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ג'ורג'י אילן -
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גל ישראל -

חבר המועצה

קרפ דורון -

חבר המועצה
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חברת המועצה
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על סדר היום :
.1

דווח ראש העיר :
א  .הצגת מינוי הגב ' ציפי רוט לתפקיד יועצת לענייני אזרחים ותיקים ( על פי
חוק האזרחים הוותיקים .) 2010
ב  .נושאים נוספים .

.2

הצעות לסדר :
א  .דיון בנושא  :ביטול תאגיד מי אונו  ,הצעתו של חבר המועצה שי דבורה .
ב  .דיון בנושא  :נושאי ם תחבורתיים  ,הצעתה של חברת מועצה ליאת ארבל .

.3

אישור תבחיני ם לתמיכות בעמותות ספורט תקציב . 2011

.4

אישור מינוי מבקר הרשות לממונה על תלונות הציבור ( על פי חוק הרשויות
המקומיות התשס " ח .) 2008

.5
.6

אישור ערבות לבריכת השחייה ע " ס  300אלש " ח .
אישור ערבויות העירייה לשנת . 2011

.7

אישור שינויים בתב " ר פיס כדלקמן :
א  .אישור תב " ר " פיס ירוק " שיפוץ גן ראשונים ע " ס  430אש " ח ממקורות
הפיס
מתקציב . 2009
ב  .אישור החלפת תב " ר קירוי כותר פיס למועדון פיס לנוער ע " ס  1.6מיליון
מתקציב מפעל הפיס ( מקורות  1 :מיליון מביטול תב " ר כותר פיס 0.6 .
מיליון מתקציב פיס  2010וביטול  0.5מקרנות הרשות ).
ג  .אישור הפחתה תב " ר פיס ע " ס  0.6מלש " ח מתקציב  ( 2010סה " כ במקור
 930אלש " ח ).
ד  .אישור תוספת לתב " ר פיס ירוק (  ) 2160ע " ס  115אש " ח ממקורות פיס

.8

עבור נגישות גן שטרן .
אישור החלפת חברים בוועד ו ת ו עמותות העירייה במקום הגב ' אורלי פריד ,

.9

בריכה – איילת דן  ,מתנ " ס – ענבל ג ' ורני .
אישור הסכם עם בנק לאומי ליצירת הלוואות לסטודנטים בשיתוף פעולה עם
הרשות המקומית למשך שנה ועל פי הקריטריונים הר " מ  :א  .עד  300בקשות
בשנה  .ב  .עד גיל  . 40ג  .תושב קרית אונו לפחות  5ש נים .

. 10

שונות .
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מר יוסי נשרי :

ע רב טוב  ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן

העיר מס '  . 25סדר היום כמובן נשלח לכל אחד ואחת .

סעיף  : 1דווח ראש העיר :
א:

הצגת מינוי הגב ' ציפי רוט לתפקיד יועצת לענייני אזרחים ותיקים
( על פי חוק האזרחי ם הוותיקים .) 0212

מר יוסי נשרי :

אני רוצה בתחילה להתייחס לנושא ה ראשון שרשמתי  ,זה

נושא הצגת מינוי הגב ' ציפי רוט לתפקיד יועצת לענייני אזרחות ותיקים על פי
החוק  .המינוי הזה נעשה מתוך עובדת עירייה  ,ואני מביא אותו לדיווח  ,לא צריך
פה נושא של הצבעה .

ב:

נושאים נ וספים .

מר יוסי נשרי :

נושא נוסף שאני רוצה להביא לידיעת החברים  .לא רבים

השתתפו באירוע האח רון להצדעה לספורטאים שמילאו את נושא הפעילות
הספורטיבית במשך  70שנה של הרשות  .היה טקס מרגש  ,מלבב  ,לראות את
הספורטאים עצמם  ,את המשפחות  .לא היה האולם מלא  ,אב ל עצם המהלך ו הרעיון ,
אז אני רוצה לברך ולהודות גם לך רון על צוות  ...ולך איציק ציזר על ההובלה של
הוועדה  ,וכל האופרציה מסביב  .אני חושב שראוי שגם חברי המועצה  ,ולא משנה
מאיזו מפלגה הם  ,יגיעו וישתתפו באירועים העירוניים  .כל זה אנחנו עושים למען
הציבור וזאת ההערכה שאנחנו נותנים .
נושא של משק המים  ,יש היום התעוררות לשמחתי בכנסת  .ההתעוררות היא אולי
איזשהו ני צוץ ראשון  ,שהולך  ,אני מקווה שתהיה שם תבערה בסופו של דבר  ,ואז
נושא של המים  ,גם התאגידים וגם הנושא של מחיר המים  ,יגיע בחזרה לאותה
4

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 52/01

מתכונת שאנחנו מייחלים לה  .חברי הכנסת נרתמו לנושא  ,ואני מקווה שאכן
תהיינה תוצאות בעתיד .
הנושא של ברירות קנס  ,שמזה שנתיים וחצי עיריית קרית אונו מנסה להעביר
באמצעות משרדי ממשלה  ,הן משרד הפנים והן משרד המשפטים  ,הולך לקראת
סיום  ,ואני מבקש מדניאלה כמה משפטים  ,רק תיתני לחברים פה מידע על הנושא
של ברירות הקנס .

עו " ד דניאלה גז :

זה רק עדכון לחברי המועצה  ,זה אפילו לא עניין לדיון .

אני פשוט שמחה לבשר שאנחנו נמצאים ביישורת האחרונה לקראת כניסתו לתוקף
של צו העיריות עבירות קנס של קרית אונו  .עד היום שלט צו המועצות המקומיות .
למרות שעיריית קרית אונו היא כבר עירייה מזה  18שנים  ,עדיין חל כאן צו
המועצות המקומיות  ,עם מספר מצומצם של עבירות  ,כך שהיו לנו קשיים לתת
אכיפה לחוקי העזר באמצעות קנסות .
הרפורמה הזאת עברה  ,אושרה ע " י ועדת החוקה  .צו העיריות אוש ר ע " י ועדת
החוקה  ,נשלח לפרסום לרשומות  .ועדת החוקה קיבלה בעצם את כל הבקשות שלנו
לעניין הצווים  ,של חברי מועצת העיר  ,כפי שאושרו  ,וכן ביטלה גם במקביל את צו
המועצות המקומיות  .כמו כן שר המשפטים הוציא צו  ,שצו העיריות עבירות קנס
בעצם יהפכו לברירות משפט  ,כך שהאכיפה תהיה הרבה יותר יעילה והרבה יותר
טובה  .וזהו בעצם .

סעיף  : 0הצעות לסדר .
א:

די ון בנושא  :ביטול תאגיד מי אונו  ,הצעתו של חבר המועצה שי דבורה .

מר יוסי נשרי :

תודה  .אנחנו עוברים לסעיף  , 2סעיף א ' בסעיף  . 2חבר

המועצה שי דבורה ביקש להסיר את זה מסדר היום  ,לכן אנחנו לא נדון בסעיף זה ,
הוא גם לא נמצא .
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ב:

דיון בנושא  :נושאים תחבורתיים  ,הצעת ה של חברת מועצה ליאת
ארבל .

מר יוסי נשרי :

אנחנו לעבור לסעיף ב ' ,דין בנושא של תחבורה  .נושאי

תחבורה  ,הצעה של הגב ' ליאת ארבל  ,בבקשה .

גב ' ארבל ליאת :

לפני כן אני רוצה להגיד רק ששי ביקש להתנצל שהוא לא

יכול להגיע  ,יש לו איזה עניין אישי  .אנ י למעשה מעלה פה  3דברים נפרדים  ,ואני
מבקשת גם שיצביעו עליהם בצורה נפרדת  ,כי ככה אני הגשתי אותם  .אני לא
הגשתי אותם כסעיף אחד  .אז אני מבקשת שידונו בכל סעיף בנפרד .
הדבר הראשון שאני מבקשת להביא לדיון  ,זה הנושא של התנועה באזור של קרית
החינוך מהכיוון של רח ' הזמ יר במיוחד וקצת גולש לכיוון לוין בבוקר  .עכשיו עם
אופק חדש  ,וכל הסיפור של התחלת הלימודים  ,וגם בשנה שעברה  ,מי שעובר שם
בבוקר  ,יכול לשים לב שיש פה סיטואציה שממש מסכנת את הילדים שמנסים
לחצות את הכביש לכיוון בית הספר בגלל העומס  .יש שם תמיד מכוניות שחונות .
הכביש עצמו יש לו רק  2נתיבים  .ואיכשהו יש שם בלגן נוראי  .זה משהו שהוא לא
עולה כסף לעירייה  ,זה משהו שנעשה בערים אחרות בצורה מאוד מקובלת  ,בשעות
מוגדרות  .אזור הגישה לבית הספר מוגדר כחד סטרי .
הסיבה שאני מציעה שהוא יהיה מ 07:30 -עד  , 08:30כי עכשיו עם האופק החדש ,
יש כאל ה שמתחילים ב , 07:45 -יש כאלה שמתחילים ב . 08:30 -ולכן ההמולה שם
נמתחת עכשיו על פני שעה שלמה .
ברמה האישית  ,היות ואני לא כל כך מבינה בענייני תחבורה  ,ויש פה יועץ תנועה
לעירייה  ,אני חושבת שהוא צריך להחליט על הכיוון  ,אם זה יהיה לכיוון רייספלד ,
לכיוון הקניון  .זה פ חות משנה  .מה שמשנה זו המהות של העניין  ,שהרח ' יהפוך לחד
סטרי בשעו ת של העומס בבוקר  ,כדי לא לסכן תלמידים  .זאת ההצעה שלי  ,כמו
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שהיא רשומה פה  ,בשעה מאוד מוגדרת  ,בין  07:30ל. 08:30 -

מר יוסי נשרי :

