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על סדר היו :
.1

אישור מר איציק ציזר כסג ממלא מקו לראש הרשות ) ללא שכר ( לפי סעי+
 14לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונת תשל " ה
 ( 1975והאצלת סמכויות בתחו החינו. -

.2

אישור מר ישראל גל כסג לראש הרשות ) בשכר ( עד תארי 21/01/2013 -לפי
סעי 15 +לחו ק הרשויות המקומיות ) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונת
תשל " ה .( 1975

.3

אישור האצלת סמכויות למר ישראל גל  :ימונה ליו " ר ועדת משנה לתכנו
ובנייה וממונה על תחו ההנדסה .

.4

אישור מר נפתלי כה כסג לראש הרשות ) בשכר ( מ תארי 22/01/2013 -לפי
סעי 15 +לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונת
תשל " ה .( 1975

.5

מינוי מר נפתלי כה למחזיק תיק תאגיד מי וביוב .

.6

אישור מר רו מלכה כסג לראש הרשות ) בשכר ( עד תארי 21/01/2013 -לפי
סעי 15 +לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונת
תשל " ה .( 1975

.7

אישור האצלת סמ כויות למר רו מלכה  :יו " ר הנהלת המתנ " ס וממונה על
תחו החינו -הבלתי פורמלי .

.8

אישור מר יוסי כוכבי כסג לראש הרשות ) בשכר ( מתארי 22/01/2013 -לפי
סעי 15 +לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונת
תשל " ה .( 1975

.9

מינוי מר יוסי כוכבי למחזיק תיק התחד שות עירונית ושפ " ע .

. 10

אישור הרכב ועדות  /עמותות  /חברות של העירייה עפ " י הטבלה המצורפת .

. 11

אישור חברי ועדת מכרזי לבחירת עובדי בכירי :
א  .יו " ר  ראש העיר  ,מר יוסי נשרי .
ב  .חברי המועצה  גב ' אלונה בומגרט ומ " מ איציק ציזר .
ג  .חבר המועצה  מר עמי כחלו .
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ד  .חבר  מנכ " ל העירייה .
ה  .חבר  נציג שימנה השר ) מקביל לבעל התפקיד בעירייה אחרת (.
ו  .משקי  +יוע( משפטי .
12.

אישור קביעת מועד ישיבות המועצה שמ המניי בימי רביעי בשבוע הראשו
לכל חודש קלנדרי בשעה 19:00.

. 13

אישור העסקת מר אייל נמר כמזכיר אישי לראש העירייה ב חוזה אישי
בגובה  40%משכר בכירי  ,עפ " י אישור משרד הפני .

14.

אישור שינוי ש חשבו בבנק לאומי סעי +ק " א  ,במקו ועדה בניי עיר יבוא
הח  עיריית קרית אונו ועדה לבניי עיר .

. 15

קב יעת מורשי חתימה בכל מסמכי הרשות  :מר יוסי נשרי  ,ובהעדרו מר רו
מלכה  ,מר גרשו טוסק ובהעדרו הגב ' טובה שקד .

. 16

אישור חח " ד לעירייה לשנת  2009בגובה  5%מגובה תקציב 2008.

17.

אישור הצטרפות באינטרנט לבנק דיקסיה באמצעותו נית להסדיר פעילות
המורשי בחשבו .

18.

אישור ערבות לחח " ד ל " מרכז הספורט ובריאות בקרית אונו בע " מ " ע " ס 300
אלש " ח לשנת 2009.

. 19

אישור פתיחת חשבו בבנק מזרחי טפחות ק  .אונו .

. 20

אישור פתיחת חשבו באתגר  חב ' לניהול תיקי השקעות מיסודה של בנק
מזרחי טפחות .

. 21

אישור המש -פעולתו של חשבו העירייה בבנק הבינלאומי  ,סני +קרית אונו .
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מר יוסי נשרי :

ע רב טוב לכל הציבור הנרחב  ,לתושבי שהגיעו  .אני

מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר שלא מ המניי מס '  . 2אני מבר -בברכה את
כל חברי מועצת העיר שהתכנסו  .זו ישיבה למעשה ראשונה  ,ישיבת עבודה למינוי
אות תפקידי שאמורי לקד את העיר בשני הבאות  .אני מקווה שכולנו ביחד
נדע לשת +פעולה ולמע תושבי העיר ושגשוגה נעשה את הכל  ,על מנת לראות את
התושב במרכז העשייה .

סעי  : 1אישור מר איציק ציזר כסג ממלא מקו

לראש הרשות ) ללא שכר ( לפי

סעי  14לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונת

מר יוסי נשרי :

תשל " ה  ( 1975והאצלת סמכויות בתחו

החינו. #

אני מבקש לעבור לס עי . 1 +לסעי +על סדר היו שמונח

לפניכ  :אישור מר איציק ציזר כסג ממלא מקו לראש הרשות לפי סעי 14 +לחוק
הרשויות המקומיות  1975והאצלת סמכויות בתחו החינו. -

מר סבו יעקב :

אפשר לומר איזו מילה אחת מקדימה לפני ההצבעות ?

מר יוסי נשרי :

שנוגעת לסעי +הזה ?

מר סב ו יעקב :

נוגעת בכלל להקמת הקואליציה  .אנחנו אופוזיציה ויש

לי הזדמנות ,

מר יוסי נשרי :

אז במסגרת  ,יש ל -את הזמ של -שתוכל לומר  ,תאמר

מה שאתה רוצה במסגרת הסעי. +

מר סבו יעקב :

בכל סעי +אתה נות לי את  ,בסדר .
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מר יוסי נשרי :

א תרצה להתייחס לכל סעי, +

מר סבו יעקב :

כ  ,אני אתייחס עכשיו .

מר יוסי נשרי :

תתייחס לכל סעי . +אתה רוצה באופ כללי בסעי+

הראשו להתייחס על הכל  ,זה בסדר  .אז יש מישהו שרוצה להתבטא בסעי? +

מר שי דבורה :

בוודאי  .זו שאלה מיותרת אדוני .

מר יוסי נשרי :

לא כול  ,לא בטוח  .כ  ,מר סבו .

מר ס בו יעקב :

אני אתחיל בדבריי כ , -קוד כל אני רוצה לפתוח

בברכות ל , -אדוני ראש העיר  ,על הקמת הקואליציה  .אני אומר את זה לא בציניות .
אני חושב שהעיר ר וצה  ,העיר חיכתה זמ רב לקואליציה  ,זמ רב מדי  .תהא דעתנו
אשר תהא על הקואליציה  ,עצ העובדה שהוקמה קואליציה ואפשר לצ את לדר-
ולצאת לעבוד  ,מגיע ל -ברכה  .ועובדה שסיעתי ואני  ,ואנחנו לא היחידי  ,לא
נמצאי בקואליציה  ,היא משנית לעניי  .העיר הזאת צריכה גו +שיתחיל לעבוד
וישרת את ענייניה  ,ויפה שעה אחת קוד  .וקוד כל אני מבר -אות -בכ . -נקודה
ראשונה .
נקודה שנייה  ,אני רוצה לבר -אות  -בחוכמה שבהקמת הקואליציה  .אני רוצה לומר
ל -שוב  ,בלי ציניות  ,שסיעתי ואני מלאי הערכה לחוכמת -כי רבה  .אתה השכלת
לקחת אית -שניי שהיו מגדולי המתנגדי של -בבחירות ולאחריה  ,ולצר +אות
לקואליציה  .ולא קל הוא בעיניי  .הדבר לא קל לקחת שניי כאלה ולאל +אות
ולהביא א ות אל הקואליציה של . -העובדה שאתה לקחת שניי שהיו מגדולי
המתנגדי של -ואתה יכול ומצליח לאל +אות  ,מעידה באמת על החוכמה הרבה .
אתה מצאת ואני עוד הפע אומר  ,בלי ציניות ,
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מר נפתלי כה :

לאל ... +מר סבו ,

מר סבו יעקב :

מצאת את הנקודה  ,מצאת את הנקודות הרגישות

ש מניעות כל אחד מראשי הסיעות שאות השכלת לרתו לעגלת הקואליציה וידעת
לתת לכל אחד מה את מבוקשו  .ואני לא רוצה לומר בקול ר  ,כי הרי לא אומרי
מדוע כלה נכנסת לחופתה  ,כול יודעי זאת  .אז אני ג לא אומר כא מה
הנקודות שחשובות לכל אחד  ,אבל אני חושב שג על זה .

? ?? :

זו הערה שוביניסטית ואני מוחה על כ. -

מר סבו יעקב :

נקודה שלישית שאני רוצה  ,והכבוד שלי אלי -והערכתי

אלי -גדלי ממש  ,כי אני ממש רואה כיצד מול עיננו צומח מנהיג  ,איש אחר  ,וכל
אלה שאמרו שהשתנה מהקדנציה הראשונה צודקי  .ע זאת  ,אני חייב לומר ל-
אדוני ראש העיר  ,שאני מודאג בשביל . -מדוע ? כי סיעת -ואתה מיעוט בקואליציה
הזאת  .א אתה סופר קואליציה של  10חברי  ,סיעת -מונה רק  3 . 4חברי
בסיעת -ועוד סיעה אחת  .ואני מבקש להזהיר אות , -מניסיוני האישי  ,שאתה נמצא
מול חזית בתו -הקואליציה של -שבה אתה מיעוט  .ואני קורא ל -להי זהר
מהקואליציה הזאת  ,כמו שאמר בוגי יעלו שפרש מתפקיד הרמטכ " ל  ,אני מציע ל-
ללכת ע נעליי גבוהות כשאתה מסתובב בלשכה של , -ואני מקווה בשביל -שאתה
תצליח לאל +את הרוב אצל -בקואליציה לרקוד לפי החליל של , -ולא שהרוב
הקואליציוני יאל +אות -לרקוד לפי חלילו  .אני מבטיח ל -ולכל הנמצאי כא ,
שסיעתי ואני נהיה אופוזיציה עניינית  .אנחנו נשקול כל הצעה לגופה  .אי לנו כוונה
לטרפד ולהתנגד לכל הצעה שתגיע  .אנחנו נשקול הצעה טובה  ,ג א לא תבוא
מאיתנו  ,נתמו -בה  .הצעה שלא תהיה טובה  ,נבקר אותה ונצביע נגדה  .ואני מצפה
ומקווה שג את  ,אתה אדוני ראש העיר ואלה שהשכלת לצר +לעגלת הקואליציה ,
תפעלו באותה הדר . -אני חייב לומר בהערת אגב  ,שכשהסתכלתי על הרכב הוועדות
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כבר ראיתי שההתחלה לא מרמזת על גישה כזאת  ,ואני מאוד מקווה שהגישה תהיה
גישה הגונה ע הקואליציה  ,כי בכוונתנו להיות אופוזיציה עניינית ולתרו לעיר
ולתרו לתושבי העיר  .לכ סגני ראש העיר החדשי  ,א תבחרו היו  ,כי את
עדיי לא נבחרת  ,המיועדי  ,אני אומר לכ  ,יש לי דבר אחד לומר לכ  ,אנחנו
כא באופוזיציה ממתיני לכ  .א את תחליטו לעזוב את חיקו החמי של מר
נשרי  ,או א באיזשהו מועד מכא קדימה ישללו ס מכויותיה  ,נקבל אתכ
בזרועות פתוחות אל האופוזיציה  .זה לא נורא  ,זה לא סו +העול  ,ג האופוזיציה
אפשר לתרו  ,אופוזיציה זו לא מילת גנאי  .תודה רבה .

מר יוסי נשרי :

כ  ,שי .

מר שי דבורה :

ערב טוב לכול  .באמת אני מצטר +לדבריו של מר סבו .

כמו כול  ,תושבי  ,רוצי שתהיה קואליציה  ,זה דבר חשוב  .אני בהחלט מסכי
לחלק מהדברי שנאמרו  ,מלאכת מחשבת  .באמת קואליציה מאוד מוזרה  ,א
אפשר לומר  .יש לי מספר הסתייגויות לכמה נושאי  .תראה  ,אני לא אכנס באופ
אישי לנושא הסגני  ,מדובר באנשי שאני מכיר  .אבל אני שואל אות -אדוני ראש
העירייה א לא היה אפשר בכל זאת  ,למנות שני סגני בשכר בחצאי משרה ? או
אדוני ראש העירייה הנכבד  ,שהבטחת המו הבטחות לתושבי קרית אונו  ,למה לא
סג אחד בשכר  ,לדוגמא ? מה שאחרי לא רוצי לומר ל -פה  ,אני אומר את זה פה .
אני אקריא פה משהו ברשותכ  ,ב  19בינואר זה פורס ב  YNETבקרית אונו ,
אינטרנט  " .יאללה לסולחה  ,נשרי וג ל ישבו ביחד  .בקואליציה החדשה של עיריית
קרית אונו יישבו שני היריבי הוותיקי זה לצד זה בעקבות ההסכ שנחת
ביניה  .ימות המשיח בקרית אונו  .יש קואליציה  .והיריבי הפוליטיי הנצחיי
נשרי וגל יישבו זה לצד זה  ,האינטרס הפ וליטי כ -נראה  ,מנצח  .לפני כחודשיי
ניצח יוסי נשרי ראש עיריית קרית אונו את ישראל גל  ,יריבו הפוליטי הוותיק .
בסיבוב השני של הבחירות בעיר ולאחר קרב צמוד בו זכה נשרי ב  52%מ הקולות
לעומת  48%של גל  .איש מאנשי המחנות לא תיאר לעצמו אז  ,שגל יהיה זה שיסלול
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עבור נשר י את הקואליציה  .ג במערכת הבחירות הקודמות לפני כ  5שני  ,נפגשו
נשרי וגל לסיבוב השני  .אז רוססו צלבי קרס על מכוניתו של נשרי שהאשי באופ
אוטומטי את גל  ,אש ר הגיש תביעת דיבה נגד נשרי  ,שעדיי  5שני אחרי שהוגשה
מתנהלת בבתי המשפט  .מעניי "  ,כותב הכתב אביאל מגנזי  " ,מעניי יהיה לראות
הא ימשו -גל את התביעה כעת כאשר הוא מכה כסגנו של נשרי " .בקיצור  ,אנחנו
אדוני הנכבד  ,מאחר ומדובר בסעי +הראשו של ממלא מקו  ,שהוא לא מקבל שכר ,
אני רוצה שיהיה ברור שהוא יכול לקבל לשכה בהחלט  ,רק לא מזכירה  ,בהתא
לחוק  .החוק אומר בבירור  ,אני מצטט אדוני  " :מעמד של סגני ראש העיר ותואר
ללא שכר  .סג בתואר ללא שכר וחברי מועצה  ,בי שהואצלו לו סמכויות  ,בי א
לא  ,אינ זכאי בגי פעילות להחזרי שכר כלשה  .במידה שתפקיד מחייב חדר
או לשכה בעירייה  ,לא יהיו זכאי למזכירה או עוזרי " .אני מבקש מאדוני
שיעמוד על הוראות החוק  .ג ככה ההוצאות פה לפי מה שנראה לי  ,הברז נפתח
קצת  ,צרי -לשמור עליו  .קצת לשמור על האנשי החלשי  ,אדוני ראש העירייה .
אני מצפה שהקואליציה הנכבדת הזאת תדאג לחלשי  ,תדאג למסכני  .בזמ
שעושי לה משפטי  ,לא לעשות לה משפטי  ,להקל עליה  .קואליציה זה דבר
טוב  ,אבל ג להסתכל על החלש  ,אדוני ראש העירייה  .אני לא חושב שאתה תשתנה
והשתנית  .צר לי לומר את זה  .ההתנהלות תהיה כמו שהיתה בשני הקודמות  .אני
לא יודע אי -אפשר להשתנות  ,במיוחד לא כשאתה נמצא בפוליטיקה  ,ובגיל מסוי ,
אדוני  .לכ אני  ,טוב שהכל מצוטט  ,אינני חושב שאתה תשתנה  ,הקואליציות של-
לא תוכלנה להחזיק מעמד  ,הבטחותי -לציבור לא ימומשו לעול  .וכפי שאמר מר
סבו  ,כבוד גדול להיות באופוזיציה אדוני  .ואני אהיה ענייני  ,אני מבטיח  ,שכל נושא
שיהיה לטובת תושבי קרית אונו  ,אני אצביע עבורו  .תודה .

מר ג ' ורג ' י איל :

לא יכו ל להיות שחברי האופוזיציה ידברו ונדלג על עוד

אופוז י ציונר  .אני רוצה להתייחס בראשית דבריי  ,קוד באמת לאחל ברכה
לקואליציה הנכנסת  .אני אמרתי עוד בישיבה הראשונה שאני באתי לעבוד  ,ואפשר
להתחיל לעבוד  .אז ברכות לקואליציה  ,אנחנו נהיה אופוזיציה כמו שאמר חברי
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סבו  ,עניי נית  .אנחנו נצביע עניינית  ,נדחו +את הנושאי החשובי לנו כסיעות
ונעשה את הכל על מנת שהעיר הזאת תתקד  .לפני שאנחנו מתחילי את ס דר
היו  ,אני רוצה בדבריי להעיר על סעיפי  1,2,4,6 :ו  , 8שכול מדברי על אישור
הסגני  ,ואני מקריא את סעי 129 +מפקודת העיריות  .סעי 129 +ג '  " : 1הסכ בדבר
חילופי ראש העירייה או הסג הונח על שולח המועצה תו 45 -ימי מהיו שראש
העירייה הראשו בכל תקופת כהונת המועצה התחיל לכה " .אני לא ראיתי הסכ
קואליציה  ,אני לא ראיתי מה עשית עד עכשיו  ,והחוק מחייב אתכ אדוני ראש
העיר וחברי הקואליציה  ,להביא ב פנינו את ההסכמי  ,על שולח המועצה  .זאת
אומרת  ,פה  ,על השולח הזה של חברי המליאה  .כל עוד ההסכמי הקואליציוניי
לא בפניי או לא בפנינו  ,אנחנו לא יכולי להצביע על הסעיפי האלה  ,אנחנו נגד
החוק  .אז  45יו  ,אדוני ראש העיר  ,יש ל -עוד  10ימי  .אנחנו ביו ה  , 35לשי
את זה על שולחננו כדי שנוכל להצביע על הסעיפי האלה  ,תודה .

מר יוסי נשרי :

טוב  ,תודה  .לתשובת -איל  ,אז קוד כל ההסכ 

הקואליציוני נמצא אצל המנכ " ל ובאתר העירייה  .כל אחד מהתושבי וג אתה ,
מוזמ להיכנס לראות  ,ולעיי בו  .וא היית נכנס לאתר  ,היית רואה .

מר ג ' ורג ' י איל :

אני מצטער שאני מצטט את החוק עוד פע  " :הסכ

בדבר חילופי ראש העירייה או הסג הונח על שולח המועצה "  ,שולח המועצה זה .
זה שולח המועצה .

מר יוסי נשרי :

איל  ,דיברת ,

מר ג ' ורג ' י איל :

אני מבי נכו  ,עו " ד סבו ?

מר שי דבורה :

לא שולח האינטרנט .
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מ ר ג ' ורג ' י איל :

עו " ד סבו  ,אני מבי נכו ?

מר סבו יעקב :

ת לו לסיי  ,יש כא יועצת משפטית לעניי .

מר ג ' ורג ' י איל :

סליחה .

מר יוסי נשרי :

איל  ,אתה הבהרת  ,דיברת בעברית רהוטה  ,זה נרש

בפרוטוקול  ,מוב  ,הכל בסדר  .יש עוד למישהו מה להתייחס ?

מר סבו יעקב :

כ  ,אני חייב להתייחס לנקודה הזאת  ,הייתי רוצה

לשמוע את היועצת המשפטית  ,יש לה חובה להגיד את דברה ואני מצטר +לחברי ,
אני מקריא ,

מר יוסי נשרי :

קוד כל  ,אי לה חובה לומר את דבריה  ,אלא א היא

מקבלת רשות לומר את דבריה .

מר סבו יעקב :

בסדר  .אני רוצה להדגיש את הנושא אדוני  ,כי אתה

אמרת  ,הפנית אותנו למנכ " ל ולאתר האינטרנט  ,ואני חוזר  .אנחנו חברי מועצה
נבחרי  ,החוק מדבר בלשו ברורה וחד משמעית  .מה  , 29ג '  1אומר  " :הסכ בדבר
חילופי ראש העירייה או הסג "  ,וזה מה שאנחנו דורשי כרגע להצביע  " ,הונח על
שולח המועצה " .כש שקיבל נו את סדר היו וההזמנה  ,אל סדר היו אדוני  ,היה
צרי -לצר +את ההסכ בדבר החילופי  .הסכ לא צור , +לא נית להצביע עליו .
ויש לי בקשה אלי -אדוני ראש העיר  ,מתחילי  ,אני מבקש מאוד שנתחיל ברגל
ימי  .תכבד קוד כל את הדעה השונה ולא תנהג  ,אני לא רוצה להגיד מילה לא
מתא ימה כדי שאני לא אשמע לא טוב  ,אבל לא בכוחנות ולא ב רגל גסה מדי  .כאשר
מעירי שמה שאתה מבקש להצביע עליו סותר את החוק אז תתייע(  ,תבדוק ולא
תגיד ' שמענו אות , -הולכי להצבעה '  .אני חושב שכבר עברנו את זה בקדנציה
11

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )שלא מן המניין( מספר 02/09

הקודמת  .כ -אנחנו לא רוצי להתחיל  .יש יועצת משפטית  ,תיק חו  3דקות הפסקה ,

מר יוסי נשרי :

מר סבו  ,שמענו ,

מר סבו יעקב :

תתייעצו  ,תתייעצו ,

מר יוסי נשרי :

שמענו את ה הערה .

