביעה  800,000בל בקושי בסוף כל אחד מהם קיכולל הוצאות משפטיות. 

..  42,000הזאת עלתה לנו, בלי לשלם לעורכי הדין, עלתה   שלהם.₪.

 

 בקיצור, זה הוצאות חד פעמיות כתוצאה מתביעות.   מר גל ישראל:

  

זו בעצם הייתה הוצאה חד פעמית שהכפילה את הגירעון   :מר בר ארמון

 השנתי הרגיל. 

  

אול אותך אולי ישראל, כי אולי זה יותר מה שרציתי לש   מר שי וידס:

 רלוונטי, מי ממן את הגירעון הזה? המתנ"ס, העירייה? 

 

בסופו של יום, זו עמותה עירונית. היא אמורה לא להיות   מר גל ישראל:
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גירעונית, אנחנו מתקצבים אותה. מעבר לתקציב, היא צריכה להתאזן. אם בסופו 

זר לשולחננו. אני מקווה מאוד שהם מתנהלים של דבר ייווצרו לה גירעונות, זה חו

 נכון, ועד היום הם מתנהלים נכון ללא גירעונות. 

 

 ... ללא מטרות רווח?  גב' קניסטר כוכבה:

 

.   מר גל ישראל:  כן, כן, זה ללא מטרות רווח. זה הקונסרבטוריון

  

 אבל הם גובים שכר לימוד?   :דוברת

 

 מכובד מאוד.  הם גובים שכר לימוד,  מר גל ישראל:

  

 תלוי בשעות ובכלים.   :מר בר ארמון

 

אני גם משלם, הרבה שנים. עד שנפטרתי מהבן, נכנסה   מר גל ישראל:

 הבת. 

 

 כל דבר טוב עולה כסף, אין מה לעשות.  בומגרטן אלונה: 'גב

 

 זה נכון. מה לעשות, אלונה?   מר גל ישראל:

 

 בסדר.  יוצאים ילדים מוכשרים וזה  מר קדוש יוסי:

 

נכון שהיא גובה, אבל אנחנו לא רואים רווחים בעמותה.    רו"ח כדורי:

 היא עובדת  מאוד מצומצם. 

 

.   מר גל ישראל:  נכון. ואנחנו מאוד מאוזנים נכון לעכשיו
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זה לא אומר שאתם לא רוצים עוד כסף. תמיד זה טוב   מר גל ישראל:

יודע אם תקבלו, אזל זה תמיד ט  וב לדרוש. לדרוש כסף. לא 

 

..?   גב' נירית בלייר:  מה מספר התלמידים.

  

. אנחנו לא רוצים להעלות את שכר 200היו יש   :מר בר ארמון ..

 . . הלימודים, אנחנו רוצים להגדיל את מספר התלמידים... את הגירעון, ואנחנו.

 שנה הבאה. 

 

 יש גידול בתלמידים משנה שעברה?   גב' ארבל ליאת:

  

.. 280לא. שנה שעברה היה   :מר בר ארמון  , והשנה סגרנו.

 

 ואתם רוצים להוסיף?   גב' נירית בלייר:

  

.    :מר בר ארמון . .  ... כמו

 

 מעולה.   גב' נירית בלייר:

 

של העמותה  2018-2017עוד שאלות לגבי המאזנים   מר גל ישראל:

 לחינוך מוסיקלי? כוכבה היא דואגת להוקיר ולהעריך. 

 

 אני רוצה להגיד לכם כל הכבוד.  לונה:בומגרטן א 'גב

 

 תודה רבה.   מר גל ישראל:
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 . 18:30-אתם מוזמנים כמובן מחר ב  :מר בר ארמון

 

חבר'ה, תמשיכו ככה, כל הכבוד, זה בסדר. באמת כל   :נפתלי כהןמר 

 הכבוד. זה לא דבר של מה בכך לנהל עמותה עם הרבה הכנסות. כן, כן. 

 

 ם ברמה מקצועית מאוד. וג  גב' נירית בלייר:

 

רק תמשיך ככה, אל תבוא לשולחננו שוב פעם להביא   :נפתלי כהןמר 

 כסף. 

 

הוא לא בא אף פעם, נפתלי. וזה לא נוראה אם הוא ירצה   מר גל ישראל:

 לבקש. 

 

 הוא בא להציג מה הם עשו.   :מר יעקובי ירון

 

  כסף זו לא בושה לבקש. לא בטוח שמקבלים.  מר גל ישראל:

 

 בהצלחה בכל אופן.   :נפתלי כהןמר 

  

בהזדמנות זו אני גם אגיד שתענוג לעבוד עם העירייה   :מר בר ארמון

 וכל מה שצריך ביומיום. 

 

 תודה רבה. אפשר לעבור לסעיף הבא.   :נפתלי כהןמר 

 

 . בהצלחה, תודה רבה. תמסור ד"ש לעופר  מר גל ישראל:

 

סליחה. חבל לי שהילדים שלי רק לקחו  כל הכבוד לכם, בומגרטן אלונה: 'גב
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 כדור ושיחקו בכדור ולא ניגנו כלום. 

 

 לכל אחד יש את התחום שלו.   :מר יעקובי ירון

 

 יש לך עצבים ללכת לקונצרטים?   מר גל ישראל:

 

 לא.  בומגרטן אלונה: 'גב

 

אז למה את מבלבלת את המוח? אני מבקש מהחברה   מר גל ישראל:

  ? 2017-2018כלכלית זה גם הכלכלית. החברה ה

 

 יעיש מאשכנזי.  אני רמי  :יעיש רמי רו"ח

 

י  מר גל ישראל: נושאים, יש לך  3ש לך רגע, רמי, בוא נעשה הפוך. אתה 

 , גם בריכת שחייה, נכון?2017-2018גם 

 

 בריכת שחייה אין לי.   רו"ח רמי יעיש:

 

חות חברת מה, לא בא רו"ח להציג? מי מציג את דו  מר גל ישראל:

 בריכת השחייה? 

 

 הוא עדיין לא סגור בכלל בריכת השחייה.   רו"ח רמי יעיש:

 

. בוא ניתן כך, מתנ"ס לאסתר פיק, 2018, לא 2017לא,   מר גל ישראל:

 למה היא צריכה לסדר את הקייטנות שלה למחר. 

 

 . 1אסתר מספר  בומגרטן אלונה: 'גב
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 יותר מידיי.  עוד פעם את מנפחת אותה?  מר גל ישראל:

 

 נכון, זה מגיע לה.  בומגרטן אלונה: 'גב

 

 השם בבקשה לפרוטוקול.   מר גל ישראל:

 

 ליאור שכטר.   רו"ח ליאור שכטר:

 

.  מר גל ישראל: .  הוא רו"ח של העמותה.

 

 של המתנ"ס.   :רון מלכהמר 

 

כפי שאתם זוכרים, הדוחות האלה אושרו במועצת העיר   רו"ח ליאור שכטר:

שה היא האסיפה הכללית של המרכז הקהילתי. ולמעשה אני אעשה רק הצגה שלמע

, 2017קצרה, כי רובכם בטח זוכרים את הנתונים. סך הכל ההכנסות בשנת החשבון 

עודף הכנסות על ₪. מיליון  45, הסתכמו בכמעט 2017אנחנו מדברים על שנת 

מיליון  1.7-מו בהוצאות הנהלה וכלליות הסתכ₪, מיליון  3.7-הוצאות הסתכמו ב

, הסתיימה השנה בעודף הכנסות, המתנ"ס 2017שורה תחתונה בשנת החשבון ₪. 

להזכירכם, בשנה הזאת ₪. מיליון  2המאוחר, בעודף הכנסות על הוצאות של 

הייתה גם פעילות של בתי הספר המאוחדים בתוך העמותה. אם יש שאלות, אני 

 אשמח לענות. 

 

 העודף?  לאן הולך  גב' נירית בלייר:

 

רבותיי, בואו אני אגיד לכם דבר אחד. אנחנו לא לוקחים   מר גל ישראל:

עודף שנעשה בשנה אחת, ולא ממהרים להכניס את היד לגירעון שנוצר בשנה שנייה. 



 אונו-עיריית קרית

 10.6.19מיום  19/9ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 15 

לכן, העודף שנשאר בתוך המתנ"ס, מנוהל על ידי הנהלת המתנ"ס. אני מסביר, אם 

א מנהלים את העודף שנוצר. עם העודף אני לא יהיה מדויק, תתקנו אותי. אנחנו ל

. אותו, בשביל זה יש את הגוף  שנוצר במשך מספר שנים, אז הנהלת המתנ"ס..

