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על סדר היום:
1.

דיווח ראש העיר.

.2

שאילתות:
שעות הדלקת תאורה ברחבי העיר.
איכות מי השתייה.
חרקים בי"ס ניר.
תב"רים.
תכנית רחבת השקד.

.3

הצעות לסדר:
א.

דיון בנושא שינוי בהרכב הוועדה לתכנון ובנייה (הצעתם של איציק
ציזר ושי דבורה).

ב.

דיון בנושא ריצוף באבנים משתלבות (הצעתו של איציק ציזר).

ג.

דיו ן בנושא אזרחים ותיקים (הצעתו של שי דבורה).

4.

אישור תקנון מעודכן תאגיד המים.

5.

אישור מועצת העיר לחוזה הקצאת קרקע למתן זכות שימוש לעמותת שיבת
ציון של עולי תימן בקרית אונו.

.6

אישור מועצת העיר לחוזה הקצאת קרקע למתן זכות שימוש לעמותת בית
כנסת גריבה עולי לו ב קרית אונו.

7.

אישור המלצה על נציגי ציבור לשתי ועדות ערר בתחום מחוז תל אביב ,עו"ד
אילן ג'ורג'י ועו"ד תמיר אבני.

.8

אישור החלפת חבר בוועדת משנה לתכנון ובנייה – משה דאלי במקום ירון
יעקבי.

.9

אישור חברי הוועדה וממלאי מקום בוועדת משנה לתכנון ובנייה:
חבר – עמי כחלון

ממלא מקום – רון מלכה

חבר – משה דאלי

ממלאת מקום – אלונה בומגרטן

חברה – כוכבה קניסטר

ממלאת מקום – אביגיל דנוך

חבר – איציק ציזר

ממלאת מקום – יעל הרציקוביץ
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חברה – ליאת ארבל

ממלא מקום – ירון יעקבי

חבר – גיל מיכלס

ממלא מקום – שי דבור ה

. 10

אישור החלפת חבר בוועדה רווחה וקליטה – איילת דן במקום ניר אהרון לב.

11.

אישור תב"ר בניית מקווה ברח' הרצל ע"ס  1.2מיליון .₪

12.

אישור ערבות לחח"ד לחברה למרכז ספורט ובריאות קרית אונו מייסודה של
חברת בריכת השחייה על סך  ,₪ 500,000לשנת 2016.

. 13

אישור חח "ד לעירייה לשנת 2016.

14.

דיון בנושא אופניים חשמליים.

. 15

לאור החלטת הוועדה המחוזית להפחית את מספר מקומות החנייה שתוכננו
בפרויקט פינוי  -בינוי ברחבת השקד בא כוח  250 -מקומות חנייה וזאת בניגוד
למדיניות העירונית ,מחליטה מועצת העיר על ביטול הצטרפות הוועדה
המקומית כמגישת תכנית פינוי/בינוי רחבת השקד (  ) 500824189ובכך לבטל
את קידומה.

16.

אישור מינוי חבר ויו"ר בריכת השחייה במקום יגאל צוברי.

. 17

שונות.
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.1

דיווח ראש העיר.

מר ישראל גל :

ערב טוב .אני פותח בדיווח קצר .בטח חלקכם ראיתם כי

לא היתה ישיבת מועצה .אז אני מתחיל בנושא החינוך ,בנושא המרב"ד .לאחר
שקיימנו דיאלוג ארוך עם משרד החינוך ועשינו את כל הדיונים ,הגענו להבנות עם
משרד החינוך שהם ישחררו לנו את המרבד ,על מנת שנוכל להחל ולבנות חטיבת
ביניים חדש .משמעות הדבר שהמערכת שאנחנו המלצנו ,אחרי שישבנו ביחד עם
הנהג ות ההורים ועם כולם בשולחנות העגולים ,המלצנו להשאיר את המערכת
הנוכחית של חטיבות ביניים ותיכון .כאשר בעתיד נצטרך לפצל את התיכונים.
בשלב מיידי אנחנו צריכים למצוא פתרון לחטיבה נוספת .ואני שמח שהגענו
לסיכומים עם משרד החינוך לקבל חזרה את המרבד ,כך שנוכל לבנות חט יבת
ביניים נוספת כבר במהלך השנה הבאה.
חודש הגמלאי – סיימנו את חודש הגמלאי ,ובסוף שבוע הזה אתם קיבלתם
הזמנות .מי שהגיע – הגיע .חנכנו את מרכז היו ם החדש לקשיש .מרכז היום בעלות
של  6.5מיליון  ,₪הוא הורחב ,הוא משופץ ,הוא מודרני ,הרבה יותר גדול .ואני
מקווה שעכ שיו יבואו וימלאו אותו ,כמו שמילאנו את המרכז הקודם .היתה אווירה
טובה ומצוינת ואושר גדול אצל הגמלאים שהיו שם.
מי שראה בשלטים בסוף חודש אוקטובר ,מה שנקרא סרט ורוד צמוד לסמל
העירייה ,אז זה היה יוזמה של חברת המועצה ליאת ארבל ,במסגרת אות הזדהות
עם עמותת 'אחת מ  ,' 9 -המסייעת לנשים חולות סרטן השד וקרוביהן .זה היה שבוע
ארצי.

גב' ארבל ליאת:

אני רוצה להוסיף שזה במסגרת חודש המודעות למניעת

סרטן השד בכל הארץ.
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מר ישראל גל :

זה היה במסגרת חודש המודעות גם ,יוזמה יפה .אז מי

שראה את זה ,יכל לראות את זה על השלטים .עד כאן הדי ווח.

.2

שאילתות:
שעות הדלקת תאורה ברחבי העיר.
איכות מי השתייה.
חרקים בי"ס ניר.
תב"רים.
תכנית רחבת השקד.

מר ישראל גל :

אנחנו נעבור לשאילתות ,ומכיוון שאני נתתי לאנשי

המקצוע להשיב על השאילתות ,ואני קצת מוגבל בקריאה ,אז גדי יקריא את
התשובות .ואם יהיו ל י תוספות ,אז אני אעיר לכם ,אוסיף.

מר גדי לייכטר:

לגבי השאילתא הראשונה ,שעות הדלקת תאורה ברחבי

העיר .אז התשובה היא :לא הוחלט על צמצום שעות התאורה .שעות התחלה וכיבוי
בהתאם לשעות החשיכה על פי לוח השנה.
לגבי השאילתא של איכות מי השתייה .תגובת התאגיד לשאילתא  :דיגומי מים
לאחר חיטוי ושטיפת המאגר ,מי אונו מבצעת דיגומי מים מהבארות ומרשת המים
בקביעות באופן סדיר ועל פי תכנית קבועה של משרד הבריאות ,שמפקח באופן
הדוק על איכות המים בקרית אונו .דגימות המים נבדקות על ידי מעבדה של משרד
הבריאות .תוצאות הדגימות מראות בקביעו ת כי המים בקרית אונו הינם באיכות
טובה מאוד ועומדים בתקנים המחמירים של משרד הבריאות .התוצאות מפורסמות
אחת לחודש באחת החברה ונשלחות לכל בית אב אחת לשנה בדואר .לעניין דו"ח
מבקר המדינה המתייחס לבדיקה משנת  2013בנושא דיגום לאחר חיטוי ושטיפת
מאגרי המים ,הדבר נבע מחוסר ידיעה ,וכבר משנת  , 2014עוד לפני הביקורת וללא
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קשר אליה ,מתבצעים דיגומים גם לאחר כל חיטוי ושטיפה של מאגרי המים .לגבי
אנטנות -

גב' בומגרטן אלונה:

רגע ,רגע ,גדי .דקה ,מה אתה רץ?

מר איציק ציזר :

שנייה ,אבקש לשאול שאלה.

מר ישראל גל :

מה ... ,שאילתות?

מר איציק ציזר :

כמובן ,סעיף  37ישראל אומר ככה -

מר ישראל גל :

בסוף ,בסוף.

מר איציק ציזר :

בשאילתא הזאת ,זה אני" .השואל רשאי ,לאחר שמיעת

התשובה".

מר ישראל גל :

אז בסוף ,אז תן לו לגמור.

מר גדי לייכטר:

אני מקריא את התשובה.

מר ישראל גל :

אבל הוא מק ריא אותה ,הוא לא סיים.

מר איציק ציזר :

הוא סיים את השנייה.

מר גדי לייכטר:

לא .השאילתא של איכות המים.

מר ישראל גל :

הוא לא סיים ,אני אומר לך.
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מר איציק ציזר :

סליחה ,סליחה.

מר ישראל גל :

סבלנות ,בסוף מותר לך לשאול שאלה .זה לא דיון.

תקבל עליה גם תש ובה.

מר גדי לייכטר:

לגבי סעיף  , 2אנטנות ,השפעת האנטנות על איכות המים

במגדל המים נבדקת באופן קבוע .הבדיקה מתבצעת על ידי גורם מקצועי מוסמך
לבדיקת קרינה ,וגם במקרה הזה הבדיקות תקינות לחלוטין .בנושא ביטחון מים,
יצוין כי כניסת טכנאי חברות הסלולר לטיפול באנטנ ות ,מתואמת עם התאגיד,
ומבוצעת בליווי של איש התאגיד .לגבי רישיון עסק ,בנושא לרישיון העסק ,זה
נושא שנמצא בהליך ארצי ,שעל רשות המים לנהל מול רשות מינהל מקרקעי
ישראל .עם סיום התהליך וקבלת האישור ,נוכל גם אנחנו לקבל את הרישיון
המיוחד .יודגש כי כל התנאים האחרים לקבלת רישיון עסק טופלו והושלמו על ידי
התאגיד .לגבי מערכת הכלרה אוטומאטית ומבוקרת ,...כבר ב  1.4.15 -התקין
התאגיד מערכת הכלרה אוטומאטית ומבוקרת בבאר  , 5הבאר היחידה הפעילה
כיום .גם בבאר  3שאמורה לחזור לפעילות בחודשים הקרובים לאחר מתקן הטיוב,
מותקנת מערכת הכלרה אוטומאטית ומבוקרת .כך שלמעשה ,הן בקידוח הפעיל וגם
בקידוח שאמור לחזור לפעולות בחודשים הקרובים ,מותקנות מערכות הכלרה
אוטומאטיות ומבוקרות .אגב ,נכון להיום אין דרישה חד משמעית של משרד
הבריאות להתקנת מערכת כזו כתנאי לאישור הקידוחים .רשימת עסקים החייבים
בהתקנת מז"ח ,התאגיד ביצע סקר עסקים המחייבים במז"ח ,מונע זרימה חוזרת.
בימים א לה אנו מכינים רשימה עדכנית של העסקים החייבים במז"ח .בהתאם
לרשימה זו ,נטפל בנושא חיוב העסקים בהתקנת מז"ח בתיאום עם מחלקת רישוי
העסקים בעירייה.

מר ישראל גל :

כן .רק שאלה לשואל.
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מר שי דב ורה :

לא ,יש לי שאלה עקרונית .למה התשובה של השאילתא

לא הונחה לפנינו פה?

מר גדי לייכטר:

הנה ,פה ,אין שום בעיה.

מר ישראל גל :

אנחנו חוסכים בניירות .אבל אם תרצה לקבל ,לקבל.

מר שי דבורה :

לא ,לא עכשיו לחסוך בניירות ,לא.

מר ישראל גל :

קח ,תן לו את הסט .ומי שרוצה ,יקבל גם סט.

מר שי דבורה :

לא ... .נותנים לנו את התשובה של השאילתא?

מר ישראל גל :

חוסכים בעצים ,כן.

מר איציק ציזר :

שאלתי ולא קיבלתי תשובה ,ואני חוזר על השאלה ,מדוע

לא נמסר המידע למועצת העיר ולתושבים?

מר ישראל גל :

שמה?

מר איציק ציזר :

של מה שהתגלה במים.

מר ישראל גל :

מה התגלה במים?

מר איציק ציזר :

לא יודע.
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מר ישראל גל :

קודם כל ,בוא אני אגלה לך ,ציזר ,עכשיו תדע ,כל מה

שהתגלה ,התגלה בשנת . 2013

מר איציק ציזר :

אני לא האשמתי אף אחד .לא שמעת אותי אומר על

מישהו.

מר ישראל גל :

סליח ה ,תן לי להסביר .ראיתי את מה שכתבת .אז כל

עוד שזה התגלה ב  , 2013 -שלמעשה לא היה יו"ר ,להזכירך היה ראש עיר אחר
שכיהן פה וניהל את כל העסק הזה .וכשאני נכנסתי זה תוקן זה מכבר .דרך אגב,
זה תוקן עוד ב  , 2013 -כן? וחלק מהדברים תוקנו זה מכבר .כך שלא היה מה
להסתיר ולא היו מים מזוהמים .אני לא חושב שמי ש ניהל את זה בחוסר ניהול
שהיה בשנה האחרונה של  , 203של הקדנציה הקודמת ,יכל לשלוט על על זה ולא
העביר את זה .אבל לא היה זיהום גם אז ,לא היה זיהום גם אז .וכפי שכתבת לך
דוד עוזר בצורה מפורשת ומדויקת ,הכל טופל .תודה .הלאה ,שאילתא הבאה.

גב' בומגרטן אלונה:

ישראל ,למה העיתון ,באמת ,כתבו את זה בעיתון.

מר ישראל גל :

כאילו זה אני הייתי .לא ,אין שאילתא על שאילתא .אני

מבקש .אין שאילתא על שאילתא .זה הכל .שאילתא ,אני עונה ,אין דיון ,הלאה.

מר גדי לייכטר:

תשובה לשאילתא בנושא חרקים בבית ספר ניר :חרקים

אלה הם טרמיטים שהיו בשלב ...תופעה טבעית שאמורה להפסיק תוך מספר ימים
מעצמה .נושא שנבדק על ידי מומחה מהמשרד להגנת הסביבה .אין כל סכנה
בריאותית .כל גגות בית הספר נבדקו על ידי קונסטרוקטור ונמצאו יציבים
ומתאימים...
לגבי השאילתא של התב"רים .מה הי ה סכום התב"רים שהיה בקופת התב"רים
בתחילת הקדנציה של המועצה ,שלהי  ? 2013להלן הנתונים במיליונים .עודפי
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תב"רים זמניים וקרנות ,ב  153 – 2013 -מיליון  ,₪ב  155 – 2015 -מיליון .₪
השקעות ומזומנים בבנקים :ב  151 – 2013 -מיליון  ,₪ב  155 – 2015 -מיליון .₪
תשלום בגין חובות עבר ,היטלי הפקה עד יוני  . 11 , 2015 ... , 2015סך תשלומי היטל
הפקה בגין חובות מלפני  18 , 2010מיליון  ,₪מתוכם שולם ליום 11 – 30.6.15
מיליון  .₪בדו"ח הכספי לשנת  , 2014נרשמו הפרשות בגין תביעות עבר בנושא
היטלי...

מר ישראל גל :

אני רק אגיד לך ,זה היה צריך להיות יותר אם לא היינו

צריכים לשלם את מה שלא שולם בעבר .היה הרבה יותר.

מר גדי לייכטר:

בדו"ח הכספי לשנת  2014נרשמו הפרשות בגין תביעות

עבר בנושא היטלים בסך של  10מיליון  ,₪מתוכם לתביעת ...שולם סך של  1מיליון
 .₪מהו תקציב התב"רים העומד כיום לרשות העיר ,ו ...אינו מיועד לצרכים
ספציפיים? – בקרנות הפיתוח ישנם  80מיליון  ₪המשוריינים לתב"רים ,שחלקם
אושרו כבר וחלקם מוחזקים בגלל התביעה ...מדוע אולם הספורט בבית ספר
אלומים אינו נבנה לאור כך שראש העיר הקודם הודיע ...תקציב לכך .התב"ר לא
הוגש למשרד הפנים עד היום.

מר ישראל ג ל :

כי כמו שאתה רואה ,לא היו עודפים ,היה  80מיליון ₪

או  70מיליון  ₪עודפים גם אז ,שחלקם היו צבועים ,וחלקם היו עדיין כנגד
התביעה שמתנהלת על ההחזרה של ה  80 -מיליון  ₪של...

גב' בומגרטן אלונה:

הוא שם שם אבן פינה כל כמה חודשים.

מר ישראל גל :

זה בסדר גמור .לכ ן גם מעולם לא הוגש למשרד הפנים

התב"ר שאתה שאלת עליו.
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מר יעקובי ירון :

ה  80 -מיליון  ₪עכשיו הם כבר מוקצים?

מר ישראל גל :

לא ,חלקם סגורים לצורך העניין הזה .ואם אנחנו נשחרר

את המשפט בתקווה שנ צליח שם ,אז יכול להיות שישתחררו קצת יותר כספים ,כן.

מר איציק צי זר :

אבל הם הגישו תב"רים אחרים .זאת אומרת ,זה פחות

חשוב ,ירון.

מר ישראל גל :

עד היום לא הגשת את זה .גם לא שנה לפני הבחירות

שהיה...

מר איציק ציזר :

שנתיים אצלך לא הגשת את זה ,מעניין למה.

מר ישראל גל :

בניתי אולם ספורט בינתיים.

מר איציק ציזר :

מה בני ת אולם ספורט?

מר ישראל גל :

ציזר ,אין שאלה .ציזר.

מר איציק ציזר :

אתה בנית אולם ספורט?  ...את הכסף.

מר ישראל גל :

ציזר ,אין שאלה על שאלה.

מר איציק ציזר :

לא שואל.

מר ישראל גל :

אין שאלה על שאלה.
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מר איציק ציזר :

לא שאלתי.

מר ישראל גל :

אין שאלה על שאלה ... .מה אתה רוצה ,אני ארחיב את

מה שאמר קודם...

מר איציק ציזר :

אמרתי ...לא שאלתי כלום.

מר ישראל גל :

כל הכבוד ,ציזר.

מר גדי לייכטר:

לגבי התשובה של רחבת השקד.

גב' בומגרטן אלונה:

תקשיב שנייה ...מגרונו של ציזר.

גב' אלעני הס זוהר:

אין שאלה על שאלה.

מר ישראל גל :

הו ,הנה להקת המעודדות.

מר גדי לייכטר:

שאלה :מדוע העירייה לא תאשר התכנית המקורית ללא

צמודי קרקע? – מעולם לא הוגשה תכנית ללא צמודי קרקע ,וזאת מאחר ולתכנית
כזאת אין היתכנות כלכלית .לאור מדיניות העירייה לא לחרוג מצפיפות של 37
יח"ד ל דונם .מדוע הוחלט לצרף את צמודי הקרקע לתכנית המקורית? – הקו
הכחול של התכנית תואם את מדיניות העירייה לגבי ציר לוי אשכול ,ומאפשר
הקצאת שטחי ציבור ושיפור התנועה אל ומהשכונות הוותיקות בצפון העיר
ומאפשר את ההיתכנות הכלכלית של הפרויקט .האם הנהלת העירייה מוכנה לקד ם
הצעת פשרה עם תושבי פסגת אונו? – ככל שתופקד תכנית למתחם ,הוועדה תשמע
את כל הצדדים כמקובל וכמתחייב על פי חוק ,במטרה להגיע לעמק השווה ,אם
ניתן .כמו כן ,ראש העיר והמועצה התחייבו לקיים שולחנות עגולים עם כל
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הצדדים.

מר שי דבורה :

שאלה יש לי.

מר ישראל גל :

כ ן ,שאלה על שאלה.

מר שי דבורה :

מתי מתכוונים להגיש את התכנית?

מר ישראל גל :

אם קראת בסדר היום ,ואז תראה בסוף הישיבה -

מר שי דבורה :

כן ,בסוף ,כשכולם יהיו עייפים כבר.

מר ישראל גל :

אם הייתם קצת שואלים .שאלת שאלה ,תן לי לענות ,אני

מכבד אותך ,נכון? מאו ד מכבד אותך ,אז תן לי לענות .בסוף הישיבה המועצה
מתכנסת כמליאת הוועדה ,וצריכה לקבל החלטה ולדון על זה ,ואז אנחנו נדע מתי
זה מתקדם .זה בסוף הישיבה כמליאת הוועדה ,כי אנחנו צריכים לתת תשובה
לוועדה המחוזית כמליאת הוועדה.

.3

הצעות לסדר:

א.

דיון בנושא שינוי בהרכ ב הוועדה לתכנון ובנייה (הצעתם של איציק
ציזר ושי דבורה).

מר ישראל גל :

דיון בנושא הרכב הוועדה לתכנון ובנייה .בבקשה ,איציק

ציזר ושי דבורה.

מר איציק ציזר :

מכיוון שהנושא הזה הוא מאוד מסובך ,אני חייבת לתת
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לכם איזה חישוב כלכלי מתמטי ...משהו שבאמת עבדתי עליו הרבה זמן.

גב' ארבל ליאת:

זו מתמטיקה.

מר איציק ציזר :

הדף הזה אומר דבר פשוט.

גב' בומגרטן אלונה:

אתה נהיית כמו ביבי.

