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מלכה רון
כהן נפתלי
כחלון עמי
בומגרטן אלונה
יעקובי ירון
מיכלס גיל
קניסטר כוכבה
דאלי משה
ארבל ליאת
יהודה מעיין
אתי כהן
איילת דן
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 חבר המועצה -חבר המועצה

מוזמנים קבועים:
גדי לייכטר
טירנה ססי
אלון רום
שימי זהבי
אנדה בר
ניר טאקו

 מנכ"ל העירייה גזברית העירייה יועץ משפטי מבקר העירייה מהנדסת העיר -עוזר ראש העיר
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על סדר היום:
.1

דיווח ראש העיר.

.2

הצעות לסדר:
א.

דיון בנושא מיקום חטיבת פרס  -הצעה של ליאת ארבל.

ב.

דיון בנושא מיקום חטיבת פרס  -הצעה של גיל מיכלס.

ג.

דיון בנושא העמדת שילוט על מבנה הצופים  -הצעה של ירון יעקובי.

ד.

דיון בנושא מחירים שונים בבריכת השחייה של תושבי העיר  -הצעה
של עמי כחלון.

.3

סעיף 9א'  -דיון בנושא הגרלת דירות בפרויקט בר יהודה ,על פי בקשת חברי
המועצה :ליאת ארבל ,גיל מיכלס ,אתי כהן ,איילת דן ,יהודה מעיין ואיציק
ציזר.

.4

אישור תב"ר תרומה (מבנה שחמט) ע"ס  ₪ 600,000ושינוי מקורות המימון
לעדכון תרומה מקרן היסוד ע"ס  600,000דולר על פי הסכם תרומה.

.5

אישור הגדלת תב"ר ( )3035מרכז טניס ב 1-מיליון .₪

.6

אשרור ביטול חלק מהפקעה על פי תכנית תמ"מ ,357/גוש  ,495חלק מחלקה
 , 234בכפוף לאישור משרד הפנים (בהמשך להחלטה מיום  5.2.18ישיבה
מספר .)65/2018

.7

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות.

.8

אישור הגדלת ערבות למסגרת אשראי לבריכת השחייה על סך ₪ 900,000
ושעבוד פיקדון העירייה על סך  1.4מיליון .₪

.9

אישור חוזה אישי למר יאיר מנור ,מנהל מערכות מידע ומחשוב 40% ,שכר
מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

.10

שונות.
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.1

דיווח ראש העיר.

מר ישראל גל:

ערב טוב .אנחנו ערב ערב יום הזיכון וערב ערב יום

העצמאות .מחר טקס יום הזיכרון .חברי המועצה ,ובטח גם הקהל שפה מוזמן.
חברי המועצה מתבקשים להגיע עד  , 19:45כדי שהמקומות יהיו מסודרים .והציבור
מוזמן גם כן להגיע אפילו ב , 19:30-יהיה טקס מכובד ומרשים .חגיגות יום
העצמאות כסדרם .והשנה צירפנו אפילו ...נוסף לרגל חגיגות שנות ה ,70-ויהיה
שמח בעיר.
יום שישי הקרוב ,קיבלתם הזמנות ,יש טקס של חלוקת בית השחמט .שבאים כל
התרמים מקולומביה ,קבוצה של  30תורמים שתרמו את ה 2.5-מיליון שח2.4 ,
מיליון שח .ואנחנו עושים להם טקס קבלת פנים והסרת הלוט מעל השלט הגדול
שאנחנו קראנו למרכז ,ומקווים שנוכל להוציא מהם עוד קצת תרומות לטובת
העיר ,לטובת פיתוחה של העיר ושגשוגה.
שבוע הבא ,ב ,25.4-יש את ה צגת תכנית המתאר הכללית,

לפני שהיא עוברת

לוועדה המחוזית להמשך דיונים .הציבור מוזמן ,ובוודי שחברי המועצה גם כן
מוזמנים לראות את תכנית המתאר על כל היבטיה ועל כל תכנוניה ,ועל כל מה
שעבדו פה בשנה וחצי האחרונות.

.2

הצעות לסדר:
א .דיון בנושא מיקום חטיבת פרס  -הצעה של ליאת ארבל.

