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סעיף  :1דיווח ראש העיר

.

מר יוסי נשרי :

אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר שלא

המניין מס '  .15ואני מב קש בראשית לעדכן אתכם על
את שעות מכירת האלכוהול משעה
זה הועברו לכל הפיצוציות

נושא שהחלטנו בעיר להגביל

 21:00בערב עד למחרת ב-

 20:00בבוקר  .בשלב

 .ולאחר שדורית לוי תאשר לנו מי עומד בקריטריונים

אנחנו נוסיף אותם לרשימה ונשלח להם את ההחלטה
חדש יחויב מיידית

מן

 ...רישוי עסקים

 ,וכל העסקים הקיימים יש להם תוך

,
 .כל עס ק

 60יום להתארגן לנושא

כולל שילוט במקום העסק שלהם

 .אני מקווה יחד אתכם שזה יביא לרמת הורדה

משמעותית של שתיית האלכוהול

 .כמובן ש זה משהו אחד בתוך כל המערכת

מי שעוסק במלאכה החשובה

הזאת  ,אני רוצה להודות

בנו סף  ,אני מבקש מהחברים

 ,אנחנו היינו אמורים ב-

.
 3לחודש לישיבת מועצה מן

המניין  ,והיות בעקבות המהלך שקרית אונו נכנסה לעיר ללא אלימות
הרשויות  ,ה 65 -ראשי רשויות שנכנסו
שהוביל את התחלת התכנית

הצהריים  ,אני מבקש לדחות את הישיבה ל-
את המשך ישיבות המועצה

 ,כל ראשי

 ,מוזמנים ליום עיון

 .לכן זה יוצא בדיוק ב-

לאילת לכנס בעיר

 ,3וב 4 -אנחנו חוזרים אחר

 ,10שבוע לאחר מכן

 ,כדי שנוכל

לקיים

.

סעיף  :2אישור מועצת העיר למכרז חוזה שכירות מבנה לבית קפה
חברה לפיתוח ק " א -קפה קקאו רוטשילד גוש
מר יוסי נשרי :

 ,ולכל

אני ברשות כם עובר לסעיף

חוזה שכירות מבנה לבית קפה

 6370חלקה .42
 ,2אישור מועצת העיר למכרז

 ,עירייה -חברה לפיתוח ק

גוש  6370חלקה  .42מאחר וזה כבר עלה לישיבת מועצת העיר
הפנים לחזור ולהצביע בשנית
להביא להצב עה את אישור החוזה

 ,עירייה-

" א -קפה קקאו רוטשילד
 ,התבקשנו ע " י משרד

 ,מאחר וחייב שיהיה פה רוב להצבעה
 .מי בעד ? ירים את ידו .
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 .אני מבקש
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בעד  :דורון קרפ  ,אלונה  ,ישראל  ,כוכבי  ,רון מלכה  ,יוסי

מר גדי לייכטר :

נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,נפתלי כהן  ,ג ' ורג ' י ועמי כחלון .

מר יוסי נשרי :

תודה  .מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

נגד  :ליאת ארבל .

מר יוסי נשרי :

מי נמ נע ?

מר גדי לייכטר :

אין .

הוחלט ברוב קולות לאשר

החלטה :

מכרז חוזה שכירות מבנה לבית קפה

עירייה -חברה לפיתוח ק " א -קפה קקאו רוטשילד גוש
בעד ( )11

יוסי נשרי

 ,דורון קרפ

רון מלכה

 ,נטע גולד

 ,אלונה בומגרטן
 ,איציק ציזר

,

 6370חלקה .42

 ,ישראל גן  ,יוסי כוכבי

 ,נפתלי כהן

 ,אילן

,

ג ' ורג ' י ,

עמי כחלון .
נגד

ליאת ארבל .

( )1

נמנע ( )0

סעיף  :3אישור דירקטורים לתאגיד המים והביוב
רו " ח דורון חזן

– דח " צ  ,כלכלנית מורן שלו

 ,עו " ד רויטל רשף
– נציגת העירייה .

מר יוסי נשרי :

סעיף  ,3אישור דירקטורים לתאגי

רוצה לגעת בנקודה הזאת

 .היות ומשרד הפנים מוביל יחד עם מינהלת המים מהלך

שקרית אונו תהיה כתאגיד אזורי עם גבעת שמואל וגני תקוה
להצביע רק על
מישראל עינב

 5ולא על

 9כפי שאנחנו חשבנו בהתחלה

 ,שהודיע שהוא רו

ד המים והביוב

 .אני

 ,הם מאלצים אותנו
 .גם היום קיבלתי טלפון

צה תוך מספר ימים בודדים להגיע לקרית אונו
5

– דח " צ ,
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לשבת איתנו

 ,על מנת לגמור את הנושא הזה של התאגוד

מההתחלה לצרף לנו את הערים השכנ

ות  .אני כמובן הזכרתי לו שיש לנו מכתב ביד

שמראה על כך שקרית אונו בשלב הראשון
יש לכם מכת

'  .אמרתי לו

עם כל הגורמים המקצועיים

 .הוא אמר לי

רשימה נוספת ולאשר

' כמובן שאתה מוזמן

 ,אנחנו נקיים דיון ביחד

 ,איתו ביחד  ,ונראה איך אנחנו מתקדמים

והוגש מספר שמות למינהלת המים

מורן שלו

תהיה תאגיד עצמאי

' נכון ,

ב  ,ולכן אני רוצה לבוא לדבר איתכם ולראות איך אתם עוזרים לי

להכניס אותם מהתחלה

רויטל רשף -

 ,והוא רוצה כבר

 ,ולצערי הרב לא אושרו

'  .מאחר

 ,התבקשנו ל הביא

 .לכן אני רוצה להביא למועצת העיר את אישורם של עו
 ,רו " ח דורון חזן -

שהיא נציגת ציבור
– שהיא נציגת העירייה

שהוא נציג ציבור

 ,שעובדת באגף החינוך

"ד
 ,וכלכלנית

 .אני רוצה להביא

להצבעה  ,מי בעד
מר איציק ציזר :

מי ה 5 -לא א מרת .

מר יוסי נשרי :

 5כבר אנחנו הצבענו

שאושרו  ,ואלה המועמדים להיות

,

 .יש את רון ויש את לאוניד

.

 3אלו ?

מר איציק ציזר :

רון מלכ ה  ,לאוניד פישל ו-

מר יוסי נשרי :

כן  .ואישרנו במועצה גם את אילן ג

' ורג ' י  ,אבל בינתיים .

מר איציק ציזר :

שנייה  ,אני שואל מי ה-

מר יוסי נשרי :

מועצת העיר אישרה רשימה בזמנו שהיו מתוך ה-

מר איציק ציזר :

נכון .

