עיריית קרית אונו
לשכת מנכ"ל העירייה

פרוטוקול מישיבת מועצה
מן המניין מס' 6/41
מיום רביעי ,י"ב באדר ב' תשע"ד41.21.1241 ,

 -הופק ע"י :בונוס פרוטוקולים בע"מ ,טלפון– 20-7050105 :

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 6/41

השתתפו ה"ה:
גל ישראל

 -ראש העירייה

מלכה רון

 -חבר המועצה

כהן נפתלי

 -חבר המועצה

כחלון עמי

 -חבר המועצה

בומגרטן אלונה
דנוך אביגיל

 חברת המועצה -חברת המועצה

הרציקוביץ יעל

 -חברת המועצה

יעקובי ירון

 -חבר המועצה

מיכלס גיל
קניסטר כוכבה

 חבר המועצה -חבר המועצה

דאלי משה
ארבל ליאת

 חבר המועצה -חברת המועצה

דבורה שי
אלעני הס זהר

 חבר המועצה -חבר המועצה

ציזר איציק

 -חבר המועצה

מוזמנים קבועים:
גדי לייכטר
גרשון טוסק

 מנכ"ל העירייה -גזבר העירייה

דניאלה גז
ניר אבנון

 יועצת משפטית -מבקר העירייה

שיר ימין

 -עוזרת רה"ע

מוזמנים נוספים:
יחיאל אטיאס

 -עו"ד

1

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 6/41
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דיוו ח ראש העיר.

.1

שאילתא בנושא קרינה בבתי ספר – על פי בקשת חברת המועצה זהר אלעני
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ב .ד יון בנושא :צילום ישיבות – על פי בקשת חבר המועצה שי דבורה.

7.

אישור העברת אחריות ואחזקה של קטע דרך  1611לידי העירייה מנתיבי
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הוותיק בקרית אונו ,חלק מחלקה  024גוש  , 6196בשטח של  1175מ" ר.

5.

אישור הסכם תרומה הרחבת בית אורנשטיין.
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אישור תשלום הוצאות נוספות שבוצעו בשנת  1240מעבר לתקציב.
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כהונה בהתאם לזכאות – על פי החלטת הגמלאות.

. 42

אישור חוזה בכירים מנהל אגף חירום וביטחון ,מר עדי מעוז 62% ,משכר
מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

44.

אישור חוזה בכירים מנהל אגף שפ"ע ,מר קציר נוח 62% ,משכר מנכ"ל,
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.1

דיו וח ראש העיר.

מ ר ישראל גל :

ערב טוב לכולם .אתמול בוודאי התוודעתם ,וגם אנחנו

התוודענו לעוד כתבה של עיתון גלובס בעני ין זיהומי הקרקע .אני עוד לא הבנתי
איך הכתבה הזאת הגיעה ,אבל היא הכניסה פה לחץ רב את תושבי העיר קרית
אונו ,ואני שמח לבשר שאין כלום ואין שום דבר בעניין זה .בדיקת הקרקע שאנחנו
לקחנו וגם היא מחולקת ,המסקנות של המשרד להגנה הסביבתית ,הוכיחה שאין
ג זי קרקע ,לא בבתי הספר ולא בגני הילדים בשכונת עבר הירדן .אנחנו בכל מקרה
התייחסנו לזה במלוא הרצינות .לקחנו את אחת החברות הטובות בארץ ,אם לא
הטובה שבהן ,שעשו מפ רט בדיקות מקיף שקיבל את האישור של המשרד להגנה
הסביבתית .הבדיקות בוצעו במשך יומיים לפ ני כשבועיים בשישי  -שבת בבית ספר
אביגדור ורשה ובגני הילדים .עם ביצוע קידוחים ועם ביצוע בדיקות בתוך כל
החללים של כל הכיתות בקומה הראשונה .חדרי המורים וחדר אב הבית וכדומה.
מה ש כן נמצא אולי קצת זיהום ,זה בתוך החדר של אב הבית ,כתוצאה מכל מיני
חומרים שהוא מחזיק שם ,טונר ,מכונת צילום וכדומה .אז את זה נתבקשו לפתוח
לאוורור .אגב ,הבדיקות נעשו כשהחדר סגור לחלוטין במשך  11שעות .בדרך כלל
החדרים פתוחים ,אז ברגע שהם פתוחים ,אין שום בעיה .כך שאני שמח ,היום
היתה רגיעה קצת ,שהתלמידים בבית הספר העבירו את הממצאים להורים .אנחנו
פה חילקנו את הדו"ח המסכם של המשרד להגנה הסביבתית .לכם ,אם אתם רוצים
לראות את כל הדו"חות ,את כל הבדיקות ,אפשר לראות אותם גם אצל ריקי וגם
אצל אורנה בהגנה הסביבתי .זה  11עמודי ם ,עם כל הערכים .רוב הערכים הם
מתחת לתקן.

מר איציק ציזר :

ישראל ,אבל איך גלובס רשם היום שעיריית קרית אונו

אמרה לתושבי המרתפים לשים ניילונים? מאיפה זה הגיע בכלל?
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מר ישראל גל :

המצאה שלו ,חד וחלק.

מר איציק ציזר :

לא הוצאנו כזה מכתב לאף אחד?

מר ישראל גל :

זה היה אתמול ,אתה מדבר על אתמול?

מר איציק ציזר :

אתמול או היום.

מר ישראל גל :

אתמול .אתה קראת את זה היום אולי .אני אומר ,זה

היה -

מר איציק ציזר :

לא יצא מכתב לתושבים ,שום דבר?

מר ישראל גל :

שום כלום .משהו הזוי לחלוטין.

מר איציק ציזר :

מישהו פ נה אליהם ,אמר להם?

מר ישראל גל :

בוודאי .אני דרשתי שהיום יתקנו את זה .לא בדקנו.

אתמול אמנם הגיעו הממצאים של הבדיקות בשעה  45:22אחרי הצהריים ,אז לא
העברנו אותם לגלובס .אבל הם רצו לעשות איזה שחזור של הכתבה מלפני 0
שבועות או שבועיים וחצי ,רצו לתת לה שחזור ,ושחזור לא מוצלח ביום לא מוצלח.
ולשמחתנו הרבה התוצאות מראות את עצמן .אני שוקל קם להביא את הפרופ'
שאחראי על המעבדה לערב שיבוא להסביר לכל התושבים ומי שירצה לבוא להקשיב
מה זה גזי קרקע ,איך מטפלים בהם ,איזה סוג של בדיקות ומה הממצאים .אז
אנחנו נעשה כנראה כזה ערב לכל תושבי עבר הירדן .מחר אני מזכיר לכם ,תחנת
כיבוי האש נפתחת ,כולם מוזמנים.
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מר איציק ציזר :

חילקתם הזמנות?

מר ישראל גל :

אנחנו לא מזמינים .מי שמזמין זה הכיבוי .אני מזמין

באופן אישי.

גב' בומגרטן אלונה:

איזו שעה?

מר ישראל גל :

 . 47:02לא אנחנו מזמיני ם ,זה אירוע שהם עושים ,אירוע

שהם מארגנים .תרומתנו לאירוע הזה הם הדגלים והבמות ולהקת מחול שתשיר
שם.

מר איציק ציזר :

יש שם חנייה?

מר ישראל גל :

אפשר להיכנס שם לכביש הפנימי.

מר איציק ציזר :

סללו אותו כבר?

מר ישראל גל :

לא יגמרו את הסלילה .היום עשו את המצה ,מחר היו

אמורים לסלול את זה ,אני לא יודע אם יסללו את זה מחר בבוקר לפני .אני רוצה
לבשר שקבוצת הבנים בכדור יד הגיעה לחצי גמר בתי הספר אחרי המשחק
בדימונה ,ומוזמנים גם לזה כולם.

מר איציק ציזר :

אחרי המשחק אתה אומר לנו מוזמנים?

מר ישראל גל :

לא ,מוזמנים לחצי גמר.
6

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 6/41

מר איציק ציזר :

אני ידעתי במקרה כי אני מקורה לחדשות של . 14:22

מר ישראל גל :

האמת שזה היה בטלוויזיה ,חסכת ציזר ,אז לא היית

צריך לנסוע .אז זה הישג יפה ,ואני מקווה ש -

מר איציק ציזר :

נגד ראשון ,נכון?

מר מיכלס גיל :

מתי המשחק בדימונה? היה צר יך לארגן הסעה מפה.

מר ישראל גל :

היו הסעות לדימונה ,יצאו  1אוטובוסים מבית הספר עם

הורים וילדים .היו הסעות לדימונה והיה קהל .עדכון המסוף – אם מחר לא תגיע
תשובה ממשרד התחבורה ,יום ראשון אנחנו סוגרים את המסוף.

גב' אלעני הס זוהר:

שרשראות?

מר ישראל גל :

ב טונדות .יש כבר בטונדות ,מי שרוצה לעבור הוא מוזמן.

יש בטונדות מוכנות לאורך הציר .ויום ראשון תם החודש של הגישור ,תמו כל
הדברים .שלחנו להם הודעות בכתב.

מר איציק ציזר :

מי זה להם? למע"צ?

מר ישראל גל :

לא ,מע"צ  ...פה זה כבר לאשר .מע"צ כבר העבירו לנו

את הכבי ש ,אנחנו רק מאשרים אותו ...מי שהיה אמור לחתום על התכניות
הסופיות ,זה היה משרד התחבורה שטרם חתם .אחרי שאנחנו כבר גמרנו את כל
התהליכים ,גם בישיבה של השבוע הבא ,של ועדת המשנה לתכנון ובנייה ,ההיתר
כבר מוגש ,השימוש החורג מוגש ,והתב"ע מוגשת ,הכל מסודר .רק לעלות על
הקרקע .כזכור לכם ,אנחנו אישרנו בישיבה הקודמת את התב"ר .מה שאנחנו
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צריכים ,זה רק את החתימה של משרד התחבורה כרגע .זה מה שנשאר .לא יכול
להיות ,שהם יעצמו את העיניים .אם הם יעצמו את העיניים ,שיסתדרו .כאן אני
חושב שעומדת לפנינו בריאות הילדים או הרווחים של חברת קווים ,או אפילו רמת
שירות .אז בריאות של ילדים יותר חשובה מכל דבר אחר .שלחתי את זה גם
במילים אלו למנכ"ל קווים ,ונראה איפה יהיו ההתפתחויות .במידה והם יאשרו,
אז אנחנו נצא לעבודות וכנראה נעכב את הסגירה .עד כאן הדיווח שלי .שאילתא
בנושא קרינה.

מר נפתלי כהן :

סליחה אדוני ,בסוף הישיבה ...סעיף...

מר ישראל גל :

אתה לא חייב ,נפתלי .הוא רוצה להודיע בתחילת

הישיבה שהוא רוצה סעיף . 16

מר איציק ציזר :

הוא לא יכול ,הוא צריך לפני הישיבה .אם מסתכלים על

הפקודה ,הוא צריך לפני הישיבה .זו הפקודה.

מר נפתלי כהן :

אוקיי...

מר ישראל גל :

אז אתה מוותר ,בישיבה הבאה?

מר נפתלי כהן :

לא ,אני רוצה ברשותך...

מר ישראל גל :

תהיה לארג'.

מר איציק ציזר :

צריך להודיע לפני הישיבה שאתה רוצה ,להעלות את זה

בסוף הישיבה.
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מר ישראל גל :

אז ב  46:02 -מחר ,כי ב  45:22 -מגיע השר בדיוק.

מר איצ יק ציזר :

איזה שר ,התחבורה?

מר ישראל גל :

לא ,השר לביטחון פנים.

מר נפתלי כהן :

מאחר וחבר המועצה מר ציזר שלח לנו ב  47.4 -מכתב ...

אני רוצה דקה.

מר ישראל גל :

אין דקה ,זה לא רלוונטי.

מר נפתלי כהן :

סליחה ,זה כן רלוונטי .ישראל ,זה לא בסדר.

מר ישראל ג ל :

היית צריך לדבר לפני .מה אתה רוצה?

מר נפתלי כהן :

מאחר וב  47.4 -חבר המועצה מר ציזר שלח לנו מכתב,

הנדון – קבלת מידע על פי סעיף  412א' לפקודת העיריות ,אילו עובדים עזבו את
העירייה ,אילו נכנסו .הוא קיבל תשובה אפס.

מר ישראל גל :

לא ,יש יותר יצאו.

מר נפתל י כהן :

להזכירך ,מר ציזר ,אתה והבוס שלך ב , 1220 - 1221 -

קיבלתם  06עובדים לעירייה ,זה מיד לאחר הבחירות .וב  , 1229 -קיבלתם עוד מיד
אחרי הבחירות  49עובדים .תבדוק בכיסים שלך לפני שאתה בודק בכיסים.

מר ישראל גל :

טוב ,טוב נפתלי.
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מר נפתלי כהן :

הוא יודע למה אני מתכ וון.

מר איציק ציזר :

זה על סדר היום ,ישראל?

גב' אלעני הס זוהר:

זה לא על סדר היום .אני לא מבינה למה מדברים על זה.

מר נפתלי כהן :

הוא יודע ,זה בהמשך למכתבו.

מר ישראל גל :

 412א' הוא קיבל תשובה אפס ,שיסתדר עם אפס .לא

צריך להגיד ,זה מיותר.

.2

שאילתא בנ ושא קרינה בבתי ספר – על פי בקשת חברת המועצה זהר
אלעני הס.

מר ישראל גל :

שאילתא בנושא קרינה בבתי ספר .אלונה ,את מוכנה

להקריא את התשובה לזוהר?

גב' בומגרטן אלונה:

כן .כולם קיבלו את זה?

מר ישראל גל :

כן.

גב' בומגרטן אלונה:

בקדנציה הקודמת כיו"ר ועדת איכו ת הסביבה ,התרעתי

והפצרתי לבצע בדיקת קרינה סלולארית וקרינה בפני חשמל במוסדות החינוך,
ולמגן את מוסדות החינוך מפני הקרינה .כך שמעבר למיגון תהיה לנו אינדיקציה
בכל ימות השנה ובכל זמן נתון על רמת הקרינה ,ולא נסתפק בבדיקות שנתיות
כמוצג על ידי גב' זוהר .כך ,לאחר מ אבק רב ,הצליחה הוועדה בראשותי להכניס
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מיגון מפני קרינה סלולארית לחטיבות הביניים ולתיכון .תודות לפעילות זו,
מוסדות החינוך הללו ממוגנים ,ואנו מקבלים דיווחים אונליין על רמת הקרינה.
את המיגון מבצעת חברת רד  -גרין המתמחה בכך .למרבה הצער ,בקדנציה הקודמת
לא אפשרו לי להרחיב את המיגון גם למוסדות חינוך נוספים .אשר לקרינה
מחשמל ,חרף פניותיי הרבות ,למרבה הצער ,גם בנושא זה נתקלתי בחוסר שיתוף
פעולה בלשון המעטה .לבקשתי ,חברת רד  -גרין שלחה הצעות מחיר למיגון ולבדיקה
רציפה ,דיווח אונליין ולא שנתי כמוצג בשאילתא ,מפני קרינה חשמלית  ...בינתיים,
דווח לי כי חברת רד  -גרין סיפקה מערכת ראשונה לבקרת קרינת חשמל לעיריית
פתח תקווה .חבל שמקרים מצערים מעלים את הצרכים הללו לביצוע .להלן סקירה
קצרה עבור חברי המועצה ) 4 :בבתי הספר העל יסודיים בוצעו באמצעות חברת רד -
גרין בדיקות  RFפעמיים בשנתיים האחרונ ות ,והותקנה מערכת לגילוי קרינה רציף
 11/5בחטיבות שזר ובן צבי ,ולאחר מכן גם בתיכון בן צבי .המערכת תיעדה מצב
תקין בכלל הקמפוס .בפינה הדרומית בחטיבת שזר ישנה קרינה גבוהה יותר ,אך
עדיין בתקן ויש שם בקרה רציפה ) 1 .ההצעה שנשלחה למערכת למדידה רציפה של
קרינת חשמל ,עדיין לא התקבלה תשובה בנושא ,חבל ) 0 .הוצאו ...לרשת ה WI FI -

חיצוניים למערכת האינטרנט האלחוטי ,אשר פרוסה בבתי הספר ,המנטרת את רמת
האור המשודר ויכולה להתריע על רמה גבוהה של קרינה .ברצוני ל הדגיש ,כי קרית
אונו היא העיר הראשונה שהצטיידה במערכת מסוג זה בהתאם לעי קרון הזהירות
המונעת .עיריית פתח תקווה הולכת בעקבותיה בימים אלו .אני שמח ה לגלות
שחברי המועצה החדשים מסיעתו של ראש העיר הקודם ,מודעים לסוגיה ,עם
חילופ י ההנהגה .אין לי ספק ששיתוף הפעולה בין מר רון מלכה ,מחזיק תיק
החינוך ,סגן ראש העיר ומ"מ ראש העיר ,לביני ,מחז יקת תיק איכות הסביבה,
יוביל לביצוע המהלכים החשובים לשמירת בריאות התלמידים ,המורים וכל
הצוות.

מר ישראל גל :

תודה.
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גב' אלעני הס זוהר:

יש לי שאלה.

מר ישראל גל :

אין שאלות .שאילתא שאלת ,קיבלת תשובה.

גב' אלעני הס זוהר:

בסדר .תודה רבה.

.3

דיון בנושא הק טנת מספר תלמידים בכיתות חטיבות ביניים – על פי
בקשת חברי מועצה לפי סעיף  9א.

מר ישראל גל :

הצעה לסדר – דיון בנושא הגדלת הכיתות.

מר איציק ציזר :

בשנת  1226אישרה המועצה הזאת כיתות קטנות לבתי

הספר היסודיים שהתחילו בשנת  1225ונמשכים עד היום .אני חושב שהפרויקט
הזה מוצלח מאוד ,הביא להרבה הישגים בעיר הזאת .אני חושב שכולנו לאורך
השנים למדנו את הפרויקט וגם התפארנו בו ,והגיע הזמן להמשיך אותו .להמשיך
אותו זה אומר שגם בשנת  , 1241מאוגוסט  1241ייפתחו כיתות ז' ,כל פעם כיתה
אחרת ,ואחרי  0שנים נעשה את זה גם בחטיבות .מי שיו דע או לא יודע ,היום
בחטיבות רוב הכיתות בין  07ילדים ל  14 -תלמידים .זה עולה כסף ,זה ברור לכולם.
עשיתי איזושהי הערכה כספית על מה מדובר פה .אם זה  1כיתות ,זה , ₪ 122,222
אם זה  0כיתות בשעה ,זה  , ₪ 622,222פחות או יותר כמו ביסודי .גם אז ,אם אתם
זוכרים ,אמרו שלא י היה כסף ,וזה בלתי אפשרי וזה לא אפשרי .והוכחנו לעצמנו
שזה אפשרי .ואני מקווה מאוד שגם חברי הקואליציה וגם חברי האופוזיציה
שחושבים שהמיזם הזה הוא טוב ,ייתנו יד היום להמשיך אותו ,וזה לא משנה אם
ההצעה באה מאיתנו או באה מכם ,הכל פה זה טובת התלמידים.
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גב' קניסטר כוכבה :

אני רוצה לשאול שאלה .אנחנו במצב של פלוס בעירייה?

יש לנו אובר כספים?

מר ישראל גל :

רון יענה.

גב' קניסטר כוכבה :

רון ,מה מצבנו?

מר רון מלכה:

אני לא הולך לענות על כספי .זה יש גזבר .מי שרוצה

לענות בענייני כספים ,שיענה בענייני כספים .אני עונה לגופו של עניין .נכון ,כולנו
היינו שותפים ל ...הגדלת הכיתות .אני חושב שיש דעות רבות לסיפור הזה של
כיתות קטנות .ואני אומר על דעת עצמי בלבד ,כרגע אני לא מייצג אף אחד ,רק את
עצמי ,אני מציע לך ציזר ללכת לקרוא את דו"ח מקנזי ,חברת ייעולי ,מחקר
שעשתה ב  , 1225 -אלימות בכית ות קטנות .תקרא אותו .שר החינוך לשעבר גדעון שר
התבטא לא פעם על העניין הזה של כיתות קטנות .תקרא ,אולי תקבל כיוון חדש.

מר איציק ציזר :

קראתי ומכיר.

מר רון מלכה:

אוקיי ,אז אני שמח לשמוע שקראת.

מר איציק ציזר :

יש אלף מחקרים ככה ,ויש אלף מחקרים ככה.

מר רון מלכה:

 441מחקרים הראו שזה לא מוכיח הצלחות ,הקטע של

כיתות קטנות 9 .מחקרים אולי אוששו את זה מתוך ה  . 441 -זאת אומרת ,ש 420 -
מחקרים הוכיחו שכיתות קטנות זו לא ערובה להצלחה .אבל לא על זה אני
מתווכח ,אני לא נגד ,אני לא נגד כיתות קטנות .אני חושב שבשביל הרווחה ש ל
הילדים שלנו זה בסדר .אבל גם את ההצלחה שלנו אף אחד לא בדק עוד .אתה
אמרת שכיתות קטנות הוכחו כהצלחה והביאו להישגים .אני לא ראיתי איזו בדיקה
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מדעית פדגוגית אמיתית של מה קרה מ  1226 -כשהתחלנו את הכיתות הקטנות עד
היום ,מבחינת ההישגים של הילדים שלנו .פרט לאותם מבח ני מיצב שכולנו יודעים
מה הדעות בענייני המיצב .ואני לא חושב של תוצאות שלנו ולעלייה בבחינות
הבגרות יש קשר ,כי עדיין לא ראינו את הילדים האלה שלמדו בכיתות הקטנות ,עם
תוצאות הבגרות שלהם.

גב' אלעני הס זוהר:

היית בעד.

מר רון מלכה:

אני עדיין בעד.

מר ישראל גל :

הוא יכול לדבר?