ב .דיון בנושא מיקום חטיבת פרס  -הצעה של גיל מיכלס.

מר ישראל גל:

יש לנו כאן כרגע  2הצעות לסדר מטעם האופוזיציה ו2-

הצעות לסדר מטעם הקואליציה .אז אנחנו נתחיל בהצעות לסדר .אני מבין גיל
וליאת שאתם רואים כל אחד את ההצעה לסדר שלו בנפרד.
4

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר  67/18מיום 16.4.18

מר מיכלס גיל:

לא ,אין לי שום בעיה.

מר ישראל גל:

בסדר גמור.

גב' ארבל ליאת:

כן ,אפשר לעשות אותן יחד.

מר ישראל גל:

אתם רוצים לעשות אותם ביחד ,אין לי בעיה שתעשו

אותם יחד .אבל זו אותה תוצאה.

מר מיכלס גיל:

אתה אומר הרשות נתונה והתוצאה ידועה.

גב' ארבל ליאת:

הרשות לא נתונה.

מר ישראל גל:

בבקשה ,זכות הדיבור שלכם.

גב' ארבל ליאת:

אני ביקשתי להביא לדיו ן את המיקום של חטיבת פרס...

היות והמצב בשטח ,כפי שאני רואה אותו ,וגם חבריי לאופוזיציה ,לא בדיוק ברור
לנו איך אנשים...

מר ישראל גל:

רק אני אגיד מילה אחת .אם אתם מאחדים את זה ,נכון

שהצעה לסדר היא  10דקות ו 10-דקות ,צד צד ,לצורך העניין יהיה לכם רבע שעה
לשנ יכם ביחד אם אתם רוצים .אין לי בעיה לתת לכם עוד  5דקות .את הצד שלנו
של הקואליציה ,זה יהיה  10דקות ,ימשיך להיות ,אם אנחנו מאחדים את ההצעות.
רק לשמור על הכללים של לוחות הזמנים.

גב' ארבל ליאת:

יש מישהו שלוקח זמנים?
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מר ישראל גל:

הנה טאקו פה שלוקח שמנים.

גב' ארבל ליאת:

מעולה.

מר ישראל גל:

בבקשה .המיקום של החטיבה כמו שהוא נמצא היום ,לא

כל כך ברור איך חשבו מי שהחליטו ,שהוא מתאים ביחס להתקדמות של הבנייה
בבר יהודה .אני לא מקריאה את כל  3העמודים ,כי אני יוצאת מתוך נקודת הנחה
שקראתם וזה גם מופיע בפרוטוקול ,אז אני לא אלאה אתכם בפרטים .אני כן רוצה
לשים דגש על כמה דברים מסוימים ,כמו העובדה שהכניסה לחטיבה המיועדת,
נמצאת מול הכניסה לאתר הבנייה של בר יהודה.
צירפתי תמונות של מה שקורה היום באזור הדרומי יותר ,סביב התמ"א  38בקרבת
בית ספר רימונים ,עם מדרכות חסומות ומש איות שמגיעות בשעה שמורידים את
התלמידים ,ונוצרים שם עומסי תנועה .מדרכות חסומות לא מאפשרות לילדים
להגיע בצורה בטוחה לתוך בית ספר .והאכיפה כמו שהיא כיום ,לא מבטיחה את
שלום הילדים .ההורים צריכים לדעת שהם יכולים לסמוך עלינו ,צריכים לדעת
שאם הילד יוצא מהבית ,הוא גם יגיע בשלום לבית ספר .והאחריות שלנו זה לדאוג
שזה יקרה ,בצורה הנכונה ביותר .אין מחלוקת שצריך פה חטיבה שלישית ,אני
חושבת שזה משהו שידוע מראש.
הדיון נועד למעשה לגבי על העיתוי של הפתיחה .לא ברור למה ,אם כבר  3שנים
יודעים שצריכים חטיבה נוספת ואין מחלוקת על העניין הזה .זה לא מתוכנן מבעוד
מועד ,למבנה שהוא הרבה יתר ראוי והרבה יותר הולם לתלמידים .יש כמה חלופות
שעלו ,מעבר לאופציה של המרבד .וכמו שציינתי בהצעה שלי ,אני לא יודעת ,לפחות
כחברת מועצה ,האם יועץ תנועה בחן את סביבת בית הספר ,האם נעשה איזשהו
סקר של זיהום ,רעש ואוויר .אני כבר אומרת ,טאקו ,אני מפצלת את הדברים שלי,
אני לא עכשיו מנצלת את כל הזמן .אז לא יודעת איך אתה לוקח זמנים ,אבל אני
מתריעה למפרע.
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מר ישראל גל:

אנחנו שומעים אותך בהקשבה.

