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דיווח ראש העיר.   .1

 

ערב טוב. אנחנו מכנסים ישיבה בצל סערה במדינה,  מר ישראל גל:  

ושיידעו  אנחנו מאוד מקווים שיידעו להרגיע את הרוחות ולא להלהיט אותם, 

להשתלט על המצב במהרה ולא להיכנס למצב של מלחמה. כי סך הכל אנחנו רוצים 

  . שקט, שלווה, ולחיות חיים טובים פה במדינה שלנו, ובטח בקרית אונו

אנחנו מבחינת הנושא של פתיחת מקלטים, לא פותחים מקלטים, אלא בהנחיית 

פיקוד העורף, אנחנו מתואמים ומסונכרנים עם פיקוד העורף. סך הכל המיגון 

בקרית אונו הוא מיגון טוב, הוא מכסה את מרבית העיר. אבל אני אומר, צריכים 

להיות מוכנים. אני מקווה שלא נצטרך להגיע למצב הזה, ונתפלל שיהיה טוב, שלא 

שבועיים הקרובים, זה  תהיה מלחמה עכשיו, ושיהיה עוד יותר טוב בקרוב בשבוע-

מה שנתפלל. 

אנחנו כולנו נאחל החלמה מהירה לעמית עשהאל חברנו שנפצע. הוא עבר היום 

לשיקום בתל השומר, שזו התקדמות משמעותית ביותר. היום הוא הגיע, זה היום 

הראשון שלו. אני מניח שהוא יצטרך לעבוד יפה מאוד לפחות איזה חודש. ונקווה 

שהוא יחזור, זה יהיה ממש נס רפואי. הוא היה במצב קשה מאוד, כמו שכולם 

יודעים, לא האמינו שהוא יחזור כל כך מהר. ואכן אנחנו צריכים לאחל לו החלמה 

מהירה מאוד. 

אנחנו עדיין בדיווח של ראש העיר. השבוע הנחנו אבן פינה למגרש של כדורגל, 

שאחרי הרבה שנים הצלחנו סוף סוף להתחיל ולבנות אותו. נראה סרטון קצר ולמי 

שלא הספיק להגיע מהטקס שהיה. 

 
*** מקרינים סרטון ***  

 
אני רוצה להגיד לכם, האמת שזה תהליכים שעברנו  מר ישראל גל:  

אותם לא אחת בקדנציה הקודמת עוד בוועדה לתכנון ובנייה, כשהיינו צריכים 
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לייעד את הקרקע לזה, והיינו צריכים לפתור את הבעיה של עניין הבעלויות. שום 

דבר לא הולך קל במדינת ישראל, אבל הנה הגענו. מי שהוביל את התהליכים 

האלה, זה היה החברה הכלכלית, רועי שלא אוהב להתראיין וירון עיקובי שהוא 

יו"ר החברה, וגם לא אוהב במיוחד להתראיין, אז הם לא נמצאים בסרט והתודות 

גם להם. ואני  מקווה שבאמת בעוד שנה וחצי אנחנו נגזור את הסרט של המגרש 

היפה הזה, מתקן מפואר.  

ואם דיברנו על פוטבול, אני מקווה שבתווך עוד נביא הסכם תרומה בהיקף 

משמעותי לטובת המגרשים האלה, תרומה גדולה מאוד שתגיע מארצות הברית, 

שאנחנו עובדים עליה בימים אלה, ונקווה מאוד שנצליח לגייס גם את זה. ובסך 

הכל אנחנו מתקדמים ומתפתחים.  

אנחנו חונכים את הגינה הקטנה והישנה שכבר   17:30 בשעה  ביום רביעי הקרוב 

17:30, לאור בקשת התושבים גם  עשורים בגינת הזמיר בשעה   3 נמצאת למעלה מ-

המתקנים נעשו אתם בשיתוף, וכולם מוזמנים, כמו שאתם מוזמנים לכל הטקסים. 

סך הכל אנחנו מתחילים לחזור לשגרה. המתנ"ס מכין לנו את אירועי שבועות ביום 

חמישי הקרוב, שגם כן כולם מוזמנים, וביום שישי בבוקר אנחנו עושים את המירוץ 

לזכרו של עמית בן יגאל, יחד עם סיירת גולני ועם תיכון בן צבי. מירוץ שישתתפו 

מוזמן, מי שרוצה לבוא ולהצטרף ולכבד  איש. מי שרוצה לרוץ –   2,500 בו למעלה מ-

זה יהיה אירוע מיוחד במינו, מרגש, ואנחנו נשמח מאוד  בשעות הבוקר – 

שתצטרפו. כמו שנאמר, כן ירבו האירועים.  

פקחים שנבחרו, פשוט צריכים להסמיך אותם   3 עוד בדיווח, בסעיף האחרון נצר, 

כדי שיוכלו לעשות את העבודות. נבחרו רק אתמול וניתן להם את ההסמכה.  

 

כמה פקחים יש סך הכל?   גב' ארבל ליאת:  
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פקחים.    10 מר ישראל גל:  

 

Dummy Text
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3, כולל אותם?   עם ה- גב' ארבל ליאת:  
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3. אז אנחנו צריכים להסמיך אותם גם שהם  כן, עם ה- מר ישראל גל:  

יוכלו לעבוד ולתת דו"חות ולא לחכות עד הישיבה הבאה. אז זה יהיה בסוף 

הישיבה, לפני סעיף שונות, נגדיר את זה סעיף בפני עצמו.  

 

פרידה מחברת המועצה יעל הרציקוביץ וחבר המועצה שי וידס.   .2

 

חברי מועצה מסיעת יש עתיד שמסיימים את   2 יש לנו  מר ישראל גל:  

פעילותם במועצה הזאת ובקדנציה הזאת, ואיך נאמר, דה ליידיס פירסט. אז יעל 

הרציקוביץ, אני רוצה להגיד לך תודה רבה באמת. תבואי עם הילדות שלך. אני 

רוצה להגיד שהגם שלא נמניתם על חברי הקואליציה, להיות חבר מועצה זה תפקיד 

שהוא לא פשוט, הוא תפקיד קשה.  

 

יש לי דה ז'וו כזה קטן.   גב' הרציקוביץ יעל: 

 

אני רוצה להגיד לך תודה רבה בשם כל חברי המועצה,  מר ישראל גל:  

על העשייה, על הרצון, על הנכונות, על האמביציה. ואני רוצה להגיד לך שאמא שלך 

היא משהו משהו, אין עליה, אין עליה. אז נתנו לך מגן קטן שתזכרי.  

 

תודה רבה.    גב' הרציקוביץ יעל: 

 

ליעל הרציקוביץ, בודה ובהוקרה על פעילותה כחברת  מר ישראל גל:  

מועצת העיר. ישראל גל, ראש העיר.  

 

תודה רבה.   גב' הרציקוביץ יעל: 
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תודה רבה לך.   מר ישראל גל:  
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מאוד מאושרת שאתי  אני רוצה להגיד תודה, ואני מאוד- גב' הרציקוביץ יעל: 

ואופיר הם המחליפים שלנו, שמשיכים את דרכנו עם גיל. כולי תקווה שבאמת 

תהיה פה עשייה, כי לא קל לעשות דברים מהאופוזיציה. וכולי תקווה שהקואליציה 

גם תדע לקבל יוזמות שבאות מהאופוזיציה והן מאוד הגיוניות. 

 
תודה, שיהיה בהצלחה. חבר המועצה השני שי וידס. שי  מר ישראל גל:  

שלו זו הקדנציה הראשונה ממש שנכנס לפוליטיקה כאילו משום מקום, נתן את 

הנשמה, הופיע לכל הישיבות, לקח את העבודה במלוא הרצינות. אני מקווה שנראה 

אותך עוד ממשיך לתרום ולפעול בכל המקומות שאפשר. ושיהיה לך בהצלחה בכל 

אשר תעשה. תודה רבה לשי.  

  

יש כמה דברים שאני רוצה להגיד. חברים יקרים, לפני  מר שי וידס:   

שנתיים וחצי עמדתי כאן, אמרתי 'נשבע אני' והתרגשתי. וגם היום אני מתרגש, 

בכנות, אבל גם היום אני קצת עצוב. עצוב כי אני עוזב היום מקום שני אוהב 

ואנשים יקרים שחלקם הפכו להיות חברים.  

בראשית דבריי קודם כל, אני רוצה לברך את אופיר ואת אתי. אמנם זה כבר זמן 

רב שאנחנו לא נמצאים באותו צד של המפה הפוליטית, בטח לא ברמה 

המוניציפאלית, אבל מהירות רבת שנים אתכם, אין לי ספק שאתם כל כך טובים 

ומוכשרים ויותר מראויים להיות כאן. אני באמת רוצה לאחל לכם ומכל הלב המון-

המון בהצלחה. 