מר איציק ציזר :

נכון .אני לומד הרבה .בוועדת בניין ערים יש  7חברים,

היועץ המשפטי אמר שראש העיר הוא לא נחשב בתור החברים ,נשארו  . 6יש  5חברי
אופוזיציה מתוך  5 , 15לחלק ל  . 0.33 , 15 -כשמכפילים  0.33ב  6 -חברי ועדת בניין
ערים ,יוצא  2 . 2אנשים .זאת אומרת ,שלאופוזיציה יש  2מקומות ,ולצערי הרב עד
היום עברו שנתיים ,רק מקום אחד ניתן לנו .זה נושא ראשון ,סלחו לי שהשתמשתי
בכאלו מספרים מתמטיים שמקשים.
עכשיו אני אקרא מכתב שנשלח על ידי היועץ המשפטי ,לגב' גילה אורון ,שהיא
מנהלת המחוז ,בתאריך  . 19.8.15היא העבירה לי אותו" .קיבלתי את פנייתך מיום
 ," 17.8זה היא עונה לי" ,במייל ,ואשיבך כדלקמן :ראש העיר" ישראל גל ,זה
בסוגרים אני אומר" ,הודיעני כי היה וחברי האופוז יציה מעוניינים בבחירת מועמד
אחר מטעמם לכהן כחבר בוועדת המשנה לתכנון ובנייה במקום חברת המועצה
ליאת ארבל ,יועלה הנושא לדיון בישיבת מועצת העיר הקרובה .ככל שחבר המועצה
מר איציק ציזר מעוניין בקבלת חוות דעת מהח"מ ,הוא רשאי לפנות אליי ,ומובן
שאתייחס לפנייתו" .תשו בתו של אלון...
אז לגבי אחד ,פניתי בכתב וביקשתי את המקום השני .עד היום לא עשיתם ישיבה
בנושא ,בשביל זה זו הצעה לסדר ,ועכשיו יש ישיבה בנושא .לגבי הדבר השני ,אני
מבקש שמר אלון רום ,בגלל שיש פה  5חלקי  0.33 , 15כפול  6יוצא  , 2תסביר לי או
לכולם למה אי אפשר לתת לא ופוזיציה מקום שני.
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מר ישראל גל :

כן ,תודה רבה .עוד מישהו רוצה להתייחס? אז אני

אענה ,ואני אקריא את החוק קצת ,שלא נתבלבל .יש חוק ,ודרך אגב ,הדיון הזה,
חייב לעלות .זה לא עלה היום ,הוא עלה גם לפני שנתיים במדויק ,או שנה וחצי
במדויק ,סליחה על הבורות .וגם אז ני תנו אותן תשובות  ,וגם אז נמסרו אותן
תשובות ,ואני אתחיל מתחילת הדרך .אבל לפני הכל ,אני אתחיל להקריא את הרכב
הזה .ועדה מקומית תקים ועדת משנה לתכנון ובנייה ,אחד זה לגבי היו"ר – כתוב
ראש הרשות או אחד מסגניו .ככה שזה לא היועץ המשפטי שלנו .להזכיר שרק לפני
שנתיים וחצי ,ציזר ואנשיו הלכו הדיחו את היו"ר כי אמרו שהוא לא היה סגן ,אז
הוא לא יכול להיות .ציזר יודע את זה ,רק פעם אחת זה ככה ופעם אחת זה אחרת.
אז לגבי זה ,זו לא החלטה שלך .כתוב במפורש – היו"ר או מי מסגניו שמינתה
המועצה לכך.
לגבי שאר חברי המועצה ,כתוב במפורש – במועצה ...שמספר חבריה פחות מ , 21 -
יהיו לא יותר מ  6 -חברי מועצה .כאן יש את הפירוט כמה וכמה .ואולם ,אם קיימת
ועדת הנהלה ,שלא כל הסיעות מיוצגות בה ... ,הכולל של הסיעות כאמור בוועדת
המשנה יחסית לייצוגן במועצה ,אך לא פחות מנציג אחד .ההרכב הסיעתי של חברי
המועצה בכ ל אחד מחברי ועדות החובה לפי פקודה זו ,יהיה תואם ככל שניתן את
ההרכב הסיעתי של המועצה ,ובלבד שבכל ועדת חובה יהיה נציג אחד לפחות
מהאופוזיציה .נציג אחד.
עכשיו בוא נלך למניין .וזה בדיוק ההסבר שעשינו לוועדה ,כשהיינו  . 5כשהיינו 5
חברים בוועדת משנה לתכנון ובנייה .במקרה כזה יש  15מועצה ,מחלקים אותם ל 5 -
כמו שציזר אומר ,ואז מקבלים  3חברים לכל חבר בוועדת המשנה .והכי כי כן ,איך
זה נעשה אז ונאמר במפורש וגם בכתובים אז? המפלגה שלי יש לה  5חבריים ,יש
לה  2 , 3עכשיו הם נמצאים בעודף ,חסר להם  1להגיע .קודם כל יש לי חבר אחד.
מפל גת ש"ס -

מר נפתלי כהן :

תש"ס.
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מר ישראל גל :

תש"ס ,סליחה ,הם  2חברים .חסר להם חבר אחד גם כן.

המפלגה הגדולה באופוזיציה של ציזר ושל נשרי ,הם  3חברים ,יש להם גם כן . 1
בינתיים יש  2מלאים ,כל אחד עם עודפים .למפלגה של ציזר חסר  , 2למפלגה שלי
חסר  , 1ובוא נראה ,ל תש"ס חסר  . 1אז תש"ס יותר קרובים כרגע ,הם מקבלים .יש
עתיד ומרץ ,מגיע להם נציג  , 1הם  , 2כי הם גם יותר קרובים ,וגם יש ...יותר
סיעתי .ואז עשינו את החמישי ,ונתנו אותו לסיעה שלי ,כי אלה היו סיעות יחיד.
סיעתם של שי דבורה וסיעתם של זה ,ואז נתנו את זה כי מועצת העיר החליטה
שנותנים את זה ,ויש כאן ייצוג...
לימים ,התנגדות הסיעות ,ולימים גם ליאת ארבל הצטרפה לקואליציה ואני מברך
על כך .אגב ,הייצוג הסיעתי המירבי היה גם אז והתקבל גם אז ולא קרה כלום.
ואכן ,באנו לפה ואמרנו אפשר להרחיב את הוועדה לחבר ה  . 6 -עכשיו המפתח הוא
 2.5ל כל אחד .ובוא נראה שוב פעם את החלוקה .לסיעה שלי  2.5זה  2נציגים ,כדת
וכדין ,אין מחלוקת על זה .לסיעתם של ציזר את נשרי ,זה  2.5נציגים 1.5 ,יש לו
כרגע ,חסר לו  1שלם להגיע לשני .תש"ס נשארו באותו מצב ,חסר להם חצי הם
מושלמים .יש עתיד ומרץ ,חסר להם חצי -

מר איציק ציזר :

איך חצי? הם . 1

מר ישראל גל :

לא .חסר להם חצי .חסר .הם  . 2הם  2ביחד.

מר איציק ציזר :

 ...מאוחדים...

מר נפתלי כהן :

מה? מה?

מר איציק ציזר :

איפה האקסל הזה? תגיד .מאיפה השטות הזאת?

מר ישראל גל :

ציזר ,ציזר.
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מר איציק ציזר :

היועץ המשפטי ,את ה מוכן לענות...

מר ישראל גל :

ציזר ,כיבדתי אותך ,אני מבקש.

מר איציק ציזר :

שאלתי שאלה את היועץ המשפטי.

מר ישראל גל :

לא ,לא ,לא .אני מנהל את הישיבה ,אחריי גם יענה

היועץ המשפטי.

מר איציק ציזר :

עוד לא המציאו את החישוב שאתה מתאר פה .אני לא

מבין מאיפה .

מר ישראל גל :

אדוני ,כבר היית שם .ולכן ,הבאנו את החברה השישית,

יחד עם זה .ואני שואל את החבר שי דבורה ,כרגע הם היו  2לצורך העניין,
מאוחדים ,שי דבורה דרך אגב ,שבהצבעה אפילו תמך ואחר כך נמנע ,ולא התנגד
בוודאות לבחירתה של ליאת ארבל ,ואני שואל את החבר שי דב ורה ,מר שי דבורה,
ראה ,ב  , 7.12.13 -שלחתם מכתב שאחר כך גם אישרתם אותו בישיבת המועצה בשלב
יתר מאוחר ,שאתם מאחדים את הסיעות ,ואתם עובדים ביחד .האם אדוני שי
דבורה ,מצהיר היום שאתם לא סיעה משותפת ואתה מתנגד לבחירתה של ליאת
ארבל כנציגה באופוזיציה? וזו השאלה .אם כ ן ,יש מקום לדיון.

מר איציק ציזר :

הוא חתום על הבקשה .תגיד לי ,מאיפה השאלה?

מר ישראל גל :

אני רוצה לדעת .ציזר ,אני רוצה לדעת.

מר איציק ציזר :

הם עובדים עליך פסיכולוגית.
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מר ישראל גל :

אני חייב לדעת.

מר שי דבורה :

שמתי לב ,שבכל קדנציה שלי פה ,אני לו מד עוד שטויות

ועוד שטויות .כל מועצה חדשה יותר גרועה מהקודמת ,בלי לפגוע באף אדם פה.
נאמרו פה דברים לא לעניין .ישראל ,אני מתפלא עליך .אדון רום ,יועץ משפטי .אני
הבאתי מכתב לגילה ,למנהלת המחוז .ראש העירייה צירף את גב' ארבל
לקואליציה .אני יש אופוזיציה 30,000 ,א יש יודעים ,באים לפה ,אני צריך ל הגיד
אם אני חבר ,שותף ,לא שותף? זה לא מכובד .אני חבר באופוזיציה ,מגיע לנו ,לי
ולסיעה המשותפת של איציק ציזר ,ותגיד נשרי ,כן ,הסיעה של נשרי ,מה שאתה
רוצה תגיד...
(מדברים ביחד)
מר איציק ציזר :

 ...באופוזיציה.

מר נפתלי כהן :

לא נכון ,הוא מופיע איתם.

מר איציק ציזר :

אה ,אז הוא בקואליציה .אלון ,אלון ,תפסיק את הביזיון

הזה ,תעשה לי טובה.

מר ישראל גל :

ציזר ,אתה ביזיון.

מר איציק ציזר :

תפסיק את הביזיון הזה .בושה וחרפה.

גב' בומגרטן אלונה:

אפשר להוציא כותרת לגל גפן 'ציזר ושי דבורה

התאחדו'?

מר ישראל גל :

כן ,בוודאי.
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מר איציק ציזר :

ממש לא .זה אפילו לא נאמר .זה אפילו לא נאמר .כותב

יועץ משפטי לגילה אורון בשם ראש העיר ,ועכשיו הוא מתכחש לזה.

מר ישראל גל :

לא ,לא.

מר איציק ציזר :

כתוב ,כתוב 'היה וביקשתם' ,ביקשנו.

מר ישראל גל :

ביקשתם.

מר איציק ציזר :

ביקשנו .מבקשים עוד פעם היום ,עוד פעם .מה יותר

מזה?

מר ישראל גל :

חוזר ואומר ציזר ,על פי הייצוג הסיעתי היחסי ,יכול

להגיד שי דבורה -

מר שי דבורה :

תן לי להגיד.

מר ישראל גל :

'אני לא תומך בליאת ארבל'.

גב' אלעני הס זוהר:

א בל הנה ,הוא פה להגיד.

מר ישראל גל :

היא נשארת מועמדת אחת ,ואז צריכים לראות מה

עושים .אני לא שומע את זה .בינתיים כל  , 2בדיוק כמו שאתה רוצה על ה  4 -שלך
עוד  , 1כל . 1

מר שי דבורה :

אין לי התנגדות ,אין לי התנגדות.
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מר ישראל גל :

מה אין לך התנגדות?

מר שי ד בורה :

שחבר מועצה פה או ליאת תהיה בוועדה .אני דורש

שהאופוזיציה -

מר ישראל גל :

אבל זה לא קשור.

מר שי דבורה :

תקבל חבר נוסף .מה זה לא קשור?

מר ישראל גל :

יש ייצוג סיעתי .יש  6חברים.

מר איציק ציזר :

 2של האופוזיציה .זה החשבון ...מה לעשות?

מר ישראל גל :

לא  2של האופוזיציה.

מר איציק ציזר :

אתה לא יודע לחשב.

מר ישראל גל :

ייצוג סיעתי יחסי.

מר איציק ציזר :

 ...ו  4 -שיש לי אני לפני כולם פה .לפני כולם ,חוץ

מהסיעה שלך.

מר ישראל גל :

קיבלת  , 1קיבלת . 1

מר איציק ציזר :

 ...מגיע  . 2 , 2גם בחישובים שלך ,א ני יותר קרוב ל 2 -

מכל אחד אחר פה .מה לעשות?
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מר ישראל גל :

ציזר ,קיבלת . 1

מר איציק ציזר :

זה שההמצאה ששניהם זה סיעה ,שלושתם זה סיעה,

ארבעתם זה סיעה .מאיפה הקשקוש הזה?

מר ישראל גל :

רגע ,אתה ושי דבורה זה לא המצאה?

מר איציק ציזר :

לא לימדו אותך לחלק במ תמטיקה.

מר נפתלי כהן :

 ...זה אותה סיעה .תתחבר איתו לצורך העניין.

מר שי דבורה :

ישראל ,אתה יודע שמגיע לנו חבר.

מר איציק ציזר :

 ...אלון ,לענות .בבקשה ,אלון.

מר שי דבורה :

אלון ,אלון...

מר ישראל גל :

אלון ,אלון ,תענה להם על הייצוג הסיעתי.

גב' אלע ני הס זוהר:

נשאלה פה שאלה ,אם אפשר שאלון יענה.

מר נפתלי כהן :

רק על הייצוג.

מר ישראל גל :

כן ,בבקשה ,על הייצוג הסיעתי היחסי ,בבקשה.

עו"ד אלון רום:

כמה חברים יש להם?
22

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 35/15

מר ישראל גל :

למי?

עו"ד אלון רום:

לאופוזיציה.

מר איציק ציזר :

כדאי שתדע ,אתה שנתיים ...עוד מעט .יש  4פלוס . 1

עו"ד אלון רום:

אם אתם - 5

מר ישראל גל :

והם לא כסיעה אחת 4 ,פלוס . 1

עו"ד אלון רום:

בסדר 4 ,פלוס . 1

מר שי דבורה :

לצורך העניין סיעה ,בטח.

מר איציק ציזר :

מה...

(מדברים ביחד)
גב' אלעני הס זוהר:

בואו נקשיב לו.

עו "ד אלון רום:

 ...חבר מסוים -

מר ישראל גל :

 4פלוס  , 1כולם כנגד חבר  . 1זאת אומרת ,צריכים

להחליף את החבר ולתת להם  2במקום החבר הבודד שנשאר?

עו"ד אלון רום:

לא ,אם -

מר ישראל גל :

אני רוצה לשמוע.
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עו"ד אלון רום:

עוד פעם ,אם מדובר ב  5 -חברים -

מר ישראל גל :

כן.

עו"ד אלון רום:

אל מול . 10

מר ישראל גל :

אבל יש כאן ייצוג סיעתי יחסי.

עו"ד אלון רום:

בסדר .הייצוג הסיעתי היחסי -

מר נפתלי כהן :

הוא הקובע.

עו"ד אלון רום:

סליחה ,הייצוג הסיעתי היחסי ,צריך לעשות ככל שניתן.

מר ישראל גל :

נכון.

עו"ד אלו ן רום:

ככל שניתן להתאים אותו .ניתנה פה חוות דעת שלי.

אתה הרי מכיר אותה ,ואני לא חושב שצריך להקריא אותה בפני חברי המועצה.
אני רק אומר ,שכפי שנקבע במסגרת הנורמטיבית של החקיקה ,יו"ר איננו נחשב
בתוך החשבון.

מר איציק ציזר :

זה כבר אמרתי .הסכמתי ,מה אתה רוצה?

עו"ד אלון רום:

בסדר ,סליחה ,סליח.

מר איציק ציזר :

נשארו  1/3 . 6מ  . 2 – 6 -מה לעשות? זה  3יחידות בגרות
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מתמטיקה.

מר ישראל גל :

לא ,לא ,לא ,לא.

עו"ד אלון רום:

בשעה ששי דבורה מודיע פה ואני הבנתי -

מר ישראל גל :

הוא הצביע בעדה.

מר איציק ציזר :

מה הק שר? גם אני נמנעתי ואין לי בעיה.

גב' אלעני הס זוהר:

אבל המצב השתנה.

מר איציק ציזר :

מה הקשר?

מר שי דבורה :

 ...לפרוטוקול ,אני הייתי נמנע.

מר איציק ציזר :

מה הקשר?

(מדברים ביחד)
מר ישראל גל :

שי ,רשמת שאתה חוזר בך? אתה לא רוצה?

מר איציק ציזר :

הו א חתום על המכתב.

מר שי דבורה :

האופוזיציה מגיע לה עוד חבר ,חבל על המשחקים.

מר ישראל גל :

לא מגיע לאופוזיציה שום חבר.

מר שי דבורה :

מגיע.
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מר איציק ציזר :

הוא מתקדם יפה.

מר ישראל גל :

אוקיי ,מאחר ושי דבורה -

עו"ד אלון רום:

אני אתן תשובה ,אני רק חו שב ,יש בפניי מסמך -

מר ישראל גל :

מאחר ושי דבורה חזר בו מהתמיכה שלו בליאת ארבל,

ואומר כי היא כנציגה -

מר נפתלי כהן :

הוא לא חזר בו.

מר שי דבורה :

לא ,לא ,לא ,ישראל.

מר ישראל גל :

הוא לא חזר ,סליחה .הוא לא חזר .אבל אני מחזק את

התמיכה של שי דבורה בליאת ארבל ,ואני מצרף לה אפילו עוד חברה ,גב' אביגיל
דנוך ,היא העבירה פה מכתב גם נוסף שהיא תומכת במועמדותה של גב' ליאת
ארבל .ואני מחזק את ליאת ארבל שעכשיו גם שי דבורה מהאופוזיציה תומך בה
וגם גב' -

מר איציק ציזר :

ליאת ארבל הודיעה אתמול למנכ"ל שלה עירייה ,שהיא

מ וכנה להיות המחליפה של כוכבה ,כי כוכבה ביקשה .ואין קשר למקום השני.

מר ישראל גל :

לא.

מר איציק ציזר :

תענה בבקשה מנכ"ל העירייה אם זה נכון או לא?
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מר ישראל גל :

תביא לו את המכתב בבקשה לעיון .אתה רוצה לבוא

לעיין? אתה רוצה לבוא לעיין?

מר איציק ציזר :

מה הקשר בין המכתב שהיא ...את ליאת ..לבין המקום

שאנחנו צריכים? אין שום קשר.

מר ישראל גל :

אני אקריא ,אני אקריא בבקשה.

מר איציק ציזר :

תקריא.

מר ישראל גל :

"שמי אביגיל דנוך".

מר איציק ציזר :

מה התאריך? מה התאריך?

מר ישראל גל :

לא יודע ,לא רשמה אפילו תא ריך.

מר איציק ציזר :

לא ,לא ,מה התאריך? אני לא שומע.

מר ישראל גל :

לא רשמו.

מר איציק ציזר :

ממתי זה? תגיד.

מר ישראל גל :

מאיפה אני יודע?

מר איציק ציזר :

אתה לא יודע? אז תברר עם המנכ"ל מלפני שבוע.

מר ישראל גל :

אני קיבלתי את זה לפני שבוע .מתי קי בלת את זה? שבוע
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בערך .ציזר ,למה אתה מפסיק? "ידוע לי שבוועדה לתכנון ובנייה מכהנים  5חברים
פלוס יו"ר .ברצוני להודיעך כי הנני תומכת בחברת המועצה הגב' ליאת ארבל
כחברה בוועדת המשנה לתכנון ובנייה ,ובכך היא תהיה החברה השישית בוועדה".
תודה רבה ,אני מבקש -

מר איצי ק ציזר :

מצוין ,מה הקשר? מה הקשר?

מר ישראל גל :

אבל היא חברת אופוזיציה ,היא חברת אופוזיציה.

מר איציק ציזר :

אין שום קשר.

מר שי דבורה :

 ...לא תומך בי.

מר איציק ציזר :

אין שום קשר בין ה...

מר ישראל גל :

איך אתה סופר את עצמך? כמה אנשים אתה? למה אתה

צועק?  3פלוס  2 ? 1פלוס  ? 1כמה אתה?...

מר איציק ציזר :

גם אני תומך בליאת ארבל שתהיה חבר בוועדה

המקומית.

גב' אלעני הס זוהר:

גם אני תומכת.

מר איציק ציזר :

כי אני חושבת שמהיכרותי איתה מהפעם הקודמת ,היא

עושה עבודה טובה ,זה אחד .אין קשר בין  2הדברים .בין זה שאביגיל תומכת
ורוצה שהיא תהיה.
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מר ישראל גל :

היא כתבה כחברה...

מר איציק ציזר :

אל תענה לי ,קיבלתי זכות דיבור .לבין משה שרוצה.

אלון ,אני מבקש תשובה .יש לנו  5חברי אופוזיציה ,לא קיבלתי שום מכתב
שאביגיל לא חברת אופוזיציה ,ולכן  1/3 , 5מ  6 -זה . 2

מר ישר אל גל :

זה הכל ,תודה.

מר איציק ציזר :

תענה לי איפה אני טועה.

מר ישראל גל :

ציזר ,אתה יכול לצעוק עד מחר.

מר איציק ציזר :

אני רוצה גם לקבל את המכתב בבקשה.

מר ישראל גל :

אתה יכול לקבל צילום ממנו .רשמתי את זה ,כאן זה

המקור ,אתה יכול לקבל צילום ממנו ,תבו א מחר ,תקבל ממנו...

גב' אלעני הס זוהר:

סליחה ,סליחה .למה לא מכבדים את אלון ונותנים לו

לענות עד הסוף?

מר איציק ציזר :

היא כתבה שהיא מוותרת על המקום של האופוזיציה?

אתה קראת את זה?

גב' אלעני הס זוהר:

אני רוצה לשמוע את אלון.

גב' הרציקוביץ יעל:

גם אני ת ומכת בליאת ארבל.
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מר שי דבורה :

החשש...

מר איציק ציזר :

עזוב חשש .אסור לך לתמוך בליאת ,אסור לך להגיד...

מר ישראל גל :

אם אתם תמכתם כולם ,אתם כבר ירדתם ל  . 2 -תגידו

שאתם יורדים ל  , 1 -עוד יותר טוב ,עוד מעט תיקחו גם את שלכם.

מר איציק ציזר :

אנחנו  5חברי א ופוזיציה ,ואין לך הוכחה אחרת .אם

אתה רוצה להוכיח...

מר ישראל גל :

אני לא צריך להוכיח ,אתה מקבל פה על פי הייצוג

הסיעתי היחסי.

מר איציק ציזר :

לא ,לא ,יש לך טעות ,יש לך טעות .הנה אלון אמר ,אם

אנחנו  , 5מגיע לנו . 2

גב' אלעני הס זוהר:

אני רוצה לשמוע .אני ל א מבינה ,אי אפשר לשמוע .אני

רוצה בשקט להקשיב לו.

מר איציק ציזר :

פשוט פארסה.

עו"ד אלון רום:

אני עוד פעם אומר ,אין מחלוקת על המתמטיקה ,אני גם

הייתי בשיעור הזה ,באותו שיעור ,וזה נכון.