טוב  ,אני אתייחס ברשותך לכל הסעיפים שנתת פה  .אז

יכול להיות שתחליטי מה שתחליטי  .מועצת העיר לא יכולה להחליט על דברים
סטטוטור יים בנושא של תחבורה  ,ללא אישור של ועדת תנועה  ,שהיא ועדה שיושבת
בה גם המשטרה  ,גם נציגי ציבור  ,גם הקואופרטיב  ,וגם נציג משרד התחבורה  .לכן ,
כל הבקשות שלך האלה צריכות להגיע לוועדה  ,הם ידונו ש ם בכובד ראש  .ח לק
מהדברים כבר נדונו בעבר  .לנושא למשל של כיכר  ,כיכר לוין  ,זו כיכר שאנחנו
אמורים לבצע אותה באמצעות שיכון עובדים  ,יש להם חלק מהמטלות שלהם ,
במסגרת ההיתרים שנתנו להם בוועדה שאת חברה בה  .כך שכל הסעיפים האלה  ,הם
סעיפים שאפשר לדון בהם לגופו רק בסד שאנשי מקצוע יוש בים בו  .מועצת העיר
לא יכולה להחליט בגינם .
לכן  ,את יכולה  ,מה שאני ממליץ לך  ,או לבוא לישיבה  ,לבקש להעלות את זה לסדר
היום דרך אפרת מועלם  ,שהיא אחראית על נושא של בטיחות  ,נדון בזה בכובד
ראש  ,יש יועצים  ,ייצאו לשטח  ,יבדקו  .היה דיון נושא של חד סטרי ברח ' הזמיר ,
רח ' הדרור כבר כמה וכמה פעמים עלה  ,נדחה מהרבה מאוד סיבות שהמשטרה
התנגדה לכך  .אפשר לבוא לנסות לבדוק את זה שוב  .אין לי שום בעיה בעניין הזה .
לכן אני ממליץ שתביאי את כל הנושאים האלה לוועדה  ,הוועדה תדון בזה לאחר
שהיועצים המקצועיים ידונו ויבדקו ויביאו חוות דעת מקצו ע יות לוועדה
המקצועית  ,שהיא הגוף המבצע בנושאים התחבורתיים  .המועצה לא מאשרת דברים
כאלה  ,לא יכולה לאשר .

גב ' ארבל ליאת :

אני מקבלת את מה שאתה אומר  .המועצה כן יכולה

להחליט על קדימויות וסדרי עדיפויות ולוחות זמנים .

מר יוסי נשרי :

זה בביצוע של תשתיות .
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גב ' אר בל ליאת :

להפוך את רח ' הזמיר לחד סטרי  ,אין פה תשתיות  ,זה

לא עולה כסף  .לא כל דבר עולה כסף .

מר יוסי נשרי :

את לא יכולה לקבוע לוחות זמנים  ,שאת לא יודעת אם

בכלל זה ניתן לביצוע  ,אם יש אישור של הוועדה  .זה ניתן רק לאחר מכן .

גב ' ארבל ליאת :

לדיון ראשוני של לקב ל חוות דעת  ,לזה כן אפשר לקבוע

לוחות זמנים  .אחר כך  ,אתה יודע  ,נכנסים כבר השלבים היותר פרקטיים .

מר יוסי נשרי :

אני ממליץ לך הצעה  ,את רוצה להיות אופרטיבית .

גב ' ארבל ליאת :

אבל אני רוצה שתגיד לי בתור יו " ר ועדת תנועה  ,מתי

הוועדה מתכנסת לדון בהצעות האלה ?

מר יוסי נשרי :

הוועדה מתכנסת אחת לחודש  ,חודש וחצי  ,מתכנסת לפי

מספר הבקשות שמגיעות לוועדה .

גב ' ארבל ליאת :

זה אומר שאם עכשיו אנחנו מעבירים  3בקשות-

מר יוסי נשרי :

מה שאת צריכה לעש ות  ,זה ליצור קשר עם אפרת מועלם ,

שהיא תחזור לעבודה  .לגשת  ,להביא לה את החומר  ,להגיד לה שאת מבקשת את
הנושאים האלה לבדיקה  .יביאו את זה ליועץ התנועה  ,אם צריך להוציא שם כסף
עבור ספירות  ,לא ספירות  ,כל הדברים המקצועיים  .יביאו את זה לוועדה לקבלת
החלטה  ,יש שם פורום  ,יושב פה במקרה גם חבר ועדת תנועה פה בין הקהל  .ידונו
בנושא הזה ונקבל החלטה  .ה מועצה לא יכולה לקבל החלטות בנושא הזה .

גב ' ארבל ליאת :

יכולה לקבוע מדיניות .
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מר יוסי נשרי :

יש מדיניות תחבורה שתושבי העיר פונים אחת לתקופה

ומבקשים שינויים כאלה ושינויים אחרים  .אנחנו דנים בכובד ראש בנושאים האלה ,
אנחנו לא צד לבד  ,אני לא לבד מחליט  ,יש שם אנ שים נוספים שחברים בתוך
הוועדה  ,גם נציגי ציבור  ,גם משטרה  ,גם משרד התחבורה וגם יועץ תחבורה שנמצא
שם ומביע את דעתו אם זה נכון או לא נכון  .בכל זאת  ,צריך להקשיב להם  .לכן אני
ממליץ לך  ,תביאי את כל הנושאים האלה  ,אין לי שום בעיה  ,בפני האחראית על
התחבורה בעיר והיא תטפל בזה  ,כמו שהיא מטפלת בכל דבר .

גב ' ארבל ליאת :

אין לי תלונות לאפרת מועלם  ,שלא ישתמע חלילה .

מר סבו יעקב :

מבלי להתייחס לנושאים שליאת העלתה  ,והיא העלתה

רק אחד כרגע-

מר יוסי נשרי :

זה נכון לכל הסעיפים .

מר סבו יעקב :

בסדר  ,אבל היא הצליחה להסביר רק א חד מ 3 -הנושא ים

שהיא העלתה  ,ואז אדוני התערב  .אז מבלי לגעת בנושאים עצמם  ,התשובה שלך
מנסה להפוך אותנו חברי מועצה לפקידים ' תיגשי לאפרת מועלם  ,תגישי לה בקשה ' .
תקשיב לי רגע בסבלנות  .אנחנו בסך הכל נבחרי ציבור  .יש מצוקה צ יבורית שאנחנו
פה למצוקה הזאת  .את המצוקה הזא ת אנחנו מעלים במועצת העיר .
מועצת העיר יכולה לדון בעניין ולהחליט שהנושא הזה נמצא בעדיפות  ,כי הוא
מצוקה אמיתית  ,ולהורות לוועדת תנועה להתכנס לא אחת לחודש  ,אלא יותר תכוף .
הרי סך הכל הוועדה היא ועדה שמונתה מעם המועצה  .להורות לוועדה להתכנס ,
להורות לוועדה שהנושא הזה יקבל קדימות בדיוניה של הוועדה  ,שהוועדה תתכבד ,
תתכנס  ,תדון דחוף ותביא תוצאות של דיוניה ל ישיבה הבאה של מועצת העיר .
בשביל מה אנחנו נמצאים כאן  ,כדי שאנחנו נשרת את פקידות העירייה ? סליחה  ,זה
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עובד בדיוק הפוך  .אני סבור  ,הגב ' ליאת ארבל העלתה הצעה  ,צריך להצביע עליה ,
יהיה כאן דיון  ,יכול להיות שיש חברי מועצה שחושבים שהנושא לא חשוב ,
ואומרים שהם רוצים להוריד את זה מסדר היום  ,שיצביעו שהם רוצים להוריד את
זה מסדר היום  .מי שחושב שזה נושא חשוב  ,יצביע שהוא מבקש להעביר את זה
לוועדת תנועה  .אגב  ,מתן הנחייה לוועדה לדון בזה ב קדימות  ,ואנחנו נדון בזה
בישיבה הבאה  .נראה שהוועדה והיו " ר שלה  ,שאני מבין שנמצא בחדר הזה  ,ידון
בזה בקדימות  ,ולא יהפוך אותנו ' תלכי לאפרת מועלם ותגישי לה בקשה '  .אנחנו לא
עובדים של אפרת מועלם  ,עם כל הכבוד .
לגופו של עניין  ,אני חושב שהנושא הוא נכון  .אני עובר בוק ר -בוקר ברח ' הזמיר
וברח ' הדרור  .אני לא מצליח לצאת  .אני במקרה יוצא מהקניון בשעה  07:30כשאני
מסיים את מכון הכושר  .בין  07:30ל 08:15 -הכביש שם הוא נוראי  .מלכודת
לילדים  .הורים עוברים עם המכוניות  ,מכוניות הזבל עוברות שם  .אי אפשר  ,המצב
ברח ' הדרור והזמיר הוא בלתי נ סבל  ,ואסור לנו כנבחרי ציבור להשאיר זאת
לוועדה שתדון בזה כשיהיה לה זמן  .זה נושא אקוטי וכואב  .ואני מציע שנדון עליו
ונקיים עליו הצבעה  .הצבעה  ,הצעה להעביר זאת לוועדת תנועה  ,אגב הנחייה
לוועדה לדון זאת בקדימות האפשרית .

מר יוסי נשרי :

את רוצה להעלות את הדברים ה נוספים ?

גב ' ארבל ליאת :

אני רוצה להעלות את הדברים הנוספים  .אם אחר כך

ההחלטה תהיה להעביר את זה לוועדת תנועה  ,אז שתהיה גם המלצה של המועצה ,
בדיוק כמו שסבו אמר  ,לדון בזה בהקדם האפשרי .

מר יוסי נשרי :

תגישי מה שאת רוצה  ,נעלה הצעה  ,והחברים יחליטו מה

שיחליטו .

גב ' ארבל ליאת :

לחלוטין  .כמו שאמרת  ,הדברים פה עלו יותר מפעם
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אחת  ,אבל משום מה אין התקדמות  ,ולכן אני רוצה לדון גם בסעיף  , 2שזה הנושא
של צומת דורי  ,שהשלט שם  ,או שתורידו אותו  ,אתה חתום עליו באופן אישי  .הוא
קצת דהה מהשמש  ,הוא עומד שם המון -המון זמן  .אני יודעת שהשר מופז  ,לפני
הבחירות ברשויות המקומיות  ,הוא נפגש עם בוחרים של קדימה בעיר  .הוא אמר
שמשרד התחבורה העביר  30מיליון  . ₪אני לא יודעת מה נעשה עם הכסף הזה  .זה
מה שמופז אומר  ,אני לא בדקתי .

מר יוסי נשרי :

למה לא התקשרת אליו לשאול אותו ?

