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 דיווח ראש העיר. .1

 

לכולם. אני רוצה לברך את ליאת ארבל ביום  ערב טוב  מר ישראל גל:

המון מזל טוב. אנחנו -הולדת שמח, ברכות, מזל טוב. היא גדלה בשנה, אז המון

גיע, אני לא פותחים בדיווח שאני רציתי לדווח. אני לא יודע, גם הילה רצתה לה

יודע איפה היא. אבל בכל מקרה, אתם רואים מאחורינו את השמות האלה, זה 

ליאת ארבל דאגה גם להעביר לנו את זה בצורה מסודרת. יותר מידיי נשים נרצחו 

השנה. זה נשים בלבד שנרצחו השנה, ובקרית אונו תודה לאל שאנחנו מקום שהוא 

נות הללו, מחנכים תמיד הפוך, ותמיד תמיד מוביל ומושא להערצה ולדוגמא מהבחי

מחנכים איך להימנע מהדברים האלה, ומחנכים לסובלנות ומחנכים נגד אלימות. 

אני מניח שתקופת הקורונה היא בהחלט לא תקופה קלה, ובטח היא מגבירה את 

הלחצים. אבל אנחנו בסופו של יום צריכים לדעת שאנחנו צריכים להיות בני אדם. 

דעת שאנחנו צריכים להתנהג בכבוד ובסבלנות. ואנחנו צריכים אנחנו צריכים ל

לדעת שיותר מכל דבר אחר, אנחנו חייבים לנשום עמוק ולהתאפק. אני חוב 

שעושים את זה בצורה בלתי רגילה בקרית אונו, הן במערכת החינוך, והן בכל 

יין יהיו מספר אירועים שאנחנו נצ 25.11-הרשויות של מניעת אלימות וכדומה. וב

 40%-את היום הזה כנגד אלימות נשים. ואני יותר מגאה לעמוד גם במועצה ש

מחברותיה הן נשים. אני יכול לומר שמרבית מנהלי האגפים אצלנו הן מנהלות. 

ואני חושב שזה נמצא בקדמת הבמה, ולומדים לחיות אחד עם השני, וזה גם מביא 

ת אונו תעמוד תמיד בחוד לתפיסת עולם אחרת. וחשוב מאוד שעיריית קריאותנו 

החנית בנושא הזה של נגד אלימות נשים. ואני קורא לכולם לבוא ולהצטרף 

בשום  לפעילויות שיהיו פה החודש, פעילויות הסברה, פעילויות החינוך ופעילות

 ולא בזום ואחרות, ולהצטרף תהליכים האלה. זה אחד. 

 130ים של העיר שלנו. שנית, הקורונה, גם פה אפשר להגיד שאנחנו גאים בתושב

גני  רשויות במדינת ישראל היו אדומות. כל האזור מסביבנו היה אדום. אם זה 

תקווה, אם זה יהוד, אם זה אור יהודה, אם זה פתח תקווה, אם זה גבעת שמואל. 
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אם אני לוקח ממזרח, כולל רמת גן גבעתיים, אני לא רוצה לדבר על שכנינו מבני 

ימים לצורך  10ו מכירים היו אדומות. אנחנו זלגנו איזה ברק, ורוב הרשויות שאנחנ

הכתום, שזה הכניס אותנו קצת ללחץ. אבל אני חייב להגיד שהמדיניות שלנו, 

ויותר אחריות אישית ויותר דוגמא אישית ויותר  לפחות שלי, מינימום אכיפה 

הסברה. מסתבר שעם המינימום אכיפה שלנו, הרשות שלנו היא מהמצטיינות. 

בה פעמים נשאלתי מדוע אנחנו לא בכותרות, הם עשו מאדום לירוק, מאדום והר

אותם לא שאלו למה הם הגיעו לאדום, אז אני שמח שלא סימנו  –לירוק. אמרתי 

 אותנו כאדום, ולא היינו צריכים להגיע מאדום לירוק. 

 

 יש לך מושג איך הייתה ההיענות היום לבדיקות?   גב' ארבל ליאת:

 

 . 350-לפני שעה וחצי היו קרוב ל  פר:מר חיים סו

 

 יפה מאוד.  גב' אלונה בומגרטן:

 

 בלילה, לא?  12זה עד   מר ישראל גל:

 

 . 22:00עד     דובר:

 

אבל ישראל, אנחנו אין לנו חרדים פה, באמת. אין לנו  גב' אלונה בומגרטן:

 אוכלוסיות בעייתיות.

 

 נפתלי בחדר, בזום, הוא פוחד.   מר ישראל גל:

 

כמו סיה ממושמעת בסך הכל, ישראל, זו אוכלו גב' אלונה בומגרטן:

 בגבעתיים. 
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אגב, גבעתיים היו אדומים, שלא נתבלבל. וגם להם אין   מר ישראל גל:

 חרדים.

 

 אבל עברו להיות ירוקים, נכון.  גב' אלונה בומגרטן:

 

, שנייה, וגם להם אין חרדים, ואם אנחנו ניקח את יהוד  מר ישראל גל:

אז גם להם אין חרדים. נכון שבגני תקווה יש חרדים, ייתכן שאור יהודה הם 

אוכלוסייה יותר קשה, ונאמר שפתח תקווה גם. אבל היו מספיק רשויות טובות 

שהגיעו לאדום. ואני חושב שזה ממש אות לציון של התושבים בקרית אונו שהם 

כים לתת להם קנסות, מפנימים את זה, שלוקחים את האחריות, שמבינים שלא צרי

שמבינים שהם צריכים להסביר אחד לשני. והמבצע הזה, אני רוצה להגיד לכם, 

, שהולכים  'מגן אונו' עם סיפרה לי אחת האמהות שהצטרפה לדבר הזה שנקרא 

האפודים ומעירים לאנשים שנמצאים. היא אומרת לי, אנחנו הולכים בקרית אונו, 

, ואלה שהולכים בלי מסכות, פשוט מקבלים אין כמעט אנשים שהולכים בלי מסכות

את זה בהבנה ומיד מתנצלים, אפילו לא מתווכחים. זאת אומרת, שיש כאן מוסר 

ויש כאן מה שנקרא מחויבות של האנשים לשמור על הביטחון שלהם וטוב שכך. 

ואנחנו יכולים להיות גאים בתושבים שלנו בזכות ההישגים האלה, ותמיד להשקיע 

 ינוך, בהסברה. מה שנקרא בח

 

.   מר עשהאל עמית: .  ... את המגן קורונה.

 

דיברתי על מגן אונו, מגן קורונה. מגן אונו זה   מר ישראל גל:

המתנדבים שיצאו לשטח. וסיפרה לי אחת המתנדבות מה היה. עד כאן זה הדיווח. 

 כן. 
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  -אני. התחייבתי להגיד כמה מילים לציון  גב' ארבל ליאת:

 

 המעמד של יום האישה, אוקיי, בבקשה.   :מר ישראל גל

 

לא יום האישה, היום הבינלאומי למניעת אלימות נגד   גב' ארבל ליאת:

. אז תודה שהקרנתם את השקופית הזאת. אני חושבת 23.11-נשים שיתקיים ב

שמאוד חשוב שיהיה לנו את השמות האלה מול העיניים. כל אחת ואחת היא עולם 

ה בגלל טרור מגדרי. אבל אני מבקשת שלא נלך שולל אחרי ומלואו, וכל אחת נגדע

שמות הנשים ונגיד שזה קורה בתרבות אחרת, שזה קורה בעיר אחרת. אלימות נגד 

נשים מתרחשת בכל מקום, בלי הבדל דת, גזע, השכלה או מעמד סוציו אקונומי. 

נגד נשים היא רצח נשים, מניעת גישה לכסף, השפלה והקטנה, בידוד  אלימות 

חברתי ומשפחתי, קנאה, מניעת גישה להשכלה ועוד. בימי הקורונה בהם הסגר 

המתמשך סוגר גם נשים בסכנת חיים בבתים שעבורן הוא אינו המקום הבטוח. אני 

קוראת לכולנו לגלות אחריות כלפי השכנות שלנו, החברות שלנו, שנקשיב, נתבונן 

ורבן האחרון של הטרור ונציע לעזור. כולי תקווה שאירנה גרינברג תהיה הק

 המגדרי. תודה. 

 

יש עוד מישהו שרוצה להגיד כבר אם פתחנו את זה?   מר ישראל גל:

 אוקיי, תודה.

 

: החברה לפיתוח לעמותות ותאגידים 2019דיון בדו"חות כספיים לשנת  .7

קריית אונו, מרכז קהילתי ע"ש הרי סטיל )מתנ"ס(, עמותה לחינוך 

 מוסיקלי, קריית אונו.

 

ברשותכם אני רואה, יש לנו הרבה אנשים בצד האחורי   ר ישראל גל:מ

. זה הדיווחים של הדו"חות הכספיים. אם ניתן להם להציג, 7שהם מיועדים לסעיף 
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הרי זו לא הצבעה, אנחנו חייבים לדווח על הדו"חות הכספיים של הארגונים שלנו, 

אין התנגדות או יש  כדי לעמוד במינהל התקין. אז נוכל לשחרר אותם ולהמשיך.

התנגדות? אין. אז בואו נתחיל. אסתר, מתנ"ס, בבקשה. אנחנו אישרנו באסיפה 

 הכללית את הדו"חות הכספיים של המתנ"ס משהו ביולי. 

 

.   :גב' אסתר פיק  יוני

 

.   מר ישראל גל: אבל חייבים לעשות את הדיווח באופן ביוני אפילו, כן

 פורמאלי ורשמי. 

 

אני מתנצלת בשם רואה החשבון שהתפטר מסיבות של   :גב' אסתר פיק

ניגוד אינטרסים, ועד שייכנס רואה החשבון החדש, אני מקווה בחודשים הקרובים. 

