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מר יוסי נשרי :

חברי  ,ערב טוב  .אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת

העיר שלא מ המניי מס '  , 3מ המניי  ,סליחה  .סדר היו מונח לפניכ .

סעי  : 1דיווח ראש העיר .

מר יוסי נשרי :

בראשית  ,דיווח ראש העיר  .אני רוצה לעדכ אתכ על 2

נושאי  ( 1 .ביו הבחירות  ,בשבוע הבא ביו שלישי  ,העירייה לקחה לעצמה את
המש /הנושא של המבצע של החתמת כרטיסי אדי  .ליד כל מתח יהיו ש בני נוער ,
יעמדו ויחתימו  .מי שלא חת  ,אני מבקש לעודד אותו לבוא ולחתו  ,לטובת
תרומת איברי  .אני מקווה שתושבי קרית אונו ייענו לקריאה שלנו  ,וג את  .מי
שמסתובב בבחירות ומי שלא מסתובב  ,יכול לעודד את התושבי לבוא ולחתו .
אני חושב שזה מעשה חשוב  ,שנוכל לגרו ל כ /שכמה שיותר תושבי  ,בכלל במדינת
ישראל ובקרית אונו בפרט  ,יהיו חלק מהקמפיי הארצי שהול /להתגלגל לטובת
החתמת כרטיס אדי .
דבר נוס , ,אני מבקש ממי שמעורב יותר  ,או מי שמעורב פחות  ,בנושא של מערכת
הבחירות הכללית  ,להימנע מהדבקת מודעות במקומות שה אסורי  ,וג על
לוח ות העירייה רק בהיתר  ,ומי שמשל את האגרה כדי  ,על מנת למנוע קנסות .

סעי  : 2פרידה מחברי מועצה .

מר יוסי נשרי :

ברשותכ  ,אני רוצה לעבור לסעי ,מס '  . 2ישנו נושא של

פרידה מחברי מועצת עיר  ,שטר יכולנו להיפרד מה בצורה מכובדת  .הזמנו לפה
את חברת המועצה לשעבר  ,את ציפי מרגלית שהיתה אמורה להגיע לפה .

גב ' גולד נטע :

היא לא יכלה להגיע .
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מר יוסי נשרי :

לא יכלה  ,אז אני אמסור לה את זה באופ אישי בבית .

ישנו פה חבר מועצה לשעבר יעקב צמח  ,אז לפי שאני מעניק ל /את המג  ,כפי
שאת יודעי  ,יעקב שני רבות פעל ופועל בדרכי שונות לטובת הקהילה  .חלק
עוד לפני שנבחר להיות חבר מועצת עיר  ,לאחר מכ ג נבחר להיות חבר מועצת עיר
 2קדנציות או קדנציה וחצי  .אני רוצה בכ /להודות ל /על התרומה של . /אני
משוכנע שג בעתיד אתה תדע לתרו למע התושבי בקרית אונו  .אז ברשות. /
תודה רבה  ,יישר כוח  .אתה רוצה ל הגיד משהו ?

מר יעקב צמח :

אני מסתכל פה על הפסיפס הנפלא הזה של חברי

המועצה  ,ותיקי יותר ופחות  ,צעירי יותר צעירי פחות  .אי לי ספק שכולכ
תהיו קואליציה אחת למע התושבי  ,למע העיר  .ותדאגו ותפעלו למע פיתוחה
ושגשוגה  .אני מאחל לכ בהצלחה .

מר יוסי נשרי :

תוד ה רבה .

מר סבו יעקב :

אני רוצה להצטר ,לכל מילה שאמרת ושלא אמרת ביחס

ליעקב צמח  .אני חושב שיעקב צמח הוא אות ומופת לאיש ציבור  ,שתר ותור
מעצמו בלי חשבו ימי כלילות למע הציבור  .אני חושב שקרית אונו במהל/
השני לא ידעה להוקיר מספיק את תרומתו לציבור  .מדובר בא ד שאני זכיתי ,
ככל שאני הכרתי אותו  ,אד נפלא  ,אד שבגדו בו על ימי ועל שמאל  ,וגבו ופניו
מצולקי מרוב הסכיני שנכנסו בו  ,מימי  ,משמאל  ,מקדימה ומאחורה  ,והוא יודע
טוב מאוד מאיפה זה  .אני חושב שקרית אונו יכולה להתבר , /וכל עיר צריכה
להתבר /באד כזה  .יעקב  ,אני בא מת אומר ל , /אני לא שני רבות מכיר אות, /
מהקצת שאני מכיר  ,אתה הרבה יותר מאשר אתה נתפס  ,ג בעיניי עצמ /וג בעיני
אחרי  ,ואתה יודע שאני לא נדיב במחמאות  .חבל לי רק  ,אדוני ראש העיר ,
שהפרידה הזאת לא נעשתה ברוב ע  ,כשיעקב צמח היה במתנ " ס  ,באול מופת
כאשר נפרדנו מכ ול  ,ודחינו את זה למקו יותר צנוע ולא ברוב ע  .היה מקו
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שיעקב יקבל את הכבוד המגיע לו  ,ג על הבמה ברוב ע בישיבה הראשונה
החגיגית של מועצת העיר  .יעקב  ,עלה והצלח  ,וכמו שראש העיר אמר  ,אני בטוח
שאתה עוד תוכל לתרו רבות לעיר  .אני מחכה לשני רבות של עבודה משותפת
אית. /

סעי  : 3הצעה לסדר  :מפגעי אסבסט ) הצעת החבר יעקב סבו (.

מר יוסי נשרי :

טוב  ,יופי  .אנחנו עוברי לסעי , 3 ,הצעה לסדר היו

בנושא של האסבסט  .מר סבו .

מר סבו יעקב :

תודה ל , /אדוני ראש העיר  .אנחנו יזמנו את הפנייה

הזאת  ,מחמת העובדה שאי רציפות  ,אני לא יודע א היתה עוד קוד לכ על
שולח מועצת העיר  .אמר לי שכ  ,אבל אני לא יודע על כ , /כי אנחנו נכנסנו רק
עכשיו  .נושא נזקי האסבסט הוא עלה לתודעה הציבורית כבר לפני שני רבות .
מדובר בחומר שנאסר כבר על שימוש בו  .בעבר הוא נמצא בשימוש רב במוסדות
ציבור בעיקר  .הגיעה השעה שקרית אונו תתנקה משאריות האסבסט שנמצאי
בתוכה  .בשעתו בוצע מבצע של החלפת אסבסט בתחנות אוטובוס  .אני למד מחומר
שצור ,להצעה שלנו  ,שמדברת בעד עצמה  ,ומבוססת על תזכיר הצעת חוק של
המשרד לאיכות הסביבה  ,שעומד לעבור כחוק של הכנסת ויחייב רשויות לסלק את
מפגעי האסבסט  .א ני למד שעבודה כבר נעשתה  .גברתי מהנדסת העיר  ,זה מיועד ג
אליי . /העבודה כבר נעשתה  .אני רואה בעיקר שגג מבנה העירייה הוא מאסבסט .
תושבי רבי מגיעי לש  ,עובדי עירייה חשופי לסכנה הזאת  .אנחנו חייבי
לסלק את הסכנה הזאת ולהוציא את האסבסט כמה שיותר מהר  .הייתי שמח א
מועצת העיר תקבל החלטה שהיא רוצה  ,מתאחדת מאחורי הנושא הזה  .אי כא
מחלוקת פוליטית  ,עניי של איכות סביבה ועניי של בריאות התושבי  ,ובריאות
העובדי  ,והתושבי שמגיעי למשרדי העירייה  ,להחלי , ,לאור מה שראינו  ,יש
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ש נדמה לי  3מוקדי אסבסט  ,להחלי ,אות במהירות  ,לאשר תב " ר לנושא הזה .
זה לא נושא שצרי /לעורר מחלוקת  ,הוא נושא ענייני  ,והייתי שמח א כולכ
תצטרפו להצעה הזאת  ... .שההצעה הראשונה שלי מתקבלת לגופו של עניי ולא
לגופו של איש  .תודה .

מר יוסי נשרי :

כ  ,גברתי  ,יו " ר הוועדה לאיכות הסביבה .

גב ' בומגרט #אלונה :

עוד סבו  ,בדקתי את הנושא  .במהל /השני האחרונות

לא נעשו שו בנייה מחומרי אסבסט  ,ויש חוק בעניי  .הנושא הזה יעבור לוועדה ,
ואני מבטיחה ל /שבאחת הישיבות הראשונות אנחנו נדו בזה בכובד ראש  .כבר
חשבנו על זה ואנחנו נטפל בזה  .אז אני מציעה להעביר את זה לוועדה בראשותי .

מר יוסי נשרי :

אוקיי  .מישהו רוצה להוסי ? ,החלטה – להעביר את זה

לוועדה .

גב ' דניאלה גז :

לא  ,אבל מה היתה ההצעה ?

מר ישראל גל :

הוא אמר לאשר תב " ר  ,היא אומרת נבח את זה בצורה

מדויקת בוועדה  ,את המקומות  ,ויתקיי דיו בוועדה  .אני מניח שג סבו חבר
בוועדה .

מר ס בו יעקב :

את צירפת כא חומר לישיבה היו  ,שמפרט היכ

נמצאי מפגעי האסבסט .

מר יוסי נשרי :

בסדר .

מר סבו יעקב :

יש כא הצעת מחיר לגבי העלויות של סילוק האסבסט .
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גב ' בומגרט #אלונה :

יעקב  ,אני בדקתי את זה  ,ואנחנו נדו בזה בוועדה .

מר סבו יעקב :

אני מסכי ל הצעתה .

מר יוסי נשרי :

מי בעד ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

פה אחד  .הועבר לוועדה .

מר יוסי נשרי :

הועבר לוועדה .

החלטה :

הוחלט פה אחד להעביר את הצעתו לסדר של חבר המועצה יעקב סבו
בנושא מפגעי אסבסט לדיו #בוועדה לאיכות הסביבה .

בעד

פה אחד .

סעי  : 4אי שור שינוי קטע ש רחוב לוי א שכול בחלק שבי #מספרי הבתי :
 27,29,31אשר ייקרא לאחר השינוי בש רחוב האגוז ) לבקשת
התושבי ( בכפו ובהתא לסעי  235א ) ג () .( 4

מר יוסי נשרי :

אני עובר לסעי – 4 ,אישור שינוי קטע של רח ' לוי

אשכול  ,בחלק שבי מספרי הבתי  27,29,31שייקרא לאחר השינוי בש רח '
האגוז  ,וזאת עפ " י החומר שצור ,אליכ  .מישהו רוצה להתייחס ?

מר סבו יעקב :

יש לנו שאלה  ,כל קבוצת תושבי יכולה להתאגד ולבקש

לשנות את ש רחובה ? אני מתגורר ברח ' רופי על שמו של ארתור רופי  ,לבקש
לשנות ?
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??? :

לא  ,יש לה סיבה .