גב ' ארבל ליאת :

לא הספק תי  ,ממש בחמישה ל. 7 -

מר יוסי נשרי :

יש לי את הטלפון שלו  ,תנסי לתפוס אותו .

גב ' ארבל ליאת :

לא  ,זה בסדר  .אבל אני בטוחה שהגזבר יידע לתת

התייחסות  ,שהגזבר יודע לתת תשובה על זה  .ב כל מקרה  ,גם הנושא הזה  ,אם לא
תינתן לו עדיפות לפי לוחות הזמנים שאני מציעה כאן  ,גם כנראה לא יקרה  .בין אם
העבירו כסף ובין אם לא העבירו כסף  ,המצוקה קיימת  .בתור מי שעוברת בכביש
הזה לפחות פעם ביום  ,ורואה את הפקקים ונאלצת לעשות עיקופים  ,וכמובן זה לא
משהו לשירות האישי שלי  ,זה משהו שהוא בעייתי לכל העיר  .גרשון  ,העבירו כסף ?
אני רוצה לדעת .

מר ג רשון טוסק :

הייתי יושב פה ?

גב ' ארבל ליאת :

אני לא יודעת .

מר יוסי נשרי :

אני אענה לך בסוף  ,תסיימי .
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גב ' ארבל ליאת :

לא  ,זו  ...הצעה  ,אני לא מחברת אותם  .אם יש התייחסות

לקטע הזה .

מר יוסי נשרי :

הנושא של צומת דורי נדון זה מספר שנים מול משרד

התחבורה ומול משרד הביטחון  ,כי יש שם שיתוף פעולה בין הצבא  ...על מנת
להרחיב את כביש דורי  .זה לא משהו נפרד  .לאחר ששר התחבורה ביקר פה לפני
כשנה  ,הוא הביע נכונות ורצון לקדם את כביש דורי עד סופו  ,עד שלמה המלך  ,מה
שהתכנית הבסיסית לא היתה  .התכנית הראשונית היתה כ 30 -מיליון  , ₪שהעירייה
היתה אמורה לתת את המצ ' ינג שלה  . 30העירייה הודיעה שלה אין את ה, 30 -
והגישה בקשה למשרד התחבורה ולמשרד האוצר  ,להוריד את המצ ' ינג ל 15% -ואת
היתרה למשרד התחבורה  .כשהשר ביקר פה ושמע את כל התכנית הוא ביקש לקדם
את כל התכנית עד שלמה המלך  ,מה שמייקר את זה  ...מגיע בין  65ל 70 -מיליון . ₪
אנחנו הגשנו בקשה למשרד התחבורה לפרק את התכנית לשלב  .דהיינו  ,לעשות
קודם כל את הצומת  ,לאחר מכן עוד שלב .
יש לנו פגישה בחודש הבא עם שר התחבורה לראות אם יש אפשרות לבצע את זה .
אם ייתן לנו אישור לבצע את זה בשלבים  ,אז יעבירו לנו חלק מהכ סף  .עד היום לא
ניתן שום שקל  ,ואין עוד הרשאות תקציביות  .יש הכרה בצורך  ,יש תכניות
מתקדמות שחברת נתיבי איילון קידמה אותם באמצעות חברת הנדסה גור -פוקס
לנושאים האלה  .ולאחר שנק בל אישורים ממשרד התחבורה  ,כי זה לא מה שאנחנו
עושים לבד  ,זה כסף שבעיקרו מגיע ממשרד התחבו רה  .והתכניות מוכנות  ,רק
הביצוע מתעכב בגלל נושא של בעיות כספיות .

גב ' ארבל ליאת :

בהנחה שיאשרו את התכנית השלבית הזאת שנשמעת

הרבה יותר הגיונית מאיזה משהו גרנדיוזי  ,כמה זמן אמור לקחת השלב הראשון ?

מר יוסי נשרי :

מהרגע שמקבלים אישור-
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גב ' ארבל ליאת :

מהרגע שמקבלים אישורים .

מר יוסי נשרי :

יש תכניות מפורטות לביצוע  ,יש תכניות ראשוניות  ,יש

תכניות כבר לביצוע שמתקדמות .

גב ' ארבל ליאת :

זה

נשמע שכולם עומדים ומחכים  .כמה זמן זה אמור

לקחת ?

מר יוסי נשרי :

קודם כל עבדו במקביל וכבר תכניות כמעט מוכנות

לביצוע  .מהביצו ע לנושא של המעשה  ,זה מתעכב בגלל נושא כספי  .לאחר שייגמר
ילכו למכרז  ,לא יודע אם נתיבי איילון יקבלו את הפרויקט או שמע " ץ יקבל את
הפרויקט או שמי שהו אחר יעשה את הפרויקט  .הולכים למכרז .

גב ' ארבל ליאת :

הבנתי  ,בסדר .

מר יוסי נשרי :

רק את הצומת לבד זה משהו כמו שנ ה  ,לבצע אותה  .כי

זה מורכב מאוד שם  ,מזיזים את כל הצומת  ,משנים את התוואי וכל הדברים
האלה  .עוד פעם  ,זה משהו שאושר  .כבר אישרנו את זה .

גב ' ארבל ליאת :

זה פשוט לא קורה ?

מר יוסי נשרי :

כי משרד התחבורה צריך לבצע את זה  .מה לעשות ?

העירייה אין לה את המיליונים האל ה בשביל לבצע את כל התשתיות האלה .

גב ' ארבל ליאת :

הסעיף השלישי שאני רוצה לדבר עליו  ,זה הכיכר של לוי

אשכול לוס אנג ' לס  ,של תחנת הדלק פז  .אני לא יודעת למה  ,אין לי מושג  ,מי
שתכנן את הכיכר הזאת  ,תכנן שהיא הופכת מ 2 -נתיבים לנתיב אחד  ,ממש קרוב
13

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 52/01

לכיכר  ,אבל היא יוצ את ל 2 -נתיבים  .מה שיוצר  ,גם מכיוון צפון וגם מכיוון דרום
עומס מאו -מאוד גדול  ,שוב  ,למי שנכנס ויוצא מקרית אונו .

מר איציק ציזר :

גם בצה " ל וגם בהרוגי מלכות בבל יש אותו דבר .

גב ' ארבל ליאת :

אבל שם יש מקום להרחיב את הכביש .

מר איציק ציזר :

איפה  ,בתחנת הדלק ?

גב ' ארבל ליאת :

כן  .יש מקום להרחיב ל 2 -נתיבים  .וזה משהו שגם אם

אין למישהו מנדט  ,כמו שאתה טוען לקבל איזושהי החלטה אופרטיבית  ,מבחינת
סדרי עדיפויות בהחלט יש לנו מנדט  ,וזה משהו שהוא מאוד -מאוד מהותי  .ואת ה
מבחינתי פה ב 2 -כובעים  ,כי את ה גם יו " ר ועדת תנועה ואתה גם ראש העיר  ,ולכן
אתה ממש יכול לנצל פה את הדיון הזה כדי לקבוע איזושהי קדימות לנושא המאוד
אקוטי הזה  .זה בתחום המוניציפאלי שלנו  ,ז ה לא משרד הביטחון  ,זה לא משרד
התחבורה  ,זה משהו שהוא בהחלט לשירות התושבים שלנו  ,כי זאת נקודה מרכזית
של יציאה כניסה  .אז גם בנושא ה זה צריך לטפל כמה שיותר מהר .

מר איציק ציזר :

גב ' ארבל ליאת :

האם זה נכון תחבורתית ?

האם

זה

נכון

תחבורתית ?

אני

לא

יודעת ,

מה

האלטרנטיבה  ,לעמוד בפקק ?

מר איציק ציזר :

לא  ,האלטרנטיבה  ,שכל תושבי פתח תקווה יעברו דרך

קרית אונו ליהוד וההיפך .

גב ' ארבל ליאת :

א ני לא גרה בפתח תקווה  ,אני גרה בקרית אונו .
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מר איציק ציזר :

אם היית קוראת קצת אחורה  ,היתה החלטת מו עצה לפני

 5שנים  ,שעיקרה ה יתה למתן את התנועה בלוי אשכול מ 2 -סיבות .

גב ' ארבל ליאת :

כן  ,רק שזה פקק .

מר יוסי נשרי :

מי שלא גר פה  ,שייסע מסביב ?

גב ' ארבל לי את :

איך אני אצא בבוקר ? איך מי שגר בלוס אנג ' לס  ,ביצחק

רבין ?

מר יוסי נשרי :

ליאת  ,אחד הדברים שאנחנו בדקנו  ,כמו שאיציק ציזר

אמר לך-

מר איציק ציזר :

ניסיתי להגיד  ,עוד לא אמרתי .

מר יוסי נשרי :

עם יועצי התנועה  ,עם כל האדריכלים שישנם  ,ומשרד

התחבורה  ,ועיריי ת קרית אונו  ,הכיכר הזאת קודם כל היא קיימת הרבה מאוד
שנים  ,והכוונה שלנו על ציר לוי אשכול  ,וגם רצינו בתאנה  ,להפוך אותה לנתיב
אחד  .לצערנו  ,בגלל הכניסה לקניון  ,הם התנגדו ולא אישרו לנו לעשות את זה נתיב
אחד  ,כי גם שם היינו עושים נתיב אחד  .וכל הכוונה היתה שקרית א ונו  ,ציר לוי
אשכול  ,לא יעבור לציר דרך  ,לקיצור דרך במקום כביש  , 4כביש גהה  .זאת היתה
המטרה של מיתון התנועה  .לכן הצרנו את הכיכרות  ,על מנת שזאת תהיה זרימת
התנועה  .מי שלא גר פה  ,שיחפש נתיב אחר .