יו"ר ההנהלה לא יכול היה להגיע, פשוט עדיין בעבודה. אני רק יכולה לאחל  עמי גם 

י הסתיימה לשמחת 2019יהיו לנו את אותן תוצאות. אשרי המאמין.  2020-שב

הרבה באותה מגמה של צמצום הגירעון המצטבר. אנחנו גדלנו במחזור של כמעט 

לערך. סך הכל הוצאות ₪ מיליון  39. סך הכל ההכנסות היו 2018משנת ₪  900,000

אחוז יחסית ₪.  925,000לערך. הוצאות ההנהלה הכלליות ₪ מיליון  38ההפעלה 

אחוז המנהלה הוא ₪, יון מיל 39קטן. באמת, אם אנחנו מדברים על מחזור של 

אני חייבת לציין ₪.  537,000, 2019-יחסית מצומצם. סך הכל העודף שסיימנו ב

 2020-שזה בעיקר הגידול של קופות הפיצויים האישיות, מה שאני מאמינה שב

תהיה ירידה גם כן משמעותית. כל אחד ואחד מרגיש את הירידה המשמעותית 

ואה הייתה טובה מאוד, והיא צמצמה לי את התש 2019-אצלו בקופות האישיות. ב

נכון להיום הגירעון המצטבר של העמותה, ₪. הגירעון המצטבר כמעט בחצי מיליון 

 4. נכון להיום הגירעון המצטבר הוא 2020-אני מאמינה שהמגמה הזו תיעצר ב

המצטבר באופן אני חייבת לציין שבסגר הראשון לא הרגשנו את הגירעון ₪. מיליון 

תי. השתדלנו לשלם גם לספקים וגם לעובדים. הסגר השני מהווה היום משמעו
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 בעיה, וזו התוצאה של גירעון מצטבר בעמותה. 

 

 . 2020, לא 2019אנחנו מאשרים את הדו"חות של   מר ישראל גל:

 

 אני יודעת.   :גב' אסתר פיק

 

 כבר.  2020את מכניסה את   מר ישראל גל:

 

מרשם העמותות,  2021-נו ניהול תקין גם לבקיצור, קיבל  :גב' אסתר פיק

 העמותה מסודרת. 

 

 יישר כוח, אסתר.  גב' קניסטר כוכבה:

 

הגוף המבקר גם המליץ לאשר להנהלה ולאסיפה הכללית   :גב' אסתר פיק

 את המאזן. 

 

 אנחנו יודעים שלא מאשרים, זה רק דיווח.   מר ישראל גל:

 

 כבר אישרנו.   מר מיכלס גיל:

 

 אישרנו את זה כבר.   גל: מר ישראל

 

 יש שאלות?  :גב' אסתר פיק

 

 שאלות?   מר ישראל גל:
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ל  מר מיכלס גיל:  ? 2020-כמה כסף את צריכה 

 

הגשנו בקשה לשיפוי מדינה. כרגע נכון לעכשיו  2020  :גב' אסתר פיק

אני לא שילמתי הבראה לעובדים, זה משהו שלא ₪. הבקשה עומדת על חצי מיליון 

 שנות ניהולי, לא רק בעיר. 32-קרה ב

 

 מותר עד דצמבר.   מר ישראל גל:

 

הבראה, עדיין לא שילמתי, ואני מקווה ₪ חצי מיליון   :גב' אסתר פיק

 שנקבל את השיפוי, אז נוכל לשלם את ההבראה. 

 

 אסתר, יישר כוח, תודה רבה.   מר ישראל גל:

 

 תודה לכם.   :גב' אסתר פיק

 

 רבה לך.  תודה גב' קניסטר כוכבה:

 

 .1אסתר מספר  גב' אלונה בומגרטן:

 

 תודה, אלונה.   :גב' אסתר פיק

 

 כן, חברה כלכלית. רו"ח אשכנזי.   מר ישראל גל:

 

, פה אין גירעון. היקף העסקים 2019-החברה הכלכלית ב  רו"ח אשכנזי:

והחברה סיימה בסופו ₪,מיליון  2.3-ה... של החברה כ₪. מיליון  36-כולו היה כ

האירוע הכי חשוב שקרה ₪.  309,000ל דבר את השנה עם עודף קטן למעשה של ש
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.. עם מס הכנסה על  ינואר פה, זה סיום. שנים  8במהלך השנה ובעצם בתחילת 

למעשה. ושם הצלחנו לקבל חלק גדול מהפעילות שלנו כמוסד ציבורי, שזה פטור 

י מס הכנסה לא לצער₪.  425,000ממס. כתוצאה מכך קיבלנו החזרי מיסים של 

מוכן לקבוע את הקריטריונים שעל פיהם מודדים גוף ציבורי או גוף עסקי מראש. 

המשכנו לפי מה שאנחנו  2019-הוא לא מוכן לזה לשנים הבאות. אי לכך, אנחנו ב

שנובעת מהשכרת מהפעילות פה זו פעילות עסקית  9%או  10%-חושבים. כאשר כ

ות ציבורית. דברים נוספים שהיו מעניינים, מבנה. וכל היתר אנחנו מציגים כפעיל

 שום דבר. את הכסף ממסך הכנסה קיבלנו בינואר למעשה. שאלות? 

 

 שאלות חברים?   מר ישראל גל:

 

 מוסד ציבורי זה נכלל כמו מלכ"ר?  גב' קניסטר כוכבה:

 

 כן.   מר ישראל גל:

 

.. גם ציבורית וגם עסקית.  גב' קניסטר כוכבה:  כי אתה.

 

 מבחינת מיסים מוסד ציבורי לא משלם מס.   שכנזי:רו"ח א

 

 ומע"מ? מע"מ זה לא מס הכנסה?  גב' קניסטר כוכבה:

 

תלוי איך הוא רשם. מס הכנסה אנחנו משלים רק על   רו"ח אשכנזי:

 פעילות ההשכרה שלנו של הנכס. 

 

.     דובר: .  ... מס מעסיקים.
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 החברה?  תחזור רגע, מה היקף הפעילות של  מר רון מלכה:

 

כ  רו"ח אשכנזי:  ₪. מיליון  35-היקף הפעילות כולו 

 

נבנה בתקציב בסכום הזה ובעצם זה זה משהו שכאילו   מר רון מלכה:

 תקציב החברה? 

 

 זה היקף העבודות שהיא מנהלת.   מר ישראל גל:

 

 יש הבדל בין זה?   מר רון מלכה:

 )מדברים ביחד( 

 

 36מזה הם מתקיימים. ₪, ליון מי 2הם נשארים על   מר ישראל גל:

  -4ואז נשאר להם ₪ מיליון 

 

..?   מר רון מלכה:  בעצם העירייה עושה.

 

כן, העירייה מעבירה את הכסף. אנחנו משלמים להם,   מר ישראל גל:

 משלמים במקומם. 

 

 ? -39היקף העמלות זה   מר רון מלכה:

 

 מיליון.  2.5לא, היקף העמלות   מר ישראל גל:

 

היקף הפעילות הוא סביב ₪. מיליון  2.5אז זה התקציב,   מלכה: מר רון

 ₪. מיליון  37
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.   מר ישראל גל:  נכון

 

 ₪. מיליון  2.5תקציב חברה הוא   מר רון מלכה:

 

כן. היא משלמת בגין ₪, מיליון  2.5-החברה מתנהלת ב  מר ישראל גל:

 .  ה..

 

 ב. אמרתי את שני המספרים, אם הקשבת טו  רו"ח אשכנזי:

 

 הקשבתי מצוין, רק רציתי לראות שהבנתי נכון.   מר רון מלכה:

 

 עוד שאלות?   מר ישראל גל:

 

 מה זה מס מעסיקים?   מר מיכלס גיל:

 

 יש כזה דבר.   רו"ח אשכנזי:

 

 מס מעסיקים זה רק למלכ"רים היום, לא?  מר ישראל גל:

 

 מלכ"רים.   רו"ח אשכנזי:

 

ם מס מעסיקים. גם הרשות נחשבת מלכ"רים משלמי  מר ישראל גל:

כמלכ"ר. אבל ככלל, העמותות ומלכ"רים משלמים מס מעסיקים. מס שכר עדיין 

 משלמים? 
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 כן.   :גב' אסתר פיק

 

 גם על השכר?   מר ישראל גל:

 

מס שכר משלמים, ודאי, כמו מלכ"ר. מס מעסיקים חל   רו"ח אשכנזי:

 פעם על כל המשק. 

 

.. לקחת מהעמותות, בואו אני   מר ישראל גל: אספר לכם, מס שכר.

במקום מע"מ שהן לא משלמות כאילו, אז פעמיים דופקים את העמותות. פעם אחת 

 שלא מתקזזים על מע"מ, ופעם שנייה שגובים מהם מס שכר, זה הכל. 

 

 עמותות משלמות מע"מ, הן פשוט לא מתקזזות עליו.   גב' ארבל ליאת:

 

, על המע"מ, והן גם משלמות מס שכרהן לא מתקזזות   מר ישראל גל:

 אבל הן גם לא גובות מע"מ, בגלל זה עשו את מס השכר. 

 

. שירות הן משלמות מע"מ.   גב' ארבל ליאת:  נכון, אבל אם..

 

לא משנה. אבל אני אומר, אם אני מוכר שירותים   מר ישראל גל:

ד שני כמלכ"ר, אני לא משלם מע"מ. אני גם לא מתקזז על ההוצאות, אבל מצ

הכניסו לי את מס השכר בשביל חלף התקזזות. אוקיי, תודה רבה אשכנזי, שיהיה 

בהצלחה. הרי אתה משוחרר. אסתר, גם את יכולה ללכת. אלא אם כן זה מעניין 

 , אבל את יכולה. 7אותך להישאר בישיבת המועצה. אמנם את היית בסעיף 

 )מדברים ביחד( 

 

מוזמן. אגב, אשכנזי, מתי הבריכה מר כדורי, הרי אתה   מר ישראל גל:
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 תהיה מוכנה? 