מר רון מלכה:

אני עדיין בעד .אני רק אומר ,חבר'ה ,יש פה עניין ,ואני

מצאתי את עצמי בלי קשר להצעה שהגשת ,בודק את העניין הזה לא רק בחטיבות
הביניים ,אלא גם בבתי הספר היסודיים .אני מודיע לכם פה חברים שאנחנו בבעיה
פיזית קשה ב בתי הספר היסודיים .אנחנו נדרשים כרגע לדיון במספר בתי ספר,
במיוחד ביעקב כהן על איך אנחנו נערכים לגידול במספר הילדים וגידול השכונה
כדי לתת את המענה במסגרת הכיתות הקטנות .אנחנו עדיין בדיון ,ואנחנו בדיונים
מו ל משרד החינוך בעניין הזה ,על הפרוגרמה בבית ספר יעקב כהן וכהנה וכהנה.
נ כון לעכשיו לגופו של עניין ,בחטיבת הביניים אנחנו צפויים לעלות ב  7 -שנים
הקרובות ב  422 -מצטרפים נוספים ביחס למי שלומד כרגע .סתם לסבר את האוזן
שתדעו .רשמתי לי את הדברים האלה .בתשע"ה ,אנחנו נעמוד ,כולל התוספת של
הכיתות החדשות שנבנו ,בדיוק בצורך ב  1 -חטיבות הביניי ם לכיתות שאנחנו
צריכים ברמה רגילה .לא 'לא תקנית' או כיתה קטנה .בתשע"ו אנחנו נצטרך עוד 1
כיתות .רגיל ,לא במסגרת כיתה קטנה .בתשע"ז ,אנחנו צפויים לצורך ב  0 -עד 1
כיתות נוספות 6 ,כיתות בתשע"ח ,בתשע"ט  9כיתות ,ובתשע"י  46כיתות.
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מר איציק ציזר :

מעולה.

מר רון מלכה:

עכשיו אני שואל אם בתוך זה שזה מה שאנחנו צריכים

כדי לקיים כיתות רגילות ולספק את הצורך ,בואו לא נשכח שיעקב כהן מסיים את
הצמיחה ומתחיל לספק ,כיתות ו' מסיימים גם לצורך העניין ,תוך שנתיים בית ספר
אביגדור ורשה עושה את זה גם ומגיע לבוגרי כיתות ו' ,שגם הוא מספק לחטיבות
הביניים ילדים שמסיימים ואנחנו צריכים שיהיה לנו מקום .כל זה בתוך התכנון
הזה ,זה בדיוק הגידול הצפוי שאנחנו צריכים במספר הכיתות לכיתות רגילות.
ולפיכך ,זה לא עניין של  ₪ 412,222לשנה כיתה לא תקנית ,לפי החשבון ,וזה
החשבון שאני עשיתי ביחד עם תקציבאית אגף החינוך שלנו .זה גם הצורך הפיזי
שכרגע אין לנו אותו ,וזה צריך למצוא פתרון .אז אני שואל ,רבותיי ,אני לא רוצה
להשתמש במילה פופוליזם ,אבל אני בטוח שאם היית יושב בצד הזה של המתרס,
ולא על כסאות האופוזיציה ,לא היית מעלה את זה בחוסר אחריות כזאת.

מר ישראל גל :

שנה קודם הוא היה צריך להיות.

גב' בומגרטן אלונה:

רגע ,הוא עוד החזיק את תיק החינוך בקדנציה הקודמת.

מר רון מלכה:

לא ,אני לא רוצה ,אני עונה לגופו של עניין באמת.

מר ישראל גל :

קודם כל תמצאו כיתות שחסרות.

גב' בומגרטן אלונה:

היינו צריכים להגיע למצב היו ם יותר טוב אם מישה ו

היה עושה את העבודה כמו שצריך.

גב' אלעני הס זוהר:

אני פגשתי הרבה מאוד אנשים שהגיעו לקרית אונו -
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מר איציק ציזר :

ממש .מה את אומרת? את ממש מבינה בחינוך שתגידי

את המשפט הזה אפילו.

מר רון מלכה:

חבר'ה ,אני רוצה להגיד לכם עוד משהו ,אני לא סיימתי.

תקשיב ציזר ,אני עניתי עניינית.

מר איציק ציזר :

אני יודע.

מר רון מלכה:

ואני גיביתי את העניין במספרים ובבדיקות שעשיתי מול

אגף החינוך .אני רוצה להגיד לכם עוד משהו בקשר לעניין הזה .תשמעו ,יש שיטה
נוספת ,באמת ,וזה מתוך הלמידה הפדגוגית שאני עושה בח ודשים האחרונים .יש
מושג שנקרא שעות רוחב .ובאמת שעות רוחב זה פתרון נפלא ,שהוא אלטרנטיבה
לכיתות קטנות ,שזה מה שמשתמשים בו בחטיבות הביניים ,ואני יודע שגם ציפי
עושה את זה בתיכון .אפשר לקחת את מספר הכיתות ,אם יש  1כיתות ,לתת
למנהלת עוד  7שעות רוחב ,לפצל את  1הכ יתות ל  1-7 -קבוצות קטנות ,זה נקרא
הקבצים ,וללמד בקבוצות קטנות את מקצועות הליבה ,מתמטיקה ,אנגלית ועברית
ולשון ,ולהשיג את אותן תוצאות של כיתות קטנות בצוק העיתים ,במצב שאין כסף.
כשיש כסף וכשיש מבנים וכשיש מתקנים ,כיתות קטנות זה נחמד ,גם לרווחה של
הילדים שלנו .אבל פה עניינית אין לנו את היכולת לעשות את זה כרגע ,הלוואי
שיהיה לנו בעתיד .ולכן יש לי הצעה נגדית ,אם אני יכול להעלות אותה.

מר יעקובי ירון :

כמו שבאלומים דרך אגב ...כיתות א'.

מר נפתלי כהן :

מאחר שחברנו התמים מר איציק ,משהו מפתיע אותי.

הוא יושב בוועדת תכ נון ובנייה .הוא אישר  1222ומשהו יחידות דיור בקדנציה
הזאת.
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מר ישראל גל :

 1222ומשהו? . 1,722

מר נפתלי כהן :

 1,122ומשהו.

מר ישראל גל :

זה בקדנציה האחרונה.

מר נפתלי כהן :

אני אומר לך ,לקדנציה האחרונה ,ויש לי את זה1112 ,

ומשהו.

מר ישראל גל :

זה באחרונ ה.

מר נפתלי כהן :

לא חשבת שצריך להיות כיתות .אתה באת ...קרוואנים.

עכשיו אנחנו קראווילות בבתי ספר .ראיתי ,זה ממש מדהים אותי ,החזרת אותי
למפוני גוש קטיף .למה לא חשבת על זה? עכשיו אתה בא ,עושה לנו הצעה
פוליטית? זה לא יפה .אנחנו לא בשנת בחירות ,זה לא מכובד א פילו.

מר איציק ציזר :

לרמת תשובה שלך נפתלי אני אפילו לא אתייחס ,כי אתה

אפילו לא יודע מה שאתה מדבר.

מר נפתלי כהן :

אל תתייחס.

מר איציק ציזר :

בוא אני רוצה לענות עניינית למה שרון לפחות אמר ,הוא

דיבר על חינוך ולא על שטויות.

מר נפתלי כהן :

האמת כואבת ,בסדר.

מר איציק ציזר :

אז קודם כל לא הפרעתי לך ,נפתל י ,לא הפרעתי לך.
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אמרת את השטויות שלך  .אל תפריע לי ,עזוב .אני מסכים איתך.

גב' קניסטר כוכבה :

אתה לא בסדר .כל הזמן מעליב את האנשים .סליחה,

והרמה שהוא מדבר ,כולם ...ואין בלתי לו .יש לי חדשות ,מר ציזר היקר.

מר איציק ציזר :

אני לא דיברתי אל נפתלי בכלל .הוא דיבר אליי.

גב' קניסטר כוכבה :

אתה יורד על אנשים ,בדוק את עצמך.

מר איציק ציזר :

את מוכנה לא להפריע לי?

גב' קניסטר כוכבה :

אני רוצה להודיע לך.

מר איציק ציזר :

היא יכולה לא להפריע לי?

גב' קניסטר כוכב ה :

הפילוסופיות שלך לא מעניינות את אף אחד .תרד אל

העם ותדבר בגובה העיניים.

מר איציק ציזר :

רון ,אני מסכים איתך שיש דעות לכאן ולכאן.

מר ישראל גל :

תקשיבי ,יש כאלה שחושבים שהם אלים.

מר איציק ציזר :

אבל לא יכול להיות מתבטא לכל אחד בצורה ...יהירות

שלו לא מתאימה ,ואני אגיב לו .אני אגיב לו.

מר איציק ציזר :

יש דעות לכאן ולכאן ,ויהיו דעות ,זה לא משהו שהוא

שחור ולבן .יש כאלו שאומרים שכיתות קטנות זה משפר ,יש כאלה שאומרים שזה
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לא משפר .יש כאלה של שעות רוחב ,יש כאלו של פיצול הכיתה לשניים .יש אלף
ואחד דעות .לא אני אפתור את זה ,לא אתה תפתור את זה ,ולא בטוח שמה שאני
חושב זה נכון ,או מה שאתה חושב זה נכון .בסדר .אני אישית ,בזמן שאני הייתי
בחינוך ,אני התווכחתי רבות עם אסתר רגב ,שהיא היתה בעד שעות רוחב ,אני בעד
כיתות קטנות .בסופו של דבר ,המועצה החליטה כיתות קטנות .לגבי כ יתות פיזיות,
צריך שיהיה ברור כבר עכשיו ,הרחבנו את שזר ,הרחבנו עכשיו את בן צבי .בלי
קשר לכיתות קטנות ,אין ספק שצריכים פה עוד חטיבה ,או שצריכים לקחת את
שזר הישן ולהכניס לחטיבה ,או לבנות עוד חטיבה .כי בלי כיתות קטנות ,נגיע בעוד
שנה ,שנתיים ,שלוש ...וזה לא חשו ב ,וצריכים לבחור את המקום ,או באזור ב ר
אילן ,או בדרום העיר ,ולהרים עוד חטיבת ביניים .זה ברור ,בלי קשר לכלום .גם
אם צריך  1כיתות 1 ,כיתות 41 ,כיתות .ואדון נפתלי לא יודע ,אבל כיתות נבנות
ומאושרות ו מתקבלות כסף ממשרד החינוך לפי צורך של ילדים שיש ,לא לפי צפי
שא ין .זאת אומרת ,רק שיש לך ילדים ואתה מרגיש צורך ,אתה מקבל את הכסף.
אם לא ,אתה בונה על חשבונך .אבל את זה נפתלי עוד לא למד אחרי  1קדנציות ,אז
אנחנו כבר למדנו את זה .מה לעשות?

מר ישראל גל :

אתה לא יכול לענות לו ,נפתלי .הוא מותר לו להגיד מה

שהוא רוצה.

מר נפ תלי כהן :

נרדמת בשמירה.

מר איציק ציזר :

אתה מפריע לי .תן לי רק לסיים .זה שצריכים לבנות

כיתות ,צריכים לבנות כיתות לפי הגידול .לבנות כיתות לא מפחיד אותי .אם
צריכים  46או  , 11זה לא מפחיד אותי .כי בסופו של דבר צריכים לבנות כיתות .אני
חושב שכיתות קטנות היום ז ה מאסט .כל העולם הפך לכיתות של  18ילדים ,של 01
ילדים .גם בישראל ,דרך אגב ,אבל אני לא המצאתי את זה ,לא אני המצאתי את
הכיתות הקטנות.
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מר נפתלי כהן :

מה אמר בג"צ?...

מר רון מלכה:

לא אמר שום דבר .עזוב את זה ,זה לא לעכשיו.

מר ישראל גל :

נפתלי ,הוא ילמד מה אמר בג"צ אחר כך.

מר רון מלכה:

אחר כך ,זה לא לעכשיו .אחר כך נספר ,עזוב.

מר איציק ציזר :

לכן אני חושב ,שעיריית קרית אונו הצהירה על עצמה

כעיר חינוך .אני חושב שלעשות כיתות קטנות בחטיבת ביניים ,גם אם צריך לבנות
עוד כיתות פיזית ,וגם אם צריך להכניס יד לכיס ולתקציב העירוני ולתקצב את זה
תמורת משהו אחר כי אין עודף של כסף ,לדעתי זה מאסט.

מר ישראל גל :

לפני ההצעה אני אגיב .אני חייב להגיד דבר אחד .זה

מאוד נורא יפה להפריח בלונים .מאוד .ומאוד נאה להגיד לנפתלי כהן שהוא לא
ידע שזה הנוהל .אבל אנחנו במצב קריטי .קריטי שזה נוצר בגלל חוסר תכנון.
ובשביל להציל את המצב הקריטי הזה ,קודם כל אנחנו צריכים לדאוג שיהיה מקום
לילדים בכיתות תקניות ,ולא שיהיה להם מקום בכיתות קטנות .כי זה להפריח
בלונים פופוליסטיים ,אולי לכסות על מחדלים .מחדלים .כי היום ,אם לא שמעתם
את מה שאומר רון מלכה  ,שנה הבאה זה  1כיתות נוספות ,שכבר אין לנו ,וכל
הכיתות מפוצצות.

מר איציק ציזר :

אני לא שמעתי את זה.

מר ישראל גל :

אני שמעתי את זה מצוין.
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מר איציק ציזר :

אני לא שמעתי .רון ,תקן אותי ,אולי שמעתי לא טוב.

חסר לך כיתות בספטמבר הקרוב? שמעת ישראל? הוא אמר ' לא'.

מר רון מלכה:

לא ,לא .לשנה אחר כך הוא התכוון.

מר ישראל גל :

לשנה אחר כך.

מר איציק ציזר :

אה ,יש לנו שנתיים לבנות.

מר ישראל גל :

רגע ,סליחה .קודם כל אל תפריע לי .אני שמעתי מצוין.

ואם את לא שמעת מה שציזר אמר ,א ז אני אשמיע לך את זה ,יעל .אני אסביר לך,
כי אם את לא שמעת את מה שציזר אמר ,אני רק אציין לך את מה שציזר אמר לפני
דקה .זה שמחייכים ,זה לא אומר ,אבל תקשיבי למה שהוא אמר .שמשרד החינוך
לא נותן היתרים ואישורים אם אין צורך .אז פתאום איך ייתן משרד החינוך
אישורים?

מר איציק ציזר :

זה על חשבוננו.

מ ר ישראל גל :

אה ,על חשבוננו?

מר איציק ציזר :

כמובן.

מר ישראל גל :

אז כרגע מר ציזר ,אחרי ש  7 -שנים לא חשבת לעשות על

חשבוננו ,במה שנפתלי כהן אמר ובצדק רב 7 ,שנים ,אתה ונשרי מנהלים את תיק
החינוך במשותף ,ואף אחד לא מפריע לכם .לא חושבים לעשות על חשבוננו ,כרג ע
שאנחנו צריכים לעשות על חשבוננו ,כרגע שאנחנו צריכים לעשות על חשבוננו
להציל את המצב הקיים ,אתה מפריח לנו בלון .אז אני בהחלט מציע שתביא את
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ההצעה שלך לסדר .בבקשה ,תציע.

מר רון מלכה:

אני מציע הצעה נגדית להצעה של ציזר .לאור המחדל

המתמ שך בהיערכות לכיתות לימו ד בחטיבות הביניים לתלמידי קרית אונו ,ולאור
הגידול הצפוי במספר התלמידים שיגיעו בשנים הקרובות לחטיבת הביניים ,מועצת
העיר מורה לאגף החינוך לבחון פרוגרמה לבניית חטיבת ביניים חדשה ,שתספק את
הצורך המיידי במילוי המחסור בכיתות לימוד.

מר איציק ציזר :

אוקיי ,אני א קרא את ההצעה שלנו.

מר נפתלי כהן :

הייתי גם מוסיף שם – לאור שמר ציזר נרדם בשמירה.

מר איציק ציזר :

אני רק אזכיר שאת ם מחזיקים תקציב של אלו שנרדמו

בשמירה לשיפוץ שזר הישן ,שיש שם  48כיתות.

מר ישראל גל :

ציזר ,אתה מוכן להקריא את ההצעה?

מר איציק ציזר :

אל תפריע ,אני אקריא .ואתם יכולים רק להתחיל להזיז

את זה ,ואתם לא מזיזים .מועצת העיר קרית אונו מחליטה להמשיך לפרויקט
הקטנת מספר התלמידים בכיתות ,כיתות קטנות שהחל בשנת  1225בבתי הספר
היסודיים גם בחטיבות הביניים .החל מאוגוסט  , 1241תיפתחנה כיתות א' וכיתות
ז' ,עם מספר תלמידים שלא יעבור את רף ה  01 -תלמידים ,בכיתה שהמגמה
והשאיפה לכיתות בגודל  18עד  01תלמידים .העירייה מורה לאגף החינוך לבדוק
תוך  02יום כמה כיתות נדרשות בשכבת א' ו  -ז' ,על מנ ת לוודא שפיזית יש מספיק
כיתות ,ובנוסף לתקצב את תוספת הכיתות בתקציב ( 1241הנתונים י ימסרו למועצת
העיר בישיבת המועצה בחודש פברואר).
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מר ישראל גל :

מי בעד ההצעה של ציזר?

מר גדי לייכטר:

בעד ההצעה של ציזר :ציזר ,זוהר ,יעל ,אביגיל ,שי

דבורה וליאת ארבל.

הצבעה:

הצעתו של מר איציק ציזר בנושא הקטנת מספר תלמידים בכיתות
חטיבות ביניים בעיר  :מועצ ת העיר קרית אונו מחליטה להמשיך
לפרויקט הקטנת מספר התלמידים בכיתות ,כיתות קטנות שהחל
בשנת  2002בבתי הספר היסודיים גם בחטיבות הביניים .החל
מאוגוסט  , 2012תיפתחנה כיתות א' וכיתות ז' ,עם מספר תלמידים
שלא יעבור את רף ה  32 -תלמידים ,בכיתה שהמגמה והשאיפה
לכיתות בגו דל  22עד  32תלמידים .העירייה מורה לאגף החינוך
לבדוק תוך  30יום כמה כיתות נדרשות בשכבת א' ו  -ז' ,על מנת לוודא
שפיזית יש מספיק כיתות ,ובנוסף לתקצב את תוספת הכיתות
בתקציב ( 2012הנתונים יימסרו למועצת העיר בישיבת המועצה
בחודש פברואר).

בעד ( ) 6

איציק

ציזר,

אביגי ל

דנוך,

אלעני

הס

זהר,

ליאת

ארבל,

יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.

מר ישראל גל :

מי בעד ההצעה של רון?

מר גדי לייכטר:

בעד ההצעה של רון זה נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,מיכלס,

כוכבה ,אלונה ,עמי כחלון ,רון מלכה וישראל גל.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר הצעתו של מר רון מלכה בנושא הקטנת
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מספר תלמידים בכיתות חטיבות ביניים בעיר כדלקמן :לאור המחדל
המתמשך בהיערכות לכיתות לימוד בחטיבות הביניים לתלמידי קרית
אונו ,ולאור הגידול הצפוי במספר התלמידים שיגיעו בשנים
הקרובות לחטיבת הביניים ,מועצת העיר מורה לאגף החי נוך לבחון
פרוגרמה לבניית חטיבת ביניים חדשה ,שתספק את הצורך המיידי
במילוי המחסור בכיתות לימוד.
בעד ( ) 9

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

מר ישראל גל :

תודה רבה .אני מקווה שתצלי חו לעמוד במשימות ולחסל

את החידלון שקרה פה.

.2

הצעות לסדר:
א .דיון בנושא :קבוצת כדורסל בנות – על פי בקשת חברות המועצה.

מר ישראל גל :

דיון בנושא קבוצת כדורסל בנות.

גב' הרציקוביץ יעל:

בקרית אונו אין קבוצת כדורסל בנות .עוד שנתיים

מסתיימת בנייתו של אולם כדורסל נוסף .יש להטמיע חשיבה מגדרית על מנת
לקדם שוויון בין המינים .הצעת החלטה – פתיחת קבוצת כדורסל בנות בשנה
הנוכחית ,ככל שתיפתח יותר מהר ,כך תגיע מוכנה יותר ,על מנת להכינה לליגה
שנפתחת בספטמבר  . 1247שכבת הגיל תקבע תוך התייעצות עם אגודות הכדורסל
הקיימות בע יר .תקצוב מיוחד של העירייה לעזרה בהקמת הקבוצה ,עלות
השתתפות ההורים עד לפתיחת הליגה תהיה  57%מהעלות הקיימת היום בעיר,
וזאת בגלל שאין משחקי ליגה בשלב הראשון וההוצאות נמוכות יותר .ומבקשים
מהעירייה פרסום נרחב של פתיחת הקבוצה למדיה העירונית ולפרסומי העירייה.
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גב' ארבל ליאת:

אני רוצה להוסיף על זה משהו .בכל שנה שעולה אישור

התקציב ,אני תוהה למה אין התייחסות לנושא של ספורט נשים ,בנות ,נערות ,למה
לא נבנים פה איזה שהן עתודות בנושא .אני מאוד  -מאוד מקווה ,באמת רוצה
לקוות ,שעכשיו שהתחלפה הנהגת העיר ,תינתן איזושהי התייחס ות לנושא הזה
שהוא מאוד  -מאוד חשוב .עם כל השיקולים התקציביים ,ועם כל המצוקות ,ועם כל
כיבויי השריפות והבעיות שצריך לפתור ,זה חלק אני מניחה מהעבודה השוטפת של
כל אחד מאיתנו .יש לזה חשיבות מאוד גדולה .אני חושבת שנעשה פה עוול מאוד
גדול בעו בדה שהיתה עד היום התעלמו ת מהנושא הזה .אני מאוד מקווה שתהיה
פה הצבעה עניינית בנושא.

גב' הרציקוביץ יעל:

ברגע שיש קבוצת בנים...

גב' ארבל ליאת:

בכל ענף ספורט.

גב' הרציקוביץ יעל:

אנחנו בעד ספורט.

מר יעקובי ירון :

השאלה שלי ,למה אי אפשר לפחות ילדים לשלב בנות

בקבוצות הקיימות?

גב' בומגרטן אלונה:

אני רוצה להגיד לך שהבת שלי עד כיתה ז' ,כשגרנו

בגבעת שמואל ברמת אילן ,שיחקה בקבוצת בנים עד כיתה ז'  .היא היתה בת
יחידה.

גב' הרציקוביץ יעל:

אם לא היו מספיק בנות ,אתה צודק .אפשר לעשות

קבוצת בנות.
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גב' ארבל ליאת:

צריך לתת אפשרות לבנות ל הירשם.

גב' אלעני הס זוהר:

תמיד אפשר להחליט אחרת.

גב' הרציקוביץ יעל:

ירון ,אם לא תהיינה מספיק בנות אחרי שניתן את

האפשרות...

גב' בומגרטן אלונה:

כל בת שרוצה יכולה לשחק לפי איגוד כדורסל עד כיתה

ז' יכולה לשחק .הבת שלי שיחקה עד כיתה ז' בקבוצה של בנות.