מר רון מלכה:

אות לימדו ש  0.333 -זה  2כפול ...? 6

גב' אלעני הס זוהר :

רון ,בוא ניתן לו לדבר ברצף.
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מר רון מלכה:

זה אפילו לא . 2

עו"ד אלון רום:

ייאמר ,שככל שהיה מדובר ב  5 -חברים של אופוזיציה,

ולא היה מונח המכתב הזה בפניי -

מר איציק ציזר :

אין בעיה.

מר שי דבורה :

אלון ,עזוב ,בחייך.

מר איציק ציזר :

זאת אומרת ,אם המכתב מתבטל ,אין לך בעיה?

עו"ד אלון רום:

רק רגע אחד.

מר איציק ציזר :

שאני אבין רגע.

מר נפתלי כהן :

סליחה ,גם שי דבורה תמך בה.

מר איציק ציזר :

מה הקשר הוא תמך בה? אני תמכתי בישראל לפני 7

שנים בוועדה לענייני מיסים .מה הקשר בכלל ,תגיד לי?

מר ישראל גל :

אם שי תומך ב ...אין לך את ה  1 -שלך ,ציזר .בקצב

הזה...

מר איציק ציזר :

אני תומך בכל העולם ואשתו ,ועדיין מגיע לנו 2

מקומות ,לאופוזיציה ,נקודה .זה פשוט לא יאומן.
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גב' אלעני הס זוהר:

אלון ,מגיעים לנו  2מקומות או לא? בואו נקשיב

לתשובה.

עו"ד אלון רום:

אני ע ונה .ככל שיש  5חברים שמעלים מועמד מוסכם

מבחינתם ,בהחלט אתם תהיו זכאים לאותו -

מר איציק ציזר :

הבנו ,תודה רבה.

עו"ד אלון רום:

 5חברים ,זו התשובה .לא פחות...

מר איציק ציזר :

נצטרך להביא מכתב עם  5חתימות .זה מה שאנחנו

צריכים לעשות.

גב' אלעני הס זוהר:

גמרנו ,תודה.

מר ישראל גל :

רבותיי ,הייצוג הסיעתי היחסי כאן מתקיים ,אתם כרגע,

יש תמיכה בליאת ארבל כחברה השישית ,נקודה.

גב' אלעני הס זוהר:

היא לא מייצגת את האופוזיציה.

מר ישראל גל :

יש חברה ליאת ארבל כנציגה השישית ,זה מה שאני יכול

לאשר .אם אתם רוצים ,תגישו שוב ,כרגע אנחנו מייצגים את מרבית חברי הבית...
חברי הסיעות .וזהו ,ציזר ,זה קשה ,אבל תודה רבה.

מר איציק ציזר :

יש לך בגרות אתה? יש לך בגרות? זו בושה בכלל .אין לך

אפילו בגרות לחשב מספר פשוט ,ולשקר ולסובב פה את כולם .ללכת ככה ...ממה
אתה מפחד? שיישבו  2אנשים באופוזיציה? מה הפחד שלך? מה אתה עושה שם
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בוועדה שאתה מפחד? פשוט לא יאומן .יושב יועץ משפטי שאומר לך  . 5אתה מציג
מכתב שלא ראית בחיים שלך ,לא יודעים מתי הוא נכתב ,לא כתוב שהיא לא
באופוזיציה ,זו פשוט בושה.

מר ישראל גל :

אחרי שתגמור לקלל ולגדף...

מר אי ציק ציזר :

לא קיללתי אותך .אמרתי לך את דעתי על הבגרות שלך.

מר ישראל גל :

ציזר ,נגמר הסיפור .עזוב ,נגמר הסיפור .שלום .יש פה

ייצוג סיעתי יחסי .חברת האופוזיציה תומכת גם כן בליאת ארבל .שלום עליכם.

גב' אלעני הס זוהר:

מה זה קשור?

מר איציק ציזר :

מה הקשר? אני אוהב את אלונה ,זה אומר עכשיו שמה?

מה זה אומר? שעכשיו אסור לי להיות בשום ועדה?

מר ישראל גל :

כשציזר יירגע אנחנו נמשיך.

מר איציק ציזר :

לאיזו רמה אתה מדרדר אותנו ,לאיזו רמה.

מר ישראל גל :

ציזר ,הצעת החלטה שלך והצעת החלטה נגדית שלי.

מר שי דבורה :

החלטה של ציזר ושי דבורה.

מר ישראל גל :

כן ,כן.

מר שי דבורה :

לא ,אתה אומר ציזר.
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מר איציק ציזר :

אני אקריא ,אל תדאג .טוב ,אנחנו עדיין באותו סעיף,

הצעת ההחלטה שלנו למועצת העיר ,שכל חברי האופוזיציה ,מי שהגיש את ההצעה
זה שי דבורה ואנוכי .מועצת העיר מאשרת שינוי חברים בוועדת המשנה לתכנון
ובנייה ,במקום  5חברי ועדה מהקואליציה ,יכהנו בוועדה  4מהקואליציה.
הקואליציה תודיע לפני ההצבעה מי יהיו  4החברים .אנחנו לא קובעים לכם מי
החברים .במקום אחד  1ועדה מהאופוזיציה יכהנו בוועדה  2חברי אופוזיציה.
אנחנו נודיע לכם מי יה יה החבר הנוסף בישיבה הבאה.

מר ישראל גל :

ואני חוזר ואומר ככה ,מאחר והייצוג הסיעתי היחסי

מתקיים ,ומרבית סיעות הבית ,כמעט כל סיעות הבית מיוצגות בוועדה לתכנון
ובנייה ,ובנוסף לכך חברת האופוזיציה הגב' אביגיל דנוך הצהירה גם שהיא תומכת
במועמדותה של ליאת ארבל -

גב' הרציקוביץ יעל:

אתה יכול לכתוב גם חברת האופוזיציה יעל.

מר ישראל גל :

חברת האופוזיציה אביגיל דנוך ,אני מבקש לא להפריע.

שמעתי את ההצעה שלכם ,תומכת במועמדותה של ליאת ארבל לחברת הוועדה
כחברה שישית ,אנחנו טוענים שההרכב מיוצג על פי הייצוג -

גב' הרציקוביץ יעל:

היא חברת קואליציה.

מר ישראל גל :

על פי הייצוג היחסי הסיעתי .גם שחברת אופוזיציה עוד

מצטרפת ותומכת בכך .מי בעד ההצעה של ציזר?

מר גדי לייכטר:

ציזר ,זוהר ,יעל ,שי.
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מר ישראל גל :

מי בעד ההצעה שלי?

מר גדי לייכטר:

נפתלי ,דאלי ,ירון ,גיל ,ליאת ,אלונ ה ,עמי ,רון וישראל.

הצעה:

הצעתם של איציק ציזר ושי דבורה :מועצת העיר מאשרת שינוי
חברים בוועדת המשנה לתכנון ובנייה ,במקום  5חברי ועדה
מהקואליציה ,יכהנו בוועדה  4מהקואליציה .הקואליציה תודיע לפני
ההצבעה מי יהיו  4החברים  .במקום אחד  1ועדה מהאופוזיציה יכהנו
בו ועדה  2חברי אופוזיציה .האופוזיציה תודיע מי החבר הנוסף
בישיבה הבאה.

בעד ( ) 4

החלטה :

איציק ציזר ,אלעני הס זהר ,יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.

הוחלט ברוב קולות לקבל הצעתו של ראש העיר :הייצוג הסיעתי
היחסי מתקיים ,כמעט כל סיעות הבית מיוצגות בוועדה לתכנון
ובנייה ,ובנוסף לכך חברת האופוזיציה הגב' אביגיל דנוך הצהירה גם
שהי א תומכת במועמדותה של ליאת ארבל לחברת הוועדה כחברה
שישית ולכן ההרכב עונה על הייצוג.

בעד ( ) 9

ישראל גל ,נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקבי ,גיל מיכלס ,ליאת
ארבל ,אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה.

ב .ד יון בנושא ריצוף באבנים משתלבות (הצעתו של איציק ציזר).

מר ישראל גל :

תודה רבה .כן .סעיף הבאה .הצעה לסדר הבאה ,בבקשה.

מי ,ציזר?

מר איציק ציזר :

אני .אני מקווה שההצעה לסדר הזאת לא תיכנס
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לאופוזיציה  -קואליציה .ראיתי ב  2 -מקומות שלדעתי חסר אבנים משתלבות ,אני
אש מח מאוד אם יעשו את זה .ההצעה היא פשוטה ,אומרת בפני עצמה.

מר ישראל גל :

אני אענה לך בקצרה ,ציזר.

מר שי דבורה :

לא נאשר את זה?

מר ישראל גל :

ציזר ,מעולם מועצת העיר ,ואני מעריך את העבודה שלך,

לא עוסקת באבן שבורה פה ואבן שבורה שם .לא עושים את זה גם בדירק טוריונים
פה ובדירקטוריונים אחרים .זה לא מכובד .אבל מי שעושה את זה בדרך

כלל

ונהוג ומקובל שעושה את זה ,זה אנשי המקצוע כאמור .גדי לייכטר הוא מנכ"ל
העירייה ,והוא יו"ר צוות הנדסי ,שיושב עם כל אנשי המקצוע .טענות כאלה
צריכות להיות מועברות אליו .לכן אני אומר ,בשמ חה רבה ,אם אתה רוצה ,תעביר
לו את זה ,הוא יעשה את זה .מועצת העיר לא דנה על ספסל בגינה כזאת.

מר איציק ציזר :

זה תב"ר.

מר ישראל גל :

היא לא דנה על ספסל בגינה כזאת ולא דנה .וגם

תב"רים ,כפי שאתה יודע ,ואתה היית תמיד פדנט איפה האומדנים ומי עשה ,תמיד
עוברים ד רך צוות הנדסי.

מר איציק ציזר :

הדגשתי ,כתבתי.

מר ישראל גל :

שנייה .ולכן ,הצעתך יכולה לעבור אליהם לטיפול אם

אתה רוצה ,וזה יהיה הדבר הכי נכון .אני מציע לך להעביר את זה ,גדי ישמח לקבל
את זה ,ונמשיך עם זה הלאה.
36

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 35/15

מר איציק ציזר :

אני מכבד מאוד את בקשתך ,אבל לאור זה שביקשנו לפני

שנתיים להקים קבוצת נשים בכדורסל ,ואמרו לנו 'אל תצביעו ,תעבירו את זה
לוועדת ה ספורט' .ואז ועדת הספורט ,לא רק שלא התכנסה ,אפילו לא דנה בזה.

??? :

למה? דנה ,דנה.

מר איציק ציזר :

שנייה ,שנייה .וגם תשובה 'לא' זה בסדר .ולא חזרו

לשולחן ואמרו 'אולי כן ,אולי לא' ,אולי בעוד שנה .אני מבקש להביא את זה
להצבעה.

מר ישראל גל :

אוקיי ,אז יש לי הצעה נגדית גם לעניין זה.

מר איציק ציזר :

מצוין.

מר ישראל גל :

הצעתי הנגדית היא שמר איציק כאחד שאוהב לסייר

ברחובות ולהעביר את ...יצטרף כחבר מן המניין ל צוות הנדסי שמתכנס מתי ,גדי?

מר גדי לייכטר:

מחר בבוקר.

מר ישראל גל :

מחר בבוקר במקרה זה .יציע את הצעותיו שם ,והן

תתקבלנה בברכה לא רק על  2מדרכות פה ועל מדרכה שם ,אלא גם על ספסל פה
וגם על סככה שם ,וגם על גינה ציבורית שם ,ובכל מקום.

מר רון מלכה:

באופן קבוע לצוות הנדסי?

מר ישראל גל :

אני מציע לו שיצטרף באופן קבוע לצוות הנדסי .כנראה

הוא לא ירצה.
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מר איציק ציזר :

אני רוצה לקרוא את ההצעה שלי .אני רק רוצה להגיד

שהדיון ,מי שלא יודע ,זה בסך הכל להשלים רחבה מרוצפת ליד הגנים של עבר
הירדן ,איפה שהצופים עושים שם פעילות .הבן שלי מדריך שלם ,הבן שלך חניך שם
אדון כחלון ,לבין גדר הדיון למגרש צ'יינין ...המתחם היפה מאוד שנבנה על ידכם,
סטריט ...שיש רצועה חולית בשיפוע.

מר נפתלי כהן :

מה ההצעה שלך?

מר איציק ציזר :

אל תפריע לי אתה שם בפינה .הצעת ההחלטה :מועצת

העיר מאשרת את העבודות מתוך תב"ר מדרכות וכבישים .דרך אגב ,ישראל ,גם
אתה יודע שמתוך התב"ר הזה אפשר להוציא במהירות ולעשות את זה .אבל זה
בסדר.

מר ישראל גל :

זה לא המקום במועצת העיר.

מר איציק ציזר :

באם אין בתב"ר את הסכום הנדרש ,או באם נדרש תב"ר

מיוחד לעניין זה ,גם א ת זה כתבתי ,אזי המועצה מבקשת שנושא זה יעלה לאישור
בוועדת הכספים הקרובה .עכשיו תעשה מי בעד ,מי נגד ,ונראה מה אתם...

מר ישראל גל :

ציזר ,הצעתי לך ,יושב פה מנכ"ל העירייה ,שתעביר את

זה.
(מדברים ביחד)
מר ישראל גל :

חברים ,אני אעלה את ההצעה שלי מחדש ,והיא תה יה

מנוסחת היטב .אל תדאגו.

מר נפתלי כהן :

ציזר ,מאחר וההצעות שלך הן די פופוליסטיות -
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מר איציק ציזר :

אפשר להצביע ,ישראל?

מר נפתלי כהן :

לא עשית את זה כשהיית אחראי.

מר ישראל גל :

תן לו לדבר .אמנם אתה איש...

מר איציק ציזר :

אבל היינו בהצבעות.

מר יש ראל גל :

אבל הוא רצה להתבטא.

מר איציק ציזר :

אה ,הוא רוצה לדבר נפתלי?

מר נפתלי כהן :

לא ,אתה רצית להשמיע את קולך לפרוטוקול ,זה בסדר.

מר ישראל גל :

נכון שזה לא נוח לך לשמוע .אבל אתה יכול לכבד גם

אנשים נחותים ממך.

מר איציק ציזר :

בואו נשמע את נפתלי.

מר ישראל גל :

גם אנשים נחותים ממך אתה יכול לשמוע.

מר נפתלי כהן :

מאחר ויש לך המון זמן להסתובב ברחובות .באמת ,מה

שהציע ישראל ,לבוא לצוות הנדסי ,תעשה את השליחות שלך נאמנה לבוחרים שלך
ולתושבים ,ואז תראה באמת מה היעילות שלך ,ולא רק בדיבורים.

מר איציק ציז ר :

לי אתה אומר דיבורים? לאחד שמרוויח את ה 28,000 -
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 ,₪ועושה רבע ממה שאני עושה .אתה אומר לי דיבורים? אתה מקבל פה כסף על
ישיבה שאתה יושב .אנחנו בהתנדבות כולם.

גב' הרציקוביץ יעל:

?₪ 28,000

מר איציק ציזר :

אתה מדבר על לעשות? חוץ מלדבר ,אתה לא יודע שום

דבר.

מר עמי כחלון :

די ,די ,מספיק.

גב' אלעני הס זוהר:

בואו נתקדם.

מר יעקובי ירון :

אני רק רוצה לציין ,שלגבי השטח ...הצופים רוצים

לשים שם מבנה יביל ,אז צריך לראות...

מר ישראל גל :

רבותיי ,מאחר והצעתו של ציזר היא פופוליסטית -

מר איציק ציזר :

לבנות מדרכה פ ופוליסטית?

מר ישראל גל :

אני יכול להעלות את הצעתי? מאחר והצעתו של ציזר

היא פופוליסטית ,והיא באה לעקוף את אנשי המקצוע בעירייה שאנחנו סומכים
עליהם בנושא הזה ,והיא חורגת מהמינהל התקין שצריך לעבור את כל הסדרים,
וכל מטרתה להפוך את מועצת העיר לחוכא והיטלולא שע וסקת בספסל ולא בדברים
המהותיים שמועצת העיר צריכה להתעסק .אני ממליץ לציזר להצטרף כחבר מן
המניין ,ואני אשמח מאוד שנראה אותו שם נותן בפורום המתאים את כל הצעותיו
בצוות ההנדסי .מי בעד ההצעה של ציזר?
40

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 35/15

מר גדי לייכטר:

ציזר ,זוהר ,יעל ושי.

מר ישראל גל :

מי בעד ההצעה שלי? בהצלחה ,ציזר ,בעבודה .נראה כמה

ישיבות תגיע.

מר גדי לייכטר:

נפתלי ,דאלי ,ירון ,גיל ,ליאת ,אלונה ,עמי ,רון...

מר איציק ציזר :

 ...תצביע ...ח בל שאתה עושה פארסה...

מר ישראל גל :

אמרנו לך ,ציזר ,אנחנו מצטערים שאנחנו אנשים

נחותים.

מר איציק ציז ר :

אני יודע שאתם מעריכים אותי מאוד .נורא מחמיא לי.

מר ישראל גל :

אנחנו אוהבים אותך מאוד.

מר איציק ציזר :

אבל חבורה של אנשים מצביעה פה בלי לשאול את הבן

אדם שהוא רוצה .כולם .איך אמר פעם סבו ,מריונטות כולכם.

מר ישראל גל :

לא ,אתה אליטה.

מר איציק ציז ר :

מריונטות ,מריונטות .ואני משתמש במשפט של סבו,

למה הגענו? למה הגענו?

מר ישראל גל :

גיל ,גיל ,תיגע בו ותעביר את זה שיעבור לנו קצת...

מהדם הכחול.
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גב' בומגרטן אלונה:

ציזר ,הוא אמר...

מר ישראל גל :

ציזר ,למה אתה מתנגד ללכת קצת לתרום ,להביא את

ההצעות? צ

מר איציק ציזר :

אני אמרתי שאני מתנגד? לא שאלת אותי בכלל.

מר ישראל גל :

אמרתי לך...

מר איציק ציזר :

שאלת אותי אם אני רוצה ,לא רוצה? אני הצבעתי בעד

ההצעה שאני הבאתי ,לא בעד ההצעה שלך.

מר ישראל גל :

אני אשמח מאוד ,ציזר ,תביא את כל ההצעות שלך .מה

קרה? קצת עבודה אתה נכנס ללחץ חוץ מפופוליזם? מה קרה? קצת עבודה.

הצעה:

הצעתו של איציק ציזר בנושא ריצוף אבנים משתלבות כדלקמן:
מועצת העיר מאשרת את העבודות מתוך תב"ר מדרכות וכבישים.
באם אין בתב"ר את הסכום הנדרש ,או באם נדרש תב"ר מיוחד
לעניין זה ,אזי המועצה מבקשת שנושא זה יעלה לאישור בוועדת
הכספים הקרובה.

בעד ( ) 4

איציק ציזר ,אלעני הס זהר ,יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.
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החלטה :

הוחלט ברוב קולות לקבל את ה צעתו של ראש העיר בנושא ריצוף
א בנ ים מש ת לבות כדלקמן :מאחר והצעתו של ציזר היא פופוליסטית,
והיא באה לעקוף את אנשי ה מקצוע בעירייה שאנחנו סומכים עליהם
בנושא הזה ,והיא חורגת מהמינהל התקין שצריך לעבור את כל
הסדרים ,וכל מטרתה להפוך את מועצת העיר לחוכא והיטלולא
שעוסקת בספסל ולא בדברים המהותיים שמועצת העיר צריכה
להתעסק .אני ממליץ לציזר להצטרף כחבר מן המניין ,ואני אשמח
מאוד שנ ראה אותו שם נותן בפורום המתאים את כל הצעותיו בצוות
ההנדסי.

בעד ( ) 9

ישראל גל ,נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקבי ,גיל מיכלס,
ליאת ארבל ,אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה.

ג .דיון בנושא אזרחים ותיקים (הצעתו של שי דבורה).

מר ישראל גל :

א זרחים ותיקים ,בבקשה ,ש ייקה.

מר שי דבורה :

ערב טוב ,שלום .תראו ,הגמלאים הם אנשים ותיקים

בקרית אונו ,כמו בכל עיר .צריך להוקיר את האנשים האלה .להוקיר את התושבים
הוותיקים ,וצריך לפי הבנתי וכולם יסכימו איתי ,לארגן חודש בשנה ,לקבוע
פעילויות מיוחדות לאנשים היקר ים האלה .אני מציע ,כתבתי פה בהצעה שמועצת
העיר תקים ועדה ,ראש העיר רוצה להקים ועדה .העיקר שתקום ועדה שתיתן להם -

גב' הרציקוביץ יעל:

יש ועדה...

מר שי דבורה :

לא מתכנסת.
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גב' אלעני הס זוהר:

יש ועדה והיא לא מתכנסת.

מר שי דבורה :

יש פה  30ועדות ,לא מכנסים אותן.

מר איציק ציזר :

מה ,מה לא מתכנס?

מר שי דבורה :

הוועדות האלה.

מר איציק ציזר :

מה ,יש ועדות שלא מתכנסות? לא יכול להיות .מה אתה

מדבר .שי ,באמת.

מר שי דבורה :

מתכנסות פעם ב  10 -שנים.

מר ישראל גל :

שי ,גמרת ,אפשר להשיב?

מר שי דבורה :

כן.

מר ישראל גל :

שייקה ,מאחר ואני לא יכול להקריא ,אני מצטער ,אני

נותן פשוט...

גב' הרציקוביץ יעל:

למה? קודם הקראת יפה.

מר שי דבורה :

המנכ"ל יקריא ונאשר את ההצעה.

מר ישראל גל :

שנייה ,אז אני נותן לגדי להקריא .רק שתדע מה קרה

בעיר בחודש האחרון.
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מר שי דבורה :

לא חשוב מה קרה לעיר .אני יש לי הצעה לסדר יום.

מר ישראל גל :

שנייה ,אבל עונה לך גדי .אתה מוכן להקשיב?

מר שי דבורה :

כן.

מר ישראל גל :

תודה ,המנכ"ל רוצה להקריא.

מר שי דבורה :

בבקשה ,גדי.

מר גדי לייכטר:

לגבי האירועים שהיו בחודש הגמלאים.

מר ישראל גל :

חודש אוקטובר האחרון.