6
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מתוך ה-

מר יוסי נשרי :

 9הם אישרו בינתיים

הקריטריונים  .לא אושרו כדירקטורים

 .2מאושרים

 ,אבל אושרו בקריטריונים שלהם

מטעם
להיות

דירקטורים  .אחד זה רון  ,שני זה אילן  ,וכל היתר ה 3 -צריכים להביא מחדש כי הם
לא אושרו  .מי יהיו ה-

 ,5הם

 5שמובילים ? – זה לאחר שאנחנו נחליט מי יהיו ה-

יהיו .

מר איציק ציזר :

מי ה 5 -היום ? מצביעים היום על

מר יוסי נשרי :

היום מצביעים על

מר איציק ציזר :

לא  ,לא  ,אתה אמרת שירדנו מ-

ה .5 -מועצ ת העיר צריכה לדעת מי ה-

מר יוסי נשרי :
הקודמות  ,אותם

.3

 9ל .5 -אבקש לדעת מי

 5שיהיו בוועדה הזאת

אני מסביר בפעם השלישית
 ,9כל אלה שאושרו

.5

.

 ,מה שאנחנו אישרנו בפעמים

 ,נשארו בתוקף רק

בקריטריונים להיות חברים בתאגיד והם רון ואילן

 2שיכולים לעמוד

 ,שעומדים בקריטריונים

אמרנו שהם אלה שיהיו

 .עכשיו אנחנו צריכים לאשר עוד

שיהיו בסך הכל מאושר

ים כשאנחנו נאשר אם משרד הפנים ומינהל המים יאשרו

 .לא

 3שיתווספו  .זאת אומרת ,
,

יהיו  ,6נכון .

?6

מר איציק ציזר :

אמרת  ,5איך עכשיו יהיו

מר יוסי נשרי :

אני מסביר  .אם אתה מוסיף את מה שיש פה

 ,בסך הכל

יהיו .6

מר איציק ציזר :

יוסי  ,תקשיב  .אני מבין מהר ואני שואל מהר
7

.
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מר יוסי נשרי :

אני יודע שאתה מבין

מר איציק ציזר :

יפה  .אז אני שואל עוד פעם שאלה פשוטה וברורה

הם ה 5 -שיהיו בדירקטוריון תאגיד המים

מר יוסי נשרי :

.

?

לאחר שאנחנו נאשר היום את

רון ו 3 -החברים שמאושרים פה

מר איציק ציזר :

ה 3 -האלה בשלב הזה יהיו

 ,עם לאוניד ואילן שאושר בפעם שעברה

לא מועמד בשלב זה להיות חבר בתאגיד

 5הם  :פישל רון ו3 -

 .מה כל כך קשה ? אני לא מבין .

מר יוסי נש רי :

בשלב הזה  ,זה מה שקיים .

מר איציק ציזר :

זאת אומרת  ,אילן ג ' ורג ' י  ,עם כל הכבוד לו

אושר אני לא יודע

 ,הוא לא בין ה-

.5

מר יוסי נשרי :

בשלב הזה זה מה שאנחנו מאשרים

גב ' ארבל ליאת :

...

מר יוסי נשרי :

מי זו  ,עו " ד רויטל ?

גב ' ארבל ליאת :

כן  .על סמך מה היא נבחרה

מר יוסי נשרי :

 ,אבל הוא

.

אז אם ככה אנחנו מודיעים עכשיו ה-

אלה שאנחנו מאשרים

 ,מי

היא עוד לא נבחרה
8

?

 ,היא מועמדת .

.

 ,אושר או לא
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גב ' ארבל ליאת :

על סמך מה היא מועמדת

מר יוסי נשרי :

עפ " י ההנחיות שהועברו לאנשים להעביר שמות הם

העבירו את השמות שלהם
מטעם העירייה

 ,את עו " ד רויטל רשף

?

 ,רו " ח דורון חזן והכלכלנית מורן

 .ה ם עכשיו עוברים תהליך למינהלת המים

שמסננת ובודקת האם הם עומדים בקריטריונים
המועמדים הבאים

 .יעמדו בקריטריונים -

 .לא יעמדו בקריטריונים

– נצטרך לחזור חזרה

גב ' ארבל ליאת :

מי בחר אותם ?

מר יוסי נשרי :

נציגים מהסיעות

מר סבו יעקב :

לא  ,הרי גם לאופוזיציה מגיע נציג

עירוניים  ,ואף אחד לא פנה ולא ביקש

 ,צריכה לעבור ועדה

 ,חלק יחסי בתאגידים

.

מר יוסי נשרי :

מר סבו יעקב :

לא  ,אבל הרכב הדירקטוריון חייב לשקף

לא קיים  ,לא קיים  .זה לא

ואמרתי את זה גם פעם שעברה

מר סבו יעקב :
העיר מגיעה זכות

מר יוסי נשרי :

.

 ,נציגי ציבור .

קודם כל  ,אין בתאגידים אופוזיציה

מר יוסי נשרי :

הם יהיו

 ,זה לא קיים .

.

תאגיד עירוני

 .אני מסביר ,

 ,אין נושא של אופוזיציה קואליציה בנושא הזה

אבל אם זה נציגי ציבור

.

 ,גם לחברים אחרים במועצת

.

כל מי שיש לו זיקה

ישירה או עקיפה פוליטית

פוסלים אותו  .כך שאין פה עניין של אופוזיציה או קואליציה
9

.

 ,הם
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גב ' ארבל ליאת :

להציע את המועמדים

מר יוסי נשרי :

להציע ? הציעו אותם  .אלה האנשים שהציעו

גב ' ארבל ליאת :

.

אף אחד לא פנה אלינו ואמר לנו

יש לכם אופציה או זכות להציע מועמדים לתאגיד המים
הצעד המתבקש הוא
חברי המועצה

 ,אדוני ראש העיר

 ,שאומרת

.

' רבותיי חברי המועצה
 ,אנא העבירו ל

 ,שהיתה פנייה ממזכיר המוע

נו שמות ' .

צה או ממך  ,אל

– קיים עכשיו תהליך של בחירת נציגים

נציגים  .אני פעם ראשונה כשקיבלתי את ההזמנה

,

 ,אנא הציעו

 ,נודע לי שבוחרים נציגים לתאגיד

המים .