מר סבו יעקב :

אה  ,יש סיבה דווקא לאגוז ?

מר גדי לייכטר :

כ .

מר יוסי נשרי :

יש סיבה  ,זה עבר את כל התהליכי  ,ועדת שמות  ,הכל .

אבל החוק מחייב אותנו לעשות תהלי /אישור מועצה להגשת הבקשה  .המנכ " ל
טיפל בזה באופ אישי בגלל הנושא של רח ' לוי אשכול .

מר סבו יעקב :

אני מסכי  .אני רק שאלתי א יש לנו איזו מדיניות

שתושבי יכולי לבקש .

מר יוסי נשרי :

בעיקרו יכולי  ,לא תמיד מאשרי .

מר ישראל גל :

תמיד יכולי להגיש בקשה .

מר יוסי נשרי :

לבקש תמיד יכולי הכל  ,לא תמיד יאשרו  ,תלוי

בקריטריוני .

מר גדי לייכטר :

לאחר האישור של המועצ ה  ,במקביל אני צירפתי לכ

מסמ /שאני פניתי למזכיר הממשלה  ,כדי שיאשרו את השינוי  .מאחר ומדובר
באישיות ממלכתית  ,ברגע שאתה משנה של רחוב או קטע מרחוב  ,אתה צרי /אישור
או של המשפחה  ,או של ועדת השרי .

מר איציק ציזר :

אבל אתה לא עושה  ,לא את זה ולא את זה  .אתה לוקח 3
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בנייני

מר גדי לייכטר :

נכו  ,זה קטע .

מר איציק ציזר :

שעומדי ברח ' האגוז וקראו לה לוי אשכול .

מר גדי לייכטר :

לא משנה  .ברגע שהיו בתעודת הזהות מופיע לוי

אשכול  ,אז אני פונה  .א תו 60 /יו אני לא מקבל תשובה  ,רואי את זה כמאושר .

מר יוסי נשרי :

מי בע ד ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

פה אחד .

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר שינוי קטע ש רחוב לוי אשכול בחלק שבי#
מספרי הבתי  27,29,31 :אשר ייקרא לאחר השינוי בש רחוב האגוז
) לבקשת התושבי ( בכפו ובהתא לסעי  235א ) ג () .( 4

בעד

פה אחד .

סעי  : 5אישור תיקו #חוק ע זר לקרית אונו  ,פיקוח על הכלבי תשכ " ז – , 1967
תיקו #סעי  ) 7ב () ג (.

מר יוסי נשרי :

תודה  .אני עובר לסעי – 5 ,אישור תיקו חוק עזר לקרית

אונו – פי ק וח על כלבי תשכ " ז –  , 1967תיקו סעי ) 7 ,ב () ג ( .צור ,לכ החומר  .כפי
שאת יודעי  ,אנחנו זה שני רבות מתמודדי ע הנוש א הזה של גללי הכלבי ,
לצערנו לא בהצלחה יתרה  .אני זוכר בתקופתו של ישראל  ,ג הוא עשה מבצעי
כאלה ואחרי בפארקי על מנת להביא את התושבי  ,ג של שמירת איכות
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הסביבה  ,בטח ובטח שמירת הסובבי בפארקי  ,ולמנוע את הנושא של המפגע ,
שהוא ג לא נעי  ,לא בריח ולא בדר . /אי  לנו הרבה ברירות  ,אלא להשתמש בכל
הכלי שעומדי לרשותנו  ,וזה להוסי ,בחוק העזר שלנו אפשרות ג לקנוס את
אלה שלא עובדי עפ " י חוק  .הסעי ,הזה הוא חשוב  ,ג לוועדה לאיכות הסביבה ,
ג לנו לפקחי שתהיה לה את האפשרות  ,וג ליועצת המשפטית שתוכל לפעול
עפ " י די  .וכ אנח נו מבקשי ממועצת העיר לאשר את התיקו בחוק .

גב ' ארבל קלוש ליאת :

יש לי שאלה  ,אפשר להתייחס לסעיפי אחרי בחוק ?

מר סבו יעקב :

עלה נושא  ,אפשר להתייחס אליו .

מר יוסי נשרי :

אנחנו מתייחסי לסעי ,הזה .

גב ' ארבל קלוש ליאת :

כ  ,אבל עכשיו כשבאי לאשר  ,ע התיקו אנחנו נאשר

את כל החוק כמו שהוא .

מר יוסי נשרי :

החוק אושר  ,למעט הסעי ,הספציפי הזה .

גב ' ארבל קלוש ליאת :

אני מבינה  ,רק שיש פה בסעי 3 ,משהו שג מצרי/

תיקו  .אז מה שאני רוצה לשאול

מר יוסי נשרי :

אז זה צרי /לבוא לדיו מוקד  ,בשביל שנוכל להכי את

זה .

גב ' ארבל קלוש ליאת :

אז אני שואלת  .בגלל שאני לא מכירה את החוק ,

וקיבלתי אותו רק לקראת הדיו הזה  ,ועכשיו כשאני קוראת אותו בעיו אני רואה
שסעי 3 ,מצרי /איזושהי התייחסות  ,אני רוצה לבקש שי שהו את ההצבעה על
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החוק  ,כדי שנכניס עוד תיקו ונאשר אותו בכללותו  ,כדי שלא נצטר /לבוא שוב .

גב ' דניאלה גז :

לעניי הרישיו ?

גב ' ארבל קלוש ליאת :

לעניי הלוחית .

גב ' דניאלה גז :

יש חוק ארצי  ,ככה שאי טע לשנות .

גב ' ארבל קלוש ליאת :

החוק הארצי מתייחס

גב ' דניאלה גז :

לחובת רישוי .

גב ' ארבל קלוש ליאת :

לצ ' יפ  ,לא לדיסקית  .אי יותר דיס קית .

??? :

החוק פה זה דיסקית .

גב ' ארבל קלוש ליאת :

נכו  ,וזה מה שאני רוצה לשנות  ,שא כבר פותחי את

החוק הזה ויש משהו שהוא לא רלוונטי  ,כי בווטרינריה במסובי מכניסי לכלבי
צ ' יפ במקו דיסקית  .שלא ייצא שא אנחנו מאשרי את החוק ע דיסקית  ,יוצא
שאנשי עובר י על החוק  ,כי יש פה התייחסות .

גב ' דניאלה גז :

ברגע שיש חוק מדינה שהוא נאכ ,ע " י הווטרינריה

בנושא הרישוי  ,חוק העזר הוא מבחינה נורמטיבי חלש ממנו הרבה יותר .

גב ' ארבל קלוש ליאת :

אני יודעת שהוא פחות  ,אני יודעת  .אבל אנחנו כבר

פותחי את החוק הזה וכבר מכניסי תיקוני  .השאלה א אפשר להביא שוב
לדיו  ,להכניס את התיקו וכבר שיהיה של  ,במקו שנפתח אותו שוב  .כי זה
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משהו  ,כמו שאת אומרת  ,הוא באמת קיי  ,החוק פשוט לא רלוונטי  .בעדכו שלו ,
אז כבר להכניס עדכו שיהיה

גב ' דניאלה גז :

כ  ,רק העדכו הזה מבחינתנו  ,אנחנו לא מבצע י את

האכיפה של הרישוי  ,הווטרינריה עושה את זה  .ה עושי את זה מכוח חוק
המדינה .

גב ' ארבל קלוש ליאת :

היו א פקח א תופס כלב ?

גב ' דניאלה גז :

ווטרינר מחוזי .

גב ' ארבל קלוש ליאת :

לא  ,אני לא מדברת בנושא של הצרכי  ,ואי לו דיסקית ,

הרי בעירייה אי סורק צ ' יפ י .

גב ' דניאלה גז :

בעירייה אי בכלל  ,אי וטרינר שמטפל .

מר יוסי נשרי :

הווטרינר האזורי הוא

גב ' ארבל קלוש ליאת :

היו כשפקח תופס כלב  ,מה ?

מר יוסי נשרי :

הוא לא תופס  .מי שמגיע – וטרינר .

גב ' ארבל קלוש ליאת :

של הווטרינר ?

מר יוסי נשרי :

כ .

מר סבו יעקב :

מי זה פקיד המועצה שהוא זה שמתמחה בעניי ?
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מר יוסי נשרי :

הווטרינר .

מר סבו יעקב :

הווטרינר של מסובי ?

מר גדי לייכטר :

כ .

מר סבו יעקב :

מי אמור לאכו ,את התיקו עכשיו שאנחנו אמורי

לתק ?

מר יוסי נשרי :

גללי כלבי זה אנחנו .

גב ' דניאלה גז :

ג ללי כלבי המפקח .

מר סבו יעקב :

אי /פקח עירייה יודע לזהות של מי הגלל  .הוא רואה גלל

ברחוב

מר יוסי נשרי :

לא לפי הריח  ,הוא לא מריח .

מר סבו יעקב :

אני יודע שלא .

מר יוסי נשרי :

 ...את הב אד .

גב ' גולד נטע :

אנחנו יודעי שאנחנו לעול לא נצליח לרו( אחר י

הכלבי ולא אחרי הבעלי .

מר סבו יעקב :

אבל מה התיקו ?
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מר יוסי נשרי :

ברגע שהפקח בשטח רואה את בעל הכלב  ,אז הוא יודע

לעצור  ,הוא לא מנחש של מי הכלב .

מר סבו יעקב :

אז רק א הוא רואה ?

מר יוסי נשרי :

בוודאי  ,בוודאי  ,רק א הוא רואה  .זה לא ניחוש  .אפשר

לנח ש איזה כלב הסתובב פה לפי הגודל ? או בבדיקות מעבדה  ,כ .

מר סבו יעקב :

לפי החוק הכתוב כא  ,מי שאי לו דיסקית  ,לוחית זיהוי

על הכלב  ,נית לקחת את כלבו  .היו כבר אי לוחיות .

מר יוסי נשרי :

אבל זה לא קשור לדיסקית עכשיו  ,אנחנו מדברי על

סעי ,אחר .

גב ' דניאלה גז :

הווטרינר מבצע אכיפה לגבי כלבי משוטטי  .הרי עניי

הרישוי הוא לגבי כלי משוטטי .

מר יוסי נשרי :

ג היו לוכדי כלבי .

גב ' דניאלה גז :

חובת רישוי נורמטיבית  ,הרבה יותר חזקה מבחינת

המדינה  ,היא קובעת את החובה של הרישוי  .אנחנו הרבה יותר חלשי בעניי הזה ,
וג אי לנו את אותה פונקציה שאוכפת את הנושא של הרישוי .