גב' הרציקוביץ יעל:

אני יודעת ,אני יודעת .אבל אפשר לבצע ,גם לראות אם

יש מספיק בנות.

גב' בומגרטן אלונה:

אם הן רוצות ,הן יכולות לשחק.

(מדברים ביחד)

מר ישראל גל :

אני דווקא יש לי שאלה לכותבת ההצעה .היא כתבה ש -

 57%מעלות ההשתתפות של ההורים בחוג תהיה על חשבון הזה ,ו  17% -על חשבון
העירייה אני מניח .מה קורה בחוגים אחרים נניח שיש בנות שמשתתפות? לא
הרבה ,קצת חוגים שיש בנות .כי יכול להיות שמצב כזה אנחנו נעשה פה איזו
אפליה שהיא לא סבירה.

גב' הרציקוביץ יעל:

אז תן . 422 %

מר ישראל גל :

 422 %על ההורים? יפה ,יפה .בבקשה .יש אגודות .עכשיו

אני חוזר לנוהל .אנחנו נמצאים באמצע השנה ,בינואר לא פותחים ,ואני אומר
לכם ,אנחנו בינואר לא פותחים .בוא נתחיל ככה ,שאנחנו עושים את העניין הזה
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שהוא לא תקציבי ולא הכל .אין בקרית אונו ,לא עצרו מעולם ,לא בזמני ,לא לפניי,
שום יוזמה ,בטח של ילדים  .אפשר להביא את זה לקראת ספטמבר ,בוועדת
הספורט ,למחלקת הספורט ולקדם .אם באמצעות ,איך קוראים לאגודה הזאת ,דור
העתיד?

גב' הרציקוביץ יעל:

כן.

מר ישראל גל :

אם באמצעות דור העתיד ,בהחלט שווה ,אם יהיה לזה

ביקוש .בסופו של יום הכל נמדד על היצע וביקוש .אני אומר זה הדברים ,בהחלט
הכל פתוח פה .אלונה ,כשתכנסי את ועדת הספורט תעלו את זה ,תביאו את ללה,
יעשו פרסום .האגודה או מחלקת הספורט במישרין ,הרי מה יקרה? ולראות איך
מקדמים את זה ,למה לא? לא צריך בשביל זה החלטת מועצה .זה בספטמבר אפשר
להביא את זה וגמרנו .כי אם אין כאן סבסוד תקציבי וזה מאה אחוז -

מר איציק ציזר :

אם אלונה תגיד שהיא הולכת לעשות את זה בכיף.

מר ישראל גל :

כן ,בהחלט.

מר איציק ציזר :

אין בעיה ,בכיף.

מר ישראל גל :

ברוח טובה.

גב' בומגרטן אלונה:

אנחנו נכנס את הוועדה ,נעלה את זה לדיון .כמו שעשו

בבליך ,ה נה איציק פה ...הבעיה היא שאין מגרשים.

גב' אלעני הס זוהר:

הולכים לבנות.
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גב' בומגרטן אלונה:

אני בעד.

גב' אלעני הס זוהר:

יש כדור רשת ,יש מלא דברים.

גב' בומגרטן אלונה:

אה ,כדור רשת הן רוצות לבנות.

גב' ארבל ליאת:

אלונה ,יש לי בקשה ,בגלל שהנושא של כדו רסל בנות,

אם אני מבינה נכון ,יקודם לקראת תחילת שנת הלימודים הבאה ,זה משהו חדש
שחשוב מאוד ,לפחות ברמת המודעות ,לדחוף אותו .זאת אומרת ,לתת לו את הבמה
המתאימה כדי שמספיק הורים וילדות יידעו שזה קיים.

גב' בומגרטן אלונה:

ליאת ,את מתפרצת לדלת פתוחה .אני הייתי פ עם

משחקת כדורסל.

מר ישראל גל :

יש לי שאלה לליאת .אני מבקש סליחה .איך מתנהל

הכדורסל בקרית אונו?

גב' ארבל ליאת:

אני רוצה לקוות שעל המגרש.

מר ישראל גל :

איזה? העירייה מנהלת את זה?

גב' ארבל ליאת:

אתה מפנה אותנו לאלונה ,שהיא יו"ר ,מחזיקת תיק

הספורט .ד יברת על ללה ,אז אני מציעה ומבקשת ,כדי שתהיה חשיפה ,שאנשים
יידעו שהעירייה תיתן את הפלטפורמה המתאימה .לא ביקשתי שאלונה תדפוק על
דלתות.

גב' בומגרטן אלונה:

העירייה לא נותנת פלטפורמה.
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מר ישראל גל :

תקשיבי ,אתת מציעה שהעירייה תלאים את חוגי

הספורט?

גב' ארבל ליאת:

לא ,אני מציעה שהיא תפרסם במקום ראוי ,כדי שמספיק

אנשים יידעו .אם זה נשמע לך הזוי ,בסדר ,אין בעיה ,יכול להיות.

מר ישראל גל :

למה את כועסת? אני מנסה להבין.

גב' ארבל ליאת:

אני לא כועסת .אם אתה מנסה לעשות מניפולציות על

מה שאני אומרת .אני ממש לא כועס ת.

מר ישראל גל :

אני מנסה להבין וללמוד .התקבל פה ,לא צריכים

להתוות עכשיו דרך או להגיד מה יהיה.

גב' ארבל ליאת:

אני הצעתי ,ישראל ,לא צריך לקחת את זה אישית .אם

יש לכם רעיון אחר ,הכל בסדר .זה הכל.

מר ישראל גל :

תקשיבי ,מתקיים פה דיון ,ואמרנו בהחלט יש קו נצנזוס

שלום ,שאם אפשר ויהיה לזה ביקוש ,ותהיה דרך תפעולית ,צריכים לקבוע את זה.
בסופו של דבר ,גם אם אלונה נאמר תחליט שהעירייה מנהלת את זה ומשקיעה בזה
כספים ולא יהיה לזה ביקוש ,לא יקום .ואם העירייה תחליט לקיים את זה
והאגודה תגיד שהיא רוצה -

גב' ארבל ליאת:

כ די שיהיה ביקוש ,מספיק אנשים צריכים לדעת על זה.

זה הכל ,זה לא כזה ביג  -דיל.
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מר ישראל גל :

ליאת ,אלונה תביא את זה לדיון .תבדקו ,תלמדו איך

עושים את זה ,תשבו גם עם אגודת כדורסל ,תשאלו אותם .אנחנו לא נותנים גם
פרומושן יתר .יש גם כדוריד נשים ,בואי אני אגלה לכם ,אני אספר לכם .אז אנחנו
עכשיו נטיל עשרות אלפי שקלים פרסום על כדורסל נשים? יש ,צריכים לקחת את
כל האיזונים האלה ולראות את כל המערך וללמוד .יש בזכייה היום יותר בנות
מאשר בנים למשל .ומביאים כבוד גדול לעיר קרית אונו .אולי שווה להשקיע גם
בהם יותר? אלה דברים רצינ יים ,ואני חושב שספורט נשים הוא דבר מבורך ,ואני
חושב שצריכים לקיים עליו דיון רציני ,ולא לראות פה .וזה מבורך .תעשו את זה.

גב' ארבל ליאת:

אתה לא חושב שהתקיים פה דיון רציני? על מה אתה

מדבר?

.2

הצעות לסדר:
ב .דיון בנושא :צילום ישיבות – על פי בקשת חבר המוע צה שי דבורה.

מר ישראל גל :

מה זו ההצעה הבאה? שיי'קה ,בבקשה.

מר שי דבורה :

ראש העירייה ,חברי מועצה נכבדים .כפי שאתם יודעים,

בשנים האחרונות ,אני לא יודע כמה , 6-8 ,החליטו לתמלל את ישיבות המועצה,
דבר מבורך לכשעצמו .למעשה ,היום אפשר לקבל פרוטוקול ולקרוא את ה דברים
שחברי המועצה אמרו ,בין השאר אני .וחשבתי ,ולאור פניות של תושבים רבים ,אם
החוק אומר מועצת העירייה הישיבות שלה ...ואנחנו רוצים להראות שקיפות,
ולהראות את עצמנו ,וכדי שגם הציבור יוכל בעצם להיות בביתו ולצפות בישיבות
שלנו ,לא צריך לבוא הנה ,ההצעה היא מורכבת מכמה דברים בעצם .קודם כל
לחזק את ההקלטות שיש היום ממילא בצילומים .וכתבתי פה ,שבלי שום קשר
למצלמות שתוצבנה פה ,יוקם אתר מיוחד בתוך האתר של העירייה ,שבאתר הזה
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יפורסמו ישיבות המועצה לפני .אם שולחים לנו ביום שני ,אז ביום שני לפרסם.
אתה יודע ,התושב נכנס ,יודע ,רואה מה יש במועצה ,מה סדר היום ,משהו שקשור
אליו ,רלוונטי בשבילו .סביר מאוד להניח שהוא יבוא לפה .אני חושב שזה חשוב
מאוד .חלק גם כן חשוב לי גם לומר ,שרבים מחברי המועצה אינם מוכרים לציבור,
ואנשים פה משקיעים .וחשוב שהתושבים יידעו מי זה חברי המועצה שלהם .ולא. ..
אותם בקניון ולא יידעו אפילו מי זה .וזה ייתן נגישות לאנשים לדעת דברים .אני
חושב שההצעה הזאת היא חשובה מאוד .אנשים תושבי קרית אונו יכולים לעבוד
בדבר הזה ,יש פה צלמים טובים בקרית אונו ,יבואו ויצלמו ,כמו שיש תמלול.

גב' אלעני הס זוהר:

היום יש מצלמות אלחוטיו ת ,אתה לא צריך -

מר שי דבורה :

לא ,עדיף שמישהו פה ,כמה גרושים נשלם לו .זה חשוב

מאוד. 02,222 ...

מר ישראל גל :

שי תראה ,א' – ישיבות המועצה שקופות ,מוקלטות ,בוא

נעשה את זה ככה .הן מוקלטות ,הן מתומללות .כל מילה שנאמרת פה היא גם
נשמרת וגם מוקלטת .אני יכול לה גיד לך שאנחנו שו ברים את הראש לצמצם כל
שקל ושקל לקראת התקציב הבא ,כי באמת המצב הוא לא קל .בכל זאת ,אלם אתה
סבור ,יבוא התקציב אליך לשולחן ,אני מבקש ממך באמת ,אני מכבד אותך ,אנחנו
נסמיך אותך ללכת לבחון את ההצעות ,את המחירים של הכל .תבוא אחר כך תגיד
לנו מאיזה סעיף תקציבי בדיוק להוריד את זה ומה לא לעשות ,ואנחנו נדון בזה.
אם זה מקובל עליך ,אפשר לעשות את זה .אם לא ,נעשה הצעה על זה ונאשר אותה
כולנו.

מר שי דבורה :

קודם כל ,תודה שאתה מכבד אותי .ממש ההצעה שלך

לא לעניין.
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גב' בומגרטן אלונה:

למה ,כי אתה צריך לעשות? ...

מר שי דבורה :

אחת ההצעות הגרועות ששמעתי אי פעם סביב השולחן

הזה .לא ,ברצינות .בא בן אדם ,מביא לך הצעה כזאת טובה ,אם מישהו אחר היה
מביא את ההצעה ,הכל היה בסדר .אני שמעתי שרצו להביא את זה ,ואני לא אגיד
שמות.

מר איציק ציזר :

גיל אמר לי שגנבת לו את ההצעה .ע כשיו בוא נראה מה

הוא יעשה.

מר שי דבורה :

בבקשה .עכשיו בוא נראה מה יעשה גיל.

מר ישראל גל :

למה? אנחנו נותנים לך.

מר שי דבורה :

תן לי ,נפתלי ,עזוב.

מר נפתלי כהן :

מילה ,ברשותך.

עו"ד דניאלה גז:

תגיד  1מילים .נו מה?

מר נפתלי כהן :

גם ...זה רק הוצא ות .תן לנו גם הכנסות ,הצעות

להכנסות לעיר הזאת.
(מדברים ביחד)
מר שי דבורה :

נפתלי ,קודם כל תודה שהזכרת את ההצעות שלי ,שאני

גאה בהן .וגם בהצעה הזו ,זה לא סתם באתי וכתבתי איזו הצעה .זה מספר רשויות
בארץ חשבו על זה .אם אני לא טועה גם כן יישמו.
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גב' בומגרטן אל ונה:

כמה כסף זה עולה ,שי? לא חבל? כמה כסף? תגיד.

מר שי דבורה :

לא חבל .תשמעי ,מה זה חבל? על כל דבר אפשר לומר

חבל.

גב' בומגרטן אלונה:

כמה זה עולה? כמה?

מר שי דבורה :

רגע ,תני לי .שאלת שאלה ,אני אענה.

מר איציק ציזר :

כמה זה יכול לעלות? לא צריכים לערוך את זה .שמים

מצלמה ומצלמים שוטף .מצלמה קבועה ,לא מי שהולך מ...

גב' אלעני הס זוהר:

מצלמה קבועה ,למה זה סיפור?

מר איציק ציזר :

אבל אפשר לברר כמה זה עולה.

גב' אלעני הס זוהר:

אפשר לברר ,זו לא בעיה .ואני חושבת שזו דווקא הצעה

טובה .אני יכולה להגיד משהו? אנ שים יותר יכבדו אחד את השני.

מר ישראל גל :

טוב ,אני בכל זאת מכבד את שי דבורה ,וא ני רוצה

להביא הצעה נגדית .מועצת העיר מסמיכה את חבר המועצה שי דבורה לאסוף את
הצעות המחיר מחברות העוסקות בצילום ובשידור ישיר בטלוויזיה.

מר איציק ציזר :

זו הרמה ,אל תתפלאי.

גב ' קניסטר כוכבה :

למה אתה מזלזל? למה אתה מדבר על רמות?
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מר איציק ציזר :

כי להעלות את אותה תשובה זו רמה .חבר מועצה לא

יאסוף -

גב' קניסטר כוכבה :

אתה ...המוח שלך  72גרם.

מר איציק ציזר :

המוח שלי  72גרם?

גב' קניסטר כוכבה :

המוח שלך  72גרם.

מר איציק ציזר :

אני מציע לך לחזור.

גב' קניסטר כוכבה :

אתה אל תזלזל בנו.

מר ישראל גל :

אני חייב להתייחס שנייה משהו לציזר.

גב' אלעני הס זוהר:

אני חושבת שאם היינו מצלמים עכשיו ,אנשים היו קצת

יותר...

גב' קניסטר כוכבה :

את לא שמה לב איך הוא מזלזל.

מר ישראל גל :

כוכבה ,כוכבה.

גב' קניסטר כוכבה :

נותנת לו תמיכה רגשית.

גב' אלעני הס זוהר:

אני יושבת פה.

גב' קניסטר כוכבה :

תמיכה רגשית ,זוהר .לא מתאים לך לתת ,תמיכות
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רגשיות לא פה.

מר ישראל גל :

כוכבה ,מה שאני מבקש .ציזר חושב שהעידן שהוא היה

החותמת ,הפוסק ,הבורר ,המטיף – ע דיין ממשיך .ציזר ,אני חייב להגיד לך ,אם
אתה תלחץ על היד ותצבוט ,תראה שאתה בן אדם .אתה לא אל .לא אתה ולא זאת
שיושבת על ידך .כולם פה אנשים ,כולם אותם אנשים ,ציזר .תדע לך .גם כוכבה
וגם אלונה ,תתפלא ,גם אני בן אדם .תלחץ על היד ,תצבוט .תראה ,אתה בן אדם,
ציזר ,ת תעורר .לא קרה כלום .אתה לא יכול לשבת ולחלק כל הזמן את המחמאות
שלך לאחרים במרכאות .זה הכל .את זה כבר למדו כולם .ועם כל הכבוד לך ,ציזר,
הגירעון שאתה השארת ,לא מאפשר אפילו להוציא את ה , ₪ 72,222-62,222 -
הגירעון שלך ושל הבוס שלך.

מר איציק ציזר :

 1מיליון  ₪עלת ה המשכורת שלך ,איפה היית? ישבת פה

בשכר בעירייה ,ואתה מדבר בעיתון 'לא ידעתי ,לא ידעתי' 1 .מיליון  ₪עלית לנו.

מר ישראל גל :

שמעת ,ציזר? הגירעון שלך והחוסר יכולת שלך להסתכל

קדימה ,חוץ מאשר לחלק פה מחמאות במרכאות כמו שציינתי ,שום דבר לא עשית.

מר איציק ציזר :

 48מיליון  ₪גירעון שנתי הבאת ב  . 1220 -אתה מדבר על

גירעון?

מר ישראל גל :

שמעת? תצבוט ביד שלך.

מר איציק ציזר :

אין מה לצבוט.

מר ישראל גל :

ציזר ,כבר אף אחד לא מאמין לסיפורים שלך .ציזר ,אף

אחד כבר לא מאמין לסיפורים שלך ולהמצאות שלך ,וזה הכל .וה  ₪ 72,222 -האלה,
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בין אם לתת אותם לכיתות קטנות או כיתות לא תקניות ,ולעשות אותם בצילום,
תצטרך אתה להחליט.

מר איציק ציזר :

תאפשר לי להחליט אבל.

מר ישראל גל :

זה הכל .בין הכיתות הקטנות והכיתות הלא תקניות,

אתה תצטרך להחליט.

מר איציק ציזר :

נכון.

מר ישראל גל :

ו עוד מעט תצטרך להחליט גם על עוד דברים .אז אני

צריך להזכיר לך ,ציזר ,כוכבה היא בת אדם ,כולנו בני אדם .תצבוט .. .מידי פעם
שתצבוט את עצמך .זה הכל .אז תצבוט את עצמך.

מר איציק ציזר :

מעולם לא דיברתי עם כוכבה .רק היא קבעה שיש לי מוח

של  72גרם.

מר ישראל גל :

תצב וט את עצמך ותתעורר .שי דבורה יקירי ,הכל שקוף

פה ,הכל גלוי פה .ואם אתה ר וצה להביא הצעות ,אולי אתה תתפכח ותראה שזה לא
 ₪ 422-122כמו שאתה חושב ,ושאתה רוצה לשדר אותם .אז תביא אותם ונדון
עליהם בוועדת הכספים.

מר איציק ציזר :

היום נביא להם  ₪ 422,222מפה ,אל תדא ג.

מר ישראל גל :

נביא אותם בהצעת החלטה .להביאן לוועדת הכספים

ולהסביר את סעיף המימון לכך.
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מר איציק ציזר :

אתה עובד שלהם.

מר שי דבורה :

חברי מועצה נכבדים ,תראו ,אני אקריא את ההצעה שלי.

גב' בומגרטן אלונה:

אבל זו הצעה מצוינת.

מר ישראל גל :

הוא לא רוצ ה לעבוד .האופוזיציה לא רוצה לעבוד.

גב' אלעני הס זוהר:

למה אתה אומר את זה? לא יפה.

מר שי דבורה :

תתנו לי להציג את ההצעה שלי .חברי המועצה הנכבדים,

אני מקריא את ההצעה .זה מקום דמוקרטי ,כל אחד יעשה מה שהוא רוצה ,איך
שהוא רוצה ,ירים את היד שלו ,לא ירים את ה יד .אני מבטיח לכולם שמעולם לא
כעסתי על מישהו שלא תמך בהצעות שלי .מעולם .אני מביא הצעה .אתם רוצים
לתמוך בה או לא .בשביל מה לקשקש פה? חבל על הזמן .רקע :בשנים האחרונות
הוחלט לתמלל את ישיבות המועצה .ישיבות המועצה הינן פומביות ,ויש חשיבות
רבה ליידע את הציבור על פעילות חברי המועצה .בכלל זה היכרות חברי המועצה
ותפקידם .חשוב להעביר מידע עדכני ומהיר לציבור .מידע נגיש יסייע לתושבי העיר
ללמוד ולהבין על נושאים שונים כגון חינוך ,תשתיות ,תחבורה ,תכניות תמ"א
והתחדשות עירונית ועוד .אני רו אה חשיבות גדו לה ,לפיה הציבור יכיר את נבחריו
וילמד על עבודת חברי מועצת העיר .אף ולמרות שחברי המועצה פועלים ומשקיעים
מזמנם וממרצם ,ציבור אינו מכיר את כולם ואינו מכיר את עבודתם החשובה.
חשוב לציין ,שהציבור לא פעם אינו יודע מתי מתקיימות ישיבות מועצה ,ולא אחת
מתקבלות החלטות אשר יש להן השלכות על הק ניין הפרטי או בכל נושא אחר.
להלן הצעת ההחלטה ) 4 :מועצת העיר מורה לאנשי המקצוע להציב מצלמות ככל
שיידרש ,אשר יתעדו את מהלך ישיבות המועצה .בכלל זה יצולמו הדוברים
והחלט ות שיתקבלו ) 1 .הצילומים יועברו לאתר מיוחד מטעם העירייה ) 0 .עם
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שליחת הזימון לחברי המועצה ,העי רייה תפרסם את הזימון לכלל הציבור .תודה.

מר ישראל גל :

אוקיי ,מי בעד ההצעה של ישראל?

מר גדי לייכטר:

נפתלי ,דאלי ,ירון ,מיכלס ,כוכבה ,אלונה ,עמי כחלון,

רון מלכה וישראל גל.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר הצעתו של מר ישראל גל בנושא צילום
ישיבות כדלקמן  :מו עצת העיר מסמיכה את חבר המועצה שי דבורה
לאסוף את הצעות המחיר מחברות העוסקו ת בצילום ובשידור ישיר
בטלוויזיה ,להביאן לוועדת הכספים ולהסביר את סעיף המימון לכך.

בעד ( ) 9

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

נמנע ( ) 4

שי דבורה.

גב' ארבל ליאת:

סליחה ,ומה עם ההצעה של שי?

מר גדי לייכטר:

ההצעה של שי :ציזר ,זוהר ,יעל ,אביגיל ,שי וליאת.

הצבעה :

הצעתו לס ד ר של מר שי דבורה בנושא צילום ישיבו ת:

 ) 1מועצת

העיר מורה לאנשי המקצוע להציב מצ למות ככל שיידרש ,אשר יתעדו
את מהלך ישיבות המועצה .בכלל זה יצולמו הדוברים והחלטות
שיתקבלו ) 2 .הצילומים יועברו לאתר מיוחד מטעם העירייה ) 3 .עם
שליחת הזימון לחברי המועצה ,העירייה תפרסם את הזימון לכלל
הציבור.
בעד ( ) 6

איציק

ציזר,

אביגיל

דנוך,
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יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.

מר שי דבורה :

תודה.