גיל, עם  באותה הזדמנות, אני גם רוצה להודות לגיל וליעל על הדרך שעברנו יחד. 

כל המחלוקות שהיו היו גם הרבה רגעים יפים וגם אותם אני לא שוכח. יש עוד דבר 

הייתי ניצב כאן  גיל מיכלס, לא  שאני לא שוכח, וגם אף פעם לא אשכח. בלעדיך, 

היום, לא עכשיו וכנראה גם לא בכלל. אז תודה על הכל.  
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יעל, מבחינתי את דוגמא ומופת לפוליטיקאי, אבל בעיקר וקודם כל לאדם לבן 

. קטן  אדם. זאת הייתה זכות גדולה בשבילי להכיר אותך ולהיות חלק, גם אם..

  . . מהדרך שלך. אני מקווה ובטוח שתמצאי את הדרך לחזור לכאן, כי כאן זה לגמרי.

חברי מועצה יקרים, יש לי כל כך הרבה מילים טובות להגיד לכם. כשהגעתי לכאן, 

הייתי בטוח שאמצא כאן אנשים שבעיקר באו לעשות למען עצמם או ביתם. אבל לא 

כך הדבר. מצאתי כאן חבורה מדהימה של אנשים שנותנת את כל מה שהיא יכולה, 

ברוב המקרים בהתנדבות מלאה למען העיר ותושביה.  

ויש לי כל כך הרבה דברים טובים להגיד לכם ואליכם, לכל אחד ואחד מכם, אבל 

היות וזה ייקח נצח, אני לא אכנס לשמות. אבל כן אני רוצה להזכיר שם אחד, שם 

של מישהו שדווקא לא נמצא כאן היום.  

עמית ואני חברים שנים רבות, ביקרתי אותו ביום שישי והייתי איתו מספר שעות, 

הוא עדיין רחוק מלחזור לעצמו, אבל לשמחתי עושה את הרושם שהוא לגמרי 

בדרך. הוא אמר שהוא מצטער ושהוא לא יכול להיות איתי בישיבה האחרונה. 

הבטחתי לו שאני אהיה איתו בישיבה הראשונה.  

אני רוצה בנוסף גם להודות לכל עובדי העירייה שאינם חברי מועצה, שחלקם 

יושבים כאן וחלקם לא. לליאת ולרועי ולליאור ולניצן ולשימי ולחיים המנכ"ל 

המדהים שלנו, ולאלון שלמדתי ממנו המון וטלי המקסימה ולעוד רבים אחרים. 

זאת הייתה זכות גדולה בשביל לעבדו אתכם. 

ושתי תודות אחרונות. אני רוצה להודות לך ניר טאקו. אולי מי שיושב כאן יודע, 

יודעים, עד כמה קשה אתה עובד למען העיר  אבל אולי רבים אחרים לא מספיק 

שלנו ותושביה, כמה אכפת לך מהכל ומכולם. ואולי הכי חשוב, איזה לב גדול ענק 

יש לך. אני מודה לך על הכל ומעריך אותך מאוד, אוהב אותך מאוד.  

ותודה אחרונה שהיא אולי בעצם התודה הראשונה, הגעתי לכאן לפני שנתיים וחצי, 

עם מחשבה שיש לנו ראש עיר שהוא בעיקר פוליטיקאי גדול. היום, אני יכול להגיד 

שיש לנו ראש עיר שהוא בעיקר  בבטחה, ולא מתוך מחשבה, כי אם מתוך ידיעה – 

גדול. אני יכול להגיד בביטחון מלא שזה כבד לעיר שזה ראש העיר שלה.  

8  
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מה שעשית בשבילי גם כשהייתי  ישראל, אני רוצה להודות לך על הכל, על כל 

באופוזיציה, גם כשלא היית צריך ובטח כשלא היית חייב. אני מאחל לך, אבל 

בעיקר לכל תושבי העיר, שיזכו ליהנות מך עוד שנים רבות. בנימה אישית אני 

מבטיח לך, שאם אי פעם בכל נקודת זמן תזדקק ממני למשהו, לכל דבר, אני 

מבטיח לעמוד לצידך ומאחוריך כאחרון החיילים. אני אוהב אותך מאוד מאוד 

מאוד מאוד.  

חברים יקרים, אני מקווה שניפגש כאן בעתיד, אולי בפורמט אחר. אני מאחל 

לכולכם את כל הטוב שבעולם. תודה.  

 
רגע, המגן שלך.  מר ישראל גל:  
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 056224595 הצהרת אמונים של חברת המועצה אסתר )אתי( כהן, ת.ז.   .3

24א' על פי הנוסח  )במקום חברת המועצה יעל הרציקוביץ( לפי סעי 

הבא: "אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה של 

שליחותי במועצה". 

 

אז כשעוזבים שניים נכנסים שניים. ואתי, שזו לא הפעם  מר ישראל גל:  

הראשונה, גם פה יש ותיקים שחוזרים. אתי שנלחמה הרבה מאוד בגשרים 

ובהפגנות ובכל, עוד קצת סבלנות. עוד קצת, עוד קצת, עוד כמה ימים. קצת 

סבלנות. אני רוצה לאחל לך בהצלחה, ובבקשה, את צריכה כרגע להצהיר אמונים 

למועצת העיר כמו שכתוב בסעיף, ואחרי זה את חברת מועצה.  

 

אני יכולה גם להגיד כמה מילים?   מר אתי כהן:   

 

אחרי הצהרת האמונים. עכשיו אין לך זכות  בוודאי,  מר ישראל גל:  

  . דיבר עדיין

Dummy Text
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עכשיו את קהל.   גב' ארבל ליאת:  
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אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא  מר אתי כהן:   

באמונה אל שליחותי במועצה.  

 

שיהיה בהצלחה. כן אתי, בבקשה.   מר ישראל גל:  

 

קודם כל, רציתי להגיד שהשנה האחרונה מבחינת  מר אתי כהן:   

הקורונה, הראתה לנו כמה חשובה בעצם הרשות המקומית לתושבים. אני חושבת 

שהרשות עמדה בחזית המאבק נגד הקורונה, עם כל התכניות גם שהיו, רמזור, 

ראינו ערים אדומות שהפכו ירוקות, והכל באמת מתוך יוזמות שנעשו מתוך העיר.  

היום כשאני חוזרת לשולחן המועצה, אני מרגישה שכולנו צריכים להרגיש שנפתח 

בתקופה האחרונה חלון, שגם המדינה מבינה אותו. שהרשות יש לה כוח מאוד-

מאוד חזק להוביל מהלכים, להגיע כל תושב מה הצרכים שלו, למפות את הצרכים, 

להיות שם.  

ויש לנו הזדמנות, למרות שאנחנו מצטרפים היום מספסלי האופוזיציה, נשמיע את 

מאוד חשוב להשמיע עוד קול, להראות עוד  הקול שלנו, ואני חושבת שזה מאוד-

נקודת מבט. אני מצפה באמת, גם יעל אמרה את זה קודם, שתדעו גם אתם לחבק 

הצעות חוק ודברים שאנחנו נביא גם מהמקום הזה.  

כי בסופו של דבר, כולנו נמצאים פה. שי אמר את זה, יעל אמר את זה, כל אחד 

אנחנו נמצאים פה באמת כדי להיות קול משמעותי, כדי להביא משהו  בדרכו. 

לטובת העיר. כדי כן לחזק את אותה ערבות הדדית שהרגשנו בתקופה הזאת. 

אני רוצה להודות גם ליעל וגם לשי על התקופה המשמעותית שהיתה להם פה. את 

יו"ר האופוזיציה שלנו גיל מיכלס לחזק, ולשלוח החלמה מהירה לעמית עשהאל, 

סביב לשולחן.   שבקרוב נראה אותו כאן איתנו יושב 



עיריית קרית-אונו 
ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 4/21 מיום 10.5.21 

 

 
 

  . אמן, שיהיה בהצלחה, אתי מר ישראל גל:  
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תודה לכם.   מר אתי כהן:   

 

וכל הכבוד למשפחה הנפלאה, הצלמים. שיהיה בהצלחה  מר ישראל גל:  

גדולה.  

 

 025609231 הצהרת אמונים של חבר המועצה רובין אופיר שי, ת.ז.   .4

24א' על פי הנוסח הבא: "אני  )במקום חבר המועצה שי וידס לפי סעיף 

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי 

במועצה". 