 

 בבקשה?   רו"ח אשכנזי:

 

 הדו"חות הכספיים של הבריכה, איפה זה עומד?   מר ישראל גל:

 

 כשתשלם לו את החוב.   מר מיכלס גיל:

 

 אל תשגע אותי. איפה הדו"חות... של הבריכה?  מר ישראל גל:

 

לקבל עוד תשובות כדי לתשומת לבך, אנחנו צריכים   רו"ח אשכנזי:

 לגמור את הבריכה. 

 

 אוקיי, בסדר גמור.   מר ישראל גל:

 

. זה 2018אבל זה המקום להגיד שהם עוד לא שילמו את   רו"ח אשכנזי:

 בסוף ייפול עליך, אתה יודע. 

 

נופל עליי. אתה מספר לי משהו חדש? ספר   מר ישראל גל: כן, תמיד זה 

 לי דברים ישנים. 

 

 שלום, ערב טוב.   :רו"ח אשכנזי

 

 בוא, מר כדורי.   מר ישראל גל:

 

ערב טוב. רן כדורי רואה חשבון, בר ארמון מנכ"ל   רו"ח רן כדורי:
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, חוות 2019העמותה. הנתונים הם של העמותה לחינוך מוסיקלי בקרית אונו, שנת 

הדעת היא חוות דעת... כמובן. אני אגע בנקודות העיקריות. במסגרת הנכסים, סך 

נכסים שמורכב בעיקר משיקים לגבייה בגין פעילות בשנה שלאחר מכן, סך הכל ה

הרכוש הקבוע נשאר כמעט זהה, למעט ₪.  857,000לעומת ₪  960,000עומדים על 

התחייבויות שוטפות גם כן, זה כנגד ₪.  28,000-רכישה של ציוד וריהוט ב

מעביד לא -חסי עובדהתחייבויות סיום י₪.  1,143,000ההמחאות לגבייה, סך הכל 

גדל, נשאר אותו דבר, היות שמפרישים את כל הסכום. סך הכל ההון של העמותה 

, 2018מאוזן, לא גירעון ולא עודפים. מחזור הפעילויות די סטטי לעומת שנת 

 . 2018-ב₪  2,820,000לעומת ₪  2,859,000

 

 יש ירידה.  גב' קניסטר כוכבה:

 

לא דרמטי, אבל שמרו על ₪.  9,0003לא, עלייה של   רו"ח רן כדורי:

. לעומת זאת הוצאות ההפעלה גדלו, היו הרבה יותר תיקונים 2019יציבות בשנת 

. 2019בכל שנת ₪  8,500והפעלות. סך הכל הרווח באותה שנה עומד על הפסד של 

לאחר מכן יש את הביאורים בדו"חות הכספיים. אין משהו מיוחד שהיה בשנת 

 . אם יש שאלות. 2019

 

נובע השיפור מ  גב' ארבל ליאת:  ? 2019-ל 2018-ממה 

 

הייתה הוצאה חריגה על איזושהי תביעה, זה  2018בשנת   רו"ח רן כדורי:

 מופיע בהוצאות שכר. 

 

 כל החוגים בזומים עכשיו?  גב' הרציקוביץ יעל:

 

 אחד על אחד בהרכבים בחוץ.   מר ישראל גל:
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י מר ישראל צימרמן:  רד בנפח הפעילות? בית הספר המנגן 

 

 אין בית ספר מנגן.   מר עשהאל עמית:

 

 . 2019 מר ישראל צימרמן:

 

 .2020אה, סליחה,   מר עשהאל עמית:

 

 אתה שואל לגבי עכשיו?   מר בר ארמון:

 

 .2019לא,   מר ישראל גל:

 

בית הספר המנגן ירד בפעילות? מה שעשינו, רפורמה   מר בר ארמון:

יש פירוט לפי תכניות. יש תכנית חליליות, תכנית קשת   בבית הספר המנגן, ואז

 והתכנית של המצוינות, ואז אתה רואה את זה בנפרד. 

 

 ₪.   34,000יש הכנסות מצוינות   רו"ח רן כדורי:

 

.  מר ישראל צימרמן: . בית ספר מנגן  אני רואה..

 

נגינה ₪.  19,000יש לך   רו"ח רן כדורי:  ,₪ 33,000יש לך תזמורת וכלי 

 ₪.  34,000הכנסות מצוינות תזמורתית 

 

. כוםזה הס 34,000 מר ישראל צימרמן:  השני של בית ספר מנגן, ולכן..
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 שזה בשנה שעברה.  4לא, יש לך גם חליליות... ועוד   מר בר ארמון:

 

 אין חליליות.  מר ישראל צימרמן:

 

 לא יכול להיות.   מר בר ארמון:

 

 נגינה. תזמורת וכלי   רו"ח רן כדורי:

 

 110,000הכנסות מהשתתפות הורים בית ספר מנגן זה   מר בר ארמון:

 .₪ 

 

 זה גם ירד.  מר ישראל צימרמן:

 

זה הכל, שנה לפני הרפורמה, ₪  150,000-לא, אבל ה  מר בר ארמון:

ואז לקחנו מהתכנית הזאת, אתה ₪.  150,000. זה כל התכניות, בגלל זה זה 2018

₪.  19,000שח, ומרכז למוסיקה עוד 34,000זמורתית עוד רואה את זה בפעילות הת

. בסך הכל זה נשאר אותו 19,000ועוד  64,000ועוד  110,000אתה מבין? אז תעשה 

אז נוכל לבוא דבר פלוס מינוס, פשוט החלטנו להפריד את זה. זה נראה נכון, כי 

ניסים יש תכנית שכן מחזירה את עצמה, לא מחזירה את עצמה. אם מכ –ולהגיד 

  -הכל בסל זה לא

 

 2020אנחנו משתדלים לעשות יותר פירוטים, כך שבשנת   רו"ח רן כדורי:

לא יכולנו לעשות את זה. ואז אין מספרי השוואה  2018תהיה לנו הקבלה גם. בשנת 

 . 2020-ו 2019של 

 )מדברים ביחד( 
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חברים, עוד שאלות? תודה רבה, מר כדורי, בר, תודה   מר ישראל גל:

 אנחנו סיימנו עם הדיווחים של הדו"חות הכספיים.ה. רב

 

 (.27/10/2020אישור תב"רים. )לאחר אישור ועדת כספים מתאריך   .2

 

אושר בוועדת כספים פה  2. סעיף 2אנחנו חוזרים לסעיף   מר ישראל גל:

אחד, יש לכם את הרשימה המלאה של כל התב"רים. אם יש לכם איזו שאלה על 

גיל.  איזשהו תב"ר. אם  לא, אנחנו נביא את זה כמקשה. כן, 

 

יינ  מר מיכלס גיל: ין, רציתי להביא לגבי התב"ר של אולם ספורט צ'

 2-ל₪  20,000לוסיבי. קאיזה סוג תאי שירותים זה שם? זה נראה לי משהו אקס

  -מ"ר וקצת

 

תאי שירותים, גם למעלה וגם  2לא, לא, בצ'יינין יש   מר ישראל גל:

 למטה. 

 

₪  20,000יחידות תאים,   20נו בסדר. אתה אומר   יכלס גיל:מר מ

ליחידה? מה זה? זה ברזים מזהב. אני רוצה להבין מה זה. אין היגיון במספר הזה. 

, נגיד  2תעשה חשבון, תא שירותים הוא  ,  2.5מ' למ"ר, מה אתם ₪  8,000מ'

 נורמאליים? זה משהו לא הגיוני. 

 

 רים, אסלות. ... רצפה, כיו  מר חיים סופר:

 

 לא הגיוני המספר הזה.   מר מיכלס גיל:

 

 טוב, מה עוד? אין לי תשובות לזה.   מר ישראל גל:
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 נו, אז שיבדקו את זה.   מר מיכלס גיל:

 

.   מר ישראל גל:  בסדר, יבדקו

 

 אדוני המנכ"ל, איך הגעתם למספר הזה?    מר מיכלס גיל:

 

 ייה, גם קרמיקה עד למעלה. יש לך גם הריסה, גם בנ  מר חיים סופר:

 

 ₪?  20,000נו בסדר, אבל   מר מיכלס גיל:

 

 ₪.  60,000אני אצלי בבית היה ₪.  20,000  מר חיים סופר:

 

 אני מוכן לקחת את העבודה. אני אתן הנחה.   מר מיכלס גיל:

 

 נשמח, תתמודד.   מר חיים סופר:

 

 זה מוגזם.   מר מיכלס גיל:

 

 אין לי שום... אני   גב' ארבל ליאת:

 

 אין לך בעיה עם שירותים, שישקיעו כמה שיותר.   מר ישראל גל:

 

נגד שיעשו שירותים.   מר מיכלס גיל:  אני לא 

 

טוב ביותר אנחנו נותנים לתושבי קרית אונו את ה  מר חיים סופר:
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 שאנחנו יכולים. תושבי קרית אונו מגיע להם הכי טוב. 

 )מדברים ביחד( 

 

. היום כבר מקובל להקצות בנושא הזה כן יש לי משהו  :גב' ארבל ליאת

של הבנות מאשר של הבנים. אני לא יודעת עד כמה התכנית יותר תאים לשירותים 

מתקדמת, אבל אני מבקשת שזה משהו שיילקח בחשבון בתכנונים הבאים. כי 

באופן קבע, אין מה לעשות, תמיד נוצר תור בשירותים של הבנות, סליחה שאני 

חת את זה בפורום הזה. אבל צריך לקחת גם את זה בחשבון ולתכנן במבנים פות

 הבאים יותר שירותים של בנות. 

