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עשהאל עמית
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רועי כהן

 -מנכ"ל החברה הכלכלית
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על סדר היום:

.1

אישור העסקת מר ליאור בן טריה ת.ז 040678567 .כגזבר העירייה בחוזה
אישי בגובה  95% - 85%משכר בכירים באישור משרד הפנים.

.2

אישור קביעת מורשה חתימה לגזבר ליאור בן טריה ,ת.ז 040678567 .עם
כניסתו לתפקיד.

.3

אישור החלפת חברים בוועדות והתאגידים העירוניים :מר ליאור בן טריה
ת.ז 040678567 .מחליף את טירנה ססי כדירקטור בחב' הכלכלית לפיתוח
קריית אונו ,בריכת השחייה ,חבר ועדת מכרזים ,חבר ועדת כספים ,חבר
ועדת הנחות ממסים וחבר בעמותה לחינוך מוס יקלי.

.4

אישור הגדלת מכרז ניקיון של חב' שלג לבן ב . 50% -

.5

אישור הגדלת חוזה קבלן מעבר ל  , 25% -ע בודות פיתוח צומת סביון קא. 300 /

.6

שונות.
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מר רון מלכה:

חברים ,ערב טוב ,אנחנו רוצים להתחיל .בשלב הזה של

דיווח ,אני רוצה לשלוח בשם כולנו פה תנחומים לגלית גל ,אש תו של ראש העיר,
בנסיבות האלה אני יושב כאן היום ומנהל את הישיבה .לצערנו אביה ,פרופ' ברוך
פולק ,הלך לעולמו הלילה ,וחזרנו הרגע מהלוויה ,וכמובן השבוע המשפחה תשב
שבעה .מי שרוצה פרטים ,יש בלשכה פרטים וה כתובת שיושבים שבעה .אז מכאן
אני מניח בשם כולנו שולחים תנחומי ם למשפחה ולגלית ,ושנדע ימים יפים יותר.

.1

אישור העסקת מר ליאור בן טריה ת.ז 040678567 .כגזבר העירייה
בחוזה אישי בגובה  95% - 85%משכר בכירים באישור משרד הפנים.

מר רון מלכה:

אני עובר לסדר היום ,סעיף  – 1אישור העסקת מר ליאור

בן טריה ,ת.ז , 040678567 .כגזבר ה עירייה בחוזה אישי בגובה  85%עד  95%משכר
בכירים ,באישור משרד הפנים .ליאור נמצא פה איתנו .אתה רוצה להגיד כמה
מילים על עצמך ,להציג את עצמך בפני כולם? אנחנו נשמח.

מר ליאור בן טריה:

שלום לכולם ערב טוב ,שמי ליאור בן טריה ,רו"ח

במקצועי ,בן  39מהעיר רמלה .למדתי כלכלה וחשבונאות באוניברסיטת בן גוריון.
לאחר מכן התמחות ועבדתי במספר משרדי רואי חשבון .משרד רואה חשבון מיכאל
מדר ורוזנבלום הולצמן רואי חשבון .לאחר מכן שימשתי ב  2 -תפקידים כמנהל
כספים בחברת גולדן ג'וב ,שזו חברת כוח אדם והשמה .ובחברת יונילינק ,שזו
חברת הייטק .והרגשתי שאני רוצה ככה לעשות שינוי מהשוק הפרטי לשוק של
המגזר הציבורי .התחלתי תפקיד לפני שנה וחצי כגזבר היישוב בית אל ,שנמצא
צפונית לירושלים .והחלטתי שאני רוצה ככה לעלות למקום יותר גדול ,משהו
שיותר מתאים ליכולות שלי ,והחלטתי להתמודד פה על גזבר עיריית קרית או נו.
עברתי ברוך ה' את הוועדה ,ועכשיו הגעתי לשלב הזה של אישור המליאה.
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מר רון מלכה:

יש למישהו שאלות? מישהו רוצה לשאול אותו משהו?