מר סבו יעקב :

מה שאת מציעי  ,זה שאנחנו נציע תיקו לחוק העזר

הזה  ,כי ישנ כא עוד נושאי  .לפחות מבחינתי  ,אני קורא חוק ואני מזדעזע  ,כי
כתוב בכותרת של סעי – 8 ,תפיסת כלב והשמדתו  .ויש כא הסמכה לפקיד להשמיד
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כלבי .

מר יוסי נשרי :

זה לא פקיד  ,זה ווטרינר  .זה לא פקיד  .סליחה  ,ע כל

הכבוד  ,יש לנו סעי ,ספציפי  .אתה רוצה  ,יש ל /הערות – תבוא  ,תשב ע היועצת
המשפטית  .אתה רוצה  ,נלמד את החוק  .א יש הערות  ,אפשר לטפל בה  .אנחנו
כרגע מצביעי על סעי ,ספציפי .

גב ' דני אלה גז :

ואנחנו מתקני את הנושא הזה של העבירה הזאת ,

העבירה של גללי כלבי .

מר יוסי נשרי :

מי בעד לאשר את סעי ? 5 ,ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

פה אחד  ,אושר .

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר תיקו #חוק עזר לקרית אונו  ,פיקוח על הכלבי
תשכ " ז –  , 1967תיקו סעי  ) 7ב )() ג (.

בעד

פה אחד .

סעי  : 6אישור תיקו #חוק עזר לקרית אונו ) העמדת רכב וחנייתו ( התשנ " ה
 1995תיקו 6 #ד ' ) .( 17 )( 16

מר יוסי נשרי :

אני עובר לסעי – 6 ,אישור תיקו חוק עזר לקרית אונו

העמדת רכב וחנייתו  .באותו עניי  ,יש לנו לא פע מצוקה לפקחי ולרשות
להתמודד ע אות תושבי או אזרחי שמגיעי לקרית אונו וחוני על
המדרכות  ,וגורמי בכ /למפגע בטיחותי  ,ומאלצי את התושבי לרדת לכבישי
במקו ללכת על מדרכה סלולה ומסודרת  .ובחוק העזר יש לקונה בעניי  ,ואנחנו
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צריכי לתק את הסעי ,עפ " י המלצת היועצת המשפטית .

מר ג ' ורג ' י אי ל: #

זה אומר שכל מי שחנה עד היו על המדרכה וקיבל

רפורט  ,יכול להגיש בקשה לתובע העירוני ?

מר גדי לייכטר :

א ' – אני יכול להגיד ל /שבמקרי מסוימי כאלה ,

אנחנו קוראי למשטרה והמשטרה כ מוסמכת לתת .

מר ג ' ורג ' י איל: #

זה קרה כבר לפני שנתיי  .מה עכשיו ?

) מדברי ביחד (
מר יוסי נשרי :

רבותיי  ,סליחה  .איל  ,אתה רוצה לדבר על העניי ? תקבל

רשות דיבור ותדבר בצורה מסודרת  .בבקשה .

מר ג ' ורג ' י איל: #

אני רוצה לדעת מה קורה ע דו " חות החנייה שעשו פה

לתושבי עד להצעת החוק הזו שאנחנו עומדי להצביע עליה היו  .מי שחנה על
מדרכה  ,בש נת  , 2008 , 2007 , 2006 , 2005וקיבל דו " חות בתחו העירייה  ,ולעירייה
יש חברה שאוכפת את הדו " חות האלה – השאלה א מכתב לתובע העירוני יבטל
את הדו " ח הזה ? כי הדו " ח הוא לא חוקי .

מר גדי לייכטר :

אני יכול לענות ל . /אי דו " חות שניתנו על חנייה על

מדרכה בתקופה הזו  ,מאחר ולא היתה לנו אפשרות  .א מישהו קיבל דו " ח  ,הוא
קיבל בגלל סעיפי אחרי  ,לא בגלל הסעי ,הזה .

מר ג ' ורג ' י איל: #

אני אגיד ל /איזה סעי. ,

מר גדי לייכטר :

יכול להיות סעי ,אחר .
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מר ג ' ורג ' י איל: #

הסעי ,זה  ) 6ב ()  ( 3חנייה על מדרכה  ,מה לעשות ?

מר יוסי נשרי :

 ) 6ד (.

מר גדי לייכטר :

זה לא אותו סעי ,בכלל .

מר סבו יעקב :

' לא יעמיד אד אלא א כ בזמ בה הותרה חנייה

במקו '  .אתה צודק  ,לפי זה ה צריכי להחזיר ל . /לא היתה סמכות לתת דו " ח .

מר גדי לייכטר :

תבדוק .

מר סבו יעקב :

כי כא לא נאסר  ,עד עכשיו לא נאסר .

מר יוסי נשרי :

קוד כל תבדוק  .איל  ,בוא לא נעשה את זה שוק  .שאלת

שאלה – תקבל תשובה  .א אי תשובה פה  ,תקבל תשובה מחר .

גב ' דניאלה גז :

אני אענה לכ  .התיקו הזה מתבקש  ,על מנת שהדברי

יהיו מפורשי ולא יהיה מקו לוויכוחי  ,ולא נצטר /כל פע להסביר  .זה נכו ... ,
 ) 6ב ()  , ( 3ויש ג את סעי 7 ,לחוק העזר  ,שמדבר על חנייה על מדרכה  ,שבמקומות
מסוימי המועצה רשאית להתיר חנייה על מדרכה  .מאחר שהניסוח הוא מסורבל ,
ומאחר שהאיסור הוא כללי  ,אז הוחל לתק את חוק העזר שיהיה מפורש – שאסור
לחנות על מדרכה  .זה לחלוטי פריבילגיה של מועצת העיר להחל יט שהיא רוצה
שיחנו כא על מדרכות  ,אי שו בעיה  .יש לה ג את האפשרות בחוק העזר שהיא
חוקקה להתיר חנייה על מדרכות  .אבל זו הסיבה שאנחנו עושי  .אותו דבר לגבי
רכב נכה  ,אותו דבר בדיוק לגבי רכב נכה  .הניסוחי הקודמי היו מסורבלי ,
' אסור לחנות במקומות אלא א החנייה הותרה בה עפ " י תמרור ' וכו ' ,אותו דבר
על רכב של נכה  .מאחר שמדובר באיסורי שצריכי להיות איסורי מפורשי  ,לכ
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אנחנו מבקשי לתק את חוק העזר  ,שיופיע בו באופ מפורש שאסורה החנייה על
מדרכה  ,ואסור לחנות במקו שיועד לנכי .

מר ג ' ורג ' י איל: #

שלא ישתמע פה שאני נג ד  ,אני מאוד בעד  .אבל מה

שהיה

מר ישראל גל :

מה שהיה  ,צרי /להיבדק .

מר ג ' ורג ' י איל: #

צרי /להיבדק .

גב ' דניאלה גז :

אי בעיה  .אני אסביר אחר כ , /תוכל לראות את זה  ,זה

 ) 6ב ()  .( 3אתה ג עו " ד  ,אתה תוכל לראות שזה לחלוטי תור  .זה פשוט מסורבל .

גב ' גולד נטע :

יש לי שאלה  ,אי /אתה מגדיר כביש או מדרכה ברח '

הולנדי ?

גב ' דניאלה גז :

חוק העזר מגדיר מה זה כביש ומה זה מדרכה .

מר יוסי נשרי :

כתוב הכל  ,כתוב משולב .

גב ' גולד נטע :

אז אני רוצה לומר לכ שיש בעיה קשה  .למשל בגני

איל  ,שאנשי מחני על הכביש ולא חוטפי דו " ח ות  ,כי הפקחי לא יודעי מה
לעשות .

גב ' דניאלה גז :

אז אולי ג את זה אפשר לתק א רוצי לשנות את

ההגדרה  ,אבל ההגדרות ה מפורטות .
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מר יוסי נשרי :

תביאי את ההמלצה לתיקו .

מר סבו יעקב :

יש לי שאלה  .לפי החוק צרי /לשל  0 15כדי לקבל את

התו  ,ג תושבי העירייה .

גב ' דניאלה גז :

אבל המועצה החליטה שהיא לא גובה .

מר סבו יעקב :

כא כתוב אגרה שנתית . 0 15

מר גדי לייכטר :

זה לא חובה .

מר סבו יעקב :

לא בוטל ?

גב ' דניאלה גז :

לא  ,לא .

מר יוסי נשרי :

לא משלמי  ,חוני ללא תשלו .

מר סבו יעקב :

החוק אומר . 0 15

גב ' דניאלה גז :

התחילו לגבות פה לפי שהחוק פורס ברשומות  ,לכ

החזירו כס ,לתושבי .

גב ' ארבל קלוש ליאת :

עכשיו צרי /לגבות ?

מר יוסי נשרי :

לא גובי .

גב ' דניאלה גז :

מועצת העיר הקודמת החליטה שהיא לא גובה את
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הכספי האלה .

מר סבו יעקב :

היא לא תיקנה את החוק א בל היא

גב ' דניאלה גז :

היא כ תיקנה אותו .

מר סבו יעקב :

פה כתוב  ...תמחקו .

גב ' דניאלה גז :

אבל זה עניי של מדיניות אכיפה  .אז החליטו שאת

האגרה הזאת מבקשי לא לגבות .

מר יוסי נשרי :

מי בעד לאשר ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

פה אחד .

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר תיקו #חוק עזר לקרית אונו ) העמדת רכב
וחנייתו ( התשנ " ה

בעד

 1995תיקו 6 #ד ) .( 17 )( 16

פה אחד .

סעי  : 7אישור נסיעת של ראש העיר מר יוסי נשרי ומנהלת אג החינו , -גב '
אסתר רגב ע משלחת תלמידי התיכו #לפולי #מר 09 .והשתתפות
הרשות בס + 0 6,340 -הוצאות אש " ל עפ " י החוק לכל אחד למימו#
הוצאות המסע לפולי. #

מר יוסי נשרי :

אני עובר לסעי 7 ,ברשותכ  ,אישור נסיעת של ראש

העיר יוסי נשרי  ,מנהלת אג ,החינו /הגב ' אסתר רגע  ,ע משלחת תלמידי התיכו
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לפולי מר  , 09והשתתפות הרשות בס + 0 6,340 /הוצאות אש " ל עפ " י החוק
למימו הוצאות הנסיעה  .אני מבקש להוסי ,בסעי ,זה ס /של כ  0 15,000לטובת
בני נוער שיהיו לה קשיי נסיעה  ,תמורת פעילות למע הקהילה  ,או בפסח או
בחופש הגדול שירצו לנסוע  ,עפ " י מה שתגיד לנו מנהלת התיכו  ,לפי הצרכי
האישיי שלה והבעית שישנ  .מישהו רוצה להתייחס ?

מר סבו י עקב :

כשאני קראתי את הסעי ,הזה  ,אדוני  ,אני די התביישתי .