 

ויש לנו רוקח עכשיו פה, שהביא לנו תרופות.   מר ישראל גל:  

 

  . רוקח עוד לא היה לנו גב' ארבל ליאת:  

 

כמו שליאת אומרת, רוקח עוד לא היה לנו. היו לנו  מר ישראל גל:  

רופאים והיו לנו עורכי דין, ופסיכיאטר גם פעם היה פה, אבל רוקח עוד לא היה 

יודע שרצית את זה. אתה רוצה לעשות  לנו. אופיר, הרבה זמן רצית את זה, אני 

נותן לך לדבר, קודם כל תישבע.   פעילות ציבורית, הרבה עשייה. אז אני לא 

 

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא  אני  מר אופיר שי רובין: 

באמונה את שליחותי במועצה.  

 

יפה, שיהיה בהצלחה גדולה.   מר ישראל גל:  
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טוב לי פה, נפלא פה.   מר אופיר שי רובין: 
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אני מאחל לך בהצלחה אופיר, ושתצטרף לעשייה. סך  מר ישראל גל:  

 , אחרי האווירה המלחמתית שאנחנו רואים בשלטון המרכזי הכל אני רוצה להגיד – 

זה טוב שקצת מורידים ויכולים להקשיב בין השורות. לא כל מה שצד אחד עושה 

הוא צד רע בהכרח, ולא בשל ההגדרה. את זה אני גם אומר לך, אתי. לא בגלל זה ש 

אנחנו קואליציה, לא כל מה שאנחנו חושבים זה דבר שהא רע בהכרח. גם דברים 

שאפשר להסתכל עליהם מכל ההיבטים, ותמיד טוב להסתכל גם על דברים שאתם 

מביאים מזוויות שונות, וגם על דברים שאנחנו מביאים מזוויות שונות, גם 

צידי המתרס.    2 כשאנשים נמצאים ב-

אנחנו בסופו של יום אומרים שזאת הדרך הנכונה ביותר להכיר לסבלנות, 

במשקפיים של האחר.  לסובלנות, להקשיב לאחר ולחיות גם עם האחר ולהסתכל 

ואני חושב שדווקא השולחן הזה מראה את זה יותר טוב מכל דבר אחר. הרבה יותר 

טוב בקדנציה הזאת מאשר בקדנציות קודמות.  

אתה  מקווה שאנחנו נמשיך הלאה בנושאים האלה. אם אתה רוצה להגיד משהו – 

אנחנו מאחלים לך הרבה מאוד בהצלחה, ואנחנו ממשיכים לסעיף  מוזמן. אם לא – 

הבא. אז תודה רבה.  

אם אתם רוצים להישאר הוותיקים, אתם יכולים. אם אתם רוצים ללכת. גיל 

מיכלס, בבקשה, גם ליוצאים וגם לנכנסים, מוזמן.  

 

אני רוצה קודם כל להודות גם ליעל על העשייה שלה עד  מר מיכלס גיל:  

היום, על התמיכה שלה. אני מקווה להמשיך לראות אותך צמודה אלינו. את קשר 

טוב ליו"ר הכנסת לעתיד, אז חשוב לנו גם זה, בלי קשר אם אנחנו אופוזיציה או 

קואליציה. 

אני רוצה הודות לשי שעם כל המחלוקות, לא שכחתי את הימים שמצרפת שלחתי 
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לך כל מיני סקרים. בעצם אני והוא התמודדנו לבד נגד כל המעצמה הזאת שנקראת 

  . ישראל גל ושות'

אני רוצה גם להודות לך שהוכחת שלמרות חילוקי הדעות, אני חושב שטעית 

שפרשת מהסיעה המקומית. זה שהלכת לכחול לבן, בירכתי אותך כבר אז. זה 

שפרשת מהסיעה המקומית, אני חושב שעשית טעות. אבל עדיין אני רוצה באמת 

להודות לך שהוכחת לכל המקטרגים, ולכל אלה שחשבו שלא תעשה את זה, 

שתעמוד במילה שלך ושתקיים את הסכמי הרוטציה שאנחנו כולנו מחויבים 

אליהם. והוכחת שוב שגם בפוליטיקה, בסופו של דבר המילה היא הדבר הכי חשוב 

שיש לנו. אז שיהיה להם בהצלחה. אני מקווה שתמשיך גם אתה לפעול בתחום 

  . הציבורי

חבריי החדשים למועצה, אני מקווה שיחד בשנתיים וחצי   2 אני רוצה לברך את 

ונהיה אופוזיציה  הקרובות, אנחנו נפסיק להיות אופוזיציה חביבה על ראש העיר, 

תוקפנית, נושכת ולוחמת כמו שצריך.  

 

מה, אתה מאיים?   גב' קניסטר כוכבה: 
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אני לא מאיים, אני רק מקווה. אני לא מאיים. זה  מר מיכלס גיל:  

התפקיד של האופוזיציה. מה לעשות?  

 

אופוזיציה טובה עושה גם את הקואליציה יותר טובה.     : מר יעקובי ירון

 

  . . גבר. שי וידס זה גבר- גב' אלונה בומגרטן: 

 

הוא היה זקוק לתשבוחות שלך.   מר מיכלס גיל:  

 

  ?.. יש פה אווירה כל כך טובה, למה. גב' אלונה בומגרטן: 

Dummy Text
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סליחה? תלכי למילון ותראי מה הפירוש של אופוזיציה.   מר מיכלס גיל:  
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אני חשבתי שאתה אומר שאתה מצטרף לקואליציה.   גב' אלונה בומגרטן: 

 

אני לא אמרתי שאני מצטרף ולא אמרתי שאני לא  מר מיכלס גיל:  

מצטרף. אמרתי שאם אני אופוזיציה, אני מקווה שנהיה אופוזיציה ראויה.  

 

אלונה, מה שהוא רצה לעשות, הוא רצה להכניס להם  מר ישראל גל:  

רוח קרב בסך הכל.  

 

בדיוק.   מר מיכלס גיל:  

 

 , הוא רצה להראות מה זה רוח המפקד. חבר'ה, תודה, שי מר ישראל גל:  

יעל, תודה.  

 
אישור החלפת חברים בוועדות עירייה:    .5

וידס.  ועדת מכרזים: רובין אופיר שי במקום שי   

ועדת כספים: אתי כהן מ"מ במקום יעל הרציקוביץ.   

ועדת משנה לתכנון ובנייה: אתי כהן מ"מ במקום יעל הרציקוביץ.   

 

אישור החלפת חברים בוועדות העירייה. ועדת   – 5 סעיף  מר ישראל גל:  

אתי כהן במקום יעל  רובין אופיר במקום שי וידס, ועדת כספים –  מכרזים – 

אתי כהן במקום יעל הרציקוביץ. מי בעד?  הרציקוביץ, ועדת משנה לתכנון ובנייה – 

פה אחד. שיהיה בהצלחה.  
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הוחלט פה אחד לאשר אישור החלפת חברים בוועדות עירייה:   החלטה: 
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וידס.   ועדת מכרזים: רובין אופיר שי במקום שי   

ועדת כספים: אתי כהן מ"מ במקום יעל הרציקוביץ.   

ועדת משנה לתכנון ובנייה: אתי כהן מ"מ במקום יעל הרציקוביץ.   

פה אחד.   בעד 

 

אישור קריאת שם רח' על שם בצלאל גרינברג )לאחר אישור ועדת שמות   .6

 . )4.8.19 מיום 

 

אישור קריאת שם על שם בצלאל גרינברג. בצלאל  מר ישראל גל:  

גרינברג זמנו אושר גם בוועדת שמות, רק לא היה רחוב. 

 

איפה הרחוב?   גב' ארבל ליאת:  

 

הרחוב, מי שמכיר בבר יהודה-   מר ישראל גל:  

 

מצורף.   מר ניר טאקו:  

 

לא, לא הצלחנו להבין איפה הרחוב.   גב' ארבל ליאת:  

 

יש רחוב בר יהודה, אתם יודעים.   מר ישראל גל:  

 

אמנם חדשים, אבל יודעים.   גב' ארבל ליאת:  

 

ברח' בר יהודה יש את מבנה הרווחה, ובפנים יש כניסה  מר ישראל גל:  

שרחוב בר יהודה יהיה סיבוב כזה מלא, את החלק  לבר יהודה מהצד השני.  במקום 
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הפנימי הזה, גם לפי בקשת תושבי הרחוב, הם ביקשו לתת לו שם כדי שלא 

יתבלבלו, שאנשים לא ייסעו בסיבוב ולחפש את בר יהודה איפה הוא מתחיל.  