גב ' ארבל ליאת :

אבל בפועל אתה פוגע בתושבים .
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מר יוסי נשרי :

אני שמעתי  .אני עונה לך מה שהחליט  .אנחנו לא צריכים

פה לקבל החלטה אסטרטגית כזאת או אחרת  .היתה החלטה וקידום  ,על מנת
שנמתן את התנועה בציר לוי אשכול  .וכל הכוונה היתה שכביש דורי יורחב  ,שתהיה
להם סיבה לנסוע דרך כביש דורי  ,ולא לעמוד שם  ,עם כל הכיכר  .שם לא צריך
להיות כ יכר  ,שם צריך להיות רמזור עם תנועה עוברת  .לא בכיכר  ,אני מדברת איתך
על דורי פינת לוי אשכול  .לכן הכיכר היא כיכר שנמצאת שם  .אני יוצא משם כל יום
בבוקר מהשכונה  ,אני לא עומד יותר מ 25 -שניות בזרימה של התנועה  .זה מה שאני
עומד שם  .מאגף החינוך עד לכיכר  ,מי שבא בבוקר מכיוון פתח תקווה לתוך קרית
אונו ועומד  ,שיעמוד טיפה יותר  ,אין מה לעשות  .החשוב שאנשים ייצאו והתנועה
זורמת  .זורמת לא רק פה .
היום נסעתי במנהרה  ,אני חיכיתי שם יותר ממה שאני מחכה בכל עיר  .למה ? כי
התנועה הבעייתית הכי גדולה  ,והתרענו על כך כשפתחו את הכביש  .לכן גם קיבלנו
תקציבים לא מעטים לעשות מיתוני תנועה ברחבי העיר  .ולצערי  ,מספר הרכבים על
ציר לוי אשכול גדל בצורה משמעותית  ,והיכולת להיאבק בזה זה באמצעים של
מיתון תנועה  .זו הדרך  .ככה אושר  ,ואין כוונה להרחיב את הכיכר הזאת .

גב ' ארבל ליאת :

אתה פוגע בתושבים .

מר יוסי נשרי :

אני לא פוגע  .זה לפי תפיסתך .

גב ' ארבל ליאת :

מי שיוצא מקרית אונו בבוקר לא גר בפ תח תקווה  ,הוא

גר בקרית אונו  .מי שנכנס אחר הצהריים לקרית אונו  ,גם לא גר בפתח תקווה .

מר יוסי נשרי :

בואי אני אשלח אותך  ,תעשי בדיקה .

גב ' ארבל ליאת :

אני עובדת בפתח תקוו ה  ,אני כל בוקר עוברת שם .
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מר יוסי נשרי :

ליאת  ,תקשיבי  ,אני לא רוצה להתווכח איתך .

גב ' ארבל ליאת :

אתה מנותק ממה שקורה .

מר יוסי נשרי :

גב ' ליאת  ,אין לי מה להתווכח איתך  .לי יש נתונים

מקצועיים ...

גב ' ארבל ליאת :

מלפני  5שנים אתה אומר .

מר סבו יעקב :

א פשר להציג אותם ? אפשר להציג את זה למועצה ?

מר יוסי נשרי :

כמה אנשים עוברים לא מקרית אונו .

גב ' ארבל ליאת :

איפה הנתונים ?

מר יוסי נשרי :

תבואי  ,אני אראה לך .

גב ' ארבל ליאת :

למה ' תבואי '? אני העליתי הצעה לסדר  .אתם נערכים

לישיבות האלה  ,למה אני צריכה לבוא א ליך ? תציג את הנתונים .

מר יוסי נשרי :

תבואי אליי ללשכה  ,אני אכין לך את הנתונים .

גב ' ארבל ליאת :

זה שאתה אומר שיש נתונים  ,לי יש נתונים אחרים ,

בסדר ? לא הבאתי אותם  ,יש לי נתונים אחרים .

מר סבו יעקב :

תבוא אליה  ,היא תראה לך .
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גב ' ארבל ליאת :

תעבוד מקצועית  .מה זה ?

מר יוסי נשרי :

תבואי אליי  ,אני מזמין אותך ללשכה  ,אני אראה לך את

הנתונים .

גב ' ארבל ליאת :

לא  ,זה בסדר  ,יש ישיבות מועצת עיר .

מר סבו יעקב :

חובתך להניח את זה לשולחן המועצה  .יש לך מנכ " ל ,

שיניח את זה .

מר יוסי נשרי :

אתה אל תגיד לי מה חובתי  ,הרי אין לך הרבה זמן

לפעול למען הציבור .

מר סבו יעקב :

חובתך

להניח

את

זה .

אתה

תצחק

מהבדיחות

החכמולוגיות-

מר יוסי נשרי :

אתה אמרת את זה .

מר סבו יעקב :

מה זה קשור ? במעט שיש לי אני תורם יותר מאשר אתה

תורם  24שעות  .אז מה זה קשור ? מה זה קשור ?

גב ' ארבל ליאת :

זה לא רלוונטי לדיון כרגע .

מר יוסי נשרי :

את רוצה עוד נושא ?

גב ' ארבל ליאת :

יש פה  3נושאים .
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מר יוסי נשרי :

סיימת אותן .

גב ' ארבל ליאת :

נכון .

מר יוסי נשרי :

מה את ממליצה ?

גב ' ארבל ליאת :

א ני מבקשת להעלות אותן להצבעה בדיוק כפי שהגשתי

אותן .

מר סבו יעקב :

חזרת להיות סנשו פנשו .

מר יוסי נשרי :

היות והנושאים האלה הם נושאים תחבורתיים שחייבים

להיות שם גם אנשי הוועדה המקצועית  ,אין לי שום מניעה שהנושאים האלה יגיעו
באמצעות הוועדה  ,באמצעות לוח הזמנים והוועדות שתהיינה לפי סדר הדחיפות
שלהם  ,לפי מה שיקבע מהנד ס התנועה  .יש נושאים שכבר היו בעבר על שולחן
הוועדה ונדחו מסיבות כאלה ואחרות  .אין לי שום מניעה להביא את זה שוב לאפרת
שתעביר את זה באמצעות מהנדס התחבורה של העיר קריית אונו שיבדוק את
הנושאים ויביא המלצות לוועדה שתתכנס לפי הסדר שהיא צריכה  .אין פה לשמחתי
שום דבר שהוא בהול בטיחותי  ,שיש בו חלילה מערך  ,שאם אנח נו לא נקבל החלטה
היום  ,שמחר חלילה יהיה משהו .

גב ' ארבל ליאת :

גם לא רח ' לוין אני מבינה .

מר יוסי נשרי :

לכן אני ממליץ ללכת לפי הדרך הנורמטיבית הרגילה .

תצרי קשר עם גב ' אפרת מועלם  .את רוצה להעביר את זה אליי – ת עבירי אליי  ,את
רוצה להעביר את זה אליה – תעבירי אליה  .נעביר את זה ליועץ התחבורה שלנו ,
ונעביר אישור לוועדת התחבורה שתקבל את ההחלטה שלנו .
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גב ' ארבל ליאת :

זאת ההצעה הנגדית שאתה מעלה מול ההצעה שלי ?

מר יוסי נשרי :

כן .

גב ' ארבל ליאת :

תעלה את זה להצבעה .

מ ר יוסי נשרי :

מי בעד ההצעה של ליאת ?

מר סבו יעקב :

ההצעה של ליאת להעביר לוועדת תחבורה .

גב ' ארבל ליאת :

לא  ,להצביע על זה כמו שזה .

מר סבו יעקב :

לתמוך בזה ולהעביר לדיון מקצועי בוועדת תחבורה .

מר יוסי נשרי :

מי בעד ?

מר גדי לייכטר :

בעד  :ליאת וסבו .

ה צבעה :

בנושא הצעה לסדר של חברת המועצה ליאת ארבל בנושא  :נושאים
תחבורתיים .

בעד ( ) 2

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ? מי בעד ההצעה שלי ?

מר סבו יעקב :

מה ההצעה שלך ?
20

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 52/01

גב ' ארבל ליאת :

תצביעו  ,מה זה משנה .

מר גדי לייכטר :

קירש  ,ציזר  ,ג ' ורג ' י  ,גו רט  ,דורון קרפ  ,אלונה  ,ישראל ,

כוכבי  ,רון מלכה ונשרי .

מר יוסי נשרי :

תודה .

הצעתה של חברת מועצה ליאת ארבל בנושאים תחבורתיים :
בעד (  :) 0ליאת ארבל  ,יעקב סבו .
הצעה נגדית של מר יוסי נשרי  :להעביר את הצעת חברת המועצה ליאת ארבל
ליועץ התנועה ולאחר מכן לועדת תנועה לקבלת החלטה .
בעד ( ) 10

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

החלטה :

הוחלט ברוב קולות להעביר לדיון בוועדת תנועה את הצעתה לסדר
של חברת המועצה ליאת ארבל בנושאים תחבורתיים

סעיף : 3

אישור תבחינים לתמיכות בעמותות ספורט תקציב . 0211

מר יוסי נשרי :

תודה  ,אני עובר לסעיף  – 3אישור תבחינים לתמיכות

בעמותות ספורט  ,תקציב  , 2011לפי החומר שהוגש לכם  .יש למישהו הערות ?

גב ' ארבל ליאת :

כן  .בתבחינים כתוב שלפחות  25%מהשחקנים יהיו

תושבי או דיירי קרית אונו  .לא ברור לי למה לא  , 51למה ? 25

מר יוסי נשרי :

זה מה שהוועדה קבעה  ,זה התבחינים .
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גב ' ארבל ליאת :

אני יודעת  ,אני שואלת למה .

מר איציק ציזר :

מה הרציו ב? 51 -

גב ' ארבל ליאת :

לעודד אולי תושבים מהעיר  ,שאם אנחנו נתמוך אולי-

מר איציק ציזר :

שנייה  ,אבל זה תבחין  .זאת אומרת  ,שאם יש קבוצה שיש

לה  , 24אז היא לא מקבלת את האחוז הזה  ,ואם יש קבוצה שיש לה  26היא כן
מקבלת  .אז מה זה משנה .

גב ' ארבל ליאת :

שאם תהיינה יותר קבוצות עם  51מתושבי קרית אונו ,

אולי גם הכסף ילך למקומות הנכונים .

מר איציק ציזר :

לא  ,הכסף ילך בכל מקרה  .את אומרת שאולי אם תשני

ל , 51 -כדי לקבל את הכסף-

גב ' ארבל ליאת :

לעודד  .הרי איפה שיש כסף  ,מעודדים  ,נכון ? אם יהיה

 51%תושבים  ,יילכו לשם יותר תושבים .

מר איציק ציזר :

ברור  .אבל אם יהיה  51%תושבים  ,אולי לא נהיה בליגה

ג ' ,נהיה בליגה ד ' .