אני חושב שאתה הראשו שצרי /להתבייש  ,להתבייש בפני הציבור שאותו אתה
מייצג ושבחר אות . /אתה צרי /לנסוע לפולי ? – זכות /המלאה  .תכניס את יד/
לכיס  ,משכורת 0 30,000 /ותשל  .אליי פנו בשני קודמות כהורה  ,להשתת,
בממו נסיעת של תלמידי שיד אינה מגעת כדי לשל את הנסיעה לפולי ,
משפחות מצוקה  ,כי לעירייה אי קר לשל למשפחות מצוקה שייסעו לפולי ,
ההורי לא מרוויחי כס , ,הילדי במצב קשה  .אתה  ,אדוני ראש העיר ,
שמשכורת , 0 30,000 /יש ל /רכב של הרשות  ,ואתה לא במצב קשה  ,וזו לא נסיעה
מטע הרשות  ,אתה לא הול /לייצג את הרשות באיזו נסיעה רשמית  ,אתה מצטר,
לנסיעת תלמידי  .מדוע העירייה צריכה לממ ל /ולמנהלת אג ,החינו , /ששנינו
יודעי וממלא המקו של /יודע שימיה בעיר הזאת קצרי מאוד  ,כול יודעי .
מדוע אנחנו צריכי לממ ? אנחנו מממני למ י ? למה לי לא יממנו ? ג אני מצטר,
מטע העיר  ,אולי ישראל גל יצטר . ,אנחנו פותחי פתח שאסור לנו לפתוח אותו .
ואני אומר לכ  ,אנחנו צריכי להתבייש בפני התושבי  .א תבוא מחר אדוני
ותגיד שאתה נוסע לנסיעה לערי תאומות למע העיר  ,לקד איזה פרויקט – נדו
בו לגופו של ע ניי  .איזה אינטרס עירוני יש כא  ,שמשל המיסי העירוני ישל
מכיסו  ,מהארנונה שלו לראש העיר  ,שהוא אינו דלפו כאמור  ,שייסע לפולי ? מדוע ?
לא ל , /אדוני  ,וג לא לגב ' אסתר רגב  ,מנהלת אג ,החינו . /אי לכ /שו הצדקה ,
זה לא קשור לעירייה  .אתה רוצה ?  5שני נוסעי  ,אתה  5שני ראש עיר  ,לפני/
היו ראשי ערי  ,לא נוסעי על חשבו התלמידי ולא נוסעי על חשבו משל
המיסי לנושא זה  .א אתה חושב שחשוב שתהיה – תתכבד  ,תממ זאת מכיס. /
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 0 6,930ועוד אש " ל  ,אפילו לא אמרת כמה כזה  ,כנראה שהתביישת  ,זה סכו
מאוד נכבד  .העירייה לא צריכה לשאת בזה  .ואני אומר ל , /אתה לא יכול אחר כ/
להסתובב בעיר ולהסתכל בעיניי התושבי  ,ולהגיד ' את מממני לי נסיעה
לפולי '  .למה ? א לא  ,ג אני מבקש  ,וג ציזר מגיע לו  .וזה לא ייגמר  ,הרי הוא
מנהל אג ,החינו , /שנה הבאה הוא ייסע  ,וישראל גל  ,ג כ סג ראש עיר  ,ואחרי זה
הוא ייסע  ,ואחרי זה נצטר /לממ ג למנכ " ל  ,ולמה שמהנדסת העיר לא תיסע  .אני
חושב שאנחנו פותחי פתח מסוכ  ,אי לזה מקו  .וא היית שואלי אותי ,
היית מושכי את הנסיעה הזאת  .אתה צרי , /אדוני ראש העיר  ,לתת דוגמא  ,אולי
בגלל שאני אומר  ,עכשיו יותר קשה ל , /כי אתה תיראה כמ י שחוזר ב , /אולי נכנס
ללח(  .אבל אני לא חושב  .אני חושב שאתה תיראה בגדולת /א תגיד ' שמעתי  ,אני
מבי  ,אני מוש /זאת '  .לא תוכל אחר כ /לבוא אל העובדי של העירייה ולבקש
מה חיסכו  .תסתכל על דוגמאות לא רחוקות שקיימות היו  ,אני לא רוצה לתלות
אות /מול אילנות גדולי מידי  ,ברקי למיניה  ,ג באר( וג בארצות הברית ,
שמתנהגי אחרת בנושא הוצאות וכופי על עובדיה  .אתה הראשו שצרי /לבוא
ולחסו /בזמני הקשי האלה  ,שעובדי מפוטרי  ,שבאמת הזמני קשי  .אי
שו הצדקה  .ולכ אני אומר חברי מועצת העיר מטע הקואליציה  ,אני יודע
שאת חברי קואליציה ויש לכ מחויבות  ,אני יודע בדיוק מה כל אחד מכ חושב
בלב על הדבר הזה  ,ואני אומר לכ תצביעו  ,א ראש העיר לא חוזר בו  ,תצביעו כפי
שאת חושבי  .א לא  ,אני אציע לכל אחד ואחד מכ מעכשיו לא לבוא לישיבות
פה יותר  ,לשי בובה  ,כי את מריונטות  .תשמרו על כבודכ  ,שמישהו אחר יצביע
במקומכ  .א יש לכ דיגניטי  ,וא יש לכ כבוד מול הציבור  ,את יודעי
בדיוק מה את צריכי להצביע  ,א ראש העיר לא מוש /את זה מיוזמתו  .ואני
אומר  ,אליי באי ואני לא היחיד  ,יש פעילות לעזרה למשפחות מצוקה שיד אינ
משגת  ,והעירייה לא עוזרת  .אי בע ירייה קופה לטובת תלמידי  .עכשיו אני שומע
ככה  , by the wayכשכנראה הרחת מהביקורת שעומדת לבוא  ,פתאו הכנסת
 , 0 15,000אני לא יודע איפה  ,מאיזו קר  ,על איזה חשבו  ,לעזרה למשפחות
מצוקה לפי החלטת מנהלת התיקו  .אתה לא יכול ככה לזרוק באמצע סעי ' ,עכשיו
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אני מוסי ,' 0 15,000 ,מאיזה תקציב ? מאיפה זה בא ? מה פתאו  .אז על זה אני לא
מדבר  .שהעירייה קוד  ,לפני שהיא מאשרת ל , /שתאשר קר לתלמידי משכבות
מצוקה  ,שהקר הזו תממ לה  ,ולא הורי מתנדבי שיצטרכו לשל מכיס כדי
לסייע למשפחות מצוקה ואני לא רוצה בכלל

מר יוסי נשרי :

טוב  ,שמ ענו  ,אתה ממחזר את עצמ . /כ  ,איל .

מר ג ' ורג ' י איל: #

אני רוצה דווקא לדבר על החברה שמסיעה  .שיהיו

בריאי  ,יש לי  2ילדי שנסעו בנסיעה הזאת  ,תמיד זו אותה חברה  .ולעומת חברות
אחרות  ,אז המחירי שלה ה קצת יותר יקרי  .השאלה  ,א לא שווה לפתוח את
זה  ,את הנסיעה הזא ת למכרז ?

מר ישראל גל :

על העניי של המכרז  ,תמיד אמרנו שהמחיר יקר  ,ג

ציזר אמר וג אני .

גב ' דניאלה גז :

זה זכייני של משרד החינו. /

מר יוסי נשרי :

תיתנו לו לסיי ונגיב בצורה מסודרת .

מר ג ' ורג ' י איל: #

אני חושב שהנסיעות האלה ה מאוד מאוד יקרות  ,ויש

הרב ה תלמידי שלא מסוגלי לנסוע ומאוד מאוד רוצי לנסוע  .ואני חושב
שאנחנו נוכל להכניס לתו /המעגל הזה של הנוסעי לש עוד משפחות שתוכלנה
לאפשר את זה לילדי שלה  ,א תהיה חברה שתעשה את זה במחיר פחות  .אני
חזרתי מש רק לפני חודש במשלחת צבאית  .אני חושב שזה חשוב מאוד  ,מאוד ,
מאוד  ,שילדי בני  , 17לפני שה מתגייסי לצבא  ,יחוו את החוויה הזאת  ,ישמרו
את הרגש הזה  ,יגיעו לצבא ע כוחות כע יהודי וכמדינה שיש לשמור אותה ,
והנסיעה הזאת היא מאוד חשובה  .וחבל  ,חבל  ,חבל  ,שלא מסוגלי לנסוע תלמידי
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שיד אינה משגת  .אז אני רוצה לשקול את הע ניי הזה של החלפת החברה  ,או
לחילופי שיקצצו במחיר מול חברה מתחרה אחרת .

מר ישראל גל :

א ' – אני חושב שהמחירי באמת יקרי  ,ויש המו

ילדי שרוצי לנסוע  .סבו  ,יש הרבה אנשי שעוזרי פה  ,והרבה מאוד אנשי
טובי שעוזרי .

מר סבו יעקב :

העירייה לא עוזרת .

מר ישר אל גל :

לא  .אני קוד כל חולקת עלי . /שמעתי אות /באמת

בקשב רב  ,אתה ג מוזמ לבוא ולהצטר ,לעמותה שאנחנו עומדי בראשה  ,ג
כוכבי  ,ג יעקב וג אני  ,שמסייעת להרבה מאוד תלמידי ולכל מי שצרי /עזרה
וידו אינה משגת  ,ואנחנו דואגי ג לו לתת את הצרכי האלה  .כל שקל זה חש וב
מאוד שזה ייכנס ולתת ולסייע  .אבל אני חושב שצריכי לעשות פה הפרדה בכל
הרשויות המקומיות  ,תמיד ראשי הרשויות נסעו  ,סגני או לא סגני נסעו
למשלחות האלה  ,וחבל לעשות זילות בנסיעה הזאת בשביל  . 0 13,000צריכי לכבד
אותה  ,צריכי לתת לה את המעמד ואת הכבוד שלה  ,ולקבל את זה כפי שהוא  .אני
ראיתי את ח ולדאי נוסע  ,ואת רוכברגר נוסע  ,ואת כל ראשי הרשויות מכל האר( .

מר סבו יעקב :

על חשבו מי ?

מר ישראל גל :

על חשבו הרשות .

מר סבו יעקב :

אתה לא יודע על חשבו מי ה נסעו .

מר יוסי נשרי :

למה אתה מפריע ? שמעו אות /בקשב  ,למרות מה

שאמרת .
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מר ישראל גל :

א יש ל /

מר יוסי נשרי :

שנייה  ,ישראל  .שמעו אות /בקשב  ,אמרת מה שאמרת .

רוצי לענות ל /אנשי  ,תקשיב לה ג כ  ,אתה לא חייב להפריע .

מר ישראל גל :

א יש הוכחות  ,תביא הוכחות  .אני אומר ל , /בכל האר(

נוסעי .

מר סבו יעקב :

תביא אתה הוכחות .

