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 . 2הצעה לסדר :דיון בנושא הפקדת תכניות ל  10,000 -דירות בתל השומר
(לבקשת חבר המועצה מר איציק ציזר).
 . 3אישור תבחינים לחלוקת תמיכות בספורט לשנת . 2015
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.1

דיווח ראש העיר.

מר ישראל גל :

נתחיל את הישיבה .בפתיחת הישיבה אני רוצה לברך את

הגזברית החדשה שהיום זו ישיבת המועצה הראשונה שלה .אמנם באופן רשמי היא
עדיין לא עובדת בעירייה ,אבל היא תתחיל בשבוע הבא .אנחנו נאחל לך בהצלחה
רבה .ואני רוצה לברך אותך עוד פעם ,היום יש לה יום הולדת גם ,אז מגיע לה מזל
טוב .וסידרנו לה ישיבת מועצה ביום הולדת שלה .ודאלי זה הבא בתור ,אז ברוח
הדברים ,דאלי היקר ,עכשיו אתה לא תשכח לעולם את היום הולדת של טירנה.
בטח עכשיו תהיה לך דלת פתוחה אצל הגזברית ,אתם גם אותו יום ,אז זה בכלל.
אני מאח ל לשניכם מזל טוב.

גב' אלעני הס זוהר:

אני בשבוע הבא.

מר ישראל גל :

אז נעשה שבוע הבא ישיבת מועצה עוד פעם.

גב' אלעני הס זוהר:

יהרגו אותי כולם פה.

.2

הצעה לסדר :דיון בנושא הפקדת תכניות ל  10,000 -דירות בתל השומר
(לבקשת חבר המועצה מר איציק ציזר).

מר ישרא ל גל :

אלה הברכות שלנו לעכשיו .ואני מעביר את ההצעה

לסדר למר ציזר .בבקשה ,אדוני.

מר איציק ציזר :

טוב ,אני מבקש להעלות לדיון את כל השטח הדרומי

של ...קרית אונו .ואני רוצה רגע להתחיל מהסוף .אין לי שום מטרה להפוך את זה
לוויכוח ,אלא באמת לדיון ענייני .כי אני ב טוח שכל אחד ממי שיושב פה ,מבין את
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החשיבות של השטח הזה ,יש לו את הדעה שלו וזה בסדר גמור ,ואין פה כוונה
לעשות איזשהו משהו פופוליסטי ,וגם רמזתי את זה בסוף דבריי ,שכל הצעת
החלטה שתתקבל שבאמת פותרת לנו את הבעיות של שטחים ירוקים ושטחים
חומים ,תהיה מקובלת עליי.
בעיקרון ,השטח הדרומי של קרית אונו זה השטח הגדול היחידי שנשאר לעיר .וכמו
שאנחנו יודעים היום ,כבר היום בעיר ,לפני הפרויקטים של תמ"א  38ופינוי  -בינוי,
ובטח עם  10,000יח"ד האלה ומה שאישרנו כבר בפרדס וחיסכון ומה שאור יהודה
עוד תעשה שם מסביב .אין לנו מספיק שטחים על מנת לבנות את כל הדברים
הציבוריים שאנחנו צריכים .אם זה מוסדות לקהילה ,מוסדות ספורט ,תרבות,
חינוך .אני מדבר מאצטדיון כדורגל ,דרך היכל כדורסל ,דרך עוד תיכון ועוד
חטיבות וכל מה שצריך .ומכיוון שאני לא מכיר את התכנית הזאת ,ואף פעם לא
הראו לי ואני לא ראיתי מה הולך להיות שם ,ואני גם לא יודע אם מישהו בדק את
כל הצרכים שאנחנו נצטרך ,והאם יש שם מספיק מקום .מה שאני מבקש זה אם
מישהו יכול להציג לנו את התכנית ,להראות ולהסביר כמה שטחים חומים וירוקים
יהיו ,האם הם יספקו את כל מה שהעיר הזאת צריכה ל  20-30 -שנה הבאות ,אם לא
אפ ילו  , 50כי אין שטחים אחרים .ומפה התפתח דיון שכל אחד יגיד דעתו.

מר ישראל גל :

קודם כל אני חייב להגיד לגבי השטח .השטח שעליו דובר

ב ...אם אתה מדבר לגבי התכניות ,מדבר רק על יחסית למרכז תל השומר .מכיוון
שאת  2השטחים האחרים ,פרדס בחיסכון  ,מה שנקרא קא 300 /ואת ש כונת
האקליפטוס אנחנו תכננו זה מכבר עוד במהלך הקדנציה הקודמת .להזכירך ,פרדס
בחיסכון מדובר על  850יח"ד ,עם שטח התעסוקה המרכזי הגדול שלנו .זה עוד
אושר בקדנציה הקודמת ואושר פעם נוספת רק לגבי פרדס וחיסכון .האקליפטוס
כולו אושר גם בתוקף עוד מהקדנציה הקודמת .מה שמ דובר זה רק על השטח
המרכזי ש ה לך ל וותמ"ל  ,קוראים לזה מרכז תל השומר .אי אפשר לראות את זה
פה ,כי לנו אין שום תכניות.
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מר איציק ציזר :

מה זאת אומרת לנו אין? המחוזית לא העבירו לנו

תכנית?

מר ישראל גל :

לוותמ"ל ,לא למחוזית .מה שקרה ,שהמדינה ,ההתנגדות

שלנו ,אני ח ייב להגיד לך ,ההתנגדות שלנו היתה לניסיון מחטף של הוותמ"ל .אני
הוצאתי בעניין הזה מכתבים אל הייעוץ המשפטי לממשלה ,ואל הייעוץ המשפטי
של משרד הפנים ,ותקפתי את זה גם בעיתונות וגם בתקשורת .לדאבוני הרב ,אני
הייתי ראש הרשות היחידי מכל האזור פה שמ תנגד לוותמ"ל הזה .אור יהודה
אפילו משתפים פעולה עם הוותמ"ל ,כאשר הם מכניסים גם את התכניות שלהם
שהם יתכננו אותם .יש להם הרי את החלק שליד פרדס בחיסכון שלנו .אנחנו ניסינו
בכל הלחצים הפוליטיים שלנו ,כולל עם השר אורי אריאל ,הסתכסכתי עם המינהל
ועם מקרקעי ישראל בנושא הזה ,בשביל שזה לא יגיע לוותמ"ל.
יחד עם זאת ,מדובר בחלק קטן מאוד שהוא מיועד לעיר קרית אונו .חלק קטן ממנו
שמיועד לעיר קרית אונו ,רוב רובו אמור ללכת לאור יהודה .מה שאושר בוותמ"ל
בסופו של יום בשטח הזה של תל השומר מרכז ,לא השטחים שאנחנו אישרנו ,אושר
להפקדה ,כאשר התכניות יהי ו מתוקנות ויגיעו בערך בעוד  3חודשים אחרי שהם
יתקנו את התיקונים בהתאם גם לדרישות שלנו ,כי אני הייתי שם בשביל להתנגד
ולבקש את התוספת של שטחי הציבור ,והתוספת של השטחים הירוקים ואת
העדכונים הנוספים שאנחנו גם נהיה מעורבים בוועדה של הפיתוח .אגב ,כל
הדברים האלה ש אנחנו מדברים על מרכז תל השומר ,זה עניין של עוד  15שנה .אבל
גם אז ,אמרתי שבוועדה הזאת אנחנו חייבים להיות שותפים ,למרות שרוב
השטחים לא שלנו.
מה שמדובר על מרכז תל השומר ,זה כ  7,600 -יח"ד בשטח של אור יהודה .בקרית
אונו יהיה פחות מ  2,000 -יח"ד ,זה מה שקרית אונו תק בל בשטח הזה .קרית אונו
אמורה לקבל שם כ  80 -דונם ,בין  70ל  80 -דונם ,עדיין זה לא נגמר סופית .שטחים
ציבוריים לבניית מבני ציבור.
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מר איציק ציזר :

חומים?

מר ישראל גל :

חומים .לבניית מבני ציבור שזה צריך לתת מענה יותר

גדול מהדירות שנבנו .אתה יודע ,פחות מ  2,000 -יח"ד .אתה עוד יכול לעשות את
התחשיב .אתה יודע ,במערכת החינוך זה בית ספר יסודי ,אחד חטיבה וחלק של
תיכון .יש שם עודף של משהו בסביבות  30-40דונם לספק את הצרכים הנוספים
שלנו .ויש שם כ  100 -דונם של שטחים ירוקים בערך שהם פארקים וגינות בתוך
מתחם של קרית אונו ,לא בת וך המתחם של אור יהודה .אין ספק ,אני חושב שכולנו
פה תמימי דעים שלהעמיס כל כך הרבה יחידות דיור ,ואם קראתם עכשיו ביהוד גם
הגב' מתכננת ב מקב"ת שם סדר גודל של בין  4,000ל  5,000 -יח"ד ,זה טעות ה -
 3,000שרשמו .בין  4,000ל . 5,000 -

גב' ארבל ליאת:

. 6,000

מר ישראל ג ל :

יש שם  , 6,000היא קבעה שזה ירד ל  . 5,000 -אז אני עוד

הייתי עדין איתה .אבל כ  5,000 -יח" ד בצד ימין ,בצד המזרחי של הכביש .אתם
זוכרים שיש לנו  850יח"ד -

גב' ארבל ליאת:

סליחה שנייה ישראל ,לגבי המקב"ת  , -דיון שאין עוד

החלטה לאיזו רשות זה שייך ,נכון? על זה היתה המלחמה אז .אז איך עכשיו עוד
מתכננים על השטח הזה?

מר ישראל גל :

ועדת גבולות אז כבר השלימה את עבודתה.

גב' ארבל ליאת:

זהו? והוחלט שזה של יהוד?

מר ישראל גל :

לא צירפו אותה .בקדנציה הקודמת לא הסכימו לצרף
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אותנו לוועדה.

גב' ארבל ליאת:

אז יהוד קיבלו את הש טח הזה?

מר ישראל גל :

יש גם הסכם בין דרום השרון לבין יוסי בן דוד ,דרך אגב

הסכם שהוא רע ליהוד ואני לא מבין איך היא הולכת איתו ,כי אני ניסיתי לעשות
איתה שיתוף פעולה ,לנסות לבטל את ההסכם הזה .אבל -

גב' ארבל ליאת:

זה מה שהיה בקדנציה הקודמת.

מר ישראל גל :

אני אומר ,הרשויות מסביב לצערי לא כל כך ששות ללכת

להילחם באח הגדול שנקרא המדינה .הן מעדיפות לשתוק ,כולל יעלה .כי אני
אמרתי לה 'בואי נילחם פה ,בזה שנהפוך את זה לחלק מ .'...יוסי בן דוד עשה
הסכם לגבי המקב"ת עם דלג'ו ,שחצי מהיטלי השבחה של המתחם הם יקבלו ,דרום
השרון .זה השטחים של דרום השרון ,למי שלא יודע .זה יהיה מה שנקרא שכונה
בהפסד ,כי לא מתוכן שם ,לא תעסוקה ולא תעשייה .ואם היא תפסיד גם את
ההשבחה ,זו תהיה שכונה בהפסד כספי .לצערי היא לא ר צתה לצאת איתי למאבק.
היום ללכת להרים את המסך ,מה שלא נעשה בעבר ,ולנסות להי לחם בבג"צ ,בבתי
משפט ,להגיד שאנחנו מתנגדים לוועדה הזאת ,שלמעשה ההמלצות שלה הן כבר
כתובות ,הן רק לא חתומות .תעצור שנייה.

