עיריית קרית אונו
לשכת מנכ"ל העירייה

פרוטוקול מישיבת מועצה
מן המניין מס' 31/11
מיום רביעי ,ב' בניסן תשע"א06.04.2011 ,

 -הופק ע " י  :בונוס פרוטוקולים בע " מ  ,טלפון - 03-5373237 :

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 11/11

השתתפו ה"ה:
רון מלכה -

חבר המועצה

כוכבי יוסי -

חבר המועצה

ג'ורג'י אילן -

חבר המועצה

גל ישראל -

חבר המועצה

קרפ דורון -

חבר המועצה

בומגרטן אלונה -

חברת המועצה

סבו יעקב -

חבר המועצה

ארבל ליאת -

חברת המועצה

ציזר איציק -
עודד קירש -

חבר המועצה
חבר המועצה

כהן נפתלי -

חבר המועצה

לא השתתפו ה"ה:
יוסי נשרי -

ראש העירייה

כחלון עמי -

חבר המועצה

דבורה שי -
גורט עמרם -

חבר המועצה
חבר המועצה

מוזמנים קבועים:
גדי לייכטר -
גרשון טוסק -

מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה

דניאלה גז -

יועצת משפטית

דני שווץ -

מבקר העירייה

אנדה בר -

מהנדסת העיר
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על סדר היום :

.1

דיווח ראש העיר .

.2

אישור תב " ר עבור התי יעלות אנרגטית ע " ס  250אש " ח .

.3

אישור תב " ר מבני חינוך חט ' בן צבי ע " ס  3.200מליון ( מקורות משרד חינוך
 2,250מליון ) .

.4

אישור תב " ר שדרוג מדרכות ונגישות ע " ס  1.5מליון . ₪

.5

אישור תב " ר צומת קורצ ' ק  /שטרן ע " ס  2מליון (  70%משרד התחבורה ).

.6

אישור תב " ר שדרוג גני מש חקים ע " ס  500אש " ח .

.7

אישור תב " ר למתקני בטיחות בדרכים ע " ס  200אלש " ח .

.8

אישור תב " ר רכישת מחשבים למוסדות חינוך ע " ס  1.185מליון ממקורות
מפעל הפיס לשנת . 2011

.9

אישור הגדלת תב " ר מעון יום פסגת אונו מ 2.5 -מליון ל 4 -מליון מקורות
מימון  1.3 :מליון הפחתה מתב " ר ק ומה ב ' במעון יום רייספלד ותוספת
לתב " ר מעון יום בפסגת אונו  1.2 .מליון ( צמוד בריבית שתסוכם בין המתנ " ס
לגזבר ) החזר כדמי שימוש מהמתנ " ס בפריסה חודשית  1.5 .קרנות הרשות .

. 10

אישור שינוי מקורות מימון לתב " ר  ( 2223ביה " ס אביגדור ורשה ) ממקורות
העירייה למקורות משרד ה חינוך ע " ס  3מליון . ₪

. 11

אישור תב " רים לסגירה עפ " י רשימה מצורפת .

. 12

אישור כי חוקי העזר של קרית אונו המופיעים בהצעה החלטה המצ " ב יוסיפו
לחול והאכיפה הסביבתית ת תבצע מכוחם .

. 13

אישור ועדה למיגור אלימות בהרכב  :ראש העירייה  ,מנכ " ל העירייה  ,מנהל
אגף החינוך  ,מנהל פיקוח עירוני  ,מנהל בטחון  ,מנהל אגף רווחה  ,יועץ
לענייני אזרחים ותיקים  ,נציג משטרה  2 ,חברי  /ות מועצה  ,רון מלכה ועודד
קירש  ,מנהל יח ' למניעת אלימות סמים ואלכוהול .

. 14

אישור חוזה בכירים לגב ' גילה ספיר עוזרת ראש העירייה 30% -משכר
בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים .
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. 15

אישור העסקה בחוזה בכירים לפי גודל הרשות דרגה  5עפ " י נתוני הלמ " ס
ובהתאם להנחיות משרד הפנים .

. 16

הצגת דו " ח כספי  2009ודו " ח רבעוני דצמבר  – 2010סופי משרד הפנים .

. 17

שונות .
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מר איציק ציזר :

ערב טוב לכולם  .אני שמח לפתוח את ישיבת מועצת העיר

מן המניין מס '  . 31/11בשם כולם  ,אני מכאן שולח איחולי החלמה ליוסי שנפצע
תוך כדי משחק ביום הספורט של בית ספר ניר ביום שישי  ,ואנחנו מקווים שהוא
יחלים במהרה  .ומי שינהל את הישיבה היום  ,לצערכם זה אני .

סעיף  : 2אישור תב " ר עבור התייעלות אנרגטית ע " ס  250אש " ח .

מר אי ציק ציזר :

דיווח ראש העיר  .מכיוון שהוא לא פה  ,אז אני לא אדב ר

בשמו  .נושא מס '  – 2אישור תב " ר עבור התייעלות אנרגטית ע " ס  250אש " ח  .גדיל
תסביר בכמה מילים איזה נושאים יש בתב " ר הזה .

מר גדי לייכטר :

אנחנו רוצים להקצות  250אש " ח  ,מדובר בהתייעלות

אנרגטית לחיסכון בח שמל  ,במוסדות חינוך  ,מוסדות ציבור  .כחלק מהעניין זה
לערוך סקר שבו הוא מצביע מה יכולת החיסכון בכל מוסד  ,ועל פי זה לעשות את
תכנית העבודה להחלפה של האמצעים שהם חוסכים  .למשל  ,אני אתן סתם דוגמא ,
החלפת נורות חסכוניות  ,התקנת גלאים במקומות מסוימים שמכבים את החשמל
וא ז ברגע שאין אף אחד וכדומה .

מר איציק ציזר :

שעוני שבת  ,מפסקים .

מר גדי לייכטר :

שעוני שבת  .בקיצור  ,על פי הסקר לבצע  .אני יכול לומר

שמראש זה לא סכום גדול  ,זה לא יקיף את הכל  ,אבל אנחנו רו צים להתחיל ולפי
זה נבקש הגדלות אם צריך .

גב ' ארבל ליאת :

זה מה שדיברנ ו בוועדת כספים ?
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מר גדי לייכטר :

כן  ,כן  ,כן .

מר איציק ציזר :

שאלות  ,משהו ? מעלה את זה להצבעה  .מי בעד ?

גב ' ארבל ליאת :

שנייה רגע  ,את התוצאות של הסקר אתה מביא למועצת

העיר ? אני רוצה פשוט אחר כך לדעת לפי הסקר  ,אנחנו משקיעים  250אש " ח בסקר ,
כמה אנחנו צפויים לחסוך ?

מר גדי לייכטר :

כן  ,כן  .זה כן  ,אין בעיה  ,אני אעביר לך את זה  ,אין

בעיה  .מקובל .

מר איציק ציזר :

מי בעד ?

מר גדי לייכטר :

בעד  :ג ' ורג ' י  ,נפתלי  ,קירש  ,ציזר  ,רון  ,כוכבי  ,ישראל גל ,

דורון קרפ  ,ליאת ארבל .

מר איציק ציזר :

מי נגד ? מי נמנע ?

מר גדי לייכ טר :

נמנע  ,סבו .

מר איציק ציזר :

סבו  ,אתה לא משתתף בהצבעה הזאת ?

מר גדי לייכטר :

לא משתתף זה נמנע .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר תב " ר עבור התייעלות אנרגטית ע " ס 250
אש " ח .
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בעד ( ) 9

אילן ג ' ורג ' י  ,נפתלי כהן  ,עודד קירש  ,איציק ציזר  ,רון מלכה ,
יו סי כוכבי  ,ישראל גל  ,דורון קרפ  ,ליאת ארבל .

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 1

יעקב סבו .

סעיף  : 3אישור תב " ר מבני חינוך חט ' בן צבי ע " ס  3.200מליון ( מקורות משרד
חינוך  2.250מליון ).

מר איציק ציזר :

סעיף  - 3אישור תב " ר מבני חי נוך חט ' בן צבי ע " ס 3.200

מליון משרד חינוך מקצה  . 2.250סבו  ,איחרת  .תן לנו להתנהל פה .

מר נפתלי כהן :

מר סבו  ,יש ראש עיר חדש  ,תכבד אותו ואל תפריע .

מר סבו יעקב :

אמרתי שאני רואה את זה ואני רק מקווה שזה יימשך

תקופה ארוכה -ארוכה .

מר נפתלי כהן :

לא בנסיבות האלה  ,עד פה .

מר איציק ציזר :

סעיף מס '  , 3אני אסביר במהירות  .אנחנו קיבלנו אישור

ממשרד החינוך להוסיף כיתות בחטיבת בן צבי  .אנחנו הולכים להזיז את הספרייה
שבחטיבה אל מעל הג ' ודו  .במקום הספריה לבנות  3מעבדות  ,ומעל הספריה לבנו ת
עוד  3מעבדות  .לסיפור הזה קיבלנו  2.5מיליון  , ₪ואנחנו מוסיפים את ההפרש של
 3.2מילי ון  . ₪התחילו לעבוד על זה  .אנחנו מקווים שבש נה הבאה זה כבר יקרה  .יש
למישהו שאלות על זה ? מי בעד ?

מר נפתלי כהן :

סליחה  ,מה המקורות ?
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מר גדי לייכטר :

כתוב .

מר נפתלי כהן :

זה לא מספק אותי  .זה לא עונה לי ככה  .אני משקיע שם

הרבה יותר כסף  .מה אתה מחייך לי כמו  ,לא רוצה להגיד מה .

מר איציק ציזר :

לא הבנתי  ,מה השאלה .

מר נפתלי כהן :

אני אסביר לך מה השאלה  .אני קודם כל  ...לראש העיר

מה ה שאלה  ,לממלא מקום ראש העיר  .הלא ידוע שזה לא סוף פסוק בקטע של
הבנייה .

מר איציק ציזר :

למה ?

מר נפתלי כהן :

אנחנו מתחילים ב 7 -מיליו ן  ,בסוף אנחנו צריכים להביא

כסף מהתב " רים .

מר גרשון טוסק :

זו תוספת .

מר נפתלי כהן :

אני יודע  .זה לא ייגמר בזה לדעתי  ,ואני אומר פה על

השולחן  ,והדברים מוקלטים  ,אנחנו צריכים להביא כסף מהמקורות של העירייה .
עם כל הכבוד  ,מקורות העירייה  ,יש לנו מה לעשות איתם  .א ני לא מוכן להיות שק
החבטות של משרדי הממשלה  ,אם זה אתה מחזיק תיק החינוך  ,אם זה ראש העיר ,
אם זה המנכ " ל או אם זה הגזבר  .תכתתו את רגליכם לירושלים ותדאגו להביא כסף
ותוספות  ,ולא להוציא ממקורות הרשות  .ואני מדבר בכל הרצינות  ,כי כבר נתקלנו
בתופעה הזאת  ,והמבין  ,מי ש רוצה לדעת מה אני מדבר  ,יודע מה אני מדבר .
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מר ג ' ורג ' י אילן :

נפתלי  ,אבל זה לא עובד ככה  .כ י פה רשום אישור תב " ר

מבנה חינוך  .אז מחזיק תיק החינוך יסמן  Vעל היום  ,ואחרי זה ישברו את הראש ,
עוד שנה  ,שנה וחצי  ,מאיפה להביא את הכסף .

מר נפתלי כהן :

אני אומר את זה בא מת  ,לא מתוך חס ושלום  ...על

מישהו פה  ,שלא יהיו אי הבנות  .פה כואב לי הקטע שאני לוקח כסף שאני יכול
לעשות בו הרבה דברים לטובת התושב  ,ואני לא נגד חינוך  ,אני בעד חינוך .

מר איציק ציזר :

מה אתה רוצה להגיד  ,שזה לא ייגמר ב? 3.2 -

מר נפתלי כהן :

אני יודע מראש שזה-

מר איציק ציזר :

לפי מה אתה אומר את זה ?

מר נפתלי כהן :

לפי מה שאני יודע .

מר איציק ציזר :

אילן ג ' ורג ' י כבר יודע שצריכים להביא כסף אחרי זה

מהבית  ,זה כבר הבנתי  .אבל מאיפה אתה יודע שזה לא ייגמר ב? 3.2 -

מר נפתלי כהן :

עדיף שאני לא אדבר את זה לפרוטוקול .

מר איציק ציזר :

לא  ,אנחנו תיכף מגיעים לסעיף מס '  11באישור תב " רים ,

אנחנו הולכים לסגור  20תב " רים  ,שהדיוק בהם הוא כמעט  . 100%אז איך אתה
מסיק מסקנה שדווקא בתב " ר הזה בעוד שנה ...