שמנהל אותו. אם יש גירעון, הנהלת המתנ"ס צריכה להתמודד עם הגירעון. בדרך 

 כלל, אחרי מספר שנים יש עליות מורדות ואחד מאזן את השני. 

 

 ירעון בשנה קודמת. כרגע היה ג  גב' נירית בלייר:

 

 היו שנים עם גירעון.   מר גל ישראל:

 

הגזברית של המועצה גם ביקשה שאני אדגיש. בשנת   רו"ח ליאור שכטר:

, עשינו תיקון להפרשות שנעשו בשנים קודמות, וכתוצאה מזה גם 2017החשבון 

 נוצר רווח. 

 

  ובשנים קודמות ההפרשות האלה ממש יצרו גירעון.  מר גל ישראל:

 

 רווח חשבונאי כתוצאה מתיקון של קופת הפיצויים.   גב' טירנה ססי:

 

 זאת אומרת, זה לא רווח בפועל?   גב' ארבל ליאת:

 

 לא, לא.   רו"ח ליאור שכטר:

 

 כמה הרווח בפועל הנקי?   גב' ארבל ליאת:

 

סך הכל תסתכלי על השורה התחתונה, הגירעון הזה גורר   רו"ח ליאור שכטר:

 גירעון מצטבר. ₪ מיליון  3.3כמעט 
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 עדיין יש גירעון נצבר.   מר גל ישראל:

 

 גירעון? ₪ מיליון  3זאת אומרת, יש עוד יתרה של   גב' ארבל ליאת:

 

 בוודאי.   מר גל ישראל:

 

 ? 2018מתי יהיו דוחות של   גב' ארבל ליאת:

 

.   רו"ח ליאור שכטר: .  הדוחות מוכנים, כבר עברנו.

 

-, אנחנו דנים בהם באסיפה הכללית ב2018דוחות של ה  מר גל ישראל:

אנחנו נדווח עליהם  19:00בערב. ובשעה  18:00, נא לרשום בפניכם, בשעה 1.7

 בישיבת מועצת העיר. 

 

גמרנו מאוזנים, עם רווח קטן מאוד של כמה עשרות   רו"ח ליאור שכטר:

 ₪. אלפי 

 

 טין את הגירעון? לא הצלחנו להק 2018-זאת אומרת, ב  גב' ארבל ליאת:

 

 לא.   רו"ח ליאור שכטר:

 

 אוקיי, תודה.   גב' נירית בלייר:

 

ליאור, אתם לקחתם בחשבון שיש רכיבים שנרשמו לא  בומגרטן אלונה: 'גב

 נכון על ידי הרו"ח הקודם? 

 

 תיקנו את הדוחות בהתאמה.   רו"ח ליאור שכטר:
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 ?... זה תיקון. את יודעת איזה תיקון זה  :רון מלכהמר 

 

 זה מאוד חשוב, כי הפחידו אותנו.  בומגרטן אלונה: 'גב

 

 לא, זה היה רו"ח של יש עתיד.   :רון מלכהמר 

 

  -של יש עתיד, בדיוק. הרו"ח הזה בומגרטן אלונה: 'גב

 

 אני לא רו"ח לא של יש עתיד ולא של מפלגה אחרת.   רו"ח ליאור שכטר:

 

ח מעולה ואתה אובייקטיבי ואנחנו לא, שאלתי. אתה רו" בומגרטן אלונה: 'גב

 אבל השאלה, האם תיקנת את כל התקלות של הרו"ח הקודם. עליך. 

 

אנחנו עברנו, עשינו בדיקה ממש ברמה הפרטנית של כל   רו"ח ליאור שכטר:

, אנחנו עם 2018עובד ועובד לגבי ההפרשה לפיצוי מה נצבר ומה לא. וגם בדוחות 

 ובד מסיים את עבודתו. ידיעה מלאה מה החבות אם אותו ע

 

 זה שמי?  גב' קניסטר כוכבה:

 

 שמי, ברמה שמית כל עובד ועובד.   רו"ח ליאור שכטר:

 

.  3-תשאירו את ה  :רון מלכהמר   מיליון..

  

 מאוזן לשמחתי הרבה.  2018   :דוברת

 

 אתה מבין, רון? הילכו עלינו אימים.  בומגרטן אלונה: 'גב
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למתנ"ס? תודה רבה על הדיווח שלכם לשנת עוד שאלות   מר גל ישראל:

 . הרי אתם משוחררים. ראיתם שקיבלתם תעדוף אפילו. 2017

 

, אני רואה שבפעילות 26-ו 25רגע, שאלה קטנה. בעמ'   גב' ארבל ליאת:

, אין הקצבות מיועדות מהרשות המקומית. זה 2017-גם ב 2016-לגילך הרך, גם ב

 ל? עניין חשבונאי ברישום או שזה בפוע

 

 חינוך לגיל הרך?   מר גל ישראל:

 

 כן.   גב' ארבל ליאת:

 

אין הקצבה לניהול מערכת הצהרונים. מה גם שהעודפים   מר גל ישראל:

שלהם צומצמו בצורה משמעותית, אין הקצבות לצהרונים. אנחנו מממנים את 

 התקורות שלהם, זה מספיק. התקורות זה מה שאנחנו מממנים. המבנים, החשמל. 

  

תראו את ההשפעה של הקיטון בגובה שכר  2018-ב   :דוברת

 הלימוד. 

 

.   מר גל ישראל: .  אנחנו הקטנו את ההקצבה שלנו.

 

אני רציתי לדעת, אם העובדה שאין פה סרום זה משהו   גב' ארבל ליאת:

 חשבונאי, או בפעול העירייה לא תומכת בזה. 

 

 ונים. לא,ה עירייה לא מתקצבת את הצהר  מר גל ישראל:

 

 ... של הרשות?   :רון מלכהמר 
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.. פעילות לגיל הרך, כתוב פה 25כתוב פה, תסתכל בעמ'   גב' ארבל ליאת: .

 . הקצבה מיועדת, זה סעיף שמופיע

 

 בכל סעיף באופן אוטומטי. זה מופיע   מר גל ישראל:

  

ת, זה הקצבות של יש כאן גם את מעונות היום בתמ"   :דוברת

 התמ"ת. 

 

לא, זה ממשלה, בסדר. זה כתוב. אני שאלתי אם הרשות   בל ליאת:גב' אר

 המקומית. 

 

 תזכרי שגם חוק הצהרונים די פגע בכם.   רו"ח ליאור שכטר:

  

לא, ניצנים לא מתייחס לגבי ילדים, מתייחס לבתי    :דוברת

 הספר. 

 

 תודה רבה.  בומגרטן אלונה: 'גב

 )מדברים ביחד( 

 

בבקשה את החברה הכלכלית. אתם יש לכם אני מבקש   מר גל ישראל:

-2017לדווח על הדוחות הכספיים שלכם והמאזנים לשנת  2017-2018שנתיים, 

, חברה כלכלית. מצטרפים אלינו רועי כהן מנכ"ל החברה הכלכלית. ואיך 2018

 קוראים לרו"ח?  

 

רמי יעיש, מאשכנזי. אנחנו נתחיל, אם אתם מסתכלים   רו"ח רמי יעיש:

, אני אספר לכם כל מה שיש כאן. יש כאן את הדוח על הפעילות 4ות בעמ' על הדוח
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כמעט  2018מיליון, ובשנת  2.5, עמד על 2017של החברה. המחזור של החברה בשנת 

אותו דבר. המחזור של החברה מחולק, חלק עסקי וחלק ציבורי. אנחנו מייחסים 

מה רוכה של העירייה. את החברה, החלק הארי כחלק מפעילות ציבורית, כזרוע הא

שאומר שאנחנו מתייחסים בכל ההכנסות שצבועות לצבע הציבורי, כהכנסות 

פטורות. ובהתאם יש גם הוצאות ספציפיות לציבורי ולעסקי. סך הכל הרווח שלנו 

מימון אין ₪.  565,000על  2017בשנת ₪,  468,000עמד על  2018לפני מימון, בשנת 

 2017ובשנת ₪,  662,000עמד על  2018השנתי בשנת כאן יותר מידיי. הרווח שלנו 

 ₪.  564,000על 

 

אני לא מצליח להבין, כל הדברים האלה, אני לא צריך   מר גל ישראל:

 לשלם עליהם מס הכנסה. 