מר ישראל גל :

גברתי היועצת המשפטית  ,יש פה מישהו שמצל  ,נדמה

לי הוא מתנועת התושבי שאמרת קוד שאסור לצל ,

מר סבו יעקב :

מי אמר שאסור לצל ?

מר ישראל גל :

היא ציינה  ,כי העיתונות ,

מר סבו יעקב :

הישיבות ה פומביות .

מר ישראל גל :

אז אני מבקש  ,קוד כל לדייק על בסיס החוק ,

מר סבו יעקב :

יש סדר כא ?

מר ישראל גל :

סליחה  ,א תעמוד על החוק סבו  ,אז צרי... -

מר יוסי נשרי :

למה להתרגש ?

גב ' דנ יאלה גז :

לגבי הצילו  ,צרי -להגיד את זה חד משמעית  ,אי

אפשרות לצל למרות שהדיוני פומביי  .ג בבית המשפט מותר לצל ?
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מר סבו יעקב :

זה תלוי בשופט  .לבי ת המשפט יש תקנות .

מר יוסי נשרי :

בסדר  ,אי אפשרות לצל .

מר סבו יעקב :

פה אי תקנות  .בבית המשפט יש תקנו ת .

גב ' דניאלה גז :

העובדה שהדיו פומבי  ,אי משמעו שמותר לצל

ולהקליט .

מר סבו יעקב :

יש איסור בחקיקה הראשית .

מר יוסי נשרי :

טוב  ,אנחנו לא דני עכשיו בצילו או לא צילו  ,אנחנו

נגיש ,

גב ' דניאלה גז :

העובדה שהדיו פומבי הוא רק לנוכחות קהל  ,לא

משמעות הד בר שמותר לצל או להקליט  ,זה הכל .

מר סבו יעקב :

פה אי איסור לחקיקה ראשית  ,אבל זה לא הנושא .

מר יוסי נשרי :

אנחנו נדו על זה בישיבה אחרת  .זה לא הדיו .

מר סבו יעקב :

אז אני מבקש  ,לא נית בכלל להצביע ,

מר יוסי נשרי :

זה לא הדיו  .אז קוד כל  ,אני שמעתי א ות . -דברי-

הובהרו  .את רוצה להתייחס  ,דניאלה ?
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גב ' דניאלה גז :

כ  ,זה לא מפריע להצביע  ,הוא יכול להיות מונח על

שולח המועצה ועדיי אפשר להצביע על מינוי  ,הדברי לא סותרי אחד את השני .

מר סבו יעקב :

אי -אפשר ? ...

מר יוסי נשרי :

מר סבו  ,הדיו הוא לא ב  ,סליחה דניאלה ,

מר סבו יעקב :

ההסכ לא הונח ,

מר יוסי נשרי :

ברגע שאמרת ,

מר סבו יעקב :

אי -אנשי יודעי להצביע על משהו שה לא ראו אותו ?

מר יוסי נשרי :

זה הונח על שולח  ,זה נמצא אצל המנכ " ל  ,היית יכול

מר סבו יעקב :

זה לא

מר יוסי נשרי :

הבנו  .קיבלת תשוב ה מהיועצת המשפטית ,

מר סבו יעקב :

היא לא נתנה תשובה .

מר יוסי נשרי :

היא נתנה ל -תשובה  .זה לא ויכוח .

מר סבו יעקב :

דניאלה  ,תתחילי ברגל ימי  ,תהיי עורכת די אמיתית .

כתוב להניח על שולח המועצה  ,ואת רוצה להגיד לי שלהניח באתר אצל מנכ " ל
העירייה על השולח זה שולח המועצה ? כתוב להניח על שולח המועצה .
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גב ' דניאלה גז :

אפשר להניח על שולח המועצה  ,ועדיי זה לא  , ...אפשר

למנות .

מר סבו יעקב :

אי -אני יכול ? כתוב בחוק  " .על א +הוראות  ,לא יקבע

השר תנאי  ,בהתקיי כל אלה  : 1 ,הסכ בדבר חילופי המועצה ".

מר יוסי נשרי :

טו ב  ,ההערה של -נרשמה בפרוטוקול  ,שמעת את תגובת

היועצת המשפטית  ,אנחנו ממשיכי .

גב ' דניאלה גז :

השר צרי -שיונח על שולח המועצה תו 45 -יו ,

מר סבו יעקב :

השר צרי -להיות מונח על השולח ? לא הבנתי .

גב ' דניאלה גז :

על מנת שהשר יקבע תנאי להעסקה  ,השר  ,לא מועצת

העיר  ,צרי -להיות מונח על שולח המועצה ההסכ הקואליציוני  .זהו  .זה לא
יאוחר והדברי לא עומדי ,

מר סבו יעקב :

מה את רוצה להגיד  ,שהשר ? ...

מר יוסי נשרי :

דניאלה  ,הובהר .

מר סבו יעקב :

מה הובהר ? אדוני לא מובהר כלו .

מר יוסי נשרי :

אתה לא הבנת  ,אז יסבירו ל  -אחר כ. -

מר סבו יעקב :

אדוני  ,באמת חסרות לי שנות ...
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מר יוסי נשרי :

בסדר  ,מאה אחוז מר סבו  .הוויכוח הוא לא בינ -וביני

או בינ -ובי דניאלה  ,הובהר ל , -נאמר ל -מה שאמרו לי ,

מר סבו יעקב :

מה הובהר לי ?

מר יוסי נשרי :

סליחה  ,אתה יכול לא לקבל את זה  ,זה בסדר  .אנחנו

עוברי עכשיו להצבעה .

מר סבו יעקב :

אז אני מבקש להתייחס בעוד מילה אחת לנושא הזה

אדוני  ,זה חשוב  .ואני מבקש לומר לאות חברי מועצה ,

מר נפתלי כה :

קוד כל  ,ראית את זה  ...כמה פעמי .

מר סבו יעקב :

נפתלי  ,אני מכבד אות , -תכבד אותי ג  .

מר נפתלי כה :

לא  ,כמה פעמי ...

מר סבו יעקב :

אני מבקש לומר לאות חברי מועצה  ,שמעת מה ,

מר שי דבורה :

 ...שהקואליציה  ...בשביל מה ? ...

מר נפתלי כה :

אני לא תוק , +אני שואל  ...אינטרנט .

מר סבו יעקב :

אני אומר לכ את הדבר הבא  ,לשו החוק חר +מה

שאומרת הגב ' גז ברורה וחד משמעית  ,אי כא מקו לפרשנות  ,וגב ' גז נעה באי
נוחות על כסאה  .ואני אומר לכ  ,אלה מכ ,
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מר יוסי נשרי :

מר סבו  ,מר סבו  ,עד כא .

מר סבו יעקב :

אני רוצה לסיי .

מר יוסי נשרי :

לא  ,לא  ,לא  ,מספיק .

מר סבו יעקב :

אני רוצה לסיי .

מר יוסי נשרי :

מספיק  ,לא .

מר סבו יעקב :

לא ,

מר יוסי נשרי :

אמרת את דברי, -

מר סבו יעקב :

לא ,

מר יוסי נשרי :

אתה לא יוע( משפטי של העירייה  ,ע כל הכבוד .

מר סבו יעקב :

אני הול -להגיד משהו  ,אלה מכ ,

מר יוסי נשרי :

מר סבו  ,הבנו אות. -

מר סבו יעקב :

ת לי להשלי משפט .

מר יוס י נשרי :

הבנו אות , -מספיק .

??? :

זו לא הצגה פרטית של , -סבו  ,מספיק  .שמענו מה שיש
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ל -להגיד .

מר סבו יעקב :

אלה מכ שיצביעו בעד  ,אלה מכ שיצביעו בעד ,

מר יוסי נשרי :

די  .שמענו אות. -

מר סבו יעקב :

לא שמעת מה אני רוצה להגיד .

מר יוסי נשרי :

כ  ,שמענו  .אמרת מה שיש ל. -

מר סבו יעקב :

אלה מכ  ,רגע  ,אני מבקש  ,אלה מכ שירימו יד בעד

השכר  ,אנחנו נפנה לוועדה לחיוב אישי ,

מר יוסי נשרי :

מאה אחוז .

מר סבו יעקב :

את מצביעי בניגוד להוראת החוק .

מר ג ' ורג ' י איל :

זה לא קשור לנו  .זה לא קשור לשכר  ,סבו  .זה הסג

עצמו  .התואר אפילו  ,הסג  ,הוא לא במקו .

מר סבו יעקב :

הוא לא  ,אי  ,אני לא מכיר את זה ,

מר ג ' ורג ' י איל :

זה לא קשור לשכר עכשיו  ,אי לי בעיה שיקבלו כס +אבל

בלי התואר סג .

מר סבו יעקב :

אני רוצה לכבד בעלת מקצוע  ,יש כא  3עורכי די

במועצת העיר זה אל "  +בי " ת של
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מר ג ' ורג ' י איל :

לא ראיתי את זה דקה  .אמיתי  .מה  ,אי לי מה לעשות ?

מר יוסי נשרי :

שמענו  .שמענו אות . -טוב רבותיי  ,אני עובר להצבעה .

מר שי דבורה :

אני מנסה באמת ענייני  ,ואמרנו בוא נתחיל ישיבה

ראשונה קצת להיות בסדר  .אני לא מבי מה הבעיה  .יש ל -קואליצי ה כל כ -גדולה ,
ת לאופוזיציה לדבר קצת  .מה הבעיה ? אני ענייני  ,יש פה ציטוט למשרד הפני
אדוני .

מר סבו יעקב :

אבל זה לא חוקי מה שנעשה כא .

מר יוסי נשרי :

אתה לא המחוקק וג לא היוע( המשפטי של העירייה .

מר סבו יעקב :

ג היא אומרת שזה לא .

מר שי דבורה :

אדונ י  ,מ י שחדל לכה רק ע ההסכ הונח על שולח

המועצה תו 45 -ימי  ,זאת אומרת יש מצב שבאמצע  ,אחרי  4שני לא ייתפס
החוק הזה .

מר יוסי נשרי :

טוב .

מר שי דבורה :

משו שזה לא הונח פה .

מר ג ' ורג ' י איל :

מה  4שני ? מחר זה לא תופס .

מר סבו יעקב :

אי  ,מחר זה לא תו פס .
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מר יוסי נשרי :

טוב  ,אנחנו דני עכשיו בסעי. 1 +

מר שי דבורה :

לנפתלי  ,הסג הבא .

מר יוסי נשרי :

שי  ,שמענו את דברי. -

מר שי דבורה :

עוד  4שני .

מר יוסי נשרי :

בסדר  .אנחנו עוברי להצבעה על סעי. 1 +

מר סבו יעקב :

אני חייב למחות על הגישה הזאת ,

מר יוסי נשרי :

סליחה  ,מר סבו  ,אתה לא מנהל את הישיבה ואתה

מתחיל להפריע  .אתה מתחיל להפריע  ,אז אני מבקש ,

מר סבו יעקב :

כראש העיר אתה לא מקיי הוראת חוק .

מר יוסי נשרי :

בסדר  ,שמענו .

מר סבו יעקב :

אז ההפרעה שלי היא לא הפרעה .

מר יוסי נשרי :

שמענו  .אנחנו עוב רי להצבעה על סעי : 1 +אישור מר

איציק ציזר כסג ממלא מקו ראש עיריית קרית אונו לפי סעי 14 +לחוק הרשויות
המקומיות בהאצלת סמכויות בתחו החינו . -מי בעד ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא  ,אלונה  ,דורו
20

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )שלא מן המניין( מספר 02/09

קרפ  ,ישראל גל  ,כוכבי  ,רו  מלכה  ,יוסי נשרי .

מר יוסי נשרי :

תודה רבה  .בהצלחה .

מר איציק ציזר :

תודה .

מר סבו יעקב :

אתה לא שואל מי נגד ? מי נמנע ?

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

נגד  :שי דבורה ואיל .

מר ישראל גל :

 ...לקיי את הוראות החוק  ,אדוני ראש העיר  .הוראת

החוק אומרת  ,אני לא יכול להצביע עליה .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר סבו יעקב :

אנחנו מבקשי לא להשתת +בהצבעה על הסעי +הזה  ,כי

לא נית

מר יוסי נשרי :

אי דבר כזה  .מי שפה נוכח  ,זה נמנע .

מר סבו יעקב :

אדוני  ,לא נית להצביע  .ההצבעה אינה חוקית .

מר נפתלי כה :

ב כדי לא להשתת , +אתה צרי -לצאת מהחדר .

מר יוסי נשרי :

 2נמנעי .
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החלטה :

הוחלט לאש ר מינויו של מר איציק ציזר כסג ממלא מקו

לראש

הרשות ) ללא שכר ( לפי סעי  14לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונת

תשל " ה  ( 1975והאצלת סמכויות בתחו

החינו. #
בעד ) ( 10

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה  ,אלונה
בומגרט  ,דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 2

שי דבורה  ,איל ג ' ורג ' י .

נמנע ) ( 2

יעקב סבו  ,ליאת ארבל קלוש .

סעי  : 2אישור מר ישראל גל כסג לראש הרשות ) בשכר ( עד תארי21/01/2013 #
לפי סעי  15לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונת

מר יוסי נשרי :

תשל " ה .( 1975

אני עובר לסעי : 2 +אישור מר ישראל גל כסג לראש

הרשות ) בשכר ( עד תארי 21/01/2013 -לפי סעי 15 +לחוק הרשויות המקומיות  .מי
בעד ?

מר סבו יעקב :

אפשר להגיד מילה בנושא הזה הספציפי לפני ההצבעה ?

שוב  ,אני חייב להפנות את היועצת המשפטית ואת אדוני ראש העיר להוראת החוק ,

מר יוסי נשרי :

אנחנו שמענו  .לא נמחזר את התשובות .

מר סבו יעקב :

לא  ,סעי +אחר  .סעי +אחר  ,אדוני .

מר יוסי נשרי :

אה  ,עוד סעי ? +הבנתי .
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מר סבו יעקב :

סעי +אחר  ,מה לעשות  .יש הרבה סוגי סעיפי בספר

החוקי  .גב ' גז  ,אדוני ראש העיר  ,הסג המיועד מר ישראל גל  ,סעי +בחוק מדבר
על כ -שהסגני שעוברי רוטציה חייבי לכה בתפקיד לפחות  28חודשי  .ה
זה היוצא וה זה הנכנס  .אני מקריא לכ  ,ה זה היוצא וה זה הנכנס  .אני מקריא :
" בח ילופי הסג  ,כל אחד מהסגני ה מי שחדל מכהותנו  ,וה מי שנבחר במקומו
כה בתפקידו לפחות  28חודשי " .א היית קוראי את הצעות החוק ודברי
ההסבר  ,היית רואי שמטרת החוק היא בדיוק  ,כ -נקבע בדברי הכנסת  ,בדיוק
למנוע את המצב של סחר מכר בתפקידי סגני  ,שכל אחד לוקח שי ירי של משרה .
הכוונה של החוק כא היא לא לתת לזה פרס אישי  ,אלא לאפשר לסגני לתפקד
כסגני בשכר עבור העיר  .מה שאת עושי כא  ,את לא נותני לסגני לתפקד
כסגני  28חודשי  ,אלא פותרי בעיות אישיות  ,מחויבויות אישיות ,

מר שי דבורה :

קואליציוניות .

מר סבו יעקב :

בנושאי לא רציניי  ,ככה לא מנהלי עיר  .סג צרי-

לכה ,

מר יוסי נשרי :

הבנו .

מר סבו יעקב :

זה החוק  .סג מנהל  28חודש  .אתה לא יכול להצביע על

פחות מזה .

מר יוסי נשרי :

הבנתי אות. -

מר ג ' ורג ' י איל :

אני מצטט מפקודת העיריות  ,סעי 129 +ג '  " : 2ראש

העירייה ו בחילופי סג  ,כל אחד מהסגני  ,ה מי שחדל מכהותנו וה מי שנבחר
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במקומו  ,כיה בתפקידו לפחות  28חודשי "  ,הדבר הזה מדבר על השכר  .זאת
אומרת  ,שמי שכה פחות מ  28חודשי לא יכול לקבל שכר  .אי בעיה לעשות
רוטציה אחרי  4שני ושנה ייכנס אחריו  .החוק אומר שזה אפשרי  ,אבל ה וא לא
יכול לקבל שכר  ,זה שעושה פחות מ  28חודשי  .אז ייקחו את זה בחשבו שני
הסגני העתידיי .

מר איציק ציזר :

הרווחנו כס +לעירייה  ,מה רע בזה ?

מר סבו יעקב :

מה את מביאי את זה ? אז למה את מביאי את זה ?

מר יוסי נשרי :

סליחה  ,מר סבו  .אני מביא לאישור את סע י  2 +אישור

מר ישראל גל כסג לראש הרשות עד תארי 21/01/2013 -לפי סעי 15 +לחוק
הרשויות המקומיות  .מי בעד ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,משה גברא  ,אלונה ,

דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה ו יוסי נשרי .

מר יוסי נשרי :

תודה  .מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

נגד  :שי דבורה  ,איל  ,ליאת קלוש  ,יעקב סבו .

מר ג ' ורג ' י איל :

אני אגיד מבחינתי  ,מלווה ב

מר יוסי נשרי :

איל  ,אי אפשר  .כשאתה נמנע  ,מותר ל -להגיד את

נימוקי. -

החלטה :

הוחלט לאש ר מינויו של מר ישראל גל כסג לראש הרשות ) בשכר ( עד
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תארי 21/01/2013 #לפי סעי  15לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונת
בעד ) ( 10

תשל " ה .( 1975

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה  ,אלונה
בומגרט  ,דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 4

שי דבורה  ,איל ג ' ורג ' י  ,ל יאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

נמנע ) ( 0

סעי  : 3אישור האצלת סמכויות למר ישראל גל  :ימונה ליו " ר ועדת משנה
לתכנו ובנייה וממונה על תחו

מר יוסי נשרי :

ההנדסה .

תודה  ,אני עובר לסעי : 3 +אישור האצלת סמכויות למר

ישראל גל  :ימונה ליו " ר ועדת משנה לתכנו ובנייה וממונה ע ל תחו ההנדסה  .מי
בעד ?

מר סבו יעקב :

יש לי התייחסות  ,אני מבקש רגע להתייחס לנושא הזה .

אדוני  ,בקדנציה הקודמת כאשר ועדת בניי ערי היתה ועדה מרחבית  ,כה בה
יו " ר בחצי משרה ותחו פעולתה של הוועדה היה על  2רשויות מקומיות  :קרית
אונו ורמת אפעל ובחצי משרה  .והנה מ ה קרה ? הוועדה המרחבית אונו פורקה  .היו
שיי -לתחומה א -ורק קרית אונו  .מצופה היה אדוני  ,שא קוד היה סג בחצי
משרה  ,עכשיו יהיה סג ברבע משרה או סג בלי משרה בכלל  .כי הרי עכשיו העבודה
קטנה בלפחות חצי  .מה עשו חכמי ? אי -ה הועילו בתקנת ? לא הכפילו  ,פי 4
בעלות של ניהול הוועדה  .כי יש לנו חצי ועדה וכפול שכר  .יש לנו עכשיו פי  4בשכר
וזה המסר אדוני  ,שאתה והקואליציה של -מביאי לקרית אונו  .חצי ועדה  ,במקו
להוריד לחלוטי את השכר  ,הרי מה שבנצי מורדו ומה שדודי בריק עשו בחצי
משרה פה בקרית אונו  ,ישראל גל אני מכיר אותו  ,יש ל ו כישורי  ,הוא עושה את
זה ב  10%משרה  .זה אפילו לא רבע יו עבודה בשבוע  ,אדוני  .אתה מאציל לו
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סמכויות ורוצה לקבוע אותו בשכר  ,על מה ? על ועדת בניי ערי שאי כא עבודה ,
לא למשרה מלאה  ,לא לחצי משרה ולא לרבע משרה .

מר יוסי נשרי :

טוב  ,מאה אחוז .

מר סבו יעקב :

א תה מתחיל עבודה קואליציה ברגל שמאל ,

מר יוסי נשרי :

סבו  ,הבנו  .הבנו  .תאמי לי  ,אנחנו מביני מהר .

מר שי דבורה :

סיעת חדש מאשרת את זה .