 

אם אני רוצה להמשיך את דבריה של ליאת, הנכדה שלי  גב' קניסטר כוכבה:

, 'השירותים של הבנים  6בת  , 'מה קרה?' מסרה לי מידע, 'סבתא, אני מאוד כועסת'

ת וזה לא נעים ולא נוח'. באמת, למה לא עושים הם יותר גבוהים משל הבנו

 שירותים בנים ובנות באותו גובה? 

 

בבית ספר זה אותו גובה. כנראה היא נכנסה והיא   מר ישראל גל:

 .  אומרת..

 

נכון שהיא נכנסה, כי לא היה מקום בשירותים של   גב' ארבל ליאת:

 הבנות. 

 

, זה בגני ילדים של המקום היחידי שיש אסלות קטנות  מר רון מלכה:

.. -ילדים קטנים של הטרום  טרום, אבל לא בבית ספר. בית ספר זה אותו.

 

.. נכנסים  גב' אלונה בומגרטן: ליאת, בתקופה של הבנות שלי והבת שלך.

 לשירותים, והן היו חוזרות הביתה כל היום מאופקות. 



 אונו-תיעיריית קרי

 2.11.20מיום  20/25ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 23 

 

 

 חברים וחברות, עוד שאלות? ההערות נרשמו. אפשר  מר ישראל גל:

 להביא את הרשימה להצבעה? מי בעד? פה אחד.  נפתלי גם? כן. הרים את היד. 

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"רים. החלטה:

 פה אחד.     בעד

 

אישור התקשרות חב' אאורה בהסכם חכירה ופיתוח בפטור ממכרז  .3

 בפרויקט פינוי בינוי בר יהודה. 

לחב' אאורה ועד   415החכרת קרקע עבור חניות תת קרקעיות  במגרש  - 

 .516242658שמספרה  113הבית לוי אשכול 

לחב' אאורה, ועד  405החכרת קרקע עבור חניות תת קרקעיות במגרש  - 

 .516243268שמספרה  115-117הבית 

לחב' אאורה, ועד  416החכרת קרקע עבור חניות תת קרקעיות במגרש  - 

 .516243201שמספרה  119-121בית לוי אשכול 

 

סוף אנחנו -אישור התקשרות, אנחנו רואים שסוף  אל גל:מר ישר

הולכים לקראת סיום ועוד חודשיים בשעה טובה חצי מהפרויקט כבר יתחיל להיות 

חניות  162הסכמי חכירה של חניות שחברת אאורה בנו אותם.  2מאוכלס. יש כאן 

ר, הם בנו אותם בהתאם לתב"ע, בהתאם למה שמות 2עבור החניות שלהם. במינוס 

בניינים גבוהים שהבטחנו  2הבניינים. אם אתם זוכרים, יש  2חניות שזה עבור  25-ו

חניות. הצלחנו להכניס בתוך המגרש שלהם  39דיירים,  64להם חניות באמצע. הם 

 חניות נוספות, זה בתוך המגרש העירוני.  25

 

,   גב' ארבל ליאת: אבל זה למעשה גורע מהחניות אורחים במפלס העליון
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 ון? נכ

 

 לה, הורדנו אותן, כן, זה נכון. אה 64-לא. אה, ה  מר ישראל גל:

 

 למה לא להפוך?   גב' ארבל ליאת:

 

 מה זאת אומרת?   מר ישראל גל:

 

שהחניות הציבורית יהיו במפלס העליון והפרטיות יהיו   גב' ארבל ליאת:

  ב...

 

 013היה למעלה, אם אני אזכיר לך, היה שם  לא.  מר ישראל גל:

מקומות חנייה למעלה, והם, העיקרון שלנו אומר מה שקבענו במדיניות של התכנון 

ובנייה, שאיפה שיורדות חניות ציבוריות, משתדלים להחזיר כמעט את כל החניות 

 או למעלה במתחם החדש, או בתת קרקעי אם חסר. 

 

 יש מספיק חניות ברייספלד.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

חניות ציבוריות  61-מצב שהם החזירו לנו כ אז נוצר  מר ישראל גל:

חניות עיליות עבור הבניין הזה, שהם חנו למעלה. לחלק של הבניין  64כלליות, ועוד 

חניות שהם קיבלו, הם קיבלו את זה כחלק  64-הבניינים הלאה של ה 2-הזה שב

 .'  מההתנגדות, אמרו 'מורידים לנו את החניות, אנחנו רוצים...

 

אני מבינה הכל. אני רק שואלת לגבי המיקום. אני   :גב' ארבל ליאת

שואלת למה לא להשאיר במפלס העליון לטובת כל שמגיע לאזור את החניות 

 העיליות, ואת התושבים להוריד לחניון התת קרקעי. 
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 זה מה שעשינו.   מר ישראל גל:

 

.   גב' ארבל ליאת: . .  לפי מה שאני קיבלתי

 

 האלה כולן למטה.  64-לא, כל ה  מר ישראל גל:

  

קומות מרתף. הקומה העליונה שמשמשת את כלל  2יש    :דוברת

הציבור תהיה פתוחה לכולם, והקומה התחתונה מתוכה יחפרו את החניות. שזה 

 אזור שפחות... 

 

זאת אומרת, שכל החניות הציבוריות הן למעלה, וכל   גב' ארבל ליאת:

 התושבים...? 

 

 נוס אחד. כי אין לך רק למעלה. למעלה ובמי  מר ישראל גל:

 

 אין תושבים למעלה?   גב' ארבל ליאת:

 

 אין חניות צמודות למעלה.   מר ישראל גל:

 

 זה מה שאני שואלת. זה הכל.  גב' ארבל ליאת:

 

הסכם החכירה נעשה על בסיס של ערך קרקע, מכיוון   מר ישראל גל:

היו גם ויכוחים על גובה  שאת עלות הבנייה הם עשו במלואה, לווה בידי שמאות,

שנה דמי  25-חניות של הדיירים, לקחנו גם ל 25-שמאות. הסכם החכירה של ה

, 600תחזוקה כדי שהדיירים לא יצטרכו לשלם את דמי התחזוקה האלה של בניין 



 אונו-תיעיריית קרי

 2.11.20מיום  20/25ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 26 

שנה, דבר שהוא לא היה מחויב מלכתחילה,  25-אז גבינו את זה גם כן מהקבלן ל

 יפור הזה. וזהו, זה הכל. אבל עשינו את זה גם בתוך הס

 

הפעם באמת הצפתם אותנו בהרבה חומר, והצלחתם   מר מיכלס גיל:

לבלבל גם את האויב. ואני לא הצלחתי להבין דבר אחד. החניות האלה בבסיס הן 

 חניות של העירייה, נכון? החניות האלה שאתה מחכיר עכשיו. 

 

 זה של העירייה, כן.  25-ה  מר ישראל גל:

 

למה אתה מחכיר אותן לפי שווי קרקע ולא לפי שווי   ס גיל:מר מיכל

 בפועל? 

 

 ? 25-ה  מר ישראל גל:

 

ווה, כמה הוא על פי דו"ח השמאי, כל חנייה כזאת ש  מר מיכלס גיל:

 שווי קרקע. ₪  125,000כתב? אני חושב שהוא הגזים קצת, 

 

 שווי קרקע, זה הכל. ₪  10,000  מר ישראל גל:

 

 אז למה לא לקחת מחיר מלא? או חלק מהמחיר המלא.   מר מיכלס גיל:

 

אני לא יכול לבוא לדיירים, אני חושב שאני לא יכול   מר ישראל גל:

הבניינים האלה של הדיירים, אין שום חובה ללכת אליהם ולקחת מהם  2-לבוא ל

 64ואת זה אני אומר בצורה מצוינת, יש לנו בניין שלם שהובטח לו שהוא יקבל 

חניות. נכון שהחניות האלה הן  64דיירים שהובטח להם שהם יקבלו  64זה  חניות.

  -האלה. לבוא אליהם ולבקש מהם 25-חניות שכביכול נבנו עבור העירייה ה



 אונו-תיעיריית קרי

 2.11.20מיום  20/25ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 27 

 

 זה לא מהם, זה מאאורה.   מר מיכלס גיל:

 

אאורה לא צריכים לעשות להם, אין להם שום הסכם   מר ישראל גל:

 לחכור עבור זה. 

 

 אז למה למכור להם?   גיל:מר מיכלס 

 

 אני לא מוכר, אני מחכיר את זה עבור הדיירים.   מר ישראל גל:

 

 זה אותו דבר, נו.   מר מיכלס גיל:

 

חניות שאאורה חוכרים, זה  162-אבל עבור הדיירים. ה  מר ישראל גל:

בהתאם לתב"ע. יש חוות דעת משפטית על זה שמותר להם, הכל, הם בונים את זה 

צמם, משלמים את עלויות הבנייה ויכולים לחכור על פי ערך קרקע, זה הכל. עבור ע

. אאורה לא היו  25-לגבי ה האלה, לכאורה יכולנו להגיד 'אנחנו רוצים מהתושבים'

דיירים האלה פה שאתה רוצה לעשוק מהם, והיית  64-משלמים, היית מקבל את ה

  -אומר להם אתם

 

 אני רוצה לעשוק?   מר מיכלס גיל:

 

לא, אתה רוצה לקחת חניות. היה להם חניות, היה להם   מר ישראל גל:

 חניות. אז זהו, ולכן אנחנו... 