גב' ארבל ליאת:

בסדר גמור ,אני רק אומרת.

מר ישראל גל:

בהקשבה רבה ,ליאת.

גב' ארבל ליאת:

אני לא מנצלת את כל הזמן שעומד לרשותי כרגע .הנושא

של הסדרי הבטיחות ,זיהום אוויר ,וזיהום רעש מאוד-מאוד אקוטיים .את הצעת
ההחלטה שלי אני אקריא אחרי שגיל ידבר ואחרי שננהל דיון ,לא כרגע.

מר ישראל גל:

אני חוזר ,הצעות לסדר ,מציגים את זה  2אנשים ,הצד

שלכם .לא מתקיים דיון .אנחנו משיבים ,ואחרי זה מביאים הצעה כנגד הצעה...

מר מיכלס גיל:

ההצעה שלי לא מתייחסת רק להיבט הרגעי כרגע ,שיש

בעיה רצינית עם מתחם הבנייה של הפינוי-בינוי ,אלא גם מעבר לזה .אני מזכיר
לכולם את הבלגן שהיה כאן בעיר בנושא השי בוצים של התלמידים ,וההתמרמרות
של חלק מההורים בשכונות רייספלד ועבר הירדן ,ושהילדים שלהם צריכים לנדוד
לחטיבה מרוחקת למרות שיש להם מתחת לבית חטיבה קרובה .זה לא היה מצב
שהיה קיים קודם ,כי כולם הלכו לאותה חטיבה.

מר רון מלכה:

מרוחקת זה עניין יחסי .זה לשיטתך היא מרוחקת.

מר מיכלס גיל:

אני מתאר את הלכי הרוח של חלק מתושבי העיר .לא

נכנס עכשיו לדיון האינטגרטיבי ,כן אינטגרציה ,לא אינטגרציה .במסגרת
החיפושים אחרי פתרונות ש  ...מקסימום אנשים בעיר .העלינו את האפשרות לעשות
העתקות שהחטיבה תהיה בבית ספר שילה .ובית ספר שיל ה יעבור או למבנה של
הדמוקרטי והדמוקרטי ...למרבד.
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מר ישראל גל:

הם לא יסכנו את החיים שלהם?

מר נפתלי כהן:

סליחה ,סליחה.

מר ישראל גל:

נפתלי ,נפתלי.

גב' קניסטר כוכבה:

תן לו להתבטא.

מר ישראל גל:

נפתלי ,זה הזמן שלהם.

מר מיכלס גיל:

אני לא מבדיל בין דם לדם.

מר רון מלכה:

לתלמידי שילה אין זיהום אוויר.

מר ישראל גל:

אין זיהום אוויר ,אין סכנת חיים ואין ...זה הכל.

מר מיכלס גיל:

יש זיהום אוויר? אז תסגור ,אז אל תאפשר את החטיבה

שם.

מר רון מלכה:

תציג ,תציג.

מר נפתלי כהן:

אתה תמכת בזה בעבר.

מר ישראל גל:

די ,נפתלי .אנחנו רוצים להתקדם.

מר מיכלס גיל:

נפתלי ,זה שצעק עכשיו מולי ,אני העליתי בפניו את
8
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הרעיון הזה ,והוא אמר שזה רעיון מצוין .אני הצעתי את זה בקואליציה.

מר רון מלכה:

אתה משקר ,אתה משקר .אתה משקר כרגיל.

מר מיכלס גיל:

אני משקר כרגיל?

מר רון מלכה:

ברגיל אתה משקר.

מר מיכלס גיל:

למה אתה מתנפח כמו טווס?

מר רון מלכה:

מה אתה מבלבל את המוח? אתה לא הצעת שום דבר.