מר סבו יעקב :

לא נעי ל , -אבל אתה תית לי לדבר  .בזבוז  ,זה המסר

של -לציבור  .אנשי בחרו ב -כדי שתהיה ראש עיר חסכ ואתה ד הבזבז או נשרי
הבזבז  .לא לזה בחרו אות . -למה אתה מרבע את השכר ? ואני עוד לא מדבר  ,אנחנו
רואי את זה לכל אור -ההצעות של -היו  .כל מקו שנית להעמיס עלויות סרק ,
רק כדי לפתור בעיות אישיות של הקואליציה  .ישראל גל סג ראוי  ,הצבעתי נגדו כי
אנחנו באופוזיציה  .אבל מ דוע להאציל לו סמכויות ולתת לו שכר על תפקיד שקוד
לא בוצע בשכר ? פי  . 4פי  4בעלות בגי הוועדה המקומית  .והציבור בקרית אונו
צרי -לדעת את זה  .פי  . 4למה ? כדי לפתור לישראל גל בעיה אישית ? שייצא לעבוד .
שינצח אות -במשפט הדיבה .

מר ג ' ורג ' י איל :

המשכורת שהוא מקבל ז ה על סג או על יו " ר הוועדה ?

אני חושב על סג  ,לא ?

מר סבו יעקב :

הוא מאציל סמכויות .

מר ג ' ורג ' י איל :

אבל הוא לא מקבל משכורת בתור יו " ר ועדה .
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מר סבו יעקב :

הוא לא היה מקבל אלמלא הצעת ...

מר שי דבורה :

מר סבו  ,מה אמרת הוצאת דיבה ? אפשר להבי ?

מר סבו יעק ב :

לא  .אני חושב  ,אמרתי  ,זה בא לפתור משהו ? אני לא

יודע מה קורה כא  .מדוע לתת שכר ,

מר יוסי נשרי :

שמענו  .שמענו .

מר סבו יעקב :

על עבודה ,

מר יוסי נשרי :

דברי -נרשמו בפרוטוקול והובהרו .

מר סבו יעקב :

אבל כל מה שיש לי אדוני ראש העיר  ,זו זכות לדבר

בישיבו ת המועצה  .כבד  .לא נעי  ,לא נוח  ,הבטחתי שאני אהיה אופוזיציה עניינית .
אני לא נוהג באלימות  ,תקשיב ,

מר יוסי נשרי :

הקשבתי .

מר סבו יעקב :

תלמד  ,תפני .

מר יוסי נשרי :

למדתי  ,הפנמתי .

מר סבו יעקב :

ותתייחס בכבוד .

מר יוסי נשרי :

מאה אחוז  .לכ אני עובר להצ בעה .
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מר ג ' ורג ' י איל :

לא  ,רגע  ,ג אני .

מר יוסי נשרי :

בבקשה .

מר שי דבורה :

תודה רבה ל -שאתה נות לנו לדבר .

מר סבו יעקב :

המינימו שמותר ל -לעשות .

מר שי דבורה :

ממש תודה  .גי בור גדול .

מר סבו יעקב :

פי  4בשכר  ,ציזר .

מר שי דבורה :

ראש העיר שלנו .

מר סבו יעקב :

זה ג הבוחרי של -ידעו  ,ציזר  .פי  4בשכר כדי לפתור

את הבעיה האישית של ישראל גל  .אות -אני מכבד  ,בלי שכר  ,אתה בלי שכר לוקח
את תחו החינו . -בלי שכר ,

מר יוסי נשרי :

טוב  ,מר סבו  ,אבל שמענו .

מר סבו יעקב :

גל פי , 4

מר יוסי נשרי :

אנחנו שמענ ו אות , -סבו .

מר ג ' ורג ' י איל :

אני  ,רגע ישראל  ,אני דווקא רוצה ,
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מר ישראל גל :

עד כא  ,רשימת מכולת  ,ג ' ובי  .עכשיו אני נהנה .

מר ג ' ורג ' י איל :

ישראל  ,אני דווקא רוצה לאחל ל -הצלחה בתפקיד הזה .

אני אצביע בעד . -כל דבר ענייני שהקואליציה תביא לקידו העיר  ,אני בעדו  .אני
לא מצביע נגד בגלל שאני באופוזיציה .

מר יוסי נשרי :

כ  ,ישראל .

מר ישראל גל :

אני חייב להתייחס  .עכשיו שמעתי נאו חוצב להבות של

מר סבו  ,עו " ד שידוע בחסכנותו הרבה לעיר  ,שהגיש רשימת מכולת הכוללת ג ' ובי
בהסכ קואליציוני  .דבר מושחת מהיסוד  .מהיסוד  .או תו אדו סבו דרש לעצמו ג
סג בחצי משרה על הוועדה לאיכות הסביבה  ,שזה הרבה פחות עבודה ,

מר סבו יעקב :

ככה ...

מר ישראל גל :

אל תפריע לי לדבר  .אל תתבריי .

מר סבו יעקב :

כ -קבע ...

מר ישראל גל :

אל תתבריי  .אל תתבריי  .אותו מר סבו שמשחק אותה

תמי  ,ראה בקו פת הציבור בהסכ הקואליציוני שהוא ביקש ממ -מר נשרי  ,וחלקו
ג ממני בסיבוב הראשו  ,בי הסיבוב הראשו לשני  ,קופה שאפשר להוציא ממנה
הכל  ,מ זכירות  ,מנהלי תחומי  ,חצי משרה  ,לשכה  ,עוזר אישי .

מר נפתלי כה :

נהג צמוד .

מר ישראל גל :

זה יפה  .על זה נאמר מר סבו  ,נאה דורש נאה מקיי .
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מר יוסי נשרי :

טוב  ,אני עובר להצבעה על סעי : 3 +אישור האצלת

סמכויות למר ישראל גל  :ימונה ליו " ר ועדת משנה לתכנו ובנייה וממונה על תחו
ההנדסה  .מי בעד ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

נטע גולד  ,ציזר  ,נפתלי כה  ,גברא  ,איל  ,אלונה  ,דורו ,

ישראל גל  ,כוכבי  ,רו ויוסי נשרי .

מר יוסי נשרי :

תודה רבה  ,בהצלחה  .מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

נגד  :ליאת וסבו .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנע  :שי .

מר יוסי נשרי :

תודה  .שיהיה בהצלחה ישראל .

החלטה :

הוחלט לאשר האצלת סמכויות למר ישראל גל  :ימונה ל יו " ר ועדת
משנה לתכנו ובנייה וממונה על תחו

בעד ) ( 11

ההנדסה .

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
איל ג ' ורג ' י  ,אלונה בומגרט ,
רו מלכה נטע גולד .

נגד ) ( 2

יעקב סבו  ,ליאת ארבל קלוש .

נמנע ) ( 1

שי דבורה .
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סעי  : 4אישור מר נפתלי כה כסג לראש הרשות ) בשכר ( מ תארי22/01/2013 #
לפי סעי  15לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונת

מר יוסי נשרי :

תשל " ה .( 1975

אני עובר לסעי : 4 +אישור מר נפתלי כה כסג לראש

הרשות ) בשכר ( מתארי 22/01/2013 -לפ י סעי 15 +לחוק הרשויות המקומיות .

מר סבו יעקב :

הערה קטנה לסדר בנושא הזה  .אני פונה לחבר המועצה

המכובד והאהוב  ,זה לא ציני  ,מר כה  ,המכובד והאהוב עליי  ,מר כה ואני רוצה
להגיד ל -שעובדי עלי -בעיניי  .א אתה חושב שאתה תהיה סג בשכר ב 21
לינואר או  22.01.2013אתה תגיד לאשת -שלא תבנה על זה  .שכר מקופת העירייה
לא תקבל  ,אי תוק +לרוטציה הזאת  .אתה וזה שאתה מר ט ( אותו חייבי לכה
לפחות  28חודשי  .הוא יש לו  ,ואתה לא  ,לכ אני חושב ששניכ לא יכולי לקבל
שכר במקרה הזה  .אני רוצה להגיד ל , -יש כאלה שאוהבי  ,אתה יודע  ,יש בעל
חיי ש קוראי לו בת יענה  ,הוא נוהג לטמו את ראשו בחול כדי לא לראות את
המציאות  .אני רוצה לפקוח את עיני , -שהרי נאמר לפני עיוור לא תשי מכשול  .אז
מאחר ואינני רוצה שתהיה מכשול  ,אני מספר ל -שאתה סג בשכר לא תהיה .

מר יוסי נשרי :

טוב  ,תודה רבה .

מר נפתלי כה :

סליחה רגע ,

מר ג ' ורג ' י איל :

קצר מאוד  ,שמשלי אותו  ,ולו מהסיבה הזאת .

מר נפתלי כה :

תודה רבה  .אני רוצה להגיד ל -דבר אחד  ,בחיי לא

נבניתי על הפוליטיקה לפרנסה  ,שדעת -תנוח  .והיה ולא  ,נתרו את הכל לצדקה או
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לסטודנטי או לקידו נוער  .אז תירגע .

מר שי דבורה :

למה תתרו ?

מר נפתלי כה :

והיה ולא .

מר סבו יעקב :

אתה כבר תור את מה שעוד לא קיבלת ?

מר נפתלי כה :

תהיה רגוע .

מר שי דבורה :

אי כלו  .א אני תור כשאי כלו .

מר יוסי נשרי :

טוב  .אני עובר להצבעה  .מי בעד ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

נטע גולד  ,א יציק ציזר  ,נפתלי כה  ,משה גברא  ,אלונה ,

דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה ויוסי נשרי .

מר יוסי נשרי :

תודה רבה  .מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

נגד  :שי דבורה  ,איל וליאת  ,סבו .

מר יוסי נשרי :

נמנעי אי .

החלטה :

הוחלט לאש ר את מינויו של מר נפתלי כה כסג  לראש הרשות
) בשכר ( מ תארי 22/01/2013 #לפי סעי  15לחוק הרשויות המקומיות
) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונת

בעד ) ( 10

תשל " ה .( 1975

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
32

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )שלא מן המניין( מספר 02/09

אלונה בומגרט  ,דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .
נגד ) ( 4

שי דבורה  ,איל ג ' ורג ' י  ,ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

נמנע ) ( 0

סעי  : 5מינוי מר נפתלי כה למחזיק תיק תאגיד מי

מר יוסי נשרי :

וביוב .

סעי : 5 +מינוי מר נפתלי כה למחזיק תיק תאגיד מי

וביוב  .מי בעד ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

נטע גולד  ,ציזר  ,נפתלי  ,גב רא  ,איל  ,אלונה  ,קרפ ,

ישראל  ,כוכבי  ,רו מלכה  ,יוסי נשרי .

מר יוסי נשרי :

תודה  .מי נגד ? מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנע  :שי דבורה  ,ליאת וסבו .

מר יוסי נשרי :

תודה רבה  .בהצלחה .

החלטה :

הוחלט לאש ר מינויו של מר נפתלי כה למחזיק תיק תאגיד מי
וביוב

בעד ) ( 11

י וסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
איל ג ' ורג ' י  ,אלונה בומגרט ,

דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי ,

רו מלכה .
נגד ) ( 0
נמנע ) ( 3

שי דבורה  ,ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .
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סעי  : 6אישור מר רו מלכה כסג לראש הרשות ) בשכר ( ע ד תארי21/01/2013 #
לפי סעי  15לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונת

מר יוסי נשרי :

תשל " ה .( 1975

אני עובר לסעי : 6 +אישור מר רו מלכה כסג לראש

הרשות ) בשכר ( עד ל תארי 21/01/2013 -לפי סעי 15 +לחוק הרשויות המקומיות  .מי
בעד ? ירי את ידו .

מר ס בו יעקב :

רגע  ,ג פה יש לנו התייחסות עניינית לסעי +הזה אדוני .

מר יוסי נשרי :

בבקשה  ,חשבתי שכבר אמרת הכל בכל הסעיפי .

מר סבו יעקב :

לא  ,לא  ,תשמע  ,כל סעי +לגופו  .לגבי מר רו מלכה  ,אני

יודע שאני אולי מקדי את המאוחר ומתייחס כבר לגבי  6ו  . 7קוד כל לגבי סע י+
 , 6מה שאמרנו קוד לכ לגבי הצבעה על הסגני אינו יכול להיות תק , +אנחנו
חוזרי על מה שאנחנו אומרי  .אנחנו יודעי שזה נופל על אוזניי ערלות  ,אבל
אי מה לעשות  .זו האופוזיציה  ,תצטר -לפנות למקו אחר כדי לקבל צד  .פה בבית ,
במקו הזה לא מתייחסי נכו אל החוק  ,וא ני אומר את זה כדי שתרשמי לפני-
גב ' גז  .לא מתייחסי נכו אל החוק ואת ממונה על הנושא הזה  .נדמה לי שהיועצת
המשפטית לעירייה היא אחרונת הפקידות  ,היא ראשונת שומרי החוק בעירייה ,
ותפקיד -יותר גדול ממה שאת רוצה לשי על עצמ , -אז קחי זאת בחשבו  .אז
אמרנו  ,לא נית להצ ביע  אחד  .שניי  לגבי הרוטציה ג כ אמרנו  .אני רוצה
להקי את הנושא של יו " ר הנהלת המתנ " ס ,

מר מלכה רו :

למה להקדי את זה לפני שזה מובא לאישור ?
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מר סבו יעקב :

אוקי  ,אני אדבר בסעי. 7 +

מר יוסי נשרי :

אוקי  .אני חוזר בבקשה על סעי : 6 +אישור מר רו מלכה

כס ג ראש הרשות עד לתארי 21/01/2013 -לפי סעי 15 +לחוק הרשויות המקומיות .
מי בעד ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

נטע גולד  ,ציזר  ,נפתלי  ,גברא  ,אלונה  ,דורו קרפ  ,ישראל

גל  ,כוכבי  ,רו מלכה  ,יוסי נשרי .

מר יוסי נשרי :

תודה  .מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

נגד  :שי דבורה  ,איל וסבו .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנע  :ליאת .

מר יוסי נשרי :

תודה .

החלטה :

הוחלט לאש ר מינויו של מר רו מלכה כסג לראש הרשות ) בשכר ( עד
תארי 21/01/2013 #לפי סעי  15לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונת

בעד ) ( 10

תשל " ה .( 1975

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
אלונה בומגרט  ,דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 3

שי דבורה  ,איל ג ' ורג ' י  ,יעקב סבו .

נמנע ) ( 1

ליאת ארבל קלוש .
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מר ישראל גל :

אני רוצה להעיר הערה  ,שההסכ הונח פ ה במהל-

הישיבה  ,למרות שהוא היה מונח באתר האינטרנט  ,למרות שהונח אצל מנכ " ל
העירייה אחרי שהוא נחת  ,הונח פה במהל -הישיבה מיד לפני ההצבעה על הסעי+
שלי  ,על סעי +הסגנות שלי .

מר סבו יעקב :

אוקי  ,יאמר לפרוטוקול שההסכ הונח  ,במהל -הישיבה

הונח לנו ההסכ  .תודה רבה  .אני חושב שעשית לנו שירות טו ב  ,הוא רק מדגיש
עוד יותר כמה ההתחלה היא לא רצינית  ,לא לגיטימית  ,וכמה כל הדיו הזה הוא
דיו בלתי חוקי בעליל .

מר יוסי נשרי :

נכו  ,ברור  ,צודק .

מר סבו יעקב :

כי זה שאת מכירי בטעות  ,א לא היית מביאי את

זה  ,עוד הייתי יכול לב דוק ,

מר יוסי נשרי :

אנחנו לא מכירי בטעות כי לא היתה טעות .

מר סבו יעקב :

כשהכרת בצור -והבאת את זה במהל -הישיבה  ,איזה

מ דבר זה ? אי -אפשר להצביע על הסכ שמונח במהל -הישיבה  ,ואפילו לא
נותני לנו לקרוא אותו .

מר ישראל גל :

מר סבו  ,אתה ראית אותו  .פרסמת אותו ג .

מר יוסי נשרי :

טוב  ,אני עובר לסעי. 7 +

מר ישראל גל :

ג מר סבו פרס אותו במכתבי האינטרנט שלו  ,זה
36

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )שלא מן המניין( מספר 02/09

בסדר  ,כבר לפני מספר ימי .

מר יוסי נשרי :

הוא יודע  ,נכו .

סעי  : 7אישור האצלת סמכויות למר רו מלכה  :יו " ר הנהלת המתנ " ס וממונה
על תחו

החינו #הבלת י פורמלי .

מר יוסי נשרי :

סעי : 7 +אישור האצלת סמכויות למר רו מלכה  :יו " ר

הנהלת המתנ " ס וממונה על תחו החינו -הבלתי פורמלי  .כ ?

מר סבו יעקב :

הערה שיש לי לנושא הזה  .שוב  ,אנחנו נמצאי באותו

סטמפי ד  ,קוראי לזה  ,זה כשעדר פילי דוהר שו דבר לא יכול לעמוד מולו  .אז
הקואליציה הזאת דוהרת לבזבוזי ובזבוזי ובזבוזי ובזבוזי  .אני אומר מדוע .
מר רו מלכה שימש  ,אני אחכה שתהיה כא רגיעה בקרב חברי המועצה  .מר רו
מלכה שימש כמנהל המתנ " ס  ,עובר לבחירות האחרונות בקרית אונו  .היה עובד
ציבור וקיבל שכר  ,ועד כמה שאני מבי  ,לא כל כ -נתקלתי במתנ " ס  ,עשה עבודה לא
רעה בכלל ואני חושב ,

מר מלכה רו :

אני רואה ש ג יוצאת מחמאה מהפה של -היו .

מר סבו יעקב :

אתה רואה ? כשמגיע  ,נותני  .עכשיו  ,מר רו מלכה

בצעד  ,שאני לא חושב שהיה צעד אתי מבחינת ציבורית  ,עזב את תפקידו למרות
שהוא מותר מבחינה חוקית ואי לי שו טענה אליו  ,עזב את תפקידו כמנהל
המתנ " ס ,

הצטר+

אל

שורות הפוליטיקה

וטוב שאנשי

טובי מצטרפי

לפוליטיקה  ,כי רק א אנשי כאלה יהיו בפוליטיקה אנחנו נצליח לקד את ענייני
המדינה ואת ענייני העיר  .אבל הצטר , +מה יקרה עכשיו ? עכשיו אדוני אתה מציע
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אותו כיו " ר הנהלת המתנ " ס בשכר  .פשיטא  ,שמתחתיו יהיה עכשיו מנהל מתנ " ס
בשכר  .מה עשו חכמי ? בדיוק אותה תופעה כמו בוועדה  .הכפלת את העלות של
אותו תפקיד  .קוד היה מנהל מתנ " ס מוכשר  ,עשה עבודתו  .זז הצידה  ,מבצע עכשיו
תפקיד של יו " ר הנהלת המתנ " ס בשכר  ,שקוד לכ החברה נטע גולד ב יצעה אותו
בהתנדבות  ,ואיציק ציזר ביצע אותו בהתנדבות  ,ושי דבורה ביצע אותו בהתנדבות ,
עכשיו לא  .רו מלכה יבצע אותו בשכר  .ובנוס , +יהיה מנכ " ל המתנ " ס  .שוב  ,הכפלת
עלויות וככה אדוני אתה וככה הקואליציה שלכ ,

מר מלכה רו :

אתה ג טועה בנתוני  ,כי מנכ " ל המתנ " ס לידיע ת, -

משכורתו לא משולמת מחשבו העירייה  ,זה לא כפול .

מר יוסי נשרי :

בסדר  ,לאט לאט הוא ילמד .

מר מלכה רו :

הוא משול מהחברה למתנ " ס .

מר סבו יעקב :

אני בטוח שאתה תעזור לי ,

מר מלכה רו :

אני תכ +אאיר את עיני -לגבי כמה הערות לדברי של. -

מר סבו יעקב :

עדי י  ,מר מלכה  ,יש סדר  ,אתה ג תלמד ש במועצה בכלל

יש סדר  ,כשהאחד מדבר השני לא נכנס בדבריו .

מר מלכה רו :

ראיתי אי -אתה מכבד את זה .

מר יוסי נשרי :

כשזה נוגע אליו  ,אז זה בסדר .

מר מלכה רו :

תשמע  ,זה מדהי אי -כיבדת את זה מתחילת הישיבה .
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מר יוסי נשרי :

זה לא נוגע אליו אבל  ,לסבו מותר .

מר מלכה רו :

מעניי  ,א היו נותני לו היו סמכות ,

מר סבו יעקב :

יש הבדל בי קריאת ביניי לבי פולמוס  .פולמוס יהיה

ל -בתור , -תוכל להתפלמס .

מר מלכה רו :

טוב  ,תסיי אני אענה ל -בסו. +

מר סבו יעקב :

א קריאת ביניי  קריאת ביניי היא מותרת  .פולמוס

יש ל -זמ נאו של. -

מר יוסי נשרי :

סיימת  ,מר סבו ?

מר סבו יעקב :

לא  .אני בטוח שפטרונ -הפוליטי יית ל -את הזמ

המגיע ל. -

מר יוסי נשרי :

כ  ,אני יודע  ,אני מסתכל על השעו .