 

מה זה שיך אבל? החניות הספציפיות האלה הן רכוש של   מר מיכלס גיל:

 ספציפי.  כל התושבים. אתה הולך ונותן את זה מתנה לתושב
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אלה, היו להם דיירים ה 64-לא, התושבים האלה, ה  מר ישראל גל:

חנויות ונצמיד להם אותן.  64חניות עיליות, שאמרנו שנבנה להם במסגרת התב"ע 

עכשיו אף אחד לא אמר שבגלל שבונים את זה אצלנו ולא על חשבוננו, זה גם לא 

  -העירייה בנתה את זה

 

 בסדר, כי זו הייתה חלק מההתמחרות עם אדון אאורה.   מר מיכלס גיל:

 

זה הכל. אף אחד לא אמר ₪,  100,000חנו ניקח מהם אנ  מר ישראל גל:

 להם את זה. 

  

 התב"ע נתנה אפשרות.    :דוברת

 

התב"ע נתנה, ואני לא יכול להרשות לעצמי. אגב, מי   מר ישראל גל:

לא זאת הייתה ₪.  100,000חניות האלה ניקח מהדיירים  25-שרוצה, שיצביע שה

 הבניינים האלה כסף.  2-מ לה, לקחתדיירים הא 25-כוונת המשורר מה

 

אני לא מצליח להבין. אישרנו חניות ציבוריות, הופכים   מר מיכלס גיל:

 .  אותן לחניות פרטיות עכשיו, כי אתה הולך להצמיד אותם בניגוד ל..

 

חניות האלה שהם מקבלים הדיירים, היו חניות  64-כל ה  מר ישראל גל:

 . ש שלהם והוא בנה את זה בתוך המגרש הצלחנו להכניס לתוך המגר 39ציבוריות..

נוספים הוא בנה בתוך המתחם הציבורי. אנחנו בשום  25שלהם, אין שום בעיה. 

זה הכל, ₪,  100,000שלב לא אמרנו לדיירים שהם יצטרכו לשלם על כל חנייה 

-לדיירים האלה. ואני אומר את זה גם עכשיו, ואין שום הצדקה שהם ישלמו את ה

רקע הוא ערך אחיד לכולם, בדיוק כמו שעושים. לא אנחנו בנינו ערך ק₪.  100,000
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 והם בנו וזה הכל. 

 

אני עדיין לא מבין למה אתה לוקח רכוש של כלל הציבור   מר מיכלס גיל:

 .  ולוקח אותו ל..

 

 זה לא של כלל הציבור, זה היה שלכם.   מר ישראל גל:

 

שלכם. הם קיבלו  תקשיב, זה לא היה שלהם. מה זה היה  מר מיכלס גיל:

 דירות חדשות, מה זה שייך? 

 

 האלה חנו שם.  64-ה  מר ישראל גל:

 

 בחניות צמודות שלהן?   מר מיכלס גיל:

 

לא צמודות. ואנחנו הסכמנו, אם תקרא את הוראות   מר ישראל גל:

 התב"ע. 

 

 התב"ע.  קראתי את הוראות  מר מיכלס גיל:

 

  -ובהוראות התב"ע נכתב  מר ישראל גל:

 

בוא אני אגיד לך משהו, הוראות התב"ע מבולבלות, לא   מר מיכלס גיל:

 בטוח שזה מה שקבענו. 

 

 חניות.  64לא מבולבל, כתוב שם   מר ישראל גל:

 )מדברים ביחד( 
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שאפשר לתת את זה  6.4התב"ע כותבת במפורש בסעיף    :דוברת

  -או לבנות את זה 1007-ו 1006-או ב

 

 ה שייך? אבל למה אני צריך לוותר על נכס שלי? מה ז  מר מיכלס גיל:

  

 אבל ההיתרים יצאו לפי התב"ע.    :דוברת

 

הפנית אותו לסעיף בהוראות התב"ע, זה כתוב בהוראות   מר ישראל גל:

הדיירים האלה אנחנו מספקים להם  64-התב"ע. זה כתוב בהוראות התב"ע הזאת ש

החלט בהוראות התב"ע. אין חניות. אנחנו מספקים להם חניות, זה כתוב ב

הבניינים האלה לכל מקום  2-מ₪  100,000בכוונתנו לבוא ולקחת מהדיירים האלה 

 חנייה וזה הכל, גם לא בנינו את זה. כן, ישראל. 

 

שאלת הבהרה בשבילי. הרי כל התהליך בעצם,  מר ישראל צימרמן:

זה לא דברים האישורים ותהליך פינוי הבינוי הזה, נסגר כבר לפני כמה שנים. 

 שנסגרו כבר אז כמה חניות..? 

 

הכל נעשה בהתאם להוראות התב"ע, רק הסכם חכירה   מר ישראל גל:

 אתה צריך לגמור. כל דבר זה בשלבים. 

 

חכירה אתה לא מצביע כאן האם לתת או לא אבל היתר ה מר ישראל צימרמן:

  -לתת

 

₪ מיליון  2ה לא, רק להחכירה, הם משלמים לנו עבור ז  מר ישראל גל:

 ומשהו. 
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.  מר ישראל צימרמן: .  אלא לפי השמאות על מה לשלם ולא.

 

 ₪. מיליון  2אנחנו מקבלים   מר ישראל גל:

 

מה שהוא שואל, הוא שואל על העיקרון מלכתחילה למה  מר ישראל צימרמן:

 שנים לתת להם. אבל זה לא שאלה עכשיו.  4הוסכם לפני 

 

 תו לשאול. טוב, אבל זכו  מר ישראל גל:

 

 אני רוצה להבין לעצמי על מה הדיון.  מר ישראל צימרמן:

 

 זכותו לשאול, זה בסדר.   מר ישראל גל:

 

.  מר ישראל צימרמן: . זאת אומרת, שאין מצב שאומרים להם שלא מקבלים.

 זה השאלה. 

 )מדברים ביחד( 

 

הסכמי  2טוב. עוד שאלות? אוקיי, מי בעד לאשר את   מר ישראל גל:

 ירה? החכ

 

  -נפתלי, שי  :מר ניר טאקו

 

רגע, כולם חוץ מגיל מיכלס, נכון? לא פה אחד. מי נמנע?   מר ישראל גל:

ויעל, כל היתר הצביעו בעד. תודה רבה. אתם יכולים ללכת,  מי נגד? גיל מיכלס 

אדוני המהנדס, אדוני השמאי אהרון בוץ, גברתי מנהלת ההתחדשות העירונית. 
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 האנשים בעולם הקורונה.  ככה אתם מדללים את

 

תגיד, לא נפגשים במינהלת? אני רשום איפה שהוא שם,  מר ישראל צימרמן:

 לא? 

 

 יש ועדה כזאת, צריכים לכנס.   מר ישראל גל:

 

יודע, גברת מנהלת.  מר ישראל צימרמן:  מה השם אתה לא 

 

 הגיע הזמן שיהיו גברים במינהלת נשים.   גב' ארבל ליאת:

 

ברוב קולות לאשר התקשרות חב' אאורה בהסכם חכירה  הוחלט החלטה:

 ופיתוח בפטור ממכרז בפרויקט פינוי בינוי בר יהודה. 

לחב' אאורה ועד הבית לוי   415החכרת קרקע עבור חניות תת קרקעיות  במגרש  -

 .516242658שמספרה  113אשכול 

הבית  לחב' אאורה, ועד 405החכרת קרקע עבור חניות תת קרקעיות במגרש  -

 .516243268שמספרה  115-117

לחב' אאורה, ועד בית לוי  416החכרת קרקע עבור חניות תת קרקעיות במגרש  -

 .516243201שמספרה  119-121אשכול 

,  (11)  בעד ישראל גל, רון מלכה, אלונה בומגרטן, כוכבה קניסטר, משה דאלי

, ישראל שי וידס, ליאת ארבל ,נפתלי כהןירון יעקובי, עמית עשהאל, 

 צימרמן.

  גיל מיכלס, יעל הרציקוביץ. ( 2)    נגד

 

4. ( ( 18/9/2020פטור מדמי שכירות למשך עד חודשיים מיום תחילת הסגר 

 העסק ו/או הגוף המפעיל. תככל שמצב החרום ימנע הפעל
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שוב פעם יש לנו חודשיים שהעסקים  –הסעיף הבא   מר ישראל גל:

ה משכירה, וכמו שעשינו בסיבוב הראשון, אנחנו סגורים. יש הרבה נכסים שהעיריי

 מביאים את אותו הסבר. 

 

 אז תן לנו סקירת מצב על כמה עומד הגירעון כרגע.   גב' ארבל ליאת:

 

לגירעון אני אגיע בשלב הבא של ההלוואה. אז בואי לא   מר ישראל גל:

 נחזור עליו פעמיים. אוקיי? 

 

ל  גב' ארבל ליאת:   -אי גביית ארנונהלא, אבל זה מתייחס 

 

בואי נאמר ככה, הסיפור הזה לחודשיים מגדיל את   מר ישראל גל:

אבל בוא נאמר ₪. מיליון  1.2-ל 1נכון? בין ₪, מיליון  1.2הגירעון סדר גודל של 

  -שאנחנו נחליט שאנחנו לא נותנים להם את הפטור, הם לא ישלמו

 

ל  גב' ארבל ליאת: א לתת את הפטור. אף אחד אני חושבת פה לא אומר 

 אני רק שואל מה העלות הכספית. 

 

אין להם מאיפה לשלם, ואנחנו צריכים לשאת את הדגל.  גב' קניסטר כוכבה:

 האומללים האלה כבר בכל דרך צריכים להציל אותו. 

 

 מי אמר לך שהם אומללים?   מר מיכלס גיל:

 

ל גב' קניסטר כוכבה: הם בארנונה, מאשר ייפלו עלינו לרווחה. אם לא נעזור 

 נצטרך לעור להם ברווחה, ועדיף שעה אחת קודם. 
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  -זה בדיוק אותו  מר ישראל גל:

 

אנחנו מדברים על כלל העסקים או רק אלה ששוכרים   גב' ארבל ליאת:

 מהעירייה? 