מר ישראל גל :

רק נמנע אומר .נפתלי ,לא .יש נוהל .נפתלי ,מספיק.

בהצלחה שי ,אנחנו סומכים שתביא עבודה טובה.

??? :

עד הישיבה הבאה?

מר ישראל גל :

לא ,מתי שהוא רוצה ,בזמנו הפנוי.

.5

אישור העברת אחריות ואחזקה של קטע דרך  2222לידי העירייה
מנתיבי ישראל.

מר ישראל גל :

סעיף  . 7ההסכמים חולקו לכם ,יש הערות?

גב' ארבל ליאת:

יש שאלות.

מר ישראל גל :

כן ,בבקשה .במסגרת מה אנחנו אמורים לקבל אחריות

על הכביש הזה? זה משהו שנכפה עלינו ,זו יו זמה שלנו?

מר ישראל גל :

הסברתי את זה גם בישיבה הקודמת ,על מנת להעביר

את המסוף בהקדם האפשרי ,מע"צ ,אצלם התהליכים לוקחים המון זמן .למשל
הצומת הזאת של הפתיחה של כיבוי אש ,לקח כמטע אישור של שנה וחצי .הם יש
להם את הזמן שלהם .בלאו הכי אנחנו כבר בעניין ועדת הגב ולות רוצים את הכביש
הזה שיהיה אצלנו כחלק מהשטח שאנחנו רוצים לספח אלינו את תל השומר וחלקו
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גם ככה מטבעו עד צומת סביון הוא שלנו ,מצומת סביון ועד הקטע הזה הוא לא
שלנו ,ומהקטע הזה ועד ל  164 -הוא שוב פעם חוזר אלינו .החלטנו לקחת את כלה
שטח הזה על מנת לחסוך את כל ה אילוצים הבירוקרטים .בעלויות ,שאלה טובה,
בעלויות מה המשמעות? – היום אנחנו מתחזקים את הגינון וכולל את הניקיון שם.
לא מממנים את התאורה ,שהיא כמה עשרות אלפי שקלים בשנה .אבל אנחנו נוכל
לשלוט על השילוט שם שזה יכסה את זה ,שנקבל שלטים כנגד.

גב' ארבל ליאת:

מה זא ת אומרת כיום? היום אנחנו מטפלים במשהו?

מר ישראל גל :

בגינון.

גב' ארבל ליאת:

למה?

מר ישראל גל :

כי זה הסכם היסטורי שאנחנו מטפלים בזה ,כן.

גב' ארבל ליאת:

אז מה נוסף לנו עכשיו ,התאורה?

מר ישראל גל :

עלויות חשמל.

גב' ארבל ליאת:

זה הכל?

מר ישראל גל :

זה הכל.

מר גדי לייכטר:

 ...אחזקה של הכביש ,אוקיי?

מר ישראל גל :

אחזקה של הכביש גם ככה עלתה לנו.
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מר גדי לייכטר:

ליאת ,אם במקרה נפער בור או משהו כזה ,אז אנחנו

נסגור את זה ,אוקיי .אחזקה שוטפת של הכביש.

גב' ארבל ליאת:

מה אורך הקטע?

מר ישראל ג ל :

צורף התשריט בהסכם .כמה מאות מטרים ,קילומטר

נאמר.

גב' ארבל ליאת:

מהצילום של הצילום של הצילום ,לא הצלחתי להבין מה

אורך הקטע.

מר ישראל גל :

זה בערך קילומטר.

מר איציק ציזר :

מאיפה יהיה כסף לתאורה?

מר ישראל גל :

אני אומר ,העשרות אלפי שקלים האלה ,זה אנחנו

נותנים שילוט ,שהשילוט יעבור אלינו .השלטים זה לא שלנו.

מר איציק ציזר :

אתה היית בעד להוריד אז ברייספלד .אמרת שזה מכער

את העיר ,לא?

מר ישראל גל :

ברייספלד?

מר איציק ציזר :

אתה לא זוכר?

מר ישראל גל :

אדוני ,אם תזכור את עמדתי ,אני תמיד אומר בכניס ות

והיציאות ,ולא בתוך שכונות מגורים ועל עורקים ,אני אומר תמיד.
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מר איציק ציזר :

הולכים לבנות שם שכונות ,לא? או שנדמה לי?

מר ישראל גל :

עד שייבנו שם שכונות ,אנחנו נדבר .כשייבנו שם

השכונות ,אני מקווה שהן תהיינה שלנו ,בזכות גם העברת הכביש הזה .מי בעד
ההסכם? פה אחד.
החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר העברת אחריות ואחזקה של קטע דרך 2222
לידי העירייה מנתיבי ישראל.

בעד

.2

פה אחד.

אישור הקצאת קרקע עיריית קרית אונו ו עמותת על"ה העמותה למען
האזרח הוותיק בקרית אונו ,חלק מחלקה  301גוש  , 2292בשטח של
 2252מ"ר .נוסח החלטה עפ "י חומר מצורף.

מר ישראל גל :

אישור הקצאת קרקע עיריית קרית אונות עמותת על"ה,

העמותה למען הקשיש .שאלות?

גב' ארבל ליאת:

כן.

מר ישראל גל :

אפשר לאשר?

גב' ארבל ליאת:

אני רוצה לשאול את המבקר ואת היועצת המשפטית.

אני לא יודעת אם זה נכון ,אבל יש איזשהו דו "ח ביקורת שמתנהל מול על"ה ,ואני
רוצה לדעת איפה זה עומד ביחס לאיזה שהן הקצאות ,אישורים ,או כל מיני דברים
שנוגעים לעמותה ,עד שיתפרסמו אם בכלל התוצאות של הדו"ח.
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מר ניר אבנון :

אכן נעשתה ביקורת על התקשרות כספית והתקשרות

בכלל של העירייה עם עמותת על"ה .יצאה טי וטה ואני ממתין לקבלת כל
ההתייחסויות .וייצא דו"ח סופי ,אני מעריך בחודש הקרוב.

גב' ארבל ליאת:

האם אנחנו יכולים לעשות איזה שהן פעולות ,אישור ,כל

עוד זה נמצא בתהליך? חוקית מותר לנו?

מר ניר אבנון :

אין קשר בין תהליך ההקצאה .להיפך ,ודרך אגב אני

אציין ,שאני מברך על תהליך ההקצאה הזה .אחד מכמה הליכים שצריכים
להיעשות במה שנוגע להתקשרות בין העירייה לבין העמותה .זה בהחלט צעד חשוב
קדימה במובן הזה של הסדרת ההתקשרויות .כך שאין מניעה.

מר איציק ציזר :

גם אני מברך ,אבל אין קשר בין הממצאים שלך שלא

ראינו אותם ,של דו"ח ה ביקורת ,לבין זה שאנחנו הולכים להתקשר עם עמותה 7
שנה .מהממצאים שאתה יודע ,כי אני לא יודע מה כתב בדו"ח.

עו"ד דניאלה גז:

זה לא קשור ,אין קשר בין הדברים.

מר איציק ציזר :

שנייה ,אני הולך להקצות למישהו משהו .אם הכל בסדר,

מצוין .אבל אם יש דו"ח ביקורת שאני לא יודע ,אולי הוא דו"ח ביקורת מצוין דרך
אגב .למה להקצות לבן אדם שאולי הדו"ח יגיד שהבן אדם הזה לא בסדר?

עו"ד דניאלה גז:

הדו"ח מדבר על מערכת היחסים הכספית שבין העירייה

לבין עמותת על"ה בכל מה שקשור לקשישים .כל מה שקשור לסכומים שמגיעים
מהרווחה ,מהביטוח הלאומי  ,ההורדות ,הפעילות של הקשישים בפנים בתוך .זה
מה שהדוח בודק ,את ההתנהלות הכספית.
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מר איציק ציזר :

אם נניח שהיא לא תקינה?

עו"ד דניאלה גז:

אז בהסכם הקצאת קרקע כתוב .קודם כל הם צריכים

לקבל הרי רישיון ,הם צריכים לזכות במכרז.

מר ישראל גל :

רישיון הפעלה מבי טוח לאומי.

עו"ד דניאלה גז:

מביטוח לאומי בכל מה שקשור לחוק הסיעוד .וגם משרד

הרווחה עושה מכרז ,והסכם הקצאת הקרקע מותנה בזה שהם זוכים במכרז .אם
לא ,הם צריכים להחזיר.

מר איציק ציזר :

אז למה לא קודם שיזכו במכרז?

עו"ד דניאלה גז:

הם מחזיקים  02שנה ,מה את ה מדבר? אנחנו מסדירים

היום את הישיבה.

מר איציק ציזר :

אז למה את אומרת לי שהם צריכים לזכות במכרז? הם

כבר שם.

מר ישראל גל :

אני אסבי ר לך את זה .דניאלה ,תני לגרשון להסביר .לא

מעבירים כספים אם זה לא...

מר גרשון טוסק:

אנחנו עשינו שיפוץ ...כרגע ,אני מושך את זה בכוח ,כי

יש לנו מיליון וחצי  ₪מוועדת התביעות .אישרנו תב"ר ,תבדקו ,זה מאושר .מיליון
וחצי  ₪מוועדת התביעות .ועדת התביעות לא מוכנה להעביר את הכסף .במידה
ואנחנו לא מבצעים את ההקצאה .ביטוח לאומי שהעביר כבר  1.7מיליון - ₪
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מר ישראל גל :

נוסף בנו.

מר גרשון טוסק:

נוזף בנו שאם ...את זה.

מר איציק ציזר :

איך אנחנו צריכים לדעת את הסיפור הזה למשל?

מר גרשון טוסק:

התחילו צעקות ,אמרתי 'ישראל ,אני מחכה שייתנו לי,

אני לא מדבר.

מר ניר אבנון :

אני רק אציין שהביקורת ,יש ממצאים ,ויש גם ליקויים

ככל ביקורת מטבעה.

מ ר איציק ציזר :

בכל ביקורת יש ליקויים ,זה בסדר ,צריכים לתקן ,אין

בעיה .השאלה אם הליקויים...
(מדברים ביחד)
גב' ארבל ליאת:

ניר ,יש לי שאלה .האם ממצאי הביקורת עלולים לסכן

את האישור ניהול תקין של העמותה?

???:

הוא אמר שלא.

גב' ארבל ליאת:

ניהול תקין של העמותה.

מר נפתלי כהן :

לא ,מה פתאום.

גב' ארבל ליאת:

זה מה שאני שואלת .מה זה 'הוא אמר'? אני שואלת

עכשיו שאלה חדשה.
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מר איציק ציזר :

איך אתה יודע ,נפתלי? קראת את הדו"ח?

גב' ארבל ליאת:

אם הוא לא יודע לחזות את מה שאני שואלת ,הוא עוד

לא ענה לי.

מר ג רשון טוסק:

יש להם...

גב' ארבל ליאת:

מה אני שאלתי? – האם הדו"ח ,ממצאי הביקורת  , -אי

אפשר ככה ,אני מצטערת .אני שאלתי האם ממצאי הביקורת עלולים לסכן את
האישור ניהול תקין? זה מה ששאלתי את המבקר.

מר ניר אבנון :

קודם כל אישור ניהול תקין זה קריטריונים בפני עצמ ם -

גב' ארבל ליאת:

של התנהלות כספית.

מר ניר אבנון :

של בדיקות שנעשות על ידי הרשם מבחינת קריטריונים

שלו .אני לא חושב שיש קשר .שוב ,למרות שיש ליקויים ,אני לא חושב שזה קשור
לאישור הזה .מה גם שיש להם כבר אישור ניהול תקין.

גב' ארבל ליאת:

יש להם .אני שאלת י האם דו"ח הביקורת יסכן את

האישור הזה .והאם יש סייג בהסכם ,מה קורה אם הם מאבדים את האישור ניהול
תקין בעקבות הביקורת ,או שלא בעקבות הביקורת?

מר ניר אבנון :

זה לא אמור להיות בעקבות הביקורת ולא עם קשר

לביקורת.
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גב' ארבל ליאת:

בלי קשר לביקורת .האם מישהו יכ ול לתת לי תשובה מה

קורה אם עמותה מאיזושהי סיבה מאבדת את האישור ניהול תקין שלה?

??? :

היא לא תוכל לפעול.

גב' ארבל ליאת:

אז מה קורה להסכם? האם הוא בתוקף?

מר ישראל גל :

יש סעיף בהסכם.

גב' ארבל ליאת:

יש סעיף בהסכם שמתייחס לעניין הזה? אט

עו"ד יחיאל אטיאס :

היום בכל הרשויות המקומיות ,מסדירים את כל הנושא

של העמותות למען הקשיש .ההסדר הזה מתחייב גם ...שמקצה כספים לכל
העמותות .ההסכם הזה הוא פותר חלק מהליקויים .לא ראיתי את הדו"ח ,אבל אני
מניח שמה שכתוב שם ,שצריך להסדיר את ההתקשרות עם העירייה .ההתקשרות
עם ה עירייה היא באחת משתי הדרכים ,או שעושים מכרז ,או שמקצים .בכל
המקומות בדרך כלל מקצים את הקרקע.

גב' ארבל ליאת:

עו"ד אטיאס ,השאלה שלי היא מאוד ברורה .האם

בהסכם יש איזשהו משהו ששומר עלינו במידה והעמותה ...לא קשור לכל מה
שקורה ב...

עו"ד דניאלה גז:

יותר טוב ממה שיש עכשיו.

מר איציק ציזר :

זה בטוח .השאלה אם זה הכי טוב .לא יותר טוב.

גב' ארבל ליאת:

אני שואלת אם זה מגן עלינו במקרה שמאבדים את
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הניהול התקין.

מר ישראל גל :

זה חוזר אלינו.

גב' ארבל ליאת:

בסדר ,זה מה שרציתי לדעת.

עו"ד יחיאל אטיאס :

אני רוצה ל הסביר שאי אפשר לפעול ...היא לא תוכל -

גב' ארבל ליאת:

אני עובדת בעמותה ,אני יודעת מה המשמעות ,ולכן אני

שואלת את השאלה הזאת.

מר איציק ציזר :

יש לי  0שאלות ליחיאל .לא הבנתי בסעיף  7שכתוב

"העמותה פנתה לעירייה בבקשה להקצאת הנכס לצורך הרחבת הפעילות במבנה
הקי ים על ידי הוספת פתחים נוספים לעמותה ,ובכלל זה הוספת ...הכוונה למה
שעכשיו בונים ,לא לעוד משהו?

עו"ד יחיאל אטיאס :

לא ,לא ,למה שבונים.

מר איציק ציזר :

אין פה שום הרחבה מעבר למה שיש שם עכשיו?

עו"ד דניאלה גז:

לא ,לא ,תהיה לנו אחר כך גם התרומה .הסכם תרומה ,

שזה הסעיף הבא.

מר איציק ציזר :

שמה הולכים לעשות שם?

מר ישראל גל :

הולכים להיות שם עוד...
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מר איציק ציזר :

מעל מה שבונים עכשיו?

מר ישראל גל :

כן.

מר איציק ציזר :

אז זה כאילו הבית אורנשטיין?

עו"ד דניאלה גז:

בדיוק .כן .זה הדירות.

מר איציק ציזר :

זאת אומרת ,הכוונה זה מה שבונים היום ומה שנאשר

בסעיף הבא? הבנתי .סעיף מס'  – 9ביום  , 19.8.40התקיים דיון בהתנגדויות
להקצאה אליו זומנו המתנגדים .מי זה המתנגדים? למה התנגדו?

עו"ד יחיאל אטיאס :

כל ההתנגדויות שלנו היו בכלל ...של תכנון ובנייה .הם

טענו למטרדים שהבנייה מפריעה להם ,אבק ,כל מיני דברים כאלה ,שהם לא...
שהם עושים ...להקצאה.

מר איציק ציזר :

אופי הבנייה ,לא זה שמסתיר להם ,עושה להם צל ,עושה

להם חושך.

מר מיכלס גיל :

אבל זה גם תכנון ובנייה.

מר איציק ציזר :

זה לא מה שהוא אמר .הוא אמר שהפריעה להם הבני יה

והרעש.

עו"ד יחיאל אטיאס :

זה כל הטענות לתכנון ובנייה .כל הטענות שלהם זה

תכנון ובנייה .הם לא אמרו 'אנחנו לא חושבים שצריך להקצות לעל"ה אלא
למוי'שה או לשושנה ...מה שאתה רוצה .אנדה ישבה ,אחר כך היא נפצעה ,אז היא
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כבר לא השתתפה.

מר ישראל גל :

ועדת הקצאות.

מר איציק ציזר :

אם הם רוצים ,הם צריכים לעתור לבית המשפט?

מר שי דבורה :

ואין הליך משפטי היום כנגד העירייה? אין הליך

משפטי?

מר ישראל גל :

ועדת ההקצאות שהיתה עוד מלפני...

מר איציק ציזר :

השאלה השלישית .בסעיף  41אנחנו מקצים את השטח ל -

 11שנים ו  44 -חודשי ם .האם זה חובה להקצות ל  17 -שנים? או שאפשר לעשות ל -
 42 , 42או ? 41

עו"ד יחיאל אטיאס :

משרד הפנים אומר  11ו  44 -חודשים 42 ,ו  . 42 -זה מה

שאה יכול להקצות 42 , 11 ,ו  . 42 -אני בדרך כלל מציע רק  11ו . 44 -

מר ישראל גל :

בלי הארכות.

עו"ד יחיאל אטיאס :

כן ,בלי הארכות .כי אם אתה נכנס ...במקרקעין.

מר איציק ציזר :

לא ,אני לא יכול להקצות ל  42 -שנים או ל  ? 47 -חייב ? 11

גב' קניסטר כוכבה :

הייעוד ,הייעוד .זה הייעוד של ה...

(מדברים ביחד)
מר איציק ציזר :

חבר'ה ,אני שואל מה מותר ומה אסור ,לא מה הכי טוב.
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עו"ד יחיאל אטיאס :

אפשר גם לשנה.

מר איציק ציזר :

אפשר גם לשנה אתה אומר? לא חייבים  . 11זה עד  11ו -

 44חודשים.

מר ישראל גל :

לא .זה עד  19שנה.

עו"ד דניאלה גז:

המועצה הזאת אישרה עד . 17

מר ישראל גל :

עד  17גג.

עו"ד דניאלה גז:

המועצה הזאת אישרה . 17 ...אלה התבחינים שאנחנו

אישר נו.

עו"ד יחיאל אטיאס :

ציזר ,זה גם לטובתם ,כי אחרת יצטרכו לשלם מס

רכישה.

מר נפתלי כהן :

הוא בעצמו  ...פעם שעברה .הוא מיתמם ,נו.

מר ישראל גל :

זה היה אישור קודם ,לא משנה.

מר מיכלס גיל :

די נו נפתלי.

מר איציק ציזר :

העמותה הזאת ללא מטרות רווח?

עו"ד יחיאל אטיאס :

עמותה מעצם ההגדרה היא עמותה ללא כוונת רווח.
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גב' ארבל ליאת:

זה לא נכון .יש כל מיני עמותות.

מר איציק ציזר :

יש כל מיני סוגים של עמותות.

גב' קניסטר כוכבה :

אבל העמותה הזאת היא לא למטרת רווח.

גב' ארבל ליאת:

זה מה שהוא שאל.

גב' קניסטר כ וכבה :

מישהו ביקר שם ,ראה את אחוז האוכלוסייה? ליאת ,זו

אוכלוסייה של ניצולי שואה .אנשים ממש...

גב' ארבל ליאת:

כוכבה ,אני מכירה .אבל אי אפשר להגיד שכל עמותה

ל מטרת רווח .יש עמותות שהן למטרות רווח ,בסדר.

מר ישראל גל :

טוב ,מי בעד לאשר את ההקצאה?

מר גדי ל ייכטר:

נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,מיכלס ,ציזר ,זוהר ,יעל ,אביגיל,

כוכבה ,אלונה ,רון מלכה ,עמי כחלון וישראל גל.

מר ישראל גל :

מי נגד? מי נמנע?

מר גדי לייכטר:

נמנעים :שי וליאת.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר הקצאת קרקע עיריית קרית אונו ו עמותת
על"ה העמותה למע ן האזרח הוותיק בקרית אונו ,חלק מחלקה 301
גוש  , 2292בשטח של  2252מ"ר .נוסח ההחלטה עפ"י חומר מצורף.
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בעד ( ) 40

ישראל גל ,גיל מיכלס ,ירון יעקבי ,משה דאלי ,כהן נפתלי,
כוכבה קניסטר ,אלו נה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה ,איציק ציזר,
אביגיל דנוך ,אלעני הס זהר  ,יעל הרציקוביץ.

נגד ( ) 2
נמנע ( ) 1

.2

שי דבורה  ,ליאת ארבל.

אישור הסכם תרומה הרחבת בית אורנשטיין.

מר ישראל גל :

אישור הסכם תרומה בית אורנשטיין .שאלות?

מר איציק ציזר :

עכשיו תסביר את מה שרצית להסביר מקודם .מה

הולכים לבנות? על הבנ ייה שיגמרו ,יוסיפו עוד  1קומות?

מר ישראל גל :

התורם הגיע והוא רוצה להשלים עוד  46חדרים נוספים.

מר איציק ציזר :

התורם זה אותו תורם?

מר ישראל גל :

התורם שתרם למטה .עוד  12חדרים ,בדיוק כמו שיש

היום  , 46לטובת קשישי קרית אונו.

מר איציק ציזר :

והתרומה שלו מכסה הכל שם או שאנחנו צריכים

להוסיף משהו?

מר ישראל גל :

לא ,היא לא מכסה הכל .אנחנו נצטרך להוסיף.

מר איציק ציזר :

אז למה שלא נעשה את זה?...
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מר ישראל גל :

כתוב שאנחנו צריכים להוסיף ,ואנחנו צריכים להביא

את זה בנפרד .אנחנו עוד לא גמרנו.

מר איציק ציזר :

מה הסכום שאנחנו צריכים להביא ,פחות או יותר?

עו"ד דניאלה גז:

בסביבות המיליון  , ₪זאת ההערכה .הוא נותן מיליון

וחצי דולר.

מר ישראל גל :

הוא צריך להביא  7.7 - 6מיליון  . ₪מי בעד לאשר את

הסכם התרומה?

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,מיכלס ,ציזר ,יע ל ,זוהר,

אביגיל ,כוכבה ,אלונה ,רון ,עמי כחלון ,ישראל גל .מי נגד? אין .מי נמנע? נמנע –
שי.

מר ישראל גל :

תודה רבה.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר הסכם תרומה הרחבת בית אורנשטיין.