מר ישראל גל :

אני לא צרי /להביא  .בכל האר( נוסעי  ,לא צריכי

לעשות זילות מכל דבר  .בעבר יצאו מפה ראשי רשויות למשלחות  ,ג בקדנציה
הקודמת  ,ונציגי נוספי  .יוצאת משלחת הורי שיכולי לעמוד בראשה ג ראש
העיר  ... ,לדבר בטקס המרכזי לילדי קרית אונו שנוסעי לש  .יחד ע זאת  ,אני
בהחלט מסכי ש צרי /לבדוק את הנושאי שאת מדברי עליה  ,על המחירי ,
וא יש לכל אחד רעיו לגייס משאבי לכל מי שנוסע – ציזר משל השנה 12,500
 , 0אני משל  0 6,500על הנסיעה הזאת  ,וג את שילמת  .אז אני אומר  ,זה יקר ,
אבל אי קשר  ,צריכי להפריד בי  2הדברי האלה ולכבד את הנסיעה כפי שהיא .

מר איציק ציזר :

בואו קוד נשי את הפרטי על השולח שתדעו  ,כי

רובכ לא יודעי את כל הנושאי  .אז א ' – סבו  ,אני מבר /אות /שקראת לנו
מריונטות  ,ואני מקווה שתחזור ב /עד שאני אסיי את דבריי .

מר סבו יעקב :

אני אשמח .

מר איציק ציזר :

אני לא חושב שזה מגיע לנו .
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מר סבו יעקב :

אני אשמח לחזור .

מר איציק ציזר :

תמיד שכבת כיתת י " א נוסעת לפולי  ,בשכבה השנה 2

הילדי שלי נוסעי  ,הילד של ישראל ג נוסע  .בשונה משני קודמות  ,שמשרד
החינו /היה מוציא את המשלחות  ,השנה מי שמוציא את המשלחת אלה בתי הספר
עצמ בהנחיות מש רד החינו . /מי שעשה את המכרז זה ועד ההורי של התכנו  .לא
המורי  ,לא המנהלת  ,לא אג ,החינו /ולא א ,אחד מהעירייה  .ההורי עשו מכרז ,
בחרו את מי שבחרו  ,כינסו ב  7לחודש שעבר את כל ההורי  ,תו 4 /ימי היינו ג
צריכי לשל  .חלק מההורי ציינו שהמחיר הוא באמת גבוה  .בדר  /כלל המחירי
היו סביב ה  , 0 5,000השנה זה סביב ה  , 0 6,100שה כוללי ג כמה אירועי ,
כמו נסיעה ליד וש ודברי אחרי  .מי שהחליט על הכל זה ההורי  ,לא היה שו
יד ורגל לא ,אחד .
דבר שני  ,אני לא יודע א את יודעי  ,אבל זו הפע הראשונה  ,שנה ראשונה ,
שעיריית קרית אונו מוציאה משלחת מבוגרי במקביל למשלחות הילדי  .ראש
העיר ואסתר רגב לא נוסעי בראש המשלחת של הילדי  ,נוסעי בראש המשלחת
של המבוגרי  .כבר שנתיי עיריית קרית אונו מנסה להרי איזשהו אוטובוס של
 50איש מטע ההורי  ,שייסע במקביל לילדי וייפגש ע הילדי רק בטקסי
המרכזיי  .ה נוסעי בטיסות שונות  ,ה נוסעי באוטובוסי שוני  ,ה נוסעי
במסלולי שוני  ,אבל ה נפגשי בתו /השבוע במספר טקסי מרכזיי ע
הילדי  .ולכ  ,מכיוו שזו שנה ראשונה  ,ואני חושב שזו שנה ראשונה שהפע
נוסעי כ  20אנשי אני חושב נרשמו עד עכשיו  ,ואני מקו וה שבשני הבאות זה
יהיה כבר  40ו  50ואולי אפילו  . 100אני חושב שזו הפע הראשונה שעיר בישראל ,
דווקא קרית אונו  ,מוציאה במקביל לילדי מבוגרי  .החלטנו בישיבת סגני
שלמשלחת הזאת צריכי להוציא  2נציגי מהעירייה  ,כדי שא ' – המשלחת הזה
יהיה ל /איזשהו נופ , /וב ' – כדי שזה יל /ויתעצ ע השני  .והחלטנו להוציא 2
נציגי מהעירייה  ,בחרנו את ראש העיר ואת מנהלת אג ,החינו. /
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אני מצטר ,למה שישראל אמר  ,ע כל הכבוד  ,זו לא משלחת ראשונה שיוצאת
מהעירייה  .ג אני בקדנציה הקודמת אישרתי לפחות  2משלחות  ,פע אחת ע
להקת זמר ופע ע ספורט  .ו אני לא חושב שכיתות ט ' שנסעו לברצלונה לטורניר
ונסע אית למשל מנהל המתנ " ס רו מלכה  ,זה לא חשוב .

מר ישראל גל :

או לגרמניה .

מר איציק ציזר :

טעיתי במשהו ? דנמרק  ,סליחה  .אני חושב שברגע

שמוציאי משלחת של העירייה  ,חשוב שיהיו נציגי עירייה  ,זה חשוב לכול  .בסופו
של דבר  ,אני לא מאמי שמישהו מאיתנו או בכלל  ,ייקח  0 6,000ויחליט לצאת
לשבוע לפולי  ,שזה בטח לא שבוע תענוגות  .במקו לקחת את ה  , 0 6,000לקחת
את אשתו ולנסוע בטיול בקרואטיה  ,שזה הרבה יותר נחמד  .ואני חושב שזה סכו
יחסית קט ל  2משלחות שיוצאות  ,ואני מקווה שהמשלחת של המבוגרי תהיה כל
כ /מוצלחת  ,שבשנה הבאה נוכל להוסי ,כבר אוטובוס של  50איש  ,ולא מיניבוס של
 20או  25איש .

מר יוסי נשרי :

אוקיי  .אני מעביר את זה להצבעה  .מי בעד ? ירי את

ידו .

מר סבו יעקב :

מריונטות  .אני לא חוזר בי  ,אתה מריונטה .

מר יוסי נשרי :

בסדר  .מי בעד ? ירי את ידו .

מר סבו יעקב :

פשוט תביא בובה בפע הבאה .

מר איציק ציזר :

סבו  ,מה אני חושב עלי  ,אני לא רוצה להגיד בפורו

הזה .
28

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 03/09

מר סבו יעקב :

זה לא משנה לי על זה .

מר איציק ציזר :

מה אתה חושב עליי – תגיד  ,מה אני חושב עלי – /אני

לא אגיד .

מר סבו יעקב :

אני אומר ל. /

מר יוסי נשרי :

מי בעד ? ירי את ידו .

מר סבו יעקב :

תתביישו לכ  ,מריונטות  .תביאו בובות

מר יוסי נשרי :

אתה צרי /להתבייש בדיבורי של. /

מר גדי לייכטר :

נטע  ,ציזר  ,גברא

מר יוסי נשרי :

וא תמשי /ככה  ,בסו ,אני אצטר /להיאל( להוציא

אות. /

מר גדי לייכטר :

אלונה .

מר סבו יעקב :

תוציא אותי  ,אדוני  .אתה רוצה להוציא אותי ?

מר גדי לייכטר :

אלונה  ,קרפ  ,ישראל  ,כוכבי  ,רו .

מר סבו יעקב :

מה  ,אתה דיקטטור ?
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מר יוסי נשרי :

מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

נגד  ,ליאת וסבו .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנע  ,ג ' ורג ' י ויוסי נשרי .

מר סבו יעקב :

בושה וחרפה .

מר יוסי נשרי :

בושה ל /שבכלל דיברת על זה  .בשביל זה ג לא הגבתי

לשטויות של. /

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר נסיעת של ראש העיר מר יוסי נשרי
ומנהלת אג החינו , -גב ' אסתר רגב ע משלחת תלמידי התיכ ו#
לפולי #מר 09 .והשתתפות הרשות בס + 0 6,340 -הוצאות אש " ל
עפ " י החוק לכל אחד למימו #הוצאות המסע לפולי. #

בעד ) ( 8

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

נגד ) ( 2

ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

נמנע ) ( 2

יוסי נש רי  ,איל ג ' ורג ' י .

סעי  : 8אישור התקשרות בי #העירייה למינהל מקרקעי ישראל להחכרת שטח
בגוש  6496חלקה  ) 388מבנה מכבי לשעבר ( בהתא לחוזה החכירה .

מר יוסי נשרי :

אני עובר לסעי , 8 ,אישור התקשרות בי העירייה
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למינהל מקרקעי ישראל  ,להחכרת שטח בגוש  6496חלקה  . 388ג רשו .

מר גרשו #טוסק :

מדובר

במה

שהיה

פע

בניי

מכבי ,

ומי

שזוכ ר

מההיסטוריה  ,בניי השוק של קרית אונו  .קיי חוזה חכירה שהיה בי העירייה
למינהל לגבי החכרת הקרקע  .ברגע שמכבי יצאו והשכרנו את הנכס  ,הגשנו את
השכירות לאותה תקופה  .החוזה מסתיי ב  , 2013הוא התחיל ב  . 1964אבל ברגע
שהפכנו את זה לשכירות  ,היינו אמורי לעשות חידוש  ,לשל כס ,ולהעביר את זה
לאישור המועצה  ' .לצור /רישו זכויות החכירה ש  ...בנדו  ,אודה על הבאת חוזה
החכירה לאישור מועצת העיר  .העתק חוזה החכירה מצור ,בזה  .בנוס ,מצור ,נוסח
הצעת ההחלטה של מועצת העיר '  .אני מקריא את הבקשה להצעת ההחלטה :
" מועצת העיר מאשרת לאחר  ,קבלת חוות דעת היועצת המשפטית  ,התקשרות בי
עיריית קרית אונו לבי מינהל מקרקעי ישראל  ,להחכרת שטח של  2,363מ " ר בגוש
 6496חלקה  388לתקופה של  48שני  ,החל מיו אישור העסקה  1.4.1964ועד ה
 , 31.3.2013למטרת מסחר ושירותי אחרי ' .

מר סבו יעקב :

מול מה אנחנו ?  ...חכירה מול המינהל ?

מר גרשו #טוסק :

ברגע שהפכנו את זה למסחר  ,אנחנו אמורי לשל יותר .

מר סבו יעקב :

אנחנו משלמי דמי היתר למינהל ?

מר גרשו #טוסק :

דמי היתר למינהל  ,כ .

מר סבו יעקב :

אתה יודע ג מ ה הסכומי שאנחנו משלמי ? מה עלות

הקרקע ? מה העלות לעיריית קרית אונו .

מר גרשו #טוסק :

אני יודע כמה אני מקבל .
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מר סבו יעקב :

לא  ,אני רוצה לדעת באמת מה העלות ומה ההכנסה

לעירייה בגי הנכס הזה .