 

אנחנו מדברים על כלל העסקים שהעירייה השכירה   מר ישראל גל:

נניח ם לקריטריונים שדיברנו פעם שעברה. עבהתא סקים שלא עבדו. אם אנחנו 

 הקצב הזה בירמיהו, הוא עבד, והחנות ירקות על ידו עבדה. 

 

..?   מר מיכלס גיל:  אבל איך אתה יכול באמת.

 

יש כאלה עסקים שהיו סגורים חודשיים ויש כאלה    מר ישראל גל:

שחודש. גני הילדים הפרטיים חזרו אחרי חודש, אז הם יקבלו פטור של חודש, לא 

יקבלו פטור של חודשיים. המטרה שלנו היא בהתאם לקריטריונים. כל הקפיטריות 

של כל בתי הספר, בתי הספר סגורים, למי הם ימכרו סנדוויצ'ים? אנחנו יכולים 

לקחת להם כסף? אז אני אומר, אנחנו לא יכולים לקחת כסף בדברים האלה. אנחנו 

 אחד ובוחנים אותו. -פה, תאמינו לי, עוברים אחד

 

מדבר רק על  4אבל ישראל, אני רק רוצה לוודא, סעיף   גב' ארבל ליאת:

  -העסקים

 

 שהעירייה משכירה.   מר ישראל גל:

 

 שהעירייה משכירה.   גב' ארבל ליאת:
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 כן. מה שהקניון ודברים ואחרים, אני לא יכול.   מר ישראל גל:

 

 בגלל זה.  על זה אנחנו מדברים. זה לא כתוב בסעיף,  גב' ארבל ליאת:

 

 לא, לא, אנחנו לא יכולים לקבוע לאחרים.   מר ישראל גל:

 

  -הקניון גם מוותר, אבל זה  :מר יעקובי ירון

 

 אבל גם הקניון הוא לוקח, כן.   מר ישראל גל:

 

 מה לגבי אנונה, יש החלטה?   :מר יעקובי ירון

 

נו הארנונה, הנוהל בארנונה בניגוד לגל הקודם שאנח  מר ישראל גל:

חודשים באופן גורף, המדינה החליטה לעשות  3חודשים ומחקנו  3הצבענו על 

תהליך הפוך, לטרטר עוד יותר את העסקים. הם צריכים ללכת לרשות לעסקים 

קטנים, להביא את הדו"חות שלהם מהרואה חשבון, ואז הם בודקים לפי הדו"חות, 

הם באים אלינו עם  מסתכלים בהתאם לדיווחים שיש להם במס הכנסה, ומאשרים.

עד היום אף אחד לא בא. ואנחנו אחד. -האישור ואז אנחנו פוטרים אותם אחד

, ואף אחד לא בא. זה הכל. אנחנו סופגים בסיפור הזה  . 8%אומרים להם 'תלכו'

הפעם אנחנו לא נספוג כלום,כי אף אחד לא יבוא כמו שאתה אומר. אבל הם גם לא 

ם לא משלמים, זאת הבעיה. זאת הבעיה של משלמים, שלא תבין לא נכון. הם ג

הסעיף הבא שאנחנו נדבר עליו, אבל הם גם לא משלמים. זהו. אפשר עוד שאלות, 

 משהו?

 

נוגעת גם לסעיף   גב' ארבל ליאת: , אבל פעם קודמת דיווחת 5השאלה שלי 

 ₪. מיליון  7על נזק של 
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ד בפעם אז אני חייב להגיד לך שאת הערכת את זה עו  מר ישראל גל:

 הקודמת ואמרת שהגירעון יהיה גדול. 

 

כבר הגענו או ₪ מיליון  10לא, אבל אני שואלת אם   גב' ארבל ליאת:

 שזה...?

 

אז אני אעבור לסעיף הבא. בואו נעשה הצבעה על הסעיף   מר ישראל גל:

 הזה. מי בעד לאשר פטור מדמי השכירות לעסקים שאנחנו משכירים? 

 

 . פה אחד  :מר ניר טאקו

 

 פה אחד, תודה רבה. נפתלי? כן, הרים את היד.   מר ישראל גל:

 

פטור מדמי שכירות למשך עד חודשיים מיום לאשר  פה אחדהוחלט  החלטה:

העסק  ת( ככל שמצב החרום ימנע הפעל18/9/2020תחילת הסגר )

 ו/או הגוף המפעיל.

 פה אחד.   בעד

 

זון הפעילות של לאי₪ מ' מיליון  10אישור לקיחת הלוואה בסך  .5

. )לאחר אישור ועדת כספים מתאריך 2020התקציב הרגיל, שנת 

27/10/2020) 

 

 עכשיו אישור לקיחת הלוואה. כן. חולקו הדפים בחומר?   מר ישראל גל:

 

 לא.   גב' ארבל ליאת:
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₪, מיליון  18-16טוב, תראו, אנחנו צפים סדר גודל של   מר ישראל גל:

במקביל. זה ₪ מיליון  3-4אות קורונה, סדר גודל של שזה ירידה בהכנסות, והוצ

, 94%-הסיפור. הירידה בהכנסות זה בעיקר מהארנונה. אנחנו צופים שאנחנו נרד מ

  -80סדר גודל של 

 

למה אבל צריכה להיות ירידה? אם המדינה כיסתה לך   מר מיכלס גיל:

 את ה... 

 

כל יש ירידה  דםלא, עכשיו למשל אף עסק לא משלם. קו  מר ישראל גל:

 . 4%בחצי הראשון של כמעט 

 

מה זאת אומרת לא משלם? עוד לא הגיע הזמן לשלם. רק   מר מיכלס גיל:

 עכשיו... 

 

 לא, לא, אבל אני אומר, כל העסקים.   מר ישראל גל:

 

.   מר מיכלס גיל: .  החודשיים של הסגר.

 

יון בוא, כל העסקים לא משלמים. נכון לעכשיו בחצ  מר ישראל גל:

כמעט ₪ מיליון  5במגורים זה  4%רק במגורים.  4%הראשון יש לנו ירידה של 

שראינו שמחקנו קודם משירות. יש לנו פחות ₪ מיליון  2בלבד. תוסיפו לזה עוד 

הכנסות באכיפה ובחנייה, אנחנו לא נותנים דו"חות, וגם אין הכנסות מחנייה 

והירידה הגדולה אנחנו ₪, ון מילי 2מכחול לבין. יש לנו שכירויות אמרנו עוד 

מקווים מאוד ₪, מיליון  10-צופים אותה עכשיו. עכשיו אנחנו מקווים שלא נגיע ל

חייב להגיד שכל אגפי העירייה באשר הם נרתמו על סס. אני שאנחנו נצליח להתב
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מנת לצמצם, לצמצם כל איפה שאפשר. באמת, בתקציבי הפעילויות, אנחנו אפילו 

ית דחינו אותה עד סוף השנה, אפילו לא מימשנו אותה את התכנית האסטרטג

המון דברים.כל האגפים -בסוף, שזה היה חלק ממה שאישרנו לפני שנה. המון

לפחות, יש כאלה שיותר. אין לנו ברירה, אנחנו  20%בתקציב הפעולות שלהם חתכו 

ס, מיליון מינו 8-10-מיליון, אם נגיע ל 16-18-חוסכים בכל מקום, וזה תוצאה מה

כנגד בצד השני. התייעלות שלפעמים היא גם ₪ מיליון  10אז אנחנו התייעלות של 

יותר קלה, כי אם המקום סגור, אז גם לא מוציאים כסף. אני אומר ככלל, כל 

 האגפים נרתמו לעניין וזה. והמדינה מכירה בבעיות האלה. 

 

 זאת הלוואה מהמדינה?   גב' ארבל ליאת:

 

 מאשרת את ההלוואה. המדינה   מר ישראל גל:

 

 מאיפה ההלוואה, מבנק דקסיה?   גב' ארבל ליאת:

 

 מהבנק.   מר ישראל גל:

 

 אה, עוד לא החלטתם מאיפה?   גב' ארבל ליאת:

 

 לא, אחרי שיש אישור, אז הלכים לעשות סקר.   מר ישראל גל:

 

בהינתן שנגיד  2021איך נעשה את ההיערכות לתקציב   גב' ארבל ליאת:

 תימשך עוד חצי שנה?  הקורונה

 

 כמו ביבי, כמו ביבי.  גב' אלונה בומגרטן:
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 לא נגיד, הקורונה תימשך עוד שנתיים מינימום.   מר מיכלס גיל:

 

 זה לא קל, לא קל.   מר ישראל גל:

 

 ישראל, הקורונה פה להרבה זמן.   מר מיכלס גיל:

 

זה. את צודקת במאת האחוזים, לא קל ועובדים על   מר ישראל גל:

שאנחנו נצליח לייצר תקציב מאוזן פחות או יותר. אבל את השנה  אנחנו מקווים

 הזאת אנחנו נכסה כתוצאה מהלוואה שנוכל לחיות איתה בשקט. 

 

 ...? 270-הוא יהיה פחות מ  גב' ארבל ליאת:

 

 אין לי מושג, כרגע אנחנו עובדים על זה.   מר ישראל גל:

 

 ת יהיה לך שנה הבאה עוד הלוואה. חייב להיות, אחר  מר מיכלס גיל:

 

 בגלל זה אני שואלת.   גב' ארבל ליאת:

 

דרך אגב, בשנים עברו יכולנו להגיד לך כבר עכשיו מה   מר ישראל גל:

יהיה התקציב. אנחנו עכשיו נמשוך את זה כנראה עד סוף דצמבר בשביל לראות 

יים. אנחנו בדיוק את הנתונים האמיתיים, שנוכל לראות את הנתונים האמית

 בתהליך. אבל המצב לא טוב, לא טוב.  