מר יוסי נשרי :

נה  ,זו פעם שנייה שאנחנו מצביעים על

זו לא פעם ראשו

זה  .כבר היו .9

גב ' ארבל ליאת :

גם פעם קודמת לא נתנו לנו את האפשרות

מר סבו יעקב :

כן  ,אבל גם בפעם הקודמת לא הודיעו

הודיעו שנפתח הנושא ויש אופציה להציג מועמדים מחדש
אדוני  ,אני מבקש כרגע
כי גם אנחנו מכירים

לא להצביע על כך
 ,אני כחבר מועצה

 .לכן מה שאני מבקש

 ,חברתי ליאת ואולי אחרים

 ,להוריד את זה

 ,לבחון עוד מועמדים

טוב  ,אני מביא את זה להצבעה
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,

– מכירים נציגי

 ,כי לא התבקשנו להציג אותם

על מנת שניתן יהיה לבחון רשימה רחבה יותר של מועמדים

מר יוסי נשרי :

 ,וגם עכשיו לא

 ,לתת לנו את האפשרות להציע מועמדים

ציבור שראויים ואף אחד לא שקל את מועמדותם
ומה שאני מבקש כרגע לא להצביע

.

.

מטעמנו ,
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גב ' בומגרטן אלונה :

 .ה5 -

רגע  ,יוסי  .אני פה מבינה כנראה יותר לאט מכולם

זה רון מלכה  ,לאוניד  ,עו " ד רויטל רשף-

מר יוסי נשרי :

אנחנו לא מצביעים על

מר מלכה רון :

אנחנו מצביעים על

 ,5אנח נו מצביעים על

 ,3לא מצביעים על

.3

 .5מי שהצבענו

עליו  ,הצבענו .

מר איציק ציזר :
אבל אנחנו יודעים מי ה-

אנחנו רוצים להבין טוב מאוד

 .אנחנו מצביעים על

 2האחרים  .אנחנו לא מצביעים על מישמש

מר מלכה רון :

אולי בכלל ה 3 -האלה ל א יאושרו ?

מר איציק ציזר :

לא יאושרו  ,יביאו במקומם אחרים

.

.

מר מלכה רון :

לא מצביעים על

מר איציק ציזר :

לא  ,לא  ,לא  ,רון  .אנחנו מבינים את הטרמינולוגיה

 ,5מביאים .3

בסדר .

גב ' בומגרטן אלונה :

,3

רון  ,תקשיב  ,אני למדתי מגמה ריאלית ולא הבנתי מה זה

.5

מר י וסי נשרי :

את רוצה לשמוע תשובה ובואו נעבור הלאה

גב ' בומגרטן אלונה :

כן  .מה זה ה?5 -
11

?

 ,זה
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מר יוסי נשרי :
שנשארו מתוך אותם

ה ,5 -מה שאמרתי בפעם
 ,9מתוך האישורים של המועצה

שעברה  ,היו  ,9ירדנו ל .5 -מי
 ,אני מדגיש באישורים של

המועצה  ,זה רון ואילן  .כל ה 3 -החדשים צרי כים לבוא לאישור
להיות בדירקטור של התאגיד זה רון
אנחנו נודיע על שינוי

גב ' בומגרטן אלונה :

 ,לאוניד ועוד

 .בינתיים זה מה שיש

 .מי שמועמדים היום

 3האנשים האלה  .יהיה שינוי ?

 ,זה תלוי במינהלת המים

.

אז רגע  ,הבנתי נכון ? ה 5 -זה ה 3 -האלה פה ברשימה ועוד

רון ולאוניד ?

מר יוסי נשרי :

נכון .

גב ' בומגרטן אלונה :

אוקיי .

מר יוסי נשרי :

מי בעד ? ירים את ידו .

מר גדי לייכטר :

בעד  :דורון קרפ  ,אלונה  ,ישראל  ,כוכ בי  ,רון  ,נשרי  ,נטע ,

ציזר  ,יואב ונפתלי .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

נגד  :ליאת וסבו .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע :

מר גדי לייכטר :

אין נמנעים .
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החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר
רויטל רשף

דירקטורים לתאגיד המים והביוב

– דח " צ  ,רו " ח דורון חזן

 ,עו " ד

– דח " צ  ,כלכלנית מורן שלו

–

נציגת העירייה .
בעד ( )10

יוסי נשרי

 ,אלונה בומגרטן

 ,דורון קרפ

 ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי

,

רון מלכה  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,יואב כהן  ,נפתלי כהן .
נגד

( )2

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

נמנע ( )0

סעיף  :4אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום
מר יוסי נשרי :
שמות מיום
שהיה ב-

תודה  ,אני עובר לסעיף הבא

 .13.1.10אני רוצה לחדד
 ,13.1.10אנחנו את סעיף

העברי  .אנחנו בשלב זה

.13.1.10

 ,הנושא של

 .אישור פרוטוקול ועדת
אישור פרוטוקול ועדת השמות
' הגדוד

 ...3אישור הקמת השלט במקווה ברח

 ,עפ " י המלצת היועצת המשפטית-

מר ישראל גל :

מר יוסי נשרי :
את ה  ...מי בעד הפרוטוקול

שימור אתרים  .לא  ,לא  ,זה עובר לשימור

כן  ,כי זה עובר לשימורים אתרים

.

 ,ואחרי זה א נחנו נחדש

? ירים את ידו .

מר סבו יעקב :

איפה הפרוטוקול

מר ישראל גל :

הפרוטוקול קיבלת בסדר היום

מר גדי לייכטר :

בעד  :דורון קרפ  ,אלונה  ,ישראל  ,כוכבי  ,רון  ,נשרי  ,נטע ,

ציזר  ,כהן נפתלי ויואב כהן

.
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מר יוסי נשרי :

מי נ גד ? מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

אין נגד  .נמנעים  :ליאת  ,סבו  ,ג ' ורגי ועמי .

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר פ

 ,13.1.10למעט

רוטוקול ועדת שמות מיום

סעיף .3
בעד ( )10

יוסי נשרי

 ,דורון קרפ

 ,אלונה בומגרטן

 ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי

,

רון מלכה  ,נטע גולד  ,איציק צי זר  ,נפתלי כהן  ,יואב כהן .
נגד

( )0

נמנע ( )4

ליאת ארבל  ,יעקב סבו  ,אילן ג ' ורג ' י  ,עמי כחלון .

סעיף  :5אישור פרוגרמה לשטחי ציבור עפ

.7.1.10

" י מסמך הנדסה מיום

 ,5אישור פרוגרמה לשטחי ציבור

מר יוסי נשרי :

תודה  .אני עובר לסעיף

עפ " י מסמך הנדסה מיום

 .7.1.10תג ידי כמה מילים

גב ' אנדה בר :

אנחנו נתבקשנו לערוך פרוגרמה לצרכי ציבור כדי לבחון

 ,אנדה .