 

זה רחוב או סמטה?   גב' ארבל ליאת:  
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בתים למעשה.    3 . בים וחצי  2 בתים,   3 זה רחוב. עם  מר ישראל גל:  

 

זה בתי הקרקע שיש?  מר ישראל צימרמן: 

 

החדשים, זה   2 לא, לא, הבניינים שנמצאים בלוי אשכול,  מר ישראל גל:  

הרחוב הזה. זה מבנה ציבור מצד ימין שלו, זה מה שאני אומר, שאמור להיות 

בניינים. אבל זה רחוב שהוא רחוב   4 כרגע.  מבחינת מספרי הבתים, יש שם אולי 

קטן. בצלאל גרינברג, גם משפחתו אנחנו רואים אותם פה, היה בין מייסדי כפר 

  .1940 אונו בשנת 

באותה תקופה, הכפר קיבל מים מהבאר של כפר אז"ר. אולם כשבכפר אז"ר השקו 

1945, הודיעו כפר אז"ר שיפסיקו תוך  את השדות, לא הגיעו המים לכפר אונו. ב-

שבוע ימים את אספקת המים לכפר אונו.  

ואז נכנס בצלאל לתמונה. הוא היה אמנם חשמלאי במקצועו, אבל גם מומחה 

לבארות, הוא באותה תקופה עבד בבארות בתל מונד אצל משפחת ויצמן. הוא הבין 

שאספקת המים מכפר אז"ר תיפסק באיזשהו שלב, ולכן התחיל לאסוף את צינורות 

המים שהביא מתל מונד. כאשר התקבלה ההודעה על הפסקת המים תוך שבוע, 

החלו המתיישבים בפיקוחו של גרינברג לקדם את קידוח הבאר הראשונה ברח' 

סוקולוב. הוא התמנה על ידי הוועד המקומי להיות אחראי על תחזוקת הבארות. 

בארות שחלקם מספקים מים עד היום הזה   3 עם התרחבות היישוב נקדחו עוד 

  . לחלק מהיישוב הישן

נושא שני שעסק בו גרינברג המנח הוא תאורת רחובות, והקים את תאורת הרחובות 
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והיה אחראי לתקינותם. בצלאל ז"ל היה חבר במלח. אני רוצה להגיד שמערכת 

המים של קרית אונו ידועה בא כוח מדינת ישראל בבארות האיכותיים שלה 

ובצלאל גרינברג הוא המייסד שהם וזה ראוי ומכובד ואני חושב שטוב עשתה בזמנו 

ועדת שמות שהמליצה על השם ועכשיו יש רחוב. אז אנחנו משבחים את השם. 

  . .. לדיירים שם את הרחוב והם אמרו שזה בסדר גמור. זהו אגב.

 
אפשר להגיד משהו?  מר אתי כהן:   
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כן.   מר ישראל גל:  

 

בלי להמעיט חלילה מערכו של בצלאל גרינברג, אני פשוט  מר אתי כהן:   

 212 על כל הרחובות בעיר, וראיתי שבערך יש משהו כמו  נכנסתי קצת להסתכל 

קרויים על שם נשים. חלק ניכר אמנם   12 רחובות בקרית אונו, מתוכם רק כ-

משמות הרחובות הם לא רק על שמות גברים, יש פרחים, אירועים. מקומות.  

אבל אני הייתי רוצה בהזדמנות זאת שמדברים על רחוב, שוועדת השמות תפעל 

להנציח יותר נשים. מוקמת בימים אלו שכונה חדשה בדרום העיר. זו הזדמנות 

שהעירייה תגבש רשימה של נשים שעשו משהו משמעותי למען העיר, נשים שחיו 

בעיר והביאו לה כבוד גדול.  

מהאוכלוסייה, ואני בטוחה שכל רחוב   51% יש לנו הרבה נשים כאלה. נשים מהוות 

ואין ספק, שגדלים פה דורות של ילדים, שכשהם  כזה רק יביא לנו עוד כבוד גדול. 

רואים שגם נשים מונצחות ומעצבות את פני העיר, זה גם משפיע עליהם. אז אני 

הייתי מאוד שמחה.  

 
הערה טוב.   מר ישראל גל:  

 

  . בדרום העיר יש את שולמית אלוני   : מר יעקובי ירון
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זה לא דרום העיר, זה מערב העיר.   מר ישראל גל:  
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  . . בנות, אני אומרת לכם, צריך ללכת לפי שמות של. גב' אלונה בומגרטן: 

 

אלונה, את בוועדת שמות תצטרכי להתמודד עם זה.  מר ישראל גל:  

תודה.  

(מדברים ביחד)  

 

אתי, מה דעתך על האישה מירי רגב?   גב' אלונה בומגרטן: 

 

היא עוד חיה, סליחה   דובר:    

 

יונת, ומה דעתך על רונה רמון, ומה  ומה דעתך על עדה  מר אתי כהן:   

דעתך על הרבה נשים? למה את מחליטה להביא דווקא? לא, אלונה מנסה להגיד- 

 

גמרנו. את אמרת את דעתך, אלונה אומרת את דעתה,  מר ישראל גל:  

  . . שלא דווקא.

 
אם אלונה רוצה מירי רגב, אז היא יכולה להעלות את זה  מר אתי כהן:   

כהצעה.  

(מדברים ביחד)  

 
ייצוג, לא סביר, הייתי רוצה לראות  אני שמח להגיד, יש  מר ישראל גל:  

עוד, אבל של נשים, בטח שבקרב  מנהלי האגפים בעירייה, מנהלות, רוב גדול 

מנהלות האגפים. וגם במועצת העיר מצבנו בהחלט ביחד למדינה מתקדם, ואנחנו 

בהחלט ההערה היא במקום, וגם ההערה של אלונה במקום, הכל טוב ויפה.  

צריכים להביא את השמות ולדון עליהם בוועדת שמות. וההערה שלך בהחלט 
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במקום. אז מי בעד לאשר? תודה רבה, פה אחד. אנחנו שמחים שהגענו ליום הזה, 

ויש שם על גרינברג. ואם אתם רוצים להגיד משהו לחברי המועצה, אנחנו פה.  

 

תודה, אנחנו מודים, בהחלט רצינו להנציח את אבא.   קהל:    
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תודה רבה לכם.   מר ישראל גל:  

 

ישראל, מה עם צ'יטיאט, לא לעשות רחוב על שמו?    גב' קניסטר כוכבה: 

 

לא כרגע. אנחנו נותנים לזמן לעבור, אחר כך חושבים.  מר ישראל גל:  

בהחלט נחשוב בהמשך. 

 

הוחלט פה אחד לאשר  קריאת שם רח' על שם בצלאל גרינברג.  החלטה: 

פה אחד.  בעד   

 

אישור לשינוי נהלים להקצאת חנייה שמורה לרכב נכה.   .7

 

טוב, סעיף הבא – 7. לפני שאני מעביר את זה גם למשה  מר ישראל גל:  

שהוא יו"ר הוועדה וגם לאפרת, אנחנו צריכים להבהיר את הרקע. בקרית אונו יש 

מה שנקרא יד רכה על כל נושא מתן היתרי חנייה לנכים. ויש אזורים שאנחנו 

רואים שכבר אין מקום לאנשים רגילים לחנות.  

כי הוועדה התבקשה לבדוק את העניין, בעיקר בעקבות תלונות של תושבים שכבר 

אין להם מקום לחנות. אם כל אחד עם דרגת נכות כלשהי מקבל ומקבל תו חנייה, 

זה בא על חשבון מקום חנייה שחסר.  

יודע שהם עשו דיוני ועשו  הוועדה התבקשה לעשות דיונים בנושא הזה. אני 

השוואות גם מה קורה ברשויות אחרות ובמקומות אחרים. והביאו נוהל חדש לאמץ 
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אותו, בוא נאמר כך, ייצרו מערכת מאוזנת בין מתן חניות ובין מתן אפשרות גם 

לתושבים לחנות ברמה סבירה.  

אני יכול להגיד לכם שלא אחת אני נתקל בטענות שלי אין חנייה, והבן אדם יש לו 

קצת נכות, ואני רואה אותו הולך ועושה ספורט והכל, ויש לו מקום חנייה שמור 

הבית. אנחנו לא יכולים לאבחן את הדברים האלה אם לא נעשה נהלים ולא  ליד 

כל אחד שמראה אחוזי נכות, ניתן לו תו  נסדיר את הדברים. אנחנו יכולים להגיד – 

ולא נתווכח ולא זה. צריכים למצוא תמיד במערכת הציבורית את האיזונים איך 

לעשות את זה.  

הרשויות במדינת ישראל היד הרבה יותר  בכל הרשויות אני חייב להגיד, במרבית 

קשה מאשר בקרית אונו, כמו שתיכף יגידו לכם. היא גם יותר נוקשה בחלק 

מהנוהל החדש שנמצא פה. אז בבקשה, זה לדיון. ומה שיוחלט בסדר. בבקשה, 

משה, אפרת.  