אתה פתאום מציע עכשיו כשאתה באופוזיציה.

מר ישראל גל:

הנה ,ירון יודע שהוא התנגד .תגיד.

מר יעקובי ירון:

אני הצעתי את זה עוד בקו אליציה ,אתה התנגדת.

מר ישראל גל:

בדיוק.

מר מיכלס גיל:

אם הצעת ,אז מצוין ...שניהלתי ,סגן ראש העיר,

שאחראי על ה-

מר רון מלכה:

 ...אל תחזור על זה ,כי אתה משקר ,גיל.

מר מיכלס גיל:

אז אני משקר ,מה לעשות? נאמר לי במפורש שזה פתרון

מצוין ,רק שאי א פשר יהיה להיערך לו בשנה הזאת .אני משקר?
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מר רון מלכה:

כן.

מר מיכלס גיל:

בסדר .מכיוון שאני למקליט את השיחות שלי איתך ,אז

אני משקר.

מר רון מלכה:

גם אני לא מקליט את השיחות איתך.

מר מיכלס גיל:

בסדר ,מצוין .אז טעיתי לחשוב שזה מה שאתה חושב.

מר רון מלכה:

תקריא את ההצעה שלך ,גיל.

מר מיכלס גיל:

בסדר ,אני מקריא את ההצעה שלי .אני אנמק אותה גם.

מר רון מלכה:

תנמק ,ראש העיר הבא.

מר מיכלס גיל:

התלמידים של בית ספר שילה ,הדם שלהם לא יותר

כחול או לא יותר אדום מהתלמידים של ,-רק שנייה ,נפתלי ,אל תפריע לי .רוב
תלמידי בית הספר שילה מ גיעים לבית הספר בהסעות מסודרות .נכון? אני שואל
אותך ,אתה אחראי על הזה.

מר ישראל גל:

לא ,מה פתאום.

מר מיכלס גיל:

אז תספור כמה מגיעים וכמה לא .רוב תלמידי ביתה ספר

שילה ,לא גרים ליד בית הספר .אותו דבר לגבי הדמוקרטי ,שאני מזכיר לכם שהוא
התחיל בכפר אזר בכלל .והדמוקרטי ישמח לעבור למרבד.

מר רון מלכה:

כשהוא יעבור ,זה לא יהיה אתר בנייה כבר.
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מר מיכלס גיל:

להעביר את בית ספר שילה למבנה של בית הספר

הדמוקרטי היום ,ליד בית הכנסת הגדול ,זה בר ביצוע לפי כמויות התלמידים ,אלא
אם תתקן א ותי .יכול להיות שתגיד שזה לא .לפי מה שאנחנו בדקנו ,לא צריכה
להיות בעיה ,ואז גם הדם שלהם לא יהיה דם יותר אדום .אין שום הבדל עם
ההסעות ,או התלמידים מגיעים לבית הכנסת הגדול ,ליד בית ספר ...או מגיעים
לבית ספר שילה .ובית הספר הדמוקרטי ,כמו שירון אמר ,לא יתנגדו לעבור למרבד
לדעתי ,יכול להיות שאני טועה.

מר נפתלי כהן:

תנהל משא ומתן איתם.

מר מיכלס גיל:

אני חושב שההצעה הזאת לעשות את הניוד הזה ,קודם

כל ,היא ברת ביצוע כבר בשנת הלימודים הזאת ,בייחוד שאנחנו מדברים על חטיבה
חדשה שהיא צומחת ,אין כוונה לאכלס את כל השכבות במכה אחת ,אלא לתת לה
לגדול .אז אם תצטרך מר מלכה לעשות התאמות כאלה או אחרות במבנה ,אאפשר
יהיה לעשות את זה בהמשך .הן פוטרות את ההתמרמרות שקיימת ,לפחות בקרב
חלק מהאוכלוסייה .יפתרו לך את כל הבעיות האלה ,אם תעשה את החטיבה הזאת
כחטיבה ספורטיבית ,אז אני מניח ש יעמדו בתור כדי להירשם אליה .גם אז לא
תהיה לך בעיה למלא אותה.

מר רון מלכה:

מאיפה אתה יודע שלא יעמדו בתור לחטיבה חדשה?