בעד ( ) 40

ישראל גל ,גיל מיכלס ,ירון יעקבי ,משה דאלי ,כהן נפתלי,
כוכבה ק ניסטר ,אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה ,איציק ציזר,
אביגיל דנוך ,אלעני הס זהר ,יעל הרציקוביץ.

נגד ( ) 2
נמנע ( ) 4

.2

שי דבורה.

אישור תשלום הוצאות נוספות שבוצעו בשנת  2013מעבר לתקציב.
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מר ישראל גל :

אישור תשלום הוצאות נוספות שבוצעו בשנת  124 0מעבר

לתקציב כמפורט בדו"ח .אני אסביר ,כי הרבה אנשים לא מבינים מה זה ,אז אני
אסביר .יחיאל ,תודה .הדו"חות הכספיים של עיריית קרית אונו ,שהם עדיין לא
מסוימים ,צופים צפי גירעון של  1-0מיליון  , ₪שזה בדו"חות הכספיים .כשנכנסנו
לתקציב בנובמבר ,ישבתי עם גרשון והבנת י שהמצ ב הולך להיות בכי רע ,ונתתי
הוראה ברורה ומוגדרת לעצור את כל הפרסומים ואת כל העבודות ,למעט עבודות
לנושא חירום .כי כבר בנובמבר ראינו שהמצב הוא קשה ,וההוראה הזאת ניתנה
בכל התחומים  :בתחזוקה ,בשפ"ע .אני לא אשכח שעמי כחלון אומר 'מה עשית לי
פה? השארת לי רק ע ובדי קבלן' .בשפ"ע ובפרסומים של העיתונות ,ובכל המקומות.
כי ראינו את הצפי שאנחנו ניכנס לג י רעונות .ואכן בחודש וחצי שאנחנו היינו
בתפקיד ,לא עשינו כמעט שום פעילות חוץ מאשר פעולות חירום .וזה מה שרשום
בדו"חות הרשומים .מעבר לכך ,הצטברו והגיעו עוד ועוד ועוד חשבונות  ,שהם לא
היו למעשה חתומים בהזמנות עבודה מסודרות ,שהם עוד כ  1.7 -מיליון  ₪לערך,
בנוסף בין ה  1 -ל  0 -מיליון  . ₪החשבונות האלה ,מאחר והם לא יצאו עם הזמנות
מסודרות ויצאו תוך כדי תהליכי עבודה שוטפים או תוך כדי לחץ בניהול השוטף
של העירייה ,אי אפשר לכסות אותם ואי אפש ר להכניס אותם ככה סתם לגרעון,
ואנחנו צריכים לאשר אותם בשביל שנוכל לשלם .נכון לעכשיו ,גרשון מחזיק אותם
ולא משלם את החשבונות האלה ,ואנחנו פשוט צריכים לאשר את זה ,כדי לאשר את
זה רטרואקטיבית ולאשר את זה ולהכניס את זה גם כן לתוך הדו"חות הכספיים,
כדי שנוכל לסיים את זה ולשלם גם לזה .זהו .מי שרוצה יכול לראות ,זה המון
חשבוניות .לא ...את כל החשבוניות מפה ועד להודעה חדשה .אבל יש כאן גם אצל
גרשון קלסר וכל הדברים .זה בפרסומים ובשפ"ע.

גב' ארבל ליאת:

אבל ישראל ,זה  1.6מיליון  . ₪איך לפי  7שורות ,אפשר

להצביע בעד או נגד? למה אנחנו לא מקבלים חומר?
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מר ישראל גל :

אם אתם רוצים ...אני אומר ,יש כאן סיטואציה .כל

החומר יושב פה אצל גרשון .מי שרוצה יכול לעיין בו.

גב' ארבל ליאת:

אז בוא נדחה את זה לעוד שבועיים.

מר רון מלכה:

 ...הוא יצלם חשבוניות בהיקף של  1.7מיליון . ₪

גב' אר בל ליאת:

לא ,אבל יהיה לנו זמן ללכת להסתכל בקלסר.

גב' הרציקוביץ יעל:

מה הבעיה במייל?

מר ישראל גל :

אתם רוצים לאשר את החשבוניות? אני סבור שצריך

לאשר.

גב' ארבל ליאת:

אני רוצה לאשר את הקלסר .אני רוצה ללכת לגרשון,

להסתכל בקלסר .מפה אני יכולה לאשר  1.7מיל יון  ? ₪זה מה זה לא מקצועי.

מר נפתלי כהן :

אני קצת מופתע ,כבודו ,אדוני ראש העיר ,מופתע על מה

שעכשיו אמרת .זו היתה פצצה ,הפתעת אותי .מאחר וראש העי ר לשעבר לא נמצא
פה ,אז ממלא המקום שלו נמצא פה.

גב' ארבל ליאת:

זה הפתיע אותך?

מר נפתלי כהן :

אולי יש לך אי זה שהם הסברים ,אדוני ,באמת איפה

אילוצי הזמן ,אילוצי הבחירות ,הלב ,הפרסום של החינוך?

מר איציק ציזר :

אני אסביר ,אני אשמח להסביר.
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גב' בומגרטן אלונה:

האמת היא אני מצטרפת לנפתלי ,עם כל הלבבות האלה.

מר נפתלי כהן :

אני בשוק ,אני פשוט בהלם .אני לא מאמין.

גב' בומגרטן אלונה:

אני שמעתי ,קראתי לפחות בעי תונות -

מר נפתלי כהן :

שהשאירו הרבה כסף.

גב' בומגרטן אלונה:

שהשאירה קופה מלאה ,תקציבים מלאים ...עירונית.

מר איציק ציזר :

טוב ,אפשר לשאול שאלות?

גב' בומגרטן אלונה:

אני פשוט בהלם עכשיו ממה שאני שומעת.

מר איציק ציזר :

א' – באמת ראש העיר הקודם לא נמצא ,אבל סגן ראש

העיר הקודם בשכר נמצא פה ,קוראים לו נפתלי כהן .כמה שאלות .אחת ,אם אני
מבין טוב את המתמטיקה.

מר נפתלי כהן :

לבינתיים ,אמרתי לך ,אני...

מר איציק ציזר :

למה אתה מפריע לי לדבר עוד פעם? למה אתה מפריע לי

לדבר?

מר נפתלי כהן :

ראש העיר הביא כסף לעיר כיו"ר ועדת תכנון ובנייה.

מר איציק ציזר :

למה אתה מפריע לי לדבר?
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מר נפתלי כהן :

אני בונה עוד גן ליד הבית שלך .לא יאומן.

מר איציק ציזר :

כל הכבוד לך .אני מוחא לך כפיים .אני רוצה רגע להבין,

אני לא מבין את המתמטיקה .מה שאתם אומרים פה ,שנניח שתקציב ההוצאות של
עיריית קרית אונו היה  112מיליון  , ₪חסר עוד  1.7מיליון  ₪בתקציב ההוצאות?

מר נפתלי כהן :

 ...בזבזת את הכסף.

מר איציק ציזר :

נפתלי די ,נו מספיק.

מר נפתלי כהן :

מה אתה מיתמם עכשיו? אני מופתע פה ממה שא ומר

ראש העיר .מה ,אין לך בושה על הפנים? אתה לא מתבייש? אתה משאיר חורים
בקופה ואתה אומר בפרסום בחירות שלך שהשארת לנו קופה מלאה? חוצפן שכמוך.
די ,תפסיק ...אני לא מאמין ,אני בשוק.

מר איציק ציזר :

גרשון ,אפשר לקבל תשובה? שה  1.7 -מיליון  ₪הם מעבר

לתקציב ההוצאו ת ש...

מר ישראל גל :

הרבה מעבר.

מר איציק ציזר :

שאלה ראשונה ,התשובה היא כן .זאת אומרת ,במקום

להוציא סתם דוגמא  145הוצאנו  . 149.7זה אחד ,יופי .שנית ,מה תקציב ההכנסות?
האם הוא אותו  ? 145נניח שהמספר  ... 145או פחות?

מר גרשון טוסק:

יותר.
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מר ישראל גל :

צ יזר ,אם לא הסברתי את עצמי טוב .סליחה ,אני חוזר

ואומר .בתקציב ההוצאות המאושרות שחתומים עליהם בהזמנות עבודה ,כבר
אנחנו חורגים בין  1ל  0 -מיליון.

מר איציק ציזר :

מאה אחוז ,זה מה ששאלתי .אלה לא היה עליהם אישורי

עבודה ,זה בנוסף לגרעון של ה . 1-0 -

גב' בומגרטן אל ונה:

זה לא באחריות סגן ראש העיר ,זה באחריות הבוס שלך.

מר איציק ציזר :

הבוס של אחותך ,אוקיי? אני שואל עוד פעם ,כי ישראל

הבהיר לי משהו אחר ממה שאמרת.

גב' קניסטר כוכבה :

הרמה ...אחותך ואבא שלך.

מר איציק ציזר :

אה ,והבוס שלך זה כן בסדר ,נכון? זה כן בסדר? ה בנתי,

זה כן בסדר הבוס שלך .גרשון ,תסביר לי בבקשה.

גב' קניסטר כוכבה :

 ...כמו בובת ברבי .אתה מכיר את בובת ברבי ,או שאתה

לא מכיר את בובת ברבי?  ...עם תנועות היד.

מר איציק ציזר :

אם תקציב ה הוצאות הוא  112מיליון  , ₪ישראל אומר

שיש גירעון ,וזה עוד מעבר לגרעון  ,אז לא הבנתי.

מר ישראל גל :

כן 7 ,מיליון  ₪גירעון.

מר איציק ציזר :

אז תסביר לי בבקשה.
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גב' בומגרטן אלונה:

 ...באיזו תקופה?

מר ישראל גל :

. 1240

מר גרשון טוסק:

בואו נפריד.

גב' בומגרטן אלונה:

בואו נפריד ,כן .גרשון ,תפריד.

מר גרשון טוסק:

מדובר על  , 1240הוצאות שהגיעו אליי ,בתחילת חודש

נובמבר והאלה .אין לפני זה ,אולי אחד או שניים ,אבל רוב ההוצאות זה של
נובמבר  -דצמבר ,שלא יצאו בגינן הזמנה .אני כגזבר לא יכול להיות אחראי עליהם.

מר איציק ציזר :

בנובמבר  -דצמבר אתה מדבר?

מר ישראל גל :

שלא יהיו אי הבנו ת.

מר איציק ציזר :

הוא אמר נובמבר  -דצמבר .הוא אמר.

מר ישראל גל :

אתה חייב להיות מדויק עם ציזר ,כי ציזר רק שומע את

מה שהוא רוצה.

מר איציק ציזר :

אז תנו לו לדבר.

מר גרשון טוסק:

תני לי לדבר.

גב' בומגרטן אלונה:

 ...עוד יחשבו שאנחנו עשינו.
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גב' אלעני הס זוהר:

אבל אלונה ,אנחנו רוצים להקשיב.

גב' בומגרטן אלונה:

 ...תקופת הבחירות.

מר מיכלס גיל :

אלונה די ,נו.

מר ישראל גל :

אלונה ,תני לי ,אני שומע את גרשון.

גב' בומגרטן אלונה:

לא ,ישראל ,יש פה אחריות של אנשים שישבו ,שרוצים

כספים ...לא שלנו.

מר גרש ון טוסק:

אני

מקבל

את

החשבוניות

חודש  -חודשיים

אחרי.

חשבונית שהגיעה אליי בנובמבר  -דצמבר ,זו חשבונית שיצאה באוגוסט  -ספ טמבר
אולי אוקטובר .זו הכוונה אם לא הייתי ברור .אני מסביר עוד פעם ,ברגע שהגיע
משהו שאני לא אחראי עליו ולא הוצאתי בגינו הזמנה ,ולא לקחתי עליו התח ייבות
כנציג העירייה ,ביקשתי להביא את זה למועצת העיר לרשום על מנת לשלם
לספקים .אני רוצה שתבין.

מר איציק ציזר :

אין לי בעיה ,אני רק שואל אותך שאלה פשוטה כדי

להבין ,לא כדי לתפוס אותך.

מר נפתלי כהן :

אוי ,איזו תמימות ,די תפסיק .אתה שורף לנו זמן יקר.

אין לך בושה על הפנים אתה.

מר איציק ציזר :

מה אין לי?

מר נפתלי כהן :

אין לך בושה על הפנים ,אתה שורף לנו זמן יקר .אני
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אומר לך ,הוא מעורה בכל ההזמנות והוא משחק אותה תמים.

גב' בומגרטן אלונה:

ישראל ,מדובר בהזמנות שקרו בת קופת...

מר גרשון טוסק:

אין הזמנות ...אלונה ,אין הזמנות ...חשבוניות.

מר נפתלי כהן :

חמור מאוד .בלי הזמנות ,לא ידעת את זה.

מר גרשון טוסק:

אם יש הזמנה...

גב' בומגרטן אלונה:

עוד יותר גרוע .אז מי אישר את ההוצאות האלה?

מר איציק ציזר :

אפשר לשאול את השאלה? נניח שההוצאות רשומות , 112

אני שואל שאלה פשוטה ,האם ה  1.7 -הם  112ועוד  ? 1.7צד ההוצאות .אני שואל
שאלה פשוטה .מה אתם רוצים? אני לא מבין אתכם.

מר ישראל גל :

הוא שואל אם זה גירעון או לא גירעון.

מר איציק ציזר :

לא ,לא שואל אם זה גירעון.

מר ישראל גל :

אז מה אתה שואל? אף אחד לא מבין אותך .בו א תסביר.

מר איציק ציזר :

אז אני שואל עוד פעם ,אני שואל בעדינות .לא מנסה

לתפוס שום דבר ,רוצה להבין .נניח שצד ההוצאות היה  112מיליון  . ₪אני מבין
שה  1.7 -זה מעבר ל . 112 -

מר ישראל גל :

מה שאני...
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מר איציק ציזר :

אם רשום בצד ההוצאות  112מיליון ,ואנחנו הולכי ם

לאשר עוד  , 1.7זאת אומרת ,ההוצאות של עיריית קרית אונו ב  1240 -זה 111.7
מיליון ? ₪

מר ישראל גל :

כן.

מר איציק ציזר :

סגור ,צד ההוצאות? בזבזנו  1.7מיליון  ₪יותר?

מר ישראל גל :

כן.

מר איציק ציזר :

יופי.

מר ישראל גל :

אנחנו מאשרים את מה ...הזמנות עבודה .

מר איציק ציזר :

הבנתי .שאלה שנייה .מה קרה בצד ההכנסות? גם הן היו

 112מיליון  , ₪כמה הן הגיעו?

מר נפתלי כהן :

מה הקשר? אתה עשית דבר בלתי חוקי ,בלי הזמנה.

מר איציק ציזר :

אני עשיתי ,אני עשיתי.

מר נפתלי כהן :

אתה המ"מ...

מר איציק ציזר :

אתה קיבלת כסף ואני עשיתי .ישבת בעירייה קיבלת

משכורת ,לא עשית כלום .תענה לי בבקשה ,גרשון.
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מר נפתלי כהן :

גועל נפש.

(מדברים ביחד)
מר איציק ציזר :

שאלה שנייה ,אדוני המנכ"ל ,תסביר לי בבקשה בתור

מנכ"ל העירייה ,מילא פרסמו עוד בעיתון פרסומים ...בחירות .איך החינוך ,שהוא
לא קשור לבחירות ,חרג ב  4.485 -מיליון  ? ₪איפה היית? איפה הייתם?

מר ישראל גל :

מה זה 'איפה הייתם?'.

מר איציק ציזר :

איפה הייתם כולכם? מה הקשר לבחירות?

מר ישראל גל :

למה אתה צועק עליו?

מר איציק ציזר :

כי הוא מנכ"ל העירייה.

מר ישראל גל :

אתה זורק עליו ? אם אתה מאשר הסעות שלא מאושרות.

מר איציק ציזר :

אני ,אני מאפשר?

מר ישראל גל :

מי אישר? – אתה.

מר איציק ציזר :

לא יודע ,לך תבדוק.

מר ישראל גל :

אתה.

מר איציק ציזר :

אני ,אני ציזר? אישר?

מר ישראל גל :

מי שנתן את ההוראות לאשר...
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מר איציק ציזר :

אתה ראית אישור שלי ,של ציזר?

מר ישראל גל :

לא משנה ,הבוס שלך.

מר איציק ציזר :

הבוס שלי? תתבע את הבוס שלי .מה אתה רוצה? כן,

תענה לי .פניתי למנכ"ל .אני שואל את המנכ"ל .את הסברת לי שאין לך תשובות
בשבילי.

מר ישראל גל :

 1.7מיליון . ₪

מר איציק ציזר :

שמיש הו יענה לי איך עברו אצלכם עובדים שלכם1.7 ,

מיליון  ₪בלי הזמנות עבודה?

מר ישראל גל :

למה לא שאלת את זה בזמן ,ציזר?

מר איציק ציזר :

מה זה?

מר ישראל גל :

למה לא שאלת את זה בזמן?

מר איציק ציזר :

למה אתה לא שאלת את זה בזמן?

מר ישראל גל :

למה ,אני לא ה ייתי פה?

מר איציק ציזר :

ישבנו באותם כסאות ,אחד מול השני.

מר ישראל גל :

 ...אותי ...זה היה בשנה הזאת ,ציזר .שבזבזת את כל
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הכספים .זה הכל.

מר איציק ציזר :

בזבזתי ,אני? הבנתי.

מר גדי לייכטר:

בוא אני אענה .אני אענה לך בכללי וגרשון יתקן אותי.

לא כל דב ר עובר בהזמנה ישירה בחתימה ,זה צריך לדעת .יש הסכמי מסגרת
שעובדים על תקציב סך הכל .למשל הסעות בחינוך .עכשיו אני שואל .הסעה של
ילדים נכים ,שכרגע ביולי או בחודש אחר מישהו מקבל ,נכנס למערכת ילד נכה
שצריך להסיע אותו .להסיע אותו או לא להסיע אותו?

מר איציק ציזר :

כמובן.

מר גדי לייכטר:

כמובן .יש לזה משמעות .אנחנו עלינו על זה שגם משרד

החינוך לא נתנו מלווים על פי החוק .העירייה לא פעלה על פי החוק .עלינו על זה,
והיינו צריכים לתת מלווה ,בנוסף למה שהיה עד עכשיו .לכן אתם רואים את
ההוצאה הזו בחינוך .זה לא שמישהו לקח א ת הכס ף עכשיו והוציא אותו ככה.

מר ישראל גל :

אבל מה עם ה ... ₪ 478,222 -

מר איציק ציזר :

 ...פרסומים ,הבנתי.

מר ישראל גל :

זה אני שואל אותך ,את זה לשלם? את זה לשלם?

מר איציק ציזר :

ילדים נכים פתאום מתברר.

מר ישראל גל :

כן ,עכשיו אני אתחיל איתך .לא ,ע כשיו .רגע ,גדי צודק,

יש כאן עוד  4.7מיליון  . ₪עכשיו אנחנו נעשה סעיף  -סעיף ₪ 122,222 .פרסום.
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גב' בומגרטן אלונה:

פרסום ,פרסום .אני לא מאשרת...

מר ישראל גל :

פרסום .אתם משלמים את זה? תשלמו את זה מהכיס

שלכם.

מר איציק ציזר :

תשאל אותו מי פרסם את זה.

מר יש ראל גל :

שאחד ישלם את זה.

מר איציק ציזר :

שאחד ישלם את זה ,בבקשה.

מר ישראל גל :

למה אתה אומר? למה אתה נכנס לזה בכלל ?

מר איציק ציזר :

הדוברת היא עובדת שלנו.

מר ישראל גל :

ומה זה ה  ₪ 122,222 -של הפרסום? ... ₪ 822,222

גב' בומגרטן אלונה:

כמה כסף יצא על הפרסומים ...פר אקסלנס.

מר ישראל גל :

גרשון ,לפרט .חברי האופוזיציה רוצים לא לשלם כלום.

גב' בומגרטן אלונה:

'קרית אונו מספר  4בחינוך' ,בכל חור ,אפילו על הבית

שלי שמו.

מר איציק ציזר :

קשה לך שהיא מספר  4בחינוך ,קשה לך.
65

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 6/41

גב' בומגרטן אלונה:

לא קשה לי ,אנ י לא רוצה לשלם את הפרסום שלך.

מר איציק ציזר :

שלי?

גב' בומגרטן אלונה:

כן .אתם הוצאות חוברות ,פרסומים ,הכפשתם אותי,

הכפשתם את כולם פה.

מר איציק ציזר :

אותך הכפשנו? אוי ,אוי ,אוי.

גב' בומגרטן אלונה:

את כולם .אתה והיועצת המשפטית והבוס שלך .כולם...

משל ם המיסים.

מר איציק ציזר :

דמעות ,דמעות ,דמעות.

גב' בומגרטן אלונה:

משלם המיסים שייתן...

מר איציק ציזר :

תתבעי חיוב אישי ,יש מי שעשה את זה ,תתבעי.

גב' בומגרטן אלונה:

עכשיו זה צף למעלה.

מר איציק ציזר :

חיוב אישי ,קדימה ,נראה אותך גיבורה גדולה.

גב' בומגרטן אלונה:

כל הפרסומים ,כל הפלאיירים ...

מר איציק ציזר :

 1.7מיליון  ₪פרסומים? הבנתי.

(מדברים ביחד)
מר עמי כחלון :

אני אענה עכשיו.
68

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 6/41

מר איציק ציזר :

תענה ,תענה.

גב' בומגרטן אלונה:

ישראל ,כל תעמולת הבחירות אנחנו לא נשלם .לא צריך

לשלם תעמולת בחירות .

מר עמי כחלון :

אני יכול לדבר אני יכול בבקשה לדבר? תודה רבה.

גב' בומגרטן אלונה:

לא צריך לשלם תעמולת בחירות שאתם עשיתם.

(מדברים ביחד)
מר עמי כחלון :

ישראל ,אני בזכות דיבור או לא? זה לא מעניין אותי

קואליציה או אופוזיציה .תראו ,לא משנה לי כרגע אם זה הנכ ים ,כן בשלטון שלנו,
אם נצטרך לאשר את זה לקראת הסוף שנכים ייסעו ,אז חד משמעית זה לא מעניין
אותי אף אחד סביב לשולחן הזה ,כי העירייה צריכה לעבוד .אבל בואו לא ניתמם
ונזרוק את זה על אנשי המקצוע ,לנו לפוליטיקאים ,זה הזוי .ואני לא נכנס אליך
איציק ,אם אתה אשם או א ם יוסי אשם .זה לא מעניין אותי.