 

 560,000רק בשביל לסבר את האוזן, ההבדל הוא מתוך   :ר יעקב זיצרמ

 הוא לצרכי מס. ₪  108,000רק ₪, 

 

 בערך... ₪  50,000זה ומ  מר גל ישראל:

 

 *** ההקלטה הופסקה ***

 

תמשיך בבקשה עם הדוח, איפה שעצרתי אותך, אני   מר גל ישראל:

 מתנצל. 

 

-ב₪  662,000כמו שאמרנו, הרווח שלנו החשבונאי הוא   רו"ח רמי יעיש:

, ובשנת 2018-ב₪  655,000. כאשר הוא מחולק ציבורית 2017-ב 564,000-ו 2018

ט של 7החלק הארי של ההוצאות, מי שרוצה לראות את הפיר₪.  456,000 2017

ההוצאות, גם כאן יש פיצול של ההוצאות. אם יש ייחוס ספציפי לציבורי או 

לעסקי, אז זה ייחוס ספציפי. אם לא, מייחסים את זה לפי יחס מחזורי. כי יש 
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. אני לא יודע איך זה מתפצל. אתה מחלק את זה לפי המחז ורים. יש דברים כמו ש..

לדוחות הכספיים. החלק הארי של ההוצאות  10פירוט של הנתונים האלה בעמ' 

. יש 2018הוצאות בשנת ₪ מיליון  2.2-מ₪ מיליון  1.3שלנו, זה משכורות כמובן. 

לנו הוצאות לפרויקטים שזה דברים ישירים, קרי פעילות ציבורית. משפטיות שזה 

וד כל מיני הוצאות אחרות. הפחת שלנו כל העמלות שאנחנו משלמים, משרדיות, וע

על הנכס בעיקר המתחם של התחנה, מסוף התחבורה. ₪.  100,000השנתי זה בערך 

, יש 3, נתונים שזה ליום. עמ' 31.12-נעבור רגע למאזן, כדי לראות את הנתונים ל

היה  2017כמובן שזה ליום מסוים בשנת ₪,  663,000לנו מזומנים ושווה מזומנים, 

 . 2018בשנת ₪ מיליון  2-עירייה במצב של חייבת, כ₪,  206,000

 

 מיליון את חייבת להם.  2אה, טירנה, -או  מר גל ישראל:

 

 בערך.   רו"ח רמי יעיש:

 

.   גב' טירנה ססי: .  הם קיבלו כבר את הכל.

 

 אתה רואה את החיוך של רועי?   מר קדוש יוסי:

 

. 2017יש לנו בשנת  1.7ם. בגלל זה אני אומר שזה ליו  רו"ח רמי יעיש:

. החלק 2018בשנת ₪  709,000-ו 2017-ב 686,000חייבים ביתרות חובה, יש לנו כאן 

.. ברגע שאנחנו נגיע למצב שיש סגירה מול מס הכנסה,  הארי כאן זה מס הכנסה ש.

כל המיסים שאנחנו שילמנו בעבר, אמורים לחזור אלינו, בתקווה שנצליח. רכוש 

י, החלק הארי ברכוש מסוף התחבורה. בנוסף, התחלנו לעבוד על קבוע, כמו שאמרת

לא  2018תכנית של תוספת של קומה נוספת, זה רק תכניות, עדיין שום דבר בשנת 

 התחיל. 

 

שנים, אני  5יעקובי ביקש את התוספת הזאת לפני   מר גל ישראל:



 אונו-עיריית קרית

 10.6.19מיום  19/9ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 22 

 שנים אנחנו לא נישאר עם זה רק בשלב התכניות.  5מקווה שבעוד 

 

זה מסתיים. זכאים ויתרות זכות,  2019-אני כתבתי שמ  ח רמי יעיש:רו"

שזה בעיקר העובדים, משכורות ונלוות לשכר שישולמו ₪,  250,000יש לנו כאן 

זה אם מפטרים את ₪,  32,000בינואר. התחייבות... יש לנו כאן סכום מינורי של 

 כל העובדים. 

 

... מפטרים למה בעצם מכניסים את הו גב' קניסטר כוכבה: ירטואליות הזו? 

 את כל העובדים. 

 

 אם, אם.  רו"ח רמי יעיש:

 

 למה?  גב' קניסטר כוכבה:

 

 כי זו ההתחייבות של החברה.   רו"ח רמי יעיש:

 

אתה יודע, אני הלכתי על... כי ההנהלה הכניסה לי את  גב' קניסטר כוכבה:

.. היום מבריאים את כל רשת משע 300הסעיף זה...   ן. עובדים.

 

... יש 14אבל זה נכון. אם יש סעיף   רו"ח רמי יעיש: , אז אין לך את זה. 

 עדיין התחייבות. 

 

 היום?  14כל העובדים הם תחת סעיף   גב' נירית בלייר:

 

לפי ההגדרות של משרד הפנים, בעיקרון מחייבים את זה   מר רועי כהן:

 בחוזים החדשים. צריך לעשות בדיקה. 
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אבל זה יכסה אותם גם ברגע החתימה. כלומר, אם יש   רו"ח רמי יעיש:

 משהו שעדיין לא מכוסה, אז יישאר לא מכוסה. 

 

.   גב' נירית בלייר: .  לא, השאלה אם יש עובדים שלא.

 

בשנה, זה על כל ₪  1,000-ברגע שמעלים את השכר ב  רו"ח רמי יעיש:

 הוותק, זה אוטומטית מעוות לך את כל התמונה. 

 

.  כוכבה:גב' קניסטר   נכון

 

וזה המצב שיש כאן. הדבר היחיד שנשאר לנו, זה יתרת   רו"ח רמי יעיש:

 בערך. שאלות?  4.5-ל 3.8-העודפים. יש לנו כאן עלייה ביתרת העודפים מ

 

 מה עושים עם היתרות?   גב' ארבל ליאת:

 

 של העודפים?   רו"ח רמי יעיש:

 

 כן.   גב' ארבל ליאת:

 

 כים להשקיע. ממשי  רו"ח רמי יעיש:

 

 פרט, נמק. ברור שמשקיעים.   גב' ארבל ליאת:

 

 זו תוספת לקומה אחת מהם.   רו"ח רמי יעיש:

 

אנחנו עכשיו מתכוונים להשקיע בקומה השנייה במסוף   מר רועי כהן:

 התחבורה. 
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.   גב' ארבל ליאת: .  זה ראיתי.

 

סופו של נכון, שם יש לנו סדר גודל של השקעה, תלוי ב  מר רועי כהן:

פלוס מע"מ. ויש לנו ₪ מיליון  1.6-דבר בסכום הסופי, אבל זה סדר גודל של קרוב ל

יוזמות אחרות, שאנחנו עכשיו בודקים ומקדמים ומשקיעים את המשאבים, מתוך 

 .  מטרה שאת אותם כספים אנחנו משקיעים ביוזמות ש..

 

 תודה רבה.   גב' ארבל ליאת:

 

 ף הבא. תודה רבה. סעי  :נפתלי כהןמר 

 

 תודה רבה חברה כלכלית. בריכת השחייה.   מר גל ישראל:

 

 . כאן התמונה היא שונה. 2017בריכת השחייה   רו"ח רמי יעיש:

 

רועי, אתה אל תלך, כי יש לך פה איזה סעיף. מציג את   מר גל ישראל:

 בריכת השחייה. 

 

עמדו  2017הכנסות, סך הכל ההכנסות משנת  2017שנת   רו"ח רמי יעיש:

. הירידה 2016בשנת ₪ מיליון  ₪3.9, מיליון  4ביחס לכמעט ₪, מיליון  3.4על 

, 10הישירה היא בירידה של מנויים. יש כאן ירידה במנויים. אם ניגש לביאור 

-שמפרט את ההרכב של ההכנסות, אז רואים שההכנסות ממנויים ירדו בא כוח

600,000  .₪ 

 

 יודע להגיד..? יש כאן מישהו ש  גב' נירית בלייר:
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 לא, יו"ר הדירקטוריון לא נמצא.   גב' ארבל ליאת:

 

ישראל, יש כאן מישהו שמייצג את הבריכה חוץ   :נפתלי כהןמר 

 מהרו"ח? 

 

.   מר גל ישראל:  אני, טירנה וכולנו

 

אתם יכולים להגיע על המנויים למה זה ירד? כאילו כמה   גב' נירית בלייר:

 מנויים יש היום בבריכה? 