מר סבו יעקב :

לגבי הערתו של מר מלכה  ,העלות על קופת העיר ייה

עלתה  ,היא לא הוכפלה  ,היא בעצ עלתה מאפס לפי כמה  .מעל אפס אי ל . -קוד
לא היה יו " ר הנהלת מתנ " ס בשכר  ,עכשיו יש בשכר  .פירושו של דבר  ,שההוצאה
לתפקיד לס -הכל המתנ " ס הוכפלה  ,ונופלת במישרי ובעקיפי על קופת העירייה
ועל קופת הציבור  .אבל תפקיד יו " ר דירקטוריו ה מתנ " ס או יו " ר הנהלת המתנ " ס
הוא מעכשיו בשכר  .מדוע ? מה קרה ? זה נושא ראשו  .שוב  ,אותה תופעה  .הציבור
בקרית אונו צרי -לדעת שהקואליציה הזאת מתחילה בבזבוזי  ,בטובות הנאה
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אישיות ובעלויות מיותרות  .שניי  אני לא יודע מה זה ' ממונה על תחו החינו-
הבלתי פורמלי '  .יתכבד בבקשה החבר מלכה או אתה  ,תגידו לנו בבקשה מה זה .
אתה אמור להאציל לו סמכויות בנושא שלא היה קיי קוד  .יכול להיות
שהתפקיד חשוב מאוד  .בואו נשמע מה זה תחו החינו -הבלתי פורמלי  ,לפני
שאנחנו מצביעי על הנושא הזה  .נלמד  .אולי לא מספיק מר מלכה  ,אולי אנחנו
צריכי להב יא  3כמוהו כדי שימלאו את התפקיד הזה .

מר יוסי נשרי :

מאה אחוז  .תודה .

מר מלכה רו :

אפשר לענות לו ?

מר יוסי נשרי :

שנייה  ,ת לאיל .

מר ג ' ורג ' י איל :

סעי , 7 +אני דווקא רוצה לאחל לרו הצלחה מרובה

בתפקיד .

??? :

מר ג ' ורג ' י איל :

אתה הצבעת נגד .

לא  ,סעי+

 7אנחנו  .בתפקיד הזה שאומר יו " ר הנהלת

המתנ " ס  ,ממונה על תחו החינו -הבלתי פורמלי  ,אני אשמח ג לשמוע מה זה
החינו -הבלתי פורמלי  .אבל בכל מקרה אני מאחל ל -בהצלחה .

מר יוסי נשרי :

תודה  ,כ שי .

מר שי דבורה :

אני אשמח לשמוע  ...תפקיד יו " ר הנהלת המתנ " ס  ,יע שה

כל מאמ( כדי לתת לאנשי שיפנו אליו  ,לוועדה יותר נכו  ,הנחות ראויות  ,שילדי
יהיו בחוגי  .כי צרי -לזכור  ,שא לא עוזרי לילדי היו  ,אנחנו בעצ מזיקי
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לחברה שלנו  .וזה לא קלישאה  ,זה דבר בדוק וידוע  .א אתה עוזר לה היו
בחוגי בהנחות  ,אתה עוזר בעצ לעתיד של ה חברה שלנו  .וזה התפקיד של, -
תפקיד מאוד חשוב  .אני  ,א יורשה לי לומר שעבדתי אית -קרוב לשנה  ,עד
שהחלטת מסיבותי -האישיות להתפטר  .כמו שאומרי  ,כעת אתה נמצא במגרש
הפוליטי  ,יש ל -כעת בוא נגיד  ,היית מנהל  ,עכשיו אתה רואה מה זה להיות
בפוליטיקה  .היו לנו חילוקי דעות  ,א תה תגיד ' עכשיו אני מבי את שי דבורה ' ,כי
אתה עכשיו נמצא בתפקיד פוליטי  ,לא מנהל  .עכשיו אתה צרי -לייצג אנשי  .ואני
מאחל ל -באמת שתכבד את האנשי  .תעשה את העבודה כמו שצרי , -כי זו חובת. -

מר מלכה רו :

אני אגיב קוד לדברי -שי  ,קוד כל אתה יודע

מעבודתנו המשותפת שהדברי המקודשי לנו ימשיכו להישמר  ,כי כמו שאתה
האמנת בעקרונות האלה ג אני האמנתי וקידמנו את הדברי האלה ע כל מי
שיושב סביב השולח הזה  ,והיה יו " ר הנהלה וחבר הנהלה  ,מעבר לנושאי האחרי
שקשורי למתנ " ס  .אני בטוח שהמתנ " ס ישמור על עקרונותיו כמו שהוא עשה את
זה בשני הקודמות  ,והוא יעשה את זה ג בשני הבאות  .ל -ידידי מר סבו  ,אני
מניח שא אתה היית מתמנה היו לסג ראש עיר בשכר והיית מקבל סמכויות
משפטית  ,אני לא הייתי מעיר את ההערה הזאת  .כי בדברי שאני לא מבי בה
אני לא מדבר  .אני מתייחס לנושאי שאני מבי בה  .א חשב תי שצרי -להיות
תיק של חינו -בלתי פורמלי  ,זה לא מכיוו ש רציתי ליצור איזה תיק  ,אוקי ? אני לא
באתי ממקו של שכר שיש לי  ,וביקשתי עוד חצי שכר  .אני באתי ממקו של ויתור
על שכר לטובת משהו שאני מאמי בו  .ואני רוצה להגיד ל -שא אנחנו נקי פה
תיק של חינו -בלתי פורמלי  ,כפי שאני מאמי שהוא צרי -לה י ות  ,זה יקד את
ילדי העיר  ,זה יקד את תושבי העיר והצרכי שלה בתחו החינו -הבלתי
פורמלי  .עכשיו  ,א היית קצת מתעמק בעבודת המתנ " ס  ,היית מבי ש אחד הדברי
שהיו חסרי בשני האחרונות  ,ואת זה אני למדתי על בשרי מתפקידי כמנכ " ל
המתנ " ס  ,זה מלאכת החיבורי בי המסגרות הבלתי פורמליות בעיר הזאת ,
ומלאכת החיבורי בי המסגרות הבלתי פורמליות למסגרת הפורמלית  .אני שמח
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שהפע יש לי פרטנר ראוי כמו איציק ציזר שהיה בתפקידו כיו " ר הנהלה  ,והבי את
הצור -של התיאו בי כל המסגרות הבלתי פורמליות בינ לבי עצמ  ,ובי
המסגרות הבלתי פורמליות לחינו -הפורמלי  .אז תאמי לי שהמשרה הזאת מלאה
עבודה  .מעבר לזה שבהמש -הישיבה אתה תסתכל על הוועדות שלקחתי על עצמי
לטפל בה  ,ועל הנושאי שלקחתי על עצמי לקד  ,אני מבטיח ל -שזה לא מספיק
מבחינת זמ כדי למלא את התיק הזה שנקרא החינו -הב לתי פורמלי  .אני מבטיח
ל -עוד דבר  ,שכמו שעשיתי את תיק המתנ " ס  ,תיק משמעותי בעיר הזאת ב 11
שנותיי כא  ,התיק הזה של החינו -הבלתי פורמלי היו יהפו -להיות תיק רשמי
שכול ירצו להחזיק בו בשני הבאות  .זאת הבטחה אישית לי אלי -בערב זה .

מר יוסי נשרי :

תודה  .אז אני חו זר על סעי, +

מר איציק ציזר :

להוסי +לדברי , -הייתי מוסי +שלא הוא יהיה המתא

בי שנינו .

מר מלכה רו :

אתה חושב שאנחנו צריכי מגשר ?

מר יוסי נשרי :

לא .

מר איציק ציזר :

מרוב שהוא מדבר כבר  7סעיפי ראשוני  ,הוא יכול

להיות מתא של שנינו מצוי .

מר יוסי נש רי :

אני חוזר על סעי : 7 +אישור האצלת סמכויות למר רו

מלכה  :יו " ר הנהלת המתנ " ס וממונה על תחו החינו -הבלתי פורמלי  .מי בעד ?
ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

נטע גולד  ,ציזר  ,נפתלי  ,גברא  ,איל  ,ליאת  ,אלונה  ,קרפ ,
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ישראל  ,כוכבי  ,רו ו נשרי .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

אי .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנע  :שי דבורה וסבו .

החלטה :

הוחלט לאשר האצלת סמכויות למר רו מלכה  :יו " ר הנהלת המתנ " ס
וממונה על תחו

בעד ) ( 12

החינו #הבלתי פורמלי .

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
איל ג ' ורג ' י  ,ליאת ארבל קלוש  ,אלונה בומגרט  ,דורו קרפ ,
ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 2

שי דבורה  ,יעקב סבו .

סעי  : 8אישור מר יוסי כוכבי כסג לראש הרשות ) בשכר ( מתארי22/01/2013 #
לפי סעי  15לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונת

מר יוסי נשרי :

תשל " ה .( 1975

אני עובר לסעי : 8 +אישור מר יוסי כוכבי כסג לראש

הרשות ) בשכר ( מתארי 22/01/2013 -לפי סעי 15 +לחוק הרשויות המקומיות  .מי
בעד ?
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מר סבו יעקב :

רגע  ,ג פה אני רוצה לומר .

מר יוסי נשרי :

בבקשה  ,חשבתי שכל מה שאמרת בסעי 8 +ההוא ,

מר סבו יעקב :

כל מה שאמרתי למר נפתלי כה  ,אומר ל -בדיוק אותו

הדבר  ,לא מחסיר מילה .

מר איציק ציזר :

ראה סעי , 4 +תרשו  :ראה סעי. 4 +

מר יוסי נשרי :

בסדר  .מי בעד ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

נטע גולד  ,ציזר  ,נפתלי  ,גברא  ,אלונה  ,קרפ  ,י שראל  ,יוסי

כוכבי  ,רו ונשרי .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

נגד  :איל  ,ליאת וסבו .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר שי דבורה :

לא משתת +בהצבעה  ,אדוני .

מר איציק ציזר :

אי כזה דבר .

מר יוסי נשרי :

זה נמנע .

מר שי דבורה :

אני אומר את זה לפרוטוקול .
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מר יוסי נשרי :

החלטה :

נמנע  .תודה .

הוחלט לאש ר מינויו של מר יוסי כוכבי כסג לראש הרשות ) בשכר (
מתארי 22/01/2013 #לפי סעי  15לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונת

בעד ) ( 10

תשל " ה .( 1975

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
אלונה בומגרט  ,דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 3

איל ג ' ורג ' י  ,ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

נמנע ) ( 1

שי דבורה .

סעי  : 9מינוי מר יוסי כוכבי למחזיק תיק התחדשות עירונית ושפ " ע .

מר יוסי נשרי :

אני עובר לסעי : 9 +מינוי מר יוסי כוכבי למחזיק תיק

התחדשות עירונית ושפ " ע  .מי בעד ?

מר ג ' ורג ' י איל :

רגע  ,לדבר משהו .

מר נפתלי כה :

אתה מבר? -

מר ג ' ורג ' י איל :

אתה שהגעת ראש העיר לדבר שאני הכי אמו עליו ,

הרשה לי להגיד כמה מילי .

מר נפתלי כה :

מה שבחרת בבחירות  ,ידידי .

מר ג ' ורג ' י איל :

אני רוצה להגיד ליוסי כוכבי  ,קוד כל  ,אני בעד -ואני
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אצביע בעד -ואני מקווה שהתפקיד הזה אתה תעשה אותו טוב  .אבל יש הרבה
דברי שאתה צרי -לעקוב אחריכ  .יש מכתב שראש העיר נת לאחד התושבי  ,מר
חזי נוריאל בדבר  ,אני מצטט  ,כבוד לי לצטט אות " : -בהמש -לשיחתנו  ,ב רצוני
להבהיר כי אי בכוונתי לקד את נושא הקמת חנויות במתחמי המיועדי לפינוי
בינוי בציר לוי אשכול " .על הכתפיי הרחבות של -הוספנו עוד משקל  ,הסיעה שלי
תעקוב אחרי העניי הזה  .יש עוד כמה דברי שקשורי לפינוי בינוי שאני לא
אלאה עכשיו את החברי בה  ,למרות שהכנתי הרבה דפי  ,אבל אני חושב
שהציטוט של ראש העיר הוא די מתמצת  .אנחנו נעקוב אחרי -בעניי הזה  ,וראית
שאנחנו ג יודעי לעשות רעש  ,אז כדאי ל -להשתמש בשכל שלי לטובת , -ולא
להשתמש בו כנגד . -אז אני מזמי אות -להתייע( את -בכל דבר ועניי  ,אני אעזור
ל . -וא יהיו דברי של א יראו לי  ,אז אני אתנגד ל . -אבל בכל מקרה  ,אני מאחל
ל -הצלחה רבה בתפקיד .

מר נפתלי כה :

אני חייב להגיד  ,איל ע כל הכבוד  ,אתה מציע לכול

עזרה אבל בלשו מאיימת  .אני חושב שאתה באת פה להפחיד חברי מועצה  ,זה לא
מכובד  .אתה חדש  ,תעבור כמה חודשי ,

??? :

אי ד בר  ,חדש זה טוב .

מר נפתלי כה :

תלמד את החברי  ,ואחר כ -תתחיל ע לשו מאיימת .

שי לב מה אתה אומר  ,תעקוב אחרי דברי -ו תקרא טוב טוב את הפרוטוקול  .אתה
יכול להציע עזרה  ,זה יפה מצד . -אבל לא להציע עזרה בלשו איומית  .אז קצת
תדאג בלשונ . -תתעד  ,תתעד .

מר ג ' ורג ' י איל :

רגע  ,רגע  ,אני רוצה להשיב לו  .חייב להשיב לו אדוני

ראש העיר  ,לפני ציזר  ,סליחה  .אני מתכוו לכל מילה שאמרתי  .אני איחלתי ל-
בהצלחה במלוא הכנות .
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מר נפתלי כה :

לא אמרתי שלא .

מר ג ' ורג ' י איל :

ובמלוא הכי , +איחלתי לרו מלכה הצלחה במלוא הכנות ,

במלוא הכי . +איחלתי ליוסי כוכבי ידידי הצלחה בכל הכנות בכל הלב  .אבל  ,יוסי
כוכבי יש אבל  .כי יוסי כוכבי לוקח תפקיד לא קל  ,בייחוד בימי האלה של אחרי
הבחירות וכל מה שהיה סביב הנושא הזה  .מציע לו את עזרתי בכנות .

מר יוסי נשרי :

בסדר  ,נרש  .מאה אחוז  .כ  ,ציזר .

מר איציק צי זר :

ישיבה שנייה של המועצה ואני מחכה לראות את כל

סיעת -הגדולה  ,ואני רואה שאחד אפילו חסר כבר בישיבה השנייה  ,ועוד בנושא
כזה חשוב של התחדשות עירונית שזה הדגל שלכ  ,הייתי בטוח שתבואו כולכ
להצביע  .אבל כנראה שיש לכ דברי יותר חשובי  .אז בוא אני אזכיר ל -רק שני
דברי  :אחד  ציר חנויות בלוי אשכול לא יהיה  .שניי  מי שהמציא את ציר
החנויות ובתקופה של מי שהיה  ,זה שהסיעה של החזיקה את התיק הזה  .אז לפני
שאתה אומר שתעשה ל נו רעש והכל  ,תבדוק מה את הבטחת לתושבי  .מה קרה
בתקופה שאת החזקת בתיק כמעט שנה וחצי  ,שו דירה לא קודמה  .ואני
מבטיח ל -שב  5שני הקרובות הצוות שיושב פה יקד הרבה יותר ממה שהסיעה
של -עשתה .

מר ג ' ורג ' י איל :

כבר אני אוהב אות -על המשפטי האלה  .כבר אני לוקח

הרבה דברי ששמעתי עלי , -תשמע  ,אתה בחור טוב בס -הכל  .כנראה שהבנתי
אחרת .

מר איציק ציזר :

בס -הכל  ,א בל זו רק הישיבה השנייה  ,אתה עוד תראה

אותי בהמש. -
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מר יוסי נשרי :

טוב רבותיי  ,אני חוזר על סעי : 9 +מינוי מר יוסי כוכבי

למחזיק תיק התחדשות עירונית ושפ " ע  .מי בעד ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

נטע  ,ציזר  ,נפתלי  ,גברא  ,איל  ,אלונה  ,קרפ  ,ישראל ,

כוכבי  ,רו ו נשרי .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

נגד  :ליאת וסבו .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנע  :שי דבורה .

מר יוסי נשרי :

תודה רבה .

החלטה :

הוחלט לאש ר מינויו של מר יוסי כוכבי למחזיק תיק התחדשות
עירונית ושפ " ע .

בעד ) ( 11

יוסי נשרי נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
איל ג ' ורג ' י  ,אלונה בומגרט ,

דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי ,

רו מלכה .
נגד ) ( 2

ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

נמנע ) ( 1

שי דבורה .

מר שי דבורה :

אני רוצה לומר דברי  .אני רוצה לבר -את מר כוכבי ,
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באמת עשה עבודה טובה במועצה הדתית  .בהצלחה .

סעי  : 10אישור הרכב ועדות  /עמותות  /חברות של העירייה עפ " י הטבלה
המצורפת .

מר יוסי נשרי :

אני

עובר

ברשותכ

לסעי+

: 10

אישור

הרכב

ועדות  /עמותות  /חברות של העירייה עפ " י הטבלה המצורפת  .אני מבקש מהמנכ " ל
שיקרא את כל הוועדות ואנחנו נצביע עליה ביחד .

מר סבו יעקב :

הערה כללית .

מר איציק ציזר :

קוד שיקרא  ,רגע  ,שיקרא .

מר סבו יעקב :

ראינו את הטבלה הזאת  ,בניגוד להסכ מול. -

מר יוסי נשרי :

אבל הוא צודק  ,ת לו לקרוא  .רבותיי  ,אני מבקש ג

מהציבור בבקשה  ,שכולכ תוכלו להקשיב  ,ג א נחנו  ,למה שקורא המנכ " ל  .תודה .

מר גדי לייכטר :

ועדת מכרזי  :יו " ר  :דורו קרפ  ,ממלא מקו  :ישראל

גל  .חברי  :רו מלכה  ,משה גברא  ,ממלא מקו שלו  :יוסי כוכבי  .נטע גולד  ,ממלא
מקו  :איציק ציזר  .נפתלי כה  :ממלאת מקו אלונה  .צדק חברתי  :שי דבורה
חבר  .חבר  :איל ג ' ורג ' י  ,ממלא מקו שלו  :עמי כחלו  .לגבי ועדת כספי  יו " ר :
רו מלכה ,

מר סבו יעקב :

אפשר להעיר על הוועדה הזו ?
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מר יוסי נשרי :

לא  ,לא  ,בסו . +תרשו ל -הערות בסו. +

מר גדי לייכטר :

ממלא מקו  :יוסי נשרי  .חברי  :ציזר  ,ממלא מקו

שלו  :נטע גולד  .משה גברא חבר  ,ממלא מק ו  :יוסי כוכבי  .חבר  :ישראל גל  ,ממלא
מקו  :דורו קרפ  .חבר נפתלי  ,ממלא מקו  :אלונה  .חבר  :יעקב סבו  .ממלא
מקו  :ליאת  .חבר  :עמי כחלו  ,ממלא מקו  :איל  .ועדת ביקורת  יו " ר  :יעקב
סבו  .חברי  :איל  ,משה גברא  ,יוסי כוכבי  ,דורו קרפ  ,נפתלי כה ונטע גולד .
הנחות ממיסי  יו " ר  :יוסי כוכבי  ,ממלא מקו  :רו מלכה  .חברי  :משה גברא ,
ממלא מקו שלו  :נפתלי כה  .חבר  :עמי כחלו  ,ממלא מקו  :איל  .חברי נוספי
זה כמוב  ,גזבר העירייה  ,מנהל מחלקת רווחה  ,מנהל מחלקת גבייה והיועצת
המשפטית  .קידו מעמד הילד  יו " ר  :רו מלכה  .חברי  :אלונה  ,א תי פר(  ,שי
דבורה ועמי כחלו  .חינו  -יו " ר  :איציק ציזר  ,משקי +שלו  :עודד קירש  .חברי :
נטע גולד  ,ממלא מקו שלה  :נפתלי כה  .חברי  :רו מלכה  ,ממלא מקו שלו :
יוסי נשרי  .משקיפי  :אביגיל דנו . -חברי  :משה גברא  ,ממלא מקו שלו  :יוסי
כוכבי  .חברה  :אלונ ה  ,ממלא מקו שלה  :ישראל ומשקי : +אית ידגר  .חברי :
ליאת ארבל  .משקי : +הרצל שערבני  .חבר  :איל ג ' ורג ' י  .איכות הסביבה  יו " ר :
אלונה  ,חברי  :יוסי כוכבי  ,נטע גולד  ,יעקב סבו  ,דודי ב דוד  הוא תושב  ,שמעו
צוק  תושב  ,מקצועי שניה  .ויש כמוב נציג העירייה ונציג השר  .ועדת משנה
לתכנו ובנייה  יו " ר  :ישראל גל  ,מ מלא מקו שלו  :דורו קרפ  .חברי  :יוסי
כוכבי  ,ממלא מקו שלו  :יוסי נשרי  .חבר  :איציק ציזר  ,ממלא מקו  :נטע גולד .
חבר  :משה גברא  ,ממלא מקו  :רו מלכה  .חבר  :נפתלי כה  ,ממלאת מקו :
אלונה  .חבר  :עמי כחלו  ,ממלא מקו  :איל ג ' ורג ' י  .חבר  :שי ד בורה  .ועדת ערר 
יו " ר  :עו " ד יפרח שוחט ועו " ד צחי סגל  .פה עוד אחד צריכי לקבל מ סבו  .עכשיו
לגבי יו " ר של הוועדות  ,מל " ח יו " ר  :יוסי נשרי  .ביטחו יו " ר  :יוסי נשרי  .הוועדה
לזכר נרצחי הטרור  יו " ר  :יוסי נשרי  .חינו -מוסיקלי  :יוסי נשרי  .תנועה ותחבורה
רשות התמרור  :יוסי נשרי  .שימור אתרי  :יוסי נשרי  .בטיחות בדרכי  :יוסי נשרי .
שפ " ע  ,תרבות דיור ושמות  :יוסי כוכבי  .התחדשות עירונית  :יוסי כוכבי  .הנהלת
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המתנ " ס  :רו מלכה  .מאבק בסמי  :רו מלכה  .רווחה וקליטה  :רו מלכה  .מכללה
לצילו  :יגאל צוברי  .ספורט  :איציק ציזר  .מועצת נשי  :נטע גולד  .בריכת
השחייה  :גיל מיכלס  .החברה הכלכלית  :דורו קרפ  .תאגיד המי  :נפתלי כה .
מלגות  :משה גברא .