מר גדי לייכטר:

מ  11.10 -עד  , 11.11אז אני רץ על זה בסדר לפי תאריכים

פחות או יותר .ככה ,ב  11.10 -היתה להקת הגבעטרון לגמלאים .אירוע אחד ,אירוע
שני .התאפשר להם נופש בברצלונה על בסיס חצי פנסיון.פ ב  14.10 -אירוע חגיגי של
כל הגמלאים בבר יכה עם כל מיני הופעות והפעלות .ב  20.10 -היה להם בחינם
שיאצו על ידי מתנדבת .ב  20.10 -עוד פעם הצגה בעלות מינימאלית .ב  26.10 -היתה
הרצאה של דיאלוג עם זמן ודיאלוג עם מרצים .ב  26.10 -טיול לצפון במחיר מוזל.
ב  27.10 -היה מרתון קטעי סרטים ,כולל הרצאה ודיון .ב  28.10 -היה להם יום
תרבות במוזיאון ישראל ,גם בעלות מינימאלית .ב  4.11 -הרצאה בנושא השפעת
הפעילות הגופנית על השינויים בגיל השלישי .ב  8 -עד ה  , 12 -מי שרצה היה לו נופש
מוזל במלון הוד בים המלח .ב  9.11 -שוב דיאלוג בנושא המוזיאון .ב  9.11 -היתה
חנוכה של מרכז היום המחודש.
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מר ישר אל גל :

שהושקע בו  6.5מיליון .₪

מר גדי לייכטר:

וב  , 10.11 -הרצאה בנושא שיפור הזיכרון וחידוד המוח.

זה רק הפעילויות הנוספות שהיו לגבי חודש הגמלאים ,בנוסף לכל הפעילות
השגרתית של אגף הרווחה.

מר ישראל גל :

זה בנוסף לפעילות .שי ,אני רוצה להגיד לך ,הוועדה

לגמל אים בראשותו של משה דאלי ,שעובדת בשיתוף עמותת עלה ,שעובדת בשיתוף
עם מחלקת הרווחה ,ציפי רוט ,עושים רבות .אני יודע את דאגתך ואת אהבתך
לגמלאים ,שהיא אמיתית וכנה .אתה יכול ביחד עם משה דאלי ,יחד עם הרווחה.

מר שי דבורה :

אני מביא הצעה לסדר ...אני אוהב את משה ,ג דלתי

איתו .מה קשור להצעה לסדר יום שלי .אני לא מבין ,באמת? לא הבנתי.

מר ישראל גל :

מה ההצעה לסדר יום שלך? היא משום מה לא כתובה.

מר שי דבורה :

חברים יקרים ,אני מציע ,שמועצת העיר תחליט שחודש

בשנה ייוחד לטובת ורווחת גמלאי העיר.

מר ישראל גל :

עושים.

מר גדי לייכטר:

אבל כבר היה.

מר שי דבורה :

הבנתי.

מר נפתלי כהן :

אבל זה יהיה.
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מר ישראל גל :

אבל הוא מדבר על השנה הבאה ,הוא צודק .ושנה הבאה

יהיה גם.

מר שי דבורה :

כל השנים הבאות ,בלי טובות ,בלי גחמות ,בלי עניין של

פוליטיקה.

מר ישראל גל :

צודק .יהיה ג ם שנה הבאה ,ואני אומר לך ,יחד עם דאלי

תעשו את זה .יאללה.

מר איציק ציזר :

ותצטרף גם לצוות הנדסי בנושא הזה.

מר ישראל גל :

הוא חבר בוועדה.

מר שי דבורה :

חברים ,זה סעיף אחד .סעיף שני ,העירייה תקצה תקציב

מיוחד במטרה לאפשר פעילויות בעלות מינימאלית ,וחלק לל א תשלום.

מר ישראל גל :

אוקיי.

מר שי דבורה :

והצחוק הזה ,זה מראה שאתה לא רציני .לא רק להצעות

שלי ,גם לגמלאים .אני מסתכל על האנשים האלה שתרמו פה ,הקימו את קרית
אונו .ותגידי פופוליסטיקה מפה עד שנה הבאה .אבל ההצעה שלי אני אביא אותה,
זה תפקיד של חבר מועצה .סך הכל מה יש לנו פה .לשבת פה ,חוץ מהקפה ,להביא
הצעות לסדר חשובות ...הצעה חשובה.

מר ישראל גל :

ההצעה שלך מקובלת ...להצטרף לעשייה.

מר שי דבורה :

אני לא קשור...
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מר ישראל גל :

אתה לא קשור לעשייה? אני קורא להצטרף לעשייה.

מר שי דבורה :

אני מכבד את דאלי ,איש יקר מאוד ,אני אוהב אותו.

מר ישראל גל :

נו ,אז מה הבעיה?

מר שי דבורה :

אין קשר לפעילות שלו .אני הבאתי הצעה לסדר יום

שקרית אונו -

מר נפתלי כהן :

אבל זה קיים.

מר ישראל גל :

אבל זה קיים ...רק בחודש האחרון.

מר שי דבורה :

נפתלי ,תן לי ,תן לי ,אחי.

מר נפתלי כהן :

אבל שתהיה בריא ,אחי ,זה קיים כל שנה חודש של

הגמלאים.

מר שי דבורה :

נפתלי ,תן לי ,הבנתי.

מר נפתלי כהן :

זה קיים.

מר שי דבורה :

בסדר ,קיים ,זה אתה אומר.

מר נפתלי כהן :

אז מה אתה מביא ,הצעה שכבר קיים.
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מר שי דבורה :

לא ראיתי כלום ולא שמעתי כלום ,עזוב.

מר נפתלי כהן :

אז אתה לא עוקב.

מר שי דבורה :

אתה מקשקש.

מר נפתלי כהן :

אבל זה קיים.

מר שי דבורה :

זה לא נכון ,עזוב .אל תבלבל אותי.

(מדברים ביחד)
מר עמי כחלון :

יש לי החלטה מגשרת ,אם אפשר .לא נגדך.

מר שי דבורה :

ההצעה היא פשוטה.

מר עמי כחלון :

פשוטה ,מה ששי הקריא ,אומר ראש העיר שעקרונית

העירייה כן עושה ,אז בואו נצביע ביחד עם שי.

מר ישראל גל :

הצעה משולבת.

מר עמי כחלון :

 ...אנחנו עושים ותודה...

מר ישראל גל :

מאחר והעירייה עושה את זה ,אנחנו ממשיכים לעשות.

מר שי דבורה :

ל א ,אבל אתה סותר את שלי.

מר עמי כחלון :

ההצעה לסדר של שי מתקבלת.
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מר ישראל גל :

בסדר ,ההצעה לסדר של שי ...לזה שממשיכים לעשות.

מר שי דבורה :

לא ,מי בעד? גדי.

(מדברים ביחד)
מר ישראל גל :

משה וזה תמשיכו לעשות ,שי דוחף עוד ,אנחנו מקבלים

את ההצעה של שי.

מר שי דבורה :

הצעה לסדר ,אחי.

מר ישראל גל :

קיבלנו את ההצעה ,נו .קיבלנו את ההצעה והוספנו אליה

את מה שנעשה גם.

מר נפתלי כהן :

 ...שותף לעשייה.

מר ישראל גל :

וקוראים לך גם להיות שותף לעשייה.

מר שי דבורה :

תודה רבה.

מר ישראל גל :

פה אחד קיבלו את ההצ עה שלך.

מר איציק ציזר :

איך אוהבים אותך.

גב' הרציקוביץ יעל:

איזה כיף לך.

החלטה :

הוחלט פה אחד לקבל את הצעתו לסדר של שי דבורה בנושא אזרחים
ותיקים ומציינים כי אכן ממשיכים לפעול בנושא ומזמינים את חבר
המועצה שי דבורה להיות שותף לעשייה.
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בעד

.4

פה אחד.

אישור תקנון מעודכן תאגיד המים.

מר ישראל גל :

איפה דוד עוזר ,הוא עוד פה? חברים ,דוד עוזר ,בקצרה.

אנחנו כבר אישרנו את תקנון תאגיד המים.

מר דוד עוזר :

אישרתם את התקנון.

מר ישראל גל :

בואו נעשה את זה קצר .אישרנו את תקנון תאגיד המים

בדקה ה  90 -על מנת לקבל את המענקים .בזמנו אישרו לנו את המענקים ,קיבלנו
את חלקם .הממונה על התאגידים ביקשה עוד מספר שינויים כי היא לא הספיקה
לעבור על זה ,כי אנחנו עשינו לה את זה בדקה ה  90 -עם יהוד .ישבנו עם יהוד
ואיתם ביחד ,בבקשה דוד.

מר דוד עוזר :

גם התקנון וגם ההסכם.

מר ישראל גל :

ההסכם ,כן.

מר דוד עוזר :

גם ההסכם בין התאגיד לעיריית יהוד מונוסון.

מר ישראל גל :

אתה לא צריך להרים את זה ,כי זה לא רמקול...

מר רון מלכה:

זה לא מיקרופון.

מר ישראל גל :

זה רק בשביל להקליט.
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מר דוד עוזר :

עו"ד יוגב מינס ,מהמשרד של עופר שפיר ,שה וא עבד על

כל השינויים וגם על ההסכמים ,הוא ייתן את זה בקצרה.

עו"ד יוגב מינס :

אז ככה ,כמו שישראל ציין ,מועצת העיר אישרה כבר את

הסכם ההצטרפות ואת התקנון .ניתן אישור עקרוני על ידי הממונה על התאגידים.
במסגרת הדיאלוג שהיה אחרי האישור העקרוני .רשות המים ביקשה להוסיף כמה
שינויים ,חייב להגיד לא מהותיים לתקנון .וגם לא כל כך מהותיים להסכם .אני לא
יודע אם ראיתם את דברי ההסבר.

מר איציק ציזר :

 ...כל הבקשות זה של רשות המים?

עו"ד יוגב מינס :

כן.

מר דוד עוזר :

כן.

מר איציק ציזר :

כל זה בקשות של רשות המים?

מר ד וד עוזר :

של הממונה על תאגידי המים.

מר ישראל גל :

אפשר להביא להצבעה?

מר מיכלס גיל :

יהוד אישרה את זה?

מר ישראל גל :

יהוד במועצת העיר -

מר דוד עוזר :

כן ,יהוד עכשיו מעבירה את ההסכמים האלה.
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מר ישראל גל :

יהוד

הסכימה.

דירקטוריון

המים...

בניגוד

לפעם

ה קודמת שאנחנו אמרנו שרק אחרי ישיבת מועצת העיר של יהוד נעשה את זה .יש
הסכמה קולקטיבית ,אז אני לא צריך לחכות .ישיבת המועצה שלהם ,לדעתי
מכנסים אותה שבוע הבא ,אז אנחנו עדיין עושים את זה.

מר דוד עוזר :

יעלה מקליס אמרה שהם גם מאשרים.

מר ישראל גל :

כן ,מי בעד?

מר גדי לייכטר:

פה אחד.

מר שי דבורה :

לא פה אחד ,אני נגד.

מר ישראל גל :

שי דבורה...

מר שי דבורה :

לא משתתף בהצבעה.

מר ישראל גל :

שי דבורה לא משתתף .מה ,שי? אנחנו היינו איתך קודם.

מר נפתלי כהן :

אין לא משתתף.

מר גדי לייכטר:

זה נמנע .אתה נמנע?

מר שי דבורה :

אני נגד.

מר גדי לייכטר:

נגד?...
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מר ישראל גל :

רגע ,אתה רוצה להגיד משהו?

מר שי דבורה :

לא.

מר ישראל גל :

אבל לא נמנעת ולא השתתפת?

גב' אלעני הס זוהר:

למה ,הוא אמר הוא נגד.

מר נפתלי כהן :

נגד.

מר ישראל גל :

תודה רבה .דוד ,תודה רבה ,מודים לכם ,שיהיה

בהצלחה .עמי ,תפסיק לסגור דילים עם אנדה כל הזמן .אנדה ואתה מתחבאים שם
בקצה.

גב' בומגרטן אלונה:

יש עתיד....

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר תקנון מעודכן תאגיד המים.

בעד ( ) 12

ישראל גל ,גיל מיכלס ,ירון יעקבי ,משה דאלי ,כהן נפתלי,
אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה ,איציק ציזר ,אלעני הס זהר,
ליאת ארבל ,יעל הרציקוביץ.

נגד ( ) 1

שי דבורה.

נמנע ( ) 0

.5

אישור מועצת העיר לחוזה הקצאת קרקע למתן זכות שימוש לעמותת
שיבת ציון של עולי תימן בקרית אונו.
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מר גדי לייכטר:

הסעיף הבא – אישור מועצת העיר לחוזה הקצאת קרקע

למתן זכות שימוש לעמותת שיבת ציון של עולי תימן בקרית אונו.

מר ישראל גל :

אומיד ,היתה איזו עו"ד איתך ,לא? היום כל אחד הולך

פה עם עו"ד .כן ,בבקשה ,ציזר.

מר איציק ציזר :

שיבת ציון?...

מר ישראל ג ל :

יש אליהו הנביא זה של לוס אנג'לס ו...

מר איציק ציזר :

זה אלו שרוצים להרחיב לכיוון ה?...

מר ישראל גל :

אלה שנתנו להם עד הגדר ,לא מעבר לגדר.

מר איציק ציזר :

אני רוצה רגע להבין ,מה שאנחנו ...היום ,זה כולל

ההרחבה?

מר ישראל גל :

לא .ההרחבה זה הרחבה ,הם צריכים להגיש בקשה.

מר איציק ציזר :

כלומר ,אנחנו מצביעים על המצב הקיים היום הקצאה?

מר ישראל גל :

עד הגדר ,לא מעבר לגדר .הם דרשו מעבר לגדר.

מר איציק ציזר :

היום אין להם עד לגדר?

מר ישראל גל :

לא ,היום יש להם גדר .לא בנוי .הגדר כאילו שלהם
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סוגרת את ה גינה שלהם.

מר איציק ציזר :

אבל אז הם ביקשו -

מר ישראל גל :

מעבר ,לא נתנו להם.

מר איציק ציזר :

לא נתנו להם?

מר ישראל גל :

לא.

מר איציק ציזר :

אנחנו מקצים על מה שיש?

מר ישראל גל :

קיים ,כן.

מר איציק ציזר :

שלא יגידו אחר כך הצבעתם...

מר ישראל ג ל :

כן ,כן .הנה ,אומיד יגיד לך .אומיד.

מר אומיד סולימאן:

ההקצאה היא לבית כנסת שיבת ציון .רק טעות אחת

קטנה.

מר ישראל גל :

רק תעשה את זה קצר ,כמו שאלון רום אומר.

מר אומיד סולימאן:

קצר מאוד .בחוזה שצורף רשמנו בטעות שטח של 910

מ"ר.

מר ישראל גל :

שזה מע בר לגדר?
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מר אומיד סולימאן:

שזה מעבר לגדר .אבל בתשריט שסימנו ,החרגנו את זה.

מר ישראל גל :

ואז עשית את המדידות מחדש?

מר אומיד סולימאן:

אוקיי? כלומר ,יש טעות טכנית.

מר מיכלס גיל :

כמה מטר עכשיו?

מר ישראל גל :

כמה מטרים עכשיו שזה עד הגדר?

מר אומיד ס ולימאן:

המגרש הוא -

עורכת דין :

 760מ"ר.

מר אומיד סולימאן:

המגרש הוא  910מ"ר ,ועד הגדר זה  760מ"ר.

מר איציק ציזר :

על מה אנחנו מצביעים?

מר אומיד סולימאן:

 760מ"ר.

מר איציק ציזר :

מצוין.

מר אומיד סולימאן:

רגע ,ציזר ,למרות שבהסכם בטיוטה שהגשנו ,ב טעות

רשום...

מר ישראל גל :

אבל זו טעות...
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(מדברים ביחד)
מר שי דבורה :

אני שואל ,למה לא להעביר את כל הקרקעות של בתי

הכנסת ...פעם אחת?

מר ישראל גל :

כל עמותה ועמותה היא בפני עצמה.

עורכת דין :

כל עמותה והתנאים שלה.

מר שי דבורה :

להביא את זה פעם אחת.

מר ישראל גל :

לא ,שי ,יש תהליך .שנייה ,תן לי להסביר .זה חייב

לעבור תהליך של ועדת הקצאות ,פרסום אחד ,פרסום שני.

עו"ד אלון רום:

בדיקה של נאותות שלהם .לא ניתן לעשות את זה...

מר שי דבורה :

רגע ,מה המטרות של אותה?...

מר ישראל גל :

בית כנסת.

מר שי דבו רה :

בית כנסת?

מר ישראל גל :

כן ,בית כנסת בהתאם להיתר בתב"ע.

מר יעקובי ירון :

יש לי שאלה ,אני ראיתי בחוזה שמס שבח מקרקעין בגין

עסקה זו ,אם יחול ,יחול על העירייה וישולם על ידה .למה?

מר נפתלי כהן :

אין מס ,אין מס.
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מר יעקובי ירון :

אז למה צריך את הסעי ף הזה?

מר גדי לייכטר:

זה סעיף כללי.

עו"ד אלון רום:

זה סעיף דקלרטיבי ,שמחויב שיהיה ,למרות שהמצב

המשפטי בעשרות שנים האחרונות גם לא הולך להשתנות.

מר נפתלי כהן :

זה נוהל של משרד הפנים.

מר יעקובי ירון :

 ...שזה יחול על העמותה .למה אנחנו צריכים?...

ע ו"ד יוגב מינס :

כי העמותה לא רוכשת את הזכויות האלה.

גב' בומגרטן אלונה:

ירון ,מס שבח משלם טעים המוכר.

מר גדי לייכטר:

מי בעד? ירים את היד.

מר ישראל גל :

פה אחד.

מר גדי לייכטר:

פה אחד? פה אחד.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר חוזה הקצאת קרקע למתן זכות שימ וש
לעמותת שיבת ציון של עולי תימן בקרית אונו .עפ"י נוסח החלטה
מצורף.

בעד

פה אחד.
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.6

אישור מועצת העיר לחוזה הקצאת קרקע למתן זכות שימוש לעמותת
בית כנסת גריבה עולי לוב קרית אונו .עפ"י נוסח החלטה מצורף

מר ישראל גל :

ההקצאה השנייה ,גריבה.

מר איציק ציזר :

או תו דבר על אותו קונטור השנייה?

מר ישראל גל :

אותו דבר מה שהיה...

מר איציק ציזר :

לא ,היד הזאת לא הבנתי .אמר כן ,ועשית כזה תנועה עם

הגוף.

מר ישראל גל :

לא ,לא על הקונטור של המבנה ,על ה...

עורכת דין :

החוזה הוא אותו חוזה בהתאמות הנדרשות לשטח.

מר אי ציק ציזר :

מה זה בהתאמות הנדרשות?

עו"ד יוגב מינס :

בוא אני אסביר ,תראה ,בחלקה  301יש כמה מבנים .יש

את העמותה לקשיש ויש את בית כנסת גריבה .אנחנו לקחנו את חלקה  , 301עשינו
זיקת הנאה וחילקנו לפי המצב הקיים בשטח ,לפי הגדרות ,את החלקה הגדולה
הזאת .חילקנו אותה לחלקה  , 301/1שזה בית הקשיש ,שאותה הקצינו ,ואת החלק
השני של  , 301/3במצב שלו של הגדר שהוא נמצא היום ,אנחנו מקצים לו את
הקרקע הזאת בקונטור של הגדר...
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מר איציק ציזר :

אני שואל שאלה ברורה ,האם הם מקבלים יותר שטח

ממה שיש להם היום?

עו"ד יוגב מינס :

לא .מה שמו גדר היום.

מר איציק ציזר :

זה הכל.

מר שי דבורה :

אני שואל את השאלה ...למטרת פעילות בית הכנסת ,או

למשהו נוסף?

??? :

אחר כך יעשו פינוי  -בינוי כמו שאמרנו.

מר שי דבורה :

תן לי ,תהיה רציני .מה אתה אומר?

מר ישראל גל :

כתוב בפרסום ,תגיד לו.

עורכת דין :

בפעילות בית הכנסת.

מר ישראל גל :

לא ,לא ,להפעלת בית כנסת .כמו שרשום בפרסומים

משנת  2013ומשנת . 2014

מר גדי לייכטר:

מי בעד? פה אחד.

מר ישראל גל :

תודה רבה .נשחרר את עוה"ד ,נאחל לה בהצלחה בהמשך

הדרך.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר חוזה הקצאת קרקע למתן ז כות שימוש
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לעמותת בית כנסת גריבה עולי לוב קרית אונו .עפ"י נוסח החלטה
מצורף.
בעד

.7

פה אחד

אישור המלצה על נציגי ציבור לשתי ועדות ערר בתחום מחוז תל אביב,
עו"ד אילן ג'ורג'י ועו"ד תמיר אבני.

מר גדי לייכטר:

סעיף  – 7אישור המלצה על נציגי ציבור ל  2 -ועדות ערר

בתחום מחוז תל אביב ,עו"ד אילן ג'ורג'י ועו"ד תמיר אבני.

מר איציק ציזר :

תסביר לנו רגע מה זה הוועדות האלו.

מר ישראל גל :

אני אסביר .יש ועדות ערר בוועדה המחוזית .הם לא

יכולים לדון בקרית אונו .נניח יש בקרית אונו ועדות ערר מיוחדות ,מביאים נציג
ציבור מעיר א חרת...

מר איציק ציזר :

אבל למה אנחנו צריכים להמליץ עליהם?

מר ישראל גל :

הם ביקשו מאיתנו בהמלצה של מועצת העיר ל 2 -

הנציגים ,שיוכלו לשבת בוועדות ערר של מישהו אחר .אחרי זה הם הולכים שם,
ואז בודקים אם הם מתאימים או לא מתאים.

מר איציק ציזר :

זה רק המלצה כמ ו ...עובדים ,או שזה משהו שחייבים

להביא המלצה?...

מר ישראל גל :

לא ,בלי לשלוח שלנו ,אז הם לא יכולים לקבל שם.
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מר איציק ציזר :

זאת אומרת ,כל אחד שנבחר לוועדת ערר ,צריך להביא

איזה עירייה שתומכת?

מר ישראל גל :

כן ,אישור ,כן.

מר עמי כחלון :

כמו שלנו יש נ ציגים חיצוניים.

מר איציק ציזר :

הם נציגי ציבור שם ,נכון?

מר ישראל גל :

כן.

מר איציק ציזר :

אבל שניהם הם אנשים פוליטיים ,איך הם נציגי ציבור?