גב ' ארבל ליאת :

וואו  ,מה אני אגיד לך  .אבל ישחקו יותר תושבי קרית

אונו .

מר איציק ציזר :

משחקים מספיק תושבי קרית אונו .
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גב ' ארבל ליאת :

כנראה שלא  .אם קבעתם רף של  , 25%כנראה שלא

משחקים מספיק .

מר יוסי נשרי :

זה לא מונע .

גב ' ארבל ליאת :

זה אמור לעודד  ,זה לא אמור למנוע  .התמיכה הזאת

אמורה לעודד משהו  .תעודדו שיותר תושבי קרית אונו .

מר יוסי נשרי :

נכון  ,לעודד שתהיה הצלחה  .שתהיה הצלחה בקבוצות ,

זה מעודד גם ילדים להצטרף .

מר איציק ציזר :

ליאת  ,אני מתפלא  .אני לא יודע כמה את מבינה בספורט ,

מדובר רק על הקבוצות הבוגרות  ,לא על נערים ונערות .

גב ' ארבל ליאת :

אני יודעת .

מר איציק ציזר :

תגידי לי בכמה קבוצות בוגרות בעולם  ,בעולם  ,בריאל

מדריד למשל-

גב ' ארבל ליאת :

כן  ,זה נתונים שאני ממש יכולה ל שלוף לך .

מר איציק ציזר :

 51%מהשחקנים הם נולדו במדריד .

גב ' ארבל ליאת :

אני מניחה שקרית אונו נהנית מתקציבים כמו ריאל

מדריד  .בדיוק אותו סדר גודל .
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מר איציק ציזר :

אז הגיע הזמן שתח שבי  ...תשמעי  ,זו פעם שנייה שאת

שואלת שאלה  ,מקבלת תשובה ואת נכנסת באמצע  .את יכולה לא להסכים  ,אבל
לפחות תקשיבי  .זו פריבילגיה שיש  ,להקשיב  .מדברים על קבוצות בוגרות  .קבוצות
בוגרות הן קבוצות הישגיות  ,שאנחנו מאוד רוצים לדחוף לשם שחקני נוער מצד
אחד  .מצד שני  ,אנחנו רוצים שהקבוצות האלה תצלחנה ותמשוכנה את המועדונים
למעלה  .מה לעשות  ,עיר כמו קרית אונו  ,שהיא לא עיר גדולה  ,לא יכולה לייצר 12
שחקני כדורסל או  17שחקני כדוריד או  28שחקני כדורגל מקצועניים כדי שיסחבו
אותנו לליגות הבכירות .
ולכן  ,הסיכוי ש 51% -משחקני הבוגרים בליגת העל בכדוריד שעלינו אליה  ,יהיו
תושבי קרית אונו  ,זה יכ ול להיות מזל באיזו ש נה  ,אבל אי אפשר לחייב את זה  .אין
גם בעיה  ,כי יכולים להיות  .מקסימום הם לא מקבלים את האחוזים על התבחין ,
זה הכל  .לא מגביל אותם ולא מעודד אותם ולא מפריע להם  .זה הכל .

גב ' ארבל ליאת :

אני יכולה עכשיו לשאול ? ליגה ג ' ,זה נחשב משהו גבוה

בתור מישהי שלא מבינה בספור ט ?

מר איציק ציזר :

באיזה ענף ?

גב ' ארבל ליאת :

בכלל  ,בכל דבר .

מר איציק ציזר :

לא  ,תלוי  .יש ענפים שזו הליגה השלישית ויש ענפים שזו

הליגה השישית  .אז איזה ענף ? אני שואל אותך .

גב ' ארבל ליאת :

בכל ענף שקבוצה עונה לקריטריונים האלה .

מר איציק ציזר :

אז ליג ה ג ' יש רק בכדורגל .
24

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 52/01

גב ' ארבל ליאת :

אוקיי  ,וזה נחשב גבוה ?

מר איציק ציזר :

הכי נמוך .

גב ' ארבל ליאת :

בדיוק  .אז מה עשית פה בעצם ?

מר איציק ציזר :

מה הקשר בין ליגה ג '?

גב ' ארבל ליאת :

אתה אומר לי שהמטרה של התבחין הזה זה למשוך את

הקבוצה גבוה  ,נכון ?

מר איציק ציזר :

לא .

גב ' ארבל ליאת :

שיבואו שחקני חוץ וירימו את הרמה .

מר איציק ציזר :

לא  ,לא  ,לא  ,ממש לא  .זה לא אמרתי  .אני אמרתי שזו

המטרה ?

מר יוסי נשרי :

תבחין זה לקבוע קריטריון .

מר איציק ציזר :

המטרה של התבחין הזה זה לעודד שיהיו שחקני קרית

אונו  ,ל פחות  , 25%ואז מקבלים איזה אחוז  .אם לא יהיה גם זה  ,הם לא מקבלים
את התבחין הזה  ,זה הכל .

גב ' ארבל ליאת :

כמה שנים יש את התבחין הזה ?

מר איציק ציזר :

זה יענו לך הוועדה שדנה בזה .
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מר גדי לייכטר :

 3שנים .

מר איציק ציזר :

שנתיים או . 3

גב ' ארבל ליאת :

זה שינה במשהו ?

מר גרשון טוסק :

מאז שהתחלנו את התבחינים .

גב ' ארבל ליאת :

הרמה של הספורט השתנתה ?

מר גדי לייכטר :

לא בגלל התבחין הזה .

מר יוסי נשרי :

מה זה קשור ?

מר איציק ציזר :

תגידי את לבד  .אם את מכירה את הספורט בקרית אונו ,

תגידי .

מר גדי לייכטר :

אין קשר לתבחין .

מר יוסי נשרי :

אם היית באה שלשום  ...היית מבינה .

מר איציק ציזר :

הבוגרים עלו מליגה ג ' לליגה ...

גב ' ארבל ליאת :

אמרת ...

מר איציק ציזר :

 ...ליגה ב '  .אני לא אמרתי בליגה ג '  ...אנחנו בליגה ב ' .
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אחרי זה הכדוריד עלה לליגת העל  ,אחת מ 12 -הקבוצות הכי טובות במדינת
ישראל  .שזה הישג קטן .

גב ' ארבל ליאת :

את התבחינים כבר שינו ועל זה לא דיברתי .

מר איציק ציזר :

אני לא אמרתי שהם שינו  .את שאלת אם קרה משהו  ,אני

רק מספר לך מה קרה .

גב ' ארבל ליאת :

לא  ,אני רואה ששונו התבחינים לגבי כדוריד .

מר איציק ציזר :

בטניס שולחן זכינו באליפות ובגביע של הנשים של כל

ישראל .

מר סבו יעקב :

אבל כמה יש שם  25 ,או  50בטניס שולחן ?

מר איציק ציזר :

מה הקשר כמה יש  ,היא שאלה עכשיו מה ההישגים  ,היא

לא שאלה כמה יש .

מר סבו יעקב :

תשווה את ההישגים לעומת התמיכה בקבוצה שמקבלת-

גב ' ארבל ליאת :

בדיוק  ,זה מה שאני שואלת .

מר יוסי נשרי :

 ...לעודד  ,הם יעלו יותר .

מר איציק ציזר :

תשאל את השאלה  ,אני אענה לך  .רק תשאלו את

השאלה .
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גב ' ארבל ליאת :

השאלה מאוד ברורה .

מר איציק ציזר :

תשאלי עוד פעם  ,כנראה שלא הבנו .

גב ' ארבל ליאת :

האם העוב דה שיש תבחין שלא מגביל במרכאות את

מספר תושבי העיר שמשחקים בקבוצות  ,האם זה תרם ושיפר את ההישגים בספורט
או לא ?

מר איציק ציזר :

למה צריך ...

גב ' ארבל ליאת :

כי מטרה של תמיכה כספית היא לעודד  ,בשביל זה שמים

כסף  ,נכון ?

מר איציק ציזר :

אבל התבחינים באים כדי לחלק צודק בין הענפים  .למה

יש תבחינים ? הרי אם את זוכרת  ,עד לפני  3שנים  ,מי שהחליט זו המועצה  .לא היו
תבחינים  .המועצה הצביעה  400לזה  300 ,לזה  200 ,לזה  .בא איזה משרד  ,משרד
הפנים ואמר ' חברים  ,מה שקורה במועצה  ,נותנים יותר לכדורגל  ,יותר לכדורסל ,
זה לא שוה בשווה '  .המציאו תבחינים  .בתוך התבחינים האלה יש תבחינים של
גילאים  ,יש תבחינים של הישגים  ,יש תבחינים של אחוז הדיירים .

גב ' ארבל ליאת :

מגדר  ,כל מיני .

מר איציק ציזר :

יש אוסף של תבחינים  ,שהם בסופו של דבר כל מטרתם

זה לחלק צודק  ,לא כדי להגיע להישגים  .קודם כל לחלק צו דק .

מר סבו יעקב :

מאחר וזה כספי ארנונה של עיריית קרית אונו  ,כספי

מיסים שלנו  ,אז ההצעה של ליאת אומרת ' הבה נחלק זאת לקבוצות שרוב
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המשתתפים שלהם הם תושבי קרית אונו  ,ולא רק מיעוטם '  .לזה אתה ענית ' אנחנו
רוצים לעודד את הקבוצות  ,ולכן הורדנו את התבחין  ,הורדנו את הקריטריון ' .

מר איציק ציזר :

לא  ,לא אמרתי ' הורדנו ' .

מר סבו יעקב :

אז אנחנו מציעים להעלות את התבחין ל 51% -כתנאי

לקבלת תמיכה .