 .הפרוגרמה הזאת

את הרזרבות שיש לעיר הזאת בשטחים שמיועדים לבנייני ציבור
נדרשת מהרבה סיבות

 .הסיבה המיידית היא על מנת שאפשר יהיה

קרקע לכל מיני עמותו

ת אם תבקשנה  .על מנת שאפשר יהיה בכלל להיענות לבקשה

כזאת  ,צריך קודם כל שהעיר תדע איזה רזרבות יש לה
קריטריונים ל

 ,אם בכלל  ,ואחר כך לקבוע

הקצאה  .אנחנו כרגע בדקנו רק את הנושא של המאזן של השטחים

עשינו את זה גם עבור התכנית של ההתחדשות העירונית
שטחים שאנח

לבצע הקצאות

נו חושבים שיהיה פינוי-

יחידות דיור לעיר מבלי ש

 ,כי רצינו לבדוק באותם

בינוי או התחדשות עירונית

אפשר יהיה להפקיע הרבה קרקע לצורכי ציבור

הדברים בפרויקטים האלה אין כל כך מקום להפקעות
שלנו  .לצורך כל ערך אופיר קורח

 ,ותתווספנה
 ,כי מטבע

 .רצינו לבדוק מה המלאי

 ,שמי שעוד לא מכיר אותו הוא סג
14
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ערך בדיקה מאוד מעמיקה
ליעד אוכלוסיה של

 ,שמצד אחד לקחה

 48,000תושבים  ,עפ " י פרוגרמות שמשרד השיכון

משרד החינוך הפיצו

" י סקר הנכסים שנעש

ואיזה יתרות עוד נותרו בין אם מגרשים

מפותחים  .שטח אחד בצומת סביון

ה בעיר  ,איזה שטחים כבר נוצלו

 2השטחים שהתווספו

 ,שהם כרגע לא שטחים

 ,שהוא כבר מזמן בתחום המוניציפאלי של העיר

 ,והשטח שהתווסף לגבולות המוניציפאליים של העיר בצומת

מכבית -גהה  .בסופו של דבר הועבר הנתון שיש לכאורה רזרבה של כ-
אומרת לכאורה מפני שאנחנו לקחנו גם בחשבון
מושכל בקרקע הזאת ולא לבזבז אותה

 40דונם  .אני

שיש צורך להשתמש באמת באופן
 .לצורך כך גם עברה הוועדה המקומית

תכנית ש תאפשר תוספת זכויות בנייה במגרשים לצרכי ציבור
בסיטואציה שהרזרבות תאזלנה

המבנה מול הבקו

.

ריקים או רזרבות במגרשים שחלקם

בשימוש  .הבדיקה הזאת כללה גם את

מר סבו יעקב :

 ,ביחד עם

 .ובדק ליד האוכלוסיה כמה שטחים לצרכי ציבור נחוצים

אחר כך הוא בדק גם עפ

אבל הוא לא מפותח

מה הצרכים של העיר אם היא תגיע

 ,כדי שלא

נהיה

.

אפשר לשאול שאלה את המהנדסת
" ם שנקרא כולל  ,איפה הוא נכנס בחשבון זה

? המגרש שעליו נמצא
?

גב ' אנדה בר :

מה זאת אומרת איפה הוא נכנס בחשבון הזה

מר סבו יעקב :

יש מגרש .

גב ' אנדה בר :

הוא נכנס כמגרש-

מר יוסי נשרי :

קודם כל  ,למען ה  ...זה לא כולל .

מר ישראל גל :

הוא לא פנוי  ,הוא לא פנוי .
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מר סבו יעקב :

מדוע ? כי המבנה לא משמש לכלום

מר יוסי נשרי :

הוא מיועד  ,הוא מיועד .

גב ' אנדה בר :

הוא לא נלקח בחשבון

מר יוסי נשרי :

אל תגידי לו את זה ככה

מר סבו יעקב :

הוא לא נלקח ב ...

גב ' אנדה בר :

בוודאי  .אבל הוא תפוס .

מר ישראל גל :

ואם אי פעם יחליטו לתת

 ,הוא עומד .

.

 ,זה לא מדויק .

אותו  ,אז הוא יהיה פנוי

 .כרגע

הוא תפוס .

מר סבו יעקב :

במה הוא תפוס ?

ג ב ' אנדה בר :

במבנה .

מר יוסי נשרי :

הוא כרגע בהכנה לקראת אכלוס

 .זו הקצאה שנעשתה

מזמן .

מר סבו יעקב :

אבל ההקצאה הזאת היא כבר מזמן לא משמשת

לא שימשה-

מר יוסי נשרי :

היא משמשת  ,היא משמעת .
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מר סבו יעקב :

למה היא משמשת ?

מר יוסי נשרי :

היא תשמש שי סיימו את ה-

.

מר סבו יעקב :

לנרקומנים וזונות

מר יוסי נשרי :

כשיסיימו את זה

גב ' אנדה בר :

לא משנה  ,זה לא רלוונטי לבדיקה

מר סבו יעקב :

אוקיי  ,זאת התשובה .

גב ' אנדה בר :

המגרש הזה כרגע הוא לא מגרש שאנחנו יכולים לקחת

 ,אז זה ישמש .

.

אותו בחשבון .

מר סבו יעקב :

אז מה בעצם  ,מה את מציעה

לנו ? מה בעצם את אומרת

לנו  ,שיש לנו  40דונם ?

גב ' אנדה בר :

כן .

מר סבו יעקב :

ואז מה  ,אז אמרת שיש

 40דונם  .מה אנחנו צריכים

לעשות עם ה 40 -דונם ?

גב ' אנדה בר :

כלום  ,שום דבר .

מר יוסי נשרי :

לדעת שמתכננים

 ,מה מתכננים בעתיד

כרגע במכסה .
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מר סבו יעקב :

אנחנו צריכים לאשר משהו או זה רק לידיעה

מר יוסי נשרי :

לא  ,זה אישור  ,כתוב ' אישור פרוגרמה ' .

מר סבו יעקב :

פרוגרמה של מה ?

גב ' אנדה בר :

מה שהיא הגישה  ,אתה קיבלת חומר

מר סבו יעקב :

כן  ,אבל אין כאן פרוגרמה מה הולכים לעשות

מר יוסי נשרי :

אלה שטחים עתידיים שאפשר לעשות אותם

אני הסברתי שאם וכאשר

גב ' אנדה בר :

אתם תרצו להקצות קרקע לבית כנסת

מר יוסי נשרי :

גב ' אנדה בר :

יש חובה לרשות שיהיו לה

.

.

 ,אם רוצים להקצות קרקע

 ,אם

 ,לצופים  ,לכל דבר

 ,ותרצו להקצות קרקע

עכשיו יבוא נוהל הקצאות

והרשות ביצעה את זה

 ,לא ?