*** חוגגים יום הולדת למשה דאלי ***

מר ישראל גל :

 ...את המחלוקת שנשארה על  12דונם.

גב' ארבל ליאת:

אבל גם המקב"ת מעניין אותי ,כי א ני לא הייתי מודעת

לזה ש ...אני זוכרת את המאבק שהיה בקדנציה הקודמת על זה שיהוד ניסו לחטוף
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את השטח.

מר ישראל גל :

כן ,אבל מאז לא קיבלו אותנו ,ולא הלכו פה למלחמות,

גם אז לא הלכנו למלחמות.

גב' ארבל ליאת:

ועכשיו אין אפשרות להפוך את ההחלטה?

מר ישראל גל :

בינינו ,בואי אני אגיד לך מילה.

גב' ארבל ליאת:

שנייה רגע ,יוסי בן דוד בקדנציה הקודמת ,יש שטח

באזור של יהוד שיוסי בן דוד החליט לספח לעצמו והגיש תכנית על  4,500יח"ד
בקדנציה הקודמת .יעלה ,שהיתה יו"ר האופוזיציה עלתה על זה ,פנתה לרשויות פה
באזור ,וכולם ביחד ה גישו ערר.

מר מיכלס גיל :

ועכשיו היא ראש הרשות.

גב' ארבל ליאת:

ועכשיו מתברר שניתנה החלטה שישראל אומר שאנחנו

לא שותפים לה .לא היתה החלטה למעשה שזה שטח של יהוד והוא רץ לתכנן עליו.
עכשיו אני מבינה שלמעשה ההחלטה כבר ניתנה בלי שיש לנו יכולת לערער עליה.

מר איציק ציזר :

אבל למה את חושבת שזה לא יהיה של יהוד אם זה

ביהוד?

גב' ארבל ליאת:

כי אין החלטה של ועדת גבולות.

מר איציק ציזר :

מאה אחוז ,בסדר ,אבל את לא מצפה שקרית אונו...
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מר ישראל גל :

בואי אני אגיד לך יותר מזה ,לאור הנתונים של מה

שמתכננים שם ,גם אם ה יה לנו סיכוי ,ואין לנו סיכוי כרגע ,לא הייתי ממליץ ללכת
להיאבק על זה .מדובר שם על  6,000דירות ללא תעסוקה ,ללא מסחר ,עם מעט
מאוד שטחים ציבוריים .המטרות שלנו הן ידועות ,להוות בצורה משמעותית את
שטחי המסחר והתעסוקה ,כדי שהעיר הזאת תהיה לה זכות קיום.

גב' ארבל ליאת:

אוקיי ,אבל איך אנחנו יכולים להתנגד כדי להקטין את

מספר יחידות הדיור.

מר ישראל גל :

קודם כל ההתנגדות היא לא השלב הזה .דרך אגב ,גם לא

לגבי הוותמ"ל שהם עשו עכשיו .אנחנו תיכף נדבר על זה ונדבר גם על הטקטיקות.
כי כולנו מאוחדים שצריכים שיהיו כמה שפחות יחיד ות .כי המתחם הזה זה לא רק
ה  10,000 -שכביכול מדובר עליהם ,או  9,000שיהיה .המתחם הזה עם ה  6,000 -ועם
ה  2,500 -שלנו בשכונת האיקליפטוס וה  850 -בפרדס וחיסכון ,ועם מה שיש באור
יהודה בחלק שלהם או בנפרד ,עוד איזה  , 3,000אנחנו מגיעים פה כמעט ל 20,000 -
ומשהו יח"ד 25,000 .יח"ד עם המקב"ת ,שזה המון .התכניות המאושרות שלנו ,בהן
אי אפשר לגעת .אבל בנקודות האחרות ,בכולן אנחנו צריכים ללכת להתנגד.
כאשר הם יגיעו לדיון ,מה אמור להגיע לדיון? אמור להגיד לדיון המתחם של אור
יהודה עדיין ,זאת אומרת ,להפקדה .זה לא עכשיו ,זה ייקח חודשים רבים  .גם אין
לנו את התכניות אפילו ,כי אף אחד לא הכין אותן .התכניות אגב האחרונות שאתה
שאלת ,הן היו תכניות הצל שאנחנו יודעים ואנחנו אישרנו אותן פה לפני כ 8 -
חודשים ,משהו כזה .זה התכניות האחרונות שאנחנו ידענו .אחר כך לא ראינו את
התכניות המפורטות .וברגע שאנחנו נלחמ נו ,כולם הגיעו לפה .מבינת שוורץ ,אתם
יודעים מי זו בינת שוורץ? – ראש מינהל התכנון הישראלי ,שהגיע לפה בערב לשכנע
אותנו .עם כל הצוותים שלה ,בלחץ גדול ,להראות לנו שלא נגיד שלא ראינו את
התכניות .התכניות לא שלמות ,ייקח להן בערך חודשיים  -שלושה עד שהם יעדכנו
אותן.
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לעניין ההתנגדות של התכניות ,אני סבור שאנחנו נקבל את התכניות ויהיה לנו
חומר רציני ונוכל לפזר אותו בין כולם .נוכל גם לראות איך אנחנו מתנגדים .אם
זה בצוותים ,אם זה בלקחת אנשים ולהקצות לזה משאבים .כרגע הם לא יגיעו
לכאן לפנ י פחות מחודשיים עד שלושה חודשים לפחות .

מר איציק ציזר :

זאת אומרת ,הדיווח שזה מופקד להתנגדות הוא מוטעה?

מר ישראל גל :

אני מתנצל להגיד לך ,שאחד הדברים שאמרתי שם

בוועדה ,שכל הדיון הזה שעולה  ,₪ 250,000אני הייתי שם ,הוא בכלל לא בשביל
שום דבר ,הוא בשביל התקשורת ,בשביל העיתון .ואמרתי בטח הדוברת עומדת
מאחורי הדלת .אז היא אמרה לי 'לא ,דווקא אני נמצאת בישיבה' .כי הם סיפרו
שהם ייצרו כבר  10,000יח"ד ,אושרו  10,000יח"ד .מה שנקרא כל הקומו  -פלאז'
הזה שהממשלה מתעסקת .במקרה הטוב במתחם הזה ,יחידות הדיור הראשונות
שהתאכלסו זה עוד  15שנה ,הראשונות ,במקרה הטוב .אז אני אומר ,שום דבר לא
הופקד עדיין ,הם צריכים לתקן את התכניות עכשיו ,להחזיר אותן מתוקנות לפני
שהן יופקדו .אגב ,זמן ההתנגדויות שלנו קצת בשביל הסדר ,הוא רק אחרי
ההפקדה .אבל לפני שהם עוד יופקדו ,אני אעבור פה ואביא אותם פה למצגת,
שכולם יוכלו לשבת ולראות איך א נחנו מתנגדים ,אם יש סיכוי וכדומה .זה
הסיפור ,והצעתי.

מר איציק ציזר :

אמרתי שתסביר ,רגע ,לפני ההצעות ,שתסביר על

השטחים ועל החלוקה.

מר ישראל גל :

תחזרי למפה הקודמת ,זה בדיוק מתחם תל השומר כולו,

אני רוצה רק להסביר .כמו שאתם רואים ,כל השטח הזה זה קא 300 /של נו .אם
אתם זוכרים ,היתה לנו תעסוקה חלקית פה ואמרנו שאם יתפנה ה דיפו,אז אנחנו
נהפוך גם את הדיפו לאזור תעסוקה .אז גם הדיפו התפנה.
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מר איציק ציזר :

כמה יש ביחד שם? 340,000 ,

מר ישראל גל :

 340,000ומשהו תעסוקה ,פלוס מי שזוכר  850יח"ד,

ושטחי ציבור כמו שאתם רו אים גם ירוקים וגם חומים למכביר .זה תכנון שלנו
והוא בידיים שלנו והוא אושר על ידינו .שכונת האיקליפטוסים זו התכנית שהיא
בתוקף ,זה כל השכונה הזאת .היא כבר בתוקף ,גם כן אתם רואים פה כר נרחב של
שטחים ירוקים ,שטחים חומים ,מלאים בכל הנקודות 2,500 .בערך יח"ד ,משהו
כזה 2,400 ,יח"ד .זו שכונת הא קליפטוסים.

מר איציק ציזר :

והשטחים שם בשכונת האיקליפטוסים ,הם רק לטובת

השכונה ,או שיש עודף שטחים חומים?

מר ישראל גל :

יש עודף גדול מאוד ,יהיה לנו כאן למעלה מ  200 -דונם

שטחי ציבור על  5,000יח"ד שהם פחות או יותר יהיו במתחם שלנו  .אז אם אתה
תעשה חשבון  200דונם ,אני חושב שזה בערך כל מה שיש היום בקרית אונו ל -
 13,000יח"ד .השטח שאמור להתחלק .אור יהודה אגב יושבת במתחם הזה .למי
שזוכר ,זה שטח...

מר איציק ציזר :

הם קיבלו את  3ו ? 4 -

מר ישראל גל :

זה כבר לא מפה כזאת .מה שאמור להתחלק ,אגב ,שכונת

האיקליפטוס היא גם לא שלנו ,מה ששלנו זה רק פה .מה שאמור להתחלק ,היום יש
מחלוקת למעשה ,אור יהודה רוצים תוואי של כבישים .הם אומרים גבול טבעי ,זה
גבול של כביש ולא רוצים באמצע .זה כביש שעובר ככה ,כאן יוצא באור יהודה
כביכול  24דונם 12 ...דונם הבדל אם מוסי פים פה לפה 1,288 ,ו  . 264 -זה מה שאור
יהודה מבקשים .הם אומרים כביש ,גבול טבעי והכל .מה שאנחנו אומרים בוויכוח,
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אנחנו רוצים את הכביש כאן ,אנחנו אומרים כאן יש כביש ,כאן יש שביל ירוק כזה,
שטח ירוק ,לא כביש ,של איזה רצועה ירוקה ,דשא של  8מ' .אנחנו אומרים שהכל
יכו ל להיות פה .כאן זה יוצא ,כמו שאתם רואים ,אותו הדבר הדונמים.

מר איציק ציזר :

הפס הזה?

מר ישראל גל :

הפס הירוק ,כן .זה פס ירוק ,זה לא כביש.

מר איציק ציזר :

לא ,ההבדל שהם רוצים שיהיה בתוואי של הכביש ואתה

בתוואי של הפס?

מר ישראל גל :

כן .זה הוויכוח שאם אנחנו לא נגיע לגביו להבנות ,זה 12

דונם בסך הכל על כל המתחם .אם לא נגיע להבנות ,אז הוועדה תצטרך להכריע בין
 2החלופות האלה ,זה הפער שזה אומר .אגב ,יש לנו עוד  117דונם שהם לא נלקחו
בחשבון ,זה ה  171 -דונם האלה שפה למעלה .הם לא נלקחו בחשבון ,והם בנוסף
לדונמים ש רשומים שלנו ,כי זה שטח שלנו מקדמת דנן ,מההיסטוריה של קרית
אונו ,אז הוא לא נכנס לוועדת הגבולות ,גם לא הסכמנו שהוא ייכנס לוועדת
הגבולות לתוך התחשיב הזה.
אז זהו .הסיפור הוא בוויכוח של  12דונם כרגע כאשר העקרונות של ההסכם כבר
דיווחתי לכם בפעם הקודמת 70% ,משטחי התעסוקה והמסחר לטובת קרית אונו,
בעוד שבסביבות  , 30%יכול להיות שזה יהיה  33%-34%מהמגורים מקרית אונו,
כאשר...