מר יוסי נשרי :

כ  ,ליאת בבקשה  .הצלחה .

גב ' ארבל .קל וש ליאת :

תודה רבה  .כמי שנושאת את הדגל המגדרי  ,אני רוצה

למחות פה קוד כל על זה שיש רק יו " ר אחת מתו 9 -הוועדות הראשונות  ,שזה ג
לא הייצוג היחסי שלנו באוכלוסייה וג לא הייצוג היחסי שלנו במועצה וזה מאוד
בעייתי  .יש פה ועדות שמאוישות רק ע " י גברי  ,ואני לא מת ייחס ת כרגע לנושא של
ממלאי מקו אלא על מי שרשו כחבר  ,וג זה נושא שאני מבקשת התייחסות
של. -

מר יוסי נשרי :

זהו  ,סיימת ?

גב ' ארבל .קלוש ליאת :

כ .

מר סבו יעקב :

אל "  +אני מצטר +בכל פה ובכל לב למה שאומרת חברתי

ליאת ארבל  .באמת  ,רק יו " ר אחת  .אני חושב שאפשר היה לה רחיב .

מר ג ' ורג ' י איל :

יש יותר  ,לא ?

מר סבו יעקב :

יו " ר ועדה ? לא  .רק אחת  .רק אלונה בומגרט יו " ר

הוועדה לאיכות הסביבה .

מר יוסי נשרי :

ויש מנהלת נשי את נטע .
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גב ' ארבל .קלוש ליאת :

זו מועצת נשי .

מר סבו יעקב :

אני מדבר מבחינת הוועדות החובה העירוניות .

מר יוסי נשרי :

ג מועצת נשי זה חובה .

מר סבו יעקב :

הנקודה השנייה שאני מבקש לה עלות  ,נוגעת לחלוקה

היחסית בי הסיעות  .סיעתנו  ,כלומר מה שאני רוצה לומר הוא  ,שהחלוקה נעשתה
כא באופ לא שוויוני ולא כמתחייב  .סיעת המקומיי לפחות וג סיעות אחרות ,
אנחנו  2מבי  5חברי המועצה  .חלקנו היחסי הוא  1ל  . 7.5הקואליציה כא מונה
שני שליש מחברי המועצה והאופוזיציה שליש  .א אני לוקח את ועדת המכרזי 5 ,
חברי נתנה לעצמה הקואליציה  ,ונתנה רק  3לאופוזיציה  .זו חלוקה לא נכונה ג
מבחינת השוויוניות  .עוד הפע  ,אני פונה אלי -ומבקש ממ -להמ יר חבר אחד
מהקואליציה לאופוזיציה  .לנו מגיע  1לפחות בוועדה של  . 7ישראל  ,יהיה ל -את
הזמ .

מר יוסי נשרי :

לא משנה  ,ת לו להתבטא .

מר איציק ציזר :

לגבי האופוזיציה תחליטו ביניכ מי את רוצי .

מר סבו יעקב :

אני אמרתי  ,תשמע  ,את קבעת כא  ,אני לא יודע מכוח

מ ה  ,לאופוזיציה מגיע שני שליש ושליש מתו 7 -זה  4ו . 3

מר ישראל גל :

אי ? -תעשה חשבו .

מר סבו יעקב :

אני יודע חשבו  4 .ו  3לפחות לסיעתי .
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מר יוסי נשרי :

טוב  ,דברי -נרשמו ונאמרו .

מר סבו יעקב :

לפחות לסיעתי  ,סיעת המקומיי  ,אנחנו מבקשי לקבל

מקו בוועדת מכר זי בהיותנו  2חלקי  15ממועצת העיר  ,מגיע לנו מקו בוועדה
של  7חברי  .הדבר מתייחס לוועדת מכרזי בעיקר  ,ובכ -אני אסיי .

מר יוסי נשרי :

טוב  ,ליאת  ,תשובה אלי -לגבי נושא של נשי  .מפתח

הנשי שנמצא במועצה נכו להיו  ,את יודעת את המספר  .הנשי שנמצאות
בקואליציה לק חו על עצמ תפקידי שזה מה שה בחרו  .א היו רוצות עוד
תפקידי  ,אני מניח שהיינו נותני לה  ,זה לא פה עניי של  ,ג לוח הזמני
שלה  ,ג העיסוק שלה  ,בהתא זה  ,אנחנו נשמח ג לשת +אית -פעולה בכל מה
שקשור בנושא במועצת העיר ולאחל ל -ג בהזדמנות זו בהצלחה ב  5שני .

גב ' ארבל .קלוש ליאת :

תודה .

מר יוסי נשרי :

זה המפתח שישנו  .בפע הבאה תושבי קרית אונו ייתנו

מנדט יותר לנשי  ,אז תוכלנה להיות מיוצגות ,

גב ' ארבל .קלוש ליאת :

מה לגבי ועדות שתושבי יכולי להשתת +בה  ,כמו

ועדת איכות הסביבה שבחרו רק גברי בנושא הזה ? אני בטוחה שאפשר למצוא
מישהי ,

מר יוסי נשרי :

זה רק יו " ר .

מר גדי לייכטר :

זה רק יו שבי בשלב זה .
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גב ' ארבל .קלוש ליאת :

בסדר  ,אבל זאת הוועדה היחידה  .אפשר למצוא בה עוד

חברות נשי  ,אני בטוחה שזה לא תחו שהוא סגור לנשי .

מר יוסי נשרי :

אי בעיה  .כ  ,איציק .

גב ' ארבל .קלוש ליאת :

אני משוכנעת .

מר איציק ציזר :

ליאת  ,אל "  +ההערה של -היא חשובה מאוד  ,ואני חושב

ש ייצוג נשי בכלל  ,לא רק בוועדות העירייה אלא בכל מקו הוא צרי -לגבור  ,וזה
תלוי בעיקר ג בנשי  .בסופו של דבר  ,כל האנשי שרשומי פה זה מבחירה  ,זה
לא מכפייה  .הווה אומר  ,שה וועדה שלי קיבלה את מספר המקומות והחלטנו אני
ונטע לחלק בינינו  .א תשימי לב  ,אני ונטע מחולקי  . 50%50%לעומת זאת ,
בסיעה של , -שאת שניי  ,מתו 4 -ועדות הוא לקח  75%ואת  . 25%בתור אחת
שרוצה ייצוג נשי  ,אי -נתת לו  3ועדות ול -לקחת רק  ? 1אני ממש ממש מתפלא ,
ואני מק ווה שבישיבה הבאה שנקריא את יתר הוועדות לא תוותרי לו על א +ועדה .

גב ' ארבל .קלוש ליאת :

אל תדאג  ,אתה יכול להיות בטוח שאני אעמוד על

הזכויות שלי  ,זה בסדר .

מר איציק ציזר :

לגבי ועדות הרשות הרי את יודעת  ,בוועדות רשות או

שאת לא יודעת  ,אנחנו רק מצביעי על הש סי עה ואת מביאי את הב אד  .את
יכולי להביא איש  ,אישה  ,גבר  ,בחורה ואני לא אמשי -הלאה מה אפשר להביא .

גב ' ארבל .קלוש ליאת :

אני רוצה לעודד את כול  ,לא רק אותנו  ,אני רוצה

שתשתפו איפה שאפשר  ,תשתפו עוד נשי .

מר איציק ציזר :

אז אני מבטיח ל -שתראי את חברי סיעתי  ,תוכלי לראות
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שבוועדות הרשות יש הרבה מאוד נשי  .הרבה מאוד .

מר סבו יעקב :

אני מבקש מילה להוסי . +לאור הערתו של החבר ציזר ,

אני מקבל אותה ,

מר יוסי נשרי :

אתה מעביר חלק אליה ?

מר סבו יעקב :

אני מבאר עכשיו את תפקידי  ,אני מוותר כרגע  ,אנחנו

נעשה הצרחה  ,לליאת א רבל  ,היא תהיה חברת ועדת כספי ואני אהיה ממלא
מקומה  .נאה דורש ג נאה מקיי .

מר יוסי נשרי :

כל הכבוד .

מר איציק ציזר :

ראית באיזה תחכו הוצאתי אותו מהוועדה הכי חשובה

שרציתי שהוא לא יהיה ש ? באיזה תחכו ?

גב ' ארבל .קלוש ליאת :

אני ממש מודה ל . -כל פע שאני צ ריכה משהו מסבו ,

אני ארי אלי -טלפו .

מר איציק ציזר :

את יודעת שבכי , +ואת יודעת שדלתותינו פתוחות  .תנסי

לא באינטרנט  ,בטלפו אנחנו מצליחי יותר טוב לתקשר .

מר יוסי נשרי :

איציק  ,ת לשי .

מר שי דבורה :

ברוח החגיגה הזאת  ,צר לי לומר ולהפנות שאלה לגב '

היועצת המ שפטית  ,לא שמעתי מעול ששמי  ,ממני חברי ועדה ע ממלאי מקו
אדוני  .ולא יעזור ל , -מצטער  ,זה לא תופס  .אולי אתה רוצה להקל על הקואליציה ,
55

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )שלא מן המניין( מספר 02/09

כדי שא מישהו לא בא אז יהיה ממלא מקו  ,זה לא תקי  ,לא חוקי  .איזה מ דבר
זה פתיחת השנה ? אני מתפלא אי ... -לא מעיר  ,שו קואליצ יה  ,שו אופוזיציה .

גב ' דניאלה גז :

מה הבעיה ע זה ?

מר שי דבורה :

הבעיה שהחוק אומר ' אתה ממנה חבר ועדה  ,אי ממלא

מקו '  .אי דבר כזה  ,לא נשמע בחוק  ,גברת .

מר איציק ציזר :

בוא נשמע את החוק .

מר שי דבורה :

רגע  ,סליחה .

מר איציק ציזר :

הוא  4קדנציות פה  ,ב וא נשמע את החוק  ,אולי הוא

צודק .

מר שי דבורה :

נכו  4 ,קדנציות .

מר איציק ציזר :

עכשיו בוא נראה מה החוק אומר .

מר שי דבורה :

שנייה אדוני  ,רגע .

מר יוסי נשרי :

אתה רוצה תשובה ?

מר שי דבורה :

לא סיימתי .

מר יוסי נשרי :

אבל אתה טועה  ,למה ל -להמשי ? -בוא ית קנו אות. -
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מר איציק ציזר :

רק חזק ולאט שנשמע .

גב ' דניאלה גז :

סעי " : 150 +העירייה רשאית  ,זכאית למנות ממלא מקו

קבוע מטעמה בלבד לכל אחד מנציגיה בוועדת החובה כאמור "  .אפשר למנות .

מר איציק ציזר :

הצלחנו  .בחוק אחד עמדנו .

מר ג ' ורג ' י איל :

אני רוצה להגיד מש הו  .לזכותה של היועצת המשפטית

שלנו  ,עכשיו היא אמרה את זה בשיא הביטחו כי זה דבר נכו להגיד  .מה שהיא לא
עשתה בהתייחסות לסעי 129 +ג ' . 1

מר איציק ציזר :

הוא קובע ג את הביטחו של , -דניאלה .

מר יוסי נשרי :

דניאלה  ,בסדר  .אנחנו עוברי  ,סליחה סבו ,

מר סבו יעקב :

לא ענית לנושא של ה  ...היחסי שלנו בוועדה ,

מר יוסי נשרי :

בסדר  ,היחסיות נשמרה בהתא למפתח שנית פה באופ

הברור  ,כפי שנית היה לשמור  .אני עניתי ל , -אתה יכול לא לקבל את התשובה  ,זה
בסדר  .אני עובר להצבעה .

מר סבו יעקב :

אני אומר לכ עוד הפע חברי הקואליציה  .חברי

הקואליציה  ,את רוצי לפתוח עבודה ברגל ימי ,

מר יוסי נשרי :

סבו  ,בסדר ,

מר סבו יעקב :

מגיע לנו מקו ,
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מר יוסי נשרי :

בסדר  ,אנחנו הבנו שהכל אצל -ברגל ימי ,

מר סבו יעקב :

וג בוועדת ביקורת וג בוועדת מכרזי  .וצר לי שאת

בנושא הזה שוב  ,מתו -לא יוד ע  ,התעקשות על לא יודע ,

מר יוסי נשרי :

מאה אחוז  .דברי -נרשמו .

מר סבו יעקב :

במטרה למה ? להרחיק ? לעשות רע ?

מר יוסי נשרי :

הבנתי  ,מר סבו הבנו  .אני עובר ל הצבעה על אות ועדות

ובעלי תפקידי עפ " י הטבלה שהונחה לפניכ בהתייחס להצרחה שנעשתה פה כרגע
בוועדת הכספי שמר סבו החלי +ע ליאת  .זה יירש בפרוטוקול ובשינוי  .אנחנו
מצביעי על אותו ד +שקיבלת אותו  ,שמונח בפניכ  .מי בעד ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

בעד  :נטע גולד  ,איציק ציזר  ,נפתלי  ,גברא  ,איל  ,אלונה ,

דורו קרפ  ,ישראל גל  ,כוכבי  ,רו מלכה ו נשרי .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

נגד  :אי .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנע  :שי דבורה  ,ליאת וסבו .

מר יוסי נשרי :

תודה רבה .
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החלטה :

הוחלט לאש ר הרכב ועדות  /עמותות  /חברות של העירייה כדלקמ :
ועדת מכרזי  :יו " ר  :דורו קרפ  ,מ " מ  :ישראל גל  .חברי  :רו מל כה ,
משה גברא  ,מ " מ  :יוסי כוכבי  .נטע גולד  ,ממלא מקו  :איציק ציזר .
נפתלי כה  ,מ " מ  :אלונה בומגרט  .חבר  :שי דבורה  .איל ג ' ורג ' י  ,מ " מ :
עמי כחלו  .ועדת כספי  :יו " ר  :רו מלכה  ,מ " מ  :יוסי נשרי  .חברי :
איציק ציזר  ,מ " מ  :נטע גולד  .משה גברא  ,מ " מ  :יוסי כוכבי  .ישראל גל ,
מ " מ  :דורו קרפ  .נפתלי כה  ,מ " מ  :אלונה

בומגרט  .ליאת ארבל

קלוש  ,מ " מ  :יעקב סבו  .עמי כחלו  ,מ " מ  :איל ג ' ורג ' י  .ועדת ביקורת :
יו " ר  :יעקב סבו  .חברי  :איל  ,משה גברא  ,יוסי כוכבי  ,דורו קרפ ,
נפתלי כה  ,נטע גולד  .הנחות ממיסי  :יו " ר  :יוסי כוכבי  ,מ " מ  :רו
מלכה  .חברי  :משה גברא  ,מ " מ  :נפתלי כה  .עמי כחלו  ,מ " מ  :איל
ג ' ורג ' י  .גזבר העירייה  ,מנהל מחלקת רווחה  ,מנהל מחלקת גבייה
והיועצת המשפטית  .קידו

מעמד הילד  :יו " ר  :רו מלכה  .חברי :

אלונה בומגרט  ,אתי פר(  ,שי דבורה  ,עמי כחלו  .חינו : #יו " ר  :איציק
ציזר  ,משקי : +עודד קירש  .חברי  :נטע גולד  ,מ " מ  :נפתלי כה  .רו
מלכה  ,מ " מ  :יוסי נשרי  .משקי  : +אביגיל דנו . -משה גברא  ,מ " מ  :יוסי
כוכבי  .חברה  :אלונה בומגרט  ,ממלא מקו  :ישראל גל  ,משקי: +
אית ידגר  .חבר  :ליאת ארבל  ,משקי : +אית שערבני  .חבר  :איל
ג ' ורג ' י  .איכות הסביבה  :יו " ר  :אלונה בומגרט  ,חבר  :יוסי כוכבי ,
נטע גולד  ,יעקב סבו  ,דודי ב דוד  תושב  ,שמעו צוק – תושב  ,נציג
העירייה ונציג השר  .ועדת משנה לתכנו ובנייה  :יו " ר  :ישראל גל ,
מ " מ  :דורו קרפ  .חברי  :יוסי כוכבי  ,מ " מ  :יוסי נשרי  .איציק ציזר ,
מ " מ  :נטע גולד  .משה גברא  ,מ " מ  :רו מלכה  .נפתלי כה  ,מ " מ  :א לונה
בומגרט  .עמי כחלו  ,מ " מ  :איל ג ' ורג ' י  .שי דבורה  .ועדת ערר  :יו " ר :
עו " ד יפרח שוחט ועו " ד צחי סגל  .מל " ח  :יו " ר  :יוסי נשרי  .ביטחו :
יו " ר  :יוסי נשרי  .הוועדה לזכר נרצחי הטרור  :יו " ר  :יוסי נשרי  .חינו#
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מוסיקלי  :יו " ר  :יוסי נשרי  .תנועה ותחבורה רשות התמרור  :יו " ר :
י וסי נשרי  .שימור אתרי  :יו " ר  :יוסי נשרי  .בטיחות בדרכי  :יו " ר :
יוסי נשרי  .שפ " ע  ,תרבות דיור ושמות  :יו " ר  :יוסי כוכבי  .התחדשות
עירונית  :יו " ר  :יוסי כוכבי  .הנהלת המתנ " ס  :יו " ר  :רו מלכה  .מאבק
בסמי  :יו " ר  :רו מלכה  .רווחה וקליטה  :יו " ר  :רו מלכה  .מכללה
לצילו  :יו " ר  :יגאל צוברי  .ספורט  :יו " ר  איציק ציזר  .מועצת
נשי  :יו " ר  :נטע גולד  .בריכת השחייה  :יו " ר  :גיל מיכלס  .החברה
הכלכלית  :יו " ר  :דורו קרפ  .תאגיד המי  :יו " ר  :נפתלי כה  .מלגות :
יו " ר  :משה גברא .
בעד ) ( 11

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
איל ג ' ורג ' י  ,אלונה בומגרט  ,דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו
מלכה .

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 3

שי דבורה  ,ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

סעי  : 11אישור חברי ועדת מכרזי

לבחירת עובדי

בכירי :

א  .יו " ר  .ראש העיר  ,מר יוסי נשרי .
ב  .חברי המועצה  .גב ' אלונה ב ומגרט ומ " מ איציק ציזר .
ג  .חבר המועצה  .מר עמי כחלו .
ד  .חבר  .מנכ " ל העירייה .
ה  .חבר  .נציג שימנה השר ) מקביל לבעל התפקיד בעירייה אחרת (.
ו  .משקי  .יוע 0משפטי .

מר יוסי נשרי :

אני עובר לסעי : 11 +אישור חברי ועדת מכרזי לבחירת

עובדי בכירי  ,גדי .
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מר גד י לייכטר :

אוקי  .אישור חברי ועדת מכרזי לבחירת עובדי

בכירי  :ה יו " ר  ראש העירייה  ,מר יוסי נשרי  .חברי המועצה  גב ' אלונה בומגרט
ומ " מ איציק ציזר  .חבר מועצה  מר עמי כחלו  .חבר  אנוכי  ,מנכ " ל העירייה  .חבר
 נציג שימנה השר ) מקביל לבעל התפקיד בעירייה אחרת ( ו מ שקי פה  ה יוע צת
ה משפטי ת .

מר יוסי נשרי :

מי בעד ? ירי את ידו .

מר סבו יעקב :

רגע  ,יש לנו התייחסות  .א אפשר לשאול מדוע נקבעו

נציגי הסיעות כ -שסיעתנו לא נמצאת כא בכלל ? אתה קבעת כא  ,אי בכלל נציגי
סיעות  ,קבעת חבר מועצה ואני מכבד  ,כל החברי טובי  ,אבל אני ח ושב ,

מר גדי לייכטר :

עפ " י הפקודה ,

מר סבו יעקב :

אני אומר כ , -סיעת המקומיי מבקשת להיות בוועדת

מכרזי לעובדי בכירי .

מר יוסי נשרי :

אתה יכול להצביע  ,להציע הצעה נגדית א אתה רוצה .

תציע הצעה נגדית .