 ,לעמותה לנשים מוכות

שהוא לא חינוך  ,שלא ה עירייה מתפעלת אותו

?

.

 .אחרי זה יהיה נוהל הקצאות

 2דברים  )1 :סקר נכסים ,

 )2 .פרוגרמה שבודקת אם בכלל יש לה יתרות

 .אז בדקנו

איזה יתרות יש .

מר סבו יעקב :
העיר  ,יש לנו

אז הפרוגרמה הזאת אומרת
 40דונם ריקים להקצאה עתידית לצרכי ציבור

תחליט לחלק את זה

'.
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גב ' אנדה בר :

בדיוק .

מר סבו יעקב :

מה יש לנו לאשר כאן

מר יוסי נשרי :

לא  ,זו עבודה שעשו  .יש נוהל שצריך להכין עותו

מר דני שווץ :

? זו עובדה שאת מביאה לנו

יש נוהל הקצאות של משרד הפנים

לתת הקצאות  ,כמו שאמרת לדוגמא עם אותו מתחם מול הבקו
זה בלי נוהל הקצאות

 .וזה מה שנעשה

איך אתה יכול להקצות לטו

.

 2001יכולת

" ם  ,יכולת לתת את

 ,מ 2001 -יש נוהל שהוא מפורט

שאומר לך

בת הציבור  .התנאי הראשון הוא עריכת פר

שתבוא לאישור מועצת העיר

 ,וזה בעצם מה שנעשה פה

העיר מאשרת את הפרוגרמה

 ,כי זה התנאי שכתוב

תבחינים איך מחלקים ולאן

 .עד שנת

.

 ,יפורסם בעיתון

 .לאחר מכן  ,אחרי שמועצת
 ,זה יעבור לוועדה שתקבע

 ,יוכלו להגיש בקשות

שלם  .זה בעצם השלב הראשון לצורך העניין בנ

וגרמה ,

 .יש לזה הליך

והל הקצאות  .זה בעצם מה שנעשה

פה .

מר יוסי נשרי :

טוב  ,אני מביא להצבעה

מר גדי לייכטר :

בעד  :דורון קרפ  ,אלונה  ,ישראל  ,כוכבי  ,רון  ,נשרי  ,נטע ,

ציזר  ,נפתלי  ,ג ' ורג ' י  ,עמי וכהן יואב .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

נגד אין .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?
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 .מי בעד ? ירים את ידו .

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (שלא מן המניין) מספר 15/10

מר גדי לייכטר :

נמנעים  :ליאת וסבו .

מר יוסי נשרי :

תודה  ,שיהיה בהצלחה .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר פרוגרמה לשטחי ציבור עפ
מיום

בעד ( )12

" י מסמך הנדסה

.7.1.10

יוסי נשרי

 ,דורון קרפ

רון מלכה

 ,נטע גולד

 ,אלונה בומגרטן
 ,איציק ציזר

 ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי

 ,נפתלי

כהן  ,אילן

,

ג ' ורג ' י ,

עמי כחלון  ,יואב כהן .
נגד

( )0

נמנע ( )2

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

סעיף  :6אישור תב " רים :
ע " ס  50,000אלש " ח .

א  .מגרש כדורת
ב  .תוספת  3כיתות בי ה " ס עלומים
ג  .אישור הגדלת מבנה ועדה

ע " ס  1.5מיליון . ₪

 /עירייה

ד  .ביה " ס שז " ר תוספת  6כיתות
ה  .ק ירוי כותר פיס

ע " ס  4.555מיליון . ₪
ע " ס  1.5מיליון . ₪

– הפטיו

ו  .כיכרות בעיר

ע " ס  400אלש " ח .

ז  .תב " ר הצללת גנים ציבוריים
משחקים בגנים ציבוריים
מר יוסי נשרי :

– שינוי שם התב " ר להצללה ומתקני
.

אני רוצה להביא את סעיף

הרשימה ש מופיעה פה  .יש למישהו שאלה

מר גדי לייכטר :

ע " ס  6.6מיליון . ₪

 6להצבעה כמקשה אחת לפי

? מי בעד ? ירים את ידו .

בעד  :דורון קרפ  ,אלונה  ,ישראל  ,כוכבי  ,רון מלכה  ,נשרי ,

ליא ת  ,נטע גולד  ,ציזר  ,כהן נפתלי  ,ג ' ורג ' י  ,עמי וכהן יואב
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מר יוסי נשרי :

מי נגד ? מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנע  :סבו .

החלטה :

הוחלט ברו ב קולות לאשר ת ב " רים כדלקמן :
ע " ס  50,000אלש " ח .

א.

מגרש כדורת

ב.

תוספת  3כיתות ביה " ס עלומים

ג.

אי שור הגדלת מבנה ועדה

ד.

ביה " ס שז " ר תוספת  6כיתות

ה.

ק ירוי כותר פיס

ו.

כיכרות בעיר

ז.

תב " ר הצללת גנים ציבוריים

ע " ס  1.5מיליון . ₪

 /עירייה

ע " ס  4.555מיליון . ₪
ע " ס  1.5מיליון . ₪

– הפטיו

ע " ס  400אלש " ח .
– שינוי שם התב " ר להצללה

ומתקני משחקים בגנים ציבוריים
בעד ( )13

ע " ס  6.6מיליון . ₪

יוסי נשרי

 ,דורון קרפ

רון מלכה

 ,ליאת ארבל

.

 ,אלונה בומגרטן
 ,נטע גולד

 ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי

,

 ,נפתלי כהן

,

 ,איציק ציזר

אילן ג ' ורג ' י  ,עמי כחלון  ,יואב כהן .
נגד

( )0

נמנע ( )1

יעקב סב ו .

סעיף  :7אישור הלוואה לכיסוי גרעון נצבר ע
מר יוסי נשרי :

תודה  .אני רוצה להביא לאישור את סעיף

הלווא ה לכיסוי גרעון נצבר על סך

מר גרשון טוסק :
לכיסוי גרעון נצבר

" ס  18מיליון . ₪
 – 7אישור

 18מיליון  . ₪גרשון .

ההלוואה הזאת שאנחנו דנים בה כרגע
לא לתקציב השוטף

 .כרגע יש קרוב ל-
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 ,היא הלוואה

 50מיליון  ₪גרעון נצבר ,

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (שלא מן המניין) מספר 15/10

והכוונה היא להקטין אותו בהלוואה לטווח ארוך
מדברים  ,יש לנו
בריבית של בערך

 ,הלוואה ל 15 -שנה  .כרגע אנחנו

 2הצעות  ,וההחלטה תהיה בדקה האחרונה ביום הלקיחה
 ,4.3 %תלוי ביום שנלקח

שכרגע אנחנו בפריים פלוס

 1פריים מינוס

 ,או
ריים ,

 .או לקחת הלוואה צמודה לפ
 ,1ותלוי מה יקרה במשק עד שזה

יאושר .