מר ישראל צימרמן:

יש לי רק בקשה ,אני פניתי למנכ"ל כי בסוף מבחינתי

לפחות ,בסוף אני מצביע ,וברור לי שאין ספק שהוועדה ,גם עליתי ק ודם ורפרפתי,
קיבלתי את החומר.

מר רון מלכה:

אולי ליאור תצא? כי אם אין לכם שאלות אליו ,אפשר

לקיים דיון ואז נקיים הצבעה .הוא פה בשביל ל ענות על שאלות .רוצים לשאול
משהו? תשאלו.

מר ישראל צימרמן:

לא ,לא ,יש לי משהו.

מר רון מלכה:

לא רוצים .אז ליאור ,תמתין לנו רגע בחוץ  ,בשלב הזה

תסגור את הדלת בבקשה ,ונקרא לך בחזרה אחר כך .כן ,ישראל.

*** ליאור בן טריה יצא ***

מר ישראל צימרמן:

אז

בסך

הכל,

רק

מהרפרוף

ובכלל

מאינטואיציה

שאומרת שבסוף הגזבר צריך לעבוד עם הנהלת העיר ,ברור שירצו את הטוב ביותר.
זו לא השאלה .אני או מר ,אני אצביע בעד .אבל כשאני מצביע ,אני אבקש לפעמים
הבאות ,ואני חושב שגם בסעיפים הבאים טיפה אני אזכיר את זה ,לתת איזה
תקציר .לא רק על הבן אדם ,על התהליך שעבר .זאת אומרת ,הפרוטוקול הוא כזה
דבר ,תקציר ,היו  Xמועמדים ,סיננו . Y

מר רון מלכה:

אתה רוצה לקרוא א ת זה לפני כן או שאתה רוצה לקבל

סקירה פה?
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מר מיכלס גיל:

א' – היה צריך לתת לו את הפרוטוקול.

מר עשהאל עמית:

זו לא מטרת הצוות המצומצם שבוחרים? זו מטרת

הצוות למינוי בכירים של הוועדה .לא נראה לי שזה המקום.

מר דאלי משה:

מי שרוצה לדעת מה קורה ,ילך לבקש את החומר ,יקבל

את החומר .חבר מועצת עיר ,הכל פתוח.

מר ישראל צימרמן:

קיבלתי ,זו לא השאלה .אני גם יכול להסתפק בתמצית.

מר מיכלס גיל:

אבל הוא צודק .אתה מאשר מישהו ,תראה לו למה

אישרת .תספר לו שהיו  37מועמדים.

מר ישראל צימרמן:

אני חושב שחיים מבין מה שאני אומר ,אין פה שום -

מר רון מלכה:

אוקיי ,בסדר .קיבלנו את ההערה .מישהו עוד רוצה

להגיד משהו?

מר יעקובי ירון :

אני אשמח לשמוע איך היה התהליך ,כמה אנשים היו,

איך החלטתם דווקא אותו.

מר רון מלכה:

חיים ייתן סקירה ,אין בעיה.

מר חיים סופר:

הוועדה זו ועדת נבחרים בכירים ,ועדה שהיא מורכבת

מנציג האופוזיציה גיל שנבצר ממנו להגיע ,ומעוד  2חברים.

מר מיכלס גיל:

לא ,לא נבחר .אני החלטתי שאני לא מבזבז את זמני,
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שאם אין תהליך הגינוי שיצמצם  37מועמדים למספר בודד של מועמדים שאפשר
לקיים איתם ראיון רציני ,חבל על הזמן .היו שם לפח ות  60%מהמועמדים.

מר נפתלי כהן :

אבל צריך שתכיר את כולם...

מר מיכלס גיל:

ואנחנו מתנדבים...

מר חיים סופר:

חברת המועצה אלונה וראש העיר יו"ר הוועדה .אנוכי

חבר הוועדה ונציג משרד הפנים ,גזבר העירייה הסמוכה מעיריית רמלה .והיו 37
מועמדים ,הגיעו  34אם אני לא טועה ,כולם ראיינו ביומיים ,חילקנו את זה
ליומיים כי זה היה ארוך מידיי .לאחר מכן היה תהליך של צמצ ום מי הכי מתאים,
וחברי הוועדה החליטו לדון במספר מצומצם של מועמדים ,ולבסוף הצביעו פה אחד
במועמד הנבחר .זה היה התהליך .אני מקבל את זה שדברים כאלה ארוכים אפשר
לת ת תמצית למועצה ,ואני אדאג שנעשה את זה בפעם הבאה.