מר נפתלי כהן :

אני לא אענה לך לפרוטוקול  ,מר ציזר  .יש דברים

שהשתיקה יפה להם .
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מר איציק ציזר :

עוד מישהו רוצה להעיר לסעיף הזה ?

מר נפתלי כהן :

גרשון  ,אתה רוצה לענות משהו ?

מר גרשון טוסק :

אני רוצה לציין שמצוין במפורש בסעיף  ,וגם יש לי את

האסמכתא  ,ואני חושב שגם לכולכם  ,שמשרד החינוך משתתף ב 2.5 -מיליון  , ₪זה
לא פשוט .

מר איציק ציזר :

לא  ,הוא אומר שהמספרים הם לא נכונים  ,זה יעלה

יותר .

מר גרשון טוסק :

זה בניית כיתות חדשות  ,תוספת .

מר נפתלי כהן :

אז אתה יודע שמשרד החינוך  ...משתתף גם בפנימיות

וגם בגנים וגם לפיתוח חצרות של בתי ספר ? ידוע לך את זה  ,אדוני ? אז מה  ,זה
חדש לך ? מה  ,אתה מפתיע אותי פה ? לא הבאת לי מתנה  .מגיע לנו את זה בדין ,
אנחנו לא מקבצים נדבות  .צריך לדעת לעשות את המלחמה במקומות הנכונים
ולמשוך את הכספים  .מי שאין לו זמן לעשות את הדברים האלה  ,שישים את
המפתחות וילך הביתה .

מר עודד קירש :

היית פעם במשרד החינוך ?

מר נפתלי כהן :

חמודי  .היי תי והבאתי הרבה כסף  ,לא ממשרד החינוך ,

יש פה גזבר שיעיד על זה .

מר עודד קירש :

אני שואל על משרד החינוך .
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מר נפתלי כהן :

הייתי במשרד החינוך  ,עודד  .אל תדליק אותי .

מר עודד קירש :

היית שם פעם ?

מר נפתלי כהן :

אתה רוצה להדליק אותי ? אני אומר לך שהייתי .

מר א יציק ציזר :

עוד משהו ? מישהו רוצה עוד משהו להעיר ? מי בעד ?

מר גדי לייכטר :

בעד  :פה אחד .

מר נפתלי כהן :

אני אומר את זה מתוך כאב  ,שלא יבואו ייקחו כסף

מהבית .

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר תב " ר מבני חינוך חט ' בן צבי ע " ס  3.200מליון
( מקורות משרד חינוך  25250מליו ן ) .

בעד

פה אחד .

סעיף  : 4אישור תב " ר שדרוג מדרכות ונגישות ע " ס  1.5מליון . ₪

מר איציק ציזר :

סעיף מס '  – 4אישור תב " ר שדרוג מדרכות נגישות על

ס " ס  1.5מיליון . ₪

גב ' ארבל ליאת :

אין  matchingלתב " ר הזה ?

מר גדי לייכטר :

לא .
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מר איציק ציזר :

חברים  ,שאלות על סעיף מס '  . 4מי בעד ?

מר גדי לייכטר :

פה אחד .

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר תב " ר שדרוג מדרכות ונגישות ע " ס  1.5מליון
.₪

בעד

פה אחד .

סעיף  : 5אישור תב " ר צומת קורצ ' ק  /שטרן ע " ס  2מליון  70% ( ₪משרד
התחבורה ).

מר איציק ציזר :

 – 5אישור תב " ר צומת קורצ ' ק  /שטרן ע " ס  2מיליון ,

 70%משרד התחבורה  30% ,מהרשות  .שאלות ? מי בעד ?

מר גדי לייכטר :

החלטה :

פה אחד .

הוחלט פה אחד לאשר תב " ר צומת קורצ ' ק  /שטרן ע " ס  2מליון ( 70%
משרד התחבורה ).

בעד

פה אחד .

סעיף  : 6אישור תב " ר שדרוג גני משחקים ע " ס  500אש " ח .

מר איציק ציזר :

אישור תב " ר שדרוג גני משחקים ע " ס  500אש " ח  .גני

משחקים זה גנים בפארקים  ,לא גני משחקים של גני ילדים .
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מר גדי לייכטר :

גנים ציבוריים .

מר נפתלי כהן :

אפשר קצת הסבר משהו לנושא הזה ? ראיתי את החומר ,

לא הבנתי אותו .

מר גדי לייכטר :

אנחנו מדברים על שדרוג של גני משחקים ציבוריים ,

למשל בגינת  ...בעוד מקומות שיש לנו גינות משחקים  ,שבהם צריך להחליף או
מגמשת  ,או מתקנים  ,או טיפה לסדר את הגן .

גב ' ארבל ליאת :

זה כולל הצללה ?

מר גדי לייכטר :

כן  ,אם צריך זה כולל  .כל מה שקשור בגן .

גב ' ארבל ליאת :

צריך בכל גני המשחקים  ,גם באלה ש יש .

מר גדי לייכטר :

אז אנחנו בגנים החדשים עושים .

מר נפתלי כהן :

יש פארקים או גינות שמונצחים  ,האם פנו לאלה

שהנציחו לשדרג ?

מר גדי לייכטר :

הם כבר מתו  ,אין עם מי לדבר .

מר נפתלי כהן :

לא  ,אבל יש לנו גם חיים  .אני מדבר בשיא הרצינות .

מר גדי לייכטר :

איפ ה ? דוגמא  .כל מי שתרם פה אחת  ,לא רוצה .

מר נפתלי כהן :

מחר

תצטט

אותי
13

מהפרוטוקול .

אל

תשחק

איתי

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 11/11

משחקים .

מר גדי לייכטר :

תקשיב רגע  .זה נכון מה שאתה אומר  ,אבל יש כאלה

שתרמו  ,והם היום לא מעוניינים  .אני כבר בדקתי .

מר נפתלי כהן :

פנו אליהם ? למה לא לפנות ? ' אני משדרג את הגן  ...את

היקיר שלך '  .סליחה  ,למה לא ? אני בקטע הזה דואג .

מר איציק ציזר :

נפתלי אומר שאם יש גן על שם מישהו  ,ניתן גם לפנות

ולשאול את המשפחה אם רוצים לעזור בשדרוג .

מר נפתלי כהן :

נכון  .למה לא ?

מר איציק ציזר :

הצעה יפה  ,בסדר גמור .

גב ' ארבל ליא ת :

לא קיבלתי תשובה לשאלה שלי מקודם  ,כי התפרצתי

לדברי נפתלי  .כל גני המשחקים צריכים הצללה  ,אוקיי ? השאלה שלי  ,אם השדרוג
הזה כולל גם הצללה בגנים שאין בהם כרגע ?

מר גדי לייכטר :

בגן שאנחנו מטפלים וצריך  ,אנחנו עושים  .זה לא מקיף

את כל הגנים בעיר  ,זה ברור .

גב ' ארבל ליאת :

זה ברור לחלוטין .

מר גדי לייכטר :

אבל גן חדש  ,אנחנו מטפלים בו  ,עושים  .ברימון למשל

עכשיו  ,מתקינים  ,שמים הצללה .
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מר סבו יעקב :

ערב הבחירות האחרונות בשנת  , 2008העירייה התקשרה

עם חברה שקוראים לה ' גנים ושושנים ' ,בהסכם ארוך טווח של  5שנים למיטב
ז כרוני  ,להחזקת כל הגנים בקרית אונו  ,על סמך איזו טענה שהיתה לראש העיר
שלא נמצא כאן  .אז ככה אני זוכר  .אני מדבר מזיכרון .

מר איציק ציזר :

 ..לגינון ?

מר סבו יעקב :

כן  ,של הגינון  ,שהיה גינון  ,ומתקני המשחקים  ,על סמך

הטענה שמשרד שיש דרישה שרק קבלנים מורשים יטפלו במגרשי המשחקים  ,ולכן
נתנו להם גם את הגינון והכל ביחד .

מר גדי לייכטר :

בוא נשמע .

מר סבו יעקב :

סבלנות .

מר גדי לייכטר :

לא  ,אני אומר נשמע את השאלה .

מר סבו יעקב :

סבלנות  .עכשיו כשהגורם מוריד הסבלנות לא נמצא  ,אז

יש יותר נחת ואפשר לדבר בשקט ולא להיכנס אחד לדברי חברו ובלי אלימות .
שאלתי נוגעת למי יבצע את העבודות האלה  ,והאם העירייה יש לה מחויבות לקבלן
מסוים  ,או העיריי ה הולכת לצאת למכרז על ביצוע העבודות האלה  .זו השאלה שלי .

מר גדי לייכטר :

אני אענה לך  .היום מכרז הגינון שלנו  ,הקבלן שזכה הוא

אחראי לכל הנושא של אחזקת הגינון  ,עבודות הגינון  .במקביל יש לו עוד נספח
בחוזה  ,שהוא אחראי על החזקת המתקנים לאישורים של מכון התקנים  .זה כל
חודש צריך לעבור בדיקה חודשית  ,ופעם בשנה לקבל אישור של מכון התקנים  .זה
הוא אחראי  .אם נשבר כרגע איזה  ,בוא נגיד סולם או שלב במתקן  ,הוא חייב
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להחליף את זה  ,או שרשרת נקרעת וכדומה  .כל דבר כזה חדש  ,בכלל אנחנו לא
פונים אליו  ,אנחנו פונים לקבלנים אחרים  ,לחברות החדשות  ,לא חברות אחזקה ,
ליצרנים  .והם מתמחרים על הנושא הזה  ,ומהם אנחנו קונים  .נוהל הצעת מחיר  ,זה
לא קשור לקבלנים .

מר סבו יעקב :

אני מאוד -מאוד שמח לשמוע את זה  ,כי היו לי השגות

מאוד לא נעימות על ההתקשרות ארוכת הטווח של העירייה עם אותו קבלן מסוים ,
שלטעמי לא היתה תקינה  .אבל אני שמח לשמוע את ההבהרות שלך .

מר איציק ציזר :

מי בעד ?

מר גדי לייכטר :

פה אחד .

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר תב " ר שדרוג גני מש חקים ע " ס  500אש " ח .

בעד

פה אחד .

סעיף  : 7אישור תב " ר למתקני בטיחות בדרכים ע " ס  200אלש " ח .

מר איציק ציזר :

 – 7אישור תב " ר למתקני בטיחות דרכים ע " ס 200

אלש " ח  .הכוונה לכל מיני אביזרים שקשורים לבטיחות בדרכים  ,כמו שעוני
המהירות שיש לנו בלוי אשכול  ,במפרים וכל מ ה שאנחנו צריכים סביב בית הספר
החדש באביגדור ורשה לקראת הפתיחה שלו  .אנחנו רוצים לעשות ברזלם שהילדים
לא יוכלו לקפוץ מהמדרכות לכבישים וכהנה וכהנה .

מר סבו יעקב :

האם יש איזה תעדוף בקביעת הנושאים שבהם יוצאו

הסכומים האלה ? ומי קובע את התעדוף ? האם נעשה סקר בטיחו ת שאנחנו יודעים
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היכן אנחנו הולכים להשקיע את הדברים האלה וכיצד הסכום הזה נקבע ? כי
ה ₪ 00,000 -נראה לי סכום נמוך מאוד  .הייתי שמח בהזדמנות הזאת קצת לשמוע
פרטים  ,ככל שאתם יודעים על מצב תאונות הדרכים  .בשעתו לפני כשנה או שנתיים ,
קרית אונו הוכרזה כאח ת הערים המסוכנות בישראל .

מר ג ' ורג ' י אילן :

הבנתי שהיום היתה פה תאונה לא קטנה בכלל .

גב ' ארבל ליאת :

היתה תאונה מאוד קשה היום  4 .פצועים  .הנהג איבד

שליטה .

מר גדי לייכטר :

רכב אחד  .אני יכול לתת פרטים  .זה היה באינטרנט ,

ובפועל אנחנו גם שמענו  .בחור צעיר שנה ג במוסטנג  ,נסע בשלמה המלך לכיוון לוי
אשכול  .כנראה החליט שהוא רוצה להראות לכולם מה היכולות של הרכב  .לקח את
הסיבוב יחד  ,כנראה איבד את השליטה  ,ועלה למדרכה  .שם הוא פגע ב 4 -הולכי
רגל  ,ביניהם אם וילד  .כל ה 4 -פונו לבית חולים  .זהו  ,זה מה שיש לעדכן לגבי
העניין הזה  .על יד השלט האלקטרוני .

מר סבו יעקב :

אגב  ,השלט האלקטרוני  ,זה לא בטיחותי באופן מיוחד

לדעתי  .כשאני עובר  ,אני מסית את תשומת הלב מהדרך .

גב ' בומגרטן אלונה :

גדי ,

שלא

יתבעו

אותך ,

יגידו

ראינו

את

השלט

האלקטרוני .

מר סבו יעקב :

נכון  .אני עובד שם  ,זה מסית את תשו מת הלב .