מר איציק ציזר :

אבל זה רק על החלק הצפוני?

מר ישראל גל :

על כל המתחם.
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מר איציק ציזר :

אבל זה כבר שלך.

מר ישראל גל :

בחלק מרכז? – מצבי הרבה יותר טוב ,זה . 25 ; 75

מר איציק ציזר :

לא ,אני אומר ,אבל אחד כבר שלנו ,שזה גם נכנס כאילו

לדיון...

מר ישראל גל :

אני אומר עם הכל ביחד ,כשאני לוקח את כל המתחמים

ביחד ,את כל המתחמים ביחד -

מר איציק ציזר :

כולל תל השומר עצמו?

מר ישראל גל :

כולל תל השומר צפו ן ,מה שהיה בוותמ"ל ,זה יוצא דרך

 . 7030במתחם שאושר מבחינת דירות דרך אגב ,אנחנו פחות מ  2,000 -יח"ד ,והם
כמעט  7,500יח"ד .זה פחות מ  . 22% -הם כמעט  80%ואנחנו  20%במתחם של מרכז
תל השומר .זה הסיפור .הצעתי היא לקחת את הסיפור כשיגיעו התכניות ,לכנס פה
את כל חברי המוע צה ,נציג אותם ,ואז נחליט .זה מדובר רק על המרכזי למעשה,
שהוא נקרא תל השומר מרכז ,זה הלחץ .זהו .זו הצעתי .ועדת הגבולות אמורה
לסיים את עבודתה ב  . 2.2 -זהו .שום דבר לא השתנה מהבחינה הזאת .אני חושב
שכולנו יכולים לשבת ,נחליט על דרכי הפעולה .כל מי שירצה להצטרף להתנ גדות,
עד היום אני הייתי הדון קישוט היחידי שצעק .אני אשמח מאוד כל מי שרוצה
להצטרף ולנסוע לירושלים ולצעוק ולדבר ולא לוותר על שום דבר ,שיצטרף .זה
נושא מאוד חשוב.
ההתנגדויות המרכזיות שלנו נובעות גם סביב כל מערכת ההסעות .הרי אני עמדתי
חזק מאוד שדרך מוטה גור תה יה בה שלביות ,שדרך דורי תהיה בה שלביות ,שלא
יכלו להוציא יחידות היתרים נוספים לנושא הזה .רצינו עוד דברים נוספים
שבינתיים הם לא הסכימו לשלביות ,כולל רכבת קלה וכולל דברים נוספים של
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כבישים נוספים שהם לא קיבלו את דעתי ,לא תמיד מקבלים את דעתי .ואנחנו
יכולים ללכת  ,וכל מי שיכול לבוא ולתרום ,ואם במקום  20,000יח"ד ומשהו יהיו
רק  18,000יח"ד ,בכלל לא רע .זה שווה את המאבק הזה .אבל כרגע ,אין לנו אפילו
תכניות.

מר איציק ציזר :

אני מוכן ללכת עם ההצעה שלך .רק יש לי בקשה ,אני לא

יודע כמה זמן זה ייקח .כמו שאתה אומר ,עד שנקבל תכניות ועד שיפקידו ,ובסוף
יהיה לנו את ה  60 -יום להתנגדויות .אם אנחנו יכולים כרגע לעשות רשימה של מה
שאנחנו צריכים ,מהצעת ...דרך כל מוסדות הציבור שנצטרך לעוד  30שנה את
השטח הזה .כי אם אתה זוכר ,כשדיברנו על פרדס וחיסכון ,שיש שם יחסית הרבה
שטחים חומים .אמרנו ש הקריה האקדמית תקבל שם  30דונם אם אתה זוכר ,אז
היא כבר לא קיבלה .יש לך שם מכבי אש ומסוף .אמרנו שיש שם אצטדיון כדורגל,
לשנינו ברור שאצטדיון כדורגל לא יהיה שם ,כי צריכים עוד תיכון וצריכים עוד
בית ספר וצריכים עוד חטיבה .ולכן אם לא נעשה פעם אחת רשימה של מה שאנח נו
זקוקים לעיר הגדולה הזאת של מה שיש היום ,פלוס הפינוי  -בינוי של ההתחדשות
העירונית ,פלוס אמרת פה  5,000יח"ד שיהיו שלנו 850 , 2,500 ,ו  , 2,000 -יש פה עוד
 11,000יח"ד בעיר קרית אונו ,שהיום יש בה - 13,000

מר ישראל גל :

לא ,בקרית אונו יש לך עוד . 5,000

מר איציק ציזר :

אני חוזר עוד פעם .יש  5,000בהתחדשות עירונית

שאנחנו עושים בעיר שלנו .בלי קשר למתחם הזה .בערך .אל תתפוס אותי עכשיו,
זה  1,000ימינה 1,000 ,שמאלה.

מר ישראל גל :

לא נכנס.

מר איציק ציזר :

יש פה בערך עוד  , 5,000ביחד זה עוד  10,000יח"ד .יש
15
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היום בקרית או נו  . 13,000השטח הזה יחסית לקרית אונו ,מה שנקבל את הרצועה,
זה  1/5לדעתי אם לא . 1/6

מר ישראל גל :

לא.

מר איציק ציזר :

בשטח בדונמים .כל השטח הוא  , 70%ואנחנו מקבלים

בערך . 40%

מר ישראל גל :

 1,450בערך.

מר איציק ציזר :

אז אני אומר לך שזה  1/5מקרית אונו א ו  1/4מקרית

אונו.

מר ישראל גל :

 4,000דונם.

מר איציק ציזר :

יפה ,נכון .ופה ,כמה יש?

מר ישראל גל :

. 1/3 ... 1,450

מר איציק ציזר :

 1/3מקרית אונו ,בסדר? ואני אומר שמעבר ל 1/3 -

שאנחנו צריכים לאותו  1/3הזה ,אנחנו צריכים עוד מוסדות לתוך קרית אונו,
וכדאי ש נעשה את כל הרשימות שאנחנו צריכים ,מאצטדיונים ,דרך בתי ספר ,דרך
הכל ,כדי שלא נצטרך לעשות את זה ב  60 -יום.

מר ישראל גל :

א' – אני רוצה להגיד לך שמבחינת שטחי ציבור מבונים,

קיבלנו ביחס אדיר לכל מקום .אם אני אראה לך מה אור יהודה קיבלו ,אור יהודה
קיבלו  200דונם  ,על למעלה מ  10,000 -יח"ד רק במתחם.
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מר איציק ציזר :

ישראל ,אני חייב להגיד לך משפט .אני הייתי בדיון הזה

בקדנציה הקודמת ,שאנדה ויוסי אמרו לי 'ציזר ,אל תדאג ,יש שם מלא שטחים,
הקריה האקדמית ,האצטדיון' .אני הייתי בישיבה -

מר ישראל גל :

ציזר ,אתה לא נותן לדבר ,אני איתך.

מר איציק ציזר :

כשתכננו כבר את האצטדיון עם היציע השמאלי ואתה

מבין שלא יהיה שם ,כי אין שם שטחים .ולכן ,כשאתם אומרים יש מספיק שטחים,
כל עוד לא נתכנן ונדע כמה צריך וכמה יש ,אז אפשר לדבר פה עד מחר.

מר ישראל גל :

ציזר ,אני חייב להגיד לך שאתה חייב לבוא איתי פעם

אחת ,אני אקח אותך לשם .אתה יכול להגיד להם תכנונית ,והם יגידו לך 'אדוני,
מה אתה מבלבל לי את המוח?' .ככה המדינה עובדת היום ,לצערי הרב .אתה יכול
לצעוק עד מחר .הוותמ"ל זה יותר מבית משפט .זו החלטת ממשלה .אני יכול
להביא לך את כל התשובות ,זו המדינה שלנו .המדינה שלנו היום לא סופרת את
האנשים שלה .הנה ,זה מוקלט פה מה שאני אומר .לא סופרת את האנשים שלה.
אנחנו צריכים לדעת פחות או יותר ,לא להתחיל להתעסק בכל הדברים האלה
שאתה אומר .להגיד 'אנחנו רוצים להוריד את מספר יחידות הדיור ,ללכת לבקש
ולדחות את הדברים הא לה .אנחנו רוצים לעשות שלביות בתכנון אנחנו רוצים את
כל הדברים האלה .עם הדברים האלה ללכת .מבחינת  200דונם למתחם הזה
ולצרכים נוספים ,כל מומחי לשטחי ציבור שתשאל אותו ,יגיד לך שזה די והותר.

מר איציק ציזר :

איך הוא יודע מה חסר בעיר היום?

מר ישראל גל :

אז אני מנסה להסביר לך ,כי יש לך עיר היום ,ציזר אני

מנסה להסביר לך .אתה יודע מה? עזוב .אני לא אשכנע אותך .מאחר ואתה יותר ...
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מכל האדריכלים והמתכננים ששם ,אז אני בהחלט אקח אותך .תכין את כל
הרשימה שהיא רוצה ,ולהתנגדויות אתה תציג את זה.

מר איציק ציזר :

אין לי בעיה  .אבל ישראל תקשיב שנייה.

מר ישראל גל :

אני רוצה להיות פרקטי .תקשיב ,עכשיו אני רוצה להגיד

לך ,אחד הדברים שאני הצלחתי לסלק את הרכבת הקלה מבן גוריון ולא אף אחד
אחר ,ואחד הדברים שאני הצלחתי להכניס קו של רכבת קלה ללוי אשכול ולא אף
אחד אחר ,זה בגלל שאנחנו עוס קים בפרקטיקה .אנחנו לא עוסקים כרגע
בתיאוריה .אני מנסה להגיד לך מילה אחת .צריכים להיות ממוקדים .לכולנו יש
את אותה מטרה ,אני משוכנע שלך יש את אותה מטרה כמוני .זה צריך לקחת את
התכניות האלה ,תעשה את החושבים מה שצריך ומה שרוצים ,ואת כל הדברים
הנוספים האלה .ואם נמצא שעוד  30דונם ציבוריים ...אז נלך להיאבק על עוד 30
דונם .תשב ,תעשה את הרשימות ,יש מספיק זמן בהמשך החודשיים האלה ,שלושה
חודשים .אני אופטימי .יחזור מתוקן אחרי כל התיקונים האלה תוך חודשיים -
שלושה ,ואנחנו נצא להילחם על זה .זה הכל .ואני חושב שעד אז זה יהיה.

מר איציק ציזר :

אז מה הבעיה להוציא בקשה לכל מנהל מחלקה ,שיגיד

מה הדרישות שלו ,נאסוף את כולם ,נראה .אם זה  170דונם ויש  , 200אין בעיה.
אבל אם זה  240דונם ,אנחנו צריכים להיאבק על עוד  40דונם.