מר רון מלכה:

אפשר לגשת להצבעה? אני מביא להצבעה את אישור

העסקת מר ליאור בן טריה ,ת.ז , 040678567 .כגזבר העירייה בחוזה אישי בגובה
 95% - 85%משרה משכר בכירים באישור משרד הפנים .מי בעד? פה אחד.

מר נפתלי כהן :

א תה יכול לקרוא לו ולשחרר אותו.

*** ליאור בן טריה נכנס ***

מר רון מלכה:

ליאור ,אנחנו רוצים לבשר לך שנבחרת בהצבעה פה אחד

לתפקיד .אנחנו מאחלים לך הצלחה רבה ,וכמובן כולם פה מייחלים לשיתוף פעולה
פורה ולהצלחה.
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מר ליאור בן טריה:

החלטה :

תודה רבה ,חברים.

הו חלט פה אחד לאשר העסקת מר ליאור בן טריה ת.ז040678567 .
כגזבר העירייה בחוזה אישי בגובה  95% - 85%משכר בכירים באישור
משרד הפנים.

בעד

.2

פה אחד.

אישור קביעת מורשה חתימה לגזבר ליאור בן טריה ,ת.ז040678567 .
עם כניסתו לתפקיד.

מר רון מלכה:

סעיף  – 2אישור קביע ת מורשה חתימה מטבע הדברים

לגזבר הנבחר ליאור בן טריה.

מר מיכלס גיל:

למה הוא הולך? שיישאר כבר חפיפה.

מר חיים סופר:

הוא התחיל כבר חפיפה .ליאור ,בהצלחה.

מר מיכלס גיל:

זה חלק מהעבודה ,לא?

מר נפתלי כהן :

די ,גיל.

מר יעקובי ירון :

מתי הוא אמור להיכנס?

מר רון מלכה:

יש מועדים.

מר חיים סופר:

ברגע שיש אישור ,מחר אמורים לחתום איתו על הסכם,

יתחיל חפיפה ,הוא מודיע לצד השני.
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מר יעקובי ירון :

אה ,הוא עדיין עובד בבית אל?

מר נפתלי כהן :

זה מספיק להיכנס לנעליים של חודש ימים?

דובר:

הוא יבוא לבת ים.

מר נפתלי כהן :

זה בסדר ,אין בעיה .תקבלי אותו בבת ים?

מר רון מלכה:

אני מביא להצבעה את אישור קביעת מורשה חתימה

לגזבר ליאור בן טריה .ת.ז , 040678567 .עם כניסתו לתפקיד .מי בעד? פה אחד.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר קביעת מורשה חתימה לגזבר ליאור בן טריה
,ת.ז 040678567 .עם כניסתו לתפקיד.

בעד

.3

פה אחד.

אישור החלפת חברים בוועדות והתאגידים העירוניים :מר ליאור בן
טריה ת.ז 040678567 .מחליף את טירנה ססי כדירקטור בחב' הכלכלית
לפיתוח קריית אונו ,בריכת השחייה ,חבר ועדת מכרזים ,חבר ועדת
כספים ,חבר ועדת הנחות ממסים וחבר בעמותה לחינוך מוסיקלי ונציג
הרשות במרכז גלעד ,מרכז גריאטרי ציבורי אזורי ומנהל רכש של
הרשות .

מר רון מלכה:

מטבע הדברים ,בכל התאגידים ,בכל הוועדות שישבה

גזברית העירייה ,כמובן שליאור צריך להחליף את מקומה.א זאת אומרת ,אני
מביא לאישור את החלפת החברים בוו עדות ובתאגידים העירוניים של מר ליאור בן
טריה , 040678567 ,מחליף את טירנה ססי כדירקטור בחברה הכלכלית לפיתוח
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קרית אונו ,כדירקטור בבריכת השחייה ,כחבר בוועדת מכרזים ,כחבר בוועדת
כספים ,חבר ועדת הנחות ממיסים וחבר בעמותה לחינוך מוסיקלי .וכמובן נציג
הרשות במרכז גל עד ,מרכז גריאטרי ציבורי אזורי ,ומנהל רכש .מי בעד? פה אחד.