מר גדי לייכטר :

במהירות שהוא נסע הוא גם לא ראה אפילו שיש שלט .
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מר ג ' ורג ' י אילן :

או שהוא ראה רק שלט .

מר סבו יעקב :

על כל פנים  ,לשאלתי .

מר גדי לייכטר :

לגבי שאלתך  ,יש לנו את בטיחות בדרכים  ,אפרת מועלם ,

שהיא אחראית על הנושא והיא מרכזת עם יועץ הת נועה את כל הנושאים האלה .
הכסף הזה כמובן מיועד אליה  ,לכל העבודות שאנחנו  ,יחד עם יועץ התנועה ,
קובעים מה כרגע בסדר עדיפות יותר דחוף  .זה מסוג הדברים שאתה יכול ל ...
מיליונים שם ולא תגיע לעניין  .זה לא התקציב היחידי  ,זה כרגע משהו מאוד
ייחודי  ,כי יש לה תקציב לפעול ות רגילות שקשורות .

מר סבו יעקב :

אבל זה כספי עירייה  ,זה לא כספי משרד התחבורה .

מר גדי לייכטר :

זה עירייה  .רוב הכסף של בטיחות בדרכים  ,אנחנו

מצליחים לקבל מהרשות . 70%

מר גרשון טוסק :

 70%מהרשות .

מר סבו יעקב :

פשוט אין פירוט  ,אז אנחנו לא יודעים לאן הכסף הזה

הולך .

מר איציק ציזר :

הבמפרים האחרונים שראיתם בקרית אונו הותיקה  ,זו

התכנית שעשינו לפני  ...של הבמפרים  .אם אתם זוכרים התחלנו ברייספלד בעקבות
התאונה ההיא  ,והמשכנו לכל העיר .

מר גדי לייכטר :

בחודש האחרון הת קנו  14במפרים ברחבי העיר .
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מר נפתלי כהן :

מאחר ואתה מדבר על במפרים  ,פסי האטה  ,העיקרון .

מר גדי לייכטר :

העיקרון  ,נתנו דוגמא כרגע  ,כן .

מר נפתלי כהן :

למה לא הולכים ועושים ספר כללי על כל העיר  ,וראיתי

כבר מה שקורה בשלמה המלך  .אז אם זה כביש ראשי לא עושים פסי הרעדה .

מר איציק ציזר :

אבל עשו  ,זה מה שאמר תי  ,לפני שנתיים עשו במפרים

לכל העיר  ,ועשו בהתחלה ברייספלד  ,אם אתה זוכר  ,בעקבות התאונה  ,ועכשיו
השלימו את כל היתר מאותו סקר  .אני לא יודע אם גמרו  .גמרו את כל מה שהיה ?

מר נפתלי כהן :

רגע  ,רגע  .יפה  ,אני רוצה ש-

מר גדי לייכטר :

אני אענה לך  ,אני יודע מה השאלה שלך  .אתה צריך

להבין שחלק מהכבישים בקרית אונו לא נחשבים באחריות סטטוטורית של
העירייה  .למשל  :ציר לוי אשכול  ,משרד התחבורה זה כביש עורקי  ,הוא קובע מה
אתה יכול לשים שם  .אם אתה רוצה לעשות עכשיו במפר  ,אתה צריך אישור משרד
התחבורה  .בגלל התנועה של האוטובוסים וכמות כ לי הרכב  ,לא מאשרים שם
במפרים  .כנ " ל יש ברחובות  ,אני יכול לתת לך דוגמאות .

מר נפתלי כהן :

יהודה הלוי  ,שלמה המלך .

מר גדי לייכטר :

שלמה המלך זה גם ציר עורקי .

מר נפתלי כהן :

יהודה הלוי .

מר גדי לייכטר :

מה יש ביהודה הלוי ? ועדת תנועה  .אם ועדת תנועה לא
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מאשר ת  ,אז לא עושים .

מר נפתלי כהן :

סליחה ? אני הריבון  ...ועדת תנועה במקרה כזה  ,שם יש

המון ת אונות .

מר איציק ציזר :

אבל שנייה  ,נפתלי  ,מה שאתה אומר זה ככה  .בזמנו

עשינו סקר  ,מי שעשה את הסקר  ,קבע מה שקבע  .עכשיו אתה אומר – יכול
שביהודה הלוי צריך לעשות במפר .

מר נפתלי כהן :

שמע מה ענו לי ועדת תנועה  ,אני רוצה שייכתב

בפרוטוקול .

מר איציק ציזר :

אז תעלה את זה לוועדת תנועה  .מה הבעיה ?

מר נפתלי כהן :

לא  ,לא  ,איציק  ,סליחה .

מר איציק ציזר :

תעלה את זה לוועדת תנועה .

מר נפתלי כהן :

העליתי את זה  .אתה תיכף תדע לאן יצטטו אותי

בפרוטוקול בבחירות הבאות  .אני מדבר פוליטיקה  ,אני החלטתי להיות פוליטיקה ,
זו ישיבה פוליטית עכשיו  ,ואני אצל את הבמה הזאת  .תקשיב טוב מה אני אומר לך .

מר ג ' ורג ' י אילן :

רגע  ,כשאתה אומר ישיבה פוליטית  ,למה אתה מתכוון ?

ציזר יגיד שהוא היה ראש העיר ישיבה אחת .

מר נפתלי כהן :

מי שרוצה להבין  ,שיבין  .כל אחד יבין מה שהוא רוצה ,

אין לי עם זה בעיה  .לגבי הבמפרים  ,עם כל הכבוד  ,מה ענו לי ? – הלכתי לוועדת
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תנועה  ,למהנדס ועדת תנועה  ,מה אמרו לי ? – זה כביש ראשי  ,אי אפשר לעשות .
אמרתי לו ' תשמע  ,אתה צודק  ,תן לי לעשות שיעורי בית  .חטאתי  ,לא עשיתי
בדיקה  ,לא עשיתי שיעורי בית '  .הלכתי לבדוק  .צירים ראשיים בתוך ערים  ,צירים
ראשיים  .קח לדוגמא גת רימון  ,שזה ציר די מכובד  ...פתח תקווה לקרית אונו
ולמרכז  ,יש שם פסי הרעדה  .קח פתח תקווה בתוך העיר עצמה בחיים עוזר  ,עשו כן .
זה ציר ראשי  ,כיכרות  .היעל ה על הדעת שכל כך הרבה תאונות  ,אני בא למהנדס ,
אז הוא אומר ' שמע  ,אני לא חושב שצריך שם  ,הסיבוב . ' ...

מר איציק ציזר :

אבל תגיד לי רגע  ,העלית את זה לוועדת תנועה ? הם דנו

בזה ?

מר נפתלי כהן :

העליתי את זה למהנדס התנועה של העירייה .

מר איציק ציזר :

בסדר  .אז אנ י מציע לך להעלות את זה במכתב לוועדת

תנועה שידונו על זה בישיבה הבאה  .מי בעד סעיף מס ' ? 7

מר גדי לייכטר :

החלטה :

פה אחד .

הוחלט פה אחד לאשר תב " ר למתקני בטיחות בדרכים ע " ס 200
אלש " ח .

בעד

פה אחד .

סעיף  : 8אישור תב " ר רכישת מחשבים למוסדות חינוך ע " ס  1.185מל יון ₪
ממקורות מפעל הפיס לשנת . 2011

מר איציק ציזר :

סעיף מס '  – 8אישור תב " ר רכישת מחשבים למוסדות
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חינוך ע " ס  1.185מיליון  ₪ממקורות מפעל הפיס  .תרחיב .

מר גדי לייכטר :

אנחנו פה מדברים על תקציב שכולו ממפעל הפיס לשנת

 . 2011מדובר על כיתת מחשבים לכל בתי הספר היס ודיים  ,כולל תפוח פיס  .חטיבות
יקבלו נתח ועוד כמות קטנה לתיכון .

גב ' ארבל ליאת :

אז כמה מחשבים בסך הכל ?

מר גדי לייכטר :

זה לא מחשבים  ,מכיוון שהתקצוב הולך לפי עמדה

קומפלט  .מסך  ,מדפסת וכדומה .

גב ' ארבל ליאת :

כמה עמדות  ,אוקיי ? לא כמה מחשבים .

מר גדי לייכט ר :

כמה דיברנו ? בערך . 130

גב ' ארבל ליאת :

ציזר  ,אחרי שהתב " ר הזה יצא לפועל וירכשו את כל

העמדות  ,מה יהיה המצב של המחשוב בבתי הספר מבחינת הנגישות של תלמידים
למחשב בזמן הלימודים ?

מר גדי לייכטר :

המחשבים האלה  ,ליאת  ,זו לא תוספת  .זה להחליף  .הרי

הקצב של המחשו ב הוא כזה שעד שאתה מגיע עם משהו חדש  ,המחשב מלפני
שנתיים -שלוש כבר ישן  .אז אנחנו רוצים להחליף .

מר גרשון טוסק :

 ...ואז הם מעבירים פינות מחשב  ,את הישנים יותר לכל

מיני פינות .

מר איציק ציזר :

בוא נאמר שהמצב שלנו אחרי ה 3 -שנים האחרונות  ,הוא
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לא בכמות הבעיה  ,י ותר באיכות  .מה שגדי אמר  ,שמחשבים  ,זאת אומרת  ,כמות
מחשבים יש  ,אבל יש כאלה שב . 286 , 386 -פה לקבל  150מחשבים במכה אחת זה
יפה  .אני יודע למשל שבתפוח פיס כיתה אחת לא מספיקה  ,אבל זו תהיה כיתה
אחת  .יש לנו כוונה בכלל בתפוח פיס לעשות איזשהו תב " ר  ,לשדרג שם כמה דברים
ש הרבה זמן  ,כמו מסכים אורקוליים ודברים אחרים  .אבל זו מתנה יפה ממפעל
הפיס .

גב ' ארבל ליאת :

אין ספק .

מר סבו יעקב :

עוד שאלה אחת מעניינת  ,ואני חושב שהפורום אולי זכאי

לתשובה  .יש קצת  ,אולי אני בא מהמקום של הפוזיציה שלי  .היום הילדים יודעים
יותר טוב מאיתנו כיצד לעבוד עם מחשבים  ,והנושא של כיתת מחשבים לשים מחשב
בבית ספר שלפני  5או  10שנים היה נחשב גולת הכותבת של החינוך  ,היום בקהילה
או באוכלוסייה שאני מנהליה  ,זו לא בעיה בכלל  ,אין בית שאין בו פחות מכמה
מחשבים  ,כמעט לכל נפש  ,והם יודעים לעבוד על זה  .ואני שואל  ,מה מטרת כיתות
המחשוב האלה ? כי הרי אנחנו לא מלמדים את הילדים לעבוד על המחשבים  ,הם
מלמדים אותנו .

מר גדי לייכטר :

יכול להיות שחלק מהכיתות האלה יהיו מחשבים ניידים ,

כדי שיוכלו לנייד אותם בין הכיתות לשיעורים מסוימים  ,עם תוכנות  .יש תוכנה
שנקראת עת הדעת  .זה חלק מהפרויק ט  .דבר נוסף  ,השימוש הרגיל  ,יש היום למשל
בתיכון  ,בגלל מגמות מסוימות  ,למשל בנושא  ,אם אני לא טועה  ,גרפיקה ,
אדריכלות וכדומה  ,יש להם תוכנות כאלה כבדות  ,שהמחשבים הישנים לא
מצליחים לסחוב אותם  .אז זה אמור להחליף את זה .

מר סבו יעקב :

זו תשובה  .בסדר גמור  ,תודה רבה .
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מר איציק ציזר :

מי בעד ?

מר נפתלי כהן :

סליחה  ,אני רוצה לשאול עוד שאלה  .מה הנתון של

החלוקה של המחשבים ו המצאה של נקודות המחשבים האלה  .איך זה הולך לפי
גודל בית ספר ? לפי פר ראש ילד ? לפי מה ?

מר גדי לייכטר :

לפי כיתות .

מר איציק ציזר :

גדי אמר כיתה לכל בית ספר יסודי .

מר נפתלי כהן :

בבקשה ?

מר גדי לייכטר :

כיתה לכל בית ספר יסודי .

מר נפתלי כהן :

הבנתי  ,תודה .

מר איציק ציזר :

וגם תפוח פיס  ,ואת היתרה ל 2 -החטיבות  .מי בעד ?

מר גדי לייכטר :

פה אחד .

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר תב " ר רכישת מחשבים למוסדות חינ וך ע " ס
 1.185מליון ממקורות מפעל הפיס לשנת . 2011

בעד

פה אחד .