מר יוסי נשרי :

שילמנו  , 230כ  ,שילמנו כבר . 0 230,000 240,000 .

מר גרשו #טוסק :

שילמנו כ . 0 230,000 240,000

מר סבו יעקב :

למינהל ?

מר גרשו #טוסק :

למינהל .

מר סבו יעקב :

שנתי ?

מר יוסי נשרי :

לא  ,חד פעמי  ,מה פתאו .

מר גרשו #טוסק :

לתקופה .

מר סבו יעקב :

חד פעמי עד ? 2013

מר גרשו #טוסק :

כ .

מר איציק ציזר :

 0 ...בחודש  ,תחלק את זה במהירות עד  , 2013ואתה

מקבל  0 75,000שכירות וארנונה  ,ככה במהירות .

מר ג ' ורג ' י איל: #

זה לא הל /למכרז ? זה שלנו כאילו ?
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מר יוסי נשרי :

זה של , /היה מכרז .

מר גרשו #טוסק :

האדמה שלנו  ,הוצאנו אותה למכרז  .זה שזכה  ,חילק את

זה למספר חנויו ת  ,א אתה מכיר את המקו .

מר ג ' ורג ' י איל: #

כ .

מר יוסי נשרי :

אוקיי  ,אני מביא את זה להצבעה  .מי בעד ?

מר גדי לייכטר :

פה אחד .

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר התקשרות בי #העירייה למינהל מקרקע י
ישראל להחכרת שטח בגוש  6496חלקה  ) 388מבנה מכבי לשעבר (
בהתא לחוזה החכירה .

בעד

פה אחד .

סעי  : 9אישור תב " ר למבנה קונסרבטוריו #ע " ס  130אש " ח ) לתיקו #ליקו י י
בטיחות (.

מר יוסי נשרי :

אני עובר לסעי – 9 ,אישור תב " ר למבנה קונסרבטוריו

ע " ס  0 130,000לתיקו ליקויי בטיחות  .גדי .

מר ישראל גל :

כבר אישרנו את זה .

מר גדי לייכטר :

לא  ,לא  .זה היה לקראת סו ,הקדנציה הקודמת  .אנחנו

הפרדנו בי השיפו( הכללי של הקונסרבטוריו לבי עבודות הבטיחות  .וכדי לאפשר
33

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 03/09

לימודי תקיני ש  ,אנחנו מבקשי לאשר  0 130,000לטובת ליקויי בטיחות  .יש
את המפרט  ,צירפתי לכ בדיוק .

מר יוסי נשרי :

מישהו רוצה להוסי? ,

גב ' ארבל קלוש ליאת :

רציתי לשאול א נלקחו הצעות מחיר ?

מר גדי לייכטר :

כ  ,כ  ,כ .

גב ' ארבל קלוש ליאת :

אי /נבחרה החברה .

מר גדי לייכטר :

הכל .

מר סבו יעקב :

זה עבר ועדת מכרזי ?

מר גדי לייכטר :

לא צרי , /הצעות מחיר  0 130,000 .זה סכו נמו. /

מר יוס י נשרי :

מי בעד ? ירי את ידו .

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר תב " ר למבנה קונסרבטוריו #ע " ס  130אש " ח
) לתיקו #ליקויי בטיחות (.

בעד

פה אחד .

סעי  : 10עדכו #חברי ועדת משנה לתכנו #ובנייה מקומיי במקו צדק חברתי ,
חברה ליאת ארבל קלוש ומ " מ יעקב סבו .
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מר יוסי נשרי :

ת ודה  .אני עובר לסעי – 10 ,עדכו חברי ועדת משנה

לתכנו ובנייה מקומיי להביא להצבעה במקו צדק חברתי  ,להביא את ליאת
ארבל כחברת ועדה ויעקב סבו ממלא מקו .

מר סבו יעקב :

אני רוצה להעיר בהקשר לכ , /א יורשה לי  ,שאמנ

חבר המועצה שי דבורה לא נמצא כא  ,אבל אני חש חו סר נוחות מהקיפוח
שההחלטה הזאת מקפחת אותו  .אני חושב שמדובר בחבר מועצה ותיק  ,שצרי/
להיות חבר הוועדה  .אנחנו אמנ התלוננו  ,ואנחנו לא חוזרי בכ , /בישיבה
הקודמת  ,שהחלוקה אינה חלוקה הוגנת ולא משקפת את היחס הנכו  .א היית
רוצי לעשות חלוקה נכונה יותר  ,היה מקו לת ת עוד מקו לנציגי אופוזיציה ,
ולא לעשות החלפה בי נציגי צדק חברתי לבינינו .

מר ישראל גל :

הנדיבות של יעקב סבו על חשבו אחרי היא ידועה  .אני

לא זוכר שהוא נת לי בפע הקודמת  ,רק אחרי  2בג " צי  ,את המקו שהיה מגיע
לי עפ " י די  .זה הכל .

מר איציק ציזר :

אני רק את המתמטיקה .

מר ישראל גל :

הנדיבות – שאחרי ייתנו  ,את המקו עפ " י חוק הוא לא

הסכי לתת לי .

מר איציק ציזר :

לא  ,רק את המתמטיקה שיסביר .

מר ישראל גל :

וגרר את העירייה להוצאות של  , 0 200,000הוצאות

משפטיות .

מר איציק ציזר :

סבו  ,אי /מתו 7 /מגיע ל /מקו של ישי  ,רק תסביר לי .
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מר סבו יעקב :

 ...להצבעה .

מר יוסי נשרי :

מי בעד ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

פה אחד .

מר ישראל גל :

לא פה אחד  ,ה לא יכולי להשתת. ,

מר גדי לייכטר :

בעד  :נטע  ,ציזר  ,גברא  ,ג ' ורג ' י  ,אלונה  ,קרפ  ,ישראל ,

כוכבי  ,רו ונשרי .

מר יוסי נש רי :

תודה  ,מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

אי נגד .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנעי  :ליאת וסבו .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לעדכ #עדכו #חברי ועדת משנה לתכנו #ובנייה
מקומיי במקו צדק חברתי  ,חברה ליאת ארבל קלוש ומ " מ יעקב
סבו .

בעד ) ( 10

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

נגד ) ( 0
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נמנע ) ( 2

ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

סעי  : 11אישור הרכב ועדות  /עמותות  /חברות של העירייה .

מר יוסי נשרי :

אני עובר לסעי – 11 ,אישור הרכב ועדות  /עמותות /

חברות של העירייה  ,עפ " י הטבלה המצורפת  .גדי .

מר גדי לייכטר :

אני אקריא ברשותכ את השמות  ,כדי שזה יל /יותר

מהר  .ועדת ערר – זה עוד חוב מהישיבה הקודמת  ,היה חסר ש של יעקב סבו  .הוא
הוסי ,היו את רועי יוס . ,סבו  ,אתה איתי ? ועדת ערר  ,רועי יו ס . ,ועדת מלח –
אני מקריא רק את החברי – כי את יושבי הראש כבר אישרנו בפע הקודמת :
ק " א – יאיר שבתאי .

מר איציק ציזר :

אתה מקריא משהו שונה ממה שקיבלנו ?

מר גדי לייכטר :

לא  ,ה הוסיפו כמה שמות ג  ,אז אני ברצ , ,ייקח 2

דקות .

מר גדי לייכטר :

מל " ח אמרתי – ק " א – יאיר שבתאי  ,ל " ה – גלי צפריר ,

ק " א – לסרי שחר  ,ט " ב – הראל לבנו  ,צדק חברתי – לא העביר  ,אז כרגע זה שי
דבורה  ,מקומיי – פוגל אריה  .ביטחו  :ק " א – גבי בדיחי  ,ל " ה – יגאל לושי  ,ק " א
– לסרי שחר  ,ט " ב – הראל לבנו  ,צדק חברתי – שי דבורה  ,מקומיי – לב עופר .
זכר נרצחי טרור – עמית חני  ,נציגת משפח ות ואברה גלזר  .מאבק בסמי  :דב
ק נר מק " א  ,קדימה – איל ג ' ורג ' י  ,נציגי ציבור – יאיר וימיס ברג ומוטי
רובינשטיי  .תנועה ותחבורה  ,רשות תמרור  :ק " א – שלו מרו  ,נת שטראוס –
עתיד חדש  ,קדימה – גפני סיגל  ,ומקומיי – רמי בל ע ש  .שימור אתרי  :ק " א –
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דורו קרפ  ,מקומיי – ליאת ארבל  ,תושב מקצועי מייע( זו נעמה ציזר  ,ורענ רש,
ומשקי ,ברכה אור  .החברה הכלכלית  :ל " ה – יוסי כוכבי  ,ט " ב – נפתלי כה ,
קדימה – עמי כחלו  ,נציג ציבור – איילת ד  ,שילה רצ א בי  ,א ושי ר ע י ,ויוסי יתיר .
ממלא מקו של יוסי כוכבי זה רו מ לכה  ,ושל נפתלי כה איציק ציזר  ,ושל עמי
כחלו איל ג ' ורג ' י  .במתנ " ס  :נטע גולד  ,משה גברא  ,אלונה בומגרט  ,נפתלי כה ,
עמי כחלו וליאת ארבל  .נציגי ציבור  :אורלי פריד  ,אדריאנה שוולב  ,סיגלית רהב ,
אביגיל דנו , /ג ' נט נוסבאו  ,הרצל יעקבי ואשר קורסיה  .התחדשות עירונית  :ע תיד
חדש – אית כרמל  ,שלומי צדוק – בש " ס  ,ק " א – ג ' קי אייקוט  ,קדימה – דינה פר( ,
מקומיי – תקוה ויצמ  .מלגות  :אביגיל דנו , /ירו יעקובי  ,נטע גולד  ,אית ידגר ,
אהובה גלז  ,עמי כחלו  ,רועי יוס , ,שי דבורה  .שפע תרבות דיור ושמות – יור
יעקובסקי נד  ,שלו מרו  ,אלה כרמי  ,רמי שרעבי  ,משה גלז  ,אהרו ד רזי  ,ו קובו
א ברה  ,שי דבורה – צדק חברתי  .רווחה וקליטה  :בש " ס – רמי שרעבי  ,ק " א – פר(
סס לר  ,עתיד חדש – דורית פרי  ,ל " ה – איילת ד  ,ט " ב – נפתלי כה  ,קדימה – עמי
כחלו  ,מקומיי – מוזס דורית  .ספורט  :ל " ה – רו מלכה  ,עתיד חדש – גיל
קלמנ ו בי( ' ,ק " א – גוזמ צביקה  ,ל " ה – אלי מזרחי  ,ט " ב – נוע שרי  ,קדימה –
איל ג ' ורג ' י  ,מקומיי – לא קיבלתי .

מר סבו יעקב :

נחו גל יעל .