מר סבו יעקב :

אני מציע לצר , +סליחה ,

מר יוסי נשרי :

אתה לא יכול לצר. +

מר גדי לייכטר :

עפ " י הפקודה צרי -להיות  1חבר מהקואליציה ו 1

מהאופוזיציה  .זהו  .זה מספר המקומות .
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מר יוסי נשרי :

זה מספר המקומות .

מר סבו יעקב :

רק אחד ? הוא כבר לקח את המקו ,

מר יוסי נשרי :

טוב  ,מי בעד ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

בעד  :נטע גולד  ,ציזר  ,נפתלי  ,גברא  ,איל  ,אלונה  ,קרפ ,

ישראל  ,כוכבי  ,רו ו נשרי .

מר יוסי נשרי :

תודה רבה  .מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

נגד  :אי .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנעי  :שי דבורה  ,ליאת וסבו .

מר יוסי נשרי :

תודה רבה .

החלטה :

הוחלט ל אש ר חברי ועדת מכרזי

לבחירת עובדי

בכירי

כדלהל :

יו " ר  .ראש העירייה  ,מר יוסי נשרי  .חברי המועצה  .גב ' אלונה
בומגרט ומ " מ איציק ציזר  .חבר מועצה  .מר עמי כחלו  .חבר .
מנכ " ל העירייה  .חבר  .נציג שימנה השר ) מקביל לבעל התפקיד
בעירייה אחרת ( ומשקיפה  .היועצת המשפט ית .
בעד ) ( 11

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
איל ג ' ורג ' י  ,אלונה בומגרט ,
רו מלכה .
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נגד ) ( 0
נמנע ) ( 3

שי דבורה  ,ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

סעי  : 12אישור קביעת מועד ישי בות המועצה שמ המניי בימי רביעי בשבו ע
הראשו לכל חודש קלנדרי בשעה . 19:00

מר יוסי נשרי :

אני עובר לסעי : 12 +אישור קביעת מועד ישיבות

המועצה שמ המניי בימי רביעי בשבוע הראשו ש ל כל חודש בשעה  19:00בערב .
היה בישיבה הראשונה  18:00ואנחנו מבקשי להזיז לשעה  . 19:00יש מישהו
שמתנגד ? לא  .כול בעד ? פה אחד .

מר גדי לייכטר :

אושר פה אחד סעי. 12 +

מר יוסי נשרי :

תודה .

החלטה :

הוחלט לאשר קביעת מועד ישיבות המועצה שמ המניי בימי רביעי
בשבוע הראשו לכל חודש קלנדרי בשעה . 19:00

בעד

פה אחד .

סעי  : 13אישור העסקת מר אייל נמר כמזכיר אישי לראש העירייה בחוזה אישי
בגובה  40%משכר בכירי  ,עפ " י אישור משרד הפני .

מר יוסי נשרי :

אני עובר לסעי : 13 +אישור העסקת מר אייל נמר

כמזכיר אישי לראש העירייה בחוזה אישי בגובה  40%משכר בכירי  ,עפ " י אישור
משרד הפני .
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מר סבו יעקב :

קוד כל שאלה  ,הייתי שמח לדעת מה זה שכר בכירי ,

כי אני לא יודע מה זה  . 40%לפחות שהציבור יידע .

מר יוסי נשרי :

שכר מנכ " ל  .כל דבר בעירייה ,

מר סבו יעקב :

כמה זה ? אנחנו נדרשי להצביע  ,מה השקלי ? אני לא

מצביע אחוזי  .אני מבקש לדעת מה השקלי שמשולמי למזכיר האישי של
אדוני כדי שנדע .

מר יוסי נשרי :

. 40% . 29,500

מר סבו יעקב :

זה ? 40%

מר יוסי נשרי :

כ .

מר סבו יעקב :

עכשיו אני מבקש להתייחס כ ש אנחנו יודעי על מ ה

מדובר  .אני קוד כל מבקש  ,אני חושב אדוני שקוד כ ל טוב וחשוב שלראש העיר
יהיה עוזר אישי או מזכיר אישי  .המטלות המו טלות על ראש עירייה ה רבות
ומגונות וטוב שיהיה לידו אד שיוכל לב צע תפקיד ויוכל לסייע לו בעבודתו  אחד .
שניי  אני חושב שבמקרה הספציפי הזה שג הבחירה של -באד הפע היא
בחירה נכונה וראויה  .אני מכיר את הבחור  ,לפחות מידע אישי אני רוצה לומר ל-
שבחרת נכו וג בז ה אני רוצה לבר -אות , -ג פה הוכחת שאתה משתנה  .מה שאני
חושב שאנחנו לא יכולי לעשות  ,אנחנו לא יכולי להצביע על הסעי +הזה  ,אנחנו
לא יכולי להצביע על מינוי כזה  .אני מחזיק בידי את בג " (  1086/94אריה צוקר
נגד עיריית תל אביב  .בג " ( זה שבו הגיש חבר מועצת עיריית תל א ביב  ,עתירה
לבג " ( נגד מינויי של עוזרי בכירי לראש העירייה בתקופתו לראש העירייה רוני
מילוא  ,שנבחר בעיריית תל אביב בלא מכרז  .והבג " ( קבע במפורש שבלשכת ראש
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העיר נית למנות  ,והדבר ג עולה מסעי 129 +ואני אקריא אותו  ,רק אד אחד
לתפקיד או עוזר או מזכיר  ,אני תכ +א מצא את הסעי . +או עוזר או מזכיר או
משהו  ,תכ +אני אמצא את הסעי +שלא אתבלבל  .ומה שאני רוצה לומר שאני יודע ,
מה שאני יודע הוא שלאדוני כבר יש משרה כזאת מאוישת בלשכתו  .אמנ הגב '
אילנית אדוארד לא נמצאת כא  ,אבל עד כמה שאני יודע וזוכר מהקדנציה
הקודמת  ,ואני מבי שהי א עדיי משרתת  ,יש לאדוני בלשכת ראש העיר כבר תפקיד
אחד שאויש בלא מכרז  .כל עוד הגב ' הזאת נמצאת בפני  ,הגב ' הזאת אני לא
מתכוו לפגוע בה חלילה  ,אני אומר זאת בלשו חיובית מאוד  .לא נית אדוני  ,לא
נית למנות אד נוס +לתפקיד הזה  .אני אקריא לכ  ,הסעי +בפקודת העיריו ת הוא
סעי 170 +כמדומני  ,אומר רק אד אחד בלשכת ראש העיר  .א קשה לכ אני
אמצא את הסעי +ואני אקריא לכ אותו  .לכ כל עוד יש מישהו אחר בתפקיד הזה
אדוני  ,לא נית בלא מכרז  .הדבר הזה הוא כלל יסוד בשיטת משפטנו לפתוח את
התפקידי הציבוריי לכל התושבי  ,ולא רק לכאלה ש ראש העיר חפ( שיעבדו
איתו  .אחד  זכות -ואני מסכי לכ . -לכ במקרה הזה ,

גב ' בומגרט אלונה :

אתה מסכי או לא מסכי ?

מר סבו יעקב :

לא  ,אני כל עוד יש בלשכת ראש העיר ,

מר יוסי נשרי :

אני אענה ל. -

מר סבו יעקב :

עובד אחר שנמצא על תק של עוזר אישי או מזכיר  ,לא

נית למנות מישהו אחר  .אשמח לשמוע התייחסות לכ. -

מר יוסי נשרי :

טוב  ,הגב ' אילנית אדוארד היא לא משמשת כ עוזרת ראש

העיר  ,היא משמשת כממלא מקו דובר  .דובר העירייה או דוברת העירייה שיוצא
בימי אלה למכרז  .זה תפקידה נכו להיו  ,והיא כבר לא עוזרת ראש העיר  .לכ
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התפ קיד הזה הוא פנוי והוא מאושר עפ " י כל הכללי שצרי -להיות לאחר אישור
מועצת העיר .

מר סבו יעקב :

אני חושב שאתה טועה בנושא .

מר יוסי נשרי :

יכול להיות .

מר סבו יעקב :

אני רוצה לומר מדוע  .הגב ' אילנית אדוארד התקבלה

לתפקיד כתפקיד של עוזרת אישית  ,אנחנו הצבענו על כ -בישיבת מועצת העיר בלי
מכרז  .ת לי רגע לסיי .

מר יוסי נשרי :

בסדר  ,הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה .

מר סבו יעקב :

רו תקשיב לי  ,רו  ,אי -אתה אמרת לי קוד ? תלמד ,

עכשיו ג אתה  ,אנא ממ -תקשיב  ,אולי תלמד .

מר יוסי נשרי :

אבל לא בטוח מה שאתה אומר זה נכו  ,ל א חייבי

ללמוד מכל דבר .

מר סבו יעקב :

אני בטוח במה שאני אומר  ,אדוני  .אני בטוח מאוד במה

שאני אומר  .העובדה שא אתה הזזת אותה בתו -העירייה לתפקיד אחר שטעו
מכרז  ,עשית עבירה אחרת  .כי אז היא נקלטה בתפקיד דוברת ,

מר יוסי נשרי :

היא לא נקלטה .

מר מלכה רו :

ה וא אמר ל -ממלא מקו .
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מר יוסי נשרי :

ממלא מקו ויש מכרז .

מר מלכה רו :

הוא לא מקשיב ,

מר יוסי נשרי :

בסדר  ,שיגיב .

מר סבו יעקב :

לכ אדוני  ,אני הקשבתי טוב מאוד  .מה שאני רוצה לומר

הוא כ , -לכשיתפרס המכרז לדובר העירייה  ,וא הגב ' אדוארד תיבחר  ,הרי אנחנו
ל א יודעי שהיא תיבחר  ,אתה כבר יודע  .ועדת מכרזי לעובדי בכירי עוד לא
החליטה  .א היא תיבחר יתפנה המקו של אותו עוזר או מזכיר שנית למנות בלי
מכרז  ,ואז המועצה תוכל למנות ,

מר יוסי נשרי :

הבנתי  ,אני לא צרי -את כל ההסבר המלומד של, -

תאמי לי שאנחנו מכירי אותו לא פחות טוב ממ. -

מר סבו יעקב :

אני כרגע  ,יש כבר תפקיד אחד כזה .

מר יוסי נשרי :

הבנו  .הבנ תי  .הבנתי אות. -

מר סבו יעקב :

יש תפקיד אחד לא רק ל , -כבר יש  ,אני אומר  ,אייל טוב ,

אבל לא היו אחרי שגב ' אדוארד תפנה את מקומה .

מר יוסי נשרי :

מאה אחוז  .היא כבר לא בתפקיד .

מר סבו יעקב :

זה לא משנה מה ,

מר יוסי נשרי :

אתה אומר לא משנה  ,אני לא מנהל אית -ויכוח  .אתה
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יכול להתנגד  ,תתנגד  .אמרת את דבר , -הבנו אותה בקשב רב  ,תודה רבה .

מר סבו יעקב :

אדוני  ,אי -היא נקלטה לתפקיד אחר בלי מכרז ?

מר יוסי נשרי :

מר סבו  ,תודה רבה  ,הבנתי  .אני עובר להצבעה .

מר סבו יעקב :

עוד הפע  ,אני אומר ג לכ  ,כל מי שיתמו -בזה ,

מר יוסי נשרי :

בסדר  ,תחייב אותנו אישית ,

מר סבו יעקב :

בוודאי  .והגב ' היועצת המשפטית  ,ג פה את שותקת ?

תסתכלי על הסעי, +

מר יוסי נשרי :

טוב  ,מר סבו  ,הבנו אות. -

מר סבו יעקב :

אבל אדוני ,

מר יוסי נשרי :

אתה לא על דוכ העדי עכשיו  .ת לאחרי לדבר .

מר סבו יעקב :

אני מקריא ל -אדוני  ,אתה לא יכול  .לא נית בכלל

להצביע על זה .

מר יוסי נשרי :

שמענו אות . -נרש לפרוטוקול מה שאמרת .

מר סבו יעקב :

לא נראה לי שהקשבת ,

מר יוסי נשר י :

כ  ,איל .
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מר ג ' ורג ' י איל :

אני מערי -את אייל נמר  .אני רוצה לאחל לו בהצלחה

בתפקיד  ,אבל אני רוצה להיות בטוח לפני שאני מצביע  ,כי אני לא מצביע על שו
דבר שהוא נגד החוק  .שראש העיר יגיד שהגב ' שהיא עוזרת שלו כרגע ,

מר יוסי נשרי :

היא לא עוזרת .

מר ג ' ורג ' י איל :

לא מעניי אותי לא הוא הזיז אותה  ,כרגע זאת המשרה

היחידה שיש בתור עוזרת .

מר יוסי נשרי :

היא לא עוזרת  .היא לא עוזרת ראש העיר  .נקודה .

מר סבו יעקב :

לא משנה מה היא עושה  ,משנה אי -היא נקלטה .

מר יוסי נשרי :

אני עובר לסעי 13 +להצבעה  ,מי בעד ?

מר ס בו יעקב :

משנה אי -היא נקלטה .

מר יוסי נשרי :

אישור העסקת מר אייל נמר כמזכיר אישי לראש

העירייה בחוזה אישי בגובה  40%משכר בכירי עפ " י אישור משרד הפני  .מי בעד ?
ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

נטע גולד  ,ציזר  ,נפתלי כה  ,גברא  ,איל  ,אלונה  ,דורו

קרפ  ,ישראל  ,כ וכבי  ,רו ויוסי נשרי .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ? מי נמנע ?
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מר גדי לייכטר :

נמנעי  :שי דבורה  ,ליאת וסבו .

מר יוסי נשרי :

תודה .

החלטה :

הוחלט לאש ר את העסקת ו של מר אייל נמר כמזכיר אישי לראש
העירייה בחוזה אישי בגובה  40%משכר בכירי  ,עפ " י אישור משרד
הפני .

בעד ) ( 11

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
איל ג ' ורג ' י  ,אלונה בומגרט  ,דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי ,
רו מלכה .

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 3

שי דבורה  ,ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

סעי  : 14אישור שינוי ש

חשבו בבנ ק לאומי סעי ק " א  ,במקו

ועדה בניי עיר

יבוא הח  .עיריית קרית אונו ועדה לבניי עיר .

מר יוסי נשרי :

אני עובר לסעי : 14 +אישור שינוי ש חשבו בבנק

לאומי סעי +ק " א  ,במקו ועדה בניי עיר יבוא

הח  עיריית קרית אונו ועדה

לבניי עיר  .וזאת מאחר והוועדה עברה לרשות הרשות  ,החשבו אותו חשבו ואנחנו
עושי העברה לעירייה  .מי בעד ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

נטע גולד בעד  ,ציזר  ,נפתלי כה  ,גברא  ,איל  ,ליאת ,

סבו  ,אלונה  ,דורו קרפ  ,ישראל  ,כוכבי  ,רו ויוסי נשרי .

מר יוסי נשרי :

תודה רבה  .מי נגד ?
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מר גדי לייכטר :

אי .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנע  :שי דבורה .

מר יוסי נשרי :

תודה .

החלטה :

הוחלט לאש ר שינוי ש

חשבו בבנק לאומי סעי ק " א  ,במקו

ועדה

בניי עיר יבוא הח  .עיריית קרית אונו ועדה לבניי עיר .
בעד ) ( 13

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,ג ברא משה ,
איל ג ' ורג ' י  ,ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו  ,אלונה בומגרט ,
דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 1

שי דבורה .

סעי  : 15קביעת מורשי חתימה בכל מסמכי הרשות  :מר יוסי נשרי  ,ובהעדרו מר
רו מלכה  ,מר גרשו טוסק ובהעדרו הגב ' טובה שקד .

מר יוסי נשרי :

סעי : 15 +קביעת מורשי חתימה בכל מסמכי הרשות  :מר

יוסי נשרי  ,ובהעדרו מר רו מלכה  ,מר גרשו טוסק ובהעדרו הגב ' טובה שקד .

מר סבו יעקב :

אפשר לשאול שאלה ? אי -זה קורה ? הרי יש לנו מורשה

חתימה  ,אחד מה זה יו " ר ועדת המשנה שמקבל כספי בהיקפי גדולי  ,מדוע
הסגני של -לא מקבלי  ,לא מר ציזר ולא מר גל  ,לא מקבלי סמכויות חתימה
בש העירייה ? למה אתה שומר את זה רק לעצמ ? -אנחנו רוצי שג הסגני
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האלה יוכלו ג ה לקחת חלק ,

מר יוסי נשרי :

אנחנו נדו בעניי בכובד ראש .

מר סבו י עקב :

מדוע אתה לא נות לה ? לא  ,באמת  ,מדוע אתה לא נות

לה ?

מר שי דבורה :

איל יו " ר הוועדה  ,תפקיד חשוב  ,שיהיה לו ,

מר יוסי נשרי :

ניקח את זה לתשומת לבנו  ,נדו  ,נחשוב על זה וא

נמצא לנכו נביא את זה .

מר סבו יעקב :

למה זה לא חלק מההסדר ? מה  ,ה סגני סוג ב '?

מר יוסי נשרי :

לא .

מר סבו יעקב :

למה רו מלכה מקבל וציזר לא ?

מר יוסי נשרי :

אני שמח שאתה מג עליה לאחר שהצבעת נגד .

מר סבו יעקב :

ולמה ישראל גל לא מקבל זכות חתימה ? אולי הוא לא

רוצה  ,אולי הוא מפחד  .הוא יודע מה הול -להיות ש  ,אולי  ,אני לא יודע .

מר יוסי נשרי :

אני מביא להצבעה את סעי , +בבקשה .

מר איציק ציזר :

שמעתי באוזני השמאלית ' הא הסגני בובות ?' ,שאל

חבר המועצה מר שי דבורה  ,והייתי שמח לשאול אותו  ,הא כשהיית יו " ר המתנ " ס
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במש -שנה  ,הא העברת את זכויות החתימה של -כיו " ר המתנ " ס וחתמת על
השיקי או א חרי  9חודשי באת ואמרת ' לא ידעתי בכלל שיש לי זכויות חתימה ' .
אז נאה דורש  ,נאה מקיי .

מר יוסי נשרי :

טוב  ,תודה  .אני עובר להצבעה  .מי בעד אישור סעי? 15 +

ירי את ידו .

מר סבו יעקב :

אני רק רוצה להגיד ל, -

מר שי דבורה :

אני לא מגיב לו ,

מר גדי לייכטר :

נטע גו לד  ,איציק ציזר  ,נפתלי כה  ,גברא  ,איל  ,אלונה ,

קרפ  ,ישראל  ,כוכבי  ,רו ויוסי נשרי  .מי נגד ?

מר יוסי נשרי :

תודה  .מי נגד ?

מר סבו יעקב :

ציזר  ,לא יפה .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנע  :שי דבורה  ,ליאת וסבו .

מר סבו יעקב :

אני שואל למה האנשי הא לה לא מקבלי ,

החלטה :

הוחלט לאש ר קביעת מורשי חתימה בכל מסמכי הרשות  :מר יוסי
נשרי  ,ובהעדרו מר רו מלכה  ,מר גרשו טוסק ובהעדרו הגב ' טובה
שקד .
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בעד ) ( 11

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
איל ג ' ורג ' י  ,אלונה בומגרט ,

דור ו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי ,

רו מלכה .
נגד ) ( 0
נמנע ) ( 3

שי דבורה  ,ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

סעי  : 16אישור חח " ד לעירייה לשנת  2009בגובה  5%מגובה תקציב . 2008

מר יוסי נשרי :

סעי : 16 +אישור חח " ד לעירייה לשנת  2009בגובה 5%

מגובה תקציב  . 2008מי בעד ?

מר ג ' ורג ' י איל :

אני רוצה לשאול שאלה בעניי הזה  ,ואני שואל את

הגזבר בעניי הזה  .אני לא מבי  ,אני חצי שעה פה  ,שעה סליחה  ,שהסעי +הזה
אומר " אישור חח " ד לעירייה לשנת  2009בגובה  5%מגובה תקציב  , " 2008א זה
בסדר .

מר גרשו טוסק :

אישור של משרד הפנ י הוא בגובה  5%מהתקציב  .כיוו

שתקציב  2009לא אושר עדיי  ,אנחנו עובדי ע  5%מהתקציב האחרו שמאושר
וזה תקציב . 2008

מר יוסי נשרי :

בסדר ? מי בעד ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

בעד  :נטע גולד  ,ציזר  ,נפתלי  ,גברא  ,איל  ,ליאת  ,אלונה ,

קרפ  ,ישראל  ,כוכבי  ,רו ו נש רי  .מי נגד ?

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?
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מר גדי לייכטר :

אי נגד  .נמנעי ?

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנע  :שי דבורה וסבו .

מר יוסי נשרי :

תודה .

החלטה :

הוחלט לאש ר חח " ד לעירייה לשנת  2009בגובה  5%מגובה תקציב
. 2008

בעד ) ( 12

יוסי נשרי  ,נטע גו לד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
איל ג ' ורג ' י  ,ליאת ארבל קלוש  ,אלונה בומגרט  ,דורו קרפ ,
ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 2

שי דבורה  ,יעקב סבו .

סעי  : 17אישור הצטרפות באינטרנט לבנק דיקסיה באמצעותו נית להסדיר
פעילות המורשי

מר יוסי נשרי :

בחשבו .

סעי : 17 +אישור הצטרפות באינטרנט לבנק דיקסיה

באמצעותו נית להסדיר פעילות המורשי בחשבו  .מי בעד ?