 

אולי אני אתחיל, אני אסביר, משה אחרי זה. אני אביא  גב' אפרת מועלם:  
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  . את הצד המקצועי

 

מה ההבדל בין הנוהל הקודם?   מר מיכלס גיל:  

 

אני אסביר הכל, אני אעשה את זה ממש בקצרה. כיום  גב' אפרת מועלם:  

 40 חניות נכים פרטיות על חשבון הציבור. מידי שנה אנו מאשרים כ-  310 בעיר יש כ-

חניות חדשות בעיר. יש לציין שכיום, כל אחד שמבקש תו נכה ממשרד התחבורה, 

שנים, לא עלינו חולי   6-7 זה לא קשור אלינו, מקבל מה שלא היה בעבר. בעבר לפני 

סרטן לא קיבלו, וגם לנו הייתה בעיה לתת להם, מכיוון שאנחנו קיבלנו רק מי 

שהיה לו תו נכה ממשרד התחבורה. כיום אנו מקצים חניות לפי הנהלים הבאים.  

שנותנים לכולם. מי שמראה לנו  ואנחנו באמת אחת הרשויות כמו שראש העיר אמר 

דברים.   3 תו נכה ממשרד התחבורה, אנחנו לא שואלים מה יש לו, מה רע לו, למעט 
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אם  נותנים. שנית –  אם ברשותו בית צמוד קרקע וחנייה צמודה, אנחנו לא  אחד  - 

חנייה רשומה בטאבו, זה כל הבניינים החדשים, או חניון פרטי ב 

בניין, שאלה במירכאות קצת מפסידים, מי שמגיע ראשון זה מונטיפיורי, הדרור, 

כל המקומות האלה, לא נותנים. ואנחנו מאוד עומדים על הנהלים האלה.  

 

מי קבע את הנהלים?   גב' קניסטר כוכבה: 

21  

 

תשמעי, הכל עשיתי, ידעתי מה תשאלו. אוקיי?   גב' אפרת מועלם:  

 

טוב שאת יודעת.   גב' קניסטר כוכבה: 

 

אולי תפתיעו. כמו כן יש הגבלות נוספות כמו במידה  גב' אפרת מועלם:  

והנכה לא נוהג וזה קורה, אנחנו מחייבים שמי שנוהג עבורו גר איתו. ונתקלנו לא 

מבט פעמים שזה לא העובד. עקב התחדשות עירונית בעיר ובכלל בגוש דן, החלו 

רשויות לעדכן את הנהלים והקריטריונים לקבלת חנייה שמורה לרכב נכה בשטח 

הציבורי, ואני אפרט בהמשך. אבל יש לציין שעל פי חוק, רשויות חייבות לתת 

נכות בגפיים תחתונות בלבד. זאת אומרת,   90% חנייה שמורה לתושב שיש לו מעל 

הלום קרב וכל אלה, לא נותנים.  

כל רשות יכולה לאמץ עבורה את הקריטריונים בהם היא תקצה חנייה שמורה. 

הרבה מה קורה ברשויות אחרות. אז נתחיל עם הרשויות הגדולות  ביררתי וביררתי 

לאט אין מספיק חניות.  יותר, ואני מדברת על גוש דן. בגלל כל הבנייה והכל שלאט-

וגפיים בלבד, כמו תל אביב, רמת גן.   90% רוב הרשויות נותנות רק לנכים עם 

רשויות בסדר גודל כמו שלנו, שזה מעניין-  

 

  . . אגב, וככל שתהיה שם בנייה בכלל חדשה. מר ישראל גל:  
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איפה?   גב' אפרת מועלם:  
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ברח' שטרן.   מר ישראל גל:  

 

רגע, נגיד גם לזה.   גב' אפרת מועלם:  

 

אין שם בנייה בכלל, והם מתלוננים על כל תו נכה שאת  מר ישראל גל:  

מוציאה.  

 

חניות של נכים.    4 חניות, יש שם   8 שם על כל  מר דאלי משה:  

 

מעלה   90% נותנים  תיכף גם נתייחס לזה. אור יהודה  גב' אפרת מועלם:  

בלבד, גני תקווה אתם תופתעו, הם חצי מהשטח שלנו וחצי מכמות האוכלוסייה, 

נכות וגפיים תחתונות בלבד.    90% הם נותנים ל-

מה אנחנו רוצים לשנות? את כל הנהלים אנחנו משאירים ואנחנו באמת הולכים 

נכות ומעלה גפיים   60% לדבר. אנחנו רוצים לעשות שתושבים בעלי  ובודקים דבר 

נכות ומעלה, אשר נחשבים סיעודיים, כמו   70% תחתונות יקבלו, ותושבים מעל 

ילדים, מבוגרים חולי אלצהיימר, שאי אפשר להשאיר אותם לבד ועוד, כמובן 

שהנהג, הכל אותו דבר, אוקיי? א ני לא אחזור.  

ויעלה אם אנחנו לא  כן, ראש העיר העלה את נושא שטרן. יש מקומות שזה רק יעלה 

נשנה את הנהלים, כמו שטרן.  

 

 5 אני הלכתי לנחם אבלים בשטרן לפני שבאתי לפה,  גב' קניסטר כוכבה: 

חניות, אחת ליד השנייה.  

 

  . נכון, נכון גב' אפרת מועלם:  
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בחבצלת זה היה.   מר ישראל גל:  
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ליד עדנה ארבל.   גב' קניסטר כוכבה: 

 

נכון.   זה בזית, לא חסר,  גב' אפרת מועלם:  

 

 30% גפיים ורק   40% כי יכול להיות שגם יש להם רק  מר ישראל גל:  

גפיים.  

 

לא, אין להם בכלל גפיים. אין להם. דרך אגב, אולי לא  גב' אפרת מועלם:  

ציינתי את זה, אנחנו דרך אגב, מקצים חניות לפי נהלים שנכתבו ואושרו בשנת 

עורכי דין, שאחד מהם היה דורון קרפ שעזר לי אז לנסח, והם אושרו   2 על ידי   2013

במועצת העיר. מאז אנחנו עושים את זה עד היום. זה הנהלים שאנחנו רוצים 

לשנות. נושא התשלום, אני ראיתי שצצו פה שאלות לגבי התשלום. 

 

הזוג נכים, אז  בני   2 שנייה, אולי לפני התשלום. אם זה    : מר יעקובי ירון

היה סיפור.  

 

 2 נותנים  לא, אנחנו נותנים אחת. וגם אנחנו לא  גב' אפרת מועלם:  

מספרים, שהבן ייסע וזה. למעט אם   2 מספרים. בדרך כלל משרד התחבורה נותן לך 

זה הורים לילד נכה, אז אנחנו לא נתחיל להגביל אם זה אמא או אבא.  

 

זה בנוהל החדש?     : מר יעקובי ירון

 

זה היה וזה יישאר.   גב' אפרת מועלם:  
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בני הזוג נכים?    2 ואם  גב' תמרה שיפרין:  
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אחד מקבל. קודם כל, אנחנו לא נגיע למצב, מקווה  גב' אפרת מועלם:  

נכי גפיים. תהיה ועדת חריגים.   ומעלה   90% בני הזוג יהיו   2 מאוד, ש-

 

  . . מקומות, על אותו מקום.  2 תמרה אומרת לא  גב' אלונה בומגרטן: 

 

בוודאי, זה כן. אז לא הבנתי את השאלה, סליחה.   גב' אפרת מועלם:  

 

תמרה, אני הבנתי אותך.   גב' אלונה בומגרטן: 

 

צר לי, צר לי, לא הבנתי.   גב' אפרת מועלם:  

 

חניות, בסדר.    2 לא נותנים    : מר יעקובי ירון

 

כדי להקל על כל התהליך הזה, אנחנו הקמנו תת ועדה.  מר דאלי משה:  

יש את ועדת התנועה הגדולה, עשינו תת ועדה קטנה יותר, שדנה אך ורק בנושא 

חניות לנכים, כדי שזה לא יהיה, לקצר את התהליך.  

 

נותנים להם רישיון, אבחנה רפואית צריכה  אבל אם  גב' קניסטר כוכבה: 

להיות, האם הוא מביא מסמך רפואי?  

 

הוא מביא מסמך רפואי, הוא מביא הצעה רפואית.   מר דאלי משה:  

 

רגליים, שהוא באלצהיימר.    2 שעבר אמפוטציה של  גב' קניסטר כוכבה: 
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יש בנהלים בדיוק ממי.   גב' אפרת מועלם:  
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שלחנו את הנהלים, הנוהל קיבלת אותו במייל, כולם  מר דאלי משה:  

קיבלו אותו במייל. לראות את כל הדברים. אנחנו עשינו תת ועדה. גם היום, עם כל 

הנהלים האלה החדשים.  