איפה שהיא ממוקמת היום ,אתה בכלל יודע מה הולך להיות שם?

מר מיכלס גיל:

אני לא יודע מה הולך להיות שם.

מר רון מלכה:

למה אתה מעריך ששם יבחרו ויעמדו בתור ,והחטיבה

החדשה במקומה הנוכחי לא יעמדו בתור? אתה אפילו לא מעורה במה שקורה שם
11

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר  67/18מיום 16.4.18

בתהליך ועדת ההיגוי ,שאתה כבר יודע ששם יבחרו ובמקום החדש לא.

מר מיכלס גיל:

אני לא יודע כלום ,אני רק שומע את הלך הרוח בציבור.

מר רון מלכה:

אתה שומע חלק מהלך הרוח.

מר מיכלס גיל:

אני שומע חלק ואתה שומע את הכל .יכול להיות ,אתה

שומע את מה שנוח לך.

מר רון מלכה:

אני שומע את כולם ,זה ההבדל ביני לבינך .את כולם אני

שומע.

מר מיכלס גיל:

אני שומע גם את כולם.

מר רון מלכה:

אתה שומע אולי פלח אחד ,אני שומע את כולם .אני

מאזין ומקיים דיאלוג עם כולם ,גם עם שילה וגם עם רייספלד ,וגם עם עבר הירדן
ועם כולם .ומה שקראת בלגן ,זה לא היה בלגן ,זה היה דיאלוג מאוד תרבותי,
מאוד מסודר .הכל היה בסדר.

מר מיכלס גיל:

אבל למה אתה מתגונן?

מר רון מלכה:

אני לא מתגונן .אני מגיב לשטויו ת שאתה מדבר.

מר מיכלס גיל:

אני לא מקיים דיאלוג עם אף אחד.

מר ישראל גל:

גיל ,אתה רוצה להתקדם.
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מר מיכלס גיל:

לא מזה שאפילו ראש העיר קיבל פניות מאנשים והוא

לא ענה עליהן ,לפחות עד לשעה  17:00אתמול ,לגבי בית הכנסת שקיים שם גם .גם
לזה אנחנו מודעים.

מר ישראל גל:

גיל ,תודה רבה.

מר רון מלכה:

בוא תציע.

מר מיכלס גיל:

ההצעה שלי היא מאוד ברורה ,להעתיק ,החל משנת

הלימודים הבאה ,את בית ספר שילה למבנה של בית הספר הדמוקרטי ,להעתיק את
בית הספר הדמוקרטי למרבד ,ולהעתיק את החטיבה לפתוח אותה ולנלה אותה
ולבנות א ותה כחטיבה מתפתחת במבנה של בית ספר שילה.

קהל:

למה אתה חושב?...

מר ישראל גל:

לא להתערב קהל.

קהל:

 ...אוכלוסייה דתית.

מר מיכלס גיל:

אני לא חושב.

מר ישראל גל:

קהל ,אני איאלץ לסגור לכם את הדלתות.

מר מיכלס גיל:

זה שהלעיטו אותך בזה ,זה לא רלוונטי.

מר רון מלכה:

זו תפיסת העולם של המפלגה...
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מר ישראל גל:

קהל ,אני מבקש ,אני אסגור לכם את הדלתות .כן.

מר מיכלס גיל:

ורון מלכה ,חבל שאתה...

(מדברים ביחד)
מר ישראל גל:

כן ,ליאת.

גב' ארבל ליאת:

עוד כמה משפטים.

(מדברים ביחד)
מר ישראל גל:

ח בר'ה ,אני אסגור את הדלתות .אל תדברו עם הקהל גם

אתם.

גב' קניסטר כוכבה:

לא ,הוא חשב שהוא יאיר לפיד פה.

מר מיכלס גיל:

מה קשור יאיר לפיד פה?

גב' קניסטר כוכבה:

 ...יש עתיד.

מר מיכלס גיל:

בית ספר שילה היה שם באותו מבנה ...היום הוא בית

ספר קטן לצערי.

גב' קניסטר כוכבה:

אל תדאג ,אל תדאג.

מר ישראל גל:

כוכבה ,יש להם עוד  3דקות.