מר סבו יעקב :

רק אנחנו רוצי לקבל פרטי מה זה  ,מה זה הדבר הזה ?

מר גרשו טוסק :

דיקסיה זה מה שהיה פע בנק אוצר השלטו המקומי ,
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לא מרכז השלטו .

מר סבו יעקב :

זה מה שאמרתי כרגע  .אני אמרתי בנק אוצר השלטו

המקומי .

מר גרשו טוסק :

כמו שאנחנו בבית היו מקבלי לאינטרנט בבית את

חשבו הבנק שלנו  ,עד היו לא אישרנו את זה בדיקסיה  ,כל הבנקי כבר יש לנו ,
אנחנו רוצי ג לזה ל היכנס .

מר יוסי נשרי :

עניי טכני .

מר גרשו טוסק :

אישור טכני .

מר יוסי נשרי :

מי בעד ?

מר גדי לייכטר :

בעד  :נטע גולד  ,ציזר  ,נפתלי  ,גברא  ,איל  ,ליאת  ,סבו ,

אלונה  ,קרפ  ,ישראל  ,כוכבי  ,רו ו נשרי  .מי נגד ?

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

אי .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנע  :שי דבורה  .הלאה .

מר יוסי נשרי :

תודה .
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החלטה :

הוחלט לאש ר הצטרפות באינטרנט לבנק דיקסיה באמצעותו נית
להסדיר פעילות המורשי

בעד ) ( 13

בחשבו .

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
איל ג ' ורג ' י  ,ל יאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו אלונה בומגרט ,
דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 1

שי דבורה .

סעי  : 18אישור ערבות לחח " ד ל " מרכז הספורט ובריאות בקרית אונו בע " מ " ע " ס
 300אלש " ח לשנת . 2009

מר יוסי נשרי :

סעי : 18 +אישור ערבות לחח " ד ל " מרכז הספורט

ובריאות בקרית אונו בע " מ " ע " ס  300אלש " ח לשנת . 2009

גב ' ארבל .קלוש ליאת :

אני רוצה להתייחס בבקשה  .אני דיברתי ע הגזבר לפני

שהגענו לישיבה  ,ביקשתי להבי למה צרי -מסגרת אשראי  ,קיבלתי הסברי
מלומדי  .אבל בסופו של דבר  ,את התשובו ת צריכי לתת מי שיושב בדירקטוריו
של הבריכה  ,לפי מה שהבנתי  .אני רוצה להבי למה ה צריכי מסגרת אשראי של
 300אל 3 +בהתנהלות השוטפת שלה  ,למרות שזה תקופתי  .השאלה מי יכול לתת
את התשובות האלה על ההתנהלות הכספית של הבריכה ?

מר יוסי נשרי :

אני אומר ל , -במש -כל השני  ,העירייה נותנת לבריכה

אפשרות שבמקרה חריגה עד  300אל , 3 +העירייה נותנת את הערבות לכ . -וזה
נעשה כל שנה מחדש על מנת שהבריכה תוכל להתנהל ולתפקד  .ולא נשכח שלעירייה
יש ש  70%מניות ויש לה אינטרס שהתושבי יקבלו את השירות  ,למרות
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שלפעמי ה נכנסי למצוקה כספי ת  ,עד  300אל 3 +העירייה ערבה לעניי  .וזה
דבר שהוא חוזר על עצמו כל שנה .

גב ' ארבל .קלוש ליאת :

אז זה מה שאני רוצה לדעת  .אל "  +א באמת משתמשי

באשראי הזה  ,ובי " ת למה זה מגיע למצב הזה  .מי יכול לתת את התשובות ?

מר יוסי נשרי :

בכל גו +שמתנהל כלכלית בצורה כזאת או אחרת  ,יש

לפעמי תזרי מזומני שיותר טוב  ,תזרי מזומני פחות טוב  .על מנת שיוכלו
לתת שירות  ,לקנות גז לחמ  ,חשמל  ,מי  ,שירותי אלמנטאריי לתושבי קרית
אונו זה מה שאנחנו נותני סיוע  .זה נכס שלנו .

גב ' ארבל .קלוש ליאת :

ולכ כמו כל דבר אפשר לנהל אותו קצת יותר טוב בלי

מסגרת .

מר יוסי נשרי :

את בסעי 16 +הצבעת ג כ על  5%שאת נותנת אפשרות

חח " ד לעירייה להתנהל  ,זה חלק מההתנהלות שהעירייה נותנת לבריכה אפשרות .

גב ' ארבל .קלוש ליאת :

אז א החריגה היא בתו -ה  5%למה צרי -בנוס? +

מר יוסי נשרי :

בנוס +לזה  ,הבנתי שג אמרו ל -שי כולת לפנות לרו " ח .

גב ' ארבל .קלוש ליאת :

נכו  ,אז אני שואלת .

מר יוסי נשרי :

זה דבר שהוא חוזר על עצמו  .מי בעד ? ירי את ידו .

מר ג ' ורג ' י איל :

רגע  ,רגע  ,אני לא מבי בזה  .מה שאני כ מבי אבל  ,זה

שמבי חבריי  ,חברי המועצה  ,שי דבורה היה יו " ר הבריכה ואני מבקש ממנו
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להסביר לי את העניי הזה .

מר שי דבורה :

אני אשמח להסביר  ,אדוני .

מר יוסי נשרי :

בבקשה .

מר שי דבורה :

תחיי , -תצחק  .קואליציה מקיר לקיר יש ל , -אתה

מבסוט פתאו  .כל הכבוד ל . -ג זה לא מה שהבטחת אגב .

מר איציק ציזר :

אה  ,רצית להיות והבטיחו ל -ולא קיימו ?

מר שי דבורה :

אית -אני לא מתעסק בכלל  ,אתה יודע למה  .אולי תספר

לתושבי פה למה .

מר איציק ציזר :

תספר אתה .

מר שי דבורה :

לא  ,אני לא אספר אני  .אשמור על כבוד , -מה שאתה לא

עושה לאחרי  .תראה אדוני  ,בזמ שאני כיהנתי כיו " ר היה יוע(  ,היה מנהל  ,אד
שקיבל את ש כרו  .מדובר בגו +שאי לו הרבה הכנסות  .בתקופתי  ,אני חושב
שההוצאות היו הקטנות ביותר במקו שאד כיה יו " ר במקו הזה  .אפשר לבדוק
את זה  ,אני אשמח מאוד א יו אחד מישהו יבדוק את זה  .משו מה  ,אחרי
שהדיחו אותי פה  ,העבירו אותי מכהונתי  ,הקואליציה שהיתה למספר חודשי ,
מינו מנהל  ,מנכ " ל  .וא יש כס +למנכ " ל  ,שאני מתאר לעצמי שזה סכו לא קט ,
אני לא מכיר את המנהל  ,לא יודע מי זה  .א יש כס +למנכ " ל  ,אז למה אנחנו
צריכי לאשר את ה  300אל 3 +ערבות ? זה  ,אצלי היה מצב כזה שהשתמשנו בכס+
הזה מחוסר ברירה  ,שראש העירייה לא העביר לי כספי ש מועצת העיר נתנה ,
קבעה לי פה לקבל  .לא הייתי לרוח הדברי איתו  .אבל מה לעשות  ,שי דבורה לא
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ירי ל -יד אוטומט כמו כול פה  .ולכ תמוה שאתה מבקש פה לאשר  300אל3 +
כאוטומט  ,בו בזמ שאתה משל  ,שזה הגו +שאתה עומד בראשו כבעל המניות  ,ככה
חופשי  .אי -זה יכול להיות ? תסבי ר לי  .נו  ,תסביר  .שאלתי שאלה  .בתקופתי לא היה
מנכ " ל  ,הבריכה תפקדה טוב מאוד  .מדוע כעת יש מנהל ?

מר יוסי נשרי :

טוב  ,אני הבנתי את מה שאתה אומר  .ג בתקופת-

עיריית קרית אונו נתנ ה ערבות  300אל 3 +לטובת הבריכה .

מר שי דבורה :

נכו .

מר יוסי נשרי :

זה לא רק מאתמו ל  .כל השני שולמו ש משכורות

לאנשי ג לפני שהגיע המנכ " ל הזה  ,היו מנכ " לי אחרי  .כ -שה לא דברי
חדשי שפתאו ,

מר שי דבורה :

לא  ,איזה מנכ " לי ?

מר יוסי נשרי :

טוב  ,בסדר .

מר ג ' ורג ' י איל :

סליחה  ,אני לא קיבלתי תשובה  .זה בסדר או לא בסדר ?

מר יוסי נשרי :

כ  .כ .

מר שי דבורה :

לא  ,זה לא בסדר  ,לא נכו .

מר מלכה רו :

זה רק חידוש  ,לא ?

מר שי דבורה :

איזה חידוש ?
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מר סבו יעקב :

 16שנה אותו הדבר  ,אותו סכו .

מר ג ' ורג ' י איל :

נו  ,אז למה אתה לא אומר את זה ?

מר יוסי נשרי :

אמרתי .

מר ג ' ורג ' י איל :

הוא חוש ב שזה חדש  ,וזה חידוש .

מר יוסי נשרי :

הוא היה יו " ר  ,הוא לא יודע ?

מר ישראל גל :

הסכו כבר  15שנה אותו הדבר .

מר יוסי נשרי :

נכו .

מר שי דבורה :

האינטליגנציה שלנו פה קצת שווה משהו  .ע כל הכבוד ,

אנחנו לא חושבי ,

מר מלכה רו :

לא זלזלתי חלילה באינטליגנצ יה .

מר שי דבורה :

סליחה באמת  ,א אתה חושב שלא הבנתי את ה 300

אל , 3 +אז אני לפני שאתה ישבת פה  ,ישבתי לפני  15שנה  .חכמולוג .

מר מלכה רו :

אני יודע  ,אני רק הבנתי ,

מר שי דבורה :

אז מה שאני רוצה לומר ל , -סליחה  ,אנא  ,מה שאני רוצה

לומר ל , -אתה כולה שתי ישיבו ת של , -אל תנסה כבר להיות יותר מדי .
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מר מלכה רו :

אבל אני לא מבי שי למה את זה  ,אני ניסיתי להבי את

מה שאני הול -להצביע ואני לא מבי מה אתה  ,מה נפגעת מזה .

מר שי דבורה :

תקשיב  ,כי השאלה שלי היתה  ,נפגעתי ?

מר מלכה רו :

כ  ,כי התשובה של -היא פשוט ,

מר ש י דבורה :

כי אתה מנסה להטעות פה את האנשי  ,זה דבר לא יפה .

מר מלכה רו :

מה לעשות ?

מר שי דבורה :

כי אתה מטעה את כול פה .

מר מלכה רו :

אני לא מטעה  ,אני מנסה להבי את הסעי +שעליו אני

מצביע .

מר שי דבורה :

תאשר את זה  ,זכות , -זו דמוקרטיה  .אבל מה שאני

אמ רתי פה אני מניח שהבנת טוב מאוד מר מלכה  .ואתה אומר ' לא הבנתי ' ,לנושא
שהיה  15שנה ?

מר מלכה רו :

שאלתי את הגזבר א זה חידוש או שזה כל שנה ככה .

הוא ענה לי שזה כל שנה  ,אז א ככה אי פה בכלל ,

מר שי דבורה :

תכבד את המועצה שאתה יושב בה .

מר יוסי נשרי :

די רו   ,עזוב  ,אל תענה לו  .אתה סיימת  ,שי ?
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מר שי דבורה :

אז אני אומר  ,למה לאשר כס +בו בזמ שמינית מישהו

נוס? +

מר יוסי נשרי :

כי אנחנו רוצי לתת ביטחו לבריכה שתוכל לתפקד ,

לתת שירות לתושבי  .זאת הסיבה  ,בסדר ? אתה יכול להתנגד .

מר שי דבורה :

בגלל זה אני אתנגד  .אתה לא משאיר לי ברירה .

מר יוסי נשרי :

יופי  ,אז תתנגד  .אז אני מביא את סעי 18 +לאישור  .זה

ערבות  ,אמרתי  .הוא יודע  .שי  ,אני באמצע הקראת הסעי. +

מר שי דבורה :

בסדר  ,בסדר  ,לא צרי -לכעוס .

מר יוסי נשרי :

סעי : 18 +אישור ערבות לחח " ד ל " מרכז הספורט

ובריאות בקרית א ונו בע " מ " ע " ס  300אלש " ח לשנת  . 2009מי בעד ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

נטע גולד  ,ציזר  ,גברא  ,אלונה  ,קרפ  ,גל  ,כוכבי  ,רו

ו נשרי .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

נגד  :ליאת  ,שי דבורה .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנע  :סבו ואיל .
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מר יוסי נשרי :

החלטה :

תודה רבה .

הוחלט לאש ר ערבות לחח " ד ל " מרכז הספורט ובריאות בקרית אונו
בע " מ " ע " ס  300אלש " ח לשנת . 2009

בעד ) ( 9

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,גברא משה  ,אלונה בומגרט ,
דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 2

לי את ארבל קלוש  ,שי דבורה .

נמנע ) ( 2

איל ג ' ורג ' י  ,יעקב סבו .

לא נכח בהצבעה )  ( 1נפתלי כה .

סעי  : 19אישור פתיחת חשבו בבנק מזרחי טפחות ק  .אונו .

מר יוסי נשרי :

אני עובר לסעי : 19 +אישור פתיחת חשבו בבנק מזרחי

טפחות ק  .אונו  .גרשו  ,אתה רוצה להסביר ?

מר גרשו טו סק :

כ  .העירייה למעשה עובדת ע כל הבנקי שקיימי פה

באזור  .אנחנו רוצי להתחיל ולהעביר ג אישור לעירייה לעבוד ע בנק מזרחי  .מי
שלא יודע  ,בנק מזרחי היה עד עכשיו בגני תקוה  ,ובמסגרת יחסי הגומלי שאנחנו
עובדי ע הבנקי להעביר ג חלק מהפעילות לבנק המזרחי .

מר יוסי נשרי :

מי בעד ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

נטע גולד  ,ציזר  ,גברא  ,איל  ,ליאת  ,סבו  ,אלונה  ,קרפ ,

ישראל  ,כוכבי  ,רו ו נשרי .
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מר יוסי נשרי :

מי נגד ? מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נגד אי  .נמנע  :שי דבורה .

מר יוסי נשרי :

תודה .

החלטה :

הוחלט לאש ר פתיחת חשב ו בבנק מזרחי טפחות ק  .אונו .

בעד ) ( 12

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,גברא משה  ,אלונה בומגרט ,
איל ג ' ורג ' י  ,ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו  ,דורו קרפ  ,ישראל גל ,
יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 1

שי דבורה .

לא נכח בהצבעה )  ( 1נפתלי כה .

סעי  : 20אישור פתיחת חשבו באתגר  .חב ' לניהול תיקי השקעות מיסודה של
בנק מזרחי טפחות .

מר יוסי נשרי :

אני עובר לסעי : 20 +אישור פתיחת חשבו באתגר  חב '

לניהול תיקי השקעות מיסודה של בנק מזרחי טפחות  .זה מתקשר לסעי, +

מר גרשו טוסק :

ל  , 19במידה ויהיו לנו השקעות  ,שנוכל להשקיע ג

בבנק המזרחי .

מר יוסי נשרי :

מי בעד ?

מר סבו יעקב :

לא  ,לא  ,לא  ,אני מבקש  .יש הבדל גדול ומשמעותי בי
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פתיחת חשבו בנק לעירייה ופתיחת תיק השקעות וניירות ער, -

מר גרשו טוסק :

לא  ,לא  ,לא  .סליחה ,

מר יוסי נשרי :

אל תטעה .

מר סבו יעקב :

זו ח ברה לניהול השקעה ביסודו של בנק המזרחי  ,אני

מכיר את אתגר  ,זה חלק מהעבודה שלי  ,זו חברת בת של בנק המזרחי שמנהלת
תיקי השקעות  .א אתה לא קובע מראש מה עושי ע  , ...במה ה משקיעי ,
אנחנו לא יכולי להשאיר את זה פתוח  .אני מתנגד ,

מר יוסי נשרי :

אבל ת לגזבר לדבר  ,אתה מפריע לו  .למה אתה נוא ?

מר גרשו טוסק :

סבו שנייה  ,אני אסביר ל -את הכל  .עפ " י החוק עירייה

לא יכולה להשקיע בבורסה  ,אני לא משקיע בבורסה  .הדבר היחידי  ,שא יש עוד+
שאני אוכל להשקיע אותו בטפסי או דברי כאלה  .עד היו לא השקענו שקל
בבורסה ולא נפלנו ולא שו דבר .

מר סבו יעקב :

עדיי אני אומר ל, -

מר גרשו טוסק :

יש חוק מבחינת חוק הרשויות המקומיות  ,לא סטינו  ,לא

העברנו  ,שו דבר .

מר סבו יעקב :

אסור לנו לפתוח ,

מר יוסי נשרי :

אנחנו יודעי  .מה שמותר אנחנו עושי  ,לא מה שאסור .
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מר סבו יעקב :

אדוני  ,אני חושב  ,יש לי שתי הערות  .א את חושבי

שצריכי לפתוח תיק בחברת השקעות  ,נא לצאת למכרז  .יש אתגר של בנק המזרחי
ויש אנליסט ויש אקסלנס ופסגות ופריזמה ומיזמה וטיזמה  .נא לצאת למכרז  .לא
נית להתקשר  ,יש הבדל בי פתיחת בנק שאתה אומר לי ' אני רוצה לגוו את
מקורותיי ואת הבנקי ש בה אני עובד  ,לבי ניהול תיקי השקעות '  .ג א אתה
ש טפסי .

מר גרשו טוסק :

אני אסביר .

מר סבו יעקב :

לא  .תצא למכרזי .

מר גרשו טוסק :

כיוו שבבנקי האחרי ההשקעה היא בתו -הבנקי ,

יש לי כס +בבנק הפועלי אני משקיע את הטפסי בבנק הפועלי  .פה באו מהבנק ,
א מרו לנו יש לנו חברת בת שהיא אחראית לזה .

מר סבו יעקב :

אתה לא יודע מה ההו העצמי שלה  ,זה לא בנק  .אני לא

יודע מה המחויבות שלה  ,אני לא יודע מה הטפסי שאתה חות  .אתה לוקח חברה
אחרת  ,צא למכרז ותחליט איפה אתה מנהל את ...

מר יוסי נשרי :

כתוב ל -מניהול  .הניהול של בנק המזרחי .

מר סבו יעקב :

לא מקובל שעיריית קרית אונו מתקשרת ע חברה

לניהול השקעות  ,פותחת תיק  ,ג א זה רק לטפסי  ,בלי מכרז  ,בלי לראות מה
העמלות ,

מר יוסי נשרי :

טוב  ,הבנו אות . -הבנו  ,כ  ,שי .
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מר סבו יעקב :

לא רוצה .

מר יוסי נשרי :

אל תצביע  ,תצביע נ גד .

מר שי דבורה :

אני רוצה לומר דבר אחד  ,תראו חברי .

מר סבו יעקב :

מה זה ? זה אסור לעשות את זה .

מר שי דבורה :

זה לגיטימי לאשר דברי  ,אבל חבר ' ה תזכרו שלחברי

המועצה יש אחריות אישית  .א את לא פותחי עיתוני או אינטרנט זה חבל
מאוד  .אז אני אומר את זה פה עכ שיו לפרוטוקול  .יש לחברי המועצה אחריות
אישית  ,קחו את זה בחשבו  .תודה .

מר יוסי נשרי :

תודה  .אני עובר להצבעה  ,לאחר הסברו של הגזבר ,

אישור פתיחת חשבו באתגר ,

מר סבו יעקב :

ובלי מכרז אתה עושה את זה .

מר יוסי נשרי :

חב ' לניהול תיקי השקעות מיסודה של בנק מזרחי

טפחות .

מר שי דבורה :

בלי מכרז ?

מר סבו יעקב :

זה בלי מכרז .

מר יוסי נשרי :

מי בעד ? ירי את ידו .
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מר סבו יעקב :

גרשו  ,זה בלי מכרז .

מר יוסי נשרי :

תצביע נגד  ,נו בסדר .

מר סבו יעקב :

בוודאי שאני אצביע נגד .

מר גדי לייכטר :

נטע גולד  ,ציזר  ,נפתלי  ,ישר אל  ,אלונה  ,קרפ  ,כוכבי  ,רו

ו נשרי .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

נגד  :שי דבורה  ,איל  ,ליאת וסבו .

מר יוסי נשרי :

תודה .

החלטה :

הוחלט לאש ר פתיחת חשבו באתגר  .חב ' לניהול תיקי השקעות
מיסודה של בנק מזרחי טפחות .

בעד ) ( 9

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,אלונה בומגרט ,
דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 4

שי דבורה  ,איל ג ' ורג ' י  ,ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

נמנע ) ( 0
לא נכח בהצבעה )  ( 1גברא משה .

סעי  : 21אישור המש #פעולתו של חשבו העירייה בבנק הבינלאומי  ,סני קר ית
אונו .
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מר יוסי נשרי :

סעי : 21 +אישור המש -פעולתו של חשבו העירייה בבנק

הבינלאומי  ,סני +קרית אונו  .אתה רוצה לומר משהו ?