מר איציק ציזר :

או אתה אשם ,גם אתה...

גב' בומגרטן אלונה:

לא ,הוא לא הה שם .זו תעמולת בחירות.

מר עמי כחלון :

במזל לא הייתי שם .אבל אין לי שום בעיה .אל תענה לי,

כי ממש אני לא הייתי שם .אתה מ"מ היית ויוסי היה ראש העיר .אבל אני לא
עניתי לך ככה ,אבל זו עובדה.

מר איציק ציזר :

בהצלחות אתה לא...
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גב' בומגרטן אלונה:

איזה הצלחות?

מר עמי כחלון :

אתה יודע מה הבעיה שלך? לזרוק את זה על אנשי

המקצוע – תקשיב טוב ,או שתלך ללמוד ,לפי מה שאתה אומר לי 'אני כל הזמן
קורא ומתכונן לישיבות' ,או שאין לי מושג מה אתה עושה פה בכלל .אם אתה זורק
את זה על אנשי המקצוע ,בושה וחרפה .וזה לא משנה אם זה מוצדק או לא מוצדק.

מר איציק ציזר :

אז בוא אני אענה לך .בושה וחרפה זה אתה .בוא רק

תלמד מה זה מועצת עיר.

מר עמי כחלון :

אתה נותן לגדי לענות? די.

מר איצ יק ציזר :

מועצת עיר קובעת את המדיניות ואת התקציב העירוני.

מר עמי כחלון :

מי נתן את ההוראה לשלם? נו מה ,אנחנו מיתממים? מה

זאת אומרת?

מר איציק ציזר :

אני עונה לך ,אני עונה לך.

גב' בומגרטן אלונה:

 ...הוראה לפרסם ,כל הפרסומים האלה ,מי נשא בהם?

מר איציק ציזר :

כאשר מועצת עיר נותנת סתם דוגמא לאגף הפיקוח

 , ₪ 722,222מי שאחראי זה מנהל אגף הפיקוח ,לא אתה ,לא הוא ולא אני .הוא
צריך לשמור על התקציב הזה.

מר עמי כחלון :

מה זאת אומרת?
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מר איציק ציזר :

כמובן.

מר עמי כחלון :

אתה רוצה לראות שאם אתה עובד עירייה ומ קבל הוראה

מראש העיר או ממלא מקום ראש העיר 'לך תעשה  ' 4,1,0חודשיים לפני הבחירות,
ואני אכנס לך לחשבונות...

מר איציק ציזר :

אה ,זה הכל בחירות?

מר עמי כחלון :

לפחות  72 %בחירות.

מר איציק ציזר :

 4.172מיליון  ₪זה בחירות? אני לא שמעתי את זה מגדי

שזה בחירות.

מר עמי כחלון :

גדי לא יגיד לך ,אני אגיד לך.

מר איציק ציזר :

אז שיגיד ,אז שיגיד ,אני רוצה לשמוע שזה בחירות.

מר עמי כחלון :

בוא אני אראה לך את החשבונות .הוא לא יגיד.

מר איציק ציזר :

אני רוצה לשמוע שזה בחירות.

מר עמי כחלון :

הוא היה מתחת הפיקוד שלך ושל יוסי.

גב' בומגרטן אלונה:

הוא היה ת"פ שלך...

מר איציק ציזר :

שלי? בחיים הוא לא היה מתחת לפיקוד שלי .תשאל

אותו אם נתתי לו פקודות.
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מר ישראל גל :

זה ציזר ...כשהוא רוצה ,למדנו את זה.

מר איציק ציזר :

תשאל אותו אם נתתי לו פקודות.

מר עמי כחלון :

אני לא נכנס ,לא חיובים ,לא זה.

מר איציק ציזר :

 ...פקודות שלי הוא אמר למנכ"ל העירייה .אמרתי

שברגע שקבענו מדיניות ,מנהלי המחלקות אחראים לקחת את המדיניות והכסף,
והם אחראים ,בחריגות אתה צריך לפנות אליהם .אם ראש העיר אמר למישהו
'תחרוג בכוונה' ,לך לראש העיר תגיד לו 'למה אמרת תחרוג'?

גב' בומגרטן אלונה:

כל הפרסומים האלה ,אנחנו לא נשלם ,ישראל .זה לא

יעזור .כל הפרסומים .תקשיב שנייה ,ישראל.

מר עמי כחלון :

אתה לא יכול לא לשלם לאנשים.

מר איציק ציזר :

ברור .אם יש חשבונית ,אתה צריך לשלם .אין ויכוח

בכלל.

גב' בומגרטן אלונה:

ברייספלד כל יום ראיתי את הפרצופים שלהם עם עיריית

קרית אונו ,מזמ ינים אותנו לתערוכה לספרייה.

מר יעקובי ירון :

וכמה עלתה התערוכה.

גב' בומגרטן אלונה:

זה משלם המיסים לא צריך לשלם .וכשכתבו את זה,

כשבעלי כתב את זה בפייסבוק ,למה משלם המיסים צריך לשלם ,אמרו לו 'תביעת
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דיבה' .אז ישראל ,כל הפרסומים האלה ,משלם המיסים לא צריך לשלם .את יכולה
לצחוק עד מחר.

מר ישראל גל :

כספי ציבור זה הפקר בעיניה.

גב' בומגרטן אלונה:

את במועצת העיר חדשה ,ואת לא מבינה -

גב' הרציקוביץ יעל:

אלונה ,את צריכה לשלם ,כי נעשתה עבודה .

גב' בומגרטן אלונה:

מי נעשה עבודה? אני משלם המיסים ,ביקשתי שתבואו

ו ...אותי ,לקחת אותי מהספר י יה ,לראות...

גב' הרציקוביץ יעל:

 ...לספק המסכן שנתן עבודה ,לא משנה מי.

גב' קניסטר כוכבה :

אבל מי הזמין אותו?

גב' בומגרטן אלונה:

אבל מי אישר לו אותה? הבוס של ך ישלם את זה .זו

היתה תעמולת בחירות שלך.

מר איציק ציזר :

עכשיו הוא גם הבוס שלך.

גב' קניסטר כוכבה :

יעל ,מי הזמין אותו?

גב' בומגרטן אלונה:

בכבוד ,בכבוד רב ,רק תשלמו את זה אתם.

גב' קניסטר כוכבה :

מי הזמין את העבודה?
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גב' הרציקוביץ יעל:

בגלל זה אני אומ רת שהדף הזה לא אומר לי כלום...

גב' קניסטר כוכבה :

זה אחריות ,זה כספי ציבור .אני לא אוכל להצביע על

זה.

גב' בומגרטן אלונה:

את ,שרצית קניון מתחת לבית שלנו ,ובגלל זה...

מר רון מלכה:

די עכשיו ,אלונה.

מר ישראל גל :

אלונה.

(מדברים ביחד)
גב' ארבל ליאת:

א תה מנהל ישיבה או לא מנהל ישיבה?

גב' בומגרטן אלונה:

מזל שאת רצית ,בגלל זה הפסדתם .אבל את הפרסומים

האלה ,שזה היה תעמולת בחירות ,אדון יוסי נשרי...

מר ישראל גל :

האמת היא שזה טוב מאוד לפעמים לשקף גם את

המראה ,שתמיד לא יוכלו להתחסד ולא יגידו שלא ידעו ולא רא ו ולא שמעו ,ויפילו
את האחריות על כל האחריות .אבל ההישגים זה תמיד...

מר איציק ציזר :

ואתה לא היית שם בכלל?  1שנים שילמנו לך משכורת.

לא היית שם ,לא ידעת ,לא ראית? הופתעת? בעיתון כתבת 'הופתעתי'.

גב' בומגרטן אלונה:

הופתעתי ,כי זה דברים של הבחירות.

מר איצ יק ציזר :

 1מיליון  ₪קיבלת ,ולא ידעת ,לא ראית? אה ,החדר שלך

היה קומה ראשונה.
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מר ישראל גל :

להזכיר לך שזה משנת  , 1240ציזר.

מר עמי כחלון :

יש הבדל בין ניהול הוועדה לבין קומה שלישית לנהל את

העיר.

גב' בומגרטן אלונה:

הכל תעמולת בחירות.

מר ישראל גל :

עזב תם אותם שנה אחת לבד ותראה איך הם השתוללו.

מה אתה רוצה? עזבתי אותם לבד ,הם השתוללו ,ציזר ובוסו.

מר מיכלס גיל :

קודם כל ,אני רוצה לפנות למר שי דבורה ,לבקש ממנו

באמת בכל לשון של בקשה ,לנסות להביא לנו את הצעות המחיר מה שיותר מהר,
כי אולי אם יצלמו את זה והציב ור יראה את זה ,אז אנשים פה יתחילו להתבייש
בצורת התנהגות שלהם ,ויירגעו קצת .עכשיו יש לי  1-0שאלות .אחד ,ב 1244 -
כמדומני ,בפורום של ראש העיר ושלושת סגניו אז ,אישרו לבריכה של קרית אונו 7
 ₪לשעה תוספת על הכספים שמכבי היו צריכים לשלם לבריכת השחייה ,משהו
שנתי שהצ טבר ל  , ₪ 01,222 -סכום עתק לעומת ה  0 -מיליון  ₪כמעט שאנחנו רוצים
לאשר פה .וגרשון ,כנראה בצדק ,עד לרגע הזה לא הסכים לשלם את זה ,כי הוא
טען שחוץ מהבטחות ,זה לא אושר בתקציבים .אז קודם כל אני מבקש את ה -
 ₪ 01,222להוסיף.

מר גרשון טוסק:

ב  1241 -הבריכה גמרו באיזון.

מר מיכלס גיל :

כן ,אבל לא ב  . 1240 -אני מבקש להוסיף את ה . ₪ 01,222 -

מר ישראל גל :

זה לא היה חשוב בזמן הבחירות לשלם את זה.
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מר מיכלס גיל :

זה היה הרבה לפני הבחירות ,זה דבר ראשון .אז יהיו לנו

עוד כמה שקלים לחמם את המים שם .הדבר השני ,אני רוצה באמת להבין א ת כל
התהליכים האלה .אם יש פה הוצאות חריגות ,שלפי הצרחות שהיו פה הן בהחלט
על גדר הלא חוקיות ,אז יש הליך שנקרא  -הליך של חיוב אישי .ואני חושב שצריך
לפנות למי שצריך ולבדוק את העניין הזה .אם נעשו פה דברים לא חוקיים ,אז אני
לא רוצה להרים את היד על העניין הזה.

מר ישראל גל :

לא ,אבל יחד עם זאת ,אתה צריך לשלם את זה.

מר מיכלס גיל :

יכול להיות שאני צריך לשלם את זה.

מר ישראל גל :

יחד עם זאת ,אתה צריך לשלם את זה...

מר מיכלס גיל :

אז כמ ו שציזר ,וכמו שליאת ארבל אמרה -

מר עמי כחלון :

מועצת עיר לא קובעת...

מר רו ן מלכה:

ואם עובד פה קיבל הוראה לבצע .מה הוא יעשה? הוא

ישלם את זה מהכיס שלו? אני רוצה להבין .עזבו א ת ההצעות האלה ,בחייכם גיל.
עזבו אתכם מהשטויות האלה.

מר מיכלס גיל :

אני לא מדבר על חיוב אישי של העובדים.

מר רון מלכה:

צריך להצביע על זה וללכת הלאה וזהו.

גב' בומגרטן אלונה:

תעמולת בחירות לא על הגב שלנו.
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מר מיכלס גיל :

אני שוב אומר ,אני לא מדבר על חיוב אישי של העובדים.

מר רון מלכה:

אבל אם אתה תחקור את זה ,אתה תגיע לעובד מסכן

שקיבל הוראה בעל פה ואף אחד לא ירצה להעיד על זה ,והוא שילם ,אז הוא ילך
לחיוב ה אישי? בחייך.

מר איציק ציזר :

דרך אגב ,זו חריגה של אחוז אחד בתקציב .אני מכיר גם

חריגות של  48מיליון  ₪בשנה ולא הצביעו עליהם .מה קרה? ואיפה ה  7 -מיליון ₪
הכנסות מימון מתאגיד המים היינו מקבלים? לא היו מדברים על זה בכלל עכשיו.

מר רון מלכה:

בוא נצביע ,ישראל .

מר מיכלס גיל :

אני יכול לסיים?

גב' בומגרטן אלונה:

שדדו את הקופה הציבורית בתקופת הבחירות ,ואנחנו

לא ניתן לזה יד .שדדו את הקופה הציבורית.

גב' קניסטר כוכבה :

מסכנים האנשים ,עשו עבודה .אלונה ,אנחנו נצביע ...מה

פתאום ,צריכים להצביע.

מר מיכלס גיל :

אני בהחלט חושב שאנחנו צריכים לאשר את התשלום

הזה ,כדי שהוא יוכל לרשום את זה בספרים ולשלם את זה ,כי אנשים עשו עבודה
ובגלל מחדלים או לא מחדלים של ניהול כספי של העירייה ,הם לא צריכים להיפגע.

גב' קניסטר כוכבה :

צודק.
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מר מיכלס גיל :

אבל אני מצד שני חושב שאי אפשר להעביר את זה לסדר

היום.

מר ישראל גל :

שווה בדיקה .אוקיי .כן ,ליאת.

גב' ארבל ליאת:

היות ולאור הסערה שהתחוללה אף אחד לא יכול להגיד

שאני הייתי חלק מההוצאות האלה -

מר ישראל גל :

אנחנו תמיד יכולים להגיד.

גב' ארבל ליאת:

זה לא היה הקמפיין שלי ,אני לא היי תי בפורום ,אני לא

חותמת על ההזמנות .אני מקווה שעל זה יש הסכמה.

מר איציק ציזר :

דרך אגב ,כל מי שיושב פה ,לא חותם על הזמנות.

גב' ארבל ליאת:

אני חושבת שבאמת בין האפשרות לא לשלם ,לבין

העובדה שנעשתה פה עבודה ,עדיין צריכה להיות לנו אחריות ציבורית .אני לא
חו שבת שעל טבלה כזאת אפשר להצביע .אני לא רוצה שיצלמו לי את החומר .אני
רוצה לבוא לגרשון למשרד ולהסתכל .אבל אני לא יכולה להרים את היד בצורה
עיוורת על  1.7מיליון  , ₪אני מצטערת .צריך להתקיים פה איזשהו הליך ,לפחות
שאני אדע על מה אני מרימה את היד ,או לחילופין על מה לא.

מר ישראל גל :

גרשון יסביר לך .שי גם רוצה לשאול.

מר גרשון טוסק:

אני ביקשתי מישראל ,א' – אני מסכים עם גיל .אנחנו

צריכים לשלם כי ביצעו את העבודה ...אחרת זה הולך לתביעות של  62-52ספקים
או  02ספקים.
58

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 6/41

מר ישראל גל :

ויהיו גם תביעות אישיות ,אז מה?

מר גרשון טוסק:

ולא נגמור עם זה .הרעיון הוא קודם כל שנוכל לעבוד.

אני כל היום עם ספקים בחדר .לשאלתך ,את צודקת ,אבל אם מישהו קיבל את
ההזמנה ורצה לשאול ,את מכירה אותי מספיק טוב ,יש לי -

גב' ארבל ליאת:

אני לא יכולה להספיק ב  18 -שעות .ממתי אתה יודע על

זה? ממתי את ה יודע על זה?

מר גרשון טוסק:

שאלת שאלה ,שאלת שאלה.

גב' ארבל ליאת:

רק תגיד לי ממתי אתה יודע על זה.

מר גרשון טוסק:

תני לי לענות .זה מצטבר כל יום ,רק הבוקר הונחו עוד

כמה חשבוניות.

מר איציק ציזר :

אבל  42שנים תקציב ההוצאות אף פעם לא היה ...מעולם

לא ה יית צריך שום אישור מועצה לשלם למישהו שעשה לך עבודה .מעולם.

מר גרשון טוסק:

מעולם לא יצאה עבודה ללא הזמנה.

מר איציק ציזר :

איך זה קרה? תסבירו לי את זה .אתם הייתם שם.

מר גרשון טוסק:

אני אסביר לך .תן לי לענות לליאת ואתה תבין את

התשובה .אני כימתתי וריכז תי את זה לפי אגפים על מנת לדון לגופו של עניין ולא
לגופו של אדם .אני לא רוצה לפגוע באף אחד ,והמבין יבין.
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מר איציק ציזר :

גם אנחנו לא.

מר גרשון טוסק:

כל החומר כאן .אתם רוצים שאני אתחיל להקריא אותו?

נשב  0שעות .אתם רוצים העתקים ,תקבלו.

מר שי דבורה :

יש יבה מיוחדת על זה.

גב' ארבל ליאת:

לא רוצה העתקים ,אני רוצה שתתנו לנו זמן לעיין בה.

מר איציק ציזר :

לא ביקשנו ממך אנשים ,שאלתי אותך למה  42שנים אני

חבר מועצה ,ומעולם לא נדרשתי להרים יד לחריגה ,כדי שמישהו לא יקבל כסף .לא
היה כזה דבר.

מר גרשון טוסק:

כי לא יצאו עבודות ללא הזמנות .ואנשים ידעו שאפשר

להתקשר אליי ב  1 -בלילה ,להגיד לי 'יש פיצוץ' ,ואישרתי להביא אנשים.

מר איציק ציזר :

אבל זה נכון בכל שנה הפיצוץ.

מר גרשון טוסק:

לא ,לא כמו שקרה עכשיו.

מר איציק ציזר :

רק בספטמבר אוגוסט יצאו  1.7בלי הזמנות פת אום?

מר גרשון טוסק:

אני אראה לך דוגמאות קטנות.

מר עמי כחלון :

זה לא משהו אישי.
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מר שי דבורה :

אמרו שיש פה הוצאות שיצאו ללא הזמנות עבודה ,ומצד

שני יש חשבוניות .אני חושב שמועצת העיר צריכה לבקש ממבקר העירייה והיועץ
המשפטי ,שייתנו לנו חוות דעת ,אם אנחנו רשאים להצביע על דבר כזה בכלל.

מר איציק ציזר :

אין יועץ משפטי.

מר שי דבורה :

אין בעיה ,תצביעו .אבל אם מחר יתבעו אתכם ,משהו

אישי ,אל תגידו 'שי דבורה לא שמענו' .את שלי אמרתי.

??? :

יש ביטוח.

מר שי דבורה :

יש ביטוח לך ,בסדר .יש פה מבקר ,איש מקסים ,אנ י

רוצה לשמוע מה שהוא אומר.

מר ניר אבנון :

זו שאלה מאוד משפטית .אבל אני מוכרח לומר שעצם

קיומה של תופעה מהסוג הזה ,היא בהחלט ראויה לבדיקה.

גב' הרציקוביץ יעל:

אי אפשר להצביע על זה.

מר שי דבורה :

אי אפשר להצביע על דבר כזה .אתם יודעים את זה?

חוסר אחריות.

מר ניר אבנון :

יש פה פן משפטי ,אני גם רוצה לבדוק את זה ,כדי לדעת

מה הסיבות.

מר שי דבורה :

לא קשור אנשי מקצוע ,חלילה.
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מר גרשון טוסק:

 ...בסיטואציה שעברו  0 - 1חודשים .כולכם אומרים

שבסוף צריך לשלם.

מר שי דבורה :

אני אמרתי בכפוף לבדיקה של המבקר של היוע צת

המשפטית ,יגידו...

מר ישראל גל :

אני אסביר דבר אחד.

מר שי דבורה :

בבקשה.

מר גרשון טוסק:

בכל מקרה תיערך ביקורת ,כי אתה יודע שכל שנה מגיע

הרו"ח של משרד הפנים לבדוק.

מר שי דבורה :

לא ,זה לא רלוונטי הביקורת הזאת .א ני מדבר על

ביקורת ספציפית שיש פה מב קר העירייה  ,איש רציני מאוד .אני בהחלט באמת נותן
לו את כל ה ...ברגע שהוא יגיד 'כן ,הכל בסדר ,אפשרי לאשר את זה' ,נאשר את זה,
יש לי גיבוי.

מר דאלי משה:

 ...מגיע לו כסף.

מר שי דבורה :

משה ,עזוב ,אל תיכנס לדברים שלי .תעשה טובה ,עזוב,

תן לי לדבר .אתה מפריע ל י עכשיו .משה ,אחי .

מר דאלי משה:

בואו נשלם ונגמור עם זה.

מר שי דבורה :

מה זה בואו נשלם עם זה? אני עוזר לך .אני מציל אותך.

משה ,אנחנו חברי מועצה ,יש פה אנשי מקצוע ,יש פה יועצת משפטית.
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מר דאלי משה:

אבל בן אדם נתן שירות ,מגיע לו כסף.

מר שי דבורה :

אי ן ספק ,אין ספק .אבל מה השאלה שלי היתה ,אתה

יודע? אם מותר לנו -

מר דאלי משה:

קודם כל צריך לשלם .קודם כל צריך לשלם.

מר שי דבורה :

לא ,לא.

מר דאלי משה:

כן ,כן .לשלם או לשלם? בואו נצביע ,לשלם או לא

לשלם?

מר איציק ציזר :

לשלם ,לשלם בטוח .אין ויכוח בכלל  .אין ויכוח על זה

בכלל.

גב' הרציקוביץ יעל:

הוויכוח הוא לא אם לשלם או לא לשלם .כל חשבונית

שלא תהיה חתומה תביאו לפה לישיבות?

מר שי דבורה :

תקשיב משה ,אנחנו חברי מועצה  ,יש פה אנשי מק צוע,

זה התפקיד שלהם להגיד לנו ,להנחות אותנו ,להגיד 'זה מותר לכם להצביע',
נצביע.

גב' הרציקוביץ יעל:

לא .אתה לא אמור לשלם בכלל על הוצאות עבודה לא

חתומות .מה זה קשור אלינו?

מר שי דבורה :

משרד הפנים מחר יתבע אותך ,תגיד 'חבל לא שמעתי
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לשי דבורה' .זו הטעות שלך.

מר איציק ציזר :

תגיד לי ,על מה הוא יתבע אותנו? כל שנה חורגים פה

בהוצא ות ,ואף אחד לא אישר את זה מעולם.

מר ישראל גל :

דניאלה רוצה להתייחס.

מר איציק ציזר :

יש שנים שחרגו  7מיליון  ₪בהוצאות ,אף אחד לא אישר

פה שום דבר.

מר ישראל גל :

אגב ,יש כאן גירעון שהוא רשום עם הזמנות ,זה בלי

קשר.

מר איציק ציזר :

מה יש פה?