גב' קניסטר כוכבה:

אז תיתן את ה 3-דקות .תעבור ליש עתיד ,יש לך מקום

שם.
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מר עמי כחלון:

בית ספר שילמה עיצב את קריית אונו לפני שהגעת בכלל.

גב' קניסטר כוכבה:

לפני שנולדת.

מר עמי כחלון:

רק שתדע ,אתה צריך כבוד להצדיע לו.

גב' קניסטר כוכבה:

להצדיע להם.

מר מיכלס גיל:

מה זה שייך? תמשיך לזרוק סיסמאות.

מר עמי כחלון:

תמשיך ,תמשיך.

גב' קניסטר כוכבה:

זו לא סיסמא ,זו לא קלישה.

מר עמי כחלון:

 4אנשים הרימו לך טלפון ,הפכת את כל העולם .תעשה

לי טובה.

גב' קניסטר כוכבה:

יש להם אותן זכויות כמו לילדים שלך ולילדים שלי .יש

להם אותן זכויות ,אתם הזויים.

מר מיכלס גיל:

הצהרון לא היה מלא ,מה לעשות?

גב' קניסטר כוכבה:

פשוט הזויים.

מר ישראל גל:

כוכבה ,די .ליאת ,בבקשה.

גב' ארבל ליאת:

אני מחכה בסבלנות .כמה דברים .קודם כל ,לגבי ההזזה
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של המיקום של בית ספר שילה ,אני בהצעה שלי לא הצבעתי על מקום מסוים .בעמ'
 84בתכנית המתאר ,מצוין שבית הספר אמור לעבור מקום ,אבל לא מצוין איפה.

מר ישראל גל:

לא מצוין.

גב' ארבל ליאת:

לא מצוין לאן.

מר ישראל גל:

לא מצוין שהוא צריך לעבור.

מר רון מלכה:

בתכנית המתאר מצוינים המיקומים של מוסדות החינוך

העתידיים עד  ,2040לא כתוב מי יעבור לאן.

גב' ארבל ליאת:

רון ,אני הקפדתי לא להתפרץ לאף אחד.

מר ישראל גל:

כן ,אבל אנחנו מדייקים אותך.

מר רון מלכה:

לא ,אבל תד ייקי את הדברים.

גב' ארבל ליאת:

אני אומרת כמו שאני רואה בשקף .כתוב פה שבית הספר

אין לו...

מר ישראל גל:

אז את יכולה לקבל את מה שרון אמר .זה מה שכתוב.

מה שרון מר ,זה מה שכתוב.

גב' ארבל ליאת:

לא מצוין...

מר ישראל גל:

הוא מיועד כמוסד חינוכי.
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גב' ארבל ליאת:

נכון.

מר רון מלכה:

לא כתוב מי יעבור לאן ,לא התעסקנו בזה בתכנית

המתאר בכלל.
ליאת ארבל :בבדיקה שעשיתי עם מנכ"ל העירייה ,הבנתי שלומדים בבית הספר
 113תלמידים ,זה אומר כיתה בשכבה בממוצע ,מה שאומר ששטח בית הספר יכול
להכיל הרבה יותר תלמידים ממה שהו א מכיל היום .יש פתרונות ,יש אפשרויות,
אני רוצה להאמין שכולם דואגים לבטיחות של הילדים ,ורוצים שכולם ,חילוניים
ודתיים ,ילמדו בצורה האופטימאלית ביותר .הסוגיה המרכזית שאני מעלה כרגע,
זה שבחירת מיקום החטיבה ,לא נותן מענה בטיחותי לילדים שהולכים .אני לא
אומרת שצר יך להעביר עכשיו את שילה .אני גם לא כתבתי את זה באף מקום .אני
רוצה שתבחנו האם נכון להכניס למרבד ,בקונסטלציה הנוכחית של הבנייה ושל
הסכנות שהעליתי בהצעה שלי ,האם נכון ,אתם מוכנים לקחת על עצמכם את
האחריות ,להבטיח את בטיחות הילדים ,שאף אחד לא ייפגע ,וזאת הנקודה.

מר ישראל גל:

הצעת ההחלטה שלך היא דומה לזה.