מר מיכלס גיל:

אני רוצה רק להפנות תשומת לב.

מר רון מלכה:

אתה הצבעת בעד?

מר מיכלס גיל:

כן .להפנות את תשומת לב יו"ר הנהלת הבריכה שהוא

צריך לכנס את האסיפה הכללית.

מר רון מלכה:

מה זה קשור לע ניין עכשיו?

מר מיכלס גיל:

כי אתה יכול למנות אותו ,אבל זה התפקיד ...אנחנו לא

יכולים למנות אותו כדירקטור.

מר רון מלכה:

אני יודע ,זה נכון לכל חברה עירונית או עמותה עירונית.

כן ,עמית.

מר עשהאל עמית:

לפי מה שאני רואה ...יש לו זכות הצבעה בוועדת

מכרזים ל מנכ"ל?

מר רון מלכה:

לא ,לא ,אבל הוא יושב בוועדה ,נציג.

מר דאלי משה:

למה? טירנה תמיד הייתה.

גב' טירנה ססי:

הוא משתתף בוועדת מכרזים ובוועדת...
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החלטה :

הוחלט

פה

אחד

החלפת

לאשר

חברים

בוועדות

והתאגידים

העירוניים :מר ליאור בן טריה ת.ז 040678567 .מחליף את טירנה
ססי כדירקטור בחב' הכלכלית לפיתוח קריית אונו ,בריכת השחייה,
חבר ועדת מכרזים ,חבר

ועדת כספים ,חבר ועדת הנחות ממסים

וחבר בעמותה לחינוך מוסיקלי ונציג הרשות במרכז גלעד ,מרכז
גריאטרי ציבורי אזורי ומנהל רכש של הרשות.
בעד

.4

פה אחד.

אישור הגדלת מכ רז ניקיון של חב' שלג לבן ב . 50% -

מר רון מלכה:

ברשותכם ,אני עובר לסעיף  – 4אישור הגדלת מכרז

ניקיון של חב' שלג לבן ב  . 50% -קיבלתם חומר .מישהו רוצה להגיד משהו לפני?

מר מיכלס גיל:

ש לג לבן זה לא אלה מרמת גן?

מר רון מלכה:

ניקיון ,חברת ניקיון .רוצים סקירה ,משהו? זה מספיק?

רוצים להצביע? כן? רוצה לשאול? ישראל ,בבקשה.

מר ישראל צימרמן:

כן ,כבר שאלתי ודיברתי עם חיים ,שוב ,בהקשר הזה של

איך מעבירים לנו חומר לקראת הצבעה ,אחרי השיחה איתו הבנתי שלא הבנתי
בכלל מה שהיה מצורף .ובעצם להבנתי ,ובגלל זה אני חוזר על זה ,מד ובר על חוזה
של  4שנים שעומד להסתיים ,ולא הספיקו לעשות חוזה חדש לקראת השנה הבאה.
ולא משנה כרגע מאילו סיבות ,זו כרגע עובדה קיימת .לא נשאיר את העיר
מלוכלכת .בעצם ההצבעה שלנו 25% ,כבר אושר בתוך החוזה 4 ...שנים זה נגמר.
אז אנחנו מאשרים לו בעצם בינתיים עד המכרז הבא ,פלוס  25על ה  , 25 -היחסי.
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מר מיכלס גיל:

מתי יוצא המכרז הבא?

מר ישראל צימרמן:

מה שאני רציתי להציע ,זה לקצוב את הזמן הזה ,שנדע

מה לוח הזמנים למכרז הבא.

מר חיים סופר:

אני מעריך שבחודש הבא כבר.

מר ישראל צימרמן:

 ...קיץ?