סעיף  : 9אישור הגדלת תב " ר מעון יום פסגת אונו מ 2.5 -מליון ל4 -

מליון

מקורות מימון  1.3 :מליון הפחתה מתב " ר קומה ב ' במעון יום רייספלד
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ותוספת לתב " ר מעון יום בפסגת אונו  1.2 .מליון ( צמוד בריבית שתסוכם
בין המתנ " ס לגזבר ) החזר כדמי שימוש מהמתנ " ס בפריסה חודשית .
 1.5קרנות הרשות .

מר איציק ציזר :

סעיף מס '  – 9אישור הגדלת תב " ר מעון יום פסגת אונו

מ 2.5 -מיליון  ₪ל 4 -מיליון  . ₪מקורות המימון  ,אני אסביר במהירות  .בזמנו
המועצה הזאת אישרה  1.3מיליון  ₪לקומה ב ' במעו ן רייספלד שמנהל המתנ " ס .
אחרי בדיקות  ,התברר שאי אפשר לעשות את הקומה השנייה  .אנחנו לוקחים את
הכסף הזה  ,מוסיפים לו עוד  1.2מיליון  ₪שמביא המתנ " ס  ,שבעצם אנחנו לוקחים
הלוואה והוא מחזיר אותה  ,ועוד  1.5מיליון  ₪מקרנות הרשות  ,ביחד זה  4מיליון
 . ₪ואנחנו בונים בפסגת אונו מבנה של  2קומות  ,שבקומה הראשונה אנחנו עושים
מעון כמו המעון ברייספלד  ,ובקומה השנייה אנחנו נשכיר  .אחד הרעיונות היה
שאולי תאגיד המים יעבור מהקניון לשם  ,אבל זה נראה בהמשך  .ואם לא  ,זה יושכר
לצרכים אחרים שהשכירות היא של העירייה .

גב ' ארבל ליאת :

יש לי שאל ה  .מבין כל הקבלנים שבונים בפסגת אונו ,

מבחינת המטלות הציבוריות  ,אי אפשר קצת כסף להפנות גם לטובת העניין הזה ,
כדי שהתב " ר מבחינת העירייה או קרנות הרשות יהיה יותר קטן ?

מר איציק ציזר :

אתה רוצה לענות  ,ישראל ?

מר ישראל גל :

אני לא יודע מה זה מטלות ציבוריות .

ג ב ' ארבל ליאת :

אתה לא יודע מה זה מטלות ציבוריות ? בית כנסת

בשכונת רימון  ,זה לא מטלות ציבוריות ?

מר ישראל גל :

לא  ,לא מכיר  ,לא יודע מה זה .
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גב ' ארבל ליאת :

לא ? אתה רוצה לראות את המסמך .

מר איציק ציזר :

א ' – נכון לעכשיו אין שום קבלן שבונה בפסגת אונו שיש

לו מטלה ציבורית  ,נתחיל מזה  .ב ' – אם אני לא טועה  ,אין לקשור  ...לאחד שבונה
עכשיו  ,ולהגיד לו ' אדוני  ,בוא תבנה גם את הגן  ,כי אז נקדם לך ' .

גב ' ארבל ליאת :

אני לא אמרתי לקדם  .אני ממש לא אמרתי לקדם .

מר איציק ציזר :

אם מראש היתה תכנית כמו תכנית פינוי ובינוי של ש אול

המלך  ,ההמשך שלה  ,ששם מראש נקבעו מטלות ציבוריות  .אז הוא בונה עם
המטלות הציבוריות  ,כחלק מהמטלות שיש לו  .בפסגת אונו אין כזה דבר .

גב ' ארבל ליאת :

אז אני שואלת  ,מבין הקבלנים שיש להם מטלות

ציבוריות היום בקרית אונו  ,אי אפשר להקנות חלק מהכסף לטובת ה? -

מר א יציק ציזר :

הבחורה מדברת  ,מה יש לכם ?

מר ישראל גל :

אי אפשר  .היום קבלן בא  ,משלם השבחה  ,משלם אגרות

והיטלים והולך לבנות  .זה הכל .

גב ' ארבל ליאת :

ישנם קבלנים שיש להם מטלות ציבוריות .

מר נפתלי כהן :

סליחה  ,אדוני  .הלו  .בתקופה לא מזמן  ,הלא רחוקה

למיטב זכרוני  ,ראש העיר חייב כל קבלן  ,גם ששילם את כל המיסים וגם את היטלי
ההשבחה  -מטלות ציבוריות  .תפסיקו לפנק את הקבלנים פה ואת היזמים .
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מר ישראל גל :

אז מה אתה מציע  ,נפתלי ?

מר נפתלי כהן :

אדוני  ,שיגידו לי ' סחטן '  .כבר אמרו לי פה סחטן  ,שאני

רוצה לסחוט את הקבלנים  .אני לוקח את הגנים  ...הביתה  .אדוני  ,אני לא מקבל את
הגישה הזאת .

גב ' ארבל ליאת :

אני לא אומרת בכלל לקדם תכניות בתמורה לשום דבר ,

זה ממש לא מה ש-

מר איציק ציזר :

מה ההצעה שלך  ,נפתלי ? בואו נשמע את ההצעה של

נפתלי .

מר נפתלי כהן :

אני אומר דבר כזה  .שיגידו מה שרוצ ים  ,מהידיעות שלי ,

ומהידע שאני יודע  ,מהכמה ימים שאני נמצא במועצת העיר  ,יש אפשרות להטיל
מטלה ציבורית  ,וכבר הטלנו על קבלן שעשה פה  ,ואנחנו יודעים את המשרדים
ואתה גנים  ...על מצלאוי והרוגי מלכות בבל  .אין שום סיבה בעולם שאני אפנק פה
את היזמים ואני אעבוד בשבילם  .ה עיר הזאת צריכה גם ליהנות מהגובה של
הבניינים מכל המגדלים האלה  .זה חוקי לחלוטין  .ומי שיגיד לא חוקי – סליחה אם
אני פוגע פה במישהו  ,אני חושב שהוא טועה  .ואני מוכן גם לתקן אותו  ,אם מישהו
חולק עליי בקטע הזה  .אין מצב לתת אוטומט  .תאמין לי  ,ציזר  ,אני לא צריך לשים
יל דים בתוך קרוואן בגן על מקלט  ,זה בכלל לא מכובד  ,או במעברה  ,מה שקורה
במרכז לאומנויות של שנות ה . 50 -יש יזמים  ,אפשר בדרכים טובות להביא אותם
שהם לבד ירצו לתת .

מר איציק ציזר :

אוקיי  .עוד מישהו ?

מר גדי לייכטר :

פה אחד .
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החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב " ר מע ון יום פסגת אונו מ 2.5 -מליון
ל 4 -מליון מקורות מימון  1.3 :מליון הפחתה מתב " ר קומה ב ' במעון
יום רייספלד ותוספת לתב " ר מעון יום בפסגת אונו  1.2 .מליון ( צמוד
בריבית שתסוכם בין המתנ " ס לגזבר ) החזר כדמי שימוש מהמתנ " ס
בפריסה חודשית  1.5 .קרנות הרשות .

בעד

פה אחד .

סעיף  : 10אישור שינוי מקורות מימון לתב " ר  ( 2223ביה " ס אביגדור ורשה )
ממקורות העירייה למקורות משרד החינוך ע " ס  3מליון . ₪

מר איציק ציזר :

סעיף מס '  – 10אישור שינוי מקורות מימון לתב " ר 2223

בית הספר אביגדור ורשה ממקורות העירייה למקורות משרד החינוך ע " ס  3מילי ון
 . ₪קיבלנו אישור ל שלב ב ' ,אנחנו התחלנו בבנייה כבר את שלב א ' ואת שלב ב ',
ששלב א ' אושר ע " י משרד החינוך ושלב ב ' לא אושר  ,ובמהל ך הבנייה הם אישרו
לנו גם את שלב ב ' ,לכן אנחנו מסיתים  3מיליון  ₪נוספים שהם נותנים לנו  ,במקום
ה 3 -מיליון  ₪שלנו .

מר דורון קרפ :

כמ ה סך הכל ?

מר גרשון טוסק :

התב " ר מאושר על  10מיליון  .במקור אישרנו בפעם

הראשונה על קרנות הרשות  ,אחר כך קיבלנו הקצבה ראשונה  ,העברנו את זה פעם
שנייה  ,הגדלנו  ,היה קרוב ל 4 -מיליון  3.9 ,מיליון  ₪משרד החינוך  .עכשיו קיבלנו
עוד  3מיליון  , ₪אז אני מוריד מהקרנות על חשבון משרד החינוך  .לא משנים את
הטוטאל  .הטוטאל הוא  17מיליון  ₪לבית ספר .
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המון  .זה לא היה לנו בבית ספר כהן  .בבית ספר כהן לא

מר דורון קרפ :
קיבלנו סכום כזה .

חשבתי ששאלת כמה יעלה לנו הכל  .הפרויקט כולו יעלה

מר איציק ציזר :

 17מיליון  . ₪מתוכו נקבל בין  12ל . 14 -נכון ? אני מדייק .

מר דורון קרפ :

 ...של יהודה נעשה רחב לב אני רואה .

מר איציק ציזר :

מי בעד ?

מר גדי לייכטר :

פה אחד .

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר שינוי מקורות מימון לתב " ר  ( 2223ביה " ס
אביגדור ורשה ) ממקורות העירייה למקורות משרד החינוך ע " ס 3
מליון . ₪

בעד

פה אחד .

סעיף  : 11אישור תב " רים לסגירה עפ " י רשימה מצורפת .

מר איציק ציזר :

סעיף מס '  – 11אישור תב " רים לסגירה על פי רשימה

מצורפת  .כולם קיבלו את הרשימה  .אני רוצה לציין שרוב התב " רים זה תב " רים
מהקדנציה הזאת  .התחילו ב , 2008 -חלקם ב , 2009 -ויש פה בודדים שהתחיל ו
ב . 2007 -בסך הכל אני יכול להגיד גם לגדי וגם לגזבר  ,לגרשון ולכל צוות העירייה ,
שהרבה זמן לא

ראיתי סגירה של כזאת כמות תב " רים בהפרשים ממש

מיניאטוריים  .רוב התב " רים נסגרו כמעט על אפס  .יש פה  2תב " רים שבעצם יש
בהם חריגה  ,אחד זה קו ביוב שיפוץ  ,שקיבלנו פח ות ממה שחשבנו בהכנסות ,
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ההוצאות היו בסדר  ,וההפרש הוא  . ₪ 64,000יש פה  2גנים בפסגת אונו  ,שיש הפרש
של  ₪ 15,000על  2.1מיליון  . ₪אני חושב שזה יפה  .שאלות למישהו ? מי בעד ?

מר גדי לייכטר :

מי בעד ? סבו ?

מר סבו יעקב :

אני אמנע בסעיף הזה .

מר גדי לייכטר :

כולם בע ד חוץ מסבו שנמנע .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר תב " רים לסגירה עפ " י רשימה מצורפת .

בעד ( ) 9

אילן ג ' ורג ' י  ,נפתלי כהן  ,עודד קירש  ,איציק ציזר  ,רון מלכה ,
יוסי כוכבי  ,ישראל גל  ,דורון קרפ  ,ליאת ארבל .

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 1

יעקב סבו .

סעיף  : 12אישור כי חוקי העזר של קרית אונו המופיעים בהצעה ה החלטה המצ " ב
יוסיפו לחול והאכיפה הסביבתית תתבצע מכוחם .

מר איציק ציזר :

סעיף  – 12אישור כי חוקי העזר של קרית אונו מופיעים

בהצעת ההחלטה המצב יוסיפו לחול  ,והאכיפה הסביבתית תתבצע מכוחם  .קיבלתם
פה רשימה  ,וגדי יסביר כמה מי לים .

מר גדי לייכטר :

דניאלה .

עו " ד דניאלה גז :

בשנת  2008נכנס לתוקף חוק הרשויות המקומיות אכיפה

סביבתית הכשרת מפקחים  .מכוח החוק הזה  ,המפקחים של קרית אונו יסמכו
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לאכוף את חוקי המדינה  ,כמו למשל חוק שמירת הניקיון וחוקים שקשורים
באיכות הסביבה  .אבל מהמועד שהם יוסמכו לכך  ,אלא אם מועצת העיר תקבל
החלה אחרת  ,כל חוקי העזר שהם משיקים לחוקי המדינה – בטלים  ,ואי אפשר
לאכוף אותם  .התוצאה היא שיש דברים שהם מבחינת המדינה לא מתאימים לקרית
אונו  ,ועדיף להשאיר את חוקי העזר על כנם  ,ולבצע מכוחם אכיפה  .גם בגלל
ששיעור הקנסות הוא מת אים יותר לאוכלוסיה הזאת  ,וגם בגלל שחוקי העזר האלה
שאנחנו מעוניינים לאכוף אותם  ,מתאימים לנו יותר הנוסחים שמופיעים כעבירות
לקרית אונו  .אז ישבנו  ,עשינו את הרשימה  ,ישבנו עם הפיקוח  ,עם המפקחים ,
והגענו למסקנה שחוקי העזר ברשימה הזאת  .אנחנו היינו מבקשים להשאיר אות ם
על כנם  ,ולהמשיך לאכוף אותם כמו שאכפנו אותם עד היום  .אם אנחנו לא נעשה
את זה עכשיו  ,פשוט זה יתבטל ונצטרך להיערך לאכיפה של חוקי המדינה  ,שזה גם .