מר איציק ציזר :

יפה  ,ועל זה עניתי לך  ,ולזה לא הקשבת  ,שאם תעלה ,

ובכל קבוצה יהיו עוד  2שחקני כדורגל מקרית אונו  ,להעלות ב ... 25% -ב כדוריד
ובכדורסל  ,יש סיכוי שתפגע בהישגים  .דרך אגב  ,זה תבחין  .זאת אומרת  ,בוא נאמר
שקבוצה רוצה להיות הישגית ולא רוצה שחקנים מקרית אונו בכלל  ,אני הולך
עכשיו לקצה – אז כל מה שלא תקבל  ,היא לא תקבל את האחוזים על התבחין הזה .
זה הכל  ,לא יקרה לה כלום  .היא תקבל  ₪ 7,000פחות כי אין לה את התבחין הזה .
את התבחין הזה עושים בסוף שנה  ,עכשיו  ,ישבו החברה  ,עושים את זה בנובמבר .
אם יש את התבחין הזה  ,הם מקבלים על הסעיף הזה  ,ואם לא  ,הם לא מקבלים על
הסעיף הזה  .ועכשיו אני שואל אותך  ,מה תעדיף ? לקבל עוד  7%או  , 5%כמה
שהתבחין הזה נותן  ,ולהביא  2שחקנים מקרית אונו ולהישאר בליגה ב ' ,או לרצות
לשאוף לליגה א '  ,תחליט לבד .

מר סבו יעקב :

כחבר מועצה אני רוצה לחלק את כספי המיסים שלנו בין

התושבים ולא למטרות זרות .

מר איציק ציזר :

אם ככה  ,תבוא ותגיד שאתה רוצה קודם כל שהקבוצות

הבוגרות של קרית אונו בכל הענפים  ,יהיו רק תושבי קרית אונו .

מר סבו יעקב :

אמרנו . 51%
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מר איציק ציזר :

זה ברור לך שאתה פוגע בהישגים .

גב ' ארבל ליאת :

 51זה לא כולם  .לא אמרנו . 100

גב ' בומגרטן אלונה :

אני רוצה לתת דוגמא אישית לליאת  .ליאת  ,הבת שלי

משחקת כדורסל מכיתה ב '  .וכשהגע נו לקרית אונו לא היתה קבוצה של בנות .
רשמנו אותה במכבי רמת חן  ,כי למכבי רמת חן יש קבוצה בליגת העל  .ולכן  ,למרות
שהיא ילדה והיום היא כבר נערה  ,היא בת  , 16היא משחקת בקבוצה שיש לה לאן
לשאוף  .אני לא אומרת שהיא תגיע לליגת העל  ,אבל יש לה לפחות  ...מהקבוצה
הזאת שהיא טובה  .אני היום נאלצת  ,הבת שלי לומדת בבליך  ,בגלל הכדורסל  ,ויש
לי פה תיכון ליד הבית  .הבת שלי הולכת לשחק כל יום במכבי רמת חן  ,כי אין לי
קבוצת כדורסל  .בשנה האחרונה  ,מאז שהיה את האיחוד של מ  .כ  .הבקעה  ,קבוצת
הנשים וקבוצת הנערות כל כך טובה שאני מצטערת שהיום אני א פילו לא יכולה
להעביר או תה  ,כי כרטיס השחקן שלה נמצא שם .

מר סבו יעקב :

איך זה קשור ל? 51% -

גב ' ארבל ליאת :

זה לא קשור  ,זה לא קשור .

גב ' בומגרטן אלונה :

כי התבחינים האלה  ,זה בדיוק מה שציזר אמר ,

ההישגיות הזאת מאוד חשובה  .אחת כמו הבית שלי  ,אם היתה פה קבוצה ט ובה
בליגה מובילה  ,היא היתה נמצאת כאן ולא היתה נמצאת במכבי רמת חן .

גב ' ארבל ליאת :

כמה כמו הבת שלך הולכות לשחק במקום אחר אבל ?

מר איציק ציזר :

 ...עם קבוצה של  50%מבני קרית אונו  .ועכשיו ברצינות
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אני שואל אותך  ,עזוב רגע את כל זה  .הרי ברור לך שלא נגיע  ,היום אנחנו בליגה
הלאומית בקבוצת הבקעה שהיא מאוחדת  ,ובכל האיחוד יש  4שחקנים מקרית
אונו  ,גני תקווה וסביון ביחד  ,לא מקרית אונו  .זאת אומרת  ,אם תעשה קבוצת
בוגרים רק מקרית אונו  ,ודרך אגב יש כזאת מ  .ס  .קרית אונו  ,שהיא על שם מישהו
שנפטר  ,הם מתאמנים פעם בשבוע  ,משחקים בלי גה ב ' כבר שנים  ,לא מצליחים
לעלות לליגה א '  .בלי גה הכי נמוכה  ,כי אין סיכוי גם לעלות  .מה לעשות  ,הספורט
בישראל הוא הישגי  .עיר כמו קרית אונו לא יכולה לייצר קבוצה כמו הפועל תל
אביב שכולה מתל אביב .

מר סבו יעקב :

אבל תראה  ,פעם הייתי מתגורר בגבעת שמואל  ,והיתה

את אותה דילמה  ,והיה ראש המועצה ירמי אולמרט שאחר כך היה יו " ר איגוד
הכדורסל  .והוא הוציא אז מכספי מועצת גבעת שמואל סכומי עתק כדי לתמוך  ,אני
זוכר קראו לזה  ...גבעת שמואל  ,לא משנה מה  .ולקחו סכומי עתק  .באמת  3שנים ,
הגיעו כל מיני שחקנים שחורים ולא משנה  ,אני לא רוצה  .גזעם לא מעניין ומוצאם
לא מעניין  ,ו 90% -מהאנשים בכלל לא היו שם מתחום המועצה  .והיתה שנתיים
בראשות הטבלה או במקום גבוה  ,ואחרי זה התמוטטה והשאירה את המועצה
בגרעונות עתק  ,שלא יכלו אחר כך לשאת על גבה את הקבוצה  ,ואז נוצר האיחוד של
בקעת אונו  ,מוטי אמסלם וכל הסיפור ים האלה  .מדוע אנחנו צריכים לקחת את
הכסף שאני משלם כארנונה  ,ולחלק לשחקנים זרים  ,בשעה שאני יכול ע " י העלאת
תבחין  ,אני לא אומר בכלל לא  .יש לך קבוצת כדורסל ? –  50%יהיו תושבי קרית
אונו  50% ,לא  .התבחין של  25%גורם לכך שהכסף יוצא לא לטובת תושבי קרית
אונו באופן ישי ר  .ולמי שמגיע הכסף  ,הוא לתושבי הקריה  ,כי הם משלמ ים את
המיסים  ,ולא צריך לשלם שכר ל ...

מר איציק ציזר :

עוד מילה אחת  ,סבו  .ביום שישי שעבר  ,לפני שבועיים ,

הגיעו  500צופים תושבי קרית אונו לצ ' יינין לראות את קבוצת הבוגרים מהכדור יד
במשחק הראשון מול נס ציונה  .זה ל א לטובת תושבי קרית אונו ?  500איש באו
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לראות את ההצגה הזאת  .אז נכון  ,על המגרש היו רק , -דרך אגב  ,בקבוצת הכדוריד
אני חושב דווקא יש . 51%

מר סבו יעקב :

היא הנותנת .

מר איציק ציזר :

רק שנייה  ,אבל אני אומר  ,הם באו לראות הצגה  .אם

תגביל אותם ב , 50 -הרי ברור לך שאנ שים יעדיפו לא לקבל את התבחין מאשר את
ה . 50 -מה יקרה ? – הקבוצה הזאת לא תהיה בליגת העל  ,ו 500 -איש לא יבואו  .כי
כשהיינו בליגה הלאומית  ,היו מגיעים  50אנשים למשחקים  ,זה ההבדל .

מר יוסי נשרי :

אבל ליאת  ,גם את וגם סבו  ,מוזמנים לבוא לפעילות

הספורט  .לבוא וליהנות .

גב ' ארבל ליאת :

תודה  .תודה על ההזמנה .

גב ' בומגרטן אלונה :

אני פספסתי את ההתחלה  ,אבל האירוע של יום שני  ,היה

אירוע מאוד יפה בצ ' ייניין .

מר יוסי נשרי :

אנחנו הולכים להצביע  .מי בעד לאשר את התבחינים כפי

שהוגשו למועצה  ,ירים את ידו ?

מר גדי לייכטר :

עודד  ,צי זר  ,ג ' ורג ' י  ,עמרם  ,קרפ  ,אלונה  ,ישראל  ,כוכבי ,

רון  ,ונשרי .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

נגד  :ליאת וסבו .
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החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר תבחינים לתמיכות בעמותות ספורט תקציב
. 0211

בעד ( ) 10

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

נגד ( ) 2

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

נמנע ( ) 0

סעיף : 4

אישור מינוי מבקר הרשות לממונה על תלונות הציבור ( על פי חוק
הרשויות המקומיות התשס " ח .) 0228

מר יוסי נשרי :

תודה  ,אני עובר לסעיף  . 4אי שור מינוי מבקר הרשות

לממונה על תלונות הציבור  .על פי החוק אנחנו מחויבים לשים אדם אשר יהיה
אחראי על נושא של הביקורת  .מי שהולך להיות זה המבקר  .יש למישהו התנגדות ?

מר סבו יעקב :

כן  ,ואני מבקש לנמק  .כיו " ר ועדת הביקורת שלא מצליח

לכנס את ועדתו עקב טרפודה  ,כפי שגם כתבתי לך והודעתי ברבים  ,אני חושב שלא
נכון יהיה למ נות את מבקר הרשות לתפקיד נציב קבילות הציבור  .תפקידו של
מבקר הוא רב חשיבות  .העומסים שמוטלים עליו הם עומסים מאוד -מאוד גדולים .
אם אנחנו נמסמס או נדלל  ,זאת המילה  ,האם אנחנו נטיל על המבקר עוד תפקידים
ועוד משימות  ,אנחנו נדלל את יכולות להשקיע מאמצים טובים וחשובים לטובת
עבודת הביקורת  .עבודתו מאוד חשובה  ,וראוי למצוא גורם אחר  ,שהוא יטפל
בקבילות הציבור  ,על מנת להותיר את המבקר להתמקד בעבודה הביקורת  ,שגם כך
היא רבת היקף  ,והוא לא מצליח להגיע ולגעת בכל הנושאים שבהם הוא צרי ך
לגעת  .ובקרב עובדי קרית אונו  ,אני בטוח שנמצאים רבים וטובים אחרים  ,שיכולים
לעשות תפקיד זה לא פחות טוב מאשר המבקר שנמצא כאן  ,וכמובן שזה לא שום
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דבר שבא לפגוע ברמה האישית שלו .

מר ישראל גל :

לחזק אותו בעוד מבקר .