מר סבו יעקב :

מה הסטטוס הנוכחי של הגרעון הזה

מר גרשון טוסק :

מה זאת אומרת איפה הוא נמצא

גב ' ארבל ליאת :

על כמה עומד ?

מר סבו יעקב :

לא  .ה 18 -מיליון  ₪הא לה  ,הרי אנחנו לא משנים בדיעבד

את הגרעון  .איפה הם נמצאים היום

מר גרשון טוסק :

?

?

הוא נמצא בספרי העירייה

שנלקחו בהיסטוריה מקרנות פיתוח ודברים כאלה

 ,ולמעשה זה חלק מכספים
 ,ואנחנו על מנת להקטין את

הגרעון קיבלנו אישור בישיבה שהתקיימה אצל שר הפנים
להקטין את הגרעון

 .רשות נמדדת בכמה פרמטרים

הגרעון הנצבר  .סך הכל הרשות מתפקדת בצורה טובה
זה אחד הפרמטרים שמעיק על הרשות

מר סבו יעקב :

 ,לקבל הלוואה על

 ,הרשות מאוזנת וכו

 .קיבלנו אישור לקחת את ההלוואה

אם קיבלת אישור משר הפנים

לא  ,אתה חייב אישור מועצה
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מנת

 .חלק מהפרמטרים זה גם
' ,וכרגע
.

 ,אתה ל א צריך א

מאיתנו .

מר גרשון טוסק :

? איפה הוא נמצא

?

.

ישור
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עכשיו אני שואל

מר סבו יעקב :

 ,שההלוואה

 .בעצם מה שאתה אומר

שאתה נוטל עכשיו

 ,או שהנהלת העירייה מבקשת ליטול

 ,תקטין את הגרעון ומה

דין ההלוואה הזאת

? הרי אנחנו חייבים את הכסף לבנקים

.

מר גרשון טוסק :

הי א תגדיל את עומס המלוות ל-

מר סבו יעקב :

כלומר  ,במקום שזה יהיה בסעיף מלווה

צריך להחזיר לבנק היא לא בגרעון

מר גרשון טוסק :
שאתה מכיר לדו

 15השנה הבאות .

 ,הלוואה שאני

.

 .בניגוד למה

הלוואה בספרי עירייה היא לא בגרעון

 ,הלו ואה בעירייה

" ח שלך  ,אם אתה לוקח את העסק או משהו כזה

זו הכנסה .

מר סבו יעקב :

כלומר  ,אתה מקטין את הגרעון העירוני

מר גרשון טוסק :

הנצבר  ,העירוני .

מר סבו יעקב :

בעצם ע " י מהלך שהוא מהלך ציני במידה מסוימת

מר יוסי נשרי :

למה ציני ?

מר סבו יעקב :

כי יש לי היום חוב

במקום שלא יהיה לי אותו

אותו לבנק  .ועכשיו אתה אומר
זה נוגד את חוקי הכלכלה

מר גרשון טוסק :

 ,זה כסף שאין לי אותו

במקום א ' ,אין לי אותו במקום ב
' בזכות זה העיר

זה לא נוגד את חוקי הכלכלה

.

.

 .עכשיו

' ,כי אני צריך להחזיר

ייה לא גרעונית

.
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חוקי הכלכלה .

מר יוסי נשרי :

לא  ,זה בכלל לא נוגד את

מר גרשון טוסק :

אלה חוקי הנהלת החשבונות של הרשויות המקומיות

מר יוסי נשרי :

החישוב של הרשויות המקומיות זה לא חישוב רגיל

.

לעסק .

מר סבו יעקב :
אם לא ניטול אותה

מה יקרה אם לא נוטלים את ההלוואה הזאת

? מה יקרה

?

מר גרשון טוסק :

הגרעון נשאר עומ

עוברים כל מיני פרמטרים

 ,בדיקה לאיתנות הרשות

מר סבו יעקב :

אז זה הכל פיקציה לצורכי שפנים

מר גרשון טוסק :

לא .

מר יוסי נשרי :

זו לא פיקציה .

מר סבו יעקב :

אלה משחקים של להראות פנים יפות

מר גרשון טוסק :

בהי סטוריה  ,חלק מהכסף מומן מהקרנות והיום אנחנו

אמורים להחזיר אותו

מר סבו יעקב :

ד על

 52מיליון

' אה  ,הגרעון שלך הוא בעייתי

.

לאן הולכים ה-

 18מיליון ₪
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?

? זאת ה מסקנה ?

'.
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לקרנות  ,לקרנות .

מר גרשון טוסק :

מר סבו יעקב :

מה זה לקרנות

העירייה לפי ראות עיניה

? זה עוד כסף מזומן לשימוש הנהלת

?

מר ג רשון טוסק :

נכון .

מר סבו יעקב :

זה בעברית קלה .

מר גרשון טוסק :

כן .

מר סבו יעקב :

כלומר  ,מה שאתה אומר לנו עכשיו
בלנש חדש של

שאנחנו ניתן להנהלת העירייה קרד-

 ,וכולנו נבין טוב

,

 18מיליון  . ₪זה מה שאתה

אומר ?

מר גרשון טוסק :
אישור לביצוע

לא  ,לא  ,בכלל לא  .כי כסף מזומן

זה כרגע אישרת תב

" רים  ,אתה מאשר את התב

זה לא אישור לביצוע
" רים  ,זה לא קשור

לכסף .

מר סבו יעקב :

אני יוצר מלאי של

להוציאו באישור מיוחד למטרה

מר גרשון טוסק :

 18מיליון  , ₪שניתן יהיה אחר כך

...

באישור של מועצת העיר כמובן

מר סבו יעקב :

או גרעו ן תקציבי או תב

" רים .

מר גרשון טוסק :

באישור של מועצת העיר

.
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מר סבו יעקב :

שאין את הדבר הזה היום

הבא  .אני רוצה להבין

?

מר גרשון טוסק :
זה בוצע בשנות ה-

 ,ובעצם אתה מעמיס את הדור

כל הלוואה מעמיסה
 90או אולי בשנות ה-

מר סבו יעקב :

 ,אבל בפועל זה כבר בוצע

.80

אז אני הייתי רוצה להתייחס

לפחות הבנתי  ,מה שלא הבנתי קודם

 .בפועל זה

 .אני

 ,אחרי שהבנו את זה

 .נחכה שגם בבקשה ממלא מקום ראש העיר

יטה את אוזנו .