מר ישראל גל :

אנחנו צריכים להיאבק על כל דונם ,זה כבר היה

בהגדלה .אוקיי ,זה מקובל שאנחנו נביא את זה עוד  3חודשים? כל מי שרוצה
שיחשוב ,שיתעמק .אנחנו נשתדל לקבל את התכניות ככל שיהיו יותר.

מר איציק ציזר :

בהנחה שבאמת הם לא שמו את זה להתנגדויות כמו

שכתוב בעיתון ,זה קשקוש.
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מר ישראל גל :

אין חיה כזאת .אפילו הממשלה מבינה ש יש גבול...

מר נפתלי כהן :

אתה מאמין למה שכתוב בעיתון? חוץ מהתשלום,

התאריך גם לא בטוח.

מר איציק ציזר :

נפתלי ,אני לא רוצה להתעורר שפעם אחת שמה שכתוב

בעיתון היה נכון ,ודווקא הפעם הזאת .שם אני לא רוצה להתעורר.

מר ישראל גל :

אפילו לממשלה יש גבול לכוח .אנח נו מקבלים את

ההצעה הזאת? תודה.

.3

אישור תבחינים לחלוקת תמיכות בספורט לשנת . 2015

מר ישראל גל :

סעיף  – 3אישור התבחינים .בבקשה ,גדי.

גב' ארבל ליאת:

סליחה שנייה ,למה קיבלנו אותם רק היום?

מר גדי לייכטר:

אתמול זה הגיע.

גב' ארבל ליאת:

ועדיין?

מר ישר אל גל :

המומחה צריך לחתום .נו מה אני יכול לעשות? יש את

הפרופסור.

גב' ארבל ליאת:

אני לא ראיתי שזה הגיע.
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מר ישראל גל :

יש את זה שמכין את זה .מי זה האיש שמכין את

התבחינים?

מר שי דבורה :

לא ,זה לא משנה.

מר ישראל גל :

איך קוראים לו?

מר גדי לייכטר:

לי נדר .רו"ח לינדר.

גב' ארבל ליאת:

למה הוא לא חותם על המסמך.

מר גדי לייכטר:

מה?

גב' ארבל ליאת:

אתה לא שומע? למה הוא לא חותם על המסמך?

מר גדי לייכטר:

למה הוא לא חותם?

גב' ארבל ליאת:

המסמך מתחיל ב"ביקשו ממני" .מי ביקש ,מי אתה -

מר ישראל גל :

אחרי שתאשרי הוא יחתום .מה הוא יחתום ,על מה שלא

מאושר?

גב' ארבל ליאת:

שם של מישהו.

מר ישראל גל :

לינדר .הוא לא קובע לנו .אנחנו קובעים לו.

גב' ארבל ליאת:

זה בסדר ,אבל שיזדהה.
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מר נפתלי כהן :

 ...שנה שעברה ושל השנה ,זה אותם תבחינים ,כדאי לך

לבדוק.

גב' ארבל ליאת:

אז למה לקח לו כל כך הרבה זמן להכין?

מר נפתלי כהן :

הוא לא הרגיש טוב ,היה מקורר.

מר ישראל גל :

היא צודקת ,קדימה.

גב' ארבל ליאת:

תעשה לי טובה.

מר גדי לייכטר:

מילת הסבר ,לרענן את הזיכרון לאנשים.

גב' ארבל ליאת:

אתה יורה ,קשור ,לא קשור.

מר ישראל גל :

את יודעת למה הוא אוהב אותך כל כך הרבה? כי את

היחידה שעזרת לו עם שנת שמיטה.

גב' ארבל ליאת:

אז מה ,לינדר הזה ,מה הוא אומר?

מר גדי לייכטר:

בתבחינים בעיקרון לא השתנה דבר .יש רק דבר אחד

שהשתנה ,שהעירייה בתקציב -

גב' קניסטר כוכבה :

אתם תסלח ו לי ,בתחום של התבחינים ,אצלי בתחום

הרפואה תבחין זה כשרוצים למצוא מחלה ויראלית .אז בואו תסבירו קצת בשפה
עממית מה זה התבחינים למיניהם.
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גב' ארבל ליאת:

יש פה חברי מועצה חדשים.

מר גדי לייכטר:

תבחינים זה קריטריונים שבהם המועצה בעצם מחליטה

איך לחלק את התמי כות לספורט .התבחינים נקבעים על פי אמות מידה מוגדרות,
ויש כל מיני סדרי עדיפויות שמוכתבים על פי החוק ועל פי קריטריונים שמגיעים
בכלל מהממשלה ,אוקיי?

מר ישראל גל :

זה גובל לנוהל ,תבחין זה נוהל?

מר גדי לייכטר:

זה קריטריון.

גב' דנוך אביגיל:

כדי לקבל כסף.

מר גדי לייכטר:

כן .כדי לחלק .כל הרעיון הזה כדי שהחלוקה תהיה

שוויונית בעצם ולא שמישהו יחליט 'רגע ,אני מעדיף עכשיו איזשהו תחום מסוים
על תחום אחר בספורט ,אוקיי? ולכן לכל דבר יש קריטריון ויש ניקוד מסוים שבו
בסופו של דבר הרו"ח -

גב' קניסטר כוכבה :

צוות היגו י יושב ובודק את התבחין?

מר גדי לייכטר:

התבחינים האלה הוכנו על ידי בן אדם מומחה ,רואה

חשבון ,שהוא לוקח את כל הקריטריונים שמוכתבים ,וזה כבר נעשה פה מספר
שנים .זה לא משהו חדש השנה .הדבר היחידי שהשתנה משנה שעברה ,ראשית,
שאתם בתקציב גם אישרתם הורדה בסך הכל ה תמיכות לספורט במסגרת הקיצוץ
שהיה בכלל התמיכות.
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מר נפתלי כהן :

סליחה ,לא רק לספורט ,בכל מחלקות העירייה.

מר גדי לייכטר:

במסגרת סך הכל הקיטון שנעשה.

מר ישראל גל :

אני אגיד את זה בקצרה .אנחנו צמצמנו  5%במסגרת,

שמעתם את זה גם בישיבת התקציב ,מכל הפעילויות  ,רוחבי .למעשה התבחינים פה
הם תבחינים שמבוססים על שנה שעברה ,מינוס  5%כולם .וזה הסיפור ,למעט
כדוריד ,שירד בגלל ירידת הליגה שלו  .₪ 150,000ולשאלתך ציזר לגבי ה 50,000 -
 ₪ 50,000 .₪זה  50,000מתוך ה  . 80,000 -אם אתה זוכר שהיה בבתי הספר .עכשיו
זה  50,000מתוך  26,000 . 76,000הם לא...

מר איציק ציזר :

זה על הפרויקט של בתי הספר?

מר ישראל גל :

זה על הפרויקט של בתי הספר .זה הסיפור.

מר יעקובי ירון :

במסגרת

התמיכות

אנחנו

גם

תומכים

בקבוצ ות

מקצועניות ,נגיד הכדוריד שהיתה קבוצה מקצוענית.

מר ישראל גל :

אנחנו ממשיכים לתמו ך בכדוריד גם כשהם בליגה.

מר יעקובי ירון :

התמיכה זה לקבוצה הבוגרת בעצם?

מר ישראל גל :

התמיכה זה בעיקר לקבוצה הבוגרת ,כן.

מר רון מלכה:

שבעצם מספר הילדים במחלקת הנוער מוסיף להם ניקוד

בתוך התבחינים שמגדיל להם .זה קריטריון.
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מר נפתלי כהן :

בכסף ,שווה ע רך כסף.

מר ישראל גל :

כן ,ליאת.

גב' ארבל ליאת:

שתי שאלות .בהקדמה של הבן אדם העלום שכתב את

התבחינים -

מר ישראל גל :

תכבדי אותו ,הוא רו"ח ,אחד מהמבינים בתבחינים.

גב' ארבל ליאת:

הוא צריך לכבד את עצמו ולציין את השם במסמך .כתוב

'ניהול איכותי תנאי לקבלת מימון' .לא כתוב מה זה ,לא מוגדר מה זה ניהול
איכותי.

מר ישראל גל :

זה ניהול שעומד בכל הקריטריונים .הוא לא יכול לקבל

אם אין לו מינהל תקין.

גב' ארבל ליאת:

כתוב שם 'ניהול איכותי'.

מר גדי לייכטר:

בסוף יש לו אישור ניהול תקין הרי.

מר ישראל גל :

איכותי זה רק אני.

גב' ארבל ליאת:

ישראל ,מה זה ניהול איכותי לדעתך? בוא נפתח דיון אין

קריטריונים שאומרים מה זה ניהול תקין?

מר רון מלכה:

מדדים להצלחה.

(מדברים ביחד)
24

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 24/15

מר איציק ציזר :

הוא יכול לכתוב מה שהוא רוצה .יש פה תנאי סף,

צריכים לעמוד בתנאי סף.

מר ישראל גל :

יש קריטריונים .אי אפשר לשחרר את הכסף אם הם לא

מביאים להם עד מאי או יוני את כל הדו"חות הכספיים .היא לא תעביר להם כסף.

גב' ארבל ליאת:

ניהול תקין זה לא ניהול איכותי ,זה ניהול על פי חוק.

מר ישראל גל :

מבחינתו חוקי זה...

גב' ארבל ליאת:

נו ,אז כתוב ניהול איכותי .אני מנסה להבין מה זה ניהול

איכותי.

מר ישראל גל :

הלאה.

גב' ארבל ליאת:

מה הלאה? לא קיבלתי תשובה .שאלה שנייה ,לא ראיתי

שיש התייחסות ,יש שם ענפי ספורט עם עדיפות לאוכלוסיות מוחלשות  . -ישראל,
הרי אין לך חלוקת קשב ,אז לפחות -

מר ישראל גל :

אי ך אני שמעתי שאת אומרת 'ישראל ,אין לך חלוקת

קשב'? שמעתי את זה יפה.

גב' ארבל ליאת:

'ישראל' ,אתה שומע .יש במסמך התייחסות לענפי

ספורט שמשלבים אוכלוסיות מוחלשות .לא ראיתי התייחסות ספציפית לאנשים עם
מוגבלויות ,ורציתי לדעת מה קורה עם זה ,כי יש פה קבוצת נוער של הפועל תל
אביב ,רציתי לראות איפה זה עומד ,אם זה נכנס.
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מר ישראל גל :

אז אני חייב להגיד לך .א' – אנחנו נשמח מאוד בעניין

הזה שייפתחו פה קבוצות גם לספורט ואנחנו מעודדים את זה .ר ק אני רוצה להגיד
לך ,שלא מזמן אישרנו תבחינים פה לעידוד אפילו נסיעות במשלחות של ספו רטאים
מהספיישל האולימפי .ואנחנו עכשיו מוציאים את אלופת ,היא היתה אלופת העולם
נדמה לי ,בספיישל אולימפיק ,שה יא מוגבלת בטניס ,והיא נוסעת לאולימפיאדה,
ואנחנו מתקצבים אותה ב  ₪ 5,000 -במסגרת הקריטריונים שקבעו .כל מה שנושא
במוגבלויות ,בהחלט כאן בקרית אונו התקבל בעין יפה.

גב' ארבל ליאת:

כי לא ראיתי שזה מופיע ,בגלל זה.

מר ישראל גל :

ברגע שזה יהיה ,אנחנו נעשה את זה .ואם נצטרך לחזור

למועצה ,נעשה את זה גם.