 

, זה לא קשור. הדיון 2017היום לא. אנחנו דנים כרגע על   מר גל ישראל:

 לא קשור.  2017של 

 

יודע אבל מה היה?   גב' נירית בלייר:  אתה 

 

יתה ירידה. זו יאין לי מושג. רואים פה את הירידה, שה  מר גל ישראל:

ריכה . מצב הב2019והיא ממשיכה גם היום לשנת  2018ירידה שהמשיכה גם לשנת 

 בסופו של יום הוא לא מצב טוב. 

 

 בעבר ניהלו את זה בצורה כושלת.   :נפתלי כהןמר 

 

אנחנו לא יכולים להשקיע כסף, אסור לנו להשקיע כסף.   מר גל ישראל:

יכול להיות שיש שם שותפים פרטיים. וצריכים לראות, יש דיונים קשים סביב 

 העניין הזה, זה תהליך מאוד מורכב. 

 

אתה יכול לעדכן בינתיים מה קורה באמת עם הדיונים   ל ליאת:גב' ארב

 האלה? 
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הדיונים האלה צריכים להיגמר, לראות עכשיו לכאן או   מר גל ישראל:

.. ונצליח  לכאן. אם השותפים ישתפו פעולה וילכו איתנו קו בקו, יכירו גם.

הדברים באמצעות ההסדרים שכבר דיברנו עליהם לפני שנה וחצי, לסגור את הכל 

 סורסינג ולהמשיך להפעיל אותם -האלה, נוכל ליישם אותם בדרך של אאוט

 

 מה לוחות הזמנים?  גב' ארבל ליאת:

 

 שבוע.   מר גל ישראל:

 

 מתי הנקודה שצריך ל...?   גב' ארבל ליאת:

 

שבוע אנחנו צריכים לדעת לאן שבוע. כבר אין יותר זמן.   מר גל ישראל:

ספק שכל דבר בסופו של יום יקבל עדכון כפי שדובר. אמנם את  אנחנו הולכים. אין

ההסדרים אישרנו בעבר, כבר עוד לפני שנתיים, והמשכנו לאשרר אותם עוד הפעם. 

 אנחנו ניתן עדכון, אנחנו באמת במצב שהוא לא פשוט מבחינת הבריכה. 

 

 יש שמועות על זה שאין רישיון עסק.   גב' ארבל ליאת:

 

רישיון עסקי אין כבר הרבה מאוד שנים, כל פעם   מר גל ישראל:

 מקבלים ארכה. אנחנו יודעים את זה. 

 

 ויקבלו ארכה עכשיו?   גב' ארבל ליאת:

 

 אז עכשיו עובדים על זה בשבועיים האלה.   מר גל ישראל:

 

תגידו, יש בכלל הצדקה להחזיק את הבריכה הזאת?  בומגרטן אלונה: 'גב
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 דקה כלכלית להחזיק את החברה הזאת? עזבו עכשיו שיקולים. יש הצ

 

 כלכלית ברור שלא.     דובר:

 

 היא הפסדית? אני מבינה שהיא הפסדית.  בומגרטן אלונה: 'גב

 

זה שירות עירוני, זה לא צריך להיות כלכלי. זה לא   גב' ארבל ליאת:

 אמור להיות כלכלי. 

 

 אבל בגבעתיים סגרו את הבריכה.  בומגרטן אלונה: 'גב

 

 לא, פתחו אותה עוד פעם.     :דובר

 

גם מתנ"ס, מתנ"ס גם לא חייב להיות רווחי. זה שירות   גב' ארבל ליאת:

 לתושב. 

 

תקשיבי, הבריכה, מה שקורה, המנויים צונחים, כי אף  בומגרטן אלונה: 'גב

 אחד לא רוצה לבוא, בגלל שהמצב של הבריכה כזה. 

 

לא צריך לסגור אותה, צריך אבל צריך להגיע להחלטה.   גב' ארבל ליאת:

 לראות איך מפעילים אותה...

 

 אני לא אמרתי לסגור, אני רק רוצה להבין.  בומגרטן אלונה: 'גב

 

היא לא יכולה להיות רווחית. זה לא מונחים שבכלל   גב' ארבל ליאת:

 אפשר להסתכל עליהם. 
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להם  אבל היום יש מצב שהתושבים לא מרוצים, כי אין בומגרטן אלונה: 'גב

 שירות לטענתם טוב. 

 

 זה צריך לשפר.   גב' ארבל ליאת:

 

 על חשבון מי?  בומגרטן אלונה: 'גב

 

אלונה, סליחה, הוא באמצע. מה אתם גולשים מהדיון?   :נפתלי כהןמר 

 תנו לשמוע את המספרים. 

 

.  בומגרטן אלונה: 'גב . .  אם זה על חשבון

 

ף. אלונה, בבקשה, תני על חשבוני, ש"ס יביא לך כס  :נפתלי כהןמר 

 לשמוע. אני באמצע המתח. אתה מוכן להמשיך, אדוני? 

 

אז כמו שאמרתי, הירידה העיקרית גם זה במנויים, שזה   רו"ח רמי יעיש:

ירידה כאן, מה שמשפיע כאן על כל התמונה של המאזן הזה. ₪  600,000-בערך כ

יק גדולה  שתכסה את מבחינת הוצאות, גם יש ירידה בהוצאות, אבל עדיין לא מספ

גירעון, הפסד ₪  266,000-הירידה שיש לנו במחזור. מה שאומר שיש לנו כאן מ

הוצאות המימון כמעט נשארו אותו דבר. ואנחנו ₪.  600,000הפעלה, עלינו לכמעט 

הפסד, ובשנה קודמת עמדנו על כמעט ₪ מיליון  1על בערך  2017עומדים בשנת 

 ינו... הפסד. מה שאומר שעל₪  700,000

 

 אבל זה לגיטימי כשאין לקוחות, אז יש ירידה בהכנסות.  גב' קניסטר כוכבה:

 

המנגנון עצמו קיים, והוא ממשיך להתגלגל, וממשיך   רו"ח רמי יעיש:

 לצמוח. 
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יועץ ארגוני שיבחן את כל  גב' קניסטר כוכבה: אבל מה שחשוב, צריך להביא 

ר לעזור לבריכה. כי אנחנו חוזרים ההיבטים, כדי לראות אם יש תקומה ואיך אפש

במסלול במהלך של גלגל, חוזרים לאבא, בוכים, בוכים, זורק עצם ושוב פעם אנחנו 

 חוזרים לאותו מסלול. 

 

אני הבנתי שנפתח גם איזה מכון נוסף כאן, בריכת     דובר:

 .  שחייה..

 

אני חושבת, ישראל, שצריך לקחת איזה יועץ ארגוני  גב' קניסטר כוכבה:

 לבריכה, ולתת את הדעת על כל ההיבטים. 

 

 צריך לקחת מישהו מקצועי.  בומגרטן אלונה: 'גב

 

 ... גם טועים בדרך.  גב' קניסטר כוכבה:

 

לקחנו אנשים שיבחנו את כל הנושאים האלה, והם   מר גל ישראל:

עובדים עכשיו להביא גם המלצות. עוד שאלות לעניין הדוח הכספי? תודה רבה. דוח 

 ? 2018, בריכת שחייה. מתי אגב יהיה 2017 כספי

 

אנחנו עכשיו עובדים עליו, אני מקווה שזה יהיה   רו"ח רמי יעיש:

 בשבועות הקרובים. אני בלחץ אטומי כדי להספיק. 

 

ים בבים לסיים אותו בהקדם, כי אנחנו חייאנחנו חיי  מר גל ישראל:

זה לא עוזר. אם הוא ₪, מיליון  1גם אם זה עוד לדווח גם על בריכת השחייה. 

 יישאר אותו הדבר, זה לא עוזר. 

 



 אונו-עיריית קרית

 10.6.19מיום  19/9ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 30 

 ומה המצטבר שלו?   :רון מלכהמר 

 

 ₪. מיליון  6.5הגירעון המצטבר הוא   רו"ח רמי יעיש:

 

 ומה המחזור השנתי?   :רון מלכהמר 

 

  -3המחזור   רו"ח רמי יעיש:

 

.  גב' קניסטר כוכבה:  וחצי

 

מיליון,  1.5זה עוד  2018תתבלבלו, . רבותיי, שלא %200  מר גל ישראל:

.. על זה, שאתה לא רואה את זה  8-אתה כבר ב ומשהו מיליון, והחובות עוד ש.

 בגירעון. 