גב' קניסטר כוכבה:

אותה גברת בשינוי הדרך.

מר ישראל גל:

 ...את שילה וזה הכל.

מר יעקובי ירון:

ומה עם חלוקת בית הספר ל 2-בתי ספר?

מר ישראל גל:

אני אענה.

מר נפתלי כהן:

התמונות מצד דרום ,לכיוון יאנוש קורצ'ק ,את פשוט

משקרת עם התמונות שלך.
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מר ישראל גל:

ברשותכם ,אי אפשר לפתח על זה דיון .אפשר להגיד פה

רק  . 2אני רוצה להגיד כמה מילים.

מר מיכלס גיל:

חברות וחברים ,האמת היא ,שמעתי בקשב רב את מה

שאמרתם .אני לפעמים חושב שאם הייתם מנהלים את העסקים שלכם ככה ,בעצם
לא הייתם מעזים לנהל את העסקים שלכם בצורה שאתם מדברים עליה .סיפור
המאבק של המרבד והשחרור שלו ,החל כבר לפני עוד שנתיים ושלש כשכולנו
הסכמנו עליו ,ויצאנו למאבק בוועדת החינוך של הכנסת ,והעלינו את הנהגות
ההורים ,ובאנו לכנסת ,ושכנענו את הכנסת .ומי היה שם בכל המאבק ,מי היה
שותף למאבק? גם אתה אדון גיל ,גם גברת ליאת ,הייתם שותפים למאבק הזה,
לבוא לפדות את בית הספר .אגב ,סליחה ,כולם היו שותפים .אני אראה שגם
האופוזיציה הצביעו על חלק מההצעות .וכל זה עשינו מאבק ,כי היה ברור
שבחטיבות הביניים אין מקום יותר .שורת הקרוואנים הלכה וגדלה משנה לשנה,
והלכנו ושחררנו את זה ,השקענו בזה כספים ומאבק בכנסת .לאחר מכן ,כשכבר
הגענו בכנסת להישגים ,אישרנו  300,000שח בתכנית מיוחדת לתכנון חטיבת
הביניים ,וכולם הצביעו על זה .ראו הפלא ,כולם הצביעו פה .עבר פה אחד לתכנן
את חטיבת הביניים במקומה הנ וכחי .והפלא ופלא ,לאחר מכן ,כשקיבלנו את
הפדיון ,גם אישרנו את התב"ר הכלכלי הכספי ,את התקציב לכך .ומה מסתבר ,כל
השולחן הזה הצביע עבור חטיבת בינתיים עם תקציב בלתי מבוטל .נכון שברובו
הוא על חשבון מדינת ישראל ,לטובת בניית חטיבת ביניים במקום .אנחנו מנהלים,
אנחנו חברי מועצה מנהלים ,יהודה מעיין .זה הכל .ואנחנו מתקדמים הלאה .וכבר
פדינו ,והתחיל הפינוי .ואז אפילו הבאנו את משפחת פרס וישבנו איתם ,אמרנו
'נקרא לחטיבה הזאת חטיבת פרס' .והפלא ופלא ,כבר כולם יודעים ,אחרי שאישרנו
תקציבים ,ואחרי שחתמנו הסכמים ,ואחרי שבאנו לכנסת  ,ואחרי שדיברנו עם
ההורים וחלק מההורים שפה היו איתנו בירושלים ,וראינו את המאבק הזה שיש פה
חטיבת ביניים ,מאשרים גם עם משפחת פרס ,שאנחנו קוראים לזה חטיבת שמעון
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פרס .ליאת היחידה שלא הייתה בדיון הזה ,וכולם יושבים ומצביעים והכל .והנה
מתחילים כבר להוציא את הכספי ם .זה לא כספים שלנו ,רבותיי .עד היום מדינת
ישראל ,בשביל ההסכם הזה שאנחנו חתומים איתם כדירקטוריון ,דירקטוריון של
העיר הזאת ,בשביל ההסכם הזה ,הלכה ופינתה מרבד שעלה להם עשרות מיליוני
שח .שכרו מבנה בלוד ,נאבקו בוועד העובדים שלהם .כולם בגלל מאבק שהיה לנו
בכנסת ,בגלל אלף וחד דברים .הלכו והעבירו אותם בעשרות מיליוני שח ,אישרו לנו
תקציב ,אישרו את התכניות ,אנחנו אחרי שאנחנו כבר אישרנו ,הדירקטוריון,
חתמנו על התחייבויות מול משרד החינוך שאנחנו הולכים לבנות .יושבים אגף
החינוך ,יושבות ועדות חינוך ,מדברים על השיטה ,הכל .והנה 2 ,הצעות
פופוליסטיות ,פופוליסטיות בלבד.