מר רון מלכה:

יכול להיות מוחלש בעקבות מוגבלות.

גב' ארבל ליאת:

אבל הם גם צריכים להגיש בקשה לתמיכה.

מר רון מלכה:

לא ,לא ,אבל יש יותר מזה .האוכלוסייה המוחלשת

במידה שתיעתר ,צריכה להיות במסגרת עמותה ,היא צריכה להי ות בתוך העמותה
ש ...את הענף.

גב' ארבל ליאת:

אין בעיה .זה תמיכות לעמותות.

מר ישראל גל :

נוהל תמיכות ,קודם כל ,אני חייב להגיד לך ,בנוהל

תמיכות אם זכרוני אינו מטעני ,עמותה שרוצה להגיש תמיכה ,היא קודם כל צריכה
לפעול שנה אחת ,להגיש דו"חות כספיים ,ואחרי שנה  ...ורק אחר כך היא יכולה
לקבל את זה בנוהל תמיכות.
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גב' ארבל ליאת:

קראנו את הקריטריונים.

מר ישראל גל :

תודה.

גב' דנוך אביגיל:

אני רציתי רק לשאול ,מה עם תמיכות בתי הכנסת? כי

אני רואה רק ספורט.

מר ישראל גל :

לא ,זה קשור לספורט.

גב' דנוך אביגיל:

אנ י יודעת .אבל מה עם תמיכות בתי הכנסת.

מר ישראל גל :

נפתלי ,זו היתה שאלה מוזמנת שהגיעה מהצד שלך.

גב' דנוך אביגיל:

נכון.

מר ישראל גל :

אני כבר יודע ,התיאום ביניכם.

מר נפתלי כהן :

אני מאוד מעריך את השאלה שלך.

גב' דנוך אביגיל:

האמת שכבר שאלתי מספר פע מים.

מר ישראל גל :

אביגיל ,אני מציע שאת ונפתלי תתכננו את זה יותר טוב.

מר רון מלכה:

תמיכות לבתי כנסת היו בדרך כלל מתב"ר ,וזה לצורך

שיפוצים וכאלה.
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מר איציק ציזר :

גדי ,שאלה במתמטיקה .בדף ששלחת לנו אתמול מופיע

סכום ,מיליון  1.102מיליון ,נכון? אני קורא טוב? סך הכל התמיכות  1.102מיליון
.₪

מר ישראל גל :

זה מה שהיה בתקציב ,לא פה.

מר איציק ציזר :

אבל בתקציב אתם אישרתם רק .₪ 979,000

מר נפתלי כהן :

טעות סופר.

מר איציק ציזר :

איך תתמכו בכל העבודות האלו? אני כבר בדקתי ,אין לך

מה לבדוק.

מר רון מלכה:

אנ י אגיד לך מה יכול להיות .לא עשיתי את החשבון

המתמטי ,אבל בסך הכל אם ההישגיות ,הסעיף הנוסף זה היה  1.310מיליון .₪
אולי מ  1.310 -מיליון  ₪הוריד.

מר איציק ציזר :

כרגע ,נכון לעכשיו ,אם אתה מבטיח לאגודות האלה את

המספרים פה ,חסר לך .₪ 120,000

מר רון מלכה:

השא לה אם זה מופיע עדיין בסעיף הישגיות ,אני לא

זוכר .היה לנו סעיף נפרד לתמיכות שהיה על הישגיות ,זוכר את זה?
(מדברים ביחד)
מר רון מלכה:

 ...עדיין קיים.

מר איציק ציזר :

א' – לא קיים .ב' – מתוך סכום התמיכות ששמנו 100

בצד ,שאמרנו מי שיעלה ליגה יקבל .₪ 50,000
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מר ישראל גל :

חבר'ה ,זו שאלה טובה .בודק את זה ,שאלה מצוינת.

אנחנו נמתין ואני מבקש את התשובה.

מר גדי לייכטר:

אני אבדוק.

מר איציק ציזר :

גדי ,אם אתה מחפש ,אני יכול להביא לך את המספר

סעיף. 1829900810 .

מר רון מלכה:

איפה הסעיף הזה של ההישגיות? היה שם  1.310מיליון

 .₪היה  1.070מיליון  ₪ועוד -
(מדברים ביחד)

גב' דנוך אביגיל:

סליחה ,אני לא קיבלתי תשובה על השאלה.

מר ישראל גל :

לגבי בתי הכנסת – אין הקצבות לבתי הכנסת.

גב' דנוך אביגיל:

למה?

מר ישראל גל :

אף פעם לא היו הקצבות ישירות לבתי הכנסת .בעבר בת י

הכנסת היו מתוקצבים דרך המועצה הדתית .דבר שהופסק כבר לפני  10שנים .אני
חייב להגיד לך ,מעולם אף פעם עד לפני ,הם היו מקבלים הקצבות לתפעול ולכסף
שוטף דרך המועצה הדתית ,דבר שהופסק לפני  10שנים לצערי הרב .צריכים לראות
איך עושים את זה ,אבל כרגע אין את זה בספר ה תקציב ,לא היה בספר התקציב,
וזה לא קשור.

גב' דנוך אביגיל:

ובתקופה של יוסי?
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מר ישראל גל :

לגבי תב"רים לשיפוץ בתי כנסת ודברים כאלה ,צריכים

לעשות בחינה פה ולראות ,ולאשר את זה .אם אושר כמה פעמים בעבר ,נראה
בהמשך.

מר מיכלס גיל :

אבל אם בית כנסת כזה או אחר יקים קבוצת כדוריד,

אנחנו נתמוך בהם?

מר ישראל גל :

אם הם ישחקו בשבת.

מר נפתלי כהן :

מה כדוריד?

מר ישראל גל :

אני עובר בינתיים לסעיף הבא.

מר איציק ציזר :

אנחנו נקבל תשובה אבל?

מר גדי לייכטר:

כן ,אני צריך לבדוק.

(מדברים ביחד)
מר שי דבורה :

ישרא ל ,לגבי התבחינים ,אני חושב שזה לא מכובד .אני

כבר אומר את זה כל פעם כנראה .זה לא מכבד את האנשים של השולחן הזה .לא
מבינים לחברי מועצה תבחינים יום לפני .זה לא מכובד ,לא מכבד .זאת אומרת,
אפשר ,כדי לעשות משהו צ'יק  -צ'ק ,להגיד 'עשינו את שלנו ,לבוא לפה ,להצביע'.
א ין בעיה ,כולם היו בתפקידים כאלה ,יכולים להיות מחר גם במקום אחר .אבל
באמת ישראל ,ברצינות ,זה לא מקובל ,זה לא בסדר.

מר ישראל גל :

אוקיי.
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מר שי דבורה :

לא ,לא.

מר ישראל גל :

הערתך נרשמה.

מר שי דבורה :

שנייה ,יש לי את ה  10 -דקות .אנשים פה דיברו .אני לא

נגד התמיכות ,כי ממילא אנחנו לא יושבים בוועדות הללו .אבל לבוא לתת למישהו
חיצוני ,אני הייתי נותן את זה למבקר העירייה שלנו ,שיבדוק את כל הדברים
הללו .איש שעובד אצלנו פה ,אמון על הנוהל התקין .לא להעביר את זה לגוף
חיצוני ולהגיד למישהו 'תן לי חוות דעת' .זה לא בס דר .זה גם עולה כסף מן הסתם.
והתבחינים הללו ,כמו שאני אומר -

מר ישראל גל :

זאת אומרת ,שמי שצריך להכין את התבחינים ,המבקר?

מר שי דבורה :

אני אומר שהוא צריך לעיין ולבדוק באמות המידה שלו

כמבקר ,וגם משפטן שלנו אלון רום המקצועי שישבנו בהרבה דברים .ולא להביא
א ת זה ככה במייל.

מר ישראל גל :

מותר לי לענות לך על הסיפור הזה?

מר שי דבורה :

רבע מיליאר ד  ₪תקציב הבאתם ששווה .₪ 3

מר ישראל גל :

אני רוצה להגיד לך מילה אחת ברשותך .קודם כל אתה

לא היית בישיבה.

מר שי דבורה :

לא הייתי ,כי הייתי חולה ,אם כבר.

מר ישראל ג ל :

אז קודם כל בריאות ורפואה שלמה.
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מר שי דבורה :

תודה רבה .דווקא רציתי לדבר ,אבל הרווחת.

מר ישראל גל :

אני התפלאתי.

מר שי דבורה :

תקציב זה?

מר ישראל גל :

אני רוצה להגיד מילה אחת? לעניין התבחינים ,תראו

בכל דבר ,ואני מכבד נניח את אלון בצורה בלתי רגיל ה ,הוא שופט בעל ידע רחב
והכל.אבל יש לו יועצים משפטיים שהוא לוקח לכל מיני נושאים בדיני עבודה,
בוועדה לתכנון ובנייה ,שהם הופכים לו להיות לעזר .זה מקובל .הרי הוא לא יודע
את כל הדברים .כנ"ל בנושא חשבונאות וכנ"ל בנושא שמאות .כל אחד יש לו את
האנשי מקצוע שלו .בשב יל להכין תבחינים ,יש לא הרבה אנשים שמבינים את זה.
זה קריטריונים שהכינה הממשלה ,ומביאים בן אדם מיוחד שיעשה את זה ויתאים
את זה .ככה זה נעשה .אפשר לבקר את זה על ידי היועץ המשפטי ,אפשר לבקר את
זה על ידי כולם ,אבל יש אנשי מקצוע שעושים את זה.

מר איציק ציזר :

ש נייה ,ישראל .אם אני לא טועה ,וגדי אולי יתקן אותי,

בזמנו היו עושים את זה חברי מועצה ,ואז היתה הוראה ש...

מר ישראל גל :

אבל זה השתנה.

מר גדי לייכטר:

לשאלתך ,אין טעות ,זה הסכום 1.102 ,מיליון  ,₪זה

רשום ב  2 -סעיפים ,אחד אחרי השני 780 ,ו  . 810 -בזמנו ,בגלל המ צוינות ,אז גרשון
הפריד את זה.

מר רון מלכה:

זה מה שאמרתי .מה אמרתי ,הישגיות.
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מר עמי כחלון :

יופי גדי ,תודה רבה.

מר איציק ציזר :

א' – לא ענית לי מי עושה את הקריטריונים .ב' – ה -

 ₪ 979,000בסעיף אחד ,ומה בסעיף השני?

מר גדי לייכטר:

הסיום של הסעיף  780 . 780ו . 810 -

מר איציק ציזר :

 810זה .₪ 979,000

מר גדי לייכטר:

ויש סעיף  780שמסתיים.

מר איציק ציזר :

מה השם שלו?

מר גדי לייכטר:

אותו דבר ,זה אחד אחרי השני .אין לי את זה מול

העיניים .בדקתי עם סיוון.

מר איציק ציזר :

רגע ,רק תענה ,מי עושה את זה היום? אמר ת שלא עושים

את זה.

מר ישראל גל :

הראשון שהתחיל לעשות את זה ,זה היה בזמנו רוזביץ

עם דני שווץ.

מר גדי לייכטר:

אחר

כך

הוקמה

המשפטית והגזבר ,ומאז זה מתגלגל.