גב ' ארבל ליאת :

את יכולה לתת לי דוגמא שלחוק עזר עירוני יש עדיפות .

מתוך הרשימה הזאת לדוגמא  ,שנבין על מה מדובר .

עו " ד דניאלה גז :

למשל אחזקת בעלי חיים  ,למשל החוק הראשון  .אנחנו

עדכנו אותו  ,מועצת העיר עדכנה את חוק העזר הזה לנושא כללי כלבים ואכיפה
ופיקוח על גללי כלבים  .בחוקי המדינה אין את זה .

מר נפתלי כהן :

 ...אפשר ?

עו " ד דניאלה גז :

להיפך  .הרי הקנסות של המדינה הם גם הרבה יותר

כבדים  ,כי מדובר גם על דברים שהם לא בהכרח מתאימים לקרית אונו .

מר נפתלי כהן :

כמה של המדינה וכמה  ...את הרשומה  .מה זה נותן לי ?

מה הפקח יכול לתת לי יותר טוב מאשר החוקים הקיימים ?
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עו " ד דניאלה גז :

זה מה שאני רוצה  ,להשאיר את החוקים הקיימים .

אנחנו לא רוצים לשנות את זה  .אנחנו רוצים לשנות את החוקים הקיימים  .אם
אנחנו לא נשאיר את החוקים הקיימים  ,אנחנו חייבים לפעול לפי חוקי המדינה .

מר סבו יעקב :

אני בכל זאת מב קש הערה אחת  .קשה לי  ,ואני לא יכול

להצביע בעד או נגד  ,כי הנתונים שהובאו בפנינו כחברי מועצת עיר אינם מספקים .
פרט לעובדה שכתוב שהחוקים האלה יחולו  ,והיועצת המשפטית נתנה דוגמא בחוק
עזר אחד לאחד הסעיפים  .כל עוד  ,לפחות אני  ,לא יודע באמת מה הפער בין חוק
המדינה לחוק הרשות המקומית  ,אנחנו מתבקשים כאן לקבוע שחוק הרשות
המקומית  ,אני לא יודע אם הוא לא יגבר על חו ק המדינה  ,הוא יוסיף לחול לצידו ,
עד כמה שאני מבין .

עו " ד דניאלה גז :

כן  .הוא לא גובר עליו  ,הוא מוסיף לחול לצידו  .אבל אלא

מאי  ,אם אנחנו לא נאשר אותו פה  ,לעולם לא נוכל לאכוף אותו  ,פשוט לא נוכל .

מר סבו יעקב :

מה זה לעולם ? תמיד נוכל לקבל ...

עו " ד דניאלה גז :

לא  ,לא נוכל  .לא נוכל  .הדברים הם לא מקבילים אחד

לאחד  .ואם אנחנו לא נאשר חוק עזר כאן  ,פשוט אין אפשרות יותר לאכוף אותם .
הרי אנחנו כבר הארכנו את זה  ,כבר עשינו את זה בשנת  . 2008מועצת העיר קיבלה
החלטה להאריך את זה  .אנחנו קיבלנו הארכה לשנתיים  .רשויות רבות האריכ ו את
זה ללא הגבלה בזמן  ,ואנחנו הארכנו את זה לשנתיים בלבד מכיוון שבאותה העת
לא היתה הכשרה למפקחים  .היום  ,הכשירו כבר את המפקחים גם לאכוף את חוקי
המדינה  ,והם יוסמכו במקביל לאכוף את חוקי המדינה  .ואז אנחנו הגענו שוב
לאותה נקודה  ,שבה אנחנו צריכים להח ליט אילו מחו קי העזר יוסיפו לחול .

מר סבו יעקב :

יש חוקים שהם לא כאן ?
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עו " ד דניאלה גז :

אחד  .אחד מהרשימה הקודמת שעבדנו עליה  .אחד .

מר סבו יעקב :

גם זה לא כתוב כאן  .כלומר  ,יש חוק אחד שאתם  ,אני

לא יודע מי זה אתם כרגע  .הנהלת העירייה מציע ה שלא יוסיף לחול בקרית אונו .

ע ו " ד דניאלה גז :

כן  ,חוק שמירת הניקיון מכסה אותו  .זה פשוט מקביל .

מר איציק ציזר :

זאת אומרת  ,חוזרים לחוק מדינה ?

עו " ד דניאלה גז :

כן  .אין דבר כזה שלא  ...בכלל .

מר סבו יעקב :

כל האחרים אנחנו משנים את חוק המדינה בקרית אונו .

עו " ד דניאלה גז :

לא משנים את ח וק המדינה  ,לא .

מר איציק ציזר :

מוסיפים את הדברים שהתווספו עם השנים .

עו " ד דניאלה גז :

מוסיפים את חוקי העזר  ,חוקי העזר יוסיפו לחול  .אותם

חוקי עזר לא יתבטלו אוטומטית  ,אלא יוסיפו לחול  .אנחנו מבקשים את חוקי העזר
האלה .

מר סבו יעקב :

צריך לראות כל חוק מהו מ תייחס  ...חוק המדינה .

עו " ד דניאלה גז :

העבודה הזאת נעשתה  ,יש טבלת השוואה .

מר סבו יעקב :

אפשר לקבל ?
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עו " ד דניאלה גז :

אם זה מעניין אתכם  ,כן .

מר סבו יעקב :

אני לא חושב שאפשר להצביע בלי טבלת ההשוואה

הזאת .

עו " ד דניאלה גז :

טבלת ההשוואה הזאת נמסרה עוד ב זמנו  ,אבל אין שום

בעיה  .אפשר למסור אותה  .בהצבעה הראשונה לפני שנתיים .

גב ' ארבל ליאת :

היא היתה לפני הרבה זמן .

מר נפתלי כהן :

אולי נדחה את הסעיף הזה לישיבה הבאה שנלמד את

החומר ?

מר איציק ציזר :

דניאלה  ,אני מבקש להעביר לכל חברי המ ועצה את

הטבלה שיש לך .

ע ו " ד דניאלה גז :

אין שום בעיה .

מר ג ' ורג ' י אילן :

שאלה אחת  .בזמנו היתה בעיה פה עם חוק העזר לגבי

איסור על חניית נכים וחנייה על מדרכה  ,אם אני לא טועה .

עו " ד דניאלה גז :

כן .

מר ג ' ורג ' י אילן :

חוק העזר לא חל עליהם  ,ואז המצ אנו איזה מן סעיף

מקביל של שעות או מש הו כזה .
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עו " ד דניאלה גז :

זה לא שהוא לא חל עליהם  .היתה לנו אז בעיה עם שוהר ,

שהסעיף הכללי הוא התאים להרבה יותר מידי עבירות  ,והיה צריך לעשות לכל
עבירה סעיף ספציפי  .אבל מכיוון שלא היה לנו סעיף ספציפי בחוק העזר  ,העברנו
את זה כך .

מר ג ' ורג ' י אילן :

וזה מכסה ע כשיו ?

עו " ד דניאלה גז :

זה כבר מזמן פורסם וחל .

מר איציק ציזר :

מי בעד  ,חברים ?

מר גדי לייכטר :

פה אחד למעט סבו .

גב ' ארבל ליאת :

לא  ,אנחנו נימנע עד שנקבל את הרשימה .

מר גדי לייכטר :

למעט סבו וליאת .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר כי חוקי העזר של קרית א ונו המופיעים
בהצעה החלטה המצ " ב יוסיפו לחול והאכיפה הסביבתית תתבצע
מכוחם .

בעד ( ) 8

אילן ג ' ורג ' י  ,נפתלי כהן  ,עודד קירש  ,איציק ציזר  ,רון מלכה ,
יוסי כוכבי  ,ישראל גל  ,דורון קרפ .

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

יעקב סבו  ,ליאת ארבל .

מר סבו יעקב :

שמנמקים את הי מנעותם בכך שאין להם את רשימת
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ההשוואה  ,והם לא יודעים על מה הם מצביעים .

מר איציק ציזר :

ואנחנו נדאג להעביר לכולם  ,כולל אליכם .

מר סבו יעקב :

בדיעבד  ,אחרי הצבעה ?

מר איציק ציזר :

שיהיה לך לפחות .

מר נפתלי כהן :

סליחה  ,אדוני  ,מר סבו  ,למה לא התעוררת לפני ש בוע ?

גב ' ארבל ליאת :

לפני שבוע לא קיבלנו את סדר היום .

מר נפתלי כהן :

מה לא ? אני קיבלתי לפני שבוע .

גב ' ארבל ליאת :

אתה מהמקורבים .

מר נפתלי כהן :

אז למה אתה לא מבקש ?

מר סבו יעקב :

אנחנו מקבלים סדר יום ביום שני .

מר נפתלי כהן :

אז אני מודיע פה לפרו טוקול  ,לפי דעתי אדוני המנכ " ל ,

כמו שאתה שולח לי לפני הזמן בכמה ימים  ,תשלח לכל חברי המועצה  ,כולל
האופוזיציה  ,שילמדו את החומר .

מר איציק ציזר :

גם אני לא מקבל את זה כמה ימים לפני  ...באותו יום .

מר נפתלי כהן :

אני רק אומר לתשומת ליבו של המנכ " ל .
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סעיף  : 13א ישור ועדה למיגור אלימות בהרכב  :ראש העירייה  5מנכ " ל העירייה 5
מנהל אגף החינוך  5מנהל פיקוח עירוני  5מנהל בטחון  5מנהל אגף רווחה 5
יועץ לענייני אזרחים ותיקים  5נציג משטרה  2 5חברי  /ות מועצה  5רון
מלכה ועודד קירש  5מנהל יח ' למניעת אלימות סמים ואלכוהול .

מר איציק ציזר :

אישור ועדה למיגור אלימות  .לפני חודש או חודשיים כל

העיריות התבקשו להקים ועדה למיגור אלימות בהרכב שרשום כאן  .לא עשינו
שינויים  .יו " ר הוועדה יכול להיות או ראש העיר או ממלא מקומו  ,אנחנו קבעו
שזה יהיה ראש העיר  .בוועדה יהיו מנכ " ל העיריה  ,מנהלת אגף החינוך  ,מנהל
פ יקוח עירוני  ,מנהל מח ' ביטחון  ,מנהל אגף רווחה  ,יועץ לענייני אזרחים ותיקים
שמינינו אותו לפני ישיבה או שתיים  ,נציג המשטרה ו 2 -חברי מועצה שאנחנו
מציעים את רון מלכה ועודד קירש  ,ומנהל יח ' למניעת אלימות  ,סמים ואלכוהול .

מר ג ' ורג ' י אילן :

מה תעשה הוועדה ? מה  ,היא תלך ברחובות ותפריד בין

נצים ? מה ?

עו " ד דניאלה גז :

זו ועדת חובה מכוח חוק .

מר גדי לייכטר :

זו ועדת חובה  .צירפנו לכם את תיקון החוק .

מר איציק ציזר :

תגיד לי  ,ועדת ספורט הולכת ברחובות וזורקת כדורים ?

ועדה למיגור אלימות .

מר ג ' ורג ' י אילן :

וחבל שהיא לא עוש ה את זה  ,כי המצב של הספורט

מתדרדר מאוד .
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גב ' ארבל ליאת :

אני רוצה לדעת  ,הוועדה הזאת הוקמה מכוח חוק ?

עו " ד דניאלה גז :

כן  ,כן  ,מכוח חוק .

גב ' ארבל ליאת :

זה בסדר גמור  .בסדר  ,רגע .

מר ג ' ורג ' י אילן :

עודד קירש מתחלף עוד חודש  ,למה לשים אותו מעכשיו

ולהחליף א חרי זה עוד חודש  .אם תעשו איזו ישיבה מקדמית לא תהיה חפיפה .

מר איציק ציזר :

איך אתה יכול לשים  ...אם הוא לא חבר מועצה ?

מר ג ' ורג ' י אילן :

לא יודע .

גב ' בומגרטן אלונה :

אתה רוצה ?

מר נפתלי כהן :

אולי הוא רוצה ? תציע לו  .למה אתה פוסל ?

מר איציק ציזר :

אולי ה וא רוצה באמת .

מר ג ' ורג ' י אילן :

אני אחשוב על זה .

מר איציק ציזר :

ליאת  ,רצית לשאול משהו .