 

אני אעשה לך סדר.   גב' קניסטר כוכבה: 

 

אפשר לדבר? רגע. רוצים ללכת הביתה, יש טילים.   מר דאלי משה:  

 

הטילים.    21:00 ב-   : מר יעקובי ירון

 

יש כדורגל, לא טילים.   מר מיכלס גיל:  

 

יש את תת הוועדה הזו, שאם יש בעיה, מישהו יש לו  מר דאלי משה:  

איזו בעיה, יש הרבה פעמים אנשים שיש להם חנייה בבניין שלהם. אבל החנייה לא 

מתאימה לכסא גלגלים, הוא לא יכול עם כסא הגלגלים שלו לעלות לדירה שלו. 

 .  . . ניגשת למקום, היא בודקת, ורואה. אנחנו מתחשבים בו. היא 

 

אני רוצה להקשות עליכם, יש בעיה-   גב' קניסטר כוכבה: 

 

שנייה כוכבה, תני לו לסיים.   מר ישראל גל:  

 

דקה, תקשי עלינו כמה שאת רוצה. אנחנו בסך הכל  מר דאלי משה:  

רוצים להקל שלכל התושבים יהיה טוב. כי מה שקורה גם כן, היא אמרה כאן על בן 
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אדם שגר עם אותו אחד. כי יש אנשים בשטרן, מישהי שיש לה עמוד שם, אבל היא 

אבל המכונית על השם של אמא שלה, העמוד על השם. היא לא  גרה במקום אחר, 

גרה כאן, בלילה החנייה ריקה, מלא מכוניות, אין חנייה. היא גרה במקום אחר ויש 

לה כאן את העמוד.  

לכן, אנחנו באים ובודקים עכשיו את כל הדברים האלה. שמנו כאן קריטריונים, 

אנחנו לא עכשיו ניכנס לכל אחד, אם יש לו אצבע ימינה, אצבע שמאלה. הוא בא 

שנים.   3 עם אישור מרופא, הוא מביא הצהרה שלו, הצהרת רופא, ועשינו את זה ל-

למה? כי יש בן אדם שעבר אירוע לב, ועכשיו מצבו לא טוב.  

שנים רואים אותו עובד עם טוריה והוא עושה התעמלות ועושה אופניים   3 בעוד 

שנים אנחנו גם נחדש את זה. באחריותו   3 בהרים, אבל יש לו עמוד נכה. לכן, כל 

לבוא ולהביא את המסמכים ואת כל האישורים.  

 

זה חשוב ונדרש. אפשר להגיע לעניין של התשלום?  גב' ארבל ליאת:  
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(מדברים ביחד)  

 

לא, אבל דאלי, אתה צריך לכתוב לו שאתה נותן לו, ואם  גב' אלונה בומגרטן: 

יש שינוי, הוא צריך להודיע לך.  

 

כתוב את זה.   מר דאלי משה:  

(מדברים ביחד)  

 

אנחנו יודעים בוודאות שלפי החוק אנחנו יכולים לא    : מר יעקובי ירון

לתת. לתת רק אחד זה עומד בתנאי החוק? 

 

ישראל, אין מחלוקת שצריך את הרפורמה. אין מחלוקת,  גב' ארבל ליאת:  

צריך לעדכן את הקריטריונים, אנשים אולי מנצלים את זה ולא מעדכנים. אין ספק 

Dummy Text
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שזו אחריות שלנו בתור רשות לתת שירות שוויוני לכולם, זה בסדר. אני לא חושבת 

שעכשיו גם, בגלל שהחומר נשלח מראש, צריך לדון בכל קריטריון וקריטריון. 

כוכבה, אולי תצטרפי לוועדה. אני לא יודעת, אין לי מושג.  

 

אני פשוט רוצה להגיד לכם משהו מאוד חשוב. זה אותו  גב' קניסטר כוכבה: 
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וג'יפ והיא רוצה הנחה. אז לא אצלי ולא  סגנון של הארנונה, יכולה לבוא עם יהלום 

בבית ספרי. היועץ המשפטי יכול להעיד איזו קשה אני, מאוד.  

 

הכניסו אותך גם לוועדת הנחות במתנ"ס?   מר מיכלס גיל:  

 

לא.   גב' קניסטר כוכבה: 

 

אז צריך להכניס אותך.   מר מיכלס גיל:  

 

אני רוצה לומר עוד משהו מאוד חשוב. אני שואלת שאלה  גב' קניסטר כוכבה: 

היפותטית. האם אותו אדם שקיבל את תעודת הנכות ואת המגבלה הזאת, הוא יכול 

לתבוע אותנו על זה שלקחנו ממנו? יש לו אישור  ממשלתי. ממשלתי.  

 

אנחנו עוד לא לוקחים לאף אחד.   גב' אפרת מועלם:  

 

אבל אין חובה כזאת משפטית. אז מה?   מר מיכלס גיל:  

 

לא הבנתי את השאלה.     : מר יעקובי ירון

 

, אנחנו לא  ומעלה, והחוק אומר 'מגיע לו'  90% אם הוא  מר דאלי משה:  

  . יכולים לקחת לו משהו שמגיע לו

Dummy Text
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ומעלה, אנחנו חייבים לתת.    90% מי ש- החוק אומר –  מר ישראל גל:  
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חייב לתת לו.   מר דאלי משה:  

 

ומעלה, אנחנו לא חייבים לתת לו   90% אבל אם הוא לא  מר ישראל גל:  

כלום.  

 

אז נתתי לו משהו מתנה שהוא השתמש בה, כל עוד הוא  מר דאלי משה:  

זקוק לה. ברגע שהוא רוצה אותה ולא זקוק לה, למה שניתן לו?  

 

זה?  אבל איך תבדוק את  גב' קניסטר כוכבה: 

 

רגע, שנייה. אני רוצה רגע כוכבה להתייחס לדברים  גב' אפרת מועלם:  

מקומות   310 שלך, כי את עלית כבר על משהו נכון. כיום התחלתי בדבריי, יש כ-

 3 חנייה. מה אנחנו עושים איתם? אוקיי? אז מכיוון שאנחנו מהתחלה נותנים ל-

 3 ועוד  שנים,   3 שנים ואחרי זה מתחילים. אז גם אנחנו חשבנו לנכון מעכשיו לקחת 

שנים אנחנו נתחיל לראות, והרבה חניות יתחילו לרדת.  

 

למה?   גב' ארבל ליאת:  

 

שנים הבר היה ידוע למישהו?    3 ה- מר אופיר שי רובין: 

 

כרגע אנשים קיבלו. רוב האנשים לא הולכים לקבל, אני  גב' אפרת מועלם:  

כבר אומרת.  
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שנים.    3 אם נתתי לפני שנה עם התניה ל- מר אופיר שי רובין: 

29  

 

לא נתנו עם התניה, לא.   גב' אפרת מועלם:  

 

יש לי שאלה, למה לא לשלוח היום אחרי הישיבה הודעה  גב' ארבל ליאת:  

צריך לחדש את התו. זה חצי שנה של היערכות   2022 לכל מי שמחזיק, שבתחילת 

  .2022 לקראת שנת 

 

זה יהיה.   מר דאלי משה:  

 

שנים אנחנו הולכים לעשות את זה.   3 למי שקיים, עוד  גב' אפרת מועלם:  

אנחנו לא הולכים להוריד עכשיו.  

 

  . . לשלוח התראה, לתת להם חצי שנה. גב' ארבל ליאת:  

 

אנחנו נותנים להם נוהל, כאילו הם הוציאו את ההיתר  מר ישראל גל:  

שנים.    3 עכשיו ויש להם ל-

 

בדיוק.   גב' אפרת מועלם:  

 

 2022 אבל מי שיש לו ותיקים, ישנים, למה לא לתחילת  גב' ארבל ליאת:  

לבחון עוד פעם. אולי יש כאלה שלא צריכים? 

 

יודעת בדיוק. תאמיני לי, המשטרה פונה  האמת, אני  גב' אפרת מועלם:  

אליי מרוב שזה מדויק מה יש ומה אין בעיר. אנחנו כן במעקב, ואנשים לצערי גם 

מתים, יש לנו גם את לה, אוכלוסייה מתבגרת.  
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אז לגבי הנפטרים, אנחנו מקבלים הודעה ברגע    : מר יעקובי ירון
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  ? שנפטרים...

 

לא, אני אגיד לך מה קורה.   גב' אפרת מועלם:  

 

אני לא מבינה.   גב' ארבל ליאת:  

 

יש תושבים מאוד מיינדד לדברים האלה, שאפילו  גב' אפרת מועלם:  

  . מתקשרים אליי בשבעה 'הוא נפטר, תורידי'

 

לא, אבל למה אנחנו לא מקבלים את זה?     : מר יעקובי ירון

 

לא מקבלים. דרך אגב, הם גם חותמים על תצהיר. אבל  גב' אפרת מועלם:  

עיר קטנה, אחד מכיר את השני, אפילו בפייסבוק אתה יודע.  