מר יוסי נשרי :

נו  ,אתה רוצה לדבר

מר סבו יעקב :

כן  ,אני רוצה שתהיה הקשבה

מר יוסי נשרי :

מי שרוצה – יקשיב לך  ,מי שלא רוצה

מר סבו יעקב :

זה נכו ן  .אני חושב שמה שיש לנו כאן לחבריי במועצת

העיר  ,זה מהלך ציני מסוי

ם  .מדוע ציני ? כי אני קורא בו

מהלך פוליטי  .יש לנו כאן מכירת ההווה
כי אומר ראש העיר
זה ידבר גם אליך ב-

.

– לא חייב .

 ,בכל הכבוד לכל הנוכחים

 ,כלומר מכירת העתיד למען ההווה

 - 2010לי לא איכפת מה יהיה

 18מיליון  ₪שאני אוכל לבזבז

 .היום י ש לי גירעון בספרי העירייה

אבל הוא לא מעיק בתזרים השוטף
לפרוע לבנק הלוואה

 ,חודש בחודשו

 ,והדורות הבאים

 ,או שנה בשנתה

,

ום הוא לא

 ,שהוא לא נעים ולא נוח

 .ב עוד החל ממועד נטילת ההלוואה
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 ,מלכה

 ,אחר יצטרך לפרוע את המלוות

 ,הוא זה שיצטרך להתמודד ולפרוע לבנק הלוואה שהי

צריך לפרוע אותה

,

 .מדוע ?

 ,וא ולי זו אינדיקציה למה שהוא מתכוון או לא מתכוון

האלה  .אני רוצה אצלי היום עוד
ראש העיר הבא

?

 ,אני אצטרך

 ,הלוואה שתעיק על

תזרים

,
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המזומנים העירוני
מימון בגין

תקציב שאתה תיתן או תכתוב

 .בכל דו " ח רווח ובכל

 10שנים זה קרן

 18המיליון האלה  .אם תיקח אותם ל-

 ,הוצאות

 1.8ועוד הריבית

שמצטרפת  .ובכך אנחנו משעבדים את העתיד למען הגדלת המשאבים בהווה
 .אבל קודם כל שנבין מה קורה כאן

לא טוב  ,אנחנו תיכף נחליט
משעבדים א ת הדורות הבאים

 ,את הדור הבא

היתה באה פרוגרמה מיידית שאומרת

 .טוב ,
 ,רבותיי  .אנחנו

 ,למען מה ? למה צריך את זה

' אני צריך

? אם

 18מיליון  ₪לצורך א  ,ב  ,ג  ,אז

נחליט '  .אבל להגדיל מאגר של כסף רק כדי שתהיה רזרבה שאותה ניתן יהיה
 ,אבל זה סוג של מ

לבזבז ? זה נכון שאחר כך גם היא מובאת למועצת העיר

הלך לא

אחראי  ,אנטי ציבורי לשעבד ולהטיל את החובות של הדור הנוכחי על הדור הבא
אם למישהו יש התייחסות

 ,אני אשמח לשמוע

מר יוסי נשרי :

אוקיי  ,שמענו  ,אני רוצה להביא את זה להצבעה

לאשר את סעיף

 .אולי אני טועה

 – 7אישור הלוואה לכיסוי גרעון נצבר ע

.

.

 .מי בעד

" ס  18מיל יון  ? ₪ירים את

ידו .

מר גדי לייכטר :

אלונה  ,ישראל  ,כוכבי  ,יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,ציזר-

מר ג ' ורג ' י אילן :

שרון מלכה ייכנס ויצביע גם על זה

מר יוסי נשרי :

איפה הוא ?

מר סבו יעקב :

הוא זה שרוצה לרשת את כסאו-

גב ' ארבל ליאת :

מי שזה מעניין אותו

לצאת .

מר גדי לייכטר :

ויואב כהן .
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מר יוסי נשרי :

מה זה קשור לבחירות

מר סבו יעקב :

אתה זורק את החרא עליו

מר גדי לייכטר :

הנה הוא הגיע  .סעיף  – 7אישור גרעון .

מר יוסי נשרי :

?

.

אתה יו " ר ועדת כספים

מצביעים ה צבעה חוזרת על סעיף

 ,ביקשו שאתה תהיה פה

 – 7אישור הלוואה לכיסוי גרעון נצבר ע

 .אנחנו
" ס 18

מיליון  . ₪מי בעד ? ירים את ידו .

בע ד  :דורון קרפ  ,אלונה  ,ישראל  ,כוכבי  ,רון מלכה  ,נשרי ,

מר גדי לייכטר :
נטע גולד  ,ציזר  ,יואב כהן .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

נגד  :ליאת ארבל וסבו

מ ר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנע  :ג ' ורג ' י .

החלטה :

.

הוחלט ברוב קולות לאשר הלוואה לכיסוי גרעוןו נצבע ע

" ס  18מיליון

.₪
בעד ( )9

יוסי נשרי

 ,דורון קרפ

 ,אלונה

בומגרטן  ,ישראל

רון מלכה  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,יואב כהן .
נגד

( )2

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .
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נמנע ( )1

אילן ג ' ורג ' י .

סעיף  :8אישור תבחינים לתמיכות בספורט לשנת
מר יוסי נשרי :

אני עובר לסעיף

לשנת  .2010יש למישהו הערות

.2010

 ,8אישור תבחינים לתמיכות בספורט

? מי בעד ? ירים את ידו .

? רק אני שואל לגבי נשים

מר סבו יעקב :

אפשר שאלה על זה

שחברתי ליאת בלעה לשונה

.

מר יוסי נשרי :

מתביישת לשאול .

גב ' ארבל ליאת :

מאוד מתביישת .

מר יוסי נשרי :

אני רוצה להגיד לך שהייתי היום בסיום קורס טירונית

 ,מה

של רק נשים .

גב ' ארבל ליאת :

וואו .

מר יוסי נשרי :

שאלו ההורים  ,למה אין גבר א

חד בסיום הזה שהולכים

להיות מורים  ,רק מורות ?

גב ' ארבל ליאת :

צריך שכל להיות מורים

מר גדי לייכטר :

סעיף  ,3אתה רואה  ,עידוד נשים  ,קבוצות נשים בענפים

קבוצתיים  ,50 % ,יש תוספת .
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גב ' בומגרטן אלונה :

צריך יותר  ,גדי .

מר יוסי נשרי :

כשתהיינה קבוצות

מר גדי לייכטר :

בעד  :דורון קרפ  ,אלונה  ,ישראל  ,כוכבי  ,רון מלכה  ,נשרי ,

 ,א נחנו נאשר  .מי בעד ? ירים את ידו .