גב ' ארבל ליאת :

אני רציתי לשאול איפה הנציג של האופוזיציה בוועדה

הזאת ? למה לא מגיע ? זה עניין מאוד חשוב  ,ואני חושבת שאנחנו צריכים לקחת בו
חלק .
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מר איציק ציזר :

אוק יי  ,אני תיכף אענה  .מישהו רוצה עוד להתייחס ?

בבקשה .

מר סבו יעקב :

בנוסף להערתה של סיעת האופוזיציה שלנו בדבר הצורך

להקצות מקום בוועדה הזו לנציג האופוזיציה  ,אני מבקש  ,לצערי ראש העיר לא
נמצא כאן  ,אם הוא היה נמצא  ,הוא היה שומע את אותם דברים בדיוק שאני יכול
לומ ר עכשיו  ,ואני מקווה שהפרוטוקול יועבר אליו כד י שיוכל לקרוא  .הייתי אומר
שמבין  15חברי המועצה  ,האיש הכי פחות מתאים לעמוד בראש הוועדה למיגור
האלימ ות הוא ראש העירייה שלנו  .האיש הזה נוהג באלימות רבה מאוד בישיבות
מועצת העיר  ,הן כלפיי בקטיעת זכות דיבור  ,הן בתוקפנו ת  ,הן בצורת הדיבור שלו ,
הן בתנועות הידיים שלו  .והאחרון  ,אני חוזר  ,האחרון לדעתי שיכול וצריך לעמוד
בוועדה למיגור אלימות זה ראש עיריית קרית אונו  .ואני אומר לכם שמבחינה
ציבורית  ,להקים ועדה למיגור אלימות ולהעמיד בראשה את יוסי נשרי  ,זה תרתי
דסתרי  .זה מה שיש לי ל ומר  .בגלל זה ובגלל העובדה שלא הוקצה לנו חבר  ,לא נוכל
כמובן להצביע בעד זה  ,ואני קורא לכל אחד מחברי המועצה  ,שיודע בליבו פנימה
שיש דברים בגו  ,ומה שאני אומר הוא לא קשקוש בפח ריק  ,כמו שנאמר – אז אני
קורא לכם גם לא לתמוך בהרכב הזה .

מר איציק ציזר :

עוד מישהו רו צה להתייחס לפני שאני אענה לליאת ? מי

מבין שניכם רוצה להיות חבר בוועדה ?

גב ' ארבל ליאת :

קודם כל  ,האופוזיציה מונה  3חברים  ,אני מזכירה לך .

מר איציק ציזר :

הם לא נמצאים פה  ,מה לעשות .

גב ' ארבל ליאת :

זה נכון .
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מר איציק ציזר :

אני שואל  ,אתם רוצים ?

מר נפת לי כהן :

סליחה  ,מה את הסנגור שלו ?

גב ' ארבל ליאת :

יש לי הרבה זמן פנוי .

מר איציק ציזר :

אתם רוצים מועמד אחר מהאופוזיציה  ,אני מוכן לוותר

על המועמד של הסיעה שלי  .אין לי שום בעיה .

גב ' ארבל ליאת :

כן  ,כן  ,אנחנו רוצים .

מר איציק ציזר :

אין שום בעיה  ,ליאת  ,אין שום בעיה  ,רק תגידו מי .

גב ' ארבל ליאת :

עכשיו צריך לתת את השם .

מר סבו יעקב :

ליאת ארבל תהיה נציגתנו בוועדה הזו .

מר איציק ציזר :

אנחנו מורידים את עודד קירש ורושמים ליאת ארבל .

מר איציק ציזר :

מי בעד ?

מר גדי לייכטר :

סבו  ,מי בעד ?

מר סבו יעקב :

אני אמרתי שבגלל העובדה-

מר איציק ציזר :

תעשה מה שאתה רוצה  ,אין בעיה .
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מר סבו יעקב :

בגלל העובדה ש ...

מר גדי לייכטר :

ליאת  ,את בעד או נגד ?

גב ' ליאת ארבל :

בעד  ,אני בוועדה  .מה  ,אני אגיד  ,לא ?

מר גדי לייכטר :

אז פה אחד למעט-

מר איציק ציזר :

סבו  ,אתה נמנע ?

מר סבו יעקב :

אני מתנגד .

מר איציק ציזר :

חברים  ,מהתחלה  ,אנחנו חוזרים על ההצבעה .

מר ישראל גל :

אני רוצה להתייחס  ,להגיד איזה משהו בנושא  .דווקא

סבו  ,השבוע הייתי באירוע שהגעתי אליו בזכות אשתי  .היה אירוע של הסיירת
שהוקמה  ,ואני רוצה להגיד שזה אחד הדב רים היפים שקרו פה בעיר בשנים
האחרונות  .לפני שנה הוקמה סיירת הבטיחות  ,סיירת הורים  ,והם עושים סיורים .
היום יש למעלה מ 200 -איש שנמצאים בסיירת הזאת  ,שיוצאים לסיורים כל שבוע .
קבוצה איכותית של חבר ' ה צעירים  .ואני חושב שזו פעולה יפה מאוד  ,והוועדה
הזאת  ,אם היא תעשה עוד פרויקטים מהסוג הזה  ,היא בהחלט תצא מבורכת  .וטוב
להקים אותה שעה אחת קודם  .אני מאוד התרגשתי באירוע הזה  .זה היה אירוע
מאוד מכובד  ,ושאפו באמת לחן ארד ולמילי שמארגנות את זה  .ואני רוצה להגיד
לכם  ,שמילי  ,היא עושה עבודה נהדרת  ,מנדנדת למתנדבים ולא מרפה מהם  .ואנ י
חושב שיש רוח התנדבות יפה בקריה  ,וצריכים לברך פרויקטים כאלה .
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מר איציק ציזר :

מי בעד ?

מר גדי לייכטר :

בעד  :ג ' ורג ' י  ,עודד קירש  ,ציזר  ,רון  ,כוכבי  ,ישראל ,

אלונה  ,קרפ וליאת .

מר איציק ציזר :

מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

נגד  :סבו ונפתלי .

החלטה :

הוחלט ברוב ק ולות לאשר ועדה למיגור אלימות בהרכב  :ראש
העירייה  5מנכ " ל העירייה  5מנהל אגף החינוך  5מנהל פיקוח עירוני 5
מנהל בטחון  5מנהל אגף רווחה  5יועץ לענייני אזרחים ותיקים  5נציג
משטרה  2 5חברי  /ות מועצה  5רון מלכה וליאת ארבל  5מנהל יח '
למניעת אלימות סמים ואלכוהול .

בעד ( ) 9

איל ן ג ' ורג ' י  ,עודד קירש  ,איציק ציזר  ,רון מלכה  ,יוסי כוכבי ,
ישראל גל  ,אלונה בומגרטן  ,דורון קרפ  ,ליאת ארבל .

נגד ( ) 2

יעקב סבו  ,נפתלי כהן .

נמנע ( ) 0

מר איציק ציזר :

כפי שאת רואה  ,ליאת  ,כשמבקשים זה גם מתקיים .

גב ' ארבל ליאת :

זה נחמד מאוד .

סעיף  : 14אישור חוזה בכירים לגב ' גילה ספיר עוזרת ראש העירייה 30% -משכר
בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים .

42

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 11/11

מר איציק ציזר :

טוב  ,סעיף  . 14אישור חוזה בכירים לגב ' גילה ספיר

עוזרת ראש העיר –  30%משכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים .

מר סבו יעקב :

יש לי שאלה בנושא הזה  .בשעתו אני פניתי למשרד

הפנים בשאלה  ,ואני חוזר על השאלה הזו כאן  .יש מגבלה על מספר עובדים בלשכת
ראש עיר שנקראים ' עובדים מכוח אמון אישי ' ,נדמה לי שהחוק מתיר היום אחד ,
אני לא זוכר  .אני מבקש לדעת כמה עובדים בלשכת ראש העיר היום ישנם  ,שנקלטו
בלא מכרז על בסיס של א מון אישי ?

מר גדי לייכטר :

קודם כל  ,לגבי גילה שבה אנחנו מדברים  ,היא עברה

מכרז ונקלטה לא כמשרת אמון  .היא נקלטה במכרז .

מר נפתלי כהן :

אני לא מבין בזה .

מר גדי לייכטר :

אתה לא מבין  ,אז אנחנו מבינים .

מר סבו יעקב :

אני חושב שתבדקו  .יש גם מגבלה לא רק באמון אישי ,

אלא גם כמחירים  ,כמה בלשכת ראש העיר יכולים לעבוד על סמך חוזה בכירים .

מר גדי לייכטר :

אבל זה כתוב לך באישור משרד הפנים  .אם משרד הפנים

לא מאשר  ,אז זה לא עובר  .לכן כתוב ' בכפוף למשרד הפנים ' .

גב ' בומגרטן אלונה :

גדי  ,אם זכרוני לא מטעה אותי  ,ואולי מטעה  ,אייל נמר

זה לא היה ? 40%

מר גדי לייכטר :

נכון .
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גב ' בומגרטן אלונה :

למה היא  , 30%כי היא אישה ?

מר גדי לייכטר :

לא כי היא אישה .

גב ' בומגרטן אלונה :

אני רוצה קצת ללבות את האווירה  .למה היא  30%והוא

? 40%

מר גדי לייכטר :

מכיוון שאנחנו השנה  ,בגלל מגבלות הקי צוצים בתקציב ,

החלטנו להוריד לכל אלה שנכנסים חדשים ונקלטים  ,אנחנו מורידים אותם
באחוזים יותר נמוכים  .היא תקבל את זה  ,היא תגיע לזה  .מתחילים מדרגה אחת
לפני  .אייל נמר לא התחיל ב. 40% -

מר סבו יעקב :

אתם אומרים שיש רק עובד אחד ? מיהו העובד היום

בלשכת ראש העיר שהו א עובד על אמון אישי ?

מר גדי לייכטר :

רק ראש הלשכה  ,היא היחידה שעל חוזה-

מר סבו יעקב :

מי זו ראש הלשכה ?

מר גדי לייכטר :

אורית .

מר סבו יעקב :

היא היחידה ?

מר גדי לייכטר :

היא היחידה שנמצאת בחוזה בכירים .

מר דני שווץ :

התקנות אומרות או עוזר אישי או ראש לשכה .
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מר איציק ציזר :

מי בעד ?

מר גדי לייכטר :

בעד  :ג ' ורג ' י  ,קירש  ,ציזר  ,רון  ,כוכבי  ,ישראל  ,אלונה ,

קרפ  .מי נגד ? אין  .נמנעים  :סבו וליאת .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר חוזה בכירים לגב ' גילה ספיר עוזרת ראש
העירייה 30% -משכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפ נים .

בעד ( ) 8

אילן ג ' ורג ' י  ,עודד קירש  ,איציק ציזר  ,רון מלכה  ,יוסי כוכבי ,
ישראל גל  ,אלונה בומגרטן  ,דורון קרפ .

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

יעקב סבו  ,ליאת ארבל .

סעיף  : 15אישור העסקה בחוזה בכירים לפי גודל הרשות דרגה  5עפ " י נתוני
הלמ " ס ובהתאם להנחיות משרד הפנים .

מר איציק ציזר :

 – 15אישור העסקה בחוזה בכירים לפי גודל הרשות

דרגה  5על פי נתוני הלמ " ס ובהתאם להנחיות משרד הפנים .

מר סבו יעקב :

מי מעסיקים פה בחוזה כזה ?

מר איציק ציזר :

אני מסביר  ,אני מסביר .

מר גדי לייכטר :

מדובר באופן עקרוני  ,מאחר והרשות עברה מגודל רשות

 4לדרגה  5עד  30,000מדובר בגודל  ,לפי משרד הפנים נקרא גודל  . 4מעל 30,000
דירוג  . 5זה כבר נעשה מזמן  .אנחנו כבר עברנו את ה . 30,000 -זו העברה פורמלית .
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מר סבו יעקב :

מה זה אומר ? זה אומר תוספת שכר לכל העובדים

האלה ?

מר איציק ציזר :

לא .

מר גדי ליי כטר :

היום זה לא אומר  .מכיוון שהעובדים מקבלים את זה

כבר מאישור הלמ " ס  ,מרגע שהלמ " ס התעדכן  .אבל מעבירים את זה בצורה
פורמלית .

מר סבו יעקב :

אני רוצה להבין  ,למה אם העיר גדלה ויש בה במקום

 29,000תושבים  31,000תושבים  ,צריך להעלות את השכר של כל העובדים ?

מר גד י לייכטר :

לא  ,מדובר רק על חוזה בכירים .

מר סבו יעקב :

בכירים  ,ברור  .אני לא מדבר על העובדים הרגילים  ,על

הבכירים .