מר ישראל גל :

למה הם אנשים פוליטיים? הם כבר לא אנשים פוליטיים.

מר איציק ציזר :

אילן ג'ורג'י התמודד לרשות ה עיר ,הלך לסיעה .זה שלא

נבחר ,סיפור אחר.

מר ישראל גל :

אז אתה יכול לכתוב מכתב שזה נציג פוליטי שאולי

יפסלו אותו.

מר איציק ציזר :

אני לא צריך לכתוב מכתב ,אני אומר את זה פה.

גב' בומגרטן אלונה:

מה אכפת לך? הוא הולך לעיר אחרת ,אין לו אינטרס.

מר יעקובי יר ון :

אני ראיתי אבל שתמיר אבני פרסם שהוא נציג לשכת
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עורכי הדין שם.

מר ישראל גל :

לא ,יש בוועדות של עורכי הדין.

גב' בומגרטן אלונה:

רגע ,הוא יו"ר ועדה -

מר ישראל גל :

תכנון ובנייה.

גב' ארבל ליאת:

 ...של לשכת עורכי הדין.

מר ישראל גל :

של לשכת עורכי הדין.

גב' בומגרטן אלונה:

אני דרך אגב ,יו"ר.

מר ישראל גל :

חברים ,אפשר להביא את זה להצבעה? מי בעד?

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,ירון ,גיל ,ליאת ,אלונה ,עמי ,רון,

וישראל.

מר ישראל גל :

מי נגד?

מר גדי לייכטר:

מי נמנע? ציזר ,יעל ושי.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר המלצה על נציגי ציבור לשתי ועדות ערר
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בתחום מחוז תל אביב ,עו"ד אילן ג'ורג'י ועו"ד תמיר אבני
בעד ( ) 9

ישראל גל ,כהן נפתלי ,משה דאלי ,גיל מיכלס ,ירון יעקבי,
ליאת ארבל ,אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה.

נמנע ( ) 3

.8

איציק ציזר ,יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.

אישור החלפת חבר בוועדת משנה לתכנון ובנייה – משה דאלי במקום
ירון יעקבי.

מר ישראל גל :

אישור החלפת חבר בוועדה לתכנון ובנייה – משה דאלי

במקום ירון יעקבי .מי בעד?

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,ירון ,גיל ,ליאת ,אלונה ,עמי ,רון

וישראל.

מר ישראל גל :

משה דאלי ,חבר שלך ,אתה לא מברך אותו?

מר ישראל גל :

מי נגד? מי נמנע?

מר גדי לייכטר:

נמנעים :ציזר ,זהר ,יעל ושי.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חבר בוועדת משנה לתכנון ובנייה –
משה דאלי במקום ירון יע קבי.

בעד ( ) 9

ישראל גל ,כהן נפתלי ,משה דאלי ,גיל מיכלס ,ירון יעקבי,
ליאת ארבל ,אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה.

נגד ( ) 0
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נמנע ( ) 4

.9

איציק ציזר ,אלעני הס זהר ,יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.

אישור חברי הוועדה וממלאי מקום בוועדת משנה לתכ נון ובנייה:
חבר – עמי כחלון

ממלא מקום – רון מלכה

חבר – משה דאלי

ממלאת מקום – אלונה בומגרטן

חברה – כוכבה קניסטר

ממלאת מקום – אביגיל דנוך

חבר – איציק ציזר

ממלאת מקום – יעל הרציקוביץ

חברה – ליאת ארבל

ממלא מקום – ירון יעקבי

חבר – גיל מיכלס

מ מלא מקום – שי דבורה

מר ישראל גל :

עכשיו ,על מנת לעשות סדר גם עם ממלאי המקום .אגב,

ממלאי המקום הם לא קשורים לשום נציגות כחבר בוועדה רגילה .אנחנו אומרים
ככה ,אלה החברים על מנת לעשות סדר :עמי כחלון – ממלא המקום שלו רון מלכה,
משה דאלי ,ממלאת המקום שלו אלונה ב ומגרטן ,כוכבה קניסטר – ממלאת המקום
שלה אביגיל דנוך ,איציק ציזר – ממלאת המקום שלו יעל הרציקוביץ ,ליאת ארבל
– ממלא המקום שלה ירון יעקבי ,גיל מילכס – ממלא המקום שלו שי דבורה.

מר איציק ציזר :

איזה כבוד ,שי .שאלו אותך ,אה?

מר שי דבורה :

ברור ,ברור שלא.

גב ' אלעני הס זוהר:

אפשר שאלה?

מר ישראל גל :

כן.

גב' אלעני הס זוהר:

אפשר

שמישהי
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מהקואליציה?

מר נפתלי כהן :

זה לא חברות.

גב' בומגרטן אלונה:

מה את רוצה ,תגידי.

מר ישראל גל :

תדברי שמות.

גב' אלעני הס זוהר:

האם זה בסדר שאביגיל תחליף את -

מר מיכלס גיל :

אין ברירה ,מתמטיקה.

מר ישראל גל :

סליחה ,אין שום בעיה.

גב' אלעני הס זוהר:

אני שואלת.

גב' ארבל ליאת:

גם שי מחליף את גיל.

מר ישראל גל :

המטרה של ממלא המקום ,בוא נאמר שגיל מיכלס לא

מגיע ,המטרה שהוועדה תהיה מלאה בחברים ,שלא ייווצר מצב שאני מתעמת עם
אנדה לבד ועם ציזר ,זה הכל .אז המטרה היא שתמיד יהיו חברים ויהיו מלא
חברים .אז אין שום בעיה ,מאחר והרכב המועצה הוא בסך הכל  , 15ויש  7כולל
היו"ר שצריך למלא את מקומו ,אז יש  . 14לכן אין שום בעיה.

גב' בומגרטן אלונה:

ישראל ,טעות גדולה .האופוזיציה יכולה לסל את גיל

מיכלס וכוכבה קניסטר ,ואז הם מביאים  2ממלאי מקום משלהם.
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מר ישראל גל :

בסדר גמור ,אז יהיה להם רוב אפילו .זה יכול להיות,

את יודעת ,איזה וירוס קטן .מי בעד?

מר גדי לייכטר:

פה אחד? פה אחד.

מר ישראל גל :

יפה ,תודה רבה.

מר שי ד בורה :

מי נגד?

מר ישראל גל :

לא פה אחד.

מר איציק ציזר :

איך פה אחד?  4לא מצביעים ואתם אומרים? רק נפתלי

יכול להגיד את זה 4 .לא מצביעים – פה אחד.

מר ישראל גל :

מה אתה רוצה מנפתלי.

מר נפתלי כהן :

אתה גמור .אני לא דיברתי מילה .אתה גמור לגמרי.

מר גדי לייכטר:

מי בעד? נפתלי ,דאלי ,ירון ,גיל ,ליאת ,אלון ,עמי ,רון

וישראל.

מר ישראל גל :

מי נגד?

מר גדי לייכטר:

נגד :ציזר ,זהר ,יעל ושי.

מר ישראל גל :

זה לא יפה להתנגד לשי...
68

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 35/15

מר נפתלי כהן :

שי ,אתה מתנגד לעצמך?

מר ישראל גל :

הוא יכול לוותר על המקום של ו לזהר.

מר איציק ציזר :

שי ,תראה ,בישיבה אחת בחרו אותי לוועדת הנדסה,

אותך לוועדת בניין ערים .תשמע ,זה חלום ליל קיץ ,חלום ליל קיץ.

מר שי דבורה :

לא שואלים אותנו כאן.

מר נפתלי כהן :

תראה ,יצאת בהון גדול .באת תפרן ,יצא בהון גדול

מהישיבה הזאת.

מר ישראל גל :

רגע ,מה אתה רוצה שאנחנו נעשה ,אתה רוצה שאנחנו

נימנע בהחלפה שלך? אז בואו נימנע כולנו ,ציזר רק יעשה את ההחלפה שלו.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר חברי הוועדה וממלאי מקום בוועדת משנה
לתכנון ובנייה:

בעד ( ) 9

חבר – עמי כחלון

ממלא מקום – רון מלכה

חבר – משה ד אלי

ממלאת מקום – אלונה בומגרטן

חברה – כוכבה קניסטר

ממלאת מקום – אביגיל דנוך

חבר – איציק ציזר

ממלאת מקום – יעל הרציקוביץ

חברה – ליאת ארבל

ממלא מקום – ירון יעקבי

חבר – גיל מיכלס

ממלא מקום – שי דבורה

ישראל גל ,כהן נפתלי ,משה דא לי ,גיל מיכלס ,ירון יעקבי,
ליאת ארבל ,אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה.

נגד ( ) 4

איציק ציזר ,אלעני הס זהר ,יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.

נמנע ( ) 0
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. 10

אישור החלפת חבר בוועדה רווחה וקליטה – איילת דן במקום ניר אהרון
לב.

מר ישראל גל :

הנה  ,הגענו לסעיף  – 10אישור החלפת חבר בוועדת

רווחה ,איילת גן במקום ניר אהרון .אני לא מתעסקת.

מר יעקובי ירון :

למה ניר?

מר ישראל גל :

למה? – ככה .כי זה ציזר ,זה בסדר .כשציזר מבקש ,אז

כולם צריכים להחליט .כן ציזר ,זו הצעה שלך .בוא נימנע כולנו.

מר איציק ציז ר :

מה הבעיה? תצביע .אתה לא רוצה שיתחלפו ...מה

הבעיה?

מר ישראל גל :

ציזר ,אנחנו מכבדים אותך .מי בעד?

מר גדי לייכטר:

מי בעד ההחלפה? פה אחד .הלאה.

מר נפתלי כהן :

תראה איך כיבדנו אותך ,תראה מה זה.

מר ישראל גל :

אנחנו מפרגנים לך ,ציזר.

מר נפתלי כהן :

תראה באיזה ...יצאת בישיבה הזו.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר החלפת חבר בוועדה רווחה וקליטה – איילת דן
70

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 35/15

במקום ניר אהרון לב.
בעד

. 11

פה אחד.

אישור תב"ר בניית מקווה ברח' הרצל ע"ס  1.2מיליון .₪

מר ישראל גל :

כן ,אישור תב"ר בניית מקווה ברח' הרצל על סך 1.2

מי ליון  .₪זה מגיע לכאן כי יש גם כעיקרון הסכמה עם טהרת הלב.

מר מיכלס גיל :

אני רוצה שתצהירי שאת לא מקבלת שם עבודה בתור

בלנית.

גב' ארבל ליאת:

אולי אתה תצהיר? זה ריאלי באותה מידה.

גב' בומגרטן אלונה:

למה צריך מקווה?

מר ישראל גל :

הו ,סיפור מצוין ורצוי ש יירשם.

גב' בומגרטן אלונה:

אני  2שאלות :למה צריך מקווה ,והאם לחברות מועצת

העיר תהיה גישה -

מר נפתלי כהן :

בהחלט .את הראשונה .אלונה ,את הראשונה .אני אסיע

אותך.

מר שי דבורה :

אלונה ,יש לך כניסה חינם.

מר מיכלס גיל :

אני לא מבין ,נפתלי ,מקווה זה רק לנשים ? אני גם רוצה.
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מר איציק ציזר :

יש לי  2שאלות .א' – אני מבקש לכתוב את הכתובת

המדויקת ,רח' הרצל הוא רח' גדול ,שנדע איפה זה.

גב' בומגרטן אלונה:

ליד הבית שלך ,ליד הבית שלך.

מר מיכלס גיל :

יהיה לך קרוב להגיע.

מר איציק ציזר :

אני קראתי ,לא ידעתי ,התקשרתי לגדי ,עכשיו אני יודע,

כדאי שכולם ידעו.

גב' ארבל ליאת:

ציזר ,הוא לא רח' גדול ,הוא רח' ארוך.

גב' בומגרטן אלונה:

ציזר ,זה ליד הבית שלך...

מר איציק ציזר :

זה בתוך הבית שלי.

גב' בומגרטן אלונה:

אה ,באמת? מעולה.

מר איציק ציזר :

בתוך הבית שלי .והבקשה ה שנייה שלי ,בעקבות שזה

בתוך הבית שאני מבקש ברוח הטובה -

מר מיכלס גיל :

אתה לא יכול ,יש לך ניגוד עניינים ,שאני בהנדסה והוא

בוועדה ,שהיא תהיה הבליינית של המקווה זה.

מר מיכלס גיל :

בלנית ,בלנית.
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גב' ארבל ליאת:

במקווה זה נקרא בלנית ,לא בליינית.

מר איציק ציזר :

בכוונה אמרתי בליינית.

גב' ארבל ליאת:

ככה יכולה להיות בליינית של כל המקווה.

מר נפתלי כהן :

אלונה ,את נוצריה? מה זה .בלנית תגידי לו ,בלנית.

גב' בומגרטן אלונה:

לא ,אני רוצה בליינית.

מר איציק ציזר :

בליינית ,בליינית .אתה יודע מה זה בליין? אחד שמבלה,

לזה התכוונתי.

גב' הרציקוביץ יעל:

 ...לחכות לירון להצבעה .אני חייבת לחכות לירון .למה

ירון הלך?

גב' אלעני הס זוהר:

נו ,למה ירון הלך?

גב' הרציקוביץ יעל:

למה ירון הלך ,נפתלי?

מר נפתלי כהן :

מה?

גב' הרציקוביץ יעל:

למה ירון לא בהצבעה? איפה ירון?

מר איציק ציזר :

איפה ירון ממרץ?

גב' בומגרטן אלונה:

הוא לא יכול ,זה טרף בשבילו.
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מר ישראל גל :

אלונה שאלה למה צריך מקווה .במשך עשרות שנה היה

בקרית אונו הוותיקה מקווה בגדוד העברי ,מקווה גדול שעקב סכסוכים משפטיים
עם המועצה הדתית בקרית אונו – נסגר.

גב' ה רציקוביץ יעל:

זהו ,הצבענו ,ירון ,אתה יכול לחזור.

מר יעקובי ירון :

 ...להשתין.

מר ישראל גל :

זה היה אחד מהמקוואות הפעילים ביותר .הוא נותן

שירותים לקהילה גדולה ורחבה .זה היה גם של נשים וגם של גברים בגלל גודלו,
שנתן שירות לקהילה גדולה ,בעיקר של נשים מקרית אונו ,הוא היה פעיל ושמיש.
בעקבות הסכסוך ההוא ,מאבק משפטי ארוך שנים ,שגם עלה הרבה מאוד כסף,
בסופו של יום נסגר המקווה ולא המשיך לפעול .למרות מאמציי הרבים לראות איך
מגיעים ומפשרים ומקשרים והכל ,לא הצלחנו להגיע לעמק השווה ,והמטרה שלנו
ללכת ולהקים מקווה צמוד ל בית כנסת אוהל מועד.

מר נפתלי כהן :

לא אוהל מועד ,אור ציון.

מר ישראל גל :

אור ציון ,סליחה.

גב' בומגרטן אלונה:

אבל ישראל ,אולי לא צריך.

מר ישראל גל :

אני מנסה להסביר לך שיש צורך אמיתי.

גב' בומגרטן אלונה:

מי הולך למקווה היום?
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מר ישראל גל :

יש ,יש אנ שים.

גב' הרציקוביץ יעל:

אני הלכתי לפני החתונה.

מר ישראל גל :

המקום הישן הוא לא מקום שלנו.

מר איציק ציזר :

הוא מקום פרטי כאילו?

מר ישראל גל :

הוא מקום של העמותה הזאת.

מר איציק ציזר :

אבל זה שטח שלהם או שטח עירוני?

מר ישראל גל :

הוחלט ,היה כבר בתי משפט ,עיריית קרית אונו

והמועצה הדתית ,הוציאו למעלה מ  ₪ 400,000 -על המשפטים האלה.

מר איציק ציזר :

לא ,אבל מה הוחלט ,מה הוחלט?

מר ישראל גל :

הוחלט בבית המשפט שהשטח הוא שלהם.

מר איציק ציזר :

שלהם? אותו שטח פרטי שלהם?

מר ישראל גל :

כן ,הוא כמקווה.

מר א יציק ציזר :

והוא סגור היום?

מר ישראל גל :

ה וא סגור ,יש לו היתר למקווה .מי שירצה לשנות את

ההיתר שלו ממקווה ,יצטרך לבוא לבקש בקשה לשינוי היתר ממקווה.
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גב' אלעני הס זוהר:

אי אפשר לעשות את זה בגבעת שמואל? אי אפשר לעשות

שיתוף פעולה?

מר ישראל גל :

ניסיתי .אג ב ,גם בו להפעיל אותו ,גם בו ההשקעה היום

היא כ  1-1.2 -מיליון  ₪לפחות .בעקבות משהו שלא עובד  4-5שנים ,אז יש בלאי.
אנחנו צריכים לעשות שם חידוש מהתחלה.

מר מיכלס גיל :

אי אפשר להפוך את הבריכה למקווה?

גב' בומגרטן אלונה:

אתה יודע מה? זה רעיון מעולה.

מר מיכלס גיל :

לפחות נקבל פטור מארנונה.

גב' בומגרטן אלונה:

 ...לשפץ ...להיות בגירעון.

מר ישראל גל :

זה לעניין הצורך ,כי יש צורך אמיתי .ככלל ,אנחנו

במשא ומתן עם איך קוראים להם.

מר גדי לייכטר:

טהרת הבית.

מר ישראל גל :

טהרת הבית .בדיוק כמו במקווה שקיים ברח' ההדר,

ואם כן ,אנחנו נצטרך לקבל מהם השתתפות של  ,₪ 550,000ואנחנו נדווח על זה
ונקטין .מי בעד?

מר גדי לייכטר:

פה אחד.
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מר ישראל גל :

החלטה :

פה אחד ,תודה רבה .אושר המקווה.

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר בניית מקווה ברח' הרצל ע"ס  1.2מיליון
.₪

בעד

. 12

פה אחד.

אישור ערבות לחח"ד לחברה למרכז ספורט ובריאות קרית אונו
מייסודה של חברת בריכת השחייה על סך  ,₪ 500,000לשנת . 2016

מר גדי לייכטר:

הסעיף הבא זה אישור ערבות לחח"ד לבריכה על סך

 ₪ 500,000ל . 2016 -

מר ישראל גל :

כמידי שנה ,על מנת שלא להגיע לחודש דצמבר ולא

לשלם משכורות בבריכת השחייה ,אנחנו מאשרים את זה או בתחילת דצמבר או
בסוף נובמבר ,את החח"ד ,ואנחנו מביאים את זה לאישור .מי בעד? פה אחד.

מר גדי לייכטר:

החלטה :

פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר ערבות לחח"ד לחברה למרכז ספורט ובריאות
קרית אונו מייסודה של חברת בריכת השחיי ה על סך ,₪ 500,000
לשנת . 2016

בעד

. 13

פה אחד.

אישור חח"ד לעירייה לשנת . 2016

מר ישראל גל :

אישור חח"ד לעירייה לשנת  . 2016כן ,גב' טירנה ,יש
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איזה שינוי בסכומים שאנחנו מבקשים יותר כסף ,פחות

גב' טירנה ססי:

לא .כמו שנה קודמת.

מר ישראל גל :

בדיוק כמו שנ ה קודמת .מי בעד? פה אחד ,תודה.

מר שי דבורה :

לא ,לא ,לא.

מר ישראל גל :

פה אחד ,פה אחד.

מר שי דבורה :

לא ,אני לא .אני נמנע.

מר ישראל גל :

שי נמנע ,כל היתר תומכים.

מר נפתלי כהן :

איך נשקיע בגמלאים?

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר חח"ד לעירייה לשנת . 2016

בעד ( ) 12

ישראל גל ,גיל מיכלס ,ירון יעקבי ,משה דאלי ,כהן נפתלי,
אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה ,ליאת ארבל ,איציק ציזר,
אלעני הס זהר ,יעל הרציקוביץ.

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 1

. 14

שי דבורה.

דיון בנושא אופניים חשמליים.

מר ישראל גל :

דיון בנושא אופניים חשמליים .תראו ,הרבה מאוד
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תלונות מגיעות פה לשולחן סביב העניין של אופניים חשמליים .מדוע אנחנו לא
קונסים ,מדוע אנחנו לא מורידים את הילדים מהאופניים ,מדוע אנחנו מאפשרים
לאנשים לנסוע בפארקים .כל הזמן אני מקבל גם מהתושבים ,גם שי כתב על זה -

מר שי דבורה :

הצעה לסדר אני כתבתי.

מר ישראל גל :

גם שי כתב על זה .בכל מקרה ,היה צריך להיות בסדר

היום ,אז הכנסנו את זה כסעיף בלי קשר.

מר שי דבורה :

אין בעיה .אז נביא את זה פעם הבאה כהצעה שלי וזהו,

חבל על הזמן.

גב' הרציקוביץ יעל:

ההיפך ,ה וא דן...

מר ישראל גל :

הנושא הזה עלה פה בדיונים רבים אצלנו בתוך המחלקה

המשפטית ,עם התנועה ,עם אפרת ,ורצינו לפתור את הבעיה .ידוע לנו שבבאר שבע
אפילו עשו חוק עזר עירוני שרבותיי לא קיבל את אישור משרד הפנים ,ותיכף ירחיב
על זה היועץ המשפטי .וחוק עזר עירוני של א מקבל אישור ,אי אפשר לעשות איתו
שום דבר .אלון ,בבקשה.

עו"ד אלון רום:

ככלל ,הבעיה היא בעיה באמת מוכרת ,בעיה בטיחותית,

ויש דיווחים לא מעטים ואני מניח שהרבה מכם חוו את זה ,שאופניים חשמליים
עוברים במהירות רבה לידם  ,וזה גם קורקינטים ,וחלק מהכלים האלה לא
מוס דרים .אבל למען האמת ,סמכותה של מועצת העיר מוגבלת ביכולת להתערב
בתקנות התעבורה ולקבוע מהירויות שונות או מקומות שיהיו או מקומות שלא
יהיו .המחוקק קבע גיל  14כגיל גבולי שמתחתיו אסור להשתמש באופניים
חשמליים .יותר מאשר זה ,נקבע גם כן ,שהדרך היחידה להניע את האופנ יים
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החשמליים ,זה באמצעות דיווש ,להבדיל ממצערת שקיימת.

מר יעקובי ירון :

אבל...