  

 צריך לשנות את התפיסה.    :דוברת

 

 תודה רבה. מודה לך מאוד.   מר גל ישראל:

 

 )רבעון ראשון(. 31.3.19הצגת דו"ח כספי רבעוני  לתאריך  .4

 

 זיצר, בבקשה.   מר גל ישראל:

 

אנחנו ₪. מיליון  379... 31.3.19-ערב טוב לכולם. הדוח ל  :ר יעקב זיצרמ

השקעות במימון קרנות  30, כולל 294, ההשקעות 40יכולים לראות, הרכוש השוטף 

 .. .. סך הכל ה. . אין  70מיליון,  379מתוקצבות שמופיעות גם ב. זה התחייבות..

... מבחינת התב"רים. יש 20.558, 179ם תרצו זה התחייבויות לבנקים, והקרנות א

. זמניים. מבחינת עומס המלוות שלנו, 10-עודפי מימון זמניים, וכ 111לנו  ..47 
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שאמרתי קודם,  179-שיעור יחסית מאוד נמוך. מבחינת הקרנות, ה₪, מיליון 

לפני  67.5-מיליון. הפעילות ברבעון הסתכמה ב 109העיקר זה מהיטל השבחה, 

-, ש69.2-מתחת לתקציב היחסית. ההוצאות הסתכמו ל₪ מיליון  2-ת, כהנחו

פחות מהתקציב היחסי. כל זה אני אומר כרגע לפני הנחות. ₪  ₪662,000,  600,000

בהוצאות, והגירעון  81.1בהכנסות,  79.8ואם אני לוקח את סך הכל ההנחות, אנחנו 

  -. מבחינת הפעילות בתב"רים1.2הוא 

 

 מיליון.  2, זה 81-ו 79אם אתה אומר   :נפתלי כהןמר 

 

לא, אמרתי לפני הנחות. הנחות משפיעות גם לפה וגם   :ר יעקב זיצרמ

  -79.8לשם. 

 

ב  :נפתלי כהןמר   . 900או  800-היא לא משפיעה 

 

 . 1.2, זה 81.1פחות  79.8לא, לא.   :ר יעקב זיצרמ

 

 . 3  מר גל ישראל:

 

 . 1242  :ר יעקב זיצרמ

 

 טוב.   שראל:מר גל י

 

. פתחנו את 24.6מיליון, התשלומים  36התקבולים שלנו   :ר יעקב זיצרמ

פחות  110שאמרתי לכם מקודם,  99-, אנחנו ב24-. אם נוסיף את ה75.8השנה עם 

לפי מגזרים.  6מבחינת הפעילות בתב"רים, אפשר לראות את זה בעמ' . 10-ה

בפיגורים, ₪ מיליון  3ראות, גבינו מבחינת הגבייה, במאזן הגבייה אנחנו יכולים ל

, דומה למה 89%מראש, שיעור הגבייה שלנו  7.9כולל  33גבינו מבחינת השוטף 
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מיליון, עיקר שטח מבני  1.9. מבחינת השטח, אנחנו 90%שהיה ברבעון המקביל 

,  146מגורים, כמו שאתם מכירים, רוב הארנונה היא ארנונת מגורים. מתוך  מיליון

₪, מיליון  141-מבני מגורים. מבחינת השכר, השכר שלנו תוקצב ל מיליון זה 97

ביצוע, מעט פחות ממה שתוקצב  4.5גמלאים. בגמלאים יש לנו ₪ מיליון  20-כולל כ

, דומה מאוד לסך הכל התקציב היחסי. זה דוח 35.1החלק היחסי. סך הכל השכר 

ינואר  ות. . אם יש למישהו שאלות, אני אשמח לענ2019מרץ -הרבעון 

 

 תודה רבה. נו, ישראל.   :נפתלי כהןמר 

 

אין שאלות? תודה רבה, זיצר. שתהיה לך נסיעה טובה   מר גל ישראל:

 בדרך. 

 

 תודה רבה.   :ר יעקב זיצרמ

 

 25, רחוב ירמיהו 338, חלקה 6494גוש  -אישור הארכת חוזה חכירה  .5

 קריית אונו.

 

ובר על קופת חולים, לא אישור הארכת חוזה חכירה. מד  מר גל ישראל:

 קופת חולים, זה היה קופת חולים מכבי, איפה שכל קפה קפה.

 

 המתחם.   גב' ארבל ליאת:

 

כן, המתחם. אישרנו את התב"ר בזמנו בשביל להשלים   מר גל ישראל:

את רכישת המבנה ולהעביר את הזכויות אלינו, כדי שנוכל להפוך אותו למסחרי. 

מול המינהל שיעשה כדת וכדין. שאלות? מי בעד? פה ועכשיו מונח חוזה החכירה 

 אחד. תודה רבה. 
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, 338, חלקה 6494גוש  -הארכת חוזה חכירה הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 קריית אונו. 25רחוב ירמיהו 

 פה אחד.    בעד

 

קביעת  2019אישור צו העיריות )עבירות קנס()תיקון(, התשע"ט  .6

עפ"י דרישת משרד הפנים, על החלטת עבירות קנס לחוק העזר שילוט 

המועצה לאשר את נוסח  התיקון המוצע להיות בנוסח שלהלן: 

"מאשרים את נוסח הצו ופנייה למשרד הפנים לקדם את הצו  עד 

 לפרסומו ברשומות".

 

אישרו צו העיריות עבירות קנס. גב' שלי, יש לך משהו   מר גל ישראל:

 להגיד על זה? 

 

 מי בעד, מי נגד? נו,   :נפתלי כהןמר 

 

כל חוקי העזר אשר מציינים עבירות כאלה ואחרות, על   גב' שלי קרייצר:

מנת שהרשות תוכל להטיל קנסות בגין העבירות המצוינות בחוקי העזר, צריך שהן 

תופענה בצו העיריות, שזה צו שבו מופיעות כל הרשויות המקומיות, שתחת כל 

ניתן להטיל קנסות. מה שצריך כעת  רשות מפורטים החוקים והסעיפים לפיהם

לעשות, זה למעשה לעדכן במקום חוק העזר לשילוט הישן, להחליף את הסעיפים 

החדשים לפי חוק העזר לשילוט החדש, על מנת שהרשות תוכל להטיל קנסות לפי 

 החוק החדש. 

 

יש לי שאלה, אני הפניתי את תשומת לב המנכ"ל   גב' ארבל ליאת:

חות בלי לציין את הסעיף שבגינו ניתן הדוח. זאת אומרת, לא שהפקחים נותנים דו

 מצוין שם הסעיף של העבירה. גם מבחינתנו... 
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.   גב' שלי קרייצר:  אני לא מכירה את ההערה הזו

 

 בהחלט צריכים לעדכן את זה.   מר גל ישראל:

 

 חייבים לרשום.   גב' ארבל ליאת:

 

 א. אבל חייבים לרשום. ליאת, זה לא רלוונטי לנוש  מר גל ישראל:

 

 לא, אם כבר משנים.   גב' ארבל ליאת:

 

 לא, זה לא קשור לדבר הזה.   מר גל ישראל:

 

זה יותר הפרקטיקה של איך פקח צריך לתת דוח, את   גב' שלי קרייצר:

ונדגיש את זה.   צודקת. הוא אכן צריך לפרט את סעיף העבירה, 

 

 וזים. חד וחלק, צודקת במאת האח  מר גל ישראל:

 

כדי שתהיה לנו הסמכות להטיל קנסות, אז אנחנו   עו"ד אלון רום:

 חייבים לעשות את העדכון הזה. 

 

 העדכון בסדר.   גב' ארבל ליאת:

 

 וגם להוציא את הדוח, צריך לעשות על פי דין.   מר גל ישראל:

 

הקנסות שלהם מפורטים כאן. זה הקנס על הסעיף   גב' נירית בלייר:

 צידו, או על כל הסעיף? הספציפי של

 



 אונו-עיריית קרית

 10.6.19מיום  19/9ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 35 

 לא, כל סעיף בפני עצמו.   :נפתלי כהןמר 

 

 יש סעיפים בלי קנס?   גב' נירית בלייר:

 

 סליחה?   עו"ד אלון רום:

 

 תסתכל שנייה בטבלה. יש כאלה עם ויש כאלה בלי.   גב' נירית בלייר:

 

 לא מכיר עבירות ללא קנס, אבל אני אבדוק.   עו"ד אלון רום:

 

.   ית בלייר:גב' ניר .  זהו, משהו שם ככה.