מר ישראל ג ל :

שהוא חתום ,עם הזמנות .יש עוד  1.7מיליון  ₪שהם כבר

בגירעון.

מר איציק ציזר :

טוב מאוד ,זה בסדר ,אין שום בעיה ,אין קשר בין 1

הדברים.

גב' ארבל ליאת:

מה דניאלה אומרת?

עו"ד דניאלה גז:

אני אומרת ,אנחנו צריכים להפריד .אם העירייה רכשה

שירותים ,וספקים סי פקו שירות ,הם זכאים לקבל תשלום ,אנחנו חייבים לשלם
להם .זה שזה נעשה ,שיש תקלה מבחינת הנוהל ,אז אנחנו נטפל בתקלות האלה
מבחינת הנוהל .אבל לא יכול לקרות מצב כ זה שאנחנו קיבלנו שירות ואנחנו לא
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נאשר להם.

מר איציק ציזר :

אז בואו נצביע על כל חוב של כל ספק לשלם .נ גמר

הסיפור.

גב' הרציקוביץ יעל:

תמיד מאשרים את זה?

עו"ד דניאלה גז:

זה לא חשוב מה זה .אם רוצים ללכת על חיוב אישי ,אם

רוצים להתלונן על הוצאה שלא כדין לוועדה לחיוב אישי ,אפשר לעשות את זה .אם
העירייה רכשה שירות ,היא חייבת לשלם בשבילו .מה האלטרנטיבה? ייקחו אותנו
לבית משפט.

מר איציק ציזר :

גרשון ,איך החינוך הוציא  4מיליון  ₪בלי הזמנות?

חינוך .ובשנים קודמות לא היו הסעות? לא היו ילדים שהצטרפו מוגבלים? אני לא
מבין את זה.

מר ישראל גל :

רגע ציזר ,אתה חושב שלא צריך לאשר את זה?

מר איציק ציזר :

תקשיב ,קודם כל ל שלם ,נקודה .בלי וויכוח כמה ,למ ה

ואיך .אין ויכוח בכלל.

מר רון מלכה:

קדימה ,תביא להצבעה.

מר ישראל גל :

את יכולה להתנגד.

גב' בומגרטן אלונה:

ישראל ,אני מציעה שתביא להצבעה בכפוף לחוות דעת

היועצת המשפטית שאומרת שבין אם מדובר בהוצאות שהיו הוצאות תעמולת
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בחי רות -

מר ישראל גל :

אבל היא אמרה את זה ,לא צריך לחזור.

מר איציק ציזר :

כל הסיפור הזה הוא פוליטי כנראה.

גב' בומגרטן אלונה:

תעמולת בחירות זה היה ,שלכם .זה הגירעון.

מר איציק ציזר :

הבנו ,הבנו ,הבנו .עכשיו הבנו הכל.

מר ישראל גל :

אפשר לאשר את הסעיף כפ י שהוא.

מר איציק ציזר :

לא ,אי אפשר לאשר .אם היא הופכת אותו לפוליטיקה,

חבל לאשר .אז תבדקי ותעשי חיוב לכל מי שצריך.

גב' בומגרטן אלונה:

נכון ,כן.

מר ישראל גל :

אלונה.

מר נפתלי כהן :

אלונה עם כל הכבוד ,בואי לא נרד לרמות האלה .ציזר,

לא נצליח לחנך אותו .עץ  72שנה ככה ,אי אפשר ליישר אותו ,רק כשהוא קטן.
בואי ניגש לעניין באמת .האנשים עבדו פה ,נתנו שירות ,צריך לשלם להם .לא יעלה
על הדעת שאנשים דופקים בדלתות שלנו ,ואומרים לשלם ,מחכים חודשיים ,שלושה
חודשים אחרי הבחירות .לשלם את זה ,עזבו אתכם מהשטויות האלה.

מר שי דבורה :

אני רוצה לומר ,שבהערה שלי ,עם א' ועם ע' ,אין פה

שום פוליטיקה ,לא קשור לשום אנשי מקצוע .אני מדבר אם לנו כחברי מועצה .אני
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לא רוצה בעוד שבועיים ,בעוד חודשיים ,יבוא תושב ,יתבע את העירייה ,את מועצת
העיר על הדבר הזה ,ויתבעו חבר מועצה .אנשים פה באים ,חושבים שהכל אפשרי,
הם חברי מועצה ,מותר להם הכל להצביע .אז חברים ,תצביעו מה שאתם רוצים,
אין בעיה .אבל בין המילים שלי ,בין השורות.

מר ישראל גל :

טוב ,מי בעד?

מר שי דבורה :

תן לי עוד  62שניות .אני שאלתי את דניאלה ,ואת

המבקר ,אם לנו יש סמכות לאשר את זה בהת אם לדברים שהצגתם לנו פה  .שאלה
פשוטה.

הוא לא שאל אם חובה לשלם ,הוא שאל אם יש בעיה

מר איציק ציזר :

שהוא יצביע .חובה לשלם ,אין ויכוח בכלל .אז תגידי לו כן וגמרנו.

ודאי ...אף אחד אחר לא .תקציב זה רק עניין לאישור

עו"ד דניאלה גז:
מועצה ,לא לאף אחד אחר.

מר ישראל גל :

טוב ,מי בעד לאשר את התוספת הזאת בתקציב?

מר גדי לייכטר:

נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,ציזר ,יעל ,זוהר ,דנוך ,כוכבה,

אלונה ,עמי ,רון וישראל.

גב' בומגרטן אלונה:

אני רוצה להוסיף להצבעה.

מר ישראל גל :

אין ,הצבענו .מי נגד?

גב' בומגרטן אלונה:

 ...לא ,א ני ...שצריך...
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מר ישראל גל :

לא ,לא ,לא ,לא לרשום את זה בפרוטוקול .חוות הדעת

שלה היא אמרה אותה ודי .מי נגד? מי נמנע?

מר גדי לייכטר:

נמנעים :שי וליאת.

גב' ארבל ליאת:

סליחה ,אני רוצה לנמק .אני מודעת לחשיבות של תשלום

לספקים ,היות ובאמת אף אחד פה לא לו קח אחריות ,ומדובר בסכום מאוד נכבד,
שאני בהתראה שקיבלתי לקראת הישיבה היום לא הספקתי לבוא ולעיין בחומר,
אני לא יכולה לדעת אם אני מתנגדת או תומכת.

מר ישראל גל :

תודה רבה .שי ,אתה רוצה לנמק?

מר שי דבורה :

אני לא רוצה להגיד כלום.

מר ישראל גל :

תודה.

החל טה :

הוחלט ברוב קולות לאשר תשלום הוצאות נוספות שבוצעו בשנת 2013
מעבר לתקציב כמפורט בדו"ח.

בעד ( ) 41

ישראל גל ,ירון יעקבי ,משה דאלי ,כהן נפתלי,

כוכבה קניסטר,

אלונה בומגרטן ,עמי כחלון  ,רון מלכה ,איציק ציזר ,אביגיל דנוך,
אלעני הס זהר ,יעל הרציקוביץ.
נ גד ( ) 2
נמנע ( ) 1

.9

שי דבורה  ,ליאת ארבל .

אישור תשלום חד פעמי השתתפות בהוצאות טלפון לראש רשות שסיים
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כהונה בהתאם לזכאות – על פי החלטת הגמלאות.

מר ישראל גל :

גרשון ,תסביר מה זה הסעיף הזה בקצרה.

מר גרשון טוסק:

לראש העיר הפורש מגיע החזר הוצאות טלפון לשנה.

מר איציק ציזר :

לשנה קדימה.

מר גרשון טוסק:

לשנה  . 1241זה שמגיע ,זה מאושר בחוק .זאת לא

השאלה .אנחנו מבקשים במקום להוציא לו כל חודש תלו ש על הוצאות טלפון ,לתת
לו במכה אחת .לזה צריך אישור מועצה.

גב' בומגרטן אלונה:

כמה כסף ז ה?

מר גרשון טוסק:

 ₪ 022לחודש.

מר איציק ציזר :

כפול  41חודשים? אנחנו מאשרים ? ₪ 0,622

מר גרשון טוסק:

לא ,אתה לא מאשר ,ההוצאה היא חוקית .אני מוציא

אותה בכל מקרה.
(מדברים ביחד)
מר גדי לייכטר:

הבהרה .בניסוח שמתם לב שלא מופיע השם של ראש

העיר ,מכיוון שזו החלטה שתהיה קדימה ,לפי תקופת הזכאות של כל ראש עיר.

גב' ארבל ליאת:

מי קבע את הסכום?

מר גרשון טוסק:

משרד הפנים.
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גב' ארבל ליאת:

היום ,אני לא יודעת אם זה תלוי בנו או לא תלוי בנו,

היום  ₪ 022זה המון כסף לחבילת סלולארי.

מר גרשון טוסק:

 ...ממשרד ה פנים ,צילמתי...

גב' ארבל ליאת:

זה הרבה כסף.

מר גרשון טוסק:

תני לי להסביר .השאלה היחידה שעומדת פה להצבעה.

האם אתם מאשרים בפעם אחת ...ב  41 -תשלומים.

מר רון מלכה:

השאלה המתבקשת ,שנייה ,אני רוצה להבין .אתה מחויב

לבצע נוהל כזה בלי שיבקשו ממך?

מר גרשון טוסק:

חייב.

מר רון מלכה:

זאת אומרת ,הוא פנה אליך וביקש ממך את זה?

מר גרשון טוסק:

לא.

מר רון מלכה:

אז אולי תשאל אותו ,אולי הוא מוותר? לא יודע .תשמע,

אני לא יודע .אם אותי היו שואלים ,הייתי מוותר ,מה אני אגיד לך.

מר גרשון טוסק:

רון ,עובד לא יכול לוותר על זכות ...שמגיעה לו.

מר נפתלי כהן :

אולי הוא רוצה לתרום אותה.
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מר רון מלכה:

אולי זה יבזה אותו? לא שאלו אותו ,פתאום הוא יקבל.

מר עמי כחלון :

לא רשמו שם.

מר רון מלכה:

צריך לשאול את הבן אדם .מה זה משנה מי זה?

מר עמי כחלון :

לא ,לא רשמו שם .מ דברים על כל ראשי ערים לעתיד.

מר איציק ציזר :

הוא לא ירצה ,לא ניתן לו .אם יוסי ירצה לוותר,

שיוותר.

מר רון מלכה:

אני לא יודע ,כולה  . ₪ 022מה זה?

גב' קניסטר כוכבה :

אני רוצה לומר שזה פשוט ,אנחנו גם ניתן את הכבוד

המגיע לפורש .הוא פרש ,וניתן לו את ברכת הד רך ,וזה לא מה שיעשה את העירייה
ויוציא אותה מהגירעון .אני חושבת שצריך לאשר את זה במכה אחת .מי בעד?

מר גדי לייכטר:

החלטה :

פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר תשלום חד פעמי השתתפות בהוצאות טלפון
לראש רשות שסיים כהונה בהתאם לזכאות – על פי החלטת
הגמלאות.

בעד

. 10

פה אח ד.

אישור חוזה בכירים מנהל אגף חירום וביטחון ,מר עדי מעוז20% ,
משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.
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מר ישראל גל :

אישור חוזר בכירים ,מנהל אגף חירום וביטחון ,מר עדי

מעוז 62% ,משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים .כן ,בבקשה.

גב' ארבל ליאת:

יש לי שאל ה למבקר .אני פניתי לבדוק את המכרז,

ורציתי לדעת איפה הדברים עומדים כרגע.

מר ניר אבנון :

מלבד הפנייה שלך ,הגיעו גם מכתבים אנונימיים כאלה

ואחרים ,והיתה אפילו פנייה מאיזשהו גורם ממשרד הפנים בשאלה לגבי העניין
הזה .התחלתי למעשה בימים אלה בבדיקה של תהליך המכרז הזה.

גב' ארבל ליאת:

היות וכשהיה דו"ח ביקורת של רימונים ,אמרת לי שאי

אפשר לתחום את זה בזמן ,עדיין הייתי רוצה לדעת אם יש לך איזושהי לדעת אם
יש לך איז ושהי הערכה כמה זמן זה אמור לקחת.

מר ניר אבנון :

אני אשתדל לעשות את זה מהר ככל האפשר .ברור לי ,בן

אדם כב ר נכנס לתפקיד ,ורצוי שזה יסתיים במהרה .מצד שני ,אני כרגע עסוק
בגיבוש הדו"ח השנתי שלי של  , 1240קשה לי להעריך כרגע.

גב' ארבל ליאת:

חצי שנה או חודשיים ,פחות או יותר.

מר ניר אבנון :

אני חושב שהמועד השני שאמרת יותר ריאלי.

גב' ארבל ליאת:

אוקיי.

מר ישראל גל :

ליאת ,סיימת?
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גב' ארבל ליאת:

את השאלה שלי ,כן.

מר איציק ציזר :

קצת מוזרה לי התשובה שלך .הרי אנחנו לא מחליטים

אם המינוי כשיר או לא כשיר ,כי הוא כבר התמנה .אנחנו לא סוברנים להחליט,
אנחנו סוברנים להחליט על שכרו .אז קודם כל הוא התמנה.

מר ישראל גל :

הוא עבר את ועדת מכרזים.

מר איציק ציזר :

נכון ,ועדת מכרזים בחרה בו ,לא אנחנו בוחרים בו .הוא

כבר נבחר ,לדעתי כבר הוא עובד ,נכון? הוא כבר עובד בפועל .עבר חפיפה ועובד.

מר ישראל גל :

נכון.

מר איציק ציזר :

ואתה מקבל מכתבים ,ופונה אליך חברת מועצה ,אומרת

שתב דוק ,ואתה אומר אולי עוד חצי שנה תקבלי תשובה אם זה בסדר או לא בסדר.
אז תקני אותי.

גב' ארבל ליאת:

שאלתי חצי שנה או חודשיים ,והוא אמר שכנראה

חודשיים.

מר איציק ציזר :

מה כל כך קשה ,לבדוק משהו כדי להגיד שהכל בסדר,

הכל בסדר.

מר ניר אבנון :

לבדוק משהו זה כ ל מה שעושה המבקר.

מר איציק ציזר :

נכון ,נכון.
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מר ניר אבנון :

הוא בודק הרבה דברים.

מר איציק ציזר :

אז עושים סדר עדיפויות .נורא מצטער ,עושים סדר

עדיפויות.

מר ניר אבנון :

זה בהחלט בעדיפות .אני אמרתי שזה בעדיפות.

מר נפתלי כהן :

הוא לא אמר את הדברים ה אלה .חבר מועצה מטעם

הרשימה של ציזר ,שהוא מרצה במנהלת נשים ,הוא לא פתח את הפה שלו.

מר ישראל גל :

טוב ,יאללה נפתלי.

מר איציק ציזר :

אז מכיוון שנפתלי העלה ,נזכיר ש -

מר ישראל גל :

הדברים שרואים מפה ,הם לא רואים משם.

מר איציק ציזר :

נכון ,אתה צודק .שלום שרף ,נפתלי הצביע בעד ,וציזר

לא הצביע בעד .זו האמת .אז מה אתה קופץ בכלל?

מר נפתלי כהן :

היית בניגוד עניינים.

מר איציק ציזר :

מה אתה קופץ? הצבעת בעדו.

מר נפתלי כהן :

הוא היה פעיל בחירות שלך.

מר איציק ציזר :

ולא הצבעתי בשבילו ,ואתה אומר שהוא היה פעיל

בחירות שלי .אתה הצבעת בשבילו ,אני לא הצבעתי בשבילו.
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גב' בומגרטן אלונה:

היתה לך הסתייגות מזה?

מר איציק ציזר :

אני לא הצבעתי בשבילו.

גב' בומגרטן אלונה:

 ...שהוא פעיל שלך ,הסתייגת מזה?

מר איציק ציזר :

עדי מעוז פעיל בחירות? אני עוד לא אמרתי את זה .את

אומרת שהוא פעיל בחירות?

גב' בומגרטן אלונה:

אתה אמרת.

מר איציק ציזר :

אני לא אמרתי שהוא פעיל .אני לא דיברתי על עדי מעוז

עד עכשיו .אני עוד לא שאלתי.

גב' בומגרטן אלונה:

היתה לך הסתייגות? לא שמעתי שהיתה לך הסתייגות.

מר ישראל גל :

טוב אלונה ,תני לו לסיי ם .אלונה.

גב' בומגרטן אלונה:

הפוסל במומו פוסל.

מר נפתלי כהן :

הוא אצלו בבית ,על הדשא ,הצטלם איתו.

מר איציק ציזר :

זה לא אצלי בבית .גם כדאי מאוד שתדבר אמת .ממש לא

אצלי בבית .הוא מעולם לא היה בבית שלי.

גב' בומגרטן אלונה:

אדוני ראש העיר ,אני לא שמעתי שאדון ציזר ,שחרד כל
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כך למינויים ,הסתייג מהמינוי של שלום שהביאו אותו לישיבה במועצה.

מר ישראל גל :

לא ,הוא נמנע.

גב' בומגרטן אלונה:

אבל הוא לא הסתייג ממנו .הוא לא אמר 'מה פתאום

ממנים את שלום  ,הוא פעיל בחירות' .לא אמר את זה.

מר איציק ציזר :

אפשר להמשיך? תודה.

מר ישראל גל :

כן.

מר איציק ציזר :

לא התכוונתי ,אבל אני אגיד .אין ברירה .אני רואה

שאלונה צריכה להבין כמה דברים .אז קודם כל ,אני מניח שהליך הבחירות שלא
היינו בו ,נעשה כחוק ,זה בסדר .לגופו נבחר עדי מעוז ,שכמו שאמרה אלונה ,הוא
פעיל פוליטי.

גב' בומ גרטן אלונה:

אני לא אמרתי את זה .אדון ציזר ,אל תכניס -

מר איציק ציזר :

אז אני אומר את זה .אז אני אומר את זה.

גב' בומגרטן אלונה:

אל תלעג לאינטליגנציה של חברי מועצת העיר .אני לא

אמרתי את זה.

מר איציק ציזר :

אז אני אומר את זה ,אז אני אומר את זה.

גב' בומ גרטן אלונה:

אז תחזור בך ממה שאמרת.
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מר איציק ציזר :

אז אני אומר את זה.

גב' בומגרטן אלונה:

אל תכניס מילים לפי ,אני ברוך ה' יודעת לדבר בשם

עצמי.

מר נפתלי כהן :

סליחה אלונה ,לא ידעתי ש...

גב' בומגרטן אלונה:

זו השיטה שלו.

מר איציק ציזר :

בפועל נבחר מנ הל שאני מאמין שהוא רב כישורים ,רק

שאני לא מבין מה הכישורים שלו בביטחון ,חירום ופיקוח .כנראה שהוועדה
השתכנעה שהוא איש ביטחון ,חירום ופיקוח .דרך אגב ,הקודם שלו ,שהזכרתם את
שמו ,היה רק  42שנים בפיקוד העורף.

גב' בומגרטן אלונה:

מי ,הפעיל הפוליטי שלך?

מר איצ יק ציזר :

אותי מעניין ,והבנתי אחרי שליאת חקרה -

מר נפתלי כהן :

מי זה שמו?

מר איציק ציזר :

למה אתה מפריע? מספיק כבר ,נו די .תפסיק להפריע.

גב' אלעני הס זוהר:

נפתלי באמת ,די.

מר נפתלי כהן :

לא ,אתה תדבר...

מר איציק ציזר :

אני אדבר מה שאני רוצה וכמה ש אני רוצה.
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מר נפתלי כהן :

אני לא אתן לו לדבר .מי זה הקודם? שמו? אני רוצה

לדעת על מי הוא דיבר .הוא יודע ...את השם שלו .הוא מתבייש להגיד ...הוא
בתביעה מסוימת ,הוא לא אומר את השם .זה כן יפה .שפן.

מר איציק ציזר :

מכיוון שהוועדה בחרה במנהל ,שמשום מה לא הציג

המלצות מהמעסיק הקודם שלו ,שהוא היה שם כמה שנים טובות ,ומכיוון שהוועדה
גם החליטה לא לשאול המלצות ,דבר שעושים לכל אחד .נראה לי הגיוני שמקבלים
מישהו לעבודה ,בטח בתפקיד של מנהל ...המלצות ,לכל בן אדם .יכול להיות שהבן
אדם מצוין ,לא עשתה את זה .אני מבקש ממך ,מבקר העירייה ,לבדוק את
ההמלצות שלו ,ויכול להיות שההמלצות הן מצוינות .ואני מבקש לבדוק ,האם
עזיבת העבודה הקודמת שלו ,שזה הדואר ,האם פשר העזיבה שלו מהדואר ,יכולה
להעיב על משרתו .אולי כן ,אולי לא .רק לבדוק ,זה הכל .אני מציע לבדוק את זה.
זה הכל ,פשוט וקל.

מר ישרא ל גל :

זהו?

מר איציק ציזר :

זה הכל.

מר ישראל גל :

אפשר להביא את הנושא להצבעה?

מר איציק ציזר :

לא ,לפני זה אני רוצה שגדי יסביר לי למה  62 %ולא

? 72%

מר ישראל גל :

זה אני אסביר לך.

מר איציק ציזר :

בבקשה.
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מר ישראל גל :

כי  62 %זה שכר המינימום ,הרף המ ינימאלי למנהל אגף,

ככה אנחנו בחרנו.

מר איציק ציזר :

אז למה הקודם נכנס ב ? 72 % -

מר ישראל גל :

תשאל את זה שנתן לו . 72 %

מר איציק ציזר :

הנה ,אני שואל את גדי .הוא המנהל שלו.

מר ישראל גל :

לא ,לא את גדי.

מר איציק ציזר :

תסביר לי.

מר ישראל גל :

לא ,לא ,אני מסביר לך .מאחר והמועצה היא מאשרת,

והעומד בראש המועצה הוא הממליץ ,אם העומד בראש המועצה הקודם ,דרך אגב,
גם אני לא הצבעתי עבור הקודם.

מר איציק ציזר :

נכון ,יצאת מהחדר.

מר ישראל גל :

יצאתי מהחדר ,כן .היא המליצה על עד  . 72 %תשאל

אותו .אנחנו ממליצים בדיו ק כמו שמגיע לעובד 62% ,התחלה ,רף מינימאלי52% ,
רף מקסימאלי.

מר איציק ציזר :

זאת אומרת ,אסור  72 %אם ככה? המינימום אתה אומר

שהוא ? 62%
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מר ישראל גל :

אפשר לתת גם ,אתה יודע ,בוא אני אספר לך סוד.