עו"ד אלון רום:

רק רגע ,סליחה .ועדיין צריך לעשות הרבה ,גם באלמנט

הביטוחי שצריך להיות מחויב ,וגם באלמנט של היכן מותר לרכב והיכן לא .עיריית
באר שבע ניסתה להיות חלוצה ,וחוקקה חו ק עזר .היא קראה לזה איכות הסביבה,
הכניסה גם קורקינט חשמלי לתוכו ,שבעצם הסעיף שלה בא ואומר שבעצם חוץ
ממקומות שמתיר ראש העיר באופן ספציפי לרכב על אופניים ,לא ניתן לרכב על
אופניים חשמליים .באופן טבעי זה נתקל בהתנגדות של משרד המשפטים ,משרד
התחבורה ,ולכן לא נרא ה לי שהדבר הזה יעבור ,צריך לקחת את זה בחשבון .לכן,
אני לא הייתי מציע שתצא פה איזושהי חקיקה מבחינתנו שעומדת לא בקורלציה,
לא בהתאמה לחקיקה ראשית .הגבולות שאנחנו יכולים לחוקק פה ,הם מוגבלים
לדברים שיש בסמכותנו לעשות זאת.
אני רק אומר שככלל ,אם העיר היתה מרושת ת בשבילי אופניים ,והיתה
אלטרנטיבה ,ניתן היה לעקוף איסור שאומר שלא ניתן לרכב על אופניים ,אלא רק
במקומות שיש בהם שבילים .זה כן בסמכותנו ,גם בתוך הפארקים .אפשר להקצות
בתוך הפארקים השונים מסלולי אופניים אם רוצים.

מר שי דבורה :

הצעתי את זה.

עו"ד אלון רום:

ואז ניתן לעקוף את האיסור הזה ולומר -

מר ישראל גל :

חצי אופניים חצי לא?

עו"ד אלון רום:

כן .ני אומר ,זה כמו שאנחנו רואים בתל אביב

ובמקומות .לדעתי ,כמה שלא הפכתי בזה ,וכמה שלא בחנתי ,גם הנושא של
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קורקינטים הוא בעייתי ,וגם הנושא של אופניים .חבר'ה שמעל גיל  , 16נאמר ככה,
זה בטוח מאוד  -מאוד בעייתי .בין  14ל  16 -אפשר לחייב אותם לנסוע בתוך שבילים.
אבל גם ,צריך שיהיו שבילים .שאם אדם יבוא ויאמר 'אין לי איפה לרכב על
אופניים בכלל' ,הרי אנחנו יוצאים תקנה שהיא לא ברת פועל תחיקתי ,דהיינו ,לא
ניתן ליהנות מהמכשיר שמותר להשתמ ש בו בעצם .לכן אני מציע להמתין מעט,
לראות .באר שבע מנסה לתקן את החוק פעם אחת נוספת .אני מציע לנקוט בדרכים
אחרות .אם ראש העיר ימצא לנכון או ועדת תחבורה ,למפות חלק מהמקומות כדי
שיהיו לצרכי שבילי אופניים מגודרים .אם זה נכון מבחינה תעבורתית .גם בתוך
הפארקים לנ סות לייחד איזשהו מקום .אבל נראה לי שחוק עזר שכזה יהיה לנו
קשה לעקוף אותו ,הוא לא יהיה -

מר ישראל גל :

 ...אישור.

עו"ד אלון רום:

הוא לא יקבל את האישור.

מר ישראל גל :

אם הוא יקבל אישור ,נוכל לאכוף אותו.

עו"ד אלון רום:

הוא לא יקבל את האישור מבחינת חוס ר הסמכות שלנו

לדון בנושא שהוא כלל ארצי .ואני רוצה להגיד שיש קושי שבעיר אחת מותר ,בעיר
אחרת לידה אסור .פה מותר במהירות כזו ,פה במהירות אחרת .יש עם זה קושי ,זה
דבר תעבורתי .כן בבקשה.

מר יעקובי ירון :

כמו

שאמרת,

יש

חוקים ,הרי כבר

מהחוקים ,גיל  , 14גם חבישת קסדה ,מצערת...

מר ישראל גל :

גם זה סמכות של משטרה.
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מר יעקובי ירון :

בסדר ,זה משטרה .עכשיו השאלה אם אנחנו ,יש לנו את

השיטור העירוני ,אי אפשר להנחות אותם להקפיד לאכוף את החוק הזה אם יש לנו
בכלל אמירה פה.

עו"ד אלון רום:

לכאורה יש סמכות לעשות א ת זה ואפשר לעשות את זה.

השימוש בסנקציה העונשית במקרה שכזה ,היה צריך לחשוב אם זו הדרך הנכונה.

מר יעקובי ירון :

הדרך הנכונה ...שבילי אופניים.

עו"ד אלון רום:

אני יכול להגיד לך כבר ,שרבים מהכלים האלה יש להם

מצערת יד ,זאת אומרת ,הם מדלגים מעל השלב הדיוושי .דהיינו ,אדם לא צריך
לדווש כדי ל ...וזו לכאורה עילה לתפוס את הכלי ,להעביר אותו למשרד התחבורה
ולנטרל אותו .הוא לא יהיה .אני לא משוכנע שאתם מעוניינים לעקוף את זה ,זו
אפשרות .אפשר להשתמש בכלים הפיקוחיים שיש לנו ,אבל צריך להשתמש בהם
באופן מידתי.

מר יעקובי יר ון :

בגלל זה אני חושב שחוק לא יעזור ,כי יש לנו חוקים

שלא אוכפים.

עו"ד אלון רום:

לא ,חוק כן יכול לעזור .אם יש שבילי אופניים -

מר יעקובי ירון :

שיהיו שבילים ואז...

מר שי דבורה :

שבילים...

מר יעקובי ירון :

כן ,בואו נקדם את השבילים ואז.
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מר נפתלי כהן :

אנחנו מקדמים ,יש תב"ר לשבילים.

מר ישראל גל :

אני גם אומר לך ,שם אנחנו נעשה שבילים בוא נאמר,

בבן גוריון ובאלכסנדרוני ,ואולי בלוי אשכול ,והילדים ברייספלד ייסעו באופניים,
מה תעשה? מה תגיד להם? יחד עם זאת ,אולי שווה לראות את ההתפתחויות.

מר איציק ציזר :

חבר ים ,זו בעיה כואבת מאוד .אני יכול לך בתור אבא,

אני נשברתי לפני  3שבועות ,אני האחרון בשכבה של הבן שלי שקניתי לו אופניים.
שנה וחצי לא הסכמתי והוא נסע עם אופניים רגילות.

מר ישראל גל :

אני מכרתי...

מר איציק ציזר :

זו בעיה גדולה ,זו בעיה גדולה .ואני חושב ,שלמ רות שיש

חוק ,ולמרות שיש כל מיני דברים ,והמשטרה עושה או לא עושה ,ואף אחד לא
אוכף ,שנינו יודעים ,נוסעים פה ילדים בלי קסדה ,נוסעים פה על מדרכות שאסור
לנסוע על מדרכות ,נוסעים עם אופניים שהם לא חוקיים בכלל .כל הקורקינטים
למיניהם שעושים ...עכשיו אנחנו יכולים להת עלם ולהגיד 'זה כל המדינה ככה' .עד
שיקרה אסון פעם אחת שמישהו ירים איזה  2ילדות קטנות בנות  3וידברו על זה
בעיתון...

מר מיכלס גיל :

זה כבר היה.

מר איציק ציזר :

בסדר ,אבל כנראה שלא היה מספיק הד לצערי.

מר מיכלס גיל :

גם זקנות.

מר איציק ציזר :

כי המדינה ה זאת במו ידיה נותנת לילדים שהם לא
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יודעים את החוקים בכלל ,נוסעים ברח' החשמל נגד כיוון הנסיעה.

מר יעקובי ירון :

במהירות.

מר איציק ציזר :

הם אפילו לא יודעים את החוקים ,הם לא יודעים איפה

לפנות ואיפה לא לפנות .נותנים להם כלי שהוא סכנת נפשות.

מר שי דבורה :

זה ההורים .ההורים אשמים .מה ,הילדים אשמים?

מר איציק ציזר :

אני חושב שיש משהו שאנחנו יכולים לעשות .אם

המשטרה העירונית יכולה להיכנס לזה ,אפילו בהסבר ,אם בתי הספר יכולים
לעשות שיעור פעם בחודש ,לעשות אתז ה.

מר שי דבורה :

זה אני אומר חינוך ,זה כן .יש פה ממלא מקום הממונה

על החינוך ,שייקח את זה עליו.

מר איציק ציזר :

אם אפשר לשים פקחים יום בחודש ,רק לתת התראות

בכתב .לא בכסף .חייבים לעשות איזושהי פעולה .אני אומר לכם ,כואב לי הלב
להגיד את זה ,זה רק עניין של זמן.

מר שי דבורה :

רון ,קח את זה עליך וזהו.

מר איצי ק ציזר :

כולם יתפסו את השערות ויגידו 'איפה היינו?'.

עו"ד אלון רום:

היום יש לא מעט פצועים.

מר איציק ציזר :

כנראה זה לא מספיק.
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גב' ארבל ליאת:

יש משמעות מאוד גדולה ,יש אחריות מאוד גדולה גם

להורים.

מר שי דבורה :

להורים ,ודאי .מאשימים ילדים בני ? 14

גב ' ארבל ליאת:

ופה אי אפשר לגלגל עיניים לעירייה בלי שההורים ייקחו

אחריות .היום כבר יש הבנה מה המשמעות של נסיעה באופניים חשמליים .אני
חושבת שצריך לצאת ,מעבר להסברה במערכת החינוך שהיא מאוד חשובה ,לצאת
גם בקריאה להורים .אתם נותנים כלי רכב ממונע בידיים של ילדים  .כן ,אז אולי
הם לא צריכים לעבור תיאוריה כמו ברכב.

מר מיכלס גיל :

למה לא?

גב' ארבל ליאת:

כי החוק לא דורש.

מר מיכלס גיל :

החוק לא דורש כלום.

גב' ארבל ליאת:

אבל אני חושבת כהורה ,יש איזושהי אחריות בסיסית

של ההורים ,שהם נותנים כלי ממונע בידיים של ילד ים ,להסביר קצת ,כמו
שמלמדים ילד לרכב על אופניים ,אותו דבר אופניים חשמליים .אני חושבת שהורים
גם צריכים לקחת אחריות ,מעבר לכל הפעולות האחרות .באמת ,אני קוראת
להורים .אתם קונים לילד אופניים חשמליים ,אני דווקא בעד ,אני חושבת שזה לא
דבר רע -

מר שי דבורה :

נכון  ,אני מצטרף לדברים.
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גב' ארבל ליאת:

אבל יחד עם הכלי הזה באה אחריות ,והורים צריכים

ללמד איזושהי זהירות בדרכים בסיסית .ואתה יודע מה ,אולי אפילו אנחנו
כעירייה ,נצא באיזושהי הדרכה משותפת להורים וילדים ,על השימוש בכלים
הממונעים האלה .לא חייב רק ללכת בקטע של א כיפה.

מר שי דבורה :

אז אמרתי ,שבאמת ניקח איזה  , -זה בדיוק המקום.

מר ישראל גל :

אנחנו נתחיל ככה מאלונה אליך?

מר עמי כחלון :

אלונה.

מר ישראל גל :

יאללה ,לפי הסדר ,שלושתכם.

גב' בומגרטן אלונה:

אני מצטרפת לליאת ,למעט משפט אחד .הכלי הזה הוא

כלי מסוכן ,נ וראי ,ואני בתור הורה לא אתן לילדים שלי לנסוע על -

גב' ארבל ליאת:

זו כבר החלטה אישית.

מר יעקובי ירון :

צריך לדעת איך להשתמש בו נכון.

גב' ארבל ליאת:

נכון .גם מכונית יכולה להיות מסוכנת.

מר יעקובי ירון :

אם ילכו לעבוד עם אופניים חשמליים ,זה מצוין.

ג ב' בומגרטן אלונה:

זה מצוין? אתה יודע כמה ראיתי שנוסעים לבליך ,בשנים

שאני הסעתי לבליך ,הם התרס  , -יש אחד שראיתי בעיניים שלי .למה צריך את זה?
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מר שי דבורה :

זה כלי חשוב .זה עניין שלך פרטני.

גב' ארבל ליאת:

זה שיקול של הורים.

גב' בומגרטן אלונה:

אני חושבת שזה כלי מוות.

מר עמי כחלון :

אני מסכים עם כל מה שאומרים פה ,אבל לצערי נראה לי

שאנחנו עוד פעם ,את אותו דיון שמים את הראש בתוך החול .לא יעזור לאף אחד
כלום ,ילדים בגיל  14-15היום ,במתכונת של היום ,כמה שהם בני טובים מקרית
אונו ,לא יקשיבו לנו ,ימשיך לנסוע .עד שלא תבוא אכיפה רצינית ,חד משמעית.
להוריד אותם ,לקחת להם את הכלים ,לתת להם קנסות ,זה לא ישפיע על אף אחד.
ללא יעזור כלום .עו"ד שנחליט שאנחנו נותנים תקציבים גדולים של פרסומת.

גב' בומגרטן אלונה:

יש לך כסף ,מותק?

מר עמי כחלון :

לא ,שנייה .יש הבדל ,את לא שמ עת מה ההצעה שלי .אני

רק אומר מה הפתרונות לטענתי בכל אופן .עד שהמדינה לא תחליט לאכוף את
הדברים האלה ,ולתת באמת קנסות ולתת כוח אדם לעמוד בפארקים ,רק לרשת את
קרית אונו מבחינת לתפוס את האנשים האלה ,זה אולי צריך  10או  20אנשים
בשביל לתפוס באמת ולהוציא את זה מהש ורש .אלה רק הדברים העניינים שניתן
לעשות .מעבר לזה ,אם רוצים חינוך ,תמיד זה טוב .אני עדיין לא רואה שום כמות
של הורים וילדים שיגידו לאיזשהו ,והלוואי ואני טועה ,איזשהו מפגש שיסבירו
להם .את אותו ילד בגיל  15שבדיוק עכשיו ,עם כל ה -

מר שי דבורה :

אגרת להורים ,ל הגיד להם הכל.

גב' בומגרטן אלונה:

ציזר ,עשו מפגש לסמים ,אף הורה לא בא.
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מר עמי כחלון :

הטענה שלי ,שאם אתה תעשה פרסום מאסיבי ברמה

מטורפת שאולי זה ייכנס ל  10% -מהילדים -

מר שי דבורה :

גם טוב.

מר עמי כחלון :

שהוא ייסע ויראה פרסומי שלטי חוצות.

מר איציק צ יזר :

 ...כסף...

גב' קניסטר כוכבה :

נכון .הבעיה שלצערי צריך להחליט אם אתם רוצים

לעשות או לא .אין פתרון אחר .אני לא רואה פתרון של איזשהו -

גב' הרציקוביץ יעל:

הפתרון הוא ברמה ארצית .אם הביטוח היה יקר על

הדברים האלה...

מר עמי כחלון :

אני לא רואה פתרון .יב וא לי לאיזו הרצאה וילך.

מר ישראל גל :

אין ,אין ביטוח.

גב' בומגרטן אלונה:

עשו הרצאה על אלימות וסמים ,אף אחד לא בא .אני

הייתי האמא היחידה.

מר רון מלכה:

אחרי הסבב הארוך שעשית ,זה די יישמע שאני חוזר על

הדברים.פא ני בהחלט מאמץ מה ששי והחברים האחרים אמרו .אני חושב שנביא
את זה לדיון באגף החינוך ,ונראה קודם כל איך אגף החינוך יירתם לעניין
ההסברתי.
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מר שי דבורה :

בדיוק ,זה חינוך.

מר רון מלכה:

מעבר לזה ,אני חושב שאפשר בכל זאת לחשוב על

איזשהו קמפיין עירוני בשיתוף תנועות הנוער.

גב' אלעני הס זוהר:

עם אור ירוק .

מר רון מלכה:

עם הדובר שנמצא פה ,ונחשוב איך בעצם העירייה נותנת

איזה אקט פרסומי שמראה איזה סוג של אחריות והצטרפות לאחריות עירונית.

מר איציק ציזר :

 ...העירייה היחידה שמנסה להתמודד עם זה ,ואפשר

למנף את זה למקומות...

מר יעקובי ירון :

בתל אביב יש להם א ת חוק ה...

(מדברים ביחד)
גב' אלעני הס זוהר:

אני בעד להביא את זה בחינוך .אני חושבת שזה הבסיס

שלנו ,זה הדבר הכי חשוב .אני חושבת שיחד עם עמותת אור ירוק אפשר לעשות
איזה שיתוף פעולה ,אולי לבקש מהם אפילו שיבואו ויעשהו הרצאות .אני חושבת
שזה יכול ללכת .אין דרך א חרת ,רק בחינוך.

מר רון מלכה:

צריך לבדוק מה יש ,ואם אין ,אז נוסף .אני מניח

שדברים נעשים היום ,השאלה באיזה היקף וכמה זה ספציפי .לאופניים חשמליים.

גב' אלעני הס זוהר:

לא ,אבל אני יודעת שלעמותת אור ירוק זה בנפשם .אני

יודעת שהם רוצים לקדם את זה ועוזרים.
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מ ר יעקובי ירון :

לכלים ממונעים נקרא לזה.

גב' ארבל ליאת:

כן ,יש כל מיני.

מר ישראל גל :

כן ,משה ,ואחר כך גיל.

מר דאלי משה:

אלון ,אני לא יודע ,תקן אותי ,אבל אני לא יודע אם

אתם זוכרים שפעם היתה במועצה פה בקרית אונו אגרה .אתם זוכרים בכסא
מאחורה היה מספר .צריך לבדוק את זה .יכול להיות שאכן הדבר הזה עוד קיים
בחוק.

מר רון מלכה:

היה רישיון לאופניים ,הוא צודק .רישיון עירוני.

מר ישראל גל :

מה זה הדבר הזה ,אתה מכיר את זה?

מר שי דבורה :

 ...הוא צודק...

(מדברים ביחד)
מר רון מלכה:

היתה אגרת אופניים ,המחוקק ביטל אותה במפורש וגם

רושם "נהג אופניים ...מחזיק בהם ,יהיה פטור מחובת רישום ורישוי לפי פקודה
זו".

מר ישראל גל :

בבקשה ,הנה ,המחוקק.

עו"ד אלון רום:

נאמר במפורש בסעיף . 39

מר ישראל גל :

יפה .אפילו אני לא זכרתי .גיל.
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מר מיכלס גיל :

 2דברים .אחד – שמעת י פה משהו ,ואולי כדאי שאנשים

יידעו .ב  99% -אין לרוכבי האופניים האלה ביטוח.

מר איציק ציזר :

מאה אחוז.

מר מיכלס גיל :

אין ביטוח חובה ,אין שום דבר.

גב' הרציקוביץ יעל:

גיל ,אתה יכול להגיד 'שמעתי מיעל'.

מר מיכלס גיל :

בסדר ,מה זה משנה? זה לא רק בעיה של ה ילדים שלנו

שרוכבים וישברו את הראש ,אלא זו בעיה של אותה זקנה שהוא ייכנס בה ,והוא
מספיק ישפשף אותה והיא תיפול ותשבור את האגן ואנחנו בצרה .אז זה דבר
ראשון.

מר שי דבורה :

לא אנחנו ,ההורים שלו.

גב' בומגרטן אלונה:

רגע ,לך זה טוב ,זו תביעת נזיקין.

מר שי דבו רה :

בדיוק ,אתה עובד בזה.

מר מיכלס גיל :

אבל את מי אני אתבע? את אותו ילד מסכן שאני לא אדע

למצוא אותו? דבר שני ,עדיין אנחנו צריכים לבדוק לדעתי מה סמכויות האכיפה של
השיטור העירוני ,ואם יש סמכויות אלה ואם הם יכולים לתפוס את כל האופניים
שקל לתפוס אותם ,שנגיד המצערת שלהם ,ולהחרים אותם ,לעשות את זה .אני לא
יודע אם הם יכולים ,כי לא בדקתי את החוק .אבל אם יש סמכויות אכיפה ,אפשר
לדעתי לבקש ,בדיוק כמו שאנחנו מבקשים שיעשו סיורים במקום כזה או אחר,
שבחודש מסוים תהיה מדיניות אכיפה ,והשיטור העירוני יאכוף את החוק .ואם
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אנש ים יראו ,אם הילדים האלה יראו שאוכפים את החוק ,אז ההורים שלהם ידאגו
שהם לא יעברו על החוק .כי ככה הם פשוט סכנת נפשות.

מר שי דבורה :

ילדים כן...

מר מיכלס גיל :

ברור.

מר שי דבורה :

מתחת ל  . 14 -אבל הוא אומר לך מותר..

מר מיכלס גיל :

בדיוק כמו שילד בן  15ל א עולה על טוסטוס .הוא לא

נוסע על אופנוע בלי רישיון.

מר שי דבורה :

זה לא אופנוע.

מר מיכלס גיל :

התוצאות אופניים חשמליים...

גב' ארבל ליאת:

תדע לך שיש היום אופניים חשמליים שמגיעים ל 50 -

קמ"ש.

מר שי דבורה :

אז אני אומר ,מתחת לגיל  14לאכוף את זה ,מקובל.

מר יעקובי ירון :

איך תדע אם הוא בן ... 13

גב' ארבל ליאת:

אין לו תעודת זהות בגיל  , 13אלא בגיל  .. 16עם מה הוא

יסתובב...

מר נפתלי כהן :

דיברו פה דברי טעם .מה שאני בא ואומר ,הנושא של
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הפרסום האגרסיבי ,שאנחנו שולחים את הנושא שלה ארנונה ,הדו"ח החודשי ,כל
פ עם שיש שם איזה משפט שמתריע ומזהיר .ובחינוך ,גם אם יהיה הסבר בלי מצגת
שמראה מה ה משמעות של להתהפך עם הכלי הזה ,שזה ירתיע אותם ,אין מה
לעשות.

גב' ארבל ליאת:

זה בהנחה שמישהו פותח את חשבון הארנונה.

מר מיכלס גיל :

אבל נפתלי ,מה זה עוזר? יושב פה חבר מועצה נא ור

שקנה לפני כמה אמרת את האופניים? והוא מכיר את החוק והוא יודע את הסכנה.

מר נפתלי כהן :

 ...פרסום אגרסיבי בנושא הסברה ,עם מצגת בבתי

ספר...