 

תביאי לה, תראי לה איפה לא רשום הקנס. שתראה את   מר גל ישראל:

 זה במו עיניה. מה שאין לו שינוי, זה נשאר אותו גובה קנס. 

 

.   גב' שלי קרייצר: . , זה גובה 450, 730לא, לא, לא. ה... קובע מדרגות.

. לכן זה מה שאנחנו מציינים... הקנסות המקובל שמשרד הפנים בדרך כלל מאשר

 זה עדיין טעון אישור של משרד הפנים. 

 )מדברים ביחד( 

 

לכן אני רק אדגיש, שמהסיבה הזאת גם צריך,   גב' שלי קרייצר:

לכשהמועצה מאשרת את הטיוטה, שהיא תאשר גם את נוסח הצו וגם... משרד 

 . ברשומות הפנים, על מנת לקדם את הצו עד לפרסום

 

 וכל פקח יכול להגיש דוח בנושא?   :ובי ירוןמר יעק

 

 עד שזה לא מפורסם, הוא לא יכול.   מר גל ישראל:
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.. פקח רגיל סטנדרטי, כן.   גב' שלי קרייצר:  זה אחד מחוקי העזר ה.

 

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

 

 -רק שיצוין בהחלטה שאישרנו כרגע,  עו"ד אלון רום:

 

מאשרים את נוסח הצו ופנייה למשרד הפנים לקדם את   צר:גב' שלי קריי

 הצו עד לפרסומו ברשומות. 

 

 בסדר גמור.   מר גל ישראל:

 

את שני הדברים. זאת אומרת, גם אישור וגם פנייה   עו"ד אלון רום:

 למשרד הפנים. 

 

 במלואו.  6זה מה שכתוב. אישרנו את סעיף   מר גל ישראל:

 

צו העיריות )עבירות קנס()תיקון(, התשע"ט שר הוחלט פה אחד לא :החלטה

קביעת עבירות קנס לחוק העזר שילוט עפ"י דרישת משרד  2019

הפנים, על החלטת המועצה לאשר את נוסח  התיקון המוצע להיות 

בנוסח שלהלן: "מאשרים את נוסח הצו ופנייה למשרד הפנים לקדם 

 את הצו  עד לפרסומו ברשומות".

 פה אחד.    בעד

 

עבור ביצוע קומה  50%-אישור והגדלת חוזה עם חב' ק.ב.י הנדסה ב .7

מקור תקציבי: מקורות  -שנייה מעל  למבנה במסוף תחבורה הישן 

 . 22.2.19-החברה הכלכלית לאישור מישיבת דירקטוריון מיום ה
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אישור קומה שנייה. מה רצית להגיד בזה? בשעה טובה,   מר גל ישראל:

 שנים.  6נו לזמן הזה, אחרי שהחיינו וקיימנו והגע

 

 מה לוחות הזמנים?  גב' ארבל ליאת:

 

 בעיקרון לבניית המעטפת חודשיים.   מר רועי כהן:

 

נוכל לשתות בירה שם סוף  מר גל ישראל:  סוף? -מתי 

 

אני מניח שסדר גודל של חצי שנה מהיום. בין חצי שנה   מר רועי כהן:

 חודשים.  8-ל

 

 ה... או חצי שנה של הלוח שנה? חצי שנ  גב' ארבל ליאת:

 

.   מר רועי כהן: . .  אם יהיה לנו זכיין

 

 כולם רוצים לשתות שם כבר בירה. אז יאללה.   מר גל ישראל:

 

הסיבה שאני מעלה, העבודה שאנחנו מתוכננים לעשות   מר רועי כהן:

שם, היא עבודה מורכבת, מעצם הסיבה שאנחנו אמורים לבנות קומה שנייה מעל 

ם קיימים. מניסיון, העבודה, גם מעל עסקים קיימים, גם שיפוץ, גם פיגומים, עסקי

מחייבת גם עבודה עדינה וגם עבודה של קבלן טוב. יש לנו פה קבלן מצוין שבונה 

 את המבנה של הטניס, הוא עובד טוב, ק.ב.י הנדסה. 

 

 היה עליו מכרז?   גב' ארבל ליאת:
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,   מר רועי כהן: כן. העליתי רעיון שנוכל להשתמש, היה עליו מכרז, כן

חוזים קבלנים, בהתאם כמובן לכל  50%-לפי החוק יש לנו אפשרות להגדיל ל

הכללים של המכרז. ומצאתי לנכון לבוא להציע, לאשר את ההגדלה איתו, ובעצם 

לבצע את הפרויקט הזה איתו כבניית מעטפת כאלטרנטיבה לפרסום המכרז הפומבי 

 ן טוב. העצמאי, בגלל שהוא קבל

 

 המעטפת?המכרז של ההפעלה יוצא בסיום בניית   גב' ארבל ליאת:

 

.   מר רועי כהן: לא, במקביל. אנחנו נתחיל לבדוק, המכרז כבר מוכן

שבועיים אחרי שנתחיל את הבנייה שיראו בעיניים שזה קורה, נוציא את -בשבוע

 המכרז כבר מוכן. המכרז להפעלה. 

 

שיצאו גם עכשיו מכרזים של מעונות שראיתם,  כמו   מר גל ישראל:

 הסטודנטים. 

 

 של הטניס.  מר רועי כהן:

 

 אבל מעונות הסטודנטים עובדים.  גב' ארבל ליאת:

 

 מעונות הסטודנטים עוד לא התחילו לעבוד חודש הבא.   מר גל ישראל:

 

 אנחנו מדברים על המסחרי, ישראל.   :נפתלי כהןמר 

 

 מר זה שרצים במקביל. פה מה שהוא או  גב' ארבל ליאת:

 

 נכון, אנחנו בונים את המעטפת.   מר רועי כהן:
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 לא מחכים לסיום בניית המעטפת כדי לצאת למכרז?   גב' ארבל ליאת:

 

 לא.   מר רועי כהן:

 

רציתי לשאול אם הייתה בדיקה עם הצעות מתחרות או   :נפתלי כהןמר 

 משהו בנושא הזה? 

 

נו עדיין לא ניהלנו איתו משא ומתן. אני מעדכן, אנח  מר רועי כהן:

אנחנו כרגע העברנו לו את האומדן שלנו ללא המספרים שלנו, שיתמחר בהתאם 

לתוצאות המכרז. אנחנו ננהל משא ומתן. אם התוצאות מבחינתנו יהיו תוצאות 

טובות, אנחנו נבצע את זה. ואם לא, אז אנחנו נחליט על האלטרנטיבה של פרסום 

י לאשר את זה קודם התהליך, כדי לא לייצר סיטואציה שאני מכרז פומבי. רצית

עושה את התהליך הזה ואז אין לי בסיס להתקשר איתו. וזה בעצם הרעיון, וזה 

 הכל תלוי ההיבט המסחרי, ובכפוף לכל האישורים וחוות הדעת. 

 

 טוב, עוד מישהו? מי בעד? פה אחד.   מר גל ישראל:

 

 50%-לת חוזה עם חב' ק.ב.י הנדסה בוהגדהוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

מקור  -עבור ביצוע קומה שנייה מעל  למבנה במסוף תחבורה הישן 

תקציבי: מקורות החברה הכלכלית לאישור מישיבת דירקטוריון 

 .22.2.19-מיום ה

 פה אחד.    בעד

 

 . 2018דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת  .8

 

דוח. יש שאלות למבקר העירייה קיבלתם את ה – 8סעיף   מר גל ישראל:

על הדוח? זה לא הצבעה, זה רק שאלות הבהרה. לא מאשרים את דוח הממונה. זה 
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 אם מישהו רוצה לשאול. 

 

 שאלות. זה כל התלונות שהיו?  2לי יש   :מר יעקובי ירון

 

היו עוד הרבה תלונות בעל פה. הממונה על תלונות   :שמעון זהבימר 

. אנשים מבוגרים  הציבור מחויב לענות על תלונות בכתב. אבל כל מיני אוכלוסיות..

 שמגיעים ומבקשים כל מיני דברים, אני מטפל גם בזה. 

 

אני חייב להגיד לך שהוא גם לוקח תלונות בעל פה   מר גל ישראל:

 ומתייחס אליהן כאל תלונות. לעבות את הדוח. 

 

 מורים?... או משהו כזה שנדע במה הדברים א  גב' נירית בלייר:

 

 לא.   :שמעון זהבימר 

 

ותלונות שהן נמצאו מוצדקות, חוץ מאשר לכתוב   :מר יעקובי ירון

 מוצדקות, יש איזשהו תהליך? 