מר סבו יעקב :

אפשר לחזק אותו בעוד מבקר  ,אבל להטיל עליו עוד

תפקידים  ,שגם כך הוא לא מגיע לכל מושאי הביקורת  ,יהיה לא נכון ואני מציע-

מר יוסי נשרי :

מאיפה לך האמירה הבלתי אחראית הזאת ?

מר סבו יעקב :

אתה תענה כשתענה  .ואתה תענה מה שאתה רוצה .

מר יוסי נשרי :

אל תגיד לי מתי לענות לך  .אני אענה מתי שאני מ בין

שצריך לענות לך  ,כי אתה מדבר דברים לא מדויקים  .אתה סתם מטיל רפש על אדם
שעושה את עבודתו  .אם אתה חושב שהוא לא עושה את עבודתו  ,אז תגיד .

מר סבו יעקב :

אני הטלתי רפש ?

מר יוסי נשרי :

כן .

מר סבו יעקב :

אתה הטלת  .אמרתי בדיוק ההיפך .

מר יוסי נשרי :

אני הב נתי אותך .

מר סבו יעקב :

ההבנה שלך מוגבלת  ,אז לכן אתה חושב כך  .אני אמרתי ,

ואני חוזר לטובתך פעם נוספת .

מר יוסי נשרי :

 ...שום דבר  ,כי אתה לא עושה .
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מר סבו יעקב :

אוקיי  ,אז אני לא חוזר  .אמרתי אין שום כוונה לפגוע

ביכולותיו  ,להיפך  .אבל מושאי הביקורת  ,ויש כ ל כך הרבה מה לבדוק בקרית אונו ,
בעירייה הרקובה שאתה מנהל  ,שאת תטיל עליו עוד נושאים  ,תמנע ממנו את
היכולת להגיע לנקודות האלה  .ומה שאתה רוצה זה אולי למסמס את הביקורת
ולהחליש אותה  ,ולכן אתה מטיל עוד מסימות או מבקש להטיל עו " ד משימות על
המבקר  .יש אנשים אחרים שיטפ לו בקביל ות הציבור  ,המבקר צריך להתמקד
בביקורת  .יש הרבה מה לבקר בעירייה שלך .

מר יוסי נשרי :

נכון גם בצד שלך  .טוב  ,אני עובר להצבעה  .מי בעד ?

מר גדי לייכטר :

בעד  :עודד  ,ציזר  ,ג ' ורג ' י אילן  ,עמי  ,קרפ  ,אלונה ,

ישראל  ,כוכבי  ,רון ונשרי .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

נגד  :סבו וליאת .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר מינוי מבקר הרשות לממונה על תלונות
הציבור ( על פי חוק הרשויות המקומיות התשס " ח .) 0228

בעד ( ) 10

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

נגד ( ) 2

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

נמנע ( ) 0

סעיף : 5

אישור ערבות לבריכת השחייה ע " ס  322אלש " ח .
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מר יוסי נשרי :

אישור ערבות לבריכת השחייה על סך  . ₪ 300,000כפי

שאנחנו כל שנה נוהגים לתת ערבות לטובת בריכת השחייה  ,גם הפעם אנחנו
נקר אים .
מר סבו יעקב :

לפני כן  ,מה מטרת הערבות הזאת ולמה מחדשים אותה

כל שנה אוטומטית ? זיכרונך פרח לך .

מר יוסי נשרי :

כל שנה אתה מצביע בשביל זה .

מר סבו יעקב :

אתה יודע  ,אלוהים נתן לנו ראש לחשוב  .לפעמים עוצרים

ושואלים – האם מה שעשיתי כל השנים הקודמות הוא בה כרח חכם  ,נבון ? לא
בטוח  ,בוא נשאל את עצמנו מה מטרת הערבות הזאת ואת מה היא משרתת  .נשמע
בבקשה הסבר .

מר גרשון טוסק :

 ...בריכת השחייה  ,בעיקרון בשנים האחרונות מתנהלת

כמעט בצורה מאוזנת  .ה 300,000 -האלה למעשה מיועדים לתקופת החורף או
לחודש שאין הכנסות  ,או שהם צרי כים להשתמש  ,להיכנס לחח " ד  ,לערבות לחח " ד .
הם לא מש תמשים בזה כמעט  ,ובמידה והם צריכים להיכנס לחח " ד  ,הם יוכלו
להיכנס .

מר יוסי נשרי :

מי בעד ?

מר גדי לייכטר :

בעד  :עודד  ,ציזר  ,ג ' ורג ' י  ,עמרם  ,אלונה  ,קרפ  ,ישראל ,

כוכבי  ,רון ונשרי .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?
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מר גד י לייכטר :

נגד אין .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנעים  :סבו וליאת .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר ערבות לבריכת השחייה ע " ס  322אלש " ח .

בעד ( ) 10

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

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

סעיף : 6

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

אישור ערבויות העירייה לשנת . 0211

מר יוסי נשרי :

סעיף  – 6אישור ערבויות העירייה לשנת  2011על פי

המסמך שצורף  .יש למישהו שאלה ? מי בעד :

מר גדי לייכטר :

בעד  :עודד  ,ציזר  ,ג ' ו רג ' י  ,עמרם  ,קרפ  ,אלונה  ,ישראל ,

כוכבי  ,רון ונשרי .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

אין נגד .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?
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מר גדי לייכטר :

נמנעים  :סבו וליאת .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר ערבויות העירייה לשנת . 0211

בעד ( ) 10

יוסי נשרי  ,עודד קירש  ,אי ציק ציזר  ,אילן ג ' ורג ' י  ,עמרם גורט ,
דורון קרפ  ,אלונה בומגרטן  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רון מלכה .

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

סעיף  : 7אישור שינויים בתב " ר פיס כדלקמן :
א  .אישור תב " ר פיס ירוק שיפוץ גן ראשונים ע " ס  432אש " ח ממקורות
הפיס מתקציב . 0229
ב  .אישור החלפת תב " ר קירוי כותר פיס למועדון פיס לנוער ע " ס 1.6
מיליון מתקציב מפעל הפיס ( מקורות  1 :מיליון מביטול תב " ר כותר
פיס  2.6 .מיליון מתקציב פיס  0212וביטול  2.5מקרנות הרשות ).
ג  .אישור הפחתה תב " ר פיס ע " ס  2.6מלש " ח מתקציב  ( 0212סה " כ
במקור  932אלש " ח ).
ד  .אישור תוספת לתב " ר פיס ירוק (  ) 0162ע " ס  115אש " ח ממקורות
פיס עבור נגישות גן שטרן .

מר יוסי נשרי :

אני עובר לסעיף  . 7בסעיף  7יש לכם מספר סעיפי משנה .

אם יש למישהו הערות על אחד מהסעיפים  ,אז אנא שיאמר אותם .

מר סבו יעקב :

אני מבקש לקבל הסבר על כל סעיף וסעיף  .אנשים

מצביעים  ,שיידעו על מה הם מצביעים  .מוציאים את כספי העירייה .

מר גדי לייכטר :

אני אסביר  .מדובר פה בתב " רים של הפיס  .אנחנו
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במסגרת התב " ר מבקשים לעשות כמה שינויים טכניים  .בעקבות השיפוץ שנעשה
ב , 2009 -נשארה לנו עוד אפשרות לממש  ₪ 430,000לטובת פיס ירוק בגן ראשונים ,
זה ברח ' זיידמן  .אז אנחנו רוצים מכספי הפיס לעשות שיפוץ בסכום הזה  .סעיף ב ',
אנחנו ביטלנו את הקירוי של כותר פיס  .היה שם בפטיו כוונה  ,מכיוון שהתקציב
שם הנדרש הוא למעלה  ,מגיע כמעט  4 -מיליון  .אין הצדקה לבצע את זה לאחר
שעשו את התכנון המפורט  .ואנחנו רוצים לבטל את התב " ר הזה  ,ובעצם להמיר
אותו לטובת הקמת מועדון פיס לנוער על סך  1.6מיליון  .כאשר המקורות של הכסף
הזה זה שוב  ,ה 1 -מיליון  ₪ממקורות של כותר פיס  ,מהפיס  .עוד  0.6מיליון
מתקציב פיס  2010שכבר אושר למבנים לקחת את זה לטובת העניין  ,ומבטלים גם
את השתתפות הרשות ב 0.5 -מיליון לטובת העניין  .סעיף ג ' ,כמובן קשור לסעיף ב ' .
אנחנו אישרנו  ₪ 930,000תב " ר של פיס  ,שהיה מוכתב  330,000לעבודות בטיחות
ממקורות הפיס במתקנים של הפיס שנבנו כדוגמת כותר פיס  ,ספריה וכדומה  ,ו0.6 -
שיועד לטובת מועדון הנוער  .סע יף ד ' זו תוספת לפיס ירוק שביצענו בגן שטרן .
בזמנו קיבלנו לזה תב " ר  .נדרשת השלמה שם לנגישות  ,הפיס מעמיד לטובת העניין
 ₪ 115,000כדי לסיים שם את העבודה של הנגישות  .זהו .

מר יוסי נשרי :

מי בעד ?

מר גדי לייכטר :

בעד  :פה אחד .

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר שינויים ב תב " ר פיס כדלקמן  :א  .אישור תב " ר
פיס ירוק שיפוץ גן ראשונים ע " ס  432אש " ח ממקורות הפיס
מתקציב  . 0229ב  .אישור החלפת תב " ר קירוי כותר פיס למועדון פיס
לנוער ע " ס  1.6מיליון מתקציב מפעל הפיס ( מקורות  1 :מיליון
מביטול תב " ר כותר פיס  2.6 .מיליון מתקציב פיס  0212וביטול 2.5
מקרנות הרשות ) .ג  .אישור הפחתה תב " ר פיס ע " ס  2.6מלש " ח
מתקציב  ( 0212סה " כ במקור  932אלש " ח ) .ד  .אישור תוספת לתב " ר
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פיס ירוק (  ) 0162ע " ס  115אש " ח ממקורות פיס עבור נגישות גן
שטרן .
בעד

פה אחד .

סעיף  : 8אישור החלפת חברים בוועד ו ת ועמותות העירייה במקום הגב ' או רלי
פריד  ,בריכה – איילת דן  ,מתנ " ס – ענבל ג ' ורני .