מר חיים סופר:

תראה ,המכרזים האלה ,מתוך ניסיון אני אומר לך ,אני

כבר עשיתי כמה וכמה מכרזים כאלה ,זה יכול להיגמר ב  3 -חודשים ,זה יכול
להכניס אותנו למערבולת עם ספקים מאוד קשים ,יכולים להכניס אותנו ...גם של
שנה .לכן . 25% ...זה לא תלוי בנו ,אנחנו עושים את המכרזים הכי טוב שבע ולם.
אבל הם נלחמים ביניהם ,ויכולים להביא אותנו לבתי משפט ,ולכן לא רציתי
שנימצא במצב של עיר שאנחנו בלי גיבוי של ניקיון .אנחנו מאמינים שנעשה את זה
קצר ככל האפשר .גם לנו יש אינטרס שזה ייגמר.

רק עוד נקודה אחת ,שזה התהליך המכרזי .אחרי זוכה

דובר:

יש תהליך ש ל תחילת עבודה של בין חודשיים לשלושה.

מר רון מלכה:

אוקיי ,מי בעד? פה אחד.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת מכרז ניקיון של חב' שלג לבן ב . 50% -

בעד

פה אחד.

.5

אישור הגדלת חוזה קבלן מעבר ל  , 25% -עבודות פיתוח צומת סביון
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קא. 300 /

מר רון מלכה:

סעיף  – 5אי שור הגדלת חוזה קבלן מעבר ל  , 25% -עבדות

פיתוח צומת סביון קא . 300 /קיבלתם חומר ,יש שאלות? כן ,ישראל.

מר ישראל צימרמן:

אני מתנצל.

מר מיכלס גיל:

ישראל ,עוד לא פסח.

מר רון מלכה:

אם צריך הסבר ,אז נמצא פה מנכ"ל החברה הכלכלית.

מר ישראל צימרמן:

כן ,חרי ששוב  ,חיים גם פה נתן לי קצת הסבר יותר

לעומק ,הבנתי שמדובר ב  3 -סעיפים חדשים בתוך חוזה קיים .ואז התעוררו לי כמה
שאלות .אחת – מדובר על חוזה אחד ,צומת סביון ,אבל בעצם יש שם סעיף אחד
שהוא בכלל רייספלד ,שהוא לא קשור .קצת מוזר לי למה זה לא  2חוזים נפרדים.
בעצם מדובר בתוספת של  , 50%שאם אני מבין נכון ,סעיפים חדשים אנחנו יכולים
לאשר עד . 25%

מר חיים סופר:

אתם רשאים לאשר עד  . 50%אם זה היה בתוך 25%

אנחנו עושים את זה לבד ,לא צריכים אישור מועצה.

מר ישראל צימרמן:

אם זה סעיף קיים.

מר חיים סופר:

עד  . 25%רק שיש צפי שזה מג יע למעל  , 25%חייבים

מועצה .זו הסיבה שאנחנו מביאים למועצה .בדרך כלל המכרזים שלהם הם לא רק
לקבלן נגיד שעושה כבישים ,סתם בתור דוגמא ,לא מגבילים במכרז – תעשה כביש
מפה עד לפה .נותנים לו היקף העבודה ,טבלה מה המחיר של כל ק"מ ,ואז אנחנו
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מנצלים את ההזדמנות ,לפעמים יש לנו עבודה פה ,עבודה שם ,שלא נוציא מכרז
נוסף .כי עלות של מכרז נוסף היא עולה עשרות אלפי  ₪חוץ מהזמן .אז אם יש לנו
הסכם כזה שמאפשר לנו עוד כמה עבודות בתוך המתחם וגם בלוח זמנים מהיר,
הוא כבר נמצא בשטח ,ויש לנו עוד עבודה כזאת של  1-1.5מיליון  ₪מתוך כל
הפרויק ט הזה ,לא מגיע ל  , 3% - 2% -שווה לנו במקום לצאת למכרז ספציפי ,אנחנו
עלולים לקבל על העבודה הספציפית הזאת מחיר הרבה יותר יקר .המחירים שאתה
מקבל על עבודה מאוד גדולה ,אתה מקבל...