מר איציק ציזר :

אז עדיין זה קיים?
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מר גדי לייכטר:

כן .אבל אין לנו מה לשנות ,זה אותם תבחינים.

מר איציק ציזר :

זה מה ששי שאל .יש ועדה?

מר גדי לייכטר:

יש ועדה.

מר ישראל גל :

אוקיי ,מי בעד לאשר את התבחינים?

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,גיל ,ציזר ,זוהר ,כוכבה,

עמי ,רון וישראל .מי נגד? אין .מי נמנע? שי ול יאת.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר תבחינים לחלוקת תמיכות בספורט לשנת
. 2015

בעד ( ) 10

ישראל גל ,נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס,
איציק ציזר ,זהר אלעני הס ,כוכבה קניסטר ,עמי כחלון ,רון מלכה.

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

.4

0
שי דבורה ,ליאת ארבל .

דיון בנושא פס"ד המחוזי מתאריך  27.11.14האגודה למוסדות ציבור
ליוצאי נשלסק בישראל נגד הוועדה לתכנון ובנייה ק .אונו ועיריית ק.
אונו.

מר ישראל גל :

חברות וחברים ,הדיון הבא שאני רוצה לעשות פה ,זה

יותר נכון עדכון ואישור.
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מר שי דבורה :

אישור הסכם פשרה ?

מר ישראל גל :

מה פתאום.

מר שי דבורה :

איזה הסכם? אתה מדבר על הסעיף של בית הכנסת?

מר ישראל גל :

אני לא יכול לאשר אישור הסכם פשרה רטרואקטיבית,

אתה מסכים איתי?

מר שי דבורה :

אוקיי.

מר ישראל גל :

זה בוודאי שאני לא יכול.

מר מיכלס גיל :

יש לך בעיה ,יש לך פסק דין ,אין פה מה לאשר.

מר ישראל גל :

אני לא יכול לאשר הסכם פשרה .היו צריכים להביא את

זה כשהביאו את זה אז .דרך אגב ,ציזר ,אם זה היה הסכם פשרה מאושר ,אין שום
בעיה.

מר איציק ציזר :

לא ,הוא אמר שאי אפשר לעשות הסכם פשרה ,אמרתי

שאפשר לעשות הסכם פשרה .

מר ישראל גל :

אפשר לעשות ,רק צריכים לעשות אותו בזמן ,ולא

בדיעבד .כולכם קיבלתם את פסק הדין הזה של רחבת נשלסק ,ששם זה מגרש של
 1.4דונם ,יש עליו את בית כנסת נשלסק ,יש עליו גן ילדים היסטורי ישן ,יש שם
את המועדון של הקשישים .עמותת נשלסק בתחילת שנות ה  60 -רכש ה את השטח
כתרומה וקראו למתחם הזה על שמם .זו קהילה של יהודים יוצאי פולניה ,קהילה
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קטנה .הם הפעילו בית כנסת במתחם ,ושאר המתחם ,גן הילדים נבנה על ידי
העירייה ומועדון הקשישים הופעל במשך כל השנים על ידי העירייה.
במחצית שנות ה  90 -היה בחור בשם ז'וז'ה ,הוא הפעיל א ת בית הכנסת נשלסק.
תקני אותי ,הרי את יודעת את הכל טוב מאוד .הוא כבר עמד למות ,זה היה בימיו
האחרונים ,וזה אחד האנשים האחרונים שנשארו ,נשארו עוד איזה  2אנשים .והוא
עמד למות והעביר את בית הכנסת לראובן דנוך ,שהמשיך להפעיל את בית הכנסת
מאותה תקופה.

גב' דנוך א ביגיל:

גיסי.

מר ישראל גל :

ראובן דנוך זה גיסה ,כן .בעקבות המהלך הזה ,הבינה

העירייה שכבר אין אנשים ,והחתימו בזמנו את האיש האחרון על העברת הזכויות.
אבל במקום לחפש ,היה עוד איזה אחד באמריקה .אמרו שכבר אין אף אחד ,הכי
קל ,בלאו הכי לא רוצים לשנות את הייעוד ,נפקיע את השטח ,זה פורסם להפקעה
כדת וכדין.
בשנת  2006-2007בערך ,הגיעה קבוצה של יהודים והתיישבו בתוך בית הכנסת.
יהודים מבני ברק .הודיעו שהם פתאום בעלי העמותה .איכשהו ,בדרך שהיא לא
ברורה ולא ידועה ,הם החיו את העמותה .ובשנת  , 2008-2009הם התחילו לדרוש
מהעירייה שהעירייה תפנה את השטח ,כי הם טענו שהשטח שלהם והם רצו את
השטח ,וכמובן ...ובשנת  2010הם הגישו תביעה.

גב' קניסטר כוכבה :

נגד העירייה?

מר ישראל גל :

כנגד העירייה ,לביטול ההפקעה .אותם אנשים לביטול

ההפקעה וכדומה .לצערי הרב ,כמו שעולה פה מפסק הדין ,העירייה לא התגוננה על
התהליך הזה.
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גב' קניסטר כוכבה :

היא לא היתה מעורה במשפט ,ישראל?

מר ישראל גל :

אין לנו מושג ,אבל לא היתה כאן התגוננות.

מר יעקובי ירון :

אפילו לא הגיע לדיון.

מר ישראל גל :

לא הגיעו ולא כתבו.

מר מיכלס גיל :

היה התגוננות ,לא הגישו תצהירים.

מר ישראל גל :

לא הצהירו תצהירים ולא הגיעו לדיון ולא הגיעו

להוכחות .העירייה לא הגיעה לדיונים ולא הגיעו להוכחות .באפריל  , 2013בעקבות
כך שלא הגישו התגוננות ,הוחלט ללכת להסכם שהעירייה תפצה בהתאם למה
שיחליט שמאי מכריע.

מר מיכלס גיל :

קודם היה פסק דין.

מר י שראל גל :

היה פסק דין שאמר שהשטח שלהם ,ובעקבות זה שלא

הלכו ,והעירייה הגיעה להסכמה שהפיצויים יהיו בהתאם לשמאי מכריע .דרך אגב,
לא הגיע למועצת העיר ... .שי ,לא הגיע למועצת העיר ולא הגיע לשום דבר .לא
התקיים פה דיון.

מר שי דבורה :

לא נדון מעולם הדבר הזה ,הסיפו ר הזה.

מר איציק ציזר :

מעולם ,בשום פורום שאני מכיר.

מר שי דבורה :

שום פורום שאני מכיר גם.
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מר ישראל גל :

גם לא אתה ,ציזר? אני מצטער ,זה היה אחרי שסגרתם

לי את המשרד ,אז אני לא יכול לדעת.

מר איציק ציזר :

 ...ב  . 2009 -אני עד אתמול אפילו לא ידעתי שקיים כ זה

דבר .פעם ראשונה שקיבלתי ,ראיתי

מר ישראל גל :

אז אם תקרא ,ב  17.4 -הוחלט ללכת לדרך של הליך פשרה

הזה .אגב ,הליך הפשרה הזה לא אושר בשום מקום.

גב' קניסטר כוכבה :

מי ייצג את העירייה?

מר ישראל גל :

עו"ד יחיאל אטיאס .כמובן שהוא היה מול היועצת

המשפטית או מול אחרים ,או שהוא עבד לבד .איש לא יודע כרגע מה קורה.

מר יעקובי ירון :

ממי הוא קיבל הנחיות אז? אם ציזר לא יודע.

מר ישראל גל :

אני בטח לא ידעתי.

מר שי דבורה :

ציזר ,היית מ"מ.

מר ישראל גל :

נפתלי ,אתה היית אז.

מר שי דבורה :

נפתלי ,היית גם אתה סגן.

מ ר איציק ציזר :

אני רוצה לשמוע את נפתלי אומר שהוא לא היה .זה

מעניין.
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מר שי דבורה :

בדיוק ,אתה אמור לדעת את הדברים.

מר ישראל גל :

לא התייעצו איתו.

מר נפתלי כהן :

אני מנוע מלהגיב.

מר איציק ציזר :

תגיד שלא ידעת .אני בטוח ש ...זה התחיל ב . 2008 -

מר ישראל גל :

כל העניין של פסק הדין באפריל.

(מדברים ביחד)
מר ישראל גל :

אני אומר ,העסק הזה יותר מידי רציני ,התביעה הוגשה

איפה שהוא לקראת סוף -

מר עמי כחלון :

למען ההגינות אני חייב להגיד משהו .אני יודע שאליי גם

פנו .מהסיפור הזה אנחנו יודעים ,מהתוצאה שלו ...איך העירייה עשתה – זה לא
ידוע לי.

מר איציק ציזר :

מהסיפור אני אפילו לא יודע.

מר עמי כחלון :

מהסיפור אנחנו יודעים ,התקשרו אלינו גם .אליי בכל

אופן ,אני לא מתבייש להגיד ,התקשרה העמותה עצמה .ניסו להגיע להבנות .לצערי
זה לא נפל באוזן קשבת נכונה ברשות המקומית ,דא ז ראש עיריית קרית אונו יוסי
נשרי ,ולא טיפלו בזה נכון לפי דעתי .מעבר לזה לא יודע מה עשה יחיאל אטיאס.

מר נפתלי כהן :

לא קיבלנו ...להליך המשפטי.
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מר עמי כחלון :

לא קיבלנו שום עדכון מעבר .לדעת מהנושא שיש שם

ויכוח אם הקרקע של העמותה או של זה ,אני ידעתי ,אני חושב שיש עוד מספר
חברי מועצה ,אבל אני לא מתבייש להגיד.

מר ישראל גל :

אגב ,הדיון בהוכחות ציזר ,עדיין אני הייתי כאן סגן

ואפילו לא ידעתי שאף אחד לא הלך ואף אחד לא אמר לי שלא הולכים .ב , 17.1.13 -
מתי אנחנו סיימנו? בסוף ינואר ,אה ,ב  13.1 -סיימנו .אז ממש  4ימים ל פני זה היה
דיון בהוכחות ,אפילו לא ידענו שאף אחד לא הולך ,ולא ידענו בכלל על הדיון הזה.
איש לא דיבר איתנו ואיש לא אמר שלא הולכים .לא ידענו עליו .מה שאנחנו
מבקשים ,תראו ,מדובר היום בסכומים שמתקרבים ל  4 -מיליון  .₪להזכיר לכם
שרק בישיבה הקודמת הוצאנו מקופת התב"ר ים  10מיליון  ,₪נציין את זה שלא
שילמו מים משנת  . 2005עכשיו אנחנו מוציאים עוד  4מיליון  ₪וזה כואב נורא .אני
מבקש ,קודם כל אני לא יודע אם נוכל למנוע את התשלום או להכניס אותו לקופת
בית המשפט כי זה כבר בפסיקה .אבל אני מבקש פה -

גב' אלעני הס זוהר:

אי אפשר לערע ר?

מר ישראל גל :

זה הכל ,נורא קשה לערער ,כי העסקה הזאת היא תפורה

כאילו שאי אפשר לערער עליה .קשה מאוד.

מר שי דבורה :

קשה ,אבל זה אפשרי .מה זה קשה?