 

לא, אבל למה אני צריך לעבוד בשיטה הזאת? אם חברות    : מר יעקובי ירון

כרטיסי אשראי מקבלות, למה אנחנו לא מקבלים?  

 

לא מקבלים. אני אומרת לכם מהביצוע,  מהשטח.   גב' אפרת מועלם:  

 

... המדינה מעדכנת... פעם בחצי שנה, אם בכלל.   מר חיים סופר:  

 

אז אני אומר לך, חברת האשראי, היום התקשרתי לבטל    : מר יעקובי ירון

את כרטיס האשראי של אבא שלי, אמרו לי 'לא, קיבלנו שהוא נפטר, ביטלנו 

  . אוטומטית'
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ובנקים, בנקים תוך שנייה הכל נחסם.   מר מיכלס גיל:  
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אם יש שיפורים, דברים, תגידו.   מר דאלי משה:  

 

אנחנו מסתדרים, זה בסדר. אני אגיד לך, אם אמא  גב' אפרת מועלם:  

נפטרה לא עלינו והילד עדיין מחזיק, אז אם התושב הנחמד לא יתלונן השכן, אז 

ויגיד.   הוא גם חצי שנה לא יבוא 

 

זה מה שאני אומר, זה לא צריך לעבוד ככה.     : מר יעקובי ירון

 

בואו נצא מהנחה, שכאלה שמנצלים לרעה את הטוב  מר מיכלס גיל:  

שלנו-  

 

  . הם מנצלים, ברוך ה' גב' אפרת מועלם:  

 

למה לא קבעתם גם מנגנון או מלשינון-   מר מיכלס גיל:  

 

אבל יש.   גב' אפרת מועלם:  

 

אין פה. לא ראיתי מנגנון כזה. שאם מישהו פונה ואומר  מר מיכלס גיל:  

  . 'תשמע, הבחור הזה והזה רץ מרתון'

 

אתה לא צריך, זה קיים, אני כל יום שם. זה קיים.   גב' אפרת מועלם:  

 

זה שאת עושה את זה, זה בסדר.   מר מיכלס גיל:  
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לא פספסתי אחד, תאמין לי.   גב' אפרת מועלם:  
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  . . אבל זה כתוב ב. מר מיכלס גיל:  

 

  . . אפרת, לא צריך לענות. מר ישראל גל:  

 

לא צריך לענות? טוב.   גב' אפרת מועלם:  

 

מנגנון ולא מנגנון, וקיים או לא קיים. אני לא מכיר  מר ישראל גל:  

  . מנגנון של מלשינון

 

הכל טוב.   גב' אפרת מועלם:  

 

לא, אני לא אמרתי. אני אומר שתן לאזרח, שחושה  מר מיכלס גיל:  

שמישהו מנצל לרעה, שיפנה אליה בצורה מסודרת.  

 

פונים, פונים.   גב' אפרת מועלם:  

 

נותן לך עצת אחיתופל.   ראש העיר, הוא  גב' אלונה בומגרטן: 

 

  . ... שאם מישהו סתם מנצל... להוריד לו את התמרור. מר מיכלס גיל:  

 

אוי, מה זה מלשינון? זה נורא ואיום.   גב' אלונה בומגרטן: 

 

לעשות מלשינון על סוג של אנשים שנחשבים נכים  מר ישראל גל:  
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ולפרסם את זה-  

 

אם הם מנצלים לרעה ולוקחים לי מקום חנייה-   מר מיכלס גיל:  
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זה דבר שהוא לא נשמע.   מר ישראל גל:  

 

תבקש מסמכים, לא תבקש מאנשים להלשין אחד על  גב' ארבל ליאת:  

 . השני

 

אני לא מבקש להלשין.   מר ישראל גל:  

 

אבל איך אני אדע לבקש מסמכים? הוא צריך לבוא  מר מיכלס גיל:  

  . ולהגיד לי 'שמע, הבן אדם רץ מרתון'

 

הכל בסדר, זה לא האישיו.   גב' אפרת מועלם:  

 

אנחנו לא מקימים מלשינון.   מר ישראל גל:  

 

שנים, זה אוטומטית פג.    3 יש  מר אופיר שי רובין: 

 

שנים, פג, נגמר. כמו שרובין אמר, מצוין.    3 מר ישראל גל:  

 

אבל צריך להתחיל עכשיו, צריך להתחיל עכשיו.   גב' ארבל ליאת:  

 

רובין צודק.   גב' אלונה בומגרטן: 

 

Dummy Text
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רצית לשאול שאלה, בבקשה.   מר ישראל גל:  
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אפרת אמרה שיש לה מענה, אז אני מחכה.   גב' ארבל ליאת:  

 

יש לי מענה. את שאלת את שאלת התשלום. נושא  גב' אפרת מועלם:  

התשלום עבור התמרור.  

 

אגב, אנחנו מממנים את צביעת הכביש, את התקנת  מר ישראל גל:  

העמוד. מה שמדובר, זה רק על השלט שכתוב למעלה, שאותו הם יכולים מחר 

לעבור דירה ולקחת אותו למקום אחר שהם יתקינו אותו עם המספר של האוטו ועם 

הכל. זה מה שמדובר.  

 

כמה עולה השלט?    גב' ארבל ליאת:  

 

  .₪  200 מר ישראל גל:  

 

 .₪  146 לא, לא.  גב' אפרת מועלם:  

 

  .₪  146 מר ישראל גל:  

 

אבל למה שהתושב שלא משתמש בשלט הזה, ישלם עליו?  מר דאלי משה:  

אם מדובר במישהו ברווחה, אם מישהו מהרווחה, בסדר.  

 

בשביל זה אני אומרת, כמו ברווחה שאנחנו מתנהגים,  גב' קניסטר כוכבה: 

  . . להביא את כל הממצאים שלו, לשבת ולדון ב.
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לא משנה השלט. אני אומר, למה אני תושב, שלא  מר דאלי משה:  
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משתמש בשלט הזה, אני צריך לשלם לבן אדם על השלט?  

 

  . . אתה גם לא משתמש ב... ואתה משלם. גב' ארבל ליאת:  

 

דקה. אבל עירייה לא משלמת על ה-   גב' אפרת מועלם:  

(מדברים ביחד)  

 

תגיד לי רגע, צבע אתה משתמש?   גב' ארבל ליאת:  

 

מה זה צבע?   מר דאלי משה:  

 

אדום, אתה משתמש?   לצבוע את החנייה בכחול- גב' ארבל ליאת:  

 

כן.   מר דאלי משה:  

 

ליאת, את שאלת, תני לי לענות.   גב' אפרת מועלם:  

 

אבל הצבע הזה אני יכול מחר, הבן אדם עבר דירה.   מר דאלי משה:  

 

אבל החוק, אבל החוק.   גב' תמרה שיפרין:  

 

מה החוק אומר?   גב' ארבל ליאת:  

 

בערים אחרות הם משלמים את הצבע, את העמוד, את  מר דאלי משה:  

הכל.  
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לא בערים.   גב' ארבל ליאת:  
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שנייה, ליאת, תני לי, משה, דקה.   גב' אפרת מועלם:  

 

מה החוק אומר? לא בערים אחרות.   גב' ארבל ליאת:  

(מדברים ביחד)  

 

תווים כאלה   50 ₪, אם יש לנו היום   150 ליאת, באמת,  מר ישראל גל:  

₪, הזמן שאנחנו מבזבזים זמן-    4,000 בשנה שאני מניח שיירדו, אנחנו מדברים על 

 

  . נכון גב' קניסטר כוכבה: 

 

אבל תנו לי להזמין. הכינותי מראש.   גב' אפרת מועלם:  

 

בואו, יש לנו תיכף מבצע נרחב בעזה.   גב' אלונה בומגרטן: 

 

הסיפור הוא כזה. העירייה לא גובה כסף עבור התמרור.  גב' אפרת מועלם:  

תנו לי דקה.  