מר יעקובי ירון :

כמו שעושים לסמים ואלכוהול.

גב' בומגרטן אלונה:

בהרצאה על הסמים והאלכוהול הייתי האמא היחידה.

ציז ר ,כמה זה עלה לך האופניים?

מר מיכלס גיל :

הוא עשה את זה בגלל שהוא לא רצה להמשיך להסיע את

הילדים .את לא מבינה?

מר איציק ציזר :

ממש לא.

מר ישראל גל :

גיל ,זה לא קשור בכלל .הנושא הזה בוער לכולנו ,וכולנו

מרגישים -

מר נפתלי כהן :

אבות לילדים.
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מר ישראל גל :

חסרי אונים באיזשהו מובן ,אני אומר את הדברים

האלה .הנושא הזה הוא נושא כאוב ,אם אתם רוצים לדעת ,אפילו ריקי גלינר,
כולכם מכירים אותה ,דרס אותה רוכב אופניים  ,והיתה שבועיים בחופשה שהיא לא
יכלה להגיע לעבודה .זה אצלנו קורה בתוך הבית ,מה שנקרא .התחושה היא
שאנ חנו חסרי אונים ,אבל מצד שני העליתם פה רעיונות נפלאים .וגם הייתי רוצה,
שאם נקבל איזו החלטה אפילו ,שכמו שאומרים בוועדה לתכנון ובנייה ,שמפה תצא
קריאה גם לממשלה בנוסף לכל הדברים האלה .ונוציא אותם במכתב מנוסח
שמועצת העיר קרית אונו רואה בחומרה ובסכנה רבה ,שמכתב שיהיה מנוסח
בתופעה הזאת של רוכבי האופניים ושזו סכנת חיים -

מר מיכלס גיל :

מר ישראל גל :

ושהמחוקק ייתן לנו סמכויות אכיפה .

ואנחנו

פונים

למחוקק

שיקבל

החלטות

יישומיות

ופרקטיות ,על מנת שנוכל לאכוף אותן .זה מעשה שלנו כמועצה .בד בבד עם
ההצעות שעלו פה על ידי כו לכם ,מוועדת החינוך וועדת הנוער והצעירים והסברה
ופרסום ,לעלות פעולות עד כמה שניתן .גם אנחנו מוגבלים בהוצאות כספיות .אני
חייב להזכיר לכם ,אנחנו לא יכולים להעמיד כל יום רענן בוקר מסביר וכל היום
לוחות מודעות וכל היום פלאיירים.
אבל אנחנו צריכים לעשות את זה כמי טב היכולת ,וגם במערכת החינוך ובכל
התחומים האלה .אי אפשר לעבור על זה לסדר היום .בוודאי ובוודאי של חוק עזר
עירוני שאין בו ממש .אני חושב שאלון צודק ,כי זה יהפוך אותנו לצחוק ולא
רציניים שאנחנו עושים חוק עזר עי רוני וכולם יודעים שלא קורה איתו שום דבר,
זה הרבה יו תר גרוע .ההורים פה מתוחכמים ,והילדים עוד יותר מתוחכמים
מההורים ,והם מכירים בדיוק את החוקים.
אז אני הייתי מציע ,כמו שאמרתי ,א' – שנוציא מפה קריאה ונוציא מכתב חריף
מאוד לשר התחבורה ,שיפעלו בזה במהירות .ולעשות את כל הפעולות שאתם
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הצעתם.

מר יעקובי ירון :

לא כלפי האופניים ,אלא כלפי כלי רכב ממונעים אני

חושב שצריכה להיות הפנייה.

מר ישראל גל :

כן ,כן .אפשר להסכים על זה? תודה רבה .הוסכם פה

אחד כל הפעולות שעלו פה.

מר שי דבורה :

אלון ,תוציא אחר כך איזה נוסח.

מר ישראל גל :

חברות וחברים ,דיון באופניים חשמליים ,ז ה היה צריך

להיות הפוך ,אבל נשאיר את זה ככה.

החלטה :

הוחלט פה אחד כי יש לפעול בנושא אופניים חשמליים על פי
הצעותיהם של חברי המועצה.

בעד

. 16

פה אחד.

אישור מינוי חבר ויו"ר בריכת השחייה במקום יגאל צוברי.

מר ישראל גל :

המועצה עכשיו עושה דיון כמליאת הוועדה המ קומית

למעשה.

מר יעקובי ירון :

נאשר מינוי קודם ,לא? אתה רוצה לחזור?

מר ישראל גל :

אתם רוצים נעשה את אישור המינוי ואז נעשה את זה?

אוקיי .בוא נעשה את אישור המינוי ,ואז נעשה את הסעיף הזה .יגאל צוברי הודיע
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שהוא מתפטר מהבריכה .אנחנו מציעים את רותי אלוש שתחלי ף אותו .יש למישהו
שאלות? מי שלא מכיר את רותי אלוש ,יכול לשאול אותה כרגע .אפשר לאשר?

גב' בומגרטן אלונה:

רגע ,אני רוצה להגיד משהו .מאחר שאני מאוד מעריכה

את רותי אלוש ,אני רוצה שייתנו לה גילוי נאות מה מצב הבריכה.

מר ישראל גל :

נתתי לה .התקבל.

מר יעקובי ירון :

ועדיין היא רוצה.

מר ישראל גל :

לא רק התקבל ,הזהרתי אותה  10פעמים.

גב' ארבל ליאת:

היא לא רוצה ,היא הסכימה ,יש הבדל.

מר ישראל גל :

טוב ,מי בעד?

מר גדי לייכטר:

פה אחד.

מר ישראל גל :

פה אחד .רותי ,שיהיה בהצלחה .את רוצה איזו מילה?

אבל חצי דקה ,כאן בגלל טעות רישומית אנחנו הקדמנו אותך.

מר איציק ציזר :

 ...סיכוי להצליח שם.

גב' רותי אלוש :

קודם כל ,תודה רבה.

גב' אלעני הס זוהר:

רותי אלוש ,אנחנו מאחלים לך בהצלחה .תשנסי מתניים,

יש הרבה מה לעשות שם.
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גב' רותי אלוש :

כפי שאתם יודעים ,וכפי שאלונה עזרה לי לציין ,באמת

מצבנו שם הוא לא מהמשופרים.

גב' בומגרטן אלונה:

הוא רע מאוד ,הוא בפשיטת רגל.

מר איציק ציזר :

זה לא מה שאומר היו"ר.

מר נפתלי כהן :

אלונה.

גב' בומגרטן אלונה:

אל תגיד לי אלונה .זאת האמת.

מר איציק ציזר :

זה לא מה שאומר היו"ר .היו"ר אומר...

גב' בומגרטן אלונה:

פשיטת רגל.

מר איציק ציזר :

הוא לא יודע כנראה.

גב' רותי אלוש :

הוא נתן לי חצי דקה.

מר ישראל גל :

די ,נגמר.

מר נפתלי כהן :

זו ירושה מהשלטון הקודם.

גב' ארבל ליאת:

די ,נפתלי ,תן לה לדבר.

גב' רותי אלוש :

זה לא נחשב בחצי דקה ,נכון? קודם כל ידוע .אני לא
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יודעת עד כמה ,אבל אני יודעת שהמצב גרוע .נחנו נבדוק את כל הדברים ואנחנו
נראה בדיוק לפרטי פרטים ואז אני אולי אוכל לספר לכם בהזדמנות קרובה באמת
עד איפה אנחנו הגענו .אבל מה שכן ,אני מאוד  -מאוד מבקשת מכל הנוכחים פה,
וכל מי שרק יכו ל ,לסייע ולעזור ,כי גורלה של הבריכה בעיניי הוא גורלה של כל
קרית אונו ,כי זה איזשהו מוסד היסטורי וחשוב לכולם .אנחנו מאוד רוצים שהוא
יישאר של כולנו ,ואנחנו מאוד רוצים שזה יהיה משהו קהילתי שיפעל ויעשה טוב
לקריה .אני אשמח מאוד לכל עזרה מכל אחד מכם ותודה רבה.
מר ישראל גל :

החלטה :

בהצלחה.

הוחלט פה אחד לאשר מינוי חבר ויו"ר בריכת השחייה רותי אלוש
במקום יגאל צוברי.

בעד

פה אחד.

*** מועצת העיר כמליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ***

. 15

לאור החלטת הוועדה המחוזית להפחית את מספר מקומות החנייה
שתוכננו בפרויקט פי נוי  -בינוי ברחבת השקד בכ  250 -מקומות חנייה
וזאת בניגוד למדיניות העירונית ,מחליטה מועצת העיר כ מליאת הועדה
לתכנון ובניה על ביטול הצטרפות הוועדה המקומית כמגישת תכנית
פינוי/בינוי רחבת השקד (  ) 50824189ובכך לבטל את קידומה.

מר ישראל גל :

חברות וחברים ,כפי שראיתם ,הלכנו לוועדה המחוזית

עם פרויקט רחבת השקד .הוועדה המחוזית החליטה שהיא לא מקבלת את מדיניות
העירייה לעניין חנייה .כידוע לכם ,מדיניות העירייה לעניין חנייה היא  2מקומות
חנייה לכל יח"ד חדשה ,ומקום חנייה אחד ליח"ד ישנה .הוועדה המחוזית תל אביב
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אמרה שזה לא צריך לה יות כך ,זה לא מעניין אותה המדיניות של עיריית קרית
אונו .תקן החנייה הארצי אומר שדירות עד  120מ"ר זה מקום חנייה אחד ,ודירות
מעל  120מ"ר זה  . 1.3משמעות הדבר היא מכה קשה לקרית אונו ,אם אנחנו נסכים
לזה גם בפרויקט הזה או בכל פרויקט אחר .כל מאמציי לנסות לשכנע את הוועדה
המחוזית

שקרית

אונו

אין

בה

תחבורה

ציבורית,

שקרית

אונו

הרמה

הסוציואקונומית היא הרבה יותר גבוהה ממקומות אחרים וממוצע כלי הרכב הוא
גבוה ביותר ,וכל מאמציי לשכנע את הוועדה המחוזית שגם כך קרית אונו סובלת
ממצוקת חנייה אזורית ,עלו בתוהו ונתקלו באטימות מלאה.
מה שמותיר אותנו בלית ברירה למשוך את עצמנו מהשותפות בתכנית ,כי אם אנחנו
לא נעשה כן ,הם ימשיכו את התהליכים על בסיס של תקן החנייה הקיים ,וזה עוד
לפני כל ההתנגדויות האחרות ,שכפי שצוין גם בשאילתא של שי ,שגם עליהם אנחנו
עדיין צריכים לקיים שולחנות עגולים ולשבת ו לדבר ולראות איך חוצים אותם.
ולכן ,אני באופן אישי רואה בחומרה רבה את הסיפור הזה של ניסיון לקבוע לעיר
איך היא תיראה .ואני חושב שאנחנו לא יכולים להסכים ,לא להגדלת צפיפות ,לא
לכל דבר שהוא נוגד את המדיניות הכללית שלנו .אין לנו ברירה ,על מנת לעצור את
הדברים אנחנ ו צריכים למשוך את ההצטרפות שלנו מהתכנית ,ואז הם לא יוכלו
לקדם אותה .כן.

מר איציק ציזר :

קודם כל ,אני מתנצל ,אני בעוד  3דקות צריך לעזוב,

אבל אני אגיד רק  3דברים .א' – אני חושב שיש הסכמה מלאה למכתב שכתבת,
והסכמה מלאה למשיכת החתימה שלנו .יש לי רק  3שאלות .א ' – האם באמת
משיכת החתימה שלנו עוצרת את הכל במחוזית? זאת אומרת ,בלי החתימה -

מר ישראל גל :

אני חייב להגיד לך שיש להם בעיה קשה מאוד ,יודעת

את זה אנדה ויודע את זה היועץ המשפטי .לטעמי רק הממשלה יכולה לעקוף את
ראש העירייה ,אם אתה שואל אותי .זאת אומרת ,רק שר ה פנים ושר האוצר .אני
לא מכיר תקדימים כאלה עד היום .דרך אגב ,אם זה יקרה ,חס ושלום ,כי
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המדיניות היא מדיניות ממשלתית להפחית את תקן החנייה הזה ,לאו דווקא
שלהם .אם זה יקרה ,נצטרך ללכת על זה לבג"צ .אבל אני לא מאמין שזה יקרה.

מר איציק ציזר :

הדבר השני ,מה יקרה א ם בעוד שבוע  -שבועיים ,חודש,

חודשיים ,שלשוה ,תבוא גילה אורון או אנג'ל ותגיד 'סליחה ,טעיתי ,קחו בבקשה
חזרה את החניה'?

מר ישראל גל :

כפי שנאמר ,קבענו ,התכנית לא מופקדת ,היא עדיין לא

הופקדה .היתה כאן ישיבה גדולה ,ואנחנו ממשיכים לנהל אותה בשקיפות והכל.
אם יקרה דבר כזה ,דרך אגב ,שאני חושב שזה דבר טוב ,ואני אומר את זה ,הנושא
יבוא לידיעה ,יכינו את התכניות ,ואז אותם תהליכים ,שכפי שקבענו באותה ישיבה
מפורסמת ,ימשיכו להתקיים ,כפי שנענה גם בשאלה לשי דבורה .כן ,שי.

מר שי דבורה :

לא מקובל עליי ,איציק אמר ...אני רואה את האנשים

האלה שמחכים שם שנים ,אני חושב שזה יהיה לרעתם אם נסיר את החתימה שלנו.
העירייה צריכה להמשיך עם ההליכים הללו ,לא לעצור ,לא למשוך ,זה יעכב ולא
ייצא לעולם לפועל .אני מתנגד להחלטה שלהם פה.

מר ישראל גל :

פעם אתה מתנגד לתכנית ופעם אתה מתנגד להחלטת

המועצה ?...

מר שי דבורה :

אני מתנגד למה שאמרת ,למשוך את ידינו מהתכנית .אני

יודע מה שאני רוצה להגיד ,עם כל הכבוד.

מר ישראל גל :

לא ,קודם אמרת שאתה מתנגד לתכנית .עכשיו אתה

אומר שאתה מתנגד.
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מר שי דבורה :

הסכם פשרה ...מה זה קשור למה שאתה אומר? הסכם

פשרה שלי זה א ומר עם הוילות .מה עכשיו הגעת לפה? למשוך את זה ,לעכב את זה?
זה כמו עם הוועדה שלנו ,זה לצאת טוב עם כולם.

מר ישראל גל :

איך אתה פותר את הבעיה ,שי ,את הבעיה האמיתית -

מר מיכלס גיל :

אופניים חשמליים.

מר שי דבורה :

לך זה טוב ,גיל ,בסדר.

מר ישראל גל :

איך אתה פותר את הבעיה האמיתית ,עם כל המצוקה,

שכל העיר ,דרך אגב ,שאתה חייב להבין דבר אחד ,הסכמה למקרה אחד ,זה עכשיו
יהיה שינוי סטטוס בכל העיר .איך אתה פותר את זה בכל העיר שלנו כשאין לך
מטרו ואנדרגראונד?...

מר שי דבורה :

אני רוצה לשמוע את עמי מה הוא אומר.

מר ישראל גל :

איך ,איך? איך אתה פותר את הבעיה שבכל העיר יורידו

את תקן החנייה ותהיה מצוקת חניה ,ומחר אתה תבוא ותגיד ובצדק ,אנחנו רואים
את זה היום בשכונת מצלאווי ,שאנחנו שוברים את הראש לייצר חניונים נוספים
בשביל לפתור את המצוקה ,ששם דרך אגב התקן הוא כמעט  1.5ב ממוצע ,פה התקן
הוא  1.2יהיה. 1.1-1.2 ,

מר שי דבורה :

אני אענה לך על זה.

מר ישראל גל :

איך אתה תגיד את זה לאנשים ששם היו...
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מר שי דבורה :

בשאול המלך נתנו תוספות ותוספות.

מר ישראל גל :

עזוב ,עם התוספות ותוספות זה . 1.5

מר שי דבורה :

זה לא יעזור .כש רוצים משהו ,עזוב .כשעושים תוספות

על תוספות במשך השנים האחרונות ,זאת המצוקה .אם הולכים לפי התכנית
הרשמית הרגילה ,הכל מתנהל כמו שצריך .כשנותנים לקבלן ,ליזם ,עוד איזה 20%-
 , 30%ועוד קומות ,ועוד קומות ,ועוד כל מיני דברים כאלה .מי שמבין – מבין
אותי.

מר ישראל ג ל :

טוב .כן ,עמי.

מר עמי כחלון :

קודם כל ,ערב טוב לכולם ... .הגעתי לדיון הזה ,לסעיף

הזה .הקדמתי הרבה דברים בשביל להגיע לסעיף הזה .לא שהסעיפים שלפני לא היו
חשובים .אבל באמת ,הסעיף הזה מבחינתי הוא חשוב ,כולכם יודעים את הדעה
שלי כבר אולי כ  3 -קדנציות לפחות .אני מסכים עם הטענה של ישראל ,שהיא טענה
אמיתית ,שלהוריד את תקן החנייה זה אסון לקרית אונו .קרית אונו היא לא עיר
דומה לתל אביב ,תפיסת העולם שלה היא שונה לחלוטין .אבל אני חייב להגיד
משהו ,ואני בהצבעה הזאת אמנע ,ואני אגיד לכם גם למה ,כי אני מזכיר לכולם
ללא יוצא מן הכלל ,שרחבת השקד צריך לצאת לביצוע .איך ,באיזו מתכונת ? – אני
כרגע לא יודע בדיוק ,כמו שהחלטנו ביחד הנהלת העיר והצבענו פה במועצה ,שצריך
לדון בתכנית נכון מול כל הגורמים מסביב ,כולל העיר עצמה .אני לא חושב
שישראל או אני או הנהלת העיר האחרים תחשוב ותרצה להוסי ף יח"ד סתם כי בא
לנו ,עם כל הכבוד .הלוואי ונוכל להוריד את יח"ד על כל ציר לוי אשכול בחצי.
לצערי ,יכול להיות שהחלטות לשעבר של הנהלת העיר שהיתה צפיפות מסוימת,
היא יכולה להיות בסופו של תהליך אולי לא נכונה .תקן החנייה ,אסור לוותר עליו,
לא משנה מה יקרה .זו עובדה  .אני מצטרף באמת לרעיון של ישראל .אבל מה
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שצריך לעשות ,זה לא לוותר.
(מדברים ביחד)
מר עמי כחלון :

סליחה ,אני מדבר .עם כל הכבוד אני חושב שמה

שהחלטנו ,והרעיון היה גם לפני הבחירות ובמהלך הבחירות ובוועדות ובמועצת
העיר עם כל הכבוד ,החלטנו על איזשהו מתווה ,תכנית מתאר בין הערים הבודדות
במדינת ישראל -

מר ישראל גל :

שיש לה מדיניות.

מר עמי כחלון :

שיש לה איזושהי מדיניות לגבי התחדשות עירונית .אז

לא להיבהל .ונכון שתקן החנייה אסור לוותר עליו .אבל באמת לקחת את עצמנו
בידיים ,ישראל ,ולהבין באמת איך פותרים את הבעיה ,לא רק של רחבת השקד .כי
בסופו של תהליך ,אם נדבר ,שוב תכנית שלא אושרה בפועל ,אפילו אם באה לדיון
בוועדה במחוזית ,מבחינתי יכולה ליפול .אם אנחנו פרנסי העיר לא נחליט או כן או
לא ,ונבוא נמצא פתרונות .זה התפקיד שלנו ושל אנשי המקצוע ,וסומכים על אנדה,
וסומכים על כל אנשי המקצוע .אבל לבוא וניתן פתרון ,ולא ניתן לאנשים לחיות 10
שנים ברחבת השקד .וזה לא משנה רחבת השקד .יכולים להיות גם מקומות אחרים.
לא הגיוני שמחכים תקופה כזאת ולא מתקדמים ,ולא משנה מה הסיבות .זה לא
שחס וחלילה מישהו פה לא רוצה .אני חושב שאני נמנעתי בשביל גם להגיד למה .ל
שאני נגד ההחלטה של ישראל ,אני חושב שהיא החלטה נכונה ,חד משמעית ,אסור
לוותר .אני חושב שישראל צודק בהמלצה שלו מבחינת תקן חנייה .אבל צריך לקחת
זמן וזמן מירבי ,גם אם צריך תקציבים עם אנשי מקצוע מסוימים ,בשביל למצוא
פתרונות שנגיד 'אנחנו תוך  Xחודשים ,חוד שיים ,שלושה ,נביא החלטה נכונה,
מושכלת ,בשביל לצאת לביצוע ולא לפחד משום דבר' ,אם ההחלטה תהיה א' או ב',
ולא נמשיך להתמוסס ,לא נעשה בזה כלום .כי בסופו של תהליך אנחנו עומדים
באמצע ,בין הילד הבכור שזה צד ימין ובין הילד משמאל בצד שמאל ,לכל אורך ציר
לוי אשכול .צר יך לקבל החלטות אמיצות ,האם כן ,האם לא ,מה תקני החנייה.
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ואני חושב שאנחנו יודעים מה תכנית המתאר שישראל ואנחנו עשינו אותה ביחד.
תודה רבה.

מר ישראל גל :

כן ,ירון.

מר יעקובי ירון :

אני אמרתי בעבר גם על רחבת השקד ,שאני חושב שזה

פרויקט פינוי  -בינוי בעייתי .אני חושב שזו הזדמנות טובה בשבילנו לעשות עוד פעם
חושבים על התכנית שם .למרות שאני לא חושב שתקן החנייה ישתנה לטובתנו ,רק
לרעתנו כי הבנתי שמה  1.1 -התקן עוד יותר מוחמר .אז הפחיתו לנו עוד יותר את
החניות .אולי הפתרון צריך להיות כמו בתל אביב ,חניונים של העירייה שהיא
ת ספק.

מר גדי לייכטר:

למה ב ? 1.1 -

??? :

איפה יש לנו מקום גם?

מר יעקובי ירון :

יש מקום...

גב' ארבל ליאת:

מקום יש .יש מספיק חניונים.