 

 הכל טופל. אם התלונה מוצדקת אז טופל.   :שמעון זהבימר 

 

 אתם שולחים לאותו טוען?  גב' קניסטר כוכבה:

 

. בין אנחנו שולחים את התשובה, תמ  :שמעון זהבימר  יד נשלחת תשובה..

 אם זה מוצדק ובין אם זה לא מוצדק. 

 

 יפה, יישר כוח.  גב' קניסטר כוכבה:
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 עוד שאלות?  מר גל ישראל:

 

 לא.  גב' קניסטר כוכבה:

 

אני רוצה להגיד, יש כאן כמה דברים מאוד מעניינים.   מר גל ישראל:

תייצר לו תלונות כמו שהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה לוחץ כל הזמן על שלי ש

שלא מגיעות פה בעיר הזאת. כי סך הכל אנשים עובדים טוב. שלי והמשנה ליועץ 

המשפטי לממשלה לא מבינים את זה. אז גם פה אין הרבה תלונות. ואנחנו צריכים 

לברך על כך. ואני רוצה להגיד לך שגם לתלונות שאתה עונה בצורה יפה ומכובדת, 

 ת, ושנדע לטפל בהם. והלוואי שיהיו מינימום תלונו

 

?  גב' נירית בלייר:  אנחנו מפרסמים את הדוח הזה...

 

 כן, כן, חייבים. זה עולה באתר.   מר גל ישראל:

 

 ישראל, זה אומר שאנחנו מתפקדים.   :נפתלי כהןמר 

 

אישור השתתפות עבור מלגת נסיעה לספורטאי יובל נעים במסגרת  .9

 שח. 1,000השתתפות ע"ס תחרות בינלאומית לג'ודו בפורטוגל ו

 

אישור יציאת משלחת נבחרת ישראל לאליפות אירופה בשחמט לנוער  .10

, רוי וגמן  217979673בסלובקיה לשחקנים הבאים: יואב רבינוביץ  ת.ז. 

, רננה קן דרור ת.ז. 328150610, עידו מזרחי ת.ז. 331572404ת.ז. 

, יהל 325167294ז. , אלעד ת.336972880, אריאל סעידי ת.ז. 331433094

 שח לכל משתתף.  1,000, ע"ס 216274589סוקולובסקי ת.ז. 

 

ככל שהעיר הזאת גדלה ומגיעה אל יותר הישגים כנראה,   מר גל ישראל:
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צריכים להגדיל את התקציבים של ההשתתפויות שלהם, אז יש לנו כאן אליפויות 

כמות הכי גדולה  אירופה בג'ודו ובשחמט, בעיקר בשחמט, שזה כבר הופך להיות

מקרית אונו. רק היום הייתי באליפות ישראל בשחמט. שראיתי שהבן של שלי 

הבריז ממנה, וראינו את כמות הילדים, אז אלה הילדים שנוסעים פה. השמות 

 שלהם אני לא אחזור עליהם. זה התקצוב המצומצם שאנחנו יכולים להשתתף. 

 

 זה כיסוי מלא?   גב' ארבל ליאת:

 

.   ראל:מר גל יש .  קבענו גם בוועדת הקריטריונים.

  

 יספיק? ₪  1,000מה פתאום?    מר שי וידס:

 

 ל... ₪  1,000-הג'ודו ו₪  1,000  מר גל ישראל:

 )מדברים ביחד( 

 

 אך אנחנו מחליטים מי?  :מר יעקובי ירון

 

 יש קריטריונים.   מר גל ישראל:

 

.. לא  :מר יעקובי ירון אנשים ספציפיים. למה  לא, לא, אני מדבר שחמט.

 שחמט כן ולא איזה ענף אחר. 

 

ילדים  מסבסדיםרק אליפויות רשמיות. אנחנו לא   מר גל ישראל:

 שנוסעים למחנה אימונים בפורטוגל. 

 

 לא, אליפות בריקוד למשל.   :מר יעקובי ירון
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אנחנו מדברים על ספורט שהוא מוכר רשמי, זה   מר גל ישראל:

 שנים.  Xר לפני הקריטריונים. זה עב

 

.   גב' ארבל ליאת: .  מה קורה אם ילד לא יכול.

 

אז אנחנו צריכים להיות יצירתיים, האגודה צריכה   מר גל ישראל:

 להיות יצירתית. 

 

 יש מקרים כאלה?   גב' ארבל ליאת:

 

 יש מקרים. אבל זה לא קשור למועצה.   מר גל ישראל:

 

של ילד בגלל בעיה כספית. השאלה אם נמנעת נסיעה   גב' ארבל ליאת:

 זאת השאלה. 

 

אני לא מכיר את זה עד היום. אבל יכול להיות גם,   מר גל ישראל:

 אנחנו עושים בדרכים יצירתיות. אנחנו לא יכולים לפרוץ את המסגרות האלה. 

 

 אם מחר יהיה, צריך לתת עליהם את הדעת.  גב' קניסטר כוכבה:

 

 עדת הנחות, את וטירנה. את תגידי את זה בוו  מר גל ישראל:

 

ונותנים לעניים.  גב' קניסטר כוכבה:  שם אנחנו לוקחים מהעשירים 

 

 תפתחי את ליבך בוועדת הנחות.   מר גל ישראל:

 

 ... רשימה של המקצועות.   גב' נירית בלייר:
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זה כל המקצועות המוכרים כספורט בינלאומי, בכלל זה   מר גל ישראל:

 עות אישיים כמו שיט, ג'ודו, טניס. שחמט, מכדורגל ועד מקצו

 

ואם מישהו מעוניין בזה, איפה הוא יכול למצוא את   גב' נירית בלייר:

 הרשימה המלאה? 

 

זה כלום, אין שום בעיה. כולם יודעים את זה. כל   מר גל ישראל:

האגודות. אתם לא צריכים ללכת לקושש. רבותיי, הקריטריונים הם אגודות 

 ורטאים קרית אונו. מקומיות וילדים ספ

 

 גם כדוריד?  גב' קניסטר כוכבה:

 

כדוריד, אם הוא נוסע למחנה אימונים, אני לא מסבסד   מר גל ישראל:

 אותו. רק אם הוא נבחרת.

 

 לייצג את מדינת ישראל.     דובר:

 

 רק נבחרת, לא משנה מה, או תחרויות אליפויות.   מר גל ישראל:

 

 עיר. מייצגים את ה  :נפתלי כהןמר 

 

אבל למשל הכדורת, מה שהיא זכתה מדליית זהב, זה  בומגרטן אלונה: 'גב

. אישיים.   כאילו..

 

,   מר גל ישראל: לא, לא, אם היא תגיע לאליפות העולם, אני כבר בדקתי

 גם על זה עשיתי את העבודה. זו אליפות האטלנטיק. 
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.  בומגרטן אלונה: 'גב  נכון

 

השלב הבא, אם היא תגיע לאליפות  שזה המוקדמות.  מר גל ישראל:

העולם, אנחנו צריכים לממן אותה. וגם אם היא תגיע לקריטריון, זה תחרויות של 

 קריטריונים. 

 
 אז אליפות עולם?   :מר יעקובי ירון

 

יש להם קריטריון של אגב, אליפות עולם באולימפיאדה   מר גל ישראל:

 לפי מיטב זכרוני. ₪  5,000

 
 זה הכל?  נה:בומגרטן אלו 'גב

 

 ₪.  5,000כן,   מר גל ישראל:

 

 היום אנחנו.  1,000-ו  :מר יעקובי ירון

 

 לא, זו אליפות קטנה.   מר גל ישראל:

 

 ₪?  5,000אליפות עולם זה ₪,  1,000אליפות אירופה זה   :מר יעקובי ירון

 

 כן. כן.   מר גל ישראל:

 

 שערורייה.  גב' קניסטר כוכבה:

 

 האולימפיאדה. ו  מר גל ישראל:

 

.  בומגרטן אלונה: 'גב .  כל הכסף הולך לחרדים והמתנחלים.