 

 ברור.   גב' ארבל ליאת:

 

אני רוצה להגיד לכם, המצב שלנו לא טוב, אבל אני   מר ישראל גל:
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 רואה רשויות אחרות, המצב שלהם הרבה יותר גרוע. 

 

 זה לא מנחם אף אחד.   מר מיכלס גיל:

 

 אני רוצה לספר לכם סיפור.   מר ישראל גל:

 

 שנייה. אתם תגידו לנו מאיזה בנק בסוף לקחתם?   ב' ארבל ליאת:ג

 

 אין שום בעיה.   מר ישראל גל:

 

 יובא לאישור, זאת השאלה שלי?   גב' ארבל ליאת:

 

.   מר ישראל גל: .  לא, זה לא בא. אחרי שיש אישור.

 

 למה, מה זה משנה?   מר מיכלס גיל:

 

 .. מה אכפת לך? יש לנו. גב' אלונה בומגרטן:

 

 אולי יש לי מניות באיזה בנק ואני בניגוד עניינים?   גב' ארבל ליאת:

 

 אז בגלל זה את מצביעה לפני שלוקחים את הבנק.   מר ישראל גל:

 

 ולכן אני שואלת, אולי.  גב' ארבל ליאת:

 

 אה, אולי את בעלת מניות?   מר ישראל גל:
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ו מסתכלים על אני רוצה לספר לכם סיפור. כשאנחנ  גב' ארבל ליאת:

גן, שם מדובר בסכומים של יההפסדים נניח של עיריית תל אביב והרצל יה ורמת 

 מאות מיליונים, אם לא עובר את המיליארד בתל אביב. זה לא הולך ברגל. 

 

זה פרופורציונאלי גם לתקציב של תל אביב שהוא לא   גב' ארבל ליאת:

 בוא. ₪, מיליון  270

 

 כן.   מר ישראל גל:

 

 אז הכל יחסי.   ארבל ליאת:גב' 

 

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

 

₪ מ' מיליון  10לאשר אישור לקיחת הלוואה בסך  פה אחדהוחלט  החלטה:

 .2020לאיזון הפעילות של התקציב הרגיל, שנת 

  פה אחד.   בעד

 

ן,  .6 רובע אישור קביעת מדיניות תכנונית עדכנית למרחב צומת סביו

 העסקים והמסחר של קריית אונו. 

 

אני מוריד אותו מסדר היום, אני מבקש את  – 6סעיף   מר ישראל גל:

סליחתכם. כשאנחנו נחזיר אותו, אנחנו נעשה אותו בישיבה שתיקרא ישיבת מליאת 

 הוועדה לתכנון ובנייה ולא ישיבת מועצת העיר. 

 

מ' מעל פני הים,  86בים רק בקשה, כשהוא יחזור, כשכות  גב' ארבל ליאת:

 זה לא אומר לי כלום. 
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 למה לא?   מר מיכלס גיל:

 

 מ' מעל פני הים. 108וגם   גב' ארבל ליאת:

 

.  108-מ' זה הקיים. ההגבהה ל 86לא,   מר ישראל גל:  מ'

 

 תדברו בקומות.   גב' ארבל ליאת:

 

 אה, זה פשוט. עצור.   מר ישראל גל:

 

 המידע בצורה ידידותית. תרשמו את   גב' ארבל ליאת:

 

 קומות הבדל.  7-ל 6קומות. זה בין  22מ' זה  108  מר ישראל גל:

 

 קומות? זה הכל.  7-6מה הבעיה לכתוב   גב' ארבל ליאת:

 

 קומות.  7-ל 6מ' ברוטו בערך. בין  3.5  מר ישראל גל:

 

הנושא ירד מסדר היום, יעלה בישיבת מליאת הוועדה המקומית  החלטה:

  ובנייה.  לתכנון

 

 אני הולכת לחגוג, תסלחו לי.   גב' ארבל ליאת:

 

שיהיה לך מזל טוב. רו"ח זיצר, אני מודה לך מאוד   מר ישראל גל:

 מקרב לב. תודה רבה.  
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לגבי הפטור משכירויות, אני רוצה רגע לחזור. יש את   :מר יעקובי ירון

 הקפיטריות בבתי הספר שהרי לא פעילות בכלל. 

 

.   גל:מר ישראל  .  גם הם.

 

 לא, אבל הם צריכים לקבל את הכל, לא חודשיים.  :מר יעקובי ירון

 

חודשים שנה  3הם קיבלו, ומה שקיבלו, יקבלו עוד.   מר ישראל גל:

 שעברה הם קיבלו, עכשיו הם יקבלו עוד חודשיים.  

 

 זו תוספת.   מר חיים סופר:

 

חודש אחר כך,  ואם אנחנו נצטרך לעשות תיקון עוד  מר ישראל גל:

 נעשה גם. אבל זה כעיקרון אנחנו רוצים להגביל את זה כדי לא לפרוץ מסגרות. 

 

 אישור מ"מ לחברים בועדת ערר לארנונה: .8

יו"ר הועדה עו"ד צחי  של מ.מ - 035814110עו"ד שבי מיכאלי ת.ז  - 

 סגל

 רו"ח יניב וולףשל חבר הועדה מ.מ  - 029636354עו"ד ליאור דהן ת.ז  - 

עו"ד של חברת הועדה מ.מ  – 040247587עו"ד אביבית אלישע ת.ז  - 

 תמם הרויטל שד

 

אישור ממלא מקום לחברים בוועדת ערר  – 8סעיף מספר   מר ישראל גל:

שמות לצרף פה  3לארנונה, נורא קשה לכנס אותה עם הרכב אחד, אז הבאנו 

יו"ר לוועדת ערר כדי שהיא תתכנס יותר. עו"ד שבי מיכאלי, הוא  יהיה מ"מ 
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וולף.  יניב   הוועדה, עו"ד ליאור דהן שממלא מקום של 

 

יש לי רק תיקון אחד להעיר לכם, אין חיה כזאת ממלא   מר מיכלס גיל:

 מקום, זו ועדה בפני עצמה. 

 

 כן.   מר ישראל גל:

 

 זה או הוועדה הזאת, או הוועדה הזאת.   מר מיכלס גיל:

 

 זה חלף הוועדה, בסדר. או הוועדה הזאת,   מר ישראל גל:

 

 אתה יכול לשים כמה הרכבים בוועדות שאתה רוצה.   מר מיכלס גיל:

 

בסדר, לכן אנחנו מצרפים אותם. ועו"ד אביבית אלישע   מר ישראל גל:

 במקום רויטל שדה תמם. מי בעד? פה אחד. תודה רבה. 

 

 פתאום זה לא יכול.     דובר:

 

חבר האופוזיציה שלך, הוא אף פעם לא, זה הביא לי את   מר ישראל גל:

לא בא. אתה שמת אותו. הוא וצחי סגל, הם הנעלמים הרשמיים, אני חייב להגיד 

 את זה באופן... 

 

 אני סובל מזה.  מר מיכלס גיל:

 

,   מר ישראל גל: וולף לא מגיעים, אז מה אני יכול לעשות? די או צחי או 

 עכשיו נמאס. 
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 ור מ"מ לחברים בועדת ערר לארנונה:לאשר איש פה אחדהוחלט  החלטה:

 יו"ר הועדה עו"ד צחי סגל של מ.מ - 035814110עו"ד שבי מיכאלי ת.ז  -

 רו"ח יניב וולףשל חבר הועדה מ.מ  - 029636354עו"ד ליאור דהן ת.ז  -

 העו"ד רויטל שדשל חברת הועדה מ.מ  – 040247587עו"ד אביבית אלישע ת.ז  -

 תמם

  פה אחד.    בעד

 

החלפת חברים בוועדת תנועה, גליקסמן יהודה צבי במקום אתי כהן  .9

 כחבר בוועדה.

 

זה שלכם, יש עתיד, החלפת  – 9מה הסעיפים הבאים?   מר ישראל גל:

חברים בוועדת תנועה. גליקסמן יהודה צבי במקום אתי כהן כחבר בוועדה. מי 

 בעד? פה אחד, תודה רבה. 

 

חברים בוועדת תנועה, גליקסמן יהודה לאשר החלפת  פה אחדהוחלט  החלטה:

 צבי במקום אתי כהן כחבר בוועדה.

  פה אחד.    בעד

 

אישור החלפת מורשי חתימה בחשבון הורים וחשבון רשות חט' בן צבי,  .10

 במקום גלית מרגלית לוי.   024368103ורד אלבז 

 

אישור מורשי חתימה חשבון הורים בי"ס  ע"ש משה שרת, מנהלת  .11

במקום ולרי אזאצ'י,  קרן קייל,   04069819, אלינור בן חמו ת.ז. ביה"ס

מזכירת  315072827, יובל דבורה ת.ז. 031595440נציגת הורים  ת.ז. 
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 ביה"ס.

 

אישור מורשי חתימה חשבון רשות וחשבון הורים ביה"ס ע"ש משה  .12

, מזכירת ביה"ס, 040469819שרת, מנהלת ביה"ס אלינור בן חמו, ת.ז. 

 .315072827ל דבורה, ת.ז. יוב

 

אישור מורשי חתימה חשבון ביה"ס ע"ש יעקב כהן, מנהלת ביה"ס  .13

, נציגת הורים ויו"ר ועד, מיכל זלצמן ת.ז. 032368854ליאת פלג ת.ז. 

027224468. 

 

אישור מורשי חתימה חשבונות רשות והורים ביה"ס עלומים, מנהלת  .14

, מנהלנית ביה"ס, יהודית 34024968ביה"ס עינב חביב אסא ת.ז. 

 .013279880וולפברג דנק ת.ז. 

 

אישור  מורשה חתימה. אפשר לאשר את כל הסעיפים   מר ישראל גל:

 הבאים של מורשי החתימה כמקשה? 