מר גרשו טוסק :

כ  .הבנק הבינלאומי פשוט ביקש לחדש את הטפסי  .יש

לנו חשבו  ,מתנהל החשבו  .רק לעדכ את כל הסעיפי  ,כי כבר  15שנה לא שינ ו
ש כלו  .אז ביקשו לעדכ את הרישומי .

מר יוסי נשרי :

מי בעד ?

מר גדי לייכטר :

בעד  :נטע גולד  ,ציזר  ,נפתלי  ,איל  ,ליאת  ,סבו  ,אלונה ,

קרפ  ,ישראל  ,כוכבי  ,רו ו נשרי  .מי נגד ? אי .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנע  :שי דבורה .

החלטה :

הוחלט לאש ר

את המש #פעולתו של

חשבו

העירייה בבנק

הבינלאומי  ,סני קרית אונו .
בעד ) ( 12

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,אלונה בומגרט ,
איל ג ' ורג ' י  ,ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו  ,דורו קרפ  ,ישראל גל ,
יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 1

שי דבורה .

לא נכח בהצבעה )  ( 1גברא משה .

מר יוסי נשרי :

טוב רבותיי  ,לפני שאנחנו מסיימי את הישיבה  ,קוד
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כל ברשותכ  ,ג הציבור הקהל וג חברי המועצה  ,אני רוצה להודות ל -אביגדור
על זה שכיבדת אותנו בנוכחות -בישיבה הראשונה  .אנחנו כולנו מוקירי ומכירי 
את העשייה הרבה שעשית למע העיר  ,החות של -פה נשאר  ,ואנחנו מקווי
שכולנו ביחד נמשי -ונקד את העיר שהיא חשובה ל -מאוד  .ואני מודה ל -על כל
מה שאתה מסייע במישרי ובעקיפי למע העיר הזאת  .אני רוצה להודות לכל
חבריי  ,חברי מועצת העיר שהשתתפו בישיבה  .על ההצבעה  ,ולא משנה  ,מר סבו ,

מר סבו יעקב :

לא  ,הודיתי לו  ,אמרתי לו בעיקר  ,אתה יודע מתי .

מר יוסי נשרי :

להודות לכל מי שהשתת +היו בישיבה  ,ולא משנה כרגע

מה הוא הצביע או לא הצביע  ,נטל חלק  ,ואני מקווה שכולנו ביחד נמשי -ונקד את
העיר ולכל התושבי שטרחו ובאו  ,תודה רבה לכ וערב טוב  .כ  ,שי ?

מר שי דבורה :

אני רוצה להצטר -לברכות  ,אני מכיר את מר ורשה

הרבה מאוד שני  ,ידיד טוב שלנו  .אד יקר מאוד  .רק שאלה לאדוני ראש
העירייה  ,לגבי ההצעות לסדר היו שהגשתי ל -לפני כמה שני ולפני שנה  ,מה
קורה  ,א זה מתמש -לקדנציה הזאת או שאני צרי -לשבת על הכל מחדש ?

מר יוסי נשרי :

הכל חדש .

מר שי דבורה :

הכל חדש ? אי לי שו בעיה .

מר יוסי נשרי :

אי בעיה .

מר שי דבורה :

למרות שאתה יכול לא חדש  ,אבל אתה אוהב להקשות .

מר סבו יעקב :

אני רוצה להצטר +למה שאמר חברי שי דבורה לגבי מר
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ורשה  .אני רוצה לומר ל -מר ורשה שאני עבד תי בתקופת הבחירות אלפי דירות
ואלפי תושבי  .כמעט לא היה בית אחד שלא אמרו לי ' ורשה  ,זה מודל '  .אנשי
מתגעגעי  ,מוקירי ל -תודה על כל מה שעש ית  ,ואני רוצה לומר ל -את זה כא .
אומרי שבחו של אד בפניו  .ומגיע ל -שיאמרו ל -את שבח -בפני. -

מר אביגדור ורשה :

תודה לכו לכ ובהצלחה לכולכ .

מר יוסי נשרי :

תודה רבה .

סיו

הישיבה !

_______________
יוסי נשרי
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ " ל העירייה
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קוב 0החלטות
סעי  : 1אישור מר איציק ציזר כסג ממלא מקו

לראש הרשות ) ללא שכר ( לפי

סעי  14לחוק הרשויות המקו מיות ) בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונת

החלטה :

תשל " ה  ( 1975והאצלת סמכויות בתחו

החינו. #

הוחלט לאש ר מינויו של מר איציק ציזר כסג ממלא מקו

לראש

הרשות ) ללא שכר ( לפי סעי  14לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונת

תשל " ה  ( 1975והאצלת סמכויות בתחו

החינו. #
בעד ) ( 10

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה  ,אלונה
בומגרט  ,דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 2

שי דבורה  ,איל ג ' ורג ' י .

נמנע ) ( 2

יעקב סבו  ,ליאת ארבל קלוש .

סעי  : 2אישור מר ישראל גל כסג לראש הרשות ) בשכר ( עד תא רי21/01/2013 #
לפי סעי  15לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונת

החלטה :

תשל " ה .( 1975

הוחלט לאש ר מינויו של מר ישראל גל כסג לראש הרשות ) בשכר ( עד
תארי 21/01/2013 #לפי סעי  15לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונת

בעד ) ( 10

תשל " ה .( 1975

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה  ,אלונה
בומגרט  ,דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 4

שי דבורה  ,איל ג ' ורג ' י  ,ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

נמנע ) ( 0
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סעי  : 3אישור האצלת סמכויות למר ישראל גל  :ימונה ליו " ר ועדת מש נה
לתכנו ובנייה וממונה על תחו

החלטה :

ההנדסה .

הוחלט לאשר האצלת סמכויות למר ישראל גל  :ימונה ליו " ר ועדת
משנה לתכנו ובנייה וממונה על תחו

בעד ) ( 11

ההנדסה .

יוסי נשרי  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה  ,איל ג ' ורג ' י ,
אלונה בומגרט  ,דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה  ,נטע
גולד .

נגד ) ( 2

יעקב סבו  ,ליאת ארבל קלוש .

נמנע ) ( 1

שי דבורה .

סעי  : 4אישור מר נפתלי כה כסג לראש הרשות ) בשכר ( מ תארי22/01/2013 #
לפי סעי  15לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונת

החלטה :

תשל " ה .( 1975

הוחל ט לאש ר את מינויו של מר נפתלי כה כסג לראש הרשות
) בשכר ( מ תארי 22/01/2013 #לפי סעי  15לחוק הרשויות המקומיות
) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונת

בעד ) ( 10

תשל " ה .( 1975

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
אלונה בומגרט  ,דורו קרפ  ,ישר אל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 4

שי דבורה  ,איל ג ' ורג ' י  ,ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

נמנע ) ( 0
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סעי  : 5מינוי מר נפתלי כה למחזיק תיק תאגיד מי

החלטה :

וביוב .

הוחלט לאש ר מינויו של מר נפתלי כה למחזיק תיק תאגיד מי
וביוב

בעד ) ( 11

יוסי נשרי  ,נטע גול ד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
איל ג ' ורג ' י  ,אלונה בומגרט ,

דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי ,

רו מלכה .
נגד ) ( 0
נמנע ) ( 3

שי דבורה  ,ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

סעי  : 6אישור מר רו מלכה כסג לראש הרשות ) בשכר ( עד תארי21/01/2013 #
לפי סעי  15לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונת

החלטה :

תשל " ה .( 1975

הוחלט לאש ר מינויו של מר רו מלכה כסג לראש הרשות ) בשכר ( עד
תארי 21/01/2013 #לפי סעי  15לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונת

בעד ) ( 10

תשל " ה .( 1975

יו סי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
אלונה בומגרט  ,דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 3

שי דבורה  ,איל ג ' ורג ' י  ,יעקב סבו .

נמנע ) ( 1

ליאת ארבל קלוש .
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סעי  : 7אישור האצלת סמכויות למר רו מלכה  :יו " ר הנהלת ה מתנ " ס וממונה
על תחו

החלטה :

החינו #הבלתי פורמלי .

הוחלט לאשר האצלת סמכויות למר רו מלכה  :יו " ר הנהלת המתנ " ס
וממונה על תחו

בעד ) ( 12

החינו #הבלתי פורמלי .

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
איל ג ' ורג ' י  ,ליאת ארבל קלוש  ,אלונה בומגרט  ,דורו קרפ ,
ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 2

שי דבורה  ,יעקב סבו .

סעי  : 8אישור מר יוסי כוכבי כסג לראש הרשות ) בשכר ( מתארי22/01/2013 #
לפי סעי  15לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונת

החלטה :

תשל " ה .( 1975

הוחלט לאש ר מינויו של מר יוסי כוכבי כסג לראש הרשות ) בשכר (
מתארי 22/01/2013 #לפי סעי  15לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונת

בעד ) ( 10

תשל " ה .( 1975

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
אלונה בומג רט  ,דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 3

איל ג ' ורג ' י  ,ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

נמנע ) ( 1

שי דבורה .
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סעי  : 9מינוי מר יוסי כוכבי למחזיק תיק התחדשות עירונית ושפ " ע .

החלטה :

הוחלט לאש ר מינויו של מר יוסי כוכבי למחזיק תיק התחדשות
עירונית ו שפ " ע .

בעד ) ( 11

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
איל ג ' ורג ' י  ,בומגרט  ,דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 2

ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

נמנע ) ( 1

שי דבורה .

סעי  : 10אישור הרכב ועדות  /עמותות  /חב רות של העירייה עפ " י הטבלה
המצורפת .

החלטה :

הוחלט לאש ר הרכב ועדות  /עמותות  /חברות של העירייה כדלקמ :
ועדת מכרזי  :יו " ר  :דורו קרפ  ,מ " מ  :ישראל גל  .חברי  :רו מלכה ,
משה גברא  ,מ " מ  :יוסי כוכבי  .נטע גולד  ,ממלא מקו  :איציק ציזר .
נפתלי כה  ,מ " מ  :אלונה בומגרט  .חבר  :שי דבורה  .איל ג ' ורג ' י  ,מ " מ :
עמי כחלו  .ועדת כספי  :יו " ר  :רו מלכה  ,מ " מ  :יוסי נשרי  .חברי :
איציק ציזר  ,מ " מ  :נטע גולד  .משה גברא  ,מ " מ  :יוסי כוכבי  .ישראל גל ,
מ " מ  :דורו קרפ  .נפתלי כה  ,מ " מ  :אלונה

בומגרט  .ליאת ארבל

קלוש  ,מ " מ  :יעקב סבו  .עמי כחלו  ,מ " מ  :איל ג ' ורג ' י  .ועדת ביקורת :
יו " ר  :יעקב סבו  .חברי  :איל  ,משה גברא  ,יוסי כוכבי  ,דורו קרפ ,
נפתלי כה  ,נטע גולד  .הנחות ממיסי  :יו " ר  :יוסי כוכבי  ,מ " מ  :רו
מלכה  .חברי  :משה גברא  ,מ " מ  :נפתלי כה  .עמי כחלו  ,מ " מ  :איל
ג ' ורג ' י  .גזבר העירייה  ,מנהל מחלקת רווחה  ,מנהל מחלקת גבייה
והיועצת המשפטית  .קידו

מעמד הילד  :יו " ר  :רו מלכה  .חברי :

אלונה בומגרט  ,אתי פר(  ,שי דבורה  ,עמי כחלו  .חינו : #יו " ר  :איציק
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ציזר  ,משקי : +עודד קירש  .חברי  :נטע גולד  ,מ " מ  :נפתלי כה  .רו
מלכה  ,מ " מ  :יוסי נשרי  .משקי  : +אביגיל דנו . -חבר  :משה גברא ,
מ " מ  :יוסי כ וכבי  .חבר  :אלונה בומגרט  ,ממלא מקו  :ישראל גל ,
משקי : +אית ידגר  .חבר  :ליאת ארבל  ,משקי : +הרצל שערבני  .חבר :
איל ג ' ורג ' י  .איכות הסביבה  :יו " ר  :אלונה בומגרט  ,חברי  :יוסי
כוכבי  ,נטע גולד  ,יעקב סבו  ,דודי ב דוד  תושב  ,שמעו צוק – תושב ,
נציג העירייה ונציג השר  .ועדת משנה לתכנו ובנייה  :יו " ר  :ישראל
גל  ,מ " מ  :דורו קרפ  .חברי  :יוסי כוכבי  ,מ " מ  :יוסי נשרי  .איציק
ציזר  ,מ " מ  :נטע גולד  .משה גברא  ,מ " מ  :רו מלכה  .נפתלי כה  ,מ " מ :
אלונה בומגרט  .עמי כחלו  ,מ " מ  :איל ג ' ורג ' י  .שי דבורה  .ועדת
ערר  :יו " ר  :עו " ד יפרח שוחט ועו " ד צחי סגל  .מל " ח  :יו " ר  :יוסי נשרי .
ביטחו  :יו " ר  :יוסי נשרי  .הוועדה לזכר נרצחי הטרור  :יו " ר  :יוסי
נשרי  .חינו #מוסיקלי  :יו " ר  :יוסי נשרי  .תנועה ותחבורה רשות
התמרור  :יו " ר  :יוסי נשרי  .שימור אתרי  :יו " ר  :יוסי נשרי  .בטיחות
בדרכי  :יו " ר  :יוסי נשרי  .שפ " ע  ,תרבות דיור ושמות  :יו " ר  :יוסי
כוכבי  .התחדשות עירונית  :יו " ר  :יוסי כוכבי  .הנהלת המתנ " ס  :יו " ר :
רו מלכה  .מאבק בסמי  :יו " ר  :רו מלכה  .רווחה וקליטה  :יו " ר  :רו
מלכה  .מכללה לצילו  :יו " ר  :יגאל צוברי  .ספורט  :יו " ר  איציק
ציזר  .מועצת נשי  :יו " ר  :נטע גולד  .בריכת השחייה  :יו " ר  :גיל
מיכ לס  .החברה הכלכלית  :יו " ר דורו קרפ  .תאגיד המי  :יו " ר :
נפתלי כה  .מלגות  :יו " ר  :משה גברא .
בעד ) ( 11

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
איל ג ' ורג ' י  ,אלונה בומגרט  ,דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו
מלכה .

נגד ) ( 0
נמנ ע ) ( 3

שי דבורה  ,ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .
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סעי  : 11אישור חברי ועדת מכרזי

לבחירת עובדי

בכירי :

א  .יו " ר  .ראש העיר  ,מר יוסי נשרי .
ב  .חברי המועצה  .גב ' אלונה בומגרט ומ " מ איציק ציזר .
ג  .חבר המועצה  .מר עמי כחלו .
ד  .חבר  .מנכ " ל העירייה .
ה  .חבר  .נציג שימנה השר ) מקביל לבעל התפקיד בעירייה אחרת (.
ו  .משקי  .יוע 0משפטי .

החלטה :

הוחלט לאש ר חברי ועדת מכרזי

לבחירת עובדי

בכירי

כדלהל :

יו " ר  .ראש העירייה  ,מר יוסי נשרי  .חברי המועצה  .גב ' אלונה
בומגרט ומ " מ איציק ציזר  .חבר מועצה  .מר עמי כחלו  .חבר .
מנכ " ל הע ירייה  .חבר  .נציג שימנה השר ) מקביל לבעל התפקיד
בעירייה אחרת ( ומשקיפה  .היועצת המשפטית .
בעד ) ( 11

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
איל ג ' ורג ' י  ,אלונה בומגרט ,

דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי ,

רו מלכה .
נגד ) ( 0
נמנע ) ( 3

שי דבורה  ,ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

סעי  : 12אישור קביעת מועד ישיבות המועצה שמ המניי בימי רביעי בשבו ע
הראשו לכל חודש קלנדרי בשעה . 19:00

החלטה :

הוחלט לאשר קביעת מועד ישיבות המועצה שמ המניי בימי רביעי
בשבוע הראשו לכל חודש קלנדרי בשעה . 19:00

בעד

פה אחד .
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סעי  : 13אישור העסקת מר אייל נמר כמזכיר אישי לראש העירייה בחוזה אישי
בגובה  40%משכר בכירי  ,עפ " י אישור משרד הפני .

החלטה :

הוחלט לאש ר את העסקת ו של מר אייל נמר כמזכיר אישי לראש
העירייה בחוזה אישי בגובה  40%משכר בכירי  ,עפ " י אישור משרד
הפני .

בעד ) ( 11

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
איל ג ' ורג ' י  ,אלונה בומגרט ,

דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי ,

רו מלכה .
נגד ) ( 0
נמנע ) ( 3

שי דבורה  ,ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

סעי  : 14אישור שינוי ש

חשבו בבנק לאומי סעי ק " א  ,במקו

ועדה בניי עיר

יבוא הח  .עיריית קרית אונו ועדה לבניי עיר .

החלטה :

הוחלט לאש ר שינוי ש

חשבו בבנק לאומי סעי ק " א  ,במקו

ועדה

בניי עיר יבוא הח  .עיריית קרית אונו ועדה לבניי עיר .
בעד ) ( 13

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
איל ג ' ורג ' י  ,ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו  ,אלונה בומגרט ,
דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 1

שי דבורה .
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סעי  : 15קביעת מורשי חתימה בכל מסמכי הרשות  :מר יוסי נשרי  ,ובהעדרו מר
רו מלכה  ,מר גרשו טוסק ובהעדרו הגב ' טובה שקד .

החלטה :

הוחלט לאש ר קביעת מורשי חתימה בכל מסמכי הרשות  :מר יוסי
נשרי  ,ובהעדרו מר רו מלכה  ,מר גרשו טוסק ובהעדרו הגב ' טובה
שקד .

בעד ) ( 11

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
איל ג ' ורג ' י  ,אלונה בומגרט ,

דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי ,

רו מלכה .
נגד ) ( 0
נמנע ) ( 3

שי דבורה  ,ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

סעי  : 16אישור חח " ד לעירייה לשנת  2009בגובה  5%מגובה תקציב . 2008

החלטה :

הוחלט לאש ר חח " ד לעירייה לשנת  2009בגובה  5%מגובה תקציב
. 2008

בעד ) ( 12

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
איל ג ' ורג ' י  ,ליאת ארבל קלוש  ,אלונה בומגרט  ,דורו קרפ ,
ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 2

שי דבורה  ,יעקב סבו .
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סעי  : 17אישור הצטרפות באינט רנט לבנק דיקסיה באמצעותו נית להסדיר
פעילות המורשי

החלטה :

בחשבו .

הוחלט לאש ר הצטרפות באינטרנט לבנק דיקסיה באמצעותו נית
להסדיר פעילות המורשי

בעד ) ( 13

בחשבו .

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,גברא משה ,
איל ג ' ורג ' י  ,ליאת אר בל קלוש  ,יעקב סבו אלונה בומגרט ,
דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 1

שי דבורה .

סעי  : 18אישור ערבות לחח " ד ל " מרכז הספורט ובריאות בקרית אונו בע " מ " ע " ס
 300אלש " ח לשנת . 2009

החלטה :

הוחלט לאש ר ערבות לחח " ד ל " מרכז הספור ט ובריאות בקרית אונו
בע " מ " ע " ס  300אלש " ח לשנת . 2009

בעד ) ( 9

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,גברא משה  ,אלונה בומגרט ,
דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 2

ליאת ארבל קלוש  ,שי דבורה .

נמנע ) ( 2

איל ג ' ורג ' י  ,יעקב סבו .

לא נכח בהצבע ה )  ( 1נפתלי כה .
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סעי  : 19אישור פתיחת חשבו בבנק מזרחי טפחות ק  .אונו .

החלטה :

הוחלט לאש ר פתיחת חשבו בבנק מזרחי טפחות ק  .אונו .

בעד ) ( 12

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,גברא משה  ,אלונה בומגרט ,
איל ג ' ורג ' י  ,ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו  ,דורו קרפ  ,ישראל גל ,
יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 1

שי דבורה .

לא נכח בהצבעה )  ( 1נפתלי כה .

סעי  : 20אישור פתיחת חשבו באתגר  .חב ' לניהול תיקי השקעות מיסודה של
בנק מזרחי טפחות .

החלטה :

הוחלט לאש ר פתיחת חשבו באתגר  .חב ' לניהול תיקי השקעות
מיסודה של בנק מזרחי טפחות .

בעד ) ( 9

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,אלונה בומגרט ,
דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 4

שי דבורה  ,איל ג ' ורג ' י  ,ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

נמנע ) ( 0
לא נכח בהצבעה )  ( 1גברא משה .
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סעי  : 21איש ור המש #פעולתו של חשבו העירייה בבנק הבינלאומי  ,סני קרית
אונו .

החלטה :

הוחלט לאש ר

את המש #פעולתו של

חשבו

העירייה בבנק

הבינלאומי  ,סני קרית אונו .
בעד ) ( 12

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,כה נפתלי  ,אלונה בומגרט ,
איל ג ' ורג ' י  ,ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו  ,דורו קרפ  ,ישראל גל ,
יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 1

שי דבורה .

לא נכח בהצבעה )  ( 1גברא משה .

_______________
יוסי נשרי
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ " ל העירייה
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