מר יוסי נשרי :

תודה  ,אני עובר לסעיף  . 8אישור החלפת חברים בוועדות

ועמותות העירייה  ,במקום הגב ' אורלי פריד שפרשה מפעילות  ,בריכת השחייה –
אני מבקש לאשר את הגב ' איילת דן שיושבת פה  ,ובמתנ " ס הגב ' ענבל ג ' ורני שגם
ה יא יושבת פה  .מי בעד ?

מר סבו יעקב :

אפשר לשאול מה סיבות ההחלפה ?

מר יוסי נשרי :

היא עזבה את העיר  .והיא ביקשה לעזוב את התפקידים .

מר סבו יעקב :

מי ?

מר יוסי נשרי :

גב ' אורלי  ,כתוב .

מר גדי לייכטר :

אורלי פריד .

מר יוסי נשרי :

מי בעד ?

מר גדי לייכטר :

בעד  :עודד  ,ציזר  ,נפתלי  ,ג ' ורג ' י  ,עמרם  ,קרפ  ,אלונה ,

כוכבי  ,רון ונשרי .
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מר יוסי נשרי :

תודה  .מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

אין נגד  .מי נמנע ? נמנעים  :סבו וליאת .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות ועמותות העירייה
במקום הגב ' אורלי פריד  ,בריכה – איי לן דן  ,מתנ " ס – ענבל ג ' ורני .

בעד ( ) 10

יוסי נשרי  ,עודד קירש  ,איציק ציזר  ,נפתלי כהן  ,אילן ג ' ורג ' י ,
עמרם גורט  ,דורון קרפ  ,אלונה בומגרטן  ,יוסי כוכבי  ,רון מלכה .

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

סעיף : 9

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

אישור הסכם עם בנק לאומי ליצירת הלווא ות לסטודנטים בשיתוף
פעולה עם הרשות המקומית למשך שנה ועל פי הקריטריונים הר " מ  :א .
עד  322בקשות בשנה  .ב  .עד גיל  . 42ג  .תושב קרית אונו לפחות  5שנים .

מר יוסי נשרי :

סעיף  , 9אני רק עדכן אתכם  .יש בכוונת העירייה לעזור

לסטודנטים תושבי העיר  ,ואנחנו במגעים עם בנק לא ומי לקדם את הנושא ,
שהעירייה תיקח על עצמה את הנושא של הריבית  .אבל מאחר ולא הסתיימו כל
הנושאים הבירוקרטיים מול הבנק  ,אז אני חושב שלא נדון בזה היום  ,אנחנו נעביר
את זה לישיבה הבאה  ,לאחר שגרשון יגמור את כל התכתובות איתם  ,שנביא מוצר
מוגמר  .בעיקרון הכוונה זה לתת לסטודנטים תושבי קרית אונו אפשרות ללכת
לבנק לאומי לקבל הלוואה  ,והעירייה תסבסד להם את הריבית .

גב ' ארבל ליאת :

אפשר לשאול משהו ?

מר יוסי נשרי :

כן .
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גב ' ארבל ליאת :

למה עד גיל ? 40

מר יוסי נשרי :

כי הבנק בהתחלה רצה להגביל בכלל לגיל נמוך יותר ,

אנחנו התעקשנ ו .

גב ' ארבל ליאת :

הבנק כאילו מכתיב את התנאים ?

מר גדי לייכטר :

כן  ,כן .

מר יוסי נשרי :

אנחנו התעקשנו להעלות את זה לגיל . 40

גב ' ארבל ליאת :

אני שואלת  .בגדול מי שמכתיב את התנאים זה הבנק  ,לא

העירייה ?
מר יוסי נשרי :

הבנק  ,הבנק .

גב ' ארבל ליאת :

בסדר  ,זה מה שאני רוצה לדעת .

מר סבו יעקב :

העירייה מסבסדת את הריבית ?

מר גדי לייכטר :

כן .

מר סבו יעקב :

היא משלמת לבנק הפרשי ריבית ?

מר יוסי נשרי :

את הריבית  .הבן אדם לקח  ...הלוואה  ₪ 350 ,ריבית .

מר סבו יעקב :

מי ממליץ למי לתת הלוואה או לא ?

גב ' ארבל ליאת :

ב טח ועדת מלגות  ,לא ?
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מר גדי לייכטר :

ועדת מלגות .

מר סבו יעקב :

ועדת מלגות ?

מר גדי לייכטר :

כן  ,זה יגיע לדיון בוועדה .

מר יוסי נשרי :

רק לא נסגרו כמה דברים טכניים .

גב ' ארבל ליאת :

את הנושא של הגיל רציתי להבין .

מר איציק ציזר :

לא אמרנו תואר ראשון  ,א ו שבסוף לא הגבלנו את זה ?

מר גדי לייכטר :

לא  ,לא הגבלנו .

מר איציק ציזר :

לא הגבלנו את התארים ?

מר יוסי נשרי :

הם דורשים .

גב ' ארבל ליאת :

אז צריך את כל התנאים שיהיו ברורים  ...תואר אקדמי .

מר יוסי נשרי :

גם זה אנחנו מתעקשים איתם  .תודה רבה .

_______________
יוסי נשרי
ראש העירייה

__________ ____
גדי לייכטר
מנכ " ל העירייה

קובץ החלטות
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סעיף  : 0הצעות לסדר .
ב:

דיון בנושא  :נושאים תחבורתיים  ,הצעתה של חברת מועצה ליאת
ארבל .

הצעת ה של חברת מועצה ליאת ארבל בנושאים תחבורתיים :
בעד (  :) 0ליאת ארבל  ,יעקב סבו .
הצעה נגדית של מר יוסי נשרי  :להעביר את הצעת חברת המועצה ליאת ארבל
ליועץ התנועה ולאחר מכן לועדת תנועה לקבלת החלטה .
בעד ( ) 10

יוסי נשרי  ,עודד קירש  ,איציק ציזר  ,אילן ג ' ורג ' י  ,עמרם גורט ,
דורון קרפ  ,אלונה בומגרטן  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,ר ון מלכה .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות להעביר לדיון בוועדת תנוע ה את הצעתה לסדר
של חברת המועצה ליאת ארבל בנושאים תחבורתיים .

סעיף : 3
החלטה :

אישור תבחינים לתמיכות בעמותות ספורט תקציב . 0211
הוחלט ברוב קולות לאשר תבחינים לתמיכות בעמותות ספורט תקציב
. 0211

בעד ( ) 10

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

נגד ( ) 2

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

נמנע ( ) 0

סעיף : 4

אישור מינוי מבקר הרשות לממונה על תלונות הציבור ( על פי חוק
הרשויו ת המקומיות התשס " ח .) 0228
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החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר מינוי מבקר הרשות לממונה על תלונות
הציבור ( על פי חוק הרשויות המקומיות התשס " ח .) 0228

בעד ( ) 10

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

נגד ( ) 2

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

נמנע ( ) 0
סעיף : 5
החלטה :

אישור ערבות לבריכת השחייה ע " ס  322אלש " ח .
הוחלט ברוב קולות לאשר ערבות לבריכת השחייה כ " ס בסך של 322
אלש " ח .

בעד ( ) 10

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

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

סעיף : 6

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

אישור ערבויות העירייה לשנת . 0211

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר ערבויות העירייה לשנת . 0211

בעד ( ) 10

יוסי נשרי  ,עודד קירש  ,איציק ציז ר  ,אילן ג ' ורג ' י  ,עמרם גורט ,
דורון קרפ  ,אלונה בומגרטן  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רון מלכה .

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

סעיף  : 7אישור שינויים בתב " ר פיס כדלקמן :
א  .אישור תב " ר פיס ירוק שיפוץ גן ראשונים ע " ס  432אש " ח ממקורות
הפיס מתקציב . 0229
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ב  .אישור החלפת תב " ר קירוי כותר פיס למועדון פיס לנוער ע " ס 1.6
מיליון מתקציב מפעל הפיס ( מקורות  1 :מיליון מביטול תב " ר כותר
פיס  2.6 .מיליון מתקציב פיס  0212וביטול  2.5מקרנות הרשות ).
ג  .אישור הפחתה תב " ר פיס ע " ס  2.6מלש " ח מתקציב  ( 0212סה " כ
במקור  932אל ש " ח ).
ד  .אישור תוספת לתב " ר פיס ירוק (  ) 0162ע " ס  115אש " ח ממקורות
פיס עבור נגישות גן שטרן .

החלטה :
א.

הוחלט פה אחד לאשר שינויים בתב " ר פיס כדלקמן :

אישור תב " ר פיס ירוק שיפוץ גן ראשונים ע " ס  432אש " ח ממקורות הפיס
מתקציב . 0229

ב.

אישור החלפת תב " ר קירוי כותר פיס למועדון פיס לנוער ע " ס  1.6מיליון
מתקציב מפעל הפיס ( מקורות  1 :מיליון מביטול תב " ר כותר פיס  2.6 .מיליון
מתקציב פיס  0212וביטול  2.5מקרנות הרשות ).

ג.

אישור הפחתה תב " ר פיס ע " ס  2.6מלש " ח מתקציב  ( 0212סה " כ במקור 932
אלש " ח ).

ד.

אישור תוספת לתב " ר פיס ירוק (  ) 0162ע " ס  115אש " ח ממקורות פיס עבור
נגישות גן שטרן .

בעד

סעיף : 8

פה אחד .

אישור החלפת חברים בוועדות ועמותות העירייה במקום הגב ' אורלי
פריד  ,בריכה – איילת דן  ,מתנ " ס – ענבל ג ' ורני .
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החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות ועמותות העיריי ה
במקום הגב ' אורלי פריד  ,בריכה – איילן דן  ,מתנ " ס – ענבל ג ' ורני .

בעד ( ) 10

יוסי נשרי  ,עודד קירש  ,איציק ציזר  ,נפתלי כהן  ,אילן ג ' ורג ' י ,
עמרם גורט  ,דורון קרפ  ,אלונה בומגרטן  ,יוסי כוכבי  ,רון מלכה .

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

_______________
יוסי נשרי
ראש העירייה

__ ____________
גדי לייכטר
מנכ " ל העירייה
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