מר גדי לייכטר :

נחו גל יעל  ,ושי דבורה  .בטיחות בדרכי  :הדס ב

אליהו  ,ישראל גל  ,גלעד אז י קרי  ,ליפובצקי גדי – מקומיי  ,נציג שכ ונות – עו " ד
רויטל טביב  .מועצת נשי  :אורלי פריד  ,מרי שגיא  ,אתי פר(  ,אידמית לב של ,
איילת ד  ,אסתר אסא  ,ליאת ארבל  ,שמש אודליה  ,שי דבורה .

גב ' ארבל קלוש ליאת :

סליחה  ,איל ג ' ורג ' י  ,חבר בלתי פורמלי .

מר גדי לייכטר :

הוא לא רשו .
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גב ' ארבל קלוש ליאת :

הוא לא רשו  ,הוא משקי. ,

גב ' גולד נטע :

אל תדאג  ,אתה לא לבד  ,יש ל /עוד שות. ,

גב ' ארבל קלוש ליאת :

אנחנו אוהבות אופוזיציה .

) מדברי ביחד (
מר גדי לייכטר :

משק המי  :ל " ה

רו מלכה  ,קדימה – איל ג ' ורג ' י ,

נציג ציבור – אלי שלו  ,נציג ציבור – רמי שרעבי ונציג ציבור

איתמר שור .

בריכת השחייה  :ל " ה – אורלי פריד  ,עתיד חדש – יגאל צוברי  ,קדימה – איל
ג ' ורג ' י  ,נציגי ציבור – דוסיה קרצמר  ,עמי קורט ונת שטראוס  .חינו /מוסיקלי :
אלונה – ק " א  ,ממלא מקו שלה זה דורו קרפ  .ל " ה – רו מלכה  ,קדימה – עמי
כחלו  ,נציג ציבור – חנ יובל  ,צחי סגל  ,רוני אלפנדרי  ,אריק שוע  .מכללה לצילו :
יגאל צוברי  ,נאווה בראל  ,יגול דוד  ,עודד קירש  ,אוהד רוז  ,גלעד אזיקרי ורז
עמית  .ועדה לתכנו ובנייה דיברנו כבר  ,ליאת ארבל במקו ההחלפה שהיתה ,
וממלא מקו שלה יעקב סבו .

מר סבו יעקב :

יש לי הערה אחת עקרונית א אפשר  ,ברשות /אדוני

ראש העיר  .עוד פע אנחנו רואי  ,ואני שמח שהמועצה תיקנה את הטעות  ,לא
בדר , /אבל את עצ התיקו  ,לגבי הוועדה לתכנו ובנייה  .אני חושב שיש שוב
קיפוח של סיעת המקומיי והירוקי לגבי החברה הכלכלית  .יש בחברה הכלכלית
 12חברי ולא נתנו לנו אפילו נציג אחד ב דירקטוריו של החברה הכלכלית  .תראו ,
את מנהלי את העיר  ,את הקואליציה  .אני כבר ראיתי את הדר . /אבל אני
חושב שיש ג סוג של הגינות ציבורית כמה שאני לא מצפה מכ לגלות אותה  .אני
חושב שמגיע לתנועה שלנו לפחות מקו אחד ש  .א תיתנו – תעשו נכו  .זה לא
עניי של קואלי ציה אופוזיציה  ,זה עניי של חלוקה נכונה  .אני חושב שלגבי
המתנ " ס  ,נהגת לא נכו בכ /שלא נתת לנו נציג ציבור  .א אני מסתכל על
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החלוקה של נציגי הציבור כפי שמונו ע " י נציגי הסיעות השונות  ,שוב אנחנו רואי
קיפוח מובהק של המקומיי והירוקי  .יש לנו חברת מועצה אחת מתו , 7 /אי
ברירה  ,אבל נציגי ציבור יש  , 7 , 6 , 4 , 2 ,נציגי ציבור  ,ולא אפשרת לנו למנות
אפילו נציג ציבור אחד  .בחינה מהירה של נציגי הציבור מראה את השיו /המובהק
שלה כפי שהתגלה במערכת הבחירות  ,כאשר לכל אחת מהסיעות יש לפחות 2
נציגי ציבור בהנהלת המתנ " ס  .חבל לי שאת ל א מאפשרי ג לתנועה שלנו  ,שבס /
הכל הגיעה למקו השלישי בס /כל רשימות המועמדי בקרית אונו  .אנחנו לא
אחרוני ברשימה  .אפשר היה  ,אלא א כ את באמת כל כ /מפחדי  ,לתת ג לנו
את הזכות להשתת ,במסגרת נציגי הציבור  ,והוא הדי ג ביחס לבריכת השחייה
ולחינו /המוסיקלי  .א ז אני חוזר  ,ג במתנ " ס  ,ג בחברה הכלכלית  ,ג בנושא
בריכת השחייה וג בנושא החינו /המוסיקלי – אנחנו רואי קיפוח מובהק של
תנועת המקומיי והירוקי  .אי לי ציפייה גדולה שאת עכשיו תגידו ' וואו ' ,אבל
אני מקווה שבכל זאת  ,איפה שהוא מתחת לשריו שעטית על עצמכ לקראת
הישיבות האלה  ,משהו מצליח לחדור  .א חדרתי – טוב  ,וא לא – יבוש לכ .

מר יוסי נשרי :

טוב  ,אני עובר להצבעה  .מי בעד ?

מר איציק ציזר :

למריונטות אי לב  .למריונטה אי לב  ...לחשוב ולבוא

ולעזור ל . /אתה מבי ?

מר סבו יעקב :

זה העניי  .אני יכול לענות לו ?

מר יו סי נשרי :

לא  ,לא  ,לא  .עוד מעט הפסקה  ,תענה לו  .אנחנו עוברי

להצבעה  .מי בעד לאשר את הרשימה כפי שהקריא המנכ " ל ? – ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

סבו  ,את בעד ?
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מר סבו יעקב :

אני אמנע .

מר גדי לייכטר :

אוקיי  .נטע גולד  ,איציק ציזר  ,גברא  ,ג ' ורג ' י  ,אלונה ,

קרפ  ,י שראל  ,כוכבי  ,רו ונשרי .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

אי נגד .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנע  :סבו וליאת .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר הרכב ועדות העירייה עפ " י החברי
כדלקמ : #מל " ח  :ק " א – יאיר שבתאי  ,ל " ה – גלי צפריר  ,ק " א – לס רי
שחר  ,ט " ב – הראל לבנו  ,צדק חברתי – שי דבורה  ,מקומיי – פוגל
אריה  .ביטחו : #ק " א – גבי בדיחי  ,ל " ה – יגאל לושי  ,ק " א – לסרי
שחר  ,ט " ב – הראל לבנו  ,צדק חברתי – שי דבורה  ,מקומיי – ל ב
עופר  .זכר נרצחי טרור  :נציג ציבור
אברה גלזר  .מאבק בסמי  :ק " א

עמית חני  ,נציגי משפחות ,
דב קנר  ,קדימה – איל ג ' ורג ' י ,

נציגי ציבור – יאיר וימיסברג ומוטי רובינשטיי  .תנועה ותחבורה
רשות תמרור  :ק " א – שלו מרו  ,עתיד חדש

נת שטראוס  ,קדימה

– גפני סיגל  ,מקומיי – רמי בלעש  .שימור אתרי  :ק " א – דורו
קרפ  ,מקומיי – ליאת ארבל קלוש  ,תושב מקצועי מייע(
ציזר  ,ורענ רש , ,משקי,

נעמה

ברכה אור  .החברה הכלכלית  :ל " ה – יוסי

כוכבי  ,מ " מ – רו מלכה  ,ט " ב – נפתלי כה  ,מ " מ
קדימה – עמי כחלו  ,מ " מ

איציק ציזר ,

איל ג ' ורג ' י  .נציגי ציבור – איילת ד ,
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שילה רצאבי  ,אושי רעי ,ויוסי יתיר  .מתנ " ס  :עתיד חדש
בש " ס

משה גברא  ,ק " א

עמי כחלו  ,מקומיי

אלונה בומגרט  ,ט " ב

נט ע גולד ,

נפתלי כה  ,קדימה
אורלי

ליאת ארבל קלוש  .נציגי ציבור

פריד  ,אדריאנה שוולב  ,סיגלית רהב  ,אביגיל דנו , /ג ' נט נוסבאו ,
הרצל יעקבי ואשר קורסיה  .התחדשות עירונית  :עתיד חדש – אית
כרמל  ,בש " ס

שלומי צדוק  ,ק " א – ג ' קי אייקוט  ,קדימה – דינה פר( ,

מקומיי – תקוה ויצמ  .מלגות  :ל " ה
יעקובי ואית ידגר  ,עתיד חדש
עמי כחלו  ,מקומיי

שי דבורה  .שפע

יור יעקובסקינד  ,ק " א

אלה כרמי  ,בש " ס

אהרו דרזי  ,מקומיי

אהובה גלז  ,קדימה

רועי יוס , ,צדק חברתי

תרבות דיור ושמות  :ל " ה
אתיד חדש

אביגיל דנו , /ק " א

נטע גולד  ,ט " ב

רמי שרעבי  ,ט " ב

ירו

שלו מרו ,

משה גלז  ,קדימה

קובו אברה  ,צדק חברתי – שי דבורה .

רווחה וקליטה  :בש " ס – רמי שרעבי  ,ק " א – פר( ססלר  ,עתיד חדש –
דורית פרי  ,ל " ה – איילת ד  ,ט " ב – נפתלי כה  ,קדימה – עמי כחלו ,
מקומיי – מוזס דורית  .ספורט  :ל " ה – רו מלכה  ,עתיד חדש – גיל
קלמנובי( ' ,ק " א – גוזמ צביקה  ,ל " ה – אלי מזרחי  ,ט " ב – נוע שרי ,
קדימה – איל ג ' ורג ' י  ,מקומיי – נחו גל יעל  ,צדק חברתי
דבורה  .בטיחות בדרכי  :עתיד חדש
גל  ,קדימה

גלעד אזיקרי  ,מקומיי

הדס ב אליהו  ,ק " א

ו אסתר אסא  ,מקומיי
חברתי

ישראל

ליפובצקי גדי – מקומיי  ,נציג

שכונות – עו " ד רויטל טביב  .מועצת נשי  :ל " ה
מרי שגיא ו אתי פר(  ,עתיד חדש

שי

אורלי פריד  ,ק " א

אידמית לב של  ,ל " ה

איילת ד

ליאת ארבל קלוש ו שמש אודליה  ,צדק

ש י דבורה  .משק המי  :ל " ה

רו מלכה  ,קדימה – איל

ג ' ורג ' י  ,נציג ציבור – אלי שלו  ,רמי שרעבי ואית מר שור  .בריכת
השחייה  :ל " ה – אורלי פריד  ,עתיד חדש – יגאל צוברי  ,קדימה – איל
ג ' ורג ' י  ,נציגי ציבור – דוסיה קרצמר  ,עמי קורט ונת שטראוס  .חינו-
מוסיקלי  :ק " א – אלונה בומגרט  ,מ " מ
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מלכה  ,קדימה – עמי כחלו  ,נציג ציבור – חנ יובל  ,צחי סגל  ,רוני
אלפנדרי  ,אריק שוע  .מכללה לצילו  :עתיד חדש
קירש  ,ל " ה נאווה בראל  ,ק " א
גלעד אזיקרי  ,מקומיי
בעד ) ( 10

יגול דוד  ,ט " ב

יגאל צוברי ועודד
אוהד רוז  ,קדימה

רז עמית .