מר איציק ציזר :

למה אתה אומר רף מינימאלי  ? 62 %לא הבנתי.

מר ישראל גל :

בוא אני אספר לך סוד.

מר איציק ציזר :

אז למה אמרת רף מינימאלי ? 62 %

מר ישראל גל :

אתה רוצה להציע פחות כסף? תציע ,זה בסדר.

מר איציק ציזר :

אני אציע.

מר ישראל גל :

תציע ,בבקשה ,לגיטימי.

מר איציק ציזר :

לא הבנתי מה זה רף מינימאלי . 62

מר ישראל גל :

תקשיב ,יש דירוג ,יש מדרג של מנהלי אגפים ,זה מתחיל

ב  62% -ונגמר ב...

מר איציק ציזר :

זאת אומרת ,אסור לתת לו  72 %כי זה מתחיל ב ? 62 % -

מר ישראל גל :

אפשר לתת לו גם...

מר איציק ציזר :

אז אין מינימום?

מר ישראל גל :

ציזר ,בוא אני אגלה לך סוד .לפנ י  44שנה לא היה פה

חוזה בכירים ,אבל אתה החלטת לתת חוזה בכירים .החלטת לתת .יכלו להישאר גם
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בלי חוזה בכירים .תתעורר ציזר ,כן ,אני יכול להזכיר לך את זה ,זה הכל בתקופה
שלך.

מר איציק ציזר :

מה הקשר בין מה ששאלתי למה שאתה עונה?

מר ישראל גל :

שנייה אחת ,זה הכל .

מר איציק ציזר :

שאלתי אם מותר לתת ? 72 %

מר ישראל גל :

מותר להעסיק אותו גם לא בחוזה בכירים.

מר איציק ציזר :

מותר לתת  72 %או אסור?

מר ישראל גל :

מותר לתת  , 72 %מותר לתת  , 12 %מותר הכל ,ומותר גם

לא.

מר נפתלי כהן :

אדוני ראש העיר ,מי שעשה את זה אגב זה מר ציזר

וחברו ,והבוס שלו .לא אנחנו.

מר ישראל גל :

אבל הוא שוכח ,הוא שוכח.

מר נפתלי כהן :

אתה גרמת לזה.

גב' בומגרטן אלונה:

הוא תמיד מדבר על האחרים.

מר ישראל גל :

הוא שוכח ,יש לו בעיית שכחה .צריכים לרענן לו את

הזיכרון.
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גב' בומגרטן אלונה:

הוא ,צריך לרענן לו את הזיכרון כל פעם.

מר ישראל גל :

אבל הוא יודע שהציבור כבר יודע.

מר איציק ציזר :

מכיוון שהבנתי שבעצם אין מינימום של  62 %והוא יכול

להיכנס ב  72% -כמו שקודמיו נכנסו ,והתקציב הוא בגירעון ומדולדל ואין כסף ב -
 1241לכיתות קטנות ,אני מציע שהוא יתחיל ב  , 72% -כמו כל הקודמים שלו ,ויעלה
בדירוג שלו ,נחסוך  ₪ 72,222בשנה כפול  7שנים ₪ 172,222 .בשנה לחסוך.

מר ישראל גל :

? ₪ 172,222

מר איציק ציזר :

כן .אני אעשה לך חשבון 42 % .מ  ₪ 06,222 -שכר מנכ"ל -

מר ישראל גל :

מ . ₪ 00,222 -

מר איציק ציזר :

 , ₪ 00,222סליחה ,זה . ₪ 0,022

מר ישראל גל :

יפה.

מר איציק ציזר :

ועוד הוצאות מעביר  , 17 %זה בערך  . ₪ 1,722כפול 41

חודשים ,כפול  7שנים ,זה בדיוק מה שאמרתי ,טעיתי ₪ 122,222 ,ישראל .אם
אנחנו בבור גדול ,בוא נחסוך אותם .דרך אגב ,אנחנו לא עושים לו משהו רע ,כך גם
קודמו היה ,הוא הח ליף מישהו שהיה ב . ₪ 72,222 -

מר ישראל גל :

ציזר ,בוא אני אגלה לך כמה גירעון אתה הכנסת את

העירייה.
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מר איציק ציזר :

אתה הכנסת ,תגיד את זה עוד פעם .ציזר הכניס את

העירייה לגירעון ,תגיד את זה עוד פעם.

מר ישראל גל :

את כל ה  41 -משרות שמינית משכר בכירים ,שלא הי ו

לפני זה .אם היינו עושים את ההשוואה ,זה היה מסתכם ב...

מר איציק ציזר :

אז למה אתה שם אותם עכשיו בשכר בכירים? תוציא

אותם.

מר ישראל גל :

זה תנאי השכר של העובד .אפשר להביא את זה להצבעה?

מודה לך .יש את הצעה של ציזר?

מר איציק ציזר :

לא ,אין את ההצעה שלי .אני מבקש . 72 %

מר ישראל גל :

אז אין בקשה.

מר איציק ציזר :

זו לא הצעה נגדית.

מר ישראל גל :

ההצעה עולה כאן כי כתוב .אתה רוצה ,תביא הצעה

נגדית.

מר איציק ציזר :

אין בעיה ,בסדר גמור.

מר ישראל גל :

מי בעד לאשר את מנהל אגף חירום וביטחון מר עדי מעוז

כאמור בסעיף ? 42
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מר גדי לייכטר:

נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,כוכבה ,אלונה ,עמי ,רון ,ישראל.

מר ישראל גל :

מי נגד?

מר גדי לייכטר:

נגד :ציזר ,יעל ,זוהר ,דנוך וליאת.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר חוזה בכירים מנהל אגף חירום וביטחון,
מר עדי מעוז 20% ,משכר מנכ"ל ,בכפ וף לאישור משרד הפנים.

בעד ( ) 8

ישראל גל ,ירון יעקבי ,משה דאלי ,כהן נפתלי ,כוכבה קניסטר,
אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה.

נגד ( ) 7

איציק

ציזר,

אביגיל

דנוך,

אלעני

הס

זהר,

ליאת

ארבל,

יעל הרציקוביץ.
נמנע ( ) 2

. 11

איש ור חוזה בכירים מנהל אגף שפ"ע ,מר קציר נוח 20% ,משכר מנכ"ל,
בכפוף לאישור משרד הפנים.

מר ישראל גל :

תודה רבה .סעיף  – 44נוח קציר ,מנהל אגף שפ"ע.

??? :

אפשר לספר עליו קצת?

מר ישראל גל :

בוודאי .נוח קציר ,אלוף משנה במילואים ,חיל הקשר,

עבר את ועדת המכרז ים .היה מנהל בכיר בחברת פרטנר במסגרת שירות לקוחות,
היה באגף הלוגיסטיקה בקשר .מועמד ראוי ,כך אני יודע .לא היית י בוועדת
מכרזים.
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??? :

העובדים מאוד מרוצים...

מר ישראל גל :

זה לא משנה להם אם העובדים מרוצים או לא מרוצים.

זה האיש.

מר איציק ציזר :

ולמה הו א ? 62 %

מר ישראל גל :

כי זו דרגה ,בדיוק כמו שאישרנו את מנהל אגף הרווחה

לפני כחודש .נכון שאתה מינית אותו כי זה היה בתקופה שלך.

מר איציק ציזר :

עוד . ₪ 122,222

מר ישראל גל :

זה היה בתקופה שלך ואז לא אמרת כלום.

מר איציק ציזר :

בתקופה שלי זו גם התקופה של ך ,ישראל .שכחת כנראה.

מר ישראל גל :

זו לא היתה התקופה שלי.

מר איציק ציזר :

גם התקופה של נפתלי.

מר נפתלי כהן :

 ...שנת שבתון...

מר ישראל גל :

ציזר ,בוא אני אעשה לך את זה קל .אני לא מסתכל בין

תקופה שלי ,שלך .הוא היה מינוי בתקופה שלך ,קיבל  , 62%גם נוח קציר יקבל
. 62%

מר איציק ציזר :

מי קיבל ? 62 %
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מר ישראל גל :

עידו זלוטי.

מר איציק ציזר :

מי?

מר ישראל גל :

מנהל הרווחה ,רק אישרנו אותו לפני חודש.

מר איציק ציזר :

מנהל הרווחה .אנחנו מדברים על מנהל השפ"ע עכשיו.

מר ישראל גל :

לא ,אני מסביר לך .רק עכ שיו לפני חודש אישרת אותו

ב  , 62% -ומגיע לו ,הגם שלא אני מיניתי אותו .מינוי שלך ,זה הכל .אפשר להביא
את הנושא הזה להצבעה? סעיף  , 44מי בעד לאשר את סעיף  44את נוח קציר?

מר גדי לייכטר:

נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,כוכבה ,אלונה ,עמי ,רון וישראל.

מר ישראל גל :

מי נגד?

מר גדי לייכטר:

נגד :ציזר ,יעל .

גב' הרציקוביץ יעל:

לא ,זה זוהר.

מר גדי לייכטר:

זוהר ,דנוך  .נגד . 0 :מי נמנע?

מר גדי לייכטר:

נמנעים :יעל ,שי וליאת.

מר שי דבורה :

 ...למה אני נמנע.
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מר ישראל גל :

גם אתה נמנע?

מר שי דבורה :

לא ,מדוע אני נמנע.

מר ישראל גל :

אה ,אוקיי.

מר שי דבורה :

מפני שהיה נכון לאשר  . 72 %אני לא נכנס לגופו של

האדם והמינוי עצמו .אני מניח שהוועדה עשתה פה עבודה טובה ,אבל אפשר . 72%
מה קרה לקפוץ.

גב' בומגרטן אלונה:

אני רוצה בהזדמנות זאת להודות לשמעון דנוך שעשה

עבודה יפה בקדנציה הקודמת וניהל את אגף השפ"ע יפה מאוד .ובאמת תודי לו,
לפחות אני מודה לו באמצעותך.

מר שי דבורה :

החלטה :

זה באמת נכון.

הוחלט ברוב קולות לאשר חוזה בכירים מנהל אגף שפ"ע ,מר קציר
נוח 20% ,משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

בעד ( ) 8

ישראל גל ,ירון יעקבי ,מש ה דאלי ,כהן נפתלי ,כוכבה קניסטר,
אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה.

נגד ( ) 0

איציק ציזר ,אביגיל דנוך ,אלעני הס זהר .

נמנע ( ) 0

יעל הרציקוביץ  ,שי דבורה ,ליאת ארבל.

. 12

אישור חוזה בכירים יועץ משפטי לעירייה ,עו"ד אלון רום 25% ,משכר
מנכ"ל ,בכפו ף לאישור משרד הפנים.
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מר ישראל גל :

אלון רום .אני שמח ,את אלון רום הזמנתי כי מדובר

ביועץ משפטי .אני חושב שמדובר במינוי שמכבד את העיר .קודם כל דניאלה פה,
אני חושב שדניאלה זה סופר מינוי שהיה פה ועשה את העבודה הכי טובה שבעולם,
ואנחנו עוד לא נפרדים מדניאלה ,א בל אלון ,בכירה ראויה שתכבד את העיר .אני
חייב להגיד בוגר אוניברסיטת תל אביב ,בעל משרד מצליח ,חבר בוועד מחוז תל
אביב ,יועץ משפטי של  1עיריות ,שופט בבית משפט ,מכיר את כל הנהלים,
מנהליים ,מקומיים וכדומה .אני מכיר אותו.

גב' קניסטר כוכבה :

כמה שנים ישראל אנחנו מכירים את אלון.

מר ישראל גל :

אלון ,אם אתם רוצים לשאול אותו ,מכיוון שהוא יהיה

היועץ המשפטי ,אתם יכולים לשאול אותו עכשיו את כל השאלות .הוא יצטרך גם
כן לעמוד בחזית.

מר גרשון טוסק:

אלון ,עכשיו אתה עונה כמועמד.

גב' בומגרטן אלונה:

אתה עדיין כבודו?

גב' קניסטר כוכבה :

עדיין כבודו.

עו"ד אלון רום :

כן.

מר ישראל גל :

אלון ,אני מודה לך ...שלא יהיה לאופוזיציה להצביע או

איכשהו בצורה אחרת ,אני מבקש שתצא .בסדר? לעניין זה אני מבקש ,כאן נפלה
טעות סופר בסדר יום .אני מבקש שזה יהיה  92%שכר מנכ"ל ולא  87%שכר מנכ"ל,
זה הכל.
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מר איציק ציזר :

אני לא זוכר שהקודמים שלו התחילו ב . 92 % -

מר ישראל גל :

בוא אני אסביר ,זו שאלה מצוינת.

גב' ארבל ליאת:

קיבלת ציון טוב.

מר ישראל גל :

מאחר והוא היה יועץ משפטי בעבר ברשויות מקומיות,

והוא לא יועץ משפטי שהוא מתחיל ,שנמצא במדרג של  . 87%-97%גם אפשר לתת
ליועץ משפטי שיבוא  , 17%אני זוכר שעשינו את זה אפילו פעם.

מר גדי לייכטר:

היה . 02 %

מר ישראל גל :

לא. 17 % ,

מר גדי לייכטר:

אחר כך התפשרתם.

מר ישראל גל :

זו היתה פשרה .אז אתם יכולים גם לצאת .אבל מדובר

במישהו שהיה יועץ משפטי ,והמדרג של היועצים המשפטיים ,אני חוזר אליכם ,הם
מדרגים של אגף הרווחה ,זה  . 87%-97%אז אני אומר בהחלט ללכת על המדרג
באמצע ,למרות הניסיון שלו מהעבר .זה בהחלט מדרג נכון .אז אני מבקש לאשר
את זה .מי בעד?

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,כוכבה ,אלונה ,עמי ,רון ,

ישראל.

מר ישראל גל :

מי נגד?
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מר גדי לייכטר:

נגד :ציזר ,יעל ,זוהר ,דנוך וליאת.

מר ישראל גל :

מי נמנע?

מר גדי לייכטר:

נמנע :שי.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר חוזה בכירים יועץ משפטי לעירייה ,עו"ד
אלון רום 90% ,משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

בעד ( ) 8

ישראל גל ,ירון יעקבי ,משה דאלי ,כהן נפתלי ,כוכבה קניסטר,
אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה.

נגד ( ) 7

איציק ציזר ,אביגיל דנוך ,אלעני הס זהר  ,יעל הרציקוביץ,
ליאת ארבל.

נמנע ( ) 4

שי דבורה .

מר ישראל גל :

תודה רבה ,הסת יימה הישיבה 7 .דקות הפסקה.
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סיום הישיבה !

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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קובץ החלטות
.3

דיון בנושא הקטנת מספר תלמידים בכיתות חטיבות ביניים – על פי
בקשת חברי מועצה לפי סעיף  9א.

הצעתו של חבר המועצה מר איציק ציזר :מועצת העיר קרית אונו מחליטה להמשיך לפרויקט
הקטנת מספר התלמידים בכיתות ,כיתות קטנות שהחל בשנת  2002בבתי הספר היסודיים גם
בחטיבות הביניים .החל מאוגוסט  ,2012תיפתחנה כיתות א' וכיתות ז' ,עם מספר תלמידים שלא
יעבור את רף ה 32-תלמידים ,בכיתה שהמגמה והשאיפה לכיתות בגודל  22עד  32תלמידים.
העירייה מורה לאגף החינוך לבדוק תוך  30יום כמה כיתות נדרשות בשכבת א' ו-ז' ,על מנת לוודא
שפיזית יש מספיק כיתות ,ובנוסף לתקצב את תוספת הכיתות בתקציב ( 2012הנתונים יימסרו
למועצת העיר בישיבת המועצה בחודש פברואר)
בעד ( )2איציק ציזר ,אביגיל דנוך ,אלעני הס זהר ,ליאת ארבל ,יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.

הצעתו של חבר המועצה מר רון מלכה :לאור המחדל המתמשך בהיערכות לכיתות לימוד
בחטיבות הביניים לתלמידי קרית אונו ,ולאור הגידול הצפוי במספר התלמידים שיגיעו בשנים
הקרובות לחטיבת הביניים ,מועצת העיר מורה לאגף החינוך לבחון פרוגרמה לבניית חטיבת
ביניים חדשה ,שתספק את הצורך המיידי במילוי המחסור בכיתות לימוד.
בעד ( )9ישראל ,גיל מיכלס ,ירון יעקבי ,משה דאלי ,כהן נפתלי ,כוכבה קניסטר ,אלונה בומגרטן,
עמי כחלון ,רון מלכה.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר הצ עתו של מר רון מלכה בנושא הקטנת
מספר תלמידים בכיתות חטיבות ביניים בעיר כדלקמן :לאור המחדל
המתמשך בהיערכות לכיתות לימוד בחטיבות הביניים לתלמידי קרית
אונו ,ולאור הגידול הצפוי במספר התלמידים שיגיעו בשנים
הקרובות לחטיבת הביניים ,מועצת העיר מורה לאגף החינוך לבחו ן
פרוגרמה לבניית חטיבת ביניים חדשה ,שתספק את הצורך המיידי
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במילוי המחסור בכיתות לימוד.

הצעות לסדר:

.2

ב .דיון בנושא :צילום ישיבות – על פי בקשת חבר המועצה שי דבורה.

הצעתו של חבר המועצה מר שי דבורה )1 :מועצת העיר מורה לאנשי המקצוע להציב מצלמות ככל
שיידרש ,אשר יתעדו את מהלך ישיבות המועצה .בכלל זה יצולמו הדוברים והחלטות שיתקבלו.
 )2הצילומים יועברו לאתר מיוחד מטעם העירייה )3 .עם שליחת הזימון לחברי המועצה ,העירייה
תפרסם את הזימון לכלל הציבור.
בעד ( )2איציק ציזר ,אביגיל דנוך ,אלעני הס זהר ,ליאת ארבל ,יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.

הצעתו של ראש העיר ,מר ישראל גל :מועצת העיר מסמיכה את חבר המועצה שי דבורה לאסוף
את הצעות המחיר מחברות העוסקות בצילום ובשידור ישיר בטלוויזיה ,להביאן לוועדת הכספים
ולהסביר את סעיף המימון לכך.
בעד ( )9ישראל גל ,גיל מיכלס ,ירון יעקבי ,משה דאלי ,כהן נפתלי ,כוכבה קניסטר ,אלונה
בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר הצעתו של מר ישראל גל בנושא צילום
ישיבות כדלקמן  :מועצת העיר מסמיכה את חבר המועצה שי דבורה
לאסוף את הצעות המחיר מחברות העוסקות בצילום ובש ידור ישיר
בטלוויזיה ,להביאן לוועדת הכספים ולהסביר את סעיף המימון לכך.

.5

אישור העברת אחריות ואחזקה של קטע דרך  2222לידי העירייה
מנתיבי ישראל.
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החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר העברת אחריות ואחזקה של קטע דרך 2222
לידי העירייה מנתיבי ישראל.

בעד

.2

פה אחד.

איש ור הקצאת קרקע עיריית קרית אונו ועמותת על"ה העמותה למען
האזרח הוותיק בקרית אונו ,חלק מחלקה  301גוש  , 2292בשטח של
 2252מ"ר .נוסח החלטה עפ"י חומר מצורף.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר הקצאת קרקע עיריית קרית אונו ועמותת
על"ה העמותה למען האזרח הוותיק בקרית אונו ,חלק מחלקה 301
גוש  , 2292בשטח של  2252מ"ר .נוסח החלטה עפ"י חומר מצורף.

בעד ( ) 10

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

נגד ( ) 2
נמנע ( ) 1

.2

שי דבורה ,ליאת ארבל.

אישור הסכם תרומה הרחבת בית אורנשטיין.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר הסכם תרומה הרחבת בית אורנשטיין.

בעד ( ) 40

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

נגד ( ) 2
נמנע ( ) 4

שי דבורה.
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.2

החלטה:

אישור תשלום הוצאות נוספות שבוצעו בשנת  2013מעבר לתקציב.

הוחלט ברוב קולות לאשר תשלום הוצאות נוספות שבוצעו בשנת 2013
מעבר לתקציב כמפורט בדו"ח.

בעד ( ) 41

ישראל גל ,ירון יעקבי ,משה דאלי ,כהן נפתלי ,כוכבה קניסטר ,אלונה
בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה ,איציק ציזר ,אביגיל דנוך ,אלעני הס
זהר ,יעל הרציקוביץ.

נגד ( ) 2
נמנע ( ) 1

.9

שי דבורה ,ליאת ארבל.

אישור תשלום חד פעמ י השתתפות בהוצאות טלפון לראש רשות שסיים
כהונה בהתאם לזכאות – על פי החלטת הגמלאות.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תשלום חד פעמי השתתפות בהוצאות טלפון
לראש רשות שסיים כהונה בהתאם לזכאות – על פי החלטת
הגמלאות.

בעד

. 10

פה אחד.

אישור חוזה בכירים מנהל אגף חירום וביטחון ,מר עדי מעוז20% ,
משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר חוזה בכירים מנהל אגף חירום וביטחון,
מר עדי מעוז 20% ,משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

בעד ( ) 8

ישראל גל ,ירון יעקבי ,משה דאלי ,כהן נפתלי ,כוכבה קניסטר,
אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה.

נגד ( ) 7

איציק

ציזר,

אביגיל

דנוך,

יעל הרציקוביץ.
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. 11

אישור חוזה בכירים מנהל אגף שפ"ע ,מר קציר נוח 20% ,משכר מנכ"ל,
בכפוף לאישור משרד הפנים.

החלטה:

הוחלט ברוב קו לות לאשר חוזה בכירים מנהל אגף שפ"ע ,מר קציר
נוח 20% ,משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

בעד ( ) 8

ישראל גל ,ירון יעקבי ,משה דאלי ,כהן נפתלי ,כוכבה קניסטר,
אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה.

נגד ( ) 0

איציק ציזר ,אביגיל דנוך ,אלעני הס זהר.

נ מנע ( ) 0

יעל הרציקוביץ ,שי דבורה ,ליאת ארבל.

. 12

אישור חוזה בכירים יועץ משפטי לעירייה ,עו"ד אלון רום 25% ,משכר
מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר חוזה בכירים יועץ משפטי לעירייה ,עו"ד
אלון רום 90% ,משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

בעד ( ) 8

ישראל גל ,ירון יעקבי ,משה דאלי ,כהן נפתלי ,כוכבה קניסטר,
אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה.

נגד ( ) 7

איציק ציזר ,אביגיל דנוך ,אלעני הס זהר ,יעל הרציקוביץ,
ליאת ארבל.

נמנע ( ) 4

שי דבורה.

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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