נטע גולד  ,ציזר  ,ג ' ורג ' י .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

נגד  :סבו וליאת  .מי נמנע ?

מר יוסי נשרי :

אין נמנעים .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר

בעד ( )9

 ,דורון קרפ

יוסי נשרי

תבחינים לתמיכות בספורט לשנת
 ,אלונה בומגרטן

 ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי

רון מלכה  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,אילן ג ' ורג ' י .
נגד

( )2

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

נמנע ( )0
לא נכחו בהצבעה
מר יוס י נשרי :

(  )3יואב כהן  ,עמי כחלון  ,נפתלי כהן
תודה  .אני בזה סוגר

______________
גדי לייכטר
מנכ " ל העירייה

את ישיבה מס ' .15

_______________
יוסי נשרי
ראש העירייה
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קובץ החלטות

סעיף  :2אישור מועצת העיר למכרז חוזה שכירות מבנה לבית קפה
חברה לפיתוח ק " א -קפה קקאו רוטשילד גוש

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר

 6370חלקה .42

מכרז חוזה שכירות מבנה לבית קפה

עירייה -חברה לפיתוח ק " א -קפה קקאו רוטשילד גוש
בעד ( )11

יוסי נשרי

 ,דורון קרפ

רון מלכה

 ,נטע גולד

 ,עירייה-

 ,אלונה בומגרטן
 ,איציק ציזר

,

 6370חלקה .42

 ,ישראל גן  ,יוסי כוכבי

 ,נפתלי כהן

,

 ,אילן ג ' ורג ' י ,

עמי כחלון .
נגד

( )1

ליאת ארבל .

נמנע ( )0

סעיף  :3אישור דירקטורים לתאגיד המים והביוב
רו " ח דורון חזן

החלטה :

– דח " צ  ,כלכלנית מורן שלו

הוחלט ברוב קולות לאשר
רו יטל רשף

 ,עו " ד רויטל רשף
– נציגת העירייה .

דירקטורים לתאגיד המים והביוב

– דח " צ  ,רו " ח דורון חזן

– דח " צ ,

 ,עו " ד

– דח " צ  ,כלכלנית מורן שלו

–

נציגת העירייה .
בעד ( )10

יוסי נשרי

 ,דורון קרפ

 ,אלונה בומגרטן

 ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי

רון מלכה  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,יואב כהן  ,נפתלי כהן .
נגד

( )2

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

נמנע ( )0

.13.1.10

סעי ף  :4אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום
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החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת שמות מיום

 ,13.1.10למעט

סעיף .3
בעד ( )10

יוסי נשרי

 ,דורון קרפ

 ,אלונה בומגרטן

 ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי

,

רון מלכה  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,נפתלי כהן  ,יואב כהן .
נ גד

( )0

נמנע ( )4

ליאת ארבל  ,יעקב סבו  ,אילן ג ' ורג ' י  ,עמי כחלון .

סעיף  :5אישור פרוגרמה לשטחי ציבור עפ

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר פרוגרמה לשטחי ציבור עפ
מיום

בעד ( )12

" י מסמך הנדסה מיום

.7.1.10

" י מסמך הנדסה

.7.1.10

יוסי נשרי

 ,דורון קרפ

 ,אלונה בומגרטן

רון מלכה  ,נטע גולד  ,איציק ציזר

 ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי

 ,נפתלי כהן  ,אילן ג ' ורג ' י  ,עמי

כחלון  ,יואב כהן .
נגד

( )0

נמנע ( )2

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

סעיף  :6אישור תב " רים :
א  .מגרש כדורת

ע " ס  50,000אלש " ח .

ב  .תוספת  3כיתות ביה " ס עלומים

ע " ס  1.5מיליון . ₪

ג  .אישור הגדלת מבנה ועדה

 /עירייה

ד  .ביה " ס שז " ר תוספת  6כיתות
ה  .ק ירוי כותר פיס

ע " ס  1.5מיליון . ₪

ו  .כיכרות בעיר

ע " ס  400אלש " ח .

ז  .תב " ר הצללת גנים ציבוריים
משחקים בגנים ציבוריים

ע " ס  6.6מיליון . ₪
ע " ס  4.555מיליון . ₪

– הפטיו

– שינוי שם התב " ר להצללה ומתק
.
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החלטה :

" רים כדלקמן :

הוחלט ברוב קולות לאשר תב

ע " ס  50,000אלש " ח .

א.

מגרש כדורת

ב.

תוספת  3כיתות ביה " ס עלומים

ג.

אישור הגדלת מבנה ועדה

ד.

ביה " ס שז " ר תוספת  6כי תות

ה.

ק ירוי כותר פיס

ו.

כיכרות בעיר

ז.

תב " ר הצללת גנים ציבוריים

ע " ס  1.5מיליון . ₪

 /עירייה

ע " ס  4.555מיליון . ₪
ע " ס  1.5מיליון . ₪

– הפטיו

ע " ס  400אלש " ח .
– שינוי שם התב " ר להצללה

ומתקני משחקים בגנים ציבוריים
בעד ( )13

יוסי נשרי

 ,דורון קרפ

רון מלכה

 ,ליאת ארבל

ע " ס  6.6מיליון . ₪

.

 ,א לונה בומגרטן
 ,נטע גולד

 ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי

,

 ,נפתלי כהן

,

 ,איציק ציזר

אילן ג ' ורג ' י  ,עמי כחלון  ,יואב כהן .
נגד

( )0

נמנע ( )1

יעקב סבו .

סעיף  :7אישור הלוואה לכיסוי גרעון נצבר ע

החלטה :

" ס  18מיליון . ₪

הוחלט ברוב קולות לאשר הלוואה לכיסוי גרעון נצב

ר ע " ס  18מיליון

.₪
בעד ( )9

יוסי נשרי

 ,דורון קרפ

 ,אלונה בומגרטן

 ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי

רון מלכה  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,יואב כהן .
נגד

( )2

נמנע ( )1

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .
אילן ג ' ורג ' י .

סעיף  :8אישור תבחינים לתמיכות בספורט לשנת
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החלטה :
בעד ( )9

הוחלט ברוב קולות לאשר תבחינים לתמיכות בספורט לשנת
יוסי נשרי

 ,דורון קרפ

 ,אלונה בומגרטן

 ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי

רון מלכה  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,אילן ג ' ורג ' י .
נגד

( )2

ליאת ארבל  ,יעקב ס בו .

נמנע ( )0
לא נכחו בהצבעה

(  )3יואב כהן  ,עמי כחלון  ,נפתלי כהן

______________
גדי לייכטר
מנכ " ל העירייה

_______________
יוסי נשרי
ראש העירייה
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