מר יעקובי ירון :

צריך לחשוב לעשות את התכנית .בגלל זה אני אתמוך

במשיכה שזה ייתן לנו אפשרות לחשוב ,ואיך עושים את הפי נוי  -בינוי הזה בצורה
יותר נכונה לעיר הזאת ,יחד עם תקן החנייה הראוי ,שאני חושב שחניות צריך גם
יהיה מטרו .רמת המינוע בישראל היא יחסית נמוכה לעולם המערבי באירופה שיש
בכל מקום רכבת קלה ,עדיין יש  2מכוניות.

מר ישראל גל :

ירון ,תודה .כן ,גיל.
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מר מיכלס גיל :

קו דם כל ,אני לא יודע כמה מחברי המועצה טרחו

להיכנס לאתר של משרד התחבורה שעוסק בתקני חנייה .אבל יש שם הרבה מאוד
חומר ,והוא חומר מאלף .אז מי שלא יודע ,התקן שהיום נוהג הוא תקן שנוצר לפני
בערך  31שנה ,בשנת  . 1984המוטו המרכזי שלו כנראה היה מיועד לעיר תל אביב,
וזה רואים את זה לאורך כל הדרך ,שהמטרה היא לצמצם את כמות המכוניות
בכבישים באמצעות צמצום מקומות החנייה .זו דרך יפה אולי ללונדון ,להלסינקי,
יש שם סקירה על כל הערים בעולם .אבל היא לא מתאימה לקרית אונו .אין לנו
מערכת הסעת המונים כמו שצפו בשנת  1984שיהיה בשנת  2000א ולי ,אבל אין גם
היום ,וגם לא תהיה ב  20 -שנה הקרובות כנראה .וזה לא מתאים לנו.
זו לא פעם ראשונה שהוועדה המחוזית דוחפת את ידה לתכניות שאנחנו מחליטים
עליהן ,ועושה בהן שינויים דרסטיים כנגד התושבים שלנו .אני חושב שמה שעשית
הוא הדבר הנכון ביותר ,וזו תגובה ראויה .אבל אנחנו צריכים ללמוד לקח מזה.

מר ישראל גל :

אם אנחנו נהיה נוקשים ,אז הם יבינו את זה.

מר מיכלס גיל :

לא ,אז אני אומר שצריך להיות החלטי וחד משמעי .אני

לא רוצה להיכנס עכשיו לדיון על התכנית של רחבת השקד ,הדעה שלי עליה ידועה.
זה לא רלוונטי .אבל אנחנו צריכ ים ללמוד לקח מזה .אנחנו הצענו תכנית מקומית
שקוראים לה קא , 413 /שנותנת פתרונות.

מר נפתלי כהן :

 ...הצבעת נגד.

מר מיכלס גיל :

א' – לא הצבעתי נגד ,כי לא הייתי חבר מועצה כשהיא

התקבלה .יש לי הרבה הסתייגויות ממנה .אבל עדיין היתרון היחסי שלה ,שהיא
משאירה את הה יתרים האלה אצלנו בבית .אז אני יכול להתווכח עם ישראל על 2
חניות או חנייה לישן ו  2 -לחדש ,אבל זה עדיין אצלנו פה בבית ,.ולא איזה מהנדסת
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מחוז או כל מיני בעלי מקצוע בוועדה המחוזית ,שיחליטו איך העיר שלנו תיראה.
וזה משהו שאסור לנו לוותר בו ,וצריך באופן חד משמעי וק טגורי להבהיר את זה.
זה הצליח בעבר כשהיו לנו את המאבקים בפרדס רייספלד ,והוועדה המחוזית
הלכה נגד כולם .ובסופו של דבר היזם בעצמו הבין שחבל לו על הזמן ,ולא הלך נגד
העירייה .אז זה המקום לא לוותר.

מר ישראל גל :

תודה .עוד מישהו? שי?

מר שי דבורה :

אמרו לנו פה לפני ...שהיתה ישיבה ,אמרתם שהתכנית

תבוא לפה לדיון לתיקונים .אני אומר ,כמו שגם עמי אמר  ,אנשים שצודקים מ 2 -
הצדדים ,והעיר עצמה נמצאת פה .אפשר לקדם את התכנית ,אפשר להקטין אותה,
להסיר את הוילות ,ולקדם את התכנית .אבל מה שאתם עושים היום ,אתם גורמים
לעצירת התכנית ,שייקח לזה הרבה זמן.

מר ישראל גל :

אני לא רוצה להתווכח איתך ,רק רוצה להגיד לך מילה

אחת.

מר שי דבורה :

לא להתווכח ,אין מה להתווכח.

מר ישראל גל :

אני רוצה להגיד לך מילה אחת ,תקן החנייה ...אם ייבנו

 100דירות ,אז נקבל  110חניות .אם ייבנו  500דירות ,נקבל  550חניות .זה יחס פר
דירה .וזאת המשמעות .ובפרויקט שייבנו  100דירות ,אז אנחנו נקבל את זה ככה,
ואחר כך בפרויקט שייבנו  1,000דירות ,אז נקבל רק  1,100חניות במקום  . 2,000זו
השלכה הרבה יותר עקרונית .זה לא חשוב כמה דירות ייבנו בפרויקט .את זה אתה
חייב להבין .זה פר יח"ד ואסור לנו להשקיע את זה ,לא לבניין אחד של  16דירות
ששם אנחנו רוצים שיהיו  32יח"ד.
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מר שי דבורה :

ואם אתה מוריד קומות? שאלה.

מר ישראל גל :

זה לא משנה.

מר שי דבורה :

זה קשור?

מר ישראל גל :

לא קשור .אתה מוריד דירה ,יורד החניות .זה מה שהם

עשו ,הם ה ורידו את זה ביחס ,וזה אסור לנו להסכים .תאר לך שאני נותן לבנות
בית  16דירות .היום אתה רגיל שאנחנו בונים בית  16דירות ,כמה מקומות חניה?
. 32

מר שי דבורה :

אוקיי .פי . 2

מר ישראל גל :

ומחר אתה שומע בתקן החדש ,זה יוצא  1.2בממוצע.

אתה בא סופר ,אחרי שאתה רואה שבנו את הבית ,אתה רואה כל המכוניות חונות
בחוץ .אתה יורד לחניון ,אתה רואה  19מקומות חנייה .למה? – כי זה התקן שלהם.
זה לא משנה אם זה שכונה ,וזה לא משנה אם זה בניין .ואסור לנו לתת להם
להתערב ,ולקבוע לנו לא בבניין אחד ולא בשכונה ולא בבלוק .זה הכל .אנחנו
רוצים  2מקומות חנייה לדירה חדשה ,נקודה .וזו מדיניות התכנון שלנו ,ואנחנו לא
יכולים להתפשר .גם אם יהיה פרויקט רחבת השקד ,יש בו  104דירות ,ויבנו רק 80
דירות 24 ,ייתנו להם כסף ...וייתנו רק  , 80אני רוצה שיהיו שם  160חניות ולא
יהיו שם  100חניות.

מר שי דבורה :

אופרטי בי מה זה אומר? אוקיי ,אני מסכים .מה זה

אומר?

מר ישראל גל :

מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו כרגע לא עושים צעד,
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אנחנו קיבלנו את העמדה שלהם ,והצעד היחידי שאנחנו יכולים לעשות אותו ,זה
צעד שהוא מאוד קשה ,הוא מאוד דרסטי ,ואני מקווה שבגינו יתעשתו .לפעמים
צריכים ל עשות את קול הצעקה הכי גדול שאפשר בשביל שאנשים בצד השני
יתעוררו .ואין דרך אחרת ,וזה הכל .כאן מדובר בעתיד העיר.
תאר לך שבשכונת רייספלד היה היום  1,000חניות פחות בשכונה .אתה יודע מה
היה קורה ברחובות? או פה בשכונת רבין היה פחות  500או  600או  700חניות.
אתה יו דע מה היה קורה?

גב' ארבל ליאת:

גם ככה פה הפחיתו את התקן ל  2 -וסחר עוד.

מר ישראל גל :

ואסור לנו להסכים לזה ,זה הבית שלנו .זה הבית שלנו,

ואף אחד לא יתכנן לנו אותו .כולם יודעים ,אני מאמין שפינוי  -בינוי זה תכנון,
תמ"א זה חוסר תכנון .והתפקיד שלנו לתכנן אתה ע יר ,בשביל זה הביאו אותנו
לפה .זה הכל .אבל במצב הזה תאמינו לי ,אין לנו ברירה .הדביקו אותנו לקיר ,שי,
ועתיד העיר הוא חשוב .לא קל לי לעשות את זה ,וכולנו פה ,כל מי שמרים פה את
היד ,גם מי שהוא נגד הנושא הזה ,יודע שהאנשים האלה מחכים המון זמן ,ויודע
שצריכים למצוא להם פתרונות אחרים ,ואנחנו ננסה למצוא להם פתרונות אחרים
אם זה לא יצלח .אבל אנחנו קודם כל חייבים להגיד מה אנחנו רוצים לעיר שלנו,
וזה מה שאנחנו רוצים לעיר שלנו .זה הכל.
אנחנו רוצים לעיר שלנו  2מקומות חנייה ,אנחנו רוצים לעיר שלנו מקסימום
צפיפות .אנחנו רוצים לעיר שלנו מרווח בין בניינים ,אנחנו רוצים את לוי אשכול
כרחוב עם שבילי אופניים ,עם חנויות שהולכים בו ,עם התחדשות עירונית אמיתית,
כמו שצריך ,עם מטרו ,זה מה שאנחנו רוצים .אנחנו אולי לא נקטוף את זה ,לא אני
ולא אתה נשב פה כשזה יהיה ,אולי לא -

גב' ארבל ליאת:

א בל זו אחריות ש...
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מר ישראל גל :

אבל מישהו צריך להתחיל את המהלכים האלה .מישהו

צריך להתחיל את המהלכים האלה.

מר שי דבורה :

אין בעיה .אבל מה יהיה עכשיו מבחינתה זמנים?

מר ישראל גל :

כרגע אנחנו שמים את זה בהולד .בוא נראה ,עכשיו

ניכנס לדיסקשיין .נלך לממשלה ,נלך לכל המקומות איפה שצריך ונראה.

מר שי דבורה :

הממשלה לפי מה שאתה אומר זה ייקח פה באמת עוד

כמה קדנציות.

מר מיכלס גיל :

ישראל ,עוד דבר ,אם אתה מעיין בתקן האחרון שניסו

להעביר ונתקע בשנת . 2000

מר ישראל גל :

לא מצליחים להעביר תקני חנייה.

מר מיכלס גיל :

לא משנה .בתקן הזה כתוב במפורש שלוועדה המקומית

יש סמכות לאשר עד  2מקומות חנייה .כתוב את זה.

מר ישראל גל :

לא אצל חברה של אנדה ,נעמי אנג'ל.

מר מיכלס גיל :

אז רק שתראה .עכשיו עוד דבר ,אתה טעית בדבר אחד.

אני מבטיח לך שהאנדרגראונד יעבוד כאן ,כששי עדיין יהי ה חבר מועצה.

מר שי דבורה :

בזה כנראה הוא לא טועה.

מר ישראל גל :

אפשר להביא את הנושא להצבעה? מי בעד הסעיף?
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גב' ארבל ליאת:

פה אחד .אה ,לא?

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,ירון -

גב' בומגרטן אלונה:

תעשה פה אחד ,זה חשוב.

מר גדי לייכטר:

זוהר ,יעל ,לי את ,אלונה ,רון וישראל.

מר ישראל גל :

מי נמנע?

מר גדי לייכטר:

נמנעים :שי ועמי.

החלטה :

לאור החלטת הוועדה המחוזית להפחית את מספר מקומות החנייה
שתוכננו בפרויקט פינוי  -בינוי ברחבת השקד בכ  250 -מקומות חנייה
וזאת בניגוד למדיניות העירונית ,מחליטה מועצת העיר כ מלי את
הועדה לתכנון ובניה על ביטול הצטרפות הוועדה המקומית כמגישת
תכנית פינוי/בינוי רחבת השקד (  ) 500824189ובכך לבטל את
קידומה.

בעד ( ) 10

ישראל גל ,נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקבי ,זוהר אלעני הס,
יעל הרצקוביץ  ,ליאת ארבל  ,אלונה בומגרטן  ,רון מלכה ,גיל מיכלס.

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

שי דבורה ,עמי כחלון.

מר ישראל גל :

תודה רבה לכם על הסבלנות .מודה לכם.

סיום הישיבה !

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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קובץ החלטות
.3

הצעות לסדר:

א.

דיון בנושא שינוי בהרכב הוועדה לתכנון ובנייה (הצעתם של איציק
ציזר ושי דבורה).

הצעה:

הצעתם של איציק ציזר ושי דבורה :מועצת העיר מאשרת שינוי
חברים בוועדת המשנה לתכנון ובנייה ,במקום  5חברי ועדה
מהקואליציה ,יכהנו בוועדה  4מהקואליציה .הקואליציה תודיע לפני
ההצבעה מי יהיו  4החבר ים  .במקום אחד  1ועדה מהאופוזיציה יכהנו
בוועדה  2חברי אופוזיציה .האופוזיציה תודיע מי החבר הנוסף
בישיבה הבאה.

בעד ( ) 4

איציק ציזר ,אלעני הס זהר ,יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לקבל הצעתו של ראש העיר :הייצוג הסיעתי
היחסי מתקיים ,כמעט כל סיעות הבית מיוצגות בוועדה לתכנון
ובנייה ,ובנוסף לכך חברת האופוזיציה הגב' אביגיל דנוך הצהירה גם
שהיא תומכת במועמדותה של ליאת ארבל לחברת הוועדה כחברה
שישית ולכן ההרכב עונה על הייצוג.

בעד ( ) 9

ישראל גל ,נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקבי ,גיל מיכלס ,ליאת
ארבל ,א לונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה.

111

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 35/15

ב .דיון בנושא ריצוף באבנים משתלבות (הצעתו של איציק ציזר).

הצעה:

הצעתו של איציק ציזר בנושא ריצוף אבנים משתלבות כדלקמן:
מועצת העיר מאשרת את העבודות מתוך תב"ר מדרכות וכבישים.
באם אין בתב"ר את הסכום הנדרש ,או באם נדרש תב"ר מיוחד
לעניין זה ,אזי המועצה מבקשת שנושא זה יעלה לאישור בוועדת
הכספים הקרובה.

בעד ( ) 4

איציק ציזר ,אלעני הס זהר ,יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לקבל את הצעתו של ראש העיר בנושא ריצוף
אבנים משתלבות כדלקמן :מאחר והצעתו של ציזר היא פ ופוליסטית,
והיא באה לעקוף את אנשי המקצוע בעירייה שאנחנו סומכים עליהם
בנושא הזה ,והיא חורגת מהמינהל התקין שצריך לעבור את כל
הסדרים ,וכל מטרתה להפוך את מועצת העיר לחוכא והיטלולא
שעוסקת בספסל ולא בדברים המהותיים שמועצת העיר צריכה
להתעסק .אני ממליץ לציזר להצטר ף כחבר מן המניין ,ואני אשמח
מאוד שנראה אותו שם נותן בפורום המתאים את כל הצעותיו בצוות
ההנדסי.

בעד ( ) 9

ישראל גל ,נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקבי ,גיל מיכלס,
ליאת ארבל ,אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה.
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ג .דיון בנושא אזרחים ותיקים (הצעתו של שי דבורה).

החלטה:

הוחלט פה אחד לקבל את הצעתו לסדר של שי דבורה בנושא אזרחים
ותיקים ומציינים כי אכן ממשיכים לפעול בנושא ומזמינים את חבר
המועצה שי דבורה להיות שותף לעשייה.

בעד

.4

פה אחד.

אישור תקנון מעודכן תאגיד המים.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר תקנון מעודכן תאגיד המים.

בעד ( ) 12

ישראל גל ,גיל מיכלס ,ירון יעקבי ,משה דאלי ,כהן נפתלי,
אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה ,איציק ציזר ,אלעני הס זהר,
ליאת ארבל ,יעל הרציקוביץ.

נגד ( ) 1

שי דבורה.

נמנע ( ) 0

.5

אישור מועצת העיר לחוזה הקצאת קרקע למתן זכות שימוש לעמותת
שיב ת ציון של עולי תימן בקרית אונו .עפ"י נוסח החלטה מצורף.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר חוזה הקצאת קרקע למתן זכות שימוש
לעמותת שיבת ציון של עולי תימן בקרית אונו .עפ"י נוסח החלטה
מצ ו רף.

בעד

פה אחד.
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.6

אישור מועצת העיר לחוזה הקצאת קרקע למתן זכות שימוש לעמותת
בית כנסת גריבה עולי לוב קרית אונו .עפ"י נוסח החלטה מצורף.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר חוזה הקצאת קרקע למתן זכות שימוש
לעמותת בית כנסת גריבה עולי לוב קרית אונו .עפ"י נוסח החלטה
מצורף.

בעד

.7

פה אח ד.

אישור המלצה על נציגי ציבור לשתי ועדות ערר בתחום מחוז תל אביב,
עו"ד אילן ג'ורג'י ועו"ד תמיר אבני.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר המלצה על נציגי ציבור לשתי ועדות ערר
בתחום מחוז תל אביב ,עו"ד אילן ג'ורג'י ועו"ד תמיר אבני

בעד ( ) 9

ישראל גל ,כהן נפתלי ,מ שה דאלי ,גיל מיכלס ,ירון יעקבי,
ליאת ארבל ,אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה.

נמנע ( ) 3

.8

איציק ציזר ,יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.

אישור החלפת חבר בוועדת משנה לתכנון ובנייה – משה דאלי במקום
ירון יעקבי.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חבר בוועדת משנה לתכנון ובנייה –
משה דאלי במקום ירון יעקבי.

בעד ( ) 9

ישראל גל ,כהן נפתלי ,משה דאלי ,גיל מיכלס ,ירון יעקבי,
ליאת ארבל ,אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה.
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נמנע ( ) 4

.9

החלטה:

איציק ציזר ,אלעני הס זהר ,יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.

איש ור חברי הוועדה וממלאי מקום בוועדת משנה לתכנון ובנייה:
חבר – עמי כחלון

ממלא מקום – רון מלכה

חבר – משה דאלי

ממלאת מקום – אלונה בומגרטן

חברה – כוכבה קניסטר

ממלאת מקום – אביגיל דנוך

חבר – איציק ציזר

ממלאת מקום – יעל הרציקוביץ

חברה – ליאת ארבל

מ מלא מקום – ירון יעקבי

חבר – גיל מיכלס

ממלא מקום – שי דבורה

הוחלט ברוב קולות לאשר חברי הוועדה וממלאי מקום בוועדת משנה
לתכנון ובנייה:

בעד ( ) 9

חבר – עמי כחלון

ממלא מקום – רון מלכה

חבר – משה דאלי

ממלאת מקום – אלונה בומגרטן

חברה – כוכבה קניסטר

ממלאת מקום – אביגיל דנוך

חבר – איציק ציזר

ממלאת מקום – יעל הרציקוביץ

חברה – ליאת ארבל

ממלא מקום – ירון יעקבי

חבר – גיל מיכלס

ממלא מקום – שי דבורה

ישראל גל ,כהן נפתלי ,משה דאלי ,גיל מיכלס ,ירון יעקבי,
ליאת ארבל ,אלו נה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה.

נגד ( ) 4

איציק ציזר ,אלעני הס זהר ,יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.

נמנע ( ) 0
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. 10

אישור החלפת חבר בוועדה רווחה וקליטה – איילת דן במקום ניר אהרון
לב.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר החלפת חבר בוועדה רווחה וקליטה – איילת דן
במקום ניר אהרון לב.

בעד

. 11

החלטה:

פה אחד.

אישור תב"ר בניית מקווה ברח' הרצל ע"ס  1.2מיליון .₪

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר בניית מקווה ברח' הרצל ע"ס  1.2מיליון
.₪

בעד

. 12

פה אחד.

אישור ערבות לחח"ד לחברה למרכז ספורט ובריאות קרית אונו
מייסודה של חברת בריכת השחי יה על סך  ,₪ 500,000לשנת . 2016

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר ערבות לחח"ד לחברה למרכז ספורט ובריאות
קרית אונו מייסודה של חברת בריכת השחייה על סך ,₪ 500,000
לשנת . 2016

בעד

פה אחד.
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. 13

אישור חח"ד לעירייה לשנת . 2016

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר חח"ד לעיר ייה לשנת . 2016

בעד ( ) 12

ישראל גל ,גיל מיכלס ,ירון יעקבי ,משה דאלי ,כהן נפתלי,
אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה ,ליאת ארבל ,איציק ציזר,
אלעני הס זהר ,יעל הרציקוביץ.

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 1

. 14

החלטה:

שי דבורה.

דיון בנושא אופניי ם חשמליים.

הוחלט פה אחד כי יש לפעול בנושא אופניים חשמליים על פי
הצעותיהם של חברי המועצה.

בעד

. 16

החלטה:

פה אחד.

אישור מינוי חבר ויו"ר בריכת השחייה במקום יגאל צוברי.

הוחלט פה אחד לאשר מינוי חבר ויו"ר בריכת השחייה רותי אלוש
במקום יגאל צוברי.

בעד

פה אחד.
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. 15

לאור החלטת הוועדה המחוזית להפחית את מספר מקומות החנייה
שתוכננו בפרויקט פינוי  -בינוי ברחבת השקד בכ  250 -מקומות חנייה
וזאת בניגוד למדיניות העירונית ,מחליטה מועצת העיר כ מליאת הועדה
לתכנון ובניה על ביטול הצטרפות הוועדה המקומית כמגישת תכנית
פי נוי/בינוי רחבת השקד (  ) 50824189ובכך לבטל את קידומה.

החלטה:

לאור החלטת הוועדה המחוזית להפחית את מספר מקומות החנייה
שתוכננו בפרויקט פינוי  -בינוי ברחבת השקד בכ  250 -מקומות חנייה
וזאת בניגוד למדיניות העירונית ,מחליטה מועצת העיר כמליאת
הועדה לתכנון ובניה על ביט ול הצטרפות הוועדה המקומית כמגישת
תכנית פינוי/בינוי רחבת השקד (  ) 50824189ובכך לבטל את קידומה.

בעד ( ) 10

ישראל גל ,נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקבי ,זוהר אלעני הס,
יעל הרצקוביץ ,ליאת ארבל ,אלונה בומגרטן ,רון מלכה ,גיל מיכלס.

נגד ( ) 0
נמנע ( ) 2

שי דבורה ,עמי כחלון.

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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