 אונו-עיריית קרית

 10.6.19מיום  19/9ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 46 

 

 עוד פעם את עם המתנחלים והחרדים.  מר גל ישראל:

 

 אם הם לא שם, את יושבת בממ"ד.   :נפתלי כהןמר 

 

 מי בעד?   מר גל ישראל:

 

 פה אחד.   מר קדוש יוסי:

 

 באשר הוא.  9גם בג'ודו וגם בשחמט, כל סעיף   מר גל ישראל:

 
השתתפות עבור מלגת נסיעה לספורטאי יובל הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

נעים במסגרת תחרות בינלאומית לג'ודו בפורטוגל והשתתפות ע"ס 

 שח. 1,000

 פה אחד.    בעד

 

יציאת משלחת נבחרת ישראל לאליפות הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

: יואב רבינוביץ  אירופה בשחמט לנוער בסלובקיה לשחקנים הבאים

, עידו מזרחי ת.ז. 331572404, רוי וגמן  ת.ז. 217979673ת.ז. 

, אריאל סעידי ת.ז. 331433094, רננה קן דרור ת.ז. 328150610

, יהל סוקולובסקי ת.ז. 325167294, אלעד ת.ז. 336972880

 שח לכל משתתף.  1,000, ע"ס 216274589

 פה אחד.    בעד

 

 אש"ח גג אולם ספורט תיכון בן צבי.  330אישור תב"ר בסך  .10

 

לחודש אנחנו  18-כפי שאתם יודעים, ב – 10סעיף   מר גל ישראל:

חונכים בשעה טובה את אולם ההתעמלות המדהים שלנו. אפרופו ספורט נשים, אז 
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זה רק נשים. עוד בשורה לספורט הנשים, שמתחילים להקים קבוצות כדורסל בשנה 

ולם למעלה, אנחנו מייעדים אותו, זה האולם שבתיכון הבאה, גם כן לנשים. הא

למעלה, להחזרת ההתעמלות האומנותית שעזבה את קרית אונו, שיחזרו הביתה. 

ההתעמלות האומנותית זה ענף שרץ חזק מאוד, יש לנו אלופת עולם, יש לנו אלופות 

. אולימיפיות, יש לנו באמת הישגים בלתי רגילים בנושא הזה של התעמלות נשים

והאולם למעלה אמור להיפתח להתעמלות הנשים שיצאה מאיתנו ועברה לסביון 

כי צריכים ₪,  330,000לפני מספר שנים. עלות ההתאמה המינימאלית שלו זה 

להתאים שם את הגג והכל. וכדי שיוכלו להתחיל לפעול בשנה הבאה, צריכים 

 לעשות את זה עכשיו. 

 
קומות  4ל ההורים שמטפסים מה הסיכוי שירחמו ע  גב' ארבל ליאת:

 ונגיד יעשו מעלית? 

 

 לא בשלב הזה.   מר גל ישראל:

 

.   גב' נירית בלייר:  זה לא ספורטיבי

 

 אבל מה, אם יהיה אחד ההורים נכה?   :מר יעקובי ירון

 

 אפשר יהיה לקחת את זה בחשבון לפעם הבאה?   גב' ארבל ליאת:

 

ת זה בחשבון. אפשר לא בשלב הזה, אפשר לקחת א  מר גל ישראל:

 לאשר? מי בעד? פה אחד. תודה רבה. 

 
אש"ח גג אולם ספורט תיכון בן  330תב"ר בסך הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 צבי. 

 פה אחד.    בעד
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 40%-30%, 2018י חוזר מנכ"ל אוקטובר "עדכון שכר לרואי בן דוד עפ .11

 משכר מנכ"ל  בכפוף לאישור משרד הפנים. 

 

יש דוח עדכוני שכר של הממונה על השכר שמאפשר   מר גל ישראל:

 שכר מנכ"ל. נפתלי, אתה ממליץ להגדיל?  40%-ל 30%-לרואי לעלות מ

 
 בהחלט, מה זה?   :נפתלי כהןמר 

 

 הוא הביא את ההמלצה.     דובר:

 

 על בסיס כישורים.   :נפתלי כהןמר 

 

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

 

י חוזר מנכ"ל אוקטובר "שכר לרואי בן דוד עפהוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 משכר מנכ"ל  בכפוף לאישור משרד הפנים.  40%-30%, 2018

 פה אחד.    בעד

 

 !סיום הישיבה
 

 

______________ 
  יוסי קדוש

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
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 קובץ החלטות

 25, רחוב ירמיהו 338, חלקה 6494גוש  -חכירה אישור הארכת חוזה  .5

 קריית אונו.

 

, 338, חלקה 6494גוש  -הוחלט פה אחד לאשר הארכת חוזה חכירה  החלטה:

 קריית אונו. 25רחוב ירמיהו 

 פה אחד.    בעד

 

קביעת  2019אישור צו העיריות )עבירות קנס()תיקון(, התשע"ט  .6

ישת משרד הפנים, על החלטת עבירות קנס לחוק העזר שילוט עפ"י דר

המועצה לאשר את נוסח  התיקון המוצע להיות בנוסח שלהלן: 

"מאשרים את נוסח הצו ופנייה למשרד הפנים לקדם את הצו  עד 

 לפרסומו ברשומות".

 

הוחלט פה אחד לאשר צו העיריות )עבירות קנס()תיקון(, התשע"ט  החלטה:

"י דרישת משרד קביעת עבירות קנס לחוק העזר שילוט עפ 2019

הפנים, על החלטת המועצה לאשר את נוסח  התיקון המוצע להיות 

בנוסח שלהלן: "מאשרים את נוסח הצו ופנייה למשרד הפנים לקדם 

 את הצו  עד לפרסומו ברשומות".

 פה אחד.    בעד

 

עבור ביצוע קומה  50%-אישור והגדלת חוזה עם חב' ק.ב.י הנדסה ב .7

מקור תקציבי: מקורות  -תחבורה הישן  שנייה מעל  למבנה במסוף

 . 22.2.19-החברה הכלכלית לאישור מישיבת דירקטוריון מיום ה

 

 50%-הוחלט פה אחד לאשר והגדלת חוזה עם חב' ק.ב.י הנדסה ב החלטה:

מקור  -עבור ביצוע קומה שנייה מעל  למבנה במסוף תחבורה הישן 
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ירקטוריון תקציבי: מקורות החברה הכלכלית לאישור מישיבת ד

 .22.2.19-מיום ה

 פה אחד.    בעד

 

אישור השתתפות עבור מלגת נסיעה לספורטאי יובל נעים במסגרת  .9

 שח. 1,000תחרות בינלאומית לג'ודו בפורטוגל והשתתפות ע"ס 

 

אישור יציאת משלחת נבחרת ישראל לאליפות אירופה בשחמט לנוער  .10

, רוי וגמן  217979673ת.ז.  בסלובקיה לשחקנים הבאים: יואב רבינוביץ 

, רננה קן דרור ת.ז. 328150610, עידו מזרחי ת.ז. 331572404ת.ז. 

, יהל 325167294, אלעד ת.ז. 336972880, אריאל סעידי ת.ז. 331433094

 שח לכל משתתף.  1,000, ע"ס 216274589סוקולובסקי ת.ז. 

 

פורטאי יובל הוחלט פה אחד לאשר השתתפות עבור מלגת נסיעה לס החלטה:

נעים במסגרת תחרות בינלאומית לג'ודו בפורטוגל והשתתפות ע"ס 

 שח. 1,000

 פה אחד.    בעד

 

הוחלט פה אחד לאשר יציאת משלחת נבחרת ישראל לאליפות  החלטה:

אירופה בשחמט לנוער בסלובקיה לשחקנים הבאים: יואב רבינוביץ  

מזרחי ת.ז.  , עידו331572404, רוי וגמן  ת.ז. 217979673ת.ז. 

, אריאל סעידי ת.ז. 331433094, רננה קן דרור ת.ז. 328150610

, יהל סוקולובסקי ת.ז. 325167294, אלעד ת.ז. 336972880

 שח לכל משתתף.  1,000, ע"ס 216274589

 פה אחד.    בעד

 

 אש"ח גג אולם ספורט תיכון בן צבי.  330אישור תב"ר בסך  .10
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אש"ח גג אולם ספורט תיכון בן  330תב"ר בסך הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 צבי. 

 פה אחד.    בעד

 

 40%-30%, 2018עדכון שכר לרואי בן דוד עפ"י חוזר מנכ"ל אוקטובר  .11

 משכר מנכ"ל  בכפוף לאישור משרד הפנים. 

 

הוחלט פה אחד לאשר שכר לרואי בן דוד עפ"י חוזר מנכ"ל אוקטובר  החלטה:

 ל  בכפוף לאישור משרד הפנים. משכר מנכ" 40%-30%, 2018

 פה אחד.    בעד

 

 

 

 

 

 

______________ 
 יוסי קדוש

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
 