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

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 2

ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

מר יוסי נשרי :

תודה  .אנחנו יוצאי ל  10דקות הפסקה  ,ומיד נכנסי

לישי בה  ,אסיפה כללית של המתנ " ס .

גב ' ארבל קלוש ליאת :

אי סעי ,שונות ?

מר יוסי נשרי :

לא .

______________

_____________

גדי לייכטר
מנכ " ל העירייה

יוסי נשרי
ראש העיר
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קוב .החלטות

סעי  : 3הצעה לסדר  :מפגעי אסבסט ) הצעת החבר יעקב סבו (.

החלטה :

הוחלט פה אחד להעביר את הצעתו לסדר של חבר המועצה יעקב סבו
בנושא מפגעי אסבסט לדיו #בוועדה לאיכות הסביבה .

בעד

פה אחד .

סעי  : 4אישור שינוי קטע ש רחוב לוי אשכול בחלק שבי #מספרי הבתי :
 27,29,31אשר ייקרא לאחר השינוי בש רחוב האגוז ) לבקשת
התושבי ( בכפו ובהתא לסעי  235א ) ג () .( 4

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר שינוי קטע ש רחוב לוי אשכול בחלק שבי#
מספרי הבתי  27,29,31 :אשר ייקרא לאחר השינוי בש רחוב האגוז
) לבקשת התושבי ( בכפו ובהתא לסעי  235א ) ג () .( 4

בעד

פה אחד .

סעי  : 5אישור תיקו #חוק עזר לקרית אונו  ,פיקוח על הכלבי תשכ " ז – , 1967
תיקו #סעי  ) 7ב () ג (.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר תיקו #חוק עזר לקרית אונו  ,פיקוח על הכלבי
תשכ " ז –  , 1967תיקו  #סעי  ) 7ב )() ג (.

בעד

פה אחד .
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סעי  : 6אישור תיקו #חוק עזר לקרית אונו ) העמדת רכב וחנייתו ( התשנ " ה
 1995תיקו 6 #ד ' ) .( 17 )( 16

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר תיקו #חוק עזר לקרית אונו ) העמדת רכב
וחנייתו ( התשנ " ה

בעד

 1995תיקו 6 #ד ' ) .( 17 )( 16

פה אחד .

סעי  : 7אישור נסיעת של ראש העיר מר יוסי נשרי ומנהלת אג החינו , -גב '
אסתר רגב ע משלחת תלמידי התיכו #לפול י #מר 09 .והשתתפות
הרשות בס + 0 6,340 -הוצאות אש " ל עפ " י החוק לכל אחד למימו#
הוצאות המסע לפולי. #

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר נסיעת של ראש העיר מר יוסי נשרי
ומנהלת אג החינו , -גב ' אסתר רגב ע משלחת תלמידי התיכו#
לפולי #מר 09 .והשתתפות הרשות בס + 0 6,340 -הוצאות אש " ל
עפ " י החוק לכל אחד למימו #הוצאות המסע לפולי. #

בעד ) ( 8

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

נגד ) ( 2

ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

נמנע ) ( 2

יוסי נשרי  ,איל ג ' ורג ' י .

סעי  : 8אישור התקשרות בי #העירייה למינהל מקרקעי ישראל להחכרת שטח
בגוש  6496חלקה  ) 388מבנה מכבי לשעבר ( בהתא לחוזה החכירה .

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר התקשרות בי #העירייה למינהל מקרקע י
ישראל להחכרת שטח בגוש  6496חלקה  ) 388מבנה מכבי לשעבר (
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בהתא לחוזה החכירה .
בעד

פה אחד .

סעי  : 9אישור תב " ר למבנה קונסרבטוריו #ע " ס  130אש " ח ) לתיקו #ליקויי
בטיחות (.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר תב " ר למבנה קונסרבטוריו #ע " ס  130אש " ח
) לתיקו #ליקויי בטיחות (.

בעד

פה אחד .

סעי  : 10עדכו #חברי ועדת משנה לתכנו #ובנייה מקומיי במקו צדק חברתי ,
חברה ליאת ארבל ק לוש ומ " מ יעקב סבו .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לעדכ #עדכו #חברי ועדת משנה לתכנו #ובנייה
מקומיי במקו צדק חברתי  ,חברה ליאת ארבל קלוש ומ " מ יעקב
סבו .

בעד ) ( 10

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

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 2

ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

סעי  : 11אישור הרכב ועדות  /עמותות  /חברות של העירייה .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר הרכב ועדות העירייה עפ " י החברי
כדלקמ : #מל " ח  :ק " א – יאיר שבתאי  ,ל " ה – גלי צפריר  ,ק " א – לסרי
שחר  ,ט " ב – ה ראל לבנו  ,צדק חברתי – שי דבורה  ,מקומיי – פוגל
46

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 03/09

אריה  .ביטחו : #ק " א – גבי בדיחי  ,ל " ה – יגאל לושי  ,ק " א – לסרי
שחר  ,ט " ב – הראל לבנו  ,צדק חברתי – שי דבורה  ,מקומיי – ל ב
עופר  .זכר נרצחי טרור  :נציג ציבור
אברה גלזר  .מאבק בסמי  :ק " א

עמית חני  ,נציגי משפחות ,
ד ב קנר  ,קדימה – איל ג ' ורג ' י ,

נציגי ציבור – יאיר וימיסברג ומוטי רובינשטיי  .תנועה ותחבורה
רשות תמרור  :ק " א – שלו מרו  ,עתיד חדש

נת שטראוס  ,קדימה

– גפני סיגל  ,מקומיי – רמי בלעש  .שימור אתרי  :ק " א – דורו
קרפ  ,מקומיי – ליאת ארבל קלוש  ,תושב מקצועי מייע(

ברכה אור  .החברה הכלכלית  :ל " ה – יוסי

ציזר  ,ורענ רש , ,משקי,

כוכבי  ,מ " מ – רו מלכה  ,ט " ב – נפתלי כה  ,מ " מ
קדימה – עמי כחלו  ,מ " מ

איציק ציזר ,

איל ג ' ורג ' י  .נציגי ציבור – איילת ד ,

שילה רצאבי  ,אושי רעי ,ויוסי יתיר  .מתנ " ס  :עתיד חדש
בש " ס

משה גברא  ,ק " א

עמי כחלו  ,מקומיי

נעמה

אלונה בומגרט  ,ט " ב

נטע גולד ,

נפתלי כה  ,קדימה

ליאת ארבל קלוש  .נציגי ציבור

אורלי

פריד  ,אדריאנה שוולב  ,סיגלית רהב  ,אביגיל דנו , /ג ' נט נוסבאו ,
הרצל יעקבי ואשר קורסיה  .התחדשות עירונית  :עתיד חדש – אית
כרמל  ,בש " ס

שלומי צדוק  ,ק " א – ג ' קי אייקוט  ,קדימה – דינה פר( ,

מקומיי – תקוה ויצמ  .מלגות  :ל " ה
יעקובי ואית ידגר  ,עתיד חדש
עמי כחלו  ,מקומיי

שי דבורה  .שפע

יור יעקובסק ינד  ,ק " א

אלה כרמי  ,בש " ס

אהרו דרזי  ,מקומיי

נטע גולד  ,ט " ב

אהובה גלז  ,קדימה

רועי יוס , ,צדק חברתי

תרבות דיור ושמות  :ל " ה
ע תיד חדש

אביגיל דנו , /ק " א

רמי שרעבי  ,ט " ב

ירו

שלו מרו ,

משה גלז  ,קדימה

קובו אברה  ,צדק חברתי – שי דבורה .

רווחה וקליטה  :בש " ס – רמי שרעבי  ,ק " א – פר( ססלר  ,עתיד חדש –
דורית פרי  ,ל " ה – איילת ד  ,ט " ב – נפתלי כה  ,קדימה – עמי כ חלו ,
מקומיי – מוזס דורית  ,צדק חברתי שי דבורה  .ספורט  :ל " ה – רו
מלכה  ,עתיד חדש – גיל קלמנובי( ' ,ק " א – גוזמ צביקה  ,ל " ה – אלי
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מזרחי  ,ט " ב – נוע שרי  ,קדימה – איל ג ' ורג ' י  ,מקומיי – נחו גל
יעל  ,צדק חברתי
אליהו  ,ק " א

שי דבורה  .בטיחות בדרכי  :עתיד חדש

ישראל גל  ,קדימה

גלעד אזיקרי  ,מקומיי

הדס ב
ליפובצקי

גדי – מקומיי  ,נציג שכונות – עו " ד רויטל טביב  .מועצת נשי  :ל " ה
אורלי פריד  ,ק " א
של  ,ל " ה

מרי שגיא ואתי פר(  ,עתיד חדש

איילת ד ואסתר אסא  ,מקומיי

ושמש אודליה  ,צדק חבר תי

אידמית לב

ליאת ארבל קלוש

שי דבורה  .משק המי  :ל " ה

רו

מלכה  ,קדימה – איל ג ' ורג ' י  ,נציג ציבור – אלי שלו  ,רמי שרעבי
ואיתמר שור  .בריכת השחייה  :ל " ה – אורלי פריד  ,עתיד חדש – יגאל
צוברי  ,קדימה – איל ג ' ורג ' י  ,נציגי ציבור –

דוסיה קרצמר  ,עמי

קורט ונת שטראוס  .חינו -מוסיקלי  :ק " א – אלונה בומגרט  ,ל " ה –
רו מלכה  ,קדימה – עמי כחלו  ,נציג ציבור – חנ יובל  ,צחי סגל  ,רוני
אלפנדרי  ,אריק שוע  .מכללה לצילו  :עתיד חדש
נאווה בראל  ,ק " א
רוז  ,קדימה
ב עד ) ( 10

יגאל צוברי  ,ל " ה

יגול דוד  ,עתיד חדש עודד קירש  ,ט " ב

גלעד אזיקרי  ,מקומיי

רז עמית .

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

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 2

אוהד

ליאת ארבל קלוש  ,יעקב סבו .

_______________
יוסי נשרי
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ " ל העירייה
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