(מדברים ביחד)  

 

ונגמור?   אז למה אתם לא מורידים את הסעיף הזה  גב' ארבל ליאת:  

 

העירייה לא גובה שום כסף עבור התמרור. לא היה לי  גב' אפרת מועלם:  

  . אחד שהתלונן
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  . . .. מחר הוא יקבל אותו למקום שמישהו אחר. אבל זה. מר ישראל גל:  
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וואו, הוא מה זה יתעשר מזה. לוחית עם המספר זה מה  גב' ארבל ליאת:  

אקונומי.   שישנה לו את המצב הסוציו-

 

ליאת, אז תתפלאי, תתפלאי. אנשים ככה, ברגע שאני  גב' אפרת מועלם:  

יודעת שמישהו או נפטר או עוזב דירה, אני ישר מציעה להם את התמרור לפני, אני 

אתם רוצים את  מתקשרת ומבררת, יש לי את כל מספרי הטלפונים, ושואלת – 

התמרור? תדעי לך, בעיקר לאנשים שנפטרו, אנשים רוצים את התמרור. הם רוצים.  

 

אז מי שרוצה את התמרור, שישלם.   גב' ארבל ליאת:  

 

למה? לא. למה?   גב' אפרת מועלם:  

 

  .₪  4,000 נו, באמת,  גב' ארבל ליאת:  

 

עוד פעם, העירייה לא גובה את הכסף, אנחנו לא לוקחים  גב' אפרת מועלם:  

נותנים עמוד,  מספקים את הסימון, מספקים את  את זה. הוא משלם, אנחנו 

החידוש.  

 

זה קטנוני ברמות.   גב' ארבל ליאת:  

 

זה לא קטנוני.   גב' אפרת מועלם:  

 

זה קטנוני.   גב' ארבל ליאת:  
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זה נהוג. דרך אגב, ביהוד עכשיו-   גב' אפרת מועלם:  
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למה לא לוותר על זה?     : מר יעקובי ירון

 

למה? כי הם מרגישים  שייכות לזה וזה כן טוב להם,  גב' אפרת מועלם:  

והם עוזבים את המקום, עוזבים דירה, הם רוצים את זה.  

 

אז מי שרוצה, שישלם.   גב' ארבל ליאת:  

 

לא, לא, לא. או ככה או ככה.   גב' אפרת מועלם:  

 

 . . תאמיני לי. המגן שקיבלו עכשיו. גב' ארבל ליאת:  

(מדברים ביחד)  

 

אף אחד לא התווכח איתי על זה. ביהוד דרך אגב, עכשיו  גב' אפרת מועלם:  

65%, הם לוקחים את הכסף.   הם העלו ל-

 

₪ האלה. אבל   140 אנחנו יכולים לוותר. עזבי אותי מה- מר ישראל גל:  

₪ לשנה, הגזבר יעמוד בזה. אפילו... שהוא צריך ללכת הביתה, זה זמן יותר   5,000

ארוך.  

 

כל הכבוד לראש העיר שנענה להצבעת האופוזיציה,  מר מיכלס גיל:  

תודה.  

 

עם כל הכבוד, אנחנו רוצים לאמץ את התקנון כמו  מר ישראל גל:  

שנים יצטרכו לחדש, כמובן מי שיודע. מי בעד?    3 שהוא, שכל הוותיקים תוך 
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רגע, בהורדת הסעיף?   גב' ארבל ליאת:  
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תודה רבה.   כן. מי בעד? פה אחד,  מר ישראל גל:  

 

הוחלט פה אחד לאשר שינוי נהלים להקצאת חנייה שמורה לרכב  החלטה: 

נכה. 

פה אחד.   בעד   

 

 . ן אישור חדרי שנאים )טרפו( מתחם אריאל שרו  .8

 

אישור חדרי שנאים טרפו, מתחם  עברנו לסעיף הבא –  מר ישראל גל:  

אריאל שרון. יש למישהו שאלות?  

 

אפשר לראות בסעיף הבא של הפקחים מי  לא, רק אם  גב' ארבל ליאת:  

אלה.  

 

לא, זה הסעיף אחריו, באריאל שרון בשכונה שאנחנו  מר ישראל גל:  

. ציבוריים. הסכם שהוא סטנדרטי, כמו כל הטרפו  בונים אנחנו עושים חדרי טרפו..

נותנים. מי בעד? פה אחד. תודה רבה.    שאנחנו 

 

 . ן הוחלט פה אחד לאשר חדרי שנאים )טרפו( מתחם אריאל שרו החלטה: 

פה אחד.   בעד   

 

שונות.    .9
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 . . עכשיו בבקשה, איפה הפקחים האלה? אבי אורן ת.ז. מר ישראל גל:  
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  .025474040 התווסף מפקח חדש לצוות השיטור העירוני 

 

הוא עובד כבר?   גב' ארבל ליאת:  

 

הוא עכשיו מתחיל לעבוד. לדעתי הוא מתחיל לעבוד  מר ישראל גל:  

ביום ראשון הקרוב.  

 
הוא מתוך העירייה?   גב' ארבל ליאת:  

 

מה? חדש.   מר ישראל גל:  

 

לא, השם נשמע לי מוכר, אני שואלת אם זה מישהו  גב' ארבל ליאת:  

שהיה בעירייה ועובר לפיקוח.  

 
אני לא מכיר.   מר ישראל גל:  

 

יצא למכרז.   לא, עכשיו  מר חיים סופר:  

 

תושב העיר?  מר מיכלס גיל:  

 

אין לי מושג. ממש.   מר ישראל גל:  

 

לא בוחנים מישהו אם הוא תושב העיר.   מר חיים סופר:  

 

גיל, אתה יודע שאסור גם לכתוב את הכתובת, וגם לא  מר ישראל גל:  

גיל.  
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ומגדר גם לא?   מר מיכלס גיל:  
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גם לא מגדר.   מר חיים סופר:  

 

כן, אנחנו כבר יכולים לדעת, כי  אבל אחרי שמתקבלים –  מר ישראל גל:  

הם חותמים כרטיס עבודה.  

 
חבר מרכז הליכוד?   גב' אלונה בומגרטן: 

 

בכל זאת, מראיינים את הבן אדם.   מר אופיר שי רובין: 

 

ז.  038311619.. שי שלומי עבודי  ת. נחום כרמלי ת.ז.  מר ישראל גל:  

של מפקח  201311495. אלה שלושת הפקחים. אנחנו רוצים לתת להם הסמכה 

עירוני.  

 

לשיטור העירוני או לפיקוח?     : מר יעקובי ירון

 

לפיקוח. גם בשיטור העירוני הוא צריך לקבל הסמכה של  מר ישראל גל:  

פיקוח.  

 

כן, אבל הם מתעסקים בדברים אחרים.     : מר יעקובי ירון

 

רק פיקוח.   גב' ארבל ליאת:  

 

מי בעד. פה אחד.   מר ישראל גל:  
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הוחלט פה אחד לאשר פקחים כפי שפורטו לעיל.   החלטה: 
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פה אחד.   בעד   

 

תודה רבה לכולם, שיהיה לנו לילה שקט, חג שמח.  מר ישראל גל:  

 

סיום הישיבה! 
 
 
 

 

 _______________  ______________
ישראל גל  חיים סופר 

ראש העירייה  מנכ"ל העירייה 
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קובץ החלטות 
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אישור החלפת חברים בוועדות עירייה:    .5

וידס.  ועדת מכרזים: רובין אופיר שי במקום שי   

ועדת כספים: אתי כהן מ"מ במקום יעל הרציקוביץ.   

ועדת משנה לתכנון ובנייה: אתי כהן מ"מ במקום יעל הרציקוביץ.   

 

הוחלט פה אחד לאשר אישור החלפת חברים בוועדות עירייה:   החלטה: 

וידס.   ועדת מכרזים: רובין אופיר שי במקום שי   

ועדת כספים: אתי כהן מ"מ במקום יעל הרציקוביץ.   

ועדת משנה לתכנון ובנייה: אתי כהן מ"מ במקום יעל הרציקוביץ.   

פה אחד.   בעד 

 

אישור קריאת שם רח' על שם בצלאל גרינברג )לאחר אישור ועדת שמות   .6

 .)4.8.19 מיום 

 

הוחלט פה אחד לאשר  קריאת שם רח' על שם בצלאל גרינברג.  החלטה: 

פה אחד.  בעד   

 

אישור לשינוי נהלים להקצאת חנייה שמורה לרכב נכה.   .7

 

הוחלט פה אחד לאשר שינוי נהלים להקצאת חנייה שמורה לרכב  החלטה: 

נכה. 

פה אחד.   בעד   

 

 . ן אישור חדרי שנאים )טרפו( מתחם אריאל שרו  .8
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 . ן הוחלט פה אחד לאשר חדרי שנאים )טרפו( מתחם אריאל שרו החלטה: 
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פה אחד.   בעד   

 

שונות.    .9

 

הוחלט פה אחד לאשר פקחים כפי שפורטו לעיל.   החלטה: 

פה אחד.   בעד   

 

 

 

 

 
 

 _______________  ______________
ישראל גל  חיים סופר 

ראש העירייה  מנכ"ל העירייה 
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