מר גדי לייכטר :

אני אסביר  .מאחר ומדובר לפי ליגות  ,זה לא אם המספר

עולה  .אנחנו בקבוצה עד  . 30,000זאת עד  , 10,000בין  10,000ל , 20,000 -בין 20,000
ל , 30,000 -בין  30,000ל . 50,000 -רמות השכר הן אחרות  .אם העיר תמנה , 60,000
ברור לך שרמת השכר פה היא שונה  .אנחנו לא בליגה של תל אביב .

מר איציק ציזר :

לא  ,הוא שואל למה בכלל יש ליגות  ,למה זה קשור בכמה

תושבים יש לתת למישהו יותר .

מר גדי לייכטר :

כי ככה זה בנ וי במשרד הפנים .
46

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 11/11

גב ' בומגרטן אלונה :

רגע  ,זה בא מהתקציב ?

מר סבו יעקב :

תקציב העירייה עליות השכר האלה .

מר גדי לייכטר :

תמיד .

מר איציק ציזר :

אני אומר במקרה הזה  ,מכיוון שהם קיבלו ברגע

שהלמ " ס אושר  ,אז זה שנאשר היום לא יוסיף שקל לתקציב שלנו .

מר סבו יעק ב :

אז למה לאשר בכלל ?

מר גדי לייכטר :

כי זה ההנחיות של משרד הפנים .

מר סבו יעקב :

ביקשו מאיתנו לאשר ?

מר גדי לייכטר :

תמיד הם אומרים לאשר .

מר סבו יעקב :

מקודם נתנו את עליות השכר בלי אישור ?

מר איציק ציזר :

לא  ,קודם נתנו בגלל שעלינו ברמה .

מר גדי לי יכטר :

לא צריך  ...הלמ " ס .

גב ' בומגרטן אלונה :

אבל מה הנפקות של ההצבעה שלנו פה עכשיו ? בשביל מה

להצביע ?

מר איציק ציזר :

שאנחנו מאשרים לתת שכר בכירים .
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גב ' בומגרטן אלונה :

ואם לא נאשר .

מר סבו יעקב :

ואם עכשיו לא נאשר  ,מה יקרה ?

מר איציק ציזר :

אם לא נאשר ?

מר גדי לייכטר :

מה יקרה ? – הו  ,זה סיפור מאוד חשוב  .אנחנו נחזיר

תושבים לרמת גן ונוריד את המספר .

מר סבו יעקב :

לא  ,אני שואל אותך  ,אם הסעיף זה לא עובר ?

מר גדי לייכטר :

אתה שואל אותי ? – זה מיותר כל ההצבעה הזאת  .אבל

פורמלית .

מר איציק ציזר :

פורמלית בלב ד .

גב ' ארבל ליאת :

זה מה שאלונה שואלת .

מר סבו יעקב :

אבל אנחנו לא  ...אוטומטיים  ,לא חותמות גומי  .אומרים

לי ' תשמע  ,אין לזה משמעות ' ,אז למה אתה מביא את זה ? מה המשמעות אם
ההצעה הזאת לא עוברת במועצת העיר ? מה המשמעות אם זה לא עובר ?

מר איציק ציזר :

מה המשמע ות אם זה לא עובר ?

מר גדי לייכטר :

מחזירים את התושבים לרמת גן .
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גב ' ארבל ליאת :

לא  ,באמת  ,ברמה הפרקטית .

מר איציק ציזר :

לפי ההסברים שניתנו עד עכשיו  ,אין שום משמעות .

גב ' ארבל ליאת :

אז תוריד את זה מסדר היום .

מר איציק ציזר :

מה המשמעות שלא נעביר את ז ה או כן נעביר את זה ? רק

תסביר לי  ,זאת אומרת  ,מבחינתך למה לא להעביר את זה ?

מר סבו יעקב :

אני לא יודע מה זה .

מר איציק ציזר :

הסבירו לך מה זה .

מר סבו יעקב :

אז מה  ,מבקשים ממני אישור למה ? שביום השמש זורחת

ובלילה הירח עולה ?

מר גדי לייכט ר :

בוא אני אגיד לך עוד משהו  .אני פותח סוגריים כדי

להסביר לך שתבין עם איזה אבסורדים אנחנו מתעסקים  .כל הנבחרים  ,השכר
שלהם צמוד לקובץ משרד הפנים  ,שהמספר של התושבים של קרית אונו שונה
מהמספר בלמ " ס  .שאר העובדים הם לפי הלמ " ס  .יוצא לצורך העניין שעכשיו סגן
ראש העי ר מטפל ב 35,000 -תושבים והיועצת המשפטית יש לה לצורך העניין
 . 28,000נו  ,אז אני שואל אותך  ,שאנחנו פנינו ואמרנו איך יכול להיות דבר כזה ,
אמרו יכול להיות  ,כי הנבחרים הם צמודים לקובץ משרד הפנים  ,וכל היתר
להלמ " ס  .אז אתה שואל ? – אנחנו חושבים שזה מיותר  .ניהלנו איזשה ו מאבק על
העניין הזה להגיד שזה מיותר  ,פנינו לכל העולם  .אמרנו לנו זה לא מיותר  ,כי כתוב
שזה צמוד להלמ " ס וזה לקובץ משרד הפנים  ,לכן אתם צריכים לאשר את זה  .זהו .
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מר איציק ציזר :

מי בעד ?

מר גדי לייכטר :

בעד  :ג ' ורג ' י  ,קירש  ,ציזר  ,רון מלכה  ,כוכבי  ,ישראל ,

אלונה  ,קרפ  .מי נגד ? אין  2 .נמנעים  :סבו וליאת .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר העסקה בחוזה בכירים לפי גודל הרשות
דרגה  5עפ " י נתוני הלמ " ס ובהתאם להנחיות משרד הפנים .

בעד ( ) 8

אילן ג ' ורג ' י  ,עודד קירש  ,איציק ציזר  ,רון מלכה  ,יוסי כוכבי ,
ישראל גל  ,אלונה בומגרטן  ,דורון קרפ .

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

יעקב סבו  ,ליאת ארבל .

סעיף  : 16הצגת דו " ח כספי  2009ודו " ח רבעוני דצמבר  – 2010סופי משרד הפנים .

מר איציק ציזר :

דו " ח כספי  2009ודו " ח רבעוני דצמבר  , 2010קיבלתם

את זה בצמוד להזמנה לישיבה הזאת  .אנחנו בעצם מאשרים את הדו " ח הכ ספי של
כל שנת  , 2009ואת הדו " ח הרבעוני האחרון של דצמבר  . 2010גרשון  ,רוצה להגיד
כמה מילים .

מר סבו יעקב :

 ...להסביר לנו את עיקרי הדו " ח ומה הממצאים

הבולטים שבו .

מר גרשון טוסק :

אני אתחיל בדו " ח  ,אני אתחיל מע " מ '  , 4שזה למעשה  ,מי

שמכיר בעסקים  ,זה דו " ח רווח ו הפסד  ,הכנסות והוצאות של העירייה  .שנת , 2009
התחלנו מדצמבר  . 2009למעשה אנחנו כרגע דנים בדו " ח המבוקר ע " י רואה חשבון
של משרד הפנים  .הדו " ח השנתי הסתכם בעודף של  , ₪ 176,000שבסך הכל הסטיות
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הן מאוד -מאוד קטנות  .מבחינת הערות רואה החשבון  ,היו לו הערות מינוריות ולאו
ד ווקא כספיות  .מבחינת המאזן  ,אם אנחנו נלך לעמ '  , 4גם ניתן לראות שהחובות
יחסית קטנו  ,הקרנות עלו בצורה די יפה  .יש לנו גם את העודפים בתב " ר  .ובסך הכל
מבחינת משרד הפנים שאני מזכיר לכם שקיבלנו ב 2009 -גם את האישור של רשות
איתנה  .אמנם זה בפועל לא נותן שום דבר  ,זה רק נותן לנו כשאנחנו באים למשרד
הפנים לדון איתם  ,אז מסתכלים עלינו אחרת  .וכשאני מגיע לבנקים להתווכח על
ריביות  ,אנחנו מקבלים ריביות הרבה יותר נמוכות  .בסך הכל זה בסדר גמור  .גם
בישיבה שהתקיימה עם רואה החשבון  ,עם ראש העיר ואיתי  ,ההערות כמעט ולא
היו  ,והם די מבסוטים  .ניתן לראות פה בהמשך את כל אחוזי הגבייה  .סך הכל
גבייה של  . 91%-92%אם מישהו קרא ויש לו שאלות  ,אני אשמח להרחיב .

מר סבו יעקב :

אין פה דו " ח תזרימי ? איפה הלוואות ?

מר גרשון טוסק :

אין פה דו " ח תזרימי .

מר סבו יעקב :

איפה ההלוואות שאישרנו ? כמה נמשכו מהם ?

מ ר גרשון טוסק :

מה זה ?

מר סבו יעקב :

אנחנו אישרנו באחת הישיבות הקודמות מסגרות אשראי

בבנקים  .שאלתי כמה נוצלו מהם לטובת ה -כי אנחנו לא רואים  .בלי תזרים זה
קשה לנתח דו " ח כזה .

מר גרשון טוסק :

לפחות בזה אני לא נאשם  ,כי אלה הנחיות משרד הפנים .

זה דו " ח שמשרד הפ נים דורש  .אבל תיכף אני אראה לך  .סך הכל עומס המלוות
שלנו  , 28%תיכף אני אמצא לך את המספר .
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מר סבו יעקב :

מה זה אומר ?

מר גרשון טוסק :

עומס המלוות  ,בסך הכל המשכנתא  ,שאם אני משווה את

זה למשפחה שלוקחת משכנתא לדירה  ,אז המשכנתא שלה סתם לדוגמא היא חצי
מיליון  . ₪בפועל  ,ההחזר השנתי יכול להיות  30,000 , 50,000בשנה  .עומס המלוות
של העירייה הוא  , 28%בסביבות  42מיליון . ₪

מר סבו יעקב :

 28%מתקציבה השוטף-

מר גרשון טוסק :

מתקציב העירייה  ,כן .

מר סבו יעקב :

מיועד לפירעון שוטף של הלוואות .

מר גרשון טוסק :

לא  .עומס המלוות זה סך כל המשכנתא  .זה לא פירעון

שוטף  .פירעון שוטף זה מה אתה מחזיר השנה  .השנה  ,אם אתה ראית בתקציב ,
החזר ההלוואות שלנו הוא  2.2%מהתקציב  ,שהוא נמוך מאוד  .זה הפירעון השוטף .

מר סבו יעקב :

 28%זה הסך הכל ?

מר גרשון טוסק :

 28%זה סך כל המשכנתא  ,שזה יחסית למדינ ה מאוד-

מאוד נמוך .

מר איציק ציזר :

הלאה . 2010 ,

מר גרשון טוסק :

אני עובר לדו " ח רבעוני  4של  , 2010דצמבר  , 2010ואני

מתחיל מדו " ח רווח והפסד  ,דו " ח התקציב הרגיל של הרשות  .השנה  ,על פי הדו " ח
הזה  ,הסתיימה ב ₪ 526,000 -גרעון בדו " ח הזה  .אני מקווה ומאמין שעד סוף
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הדו " ח יהיו שינויים  ,כי קיבלנו עוד סכום כסף יפה  .ומי שלא מקשיב  ,אני רוצה
להגיד לו תודה  .הוא אפילו לא שומע  .אבל קיבלנו כסף  .אני אזכיר לכם  ,כשהקמנו
את התאגיד  ,העברנו את הנכסים והיינו אמורים לקבל ריבית  .בזכות העובדה
שהתאגיד העביר לנו את הריבית  ,כנראה שאת השנה הזא ת נגמור באפס .

מר איציק ציזר :

? 2010

מר גרשון טוסק :

את  , 2010דצמבר . 2010

מר נפתלי כהן :

איפה הקיצוצים הרוחביים ?

מר גרשון טוסק :

כיוון שדיברת ולא שמעת  ,אני מדגיש שאנחנו דנים

בדו " ח של שנה שעברה  .אנחנו כרגע ב. 2010 -

מר איציק ציזר :

לא בבעיות של . 2011

מר גרשון טוסק :

אנחנו כרגע ב. 2010 -

מר נפתלי כהן :

אדוני היו " ר  ,אתה אמור לעזור לי בעניין .

מר גרשון טוסק :

לא  ,הוא אמור לעזור לי  ,אני מדבר כרגע  .אני אענה לך

אחר כך  .כרגע אני משער שאנחנו נסיים את השנה פלוס -מינוס באיזון גם כן .
מבחינת אחוזי סטייה  ,אחוזים מאוד -מאוד קטנים  .ניתן לראות את זה  .בסך הכל
בשכר הסטייה היא אפס  ,וזה יפה מאוד  .להזכיר  ,שמתוך ה ₪ 526,000 -שכרגע
בגירעון  ,בתקציב  2010אישרנו  575,000מענק משרד הפנים שבוטל לנו  .נוסף לזה ,
יש עוד הוצאה די גדול של  ₪ 2,000שאושרה בדצמבר  , 2010ועל פי החוק אנחנו
חיי בים לרשום את זה ב , 2010 -שהעלות לעירייה היא כ , ₪ 640,000 -לסך הכל
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עובדי העירייה .