 

 כן.  גב' אלונה בומגרטן:

 

מי בעד כל בתי הספר כמו שנרשם, יירשם בפרוטוקול   מר ישראל גל:

 ה רבה. אחד אחד. מי בעד? פה אחד. תוד

 

לאשר החלפת מורשי חתימה בחשבון הורים וחשבון  פה אחדהוחלט  החלטה:

 במקום גלית מרגלית לוי.   024368103רשות חט' בן צבי, ורד אלבז 

  פה אחד.    בעד
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לאשר מורשי חתימה חשבון הורים בי"ס  ע"ש משה  פה אחדהוחלט  החלטה:

במקום ולרי  04069819שרת, מנהלת ביה"ס, אלינור בן חמו ת.ז. 

, יובל דבורה ת.ז. 031595440אזאצ'י,  קרן קייל,  נציגת הורים  ת.ז. 

 מזכירת ביה"ס. 315072827

  פה אחד.    בעד

 

לאשר מורשי חתימה חשבון רשות וחשבון הורים  פה אחדהוחלט  החלטה:

ביה"ס ע"ש משה שרת, מנהלת ביה"ס אלינור בן חמו, ת.ז. 

 .315072827יובל דבורה, ת.ז.  , מזכירת ביה"ס,040469819

  פה אחד.    בעד

 

לאשר מורשי חתימה חשבון ביה"ס ע"ש יעקב כהן,  פה אחדהוחלט  החלטה:

, נציגת הורים ויו"ר ועד, 032368854מנהלת ביה"ס ליאת פלג ת.ז. 

 .027224468מיכל זלצמן ת.ז. 

  פה אחד.    בעד

 

ת רשות והורים ביה"ס לאשר מורשי חתימה חשבונו פה אחדהוחלט  החלטה:

, מנהלנית 34024968עלומים, מנהלת ביה"ס עינב חביב אסא ת.ז. 

 .013279880ביה"ס, יהודית וולפברג דנק ת.ז. 

  פה אחד.    בעד 

 

 חברים, תודה רבה לכולם.   מר ישראל גל:

 

 

 !סיום הישיבה
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______________ 
 חיים סופר

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
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 קובץ החלטות

 (.27/10/2020אישור תב"רים. )לאחר אישור ועדת כספים מתאריך   .2

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"רים. החלטה:

 פה אחד.     בעד

 

אישור התקשרות חב' אאורה בהסכם חכירה ופיתוח בפטור ממכרז  .3

 בפרויקט פינוי בינוי בר יהודה. 

לחב' אאורה ועד   415קרקעיות  במגרש החכרת קרקע עבור חניות תת  - 

 .516242658שמספרה  113הבית לוי אשכול 

לחב' אאורה, ועד  405החכרת קרקע עבור חניות תת קרקעיות במגרש  - 

 .516243268שמספרה  115-117הבית 

לחב' אאורה, ועד  416החכרת קרקע עבור חניות תת קרקעיות במגרש  - 

 .516243201שמספרה  119-121בית לוי אשכול 

 

הוחלט ברוב קולות לאשר התקשרות חב' אאורה בהסכם חכירה  החלטה:

 ופיתוח בפטור ממכרז בפרויקט פינוי בינוי בר יהודה. 

לחב' אאורה ועד הבית לוי   415החכרת קרקע עבור חניות תת קרקעיות  במגרש  -

 .516242658שמספרה  113אשכול 

לחב' אאורה, ועד הבית  405מגרש החכרת קרקע עבור חניות תת קרקעיות ב -

 .516243268שמספרה  115-117

לחב' אאורה, ועד בית לוי  416החכרת קרקע עבור חניות תת קרקעיות במגרש  -

 .516243201שמספרה  119-121אשכול 

,  (11)  בעד ישראל גל, רון מלכה, אלונה בומגרטן, כוכבה קניסטר, משה דאלי

, שי וידס, ליאת ארבל, ישראל כהן נפתליירון יעקובי, עמית עשהאל, 

 צימרמן.
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 גיל מיכלס, יעל הרציקוביץ.  (2) גדנ

 

4. ( ( 18/9/2020פטור מדמי שכירות למשך עד חודשיים מיום תחילת הסגר 

 ככל שמצב החרום ימנע הפעלת העסק ו/או הגוף המפעיל.

 

הוחלט פה אחד לאשר פטור מדמי שכירות למשך עד חודשיים מיום  החלטה:

( ככל שמצב החרום ימנע הפעלת העסק 18/9/2020לת הסגר )תחי

 ו/או הגוף המפעיל.

 פה אחד.   בעד

לאיזון הפעילות של ₪ מ' מיליון  10אישור לקיחת הלוואה בסך  .5

. )לאחר אישור ועדת כספים מתאריך 2020התקציב הרגיל, שנת 

27/10/2020) 

 

₪ מ' מיליון  10 הוחלט פה אחד לאשר אישור לקיחת הלוואה בסך החלטה:

 .2020לאיזון הפעילות של התקציב הרגיל, שנת 

 פה אחד.    בעד

 

אישור קביעת מדיניות תכנונית עדכנית למרחב צומת סביון, רובע  .6

 העסקים והמסחר של קריית אונו. 

 

הנושא ירד מסדר היום, יעלה בישיבת מליאת הוועדה המקומית  החלטה:

 לתכנון ובנייה.  

 

 מ לחברים בועדת ערר לארנונה:אישור מ" .8

מ.מ של יו"ר הועדה עו"ד צחי  - 035814110עו"ד שבי מיכאלי ת.ז  - 

 סגל

 מ.מ של חבר הועדה רו"ח יניב וולף - 029636354עו"ד ליאור דהן ת.ז  - 
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מ.מ של חברת הועדה עו"ד  – 040247587עו"ד אביבית אלישע ת.ז  - 

 רויטל שדה תמם

 

 

 לאשר אישור מ"מ לחברים בועדת ערר לארנונה:הוחלט פה אחד  החלטה:

 מ.מ של יו"ר הועדה עו"ד צחי סגל - 035814110עו"ד שבי מיכאלי ת.ז  -

 מ.מ של חבר הועדה רו"ח יניב וולף - 029636354עו"ד ליאור דהן ת.ז  -

מ.מ של חברת הועדה עו"ד רויטל שדה  – 040247587עו"ד אביבית אלישע ת.ז  -

 תמם

 .  פה אחד   בעד

 

החלפת חברים בוועדת תנועה, גליקסמן יהודה צבי במקום אתי כהן  .9

 כחבר בוועדה.

 

הוחלט פה אחד לאשר החלפת חברים בוועדת תנועה, גליקסמן יהודה  החלטה:

 צבי במקום אתי כהן כחבר בוועדה.

 פה אחד.     בעד

 

, אישור החלפת מורשי חתימה בחשבון הורים וחשבון רשות חט' בן צבי .10

 במקום גלית מרגלית לוי.   024368103ורד אלבז 

 

 

 

לאשר החלפת מורשי חתימה בחשבון הורים וחשבון  פה אחדהוחלט  החלטה:

 במקום גלית מרגלית לוי.   024368103רשות חט' בן צבי, ורד אלבז 

  פה אחד.    בעד
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אישור מורשי חתימה חשבון הורים בי"ס  ע"ש משה שרת, מנהלת  .11

במקום ולרי אזאצ'י,  קרן קייל,   04069819אלינור בן חמו ת.ז.  ביה"ס,

מזכירת  315072827, יובל דבורה ת.ז. 031595440נציגת הורים  ת.ז. 

 ביה"ס.

 

לאשר מורשי חתימה חשבון הורים בי"ס  ע"ש משה  פה אחדהוחלט  החלטה:

במקום ולרי  04069819שרת, מנהלת ביה"ס, אלינור בן חמו ת.ז. 

, יובל דבורה ת.ז. 031595440,  קרן קייל,  נציגת הורים  ת.ז. אזאצ'י

 מזכירת ביה"ס. 315072827

  פה אחד.    בעד

 

אישור מורשי חתימה חשבון רשות וחשבון הורים ביה"ס ע"ש משה  .12

, מזכירת ביה"ס, 040469819שרת, מנהלת ביה"ס אלינור בן חמו, ת.ז. 

 .315072827יובל דבורה, ת.ז. 

 

לאשר מורשי חתימה חשבון רשות וחשבון הורים  פה אחדהוחלט  :החלטה

ביה"ס ע"ש משה שרת, מנהלת ביה"ס אלינור בן חמו, ת.ז. 

 .315072827, מזכירת ביה"ס, יובל דבורה, ת.ז. 040469819

  פה אחד.    בעד

 

אישור מורשי חתימה חשבון ביה"ס ע"ש יעקב כהן, מנהלת ביה"ס  .13

, נציגת הורים ויו"ר ועד, מיכל זלצמן ת.ז. 032368854ליאת פלג ת.ז. 

027224468. 
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לאשר מורשי חתימה חשבון ביה"ס ע"ש יעקב כהן,  פה אחדהוחלט  החלטה:

, נציגת הורים ויו"ר ועד, 032368854מנהלת ביה"ס ליאת פלג ת.ז. 

 .027224468מיכל זלצמן ת.ז. 

  פה אחד.    בעד

 

רשות והורים ביה"ס עלומים, מנהלת  אישור מורשי חתימה חשבונות .14

, מנהלנית ביה"ס, יהודית 34024968ביה"ס עינב חביב אסא ת.ז. 

 .013279880וולפברג דנק ת.ז. 

 

לאשר מורשי חתימה חשבונות רשות והורים ביה"ס  פה אחדהוחלט  החלטה:

, מנהלנית 34024968עלומים, מנהלת ביה"ס עינב חביב אסא ת.ז. 

 .013279880פברג דנק ת.ז. ביה"ס, יהודית וול

  פה אחד.    בעד 

 

 

 

 

______________ 
 חיים סופר
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_______________ 
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