מר ישראל גל :

אנחנו רוצים ללכת להעמיד משאבים לצורך הערעור

ולצורך בדיקה יסודית של העמותה הזאת ושל כל ההלי ך .וכשיהיו התוצאות ,נוכל
להביא אותן לפה לשולחן .אבל כמובן ,כמו שאומר אלון ,להגיד שאנחנו לא
משלמים – את זה אנחנו לא יכולים.
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גב' קניסטר כוכבה :

אבל אני רוצה לציין נקודה מאוד חשובה ,ישראל .גם

לתחום הזה יש מקצועיות ,וצריך לקחת שאקל .איך אומרים בערבית צחה?

מ ר ישראל גל :

את הטובים ביותר.

גב' קניסטר כוכבה :

את המומחה שבמומחה.

מר ישראל גל :

זה אנחנו צריכים לסמוך על אלון ,שיביא את המומחים

של המומחים .וזה הכל.

מר שי דבורה :

אז תכינו את זה ותביאו.

גב' אלעני הס זוהר:

סליחה שאני שואלת ,אלון לא יכול לטפל בזה?

מר שי דבורה :

אלון ,אין לך פה הרבה זמן.

עו"ד אלון רום:

אני מטפל בזה באופן שוטף ועמוק .אני אוכל -

מר ישראל גל :

כן ,הוא רוצה שנייה לעצור הקלטה.

*** ההקלטה הופסקה לבקשת היועמ"ש ***
מר ישראל גל :

אחרי ששמענו את אלון ואת הכל ,א' – אני מבקש שנקבל

כולנו ה חלטה שאנחנו הולכים להגיש ערעור בכל הכוח.

מר מיכלס גיל :

אני רוצה להגיד משהו .בעוונותיי ,אני מייצג רשויות

מקומיות ,בתיקים הרבה יותר קטנים .וגם כשאני צריך להתפשר על - ₪ 3,000

מר ישראל גל :

כל דבר זה מועצת עיר.
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מר מיכלס גיל :

לא יודע אם זה מועצת העיר ,אב ל עד שזה מגיע ,עד

שאני מוסמך לאשר בבית המשפט פשרה ,אני צריך להתקשר  17טלפונים ולקבל 17
אישורים .אנחנו צריכים לבדוק מה כאן קרה ,שיושבים פה לפחות  5בעלי תפקידים
בכירים במועצת העיר שעברה ,שאף אחד מהם לא ידע בכלל על ההליך הזה .עכשיו
אני יוצא מהנחה -

מר איציק ציזר :

כי אתה סופר  , 5אני סופר . 2

מר ישראל גל :

לא ,הוא לא היה. 3 .

מר איציק ציזר :

הוא לא אמר שהוא לא ידע ,הוא לא אמר שהוא לא ידע.

כחלון אמר שהוא ידע .אז איך אתה סופר ? 5

מר מיכלס גיל :

לא...

מר איציק ציזר :

אמרתי שאתה אמרת שאתה ידעת.

(מדברים ביחד)
מר עמי כחלון :

אני רוצה לסבר את האוזן.

מר שי דבורה :

עמי ,יש לך  10דקות.

מר מיכלס גיל :

לא ידעת על פסק הדין ועל ההליך.

מר איציק ציזר :

מי אמר שהוא לא ידע על פסק הדין?

מר עמי כחלון :

לא ידענו לא על הפגישות ולא על פסק הדין.
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מר מיכלס גיל :

אני גם י וצא מהנחה שעוה"ד שייצג אותנו בהליך הזה,

לא פעל על דעת עצמו ,בטח לא בסכומים כאלה ובאפשרויות כאלה ,חד וחלק .ואני
חושב שהמבקר ,ומישהו צריך פה לבדוק את זה לעומק ,להבין מה היתה מערכת
ההחלטות שהביאה להחלטה האומללה הזאת ,ויכול להיות שזו לא החלטה
אומללה ,לא יודע .אבל צריך לבדוק את זה .זה לא יכול להיות מצב כזה ששואלים
את היועצת המשפטית לשעבר והיא לא יודעת שום דבר ,מנכ"ל העירייה לא יודע
שום דבר .פתאום אף אחד לא יודע כלום.

מר רון מלכה:

מה זה פתאום? לא יודעים .מה זה פתאום?

(מדברים ביחד)
מר שי דבורה :

תראו ,אני באמ ת המשפט הראשון שנראה לי ,זה מחדל

מאוד רציני .אני לא יודע מי קיבל את ההחלטות האומללות הללו .אני לא יודע,
אפילו אם אנשים היו בתפקידים מאוד בכירים ,יש פה אנשים שהתפקיד שלהם הוא
לשמור על המקום הזה .זה לא רק ראש עירייה ,יש גם בעלי תפקידים .כמו שיש
היום גזברית יושבת פה ויש פה יועץ משפטי או המבקר ,התפקיד שלהם גם כן
להיות שומרי הסף פה .אנחנו חברי מועצה .אני מעולם לא שמעתי על זה .זה לא בא
לדיון .כזו החלטה רצינית של הפקעה ,של כספים ,של משפטים – אין לי מושג איך
זה יכול להיות שמעולם ,אם זכרוני אינו מטעני ,ואני כמעט מש וכנע שמעולם לא
נתקלתי בנושא הזה ,לא מוכר לי .אני אומר לכם ,חברים ,אני לא נכנס פה לשמות,
זה לא בסדר ברמה מאוד  -מאוד גבוהה .זאת אומרת ,זה לא רק עניין של התנהלות
לבוא ולהגיש ערעור עם אלון והדברים האלה .אלא מעבר לזה ,חברים .זה לא
בסדר.

מר ישראל גל :

צריך לבדו ק את זה .בסדר.

מר שי דבורה :

אתם בוכים פה על  ₪ 100להנחות לאנשים מסכנים3.5 ,
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מיליון  ₪ככה? אני לא מבין.

מר יעקובי ירון :

אני אגיד לך ,אני מרגיש ריח של שחיתות אפילו בנושא

הזה .אני מרגיש ,לא מאשים עדיין אף אחד ,ואני לא יודע גם מי זה.

מר ישראל גל :

תגיד כמו ציזר' ,לכאורה'.

מר יעקובי ירון :

לכאורה .אני אומר שלכאורה יש פה הרגשה של שחיתות,

שיש פה קומבינה .מה פתאום עו"ד לא מגיע לדיון בבית משפט?

מר מיכלס גיל :

זה יכול לקרות.

מר יעקובי ירון :

זה שווה בדיקה.

מר איציק ציזר :

 ...ליחיאל ,אני באמת רוצה לשמ וע מה הוא אומר על

זה.

מר רון מלכה:

עוה"ד הזה שאתה מדבר עליו ,עדיין מתפרנס מעיריית

קרית אונו.

מר יעקובי ירון :

אז אני אומר שצריך לבדוק גם את הנושא הזה .אני לא

מכיר אותו.

מר רון מלכה:

הוא אגב צלע מקשרת שיכולה לשפוך אור כנראה הרבה

אור על הפרשה הזאת.

מר שי דבורה :

נכון ,הוא יכול לסייע.
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מר רון מלכה:

ויואיל נא עוה"ד הזה לתת פרטים ,או שיפסיק לעבוד

איתנו ,זה הכל.

מר יעקובי ירון :

נכון .אני אומר לך ,חייבים לבדוק את זה ,ואני לא יודע

מי זה הבן אדם הזה.

מר שי דבורה :

אני אגיד לך ישראל איפה הדבר הכי חמו ר? יש פה

דברים יותר קטנים כמו תבחינים ,אתה מבין למה הוא יצא .דבר כזה מהותי.

מר מיכלס גיל :

 ...מצוין ,ואני בטוח שהוא לא...הגישו בקשה לביטול

פסק דין ,בית המשפט אישר פשרה .היועץ יודע איך זה עובד.

מר ישראל גל :

מה אתה רוצה? זה הגיע אליי לפני חודש.

מר ש י דבורה :

אני לא אומר אתה ,אני אומר על העניין הזה ,איך לא

הביאו את זה מעולם למועצה ,לא מובן לי .בשיא הרצינות.

מר ישראל גל :

תאמין לי ,אני לא ישן בלילה כבר בגלל זה .אני זה הכי

הרבה שורף לי את הבטן.

מר עמי כחלון :

אני רק רוצה להגיד משהו על יחיאל .עם כל ה כבוד,

יחיאל אטיאס הוא יועץ משפטי גם של החברה הכלכלית לפני הרבה חברי מועצה
שהתמנו פה.

מר שי דבורה :

נכון.
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מר עמי כחלון :

אז בואו נשמור את הכבוד שלו ,כי הוא לא פה בשביל

לענות.

מר שי דבורה :

בהחלט ,בהחלט .אני מסכים עם עמי .לא שמות.

מר ישראל גל :

חבר'ה  ,אני מבין שזה נורא מעצבן ,אותי זה יותר.

גב' קניסטר כוכבה :

אני חושבת שהנושא צריך לבדוק אותו בכובד ראש .זה

לא בכדי שזה נושא מאוד  -מאוד חשוב לנו גם כמועצת עיר ,שאנחנו גם בוחנים
ובודקים גם דברים שהם לא סבירים ולא נראים לעין .אני שמחה שיש את כל
הבדיקות הנדרשו ת.

מר ישראל גל :

אין אותן ,מציעים אותן.

גב' קניסטר כוכבה :

מציעים אותן .ואני מאמינה שלאור כל הבדיקות ,תימצא

הנוסחה ,כי אי אפשר להשאיר את הנושא פתוח ,ישראל .סכום נכבד מאוד שצריך
לתת עליו את הדעת.

מר ישראל גל :

מה שאני רוצה להביא לאישור ,זה שאנחנו הולכי ם

להגיש ערעור ומעמידים לכך את כל האמצעים ,כולל בדיקה יסודית ומקיפה של כל
הנושא ,ולהביא את הממצאים.

מר שי דבורה :

ותשובות למועצה שנדע מה עשיתם.

מר ישראל גל :

שמעת ,אמרתי להביא את הממצאים בסופה ואחר כך

להסיק מסקנות .מי בעד? פה אחד.
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החלטה :

הוחלט פה אחד להגיש ערעור נגד פס"ד המחוזי מתאריך 27.11.14
האגודה למוסדות ציבור ליוצאי נשלסק בישראל נגד הוועדה לתכנון
ובנייה ק .אונו ועיריית ק .אונו  .לשם כך יועמדו כל האמצעים ,כולל
בדיקה יסודית ומקיפה של כל הנושא .יש להביא את הממצאים.

בעד

.5

פה אחד.

אישור נסיעתם של חברת המועצה גב' כוכבה קניסטר (במקומו של הרב
רצון ערוסי) וגב' נאדיה חסון ,מנהלת בי"ס ניר עם משלחת תלמידים
לפולין בין התאריכים  3-11/3/15והשתתפות הרשות בהוצאות המסע
(כ  )₪ 5,600 -כולל הוצאות אש"ל על פי החוק לכל אחד.

מר ישראל גל :

סעיף אחרון – הרב החליט שהוא לא יכול לנסוע.

מר איציק ציזר :

בינינו ,בגלל אלונה? בינינו אבל.

מר ישראל גל :

לא .פייר ,כשהצעתי לרב ,לא לקחתי בחשבון שהמסלול,

אתה יודע ,אנחנו צריכים להיות רגישים .אני לא חובש כיפה ולא בדקתי -

מר נפתלי כהן :

אולי בעתיד ,אולי בעתיד.