גב ' ארבל ליאת :

זה היה בוועדת כספים ?

מר גרשון טוסק :

כן  ,ודאי .

מר איציק ציזר :

יש למישהו מניעה שנצביע על  2הדו " חות בבת אחת ? מי

בעד ?

גב ' ארבל ליאת :

לא  ,אני רוצה בנפרד .

מר גרשון טוסק :

זו לא הצבעה .

מר גדי לייכטר :

אין הצבעה .

מר גרשון טוסק :

יונח על שולחן המועצה .

מר איציק ציזר :

אוקיי  ,אז על הסעיף הזה אנחנו לא מצביעים .

סעיף  : 17שונות .

גב ' ארבל ליאת :

רגע  ,יש סעיף שונות  ,אני רוצה להעלות משהו .

מר איציק ציזר :

בבקשה  ,ליאת .

גב ' ארבל ליאת :

יש לי שאלה אליך  .אני פונה אליך כמחזיק תיק החינוך
54

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 11/11

בנושא של בית הספר הפרטי .

מר איציק ציזר :

איזה בית ספר פרטי ? אני לא מכיר שום בית ספר פרטי .

גב ' ארבל ליאת :

אוקיי  ,בנושא של בית ספר אביגדור ורשה .

מר איציק ציזר :

כן  .הוא לא פרטי  ,דרך אגב .

גב ' ארבל ליאת :

בחסות הקריה האקדמית .

מר איציק ציזר :

ממש לא .

גב ' ארבל ליאת :

הגיעו אליי שמועות כרגע  ,כי אין לי שום דרך לבסס את

זה  ,שהתקבל אישור מהמפקחת של משרד החינוך על אזור המרכז כן ליצור את
החיבור הזה  .אני כן קוראת לזה בית ספר פרטי  ,כי בסוף זה מה שיהיה  .ואני רוצה
לדעת  ,היות ואתה יצאת גם באופן פומבי נגד העובדה שיהיה פה חינוך פרטי  ,איך
לאור ההתקדמות  ,אם באמת יש כזאת התקדמות  ,מה העמדה שלך ?

מר איציק ציזר :

קודם כל  ,לא היה ולא תוכנן בית ספר פרטי  ,ולא יהיה

בית ספר פרטי  ,לפחות כל עוד אני מחזיק את התיק הזה  .לא התכוונו שאביגדור
ורשה יהיה בית ספר פרטי  ,וכל הספקולציות שהיו  ,יכולים להוריד אותן  .אחרי
הבום הגדול שהיה  ,הקריה האקדמית ירדה בכלל מכל הסיפור הזה והודיעה
לעיריית קרית אונו ' חבר ' ה  ,לא צריך  ,לא קרה שום דבר '  .אני בכל זאת עשיתי
פגישה עם רענן  ,ואחרי זה עשינו עוד פגישה שבה העלינו ציפיות שאנחנו מצפים
לשיתוף פעולה מהקריה האקדמית לכל העיר ולדברים ספציפיים שאנחנו חושבים
שאפשר לקבל באביגדור ורשה  .טרם קיבלנו תשובות מהקריה האקדמית  .בינתיים
דלית מנהלת מחוז ביקשה להיות שותפה לכל הדרך הזאת  .נקבעה פגישה א ם אני
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לא טועה שבוע הבא אולי שבוע אחרי זה  ,אל תתפסו אותי במילה .

גב ' ארבל ליאת :

שבוע אחרי בטוח לא  ,כי זה פסח .

מר איציק ציזר :

אני חושב שזה לפני הפסח  ,אם אני זוכר טוב  ,או שבוע

אחרי הפסח  ,אל תתפסו אותי במילה  ,שדלית מגיעה לפה  .זה ב 08:00 -בבוקר  ,שיש
נציגים שלנו ונציגים של הקריה האקדמית  ,שבו נראה בכלל אם אפשר לשתף פעולה
ומה מהות שיתוף הפעולה  .אני הבטחתי בזמנו  ,שברגע שיהיה משהו  ,זה יוצג  .אם
זה למועצת העיר  ,אם זה לוועדת חינוך  ,ואם זה לוועד ההורים שבזמנו היה
ולמנהלים  .כרגע אין שום התקדמות בנושא הזה  ,והמילה ' פרט י ' חבר ' ה  ,אתם
יכולים להוריד אותה  ,לא יהיה שום בית ספר פרטי .

גב ' ארבל ליאת :

אני אמשיך להשתמש בזה .

מר איציק ציזר :

אני חוזר לשאלה של דורון קרפ  ,בית ספר אביגדור ורשה

נבנה במימון של מדינת ישראל ומשרד החינוך  ,ולכן הוא יהיה בית ספר של משרד
החינוך קודם כל  ,ל א בית ספר פרטי של אף אחד  .פה זה מתחיל ופה זה נגמר  .האם
יהיו שיתופי פעולה או איזה ? – זה כבר עניין בינינו לבין הקריה האקדמית  ,ועכשיו
יש לנו עוד שותף שרוצה לשתף ושיתפנו אותו  ...לכן  ,שיהיה משהו  ,אני בשמחה
אספר  .תודה רבה לכולם .

_______________
איציק ציזר
מ " מ ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ " ל העירייה
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קובץ החלטות

סעיף  : 2אישור תב " ר עבור התייעלות אנרגטית ע " ס  250אש " ח .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר תב " ר עבור התייעלות אנרגטית ע " ס 250
אש " ח .

בעד ( ) 9

אילן ג ' ורג ' י  ,נפתלי כהן  ,עודד קירש  ,איציק ציזר  ,ר ון מלכה ,
יוסי כוכבי  ,ישראל גל  ,דורון קרפ  ,ליאת ארבל .

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 1

יעקב סבו .

סעיף  : 3אישור תב " ר מבני חינוך חט ' בן צבי ע " ס  3.200מליון ( מקורות משרד
חינוך  2.250מליון ).

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר תב " ר מבני חינוך חט ' בן צבי ע " ס  3.200מלי ון
( מקורות משרד חינוך  25250מליון ) .

בעד

פה אחד .

סעיף  : 4אישור תב " ר שדרוג מדרכות ונגישות ע " ס  1.5מליון . ₪

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר תב " ר שדרוג מדרכות ונגישות ע " ס  1.5מליון
.₪

בעד

פה אחד .

סעיף  : 5אישור תב " ר צומת קורצ ' ק  /שטרן ע " ס  2מליון  70% ( ₪משר ד
התחבורה ).
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החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר תב " ר צומת קורצ ' ק  /שטרן ע " ס  2מליון ( 70%
משרד התחבורה ).

בעד

פה אחד .

סעיף  : 6אישור תב " ר שדרוג גני משחקים ע " ס  500אש " ח .

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר תב " ר שדרוג גני משחקים ע " ס  500אש " ח .

בעד

פה אחד .

סעיף  : 7אישור תב " ר למתקני בטיחות בדרכים ע " ס  200אלש " ח .

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר תב " ר למתקני בטיחות בדרכים ע " ס 200
אלש " ח .

בעד

פה אחד .

סעיף  : 8אישור תב " ר רכישת מחשבים למוסדות חינוך ע " ס  1.185מליון ₪
ממקורות מפעל הפיס לשנת . 2011

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר תב " ר רכישת מחשבי ם למוסדות חינוך ע " ס
 1.185מליון ממקורות מפעל הפיס לשנת . 2011

בעד

פה אחד .

סעיף  : 9אישור הגדלת תב " ר מעון יום פסגת אונו מ 2.5 -מליון ל4 -

מליון

מקורות מימון  1.3 :מליון הפחתה מתב " ר קומה ב ' במעון יום רייספלד
ותוספת לתב " ר מעון יום בפסגת אונו  1.2 .מליון ( צמוד בריבית שתסוכם
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בין המתנ " ס לגזבר ) החזר כדמי שימוש מהמתנ " ס בפריסה חודשית .
 1.5קרנות הרשות .

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב " ר מעון יום פסגת אונו מ 2.5 -מליון
ל 4 -מליון מקורות מימון  1.3 :מליון הפחתה מתב " ר קומה ב ' במעון
יום רייספלד ותוספת לתב " ר מעון יום בפ סגת אונו  1.2 .מליון ( צמוד
בריבית שתסוכם בין המתנ " ס לגזבר ) החזר כדמי שימוש מהמתנ " ס
בפריסה חודשית  1.5 .קרנות הרשות .

בעד

פה אחד .

סעיף  : 10אישור שינוי מקורות מימון לתב " ר  ( 2223ביה " ס אביגדור ורשה )
ממקורות העירייה למקורות משרד החינוך ע " ס  3מליון . ₪

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר שינוי מקורות מימון לתב " ר  ( 2223ביה " ס
אביגדור ורשה ) ממקורות העירייה למקורות משרד החינוך ע " ס 3
מליון . ₪

בעד

פה אחד .

סעיף  : 11אישור תב " רים לסגירה עפ " י רשימה מצורפת .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר תב " רים לסגירה עפ " י רשימה מצורפת .

בעד ( ) 9

אילן ג ' ורג ' י  ,נפתלי כהן  ,עודד קירש  ,איציק ציזר  ,רון מלכה ,
יוסי כוכבי  ,ישראל גל  ,דורון קרפ  ,ליאת ארבל .

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 1

יעקב סבו .
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סעיף  : 12אישור כי חוקי העזר של קרית אונו המופיעים בהצעה ההחלטה המצ " ב
יוסיפו לחול והאכיפה הסביבתית תתבצע מ כוחם .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר כי חוקי העזר של קרית אונו המופיעים
בהצעה החלטה המצ " ב יוסיפו לחול והאכיפה הסביבתית תתבצע
מכוחם .

בעד ( ) 8

אילן ג ' ורג ' י  ,נפתלי כהן  ,עודד קירש  ,איציק ציזר  ,רון מלכה ,
יוסי כוכבי  ,ישראל גל  ,דורון קרפ .

נגד ( ) 0
נ מנע ( ) 2

יעקב סבו  ,ליאת ארבל .

סעיף  : 13אישור ועדה למיגור אלימות בהרכב  :ראש העירייה  5מנכ " ל העירייה 5
מנהל אגף החינוך  5מנהל פיקוח עירוני  5מנהל בטחון  5מנהל אגף רווחה 5
יועץ לענייני אזרחים ותיקים  5נציג משטרה  2 5חברי  /ות מועצה  5רון
מלכה ועודד קירש  5מנהל יח ' למני עת אלימות סמים ואלכוהול .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר ועדה למיגור אלימות בהרכב  :ראש
העירייה  5מנכ " ל העירייה  5מנהל אגף החינוך  5מנהל פיקוח עירוני 5
מנהל בטחון  5מנהל אגף רווחה  5יועץ לענייני אזרחים ותיקים  5נציג
משטרה  2 5חברי  /ות מועצה  5רון מלכה וליאת ארבל  5מנהל יח '
למניעת אלימות סמים ואלכוהול .

בעד ( ) 9

אילן ג ' ורג ' י  ,עודד קירש  ,איציק ציזר  ,רון מלכה  ,יוסי כוכבי ,
ישראל גל  ,אלונה בומגרטן  ,דורון קרפ  ,ליאת ארבל .

נגד ( ) 2

יעקב סבו  ,נפתלי כהן .

נמנע ( ) 0
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סעיף  : 14אישור חוזה בכירים לגב ' גילה ספיר עוזרת ראש ה עירייה 30% -משכר
בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר חוזה בכירים לגב ' גילה ספיר עוזרת ראש
העירייה 30% -משכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים .

בעד ( ) 8

אילן ג ' ורג ' י  ,עודד קירש  ,איציק ציזר  ,רון מלכה  ,יוסי כוכבי ,
ישראל גל  ,אל ונה בומגרטן  ,דורון קרפ .

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

יעקב סבו  ,ליאת ארבל .

סעיף  : 15אישור העסקה בחוזה בכירים לפי גודל הרשות דרגה  5עפ " י נתוני
הלמ " ס ובהתאם להנחיות משרד הפנים .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר העסקה בחוזה בכירים לפי גודל הרשות
דרגה  5עפ " י נתוני הלמ " ס ובהתאם להנחיות משרד הפנים .

בעד ( ) 8

אילן ג ' ורג ' י  ,עודד קירש  ,איציק ציזר  ,רון מלכה  ,יוסי כוכבי ,
ישראל גל  ,אלונה בומגרטן  ,דורון קרפ .

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

יעקב סבו  ,ליאת ארבל .

_______________
איציק ציזר
מ " מ ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ " ל העירייה
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