מר ישראל צימרמן:

זאת אומרת ,הוא עכשיו מוסיף באותו תמחור של אותו

מכרז? המחיר הוא לקי לומטר ,לא יודע מה היחידה?

מר חיים סופר:

בטח ,בטח .אנחנו מנצלים את ההזדמנויות האלה.

לפעמים מכרזים שהם מחירים טובים ,שווה לנו להגדיל רק כדי לא לצאת למכרז.

מר ישראל צימרמן:

מה שאתה אומר ,התועלת באי מכרז ,גדולה -

מר חיים סופר:

כל עוד זה חוקי ,אני מביא א ת זה חוקי שקוף .אני לא

מסתיר.

מר ישראל צימרמן:

אני רק לא הבנתי ,חיפשתי בגוגל אם זה  25%או , 50%

סעיף חדש ,סעיף קיים.

עו"ד אלון רום:

אני אבקש שההצבעה תהיה עד לגובה של  . 50%במקום

שיירשם  . 25%זו טעות ניסוחית ,אני מסכים איתך.

מר מיכלס גיל:

אלונה ,אני מת פלא על יך.
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מר דאלי משה:

אלונה ,אל תשבי .בשביל מה?

גב' אלונה בומגרטן:

חבל שהוא לא אמר לי ,הוא הכריח אותי לבוא.

מר רון מלכה:

אוקיי ,אז להביא הצבעה עד לגובה של  50%אתה אומר?

אוקיי .יש עוד שאלות בהקשר לסעיף הזה? אז אני משנה בהתאם להערת היועץ
המשפטי .אני מקריא את הסעיף בהתאם להמלצתו של היועץ המשפטי .אישור
הגדלת חוזה קבלן עד ל  50% -עבודות פיתוח צומת סביון קא . 300 /מי בעד? פה
אחד.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת חוזה קבלן עד ל  , 50 % -עבודות פיתוח
צומת סביון קא. 300 /

בעד

.6

פה אחד.

שונות.

מר רון מלכה:

חבר 'ה ,בסעיף שונות יש לנו  3עניינים שאני רוצה

להעלות כאן .סעיפים פרוצדוראליים בעיקרון .הראשון ,אישור מורשי חתימה של
בתי ספר חשבונות הורים .החשבון הראשון הוא בבית ספר שילה ,אישור מורשי
חתימה בית ספר שילה ,חשבון הורים מספר  556692בנק הפועלים ,סניף  , 656גב'
רמה אלקיים זאת מנהלת בית הספר ,ת.ז . 22967673 .גב' הילה כהן גדול ,ת.ז.
 , 305462418מזכירת בית הספר .גב' שלי דנה דויטשמן ,ת.ז , 22866452 .נציגת
הורים .אני ממשיך להקריא בתי ספר אחרים שנצביע ביחד.
אישור מורשי חתימה בית ספר רימונים ,חשבון רשות מספר  , 273300בנק מזרחי
טפחות ,סעיף  . 467גב' נעה ולבר מנהלת בית הספר ,ת.ז , 59813055 .גב' נילי גרין
ת.ז , 024695710 .מנהלנית בית הספר.
בית ספר נוסף בית ספר בראשית ,בית ספר אנתרופוסופי ,חשבון רשות מספר
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 , 341799בנק מזרחי טפחות ,סניף  , 467גב' שירלי לוי שטרית ,מנהלת בית הספר
ת.ז , 027463801 .גב' מירי שרון ת.ז , 032808933 .מזכירת בית הספר .אני מזכיר,
חשבונות הורים .מי בעד? פה אחד.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר מורשי חתימה בחשבונות הורים בבתי ספר
כדלקמן:
בית ספר שילה  -חשבון הורים מספר  556692בנק הפועלים ,סניף
 , 656גב' רמה אלקיים זאת מנהלת בית הספר ,ת.ז . 22967673 .גב'
הילה כהן גדול ,ת.ז , 305462418 .מזכירת בית הספר .גב' שלי דנה
דויטשמן ,ת.ז , 22866452 .נציגת הורים.
בית ספר רימונים  -חשבון רשות מספר  , 273300בנק מזרחי טפחות,
סעיף  . 467גב' נעה ולבר מנהלת בית הספר ,ת.ז , 59813055 .גב' נילי
גרין ת.ז , 024695710 .מנהלנית בית הספר.
בית ספר בראשית – בית ספר אנתרופוסופי ,חשבון רשות מספר
 , 341799בנק מזרחי טפחות ,סניף  , 467גב' שירלי לוי שטרית,
מנהלת בית הספר ת.ז , 027463801 .גב' מירי שרון ת.ז, 032808933 .
מזכירת בית הספר.