מר ישראל גל :

לא יה יה בעתיד ,אל תדאג.

מר נפתלי כהן :

בעתיד בע"ה.

מר ישראל גל :

אני אמנם לא חובש כיפה ,אבל הייתי צריך לבדוק מה

קורה ביום שישי  -שבת .ביום שישי זה נסיעה ארוכה ומגיעים בערב ,ואז הוא ייכנס
לכניסת השבת .ויום שבת הם נוסעים לקרקוב .זה דופק לו את כל העסק .ואם הוא
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י צטרך לנסוע רק ביום ראשון אחרי צהריים להצטרף אליהם ,הוא מסכן את עצמו
עם כניסת השבת .שנה הבאה אני אבקש ,שאם ייסעו מיום ראשון עד יום שישי,
יקצרו יום אחד אולי ,מראשון עד שישי ,אז הוא יוכל להצטרף .זה יהיה טוב וזה
יהיה מכובד .ולכן ,מה שאנחנו אומרים חברת המועצה כ וכבה קניסטר תיסע
במקומו.

מר נפתלי כהן :

אבל גם כוכבה לא נוסעת בשבת.

מר ישראל גל :

נפתלי ,די .ונציגת מנהלות בתי הספר ,זה מנהג שכבר

קיים הרבה מאוד שנים ,תיסע נדיה חסון ,כי זה מה שהחליטו באגף החינוך .זהו.
מי בעד?

מר מיכלס גיל :

אני חושב שזה חשוב שכל אזר ח במדינת ישראל ייסע

ויבקר במחנות ההשמדה .אבל כשאני מסתכל על רשויות אחרות ,כמו למשל עיריית
רמת כן ,ששולחת קצת יותר תלמידים לסיורים בפולין ,היא לא שולחת נציגי ציבור
איתם ,היא לא מממנת כל מיני פונקציונרים כאלה או אחרים בעירייה שייסעו.
ואני חושב שבגירעון כמו ש יש לנו ,או לא גירעון ,שאנחנו מקצצים בתקציבים כמו
שקיצצנו לפני שבוע ,ושכנראה נצטרך לקצץ עוד איזשהו סוכם לאור פסק הדין
שעכשיו קיבלנו.

מר ישראל גל :

לא ,פסק הדין לא קשור .זה מהתב"רים.

מר מיכלס גיל :

לא חשוב ,זה עדיין עולה כסף .אני לא רואה מה הערך

המוסף ,ע ם כל הכבוד.

מר נפתלי כהן :

 ...את זה בתקציב.
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מר ישראל גל :

אני אענה לו.

מר רון מלכה:

תביא את זה להצבעה וזהו .נמאס לי מהאמירות

הפופוליסטיות האלה.

מר מיכלס גיל :

אני יודע שנמאס לך .כל פעם שאומרים משהו שלא...

נכון ש ...חבר המועצה היחיד שויתר על נסיעה ע ל חשבון העירייה ,מחיאות כפיים.
אבל זה כסף ציבורי ,ואין שום סיבה.

מר עמי כחלון :

מה זה קשור לכסף ציבורי?

מר רון מלכה:

תקשיב לי טוב .לא הכל כסף ,יש גם ערכים חינוכיים,

מסר של מנהיגות לתלמידים .תירגע ,תירגע.

מר מיכלס גיל :

מה הערכים החינוכיים האלה?

מר עמי כחלון :

אתה סיימת ,גיל?

מר מיכלס גיל :

ברמת גן יש את אותן נסיעות.

מר עמי כחלון :

איזה רמת גן?  ...על מה אתה מדבר בכלל?

מר רון מלכה:

שיא היושר רמת גן.

מר ישראל גל :

עמי ,בוא אני אספר לך סיפור .קודם כל גיל ,אני מציע

לך לבדוק -
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מר מיכלס גיל :

ו אני מציע ,אולי נארגן נסיעה של כל חברי מועצת העיר

לשם...

מר רון מלכה:

תעלה להצבעה ,די.

מר מיכלס גיל :

אני יכול לגמור לדבר? עם כל הכבוד למחזיק תיק

החינוך ,אני באמת ,ובלי לפגוע באף אחד ,לא רואה מה הערך המוסף.

מר רון מלכה:

לא ראיתי שכל השאר הסכימו איתך פה.

מר מיכלס גיל :

יכול להיות שאני טועה .אני לא חייב להיות תמיד צודק,

אבל זו דעתי ,וזכותי להביע את דעתי ,ובשביל זה בחרו אותי ,כדי להביע את דעתי
וזכותך להצביע נגד .אני ,עם כל הכבוד ,לא רואה מה הערך המוסף בנסיעה הזאת
לעיריית קרית אונו שחברי מועצת עיר יצטרפ ו אליה .התלמידים מקבלים את מה
שהם מקבלים וזה טוב וכך צריך להיות .בערים אחרות חברי מועצה לא מצטרפים,
גם ההורים לא מצטרפים .ואין שום סיבה שעיר שנמצאת במצוקה כלכלית תבזבז
 ₪ 15,000עכשיו על הנסיעה הזאת.

מר ישראל גל :

ציזר ,אתה רוצה לדבר?

מר איציק ציזר :

אנ י גם אדבר ,אל תדאג.

מר ישראל גל :

דבר ,אז אני אענה בסוף.

מר איציק ציזר :

אני חייב להגיד לך גיל כמה דברים .א' – הרשויות

המקומיות זה לא קיבוץ ,וכל רשות מחליטה מה שמחליטה .השולחן הזה החליט
בקדנציה הקודמת  3החלטות :גם באירועי תרבות משלחות תרבויות ,וגם
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במשל חות שנוסעות לספורט ,וגם משלחות שנוסעות לפולין .הכוונה היתה לעבות
את המשלחת בהורים ,מפה זה התחיל.

??? :

שמשלמים.

מר איציק ציזר :

כמובן .זה ליצור קבוצה שרצה עם התלמידים של הורים

מאותו מחזור .והיו קבוצות ,לפחות אני ו ...יצאנו בקבוצה של . 40

מר ישראל גל :

אנחנו היינו בקבוצה השנייה שנסעה.

מר איציק ציזר :

זה התחיל מ  15 -שיוסי יצא ראשון ,ואחרי זה שנינו

יצאנו  , 40ומאז אני לא יודע מה קרה .אתה היית אחרון ,כמה היית?

מר ישראל גל :

גם כן 40 , 50 ,ומשהו.

מר איציק ציזר :

אוטובוס מלא .ואני חושב שזה נכון גם לילדי ם ,וזה נכון

גם לעירייה .לא מדובר פה על כספים שאתה יכול להגיד – בתקציב של  241מיליון
 ₪להוציא  ₪ 10,000או  ₪ 15,000זה משהו שממוטט את התקציב או לא .אני
מסכים למה שרון אמר ,יש פה ערך חינוכי ויש פה ערך תרבותי .ולפעמים לא הכל
זה כסף ,ולא כל דבר צריכים לבדוק מהש קל .גם כשיוצאת קבוצת ספורט לאיזה
מחנה לטורניר שנמצא בדנמרק ,יוצא מישהו מטעם העירייה .אני חושב ששי עשה
את זה פעם אחת ועשו את זה אנשים.

גב' אלעני הס זוהר:

עשו את זה מהאופוזיציה?

מר עמי כחלון :

כן .אין פה אופוזיציה  -קואליציה.
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מר איציק ציזר :

זה מכבד גם את העירייה ,גם את הילדים שנוסעים .ורק

מעצים את הסיפור.

מר ישראל גל :

אני מודה לציזר ,ואני רק רוצה להפנות אותך עוד מילה

אחת ,כי אני מציע שתבדוק את תקציבי קשרי חוץ בערים אחרות ,ותראה שהם
הרבה יותר גדולים משקל קרית אונו .וזה מתוקצב ,ואתה הצבעת על זה .יכולת
לה גיד את זה לפני ישיבת התקציב .מי בעד לאשר?

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,ציזר ,זוהר ,דנוך ,עמי ,רון

וישראל.

מר ישראל גל :

מי נגד?

מר גדי לייכטר:

נגד אין.

מר ישראל גל :

מי נמנע?

מר גדי לייכטר:

נמנע :גיל.

מר ישראל גל :

תודה רבה.

מר רון מלכה:

זה יש לו גם חופש הצבעה בהסכם הקואליציוני?

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר נסיעתם של חברת המועצה גב' כוכבה
קניסטר (במקומו של הרב רצון ערוסי) וגב' נאדיה חסון ,מנהלת
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בי"ס ניר עם משלחת תלמידים לפולין בין התאריכים 3-11/3/15
והשתתפות הרשות בהוצאות ה מסע (כ  )₪ 5,600 -כולל הוצאות אש"ל
על פי החוק לכל אחד.
בעד ( ) 9

ישראל גל ,ירון יעקבי ,משה דאלי ,כהן נפתלי  ,עמי כחלון ,רון מלכה ,
איציק צ יזר ,אביגיל דנוך ,אלעני הס זהר.

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 1

גיל מיכלס.

סיום הישיבה !

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העיר ייה

קובץ החלטות
.3

אישור תבחינים לחלוקת תמיכות בספורט לשנת . 2015
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החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר תבחינים לחלוקת תמיכות בספורט לשנת
. 2015

בעד ( ) 10

ישראל גל ,נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס,
איציק ציזר ,זהר אלעני הס ,כוכבה קניסטר ,עמי כחלון ,רון מלכה.

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

.4

0
שי דבורה ,ליאת ארבל.

דיון בנושא פס"ד המחוזי מתאריך  27.11.14האגודה למוסדות ציבור
ליוצאי נשלסק בישראל נגד הוועדה לתכנון ובנייה ק .אונו ועיריית ק.
אונו.

החלטה:

הוחלט פה אחד להגיש ערעור נגד פס"ד המחוזי מתאריך 27.11.14
האגודה למוסדות ציבור ליוצאי נשלסק בישראל נגד הוועדה לתכנון
ובנייה ק .אונו ועיריית ק .אונו .לשם כך יועמדו כל האמצעים ,כולל
בדיקה יסודית ומקיפה של כל הנושא .ולהביא את הממצאים .

בעד

.5

פה אחד.

אישו ר נסיעתם של חברת המועצה גב' כוכבה קניסטר (במקומו של הרב
רצון ערוסי) וגב' נאדיה חסון ,מנהלת בי"ס ניר עם משלחת תלמידים
לפולין בין התאריכים  3-11/3/15והשתתפות הרשות בהוצאות המסע
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(כ  )₪ 5,600 -כולל הוצאות אש"ל על פי החוק לכל אחד.

החלטה  :הוחלט לאשר נסיעתם של חב רת המועצה גב' כוכבה קניסטר (במקומו
של הרב רצון ערוסי) וגב' נאדיה חסון ,מנהלת בי"ס ניר עם משלחת
תלמידים לפולין בין התאריכים  3-11/3/15והשתתפות הרשות בהוצאות
המסע (כ  )₪ 5,600 -כולל הוצאות אש"ל על פי החוק לכל אחד.
ב עד ( ) 9

ישראל גל ,ירון יעקבי ,משה דאלי ,כהן נפתלי ,עמי כחלון ,רון מלכה,
איציק ציזר ,אביגיל דנוך ,אלעני הס זהר.

נגד ( ) 0
נמנע (  ) 1גיל מיכלס

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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