בעד

פה אחד.

מר רון מלכה:

סעיף שני ,כפי שאתם יודעים ,מידי שנה מה שמרכיב את

טקס יום השואה זה סיפור של אחת המשפחות בעיר ,שבעצם מספרים את סיפורה
בטקס בפני התושבים ,בדרך כלל אלה טקסים מאוד מרגשים וסיפורים מאוד
מרגשים .בסיפור של המשפחה ה שנה משולבים  2חסידי אומות העולם שהם
הולנדים ,ממשפחת חסידי העולם שחשוב לנו לטובת הטקס שהם יהיו שותפים  .כדי
להביא אותם לארץ אנחנו מבקשים לממן להם את הטיסה ,ואנחנו רוצים לאשר פה
עלות של עד  ₪ 5,000להביא אותם לטובת ההשתתפות שלהם ,זה טקס מרגש.
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מר נפתלי כהן :

כל אחד?

מר ניר טאקו :

לא ,לא ,לא ,ביחד.

מר רון מלכה:

ביחד .לטובת ההשתתפות שלהם בטקס.

מר מיכלס גיל:

בתאי שזה לא יהיה באזור קורונה.

מר רון מלכה:

בהולנד עדיין אין אזהרת מסע .מי בעד?

מר ניר טאקו :

פה אחד.

גב' אלונה בומגרטן:

מה עם פולין ,נוסעים?

מר רון מלכה:

לגבי פולין ,אני תיכף אספר לכם.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר מימון טיסה של  2חסידי אומ ות הולנד מהולנד
לטקס יום השואה בסכום כולל של עד .₪ 5000

בעד

פה אחד.

מר רון מלכה:

דבר שלישי ,אישור להגדלת תב"ר  , 2368מבנה צופים

בסך  .₪ 194,075אתה רוצה ל הגיד משהו על זה ,רועי?

מר רועי כהן:

מבנה הצופים שנבנה פה בפסגת אונו ,הפרויקט הסתיים

לפני קרוב ל  3 -שנים ,והיתה מחלוקת ,היה איזשהו דו"ח ביקורת שנעשה על
הפרויקט ,והיתה מחלוקת מול הקבלן בהיקף של כמה מאות אלפי  ₪לאור
חישובים ובדיקות ואזמדים שהוא היה צריך לספ ק .בסופו של יום בתהליך הגענו
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איתו להליך שלקח לא מעט זמן .בסופו של יום הגענו איתו להליך של פשרה
שבמסגרתו  ₪ 311,000שהיה מחלוקת לגביהם ,סיכמנו שאנחנו נשלם לו כ 141,000 -
 ₪פלוס מע"מ והסכום והסכום שמגלם פה מגלם פה גם את שכר הטרחה של
המפקח בהתאם לחוזה ...החברה ה כלכלית ,כך שסך הסכום עומד על .₪ 195,000

מר רון מלכה:

 ₪ 194,075זה הסכום המדויק .יש למישהו שאלות? מי

בעד? פה אחד .זהו .אני סוגר את הישיה ,תודה רבה לכם.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר  , 2368מבנה צופים בסך 194,075
.₪

בעד

פה אחד.

סיום הישיבה !
_______________
רון מלכה
מ"מ וסגן ראש העיר

_ _____________
חיים סופר
מנכ"ל העירייה

18

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר  18/20מיום 24.2.20

קובץ החלטות
.1

אישור העסקת מר ליאור בן טריה ת.ז 040678567 .כגזבר העירייה
בחוזה אישי בגובה  95% - 85%משכר בכירים באישור משרד הפנים.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר העסקת מר ליאור ב ן טריה ת.ז040678567 .
כגזבר העירייה בחוזה אישי בגובה  95% - 85%משכר בכירים באישור
משרד הפנים.

בעד
.2

פה אחד.
אישור קביעת מורשה חתימה לגזבר ליאור בן טריה ,ת.ז040678567 .
עם כניסתו לתפקיד.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר קביעת מורשה חתימה לגזבר ליאור בן טריה
,ת .ז 040678567 .עם כניסתו לתפקיד.

בעד
.3

פה אחד.
אישור החלפת חברים בוועדות והתאגידים העירוניים :מר ליאור בן
טריה ת.ז 040678567 .מחליף את טירנה ססי כדירקטור בחב' הכלכלית
לפיתוח קריית אונו ,בריכת השחייה ,חבר ועדת מכרזים ,חבר ועדת
כספים ,חבר ועדת הנחות מ מסים וחבר בעמותה לחינוך מוסיקלי ,
ונציג הרשות במרכז גלעד ,מרכז גריאטרי ציבורי אזורי ומנהל רכש של
הרשות.

החלטה :

הוחלט

פה

אחד

החלפת

לאשר

חברים

בוועדות

והתאגידים

העירוניים :מר ליאור בן טריה ת.ז 040678567 .מחליף את טירנה
ססי כדירקטור בחב' הכלכלית לפיתוח קרי ית אונו ,בריכת השחייה,
חבר ועדת מכרזים ,חבר

ועדת כספים ,חבר ועדת הנחות ממסים

וחבר בעמותה לחינוך מוסיקלי ונציג הרשות במרכז גלעד ,נציג מרכז
גריאטרי ציבורי אזורי ומנהל רכש של הרשות.
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בעד

.4

פה אחד.

אישור הגדלת מכרז ניקיון של חב' שלג לבן ב . 50% -

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת מכרז ניקיון של חב' שלג לבן ב . 50% -

בעד

פה אחד.

.5

אישור הגדלת חוזה קבלן מעבר ל  , 25% -עבודות פיתוח צומת סביון
קא. 300 /

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת חוזה קבלן עד ל  , 50 %עבודות פיתוח
צומת סביון קא. 300 /

בעד
.6
החלטה :

פה אחד.
שונות.
הוחלט פה אחד לאשר מורשי חתימה בחשבונות הורים בבתי ספר
כדלקמן:
בית ספר שילה  -חשבון הורים מספר  556692בנק הפועלים ,סניף
 , 656גב' רמה אלקיים זאת מנהלת בית הספר ,ת.ז . 22967673 .גב'
הילה כהן גדול ,ת.ז , 305462418 .מזכירת בית הספר .גב' שלי דנה
דויטשמן ,ת.ז , 22866452 .נציגת הורים.
בית ספר רימונים  -חשבון רשות מספר  , 273300בנק מזרחי טפחות,
סעיף  . 467גב' נעה ולבר מנהלת בית הספר ,ת.ז , 59813055 .גב' נילי
גרין ת.ז , 024695710 .מנהלנית בית הספר.
בית ספר בר אשית – בית ספר אנתרופוסופי ,חשבון רשות מספר
 , 341799בנק מזרחי טפחות ,סניף  , 467גב' שירלי לוי שטרית,
מנהלת בית הספר ת.ז , 027463801 .גב' מירי שרון ת.ז, 032808933 .
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מזכירת בית הספר.
בעד

פה אחד.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר מימון טיסה של  2חסידי אומ ות הולנד מהו לנד
לטקס יום השואה בתאום כולל של עד .

בעד

פה אחד.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר  , 2368מבנה צופים בסך 194,075
.₪

בעד

פה אחד.

_______________
רון מלכה
מ"מ וסגן ראש העירייה

______________
חיים סופר
מנכ"ל העירייה
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