גב' ארבל ליאת:

 25 ...דקות...

מר ישראל גל:

לא להפריע לי ,אני בדיוק  10דקות ,עכשיו אני מדבר ,6

וההצעה שלי תבוא עוד מעט 2 .הצעות פופוליסטיות ,שחוץ מאשר בחירות ,אין בהן
שום דבר ,בטח שלא אחריות של דירקטורים ,ובט ח לא יושרה ציבורי .כי אם
נתפוס את איך שהתנהלנו עד היום ואיך אנחנו מגיעים לכאן היום ,אז אנחנו נראה
שגם לא מדובר על יושרה ציבורית .יותר חמור ,אם חס ושלום יעברו ההצעות
האלה ,יחילו עלינו סנקציות ממשרד החינוך ,ואלה שהלכו איתנו ,אלה שאנחנו
חתומים עליהם ,שזה יהיה נזקים בלתי הפיכים לעיר ,בשביל כמה פופוליזם כזה.
אני לא רוצה לדבר על מה שאנחנו מנסים להגיד בטיחות .איזה בטיחות? אם אנחנו
מפנים את הילדים של הדמוקרטי ,שמים אותם שם ,הם לא פחות בסכנות
בטיחותיות? הכל קשקושים .אם אנחנו עושים טרנספר לילדי שילה אז זה בסדר?
אנחנו צריכים להתנהל באחריות ,אנחנו צריכים להתנהל כמוסד ציבורי ראוי,
מוסד ציבורי ממלכתי.

גב' אתי כהן:

 ...את כל החטיבה מחדש.
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מר ישראל גל:

זה לא דיון ,זה לא דיון.

גב' אתי כהן:

אם אתה מדבר על אחריות ,למה לא נבנתה חטיבה...

מר רון מלכה:

תשאלי את קודמינו.

מר ישראל גל:

תשאלי את ראש העיר הקודם שלא הכין תכנית.

מר מיכלס גיל:

קיבלת משכורת.

מר עמי כחלון:

זה לא דיון.

מר מיכלס גיל:

גם אתה וגם הוא קיבלתם משכורת.

מר רון מלכה:

תשאל את קודמו ,אני לא ...בחינוך ,אל תבלבל את

המוח.
(מדברים ביחד)
גב' ארבל ליאת:

המורה שלי לפופוליזם קוראים לו ישראל גל.

מר ישראל גל:

זה לא דיון ,זה לא דיון.

מר יעקובי ירון:

אני רוצה את היועץ המשפטי ,מותר לי?

מר ישראל גל:

חבר'ה ,זה לא דיון ,זו הצעה.

גב' איילת דן:

גם ב 2014-החלטתם...
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מר מיכלס גיל:

תעלה את ההצעה שלך ,נו ,בחייך.

מר ישראל גל:

רגע ,מה אתה רוצה לשאול?

מר יעקובי ירון:

אם אנחנו עכשיו מעבירים את החטיבה הזאת?

גב' קניסטר כוכבה:

איזו חטיבה?

מר ישראל גל:

שאל ,שאל ,אותי אתה שואל?

מר יעקובי ירון:

אתה אמרת לי שי אפשר לעשות כזה דבר .אם המועצה

עכשיו תחליט-

מר מיכלס גיל:

עוד שנתיים הוא יעשה את זה ,אל תדאג.

גב' קניסטר כוכבה:

הוא לא יעשה את זה.

מר מיכלס גיל:

בדיוק כמו שברחבת השקד הוא עשה שנתיים אחרי.

מר עמי כחלון:

לא ,אתה עשית את רחבת השקד.

מר מיכלס גיל:

הוא עשה.

מר עמי כחלון:

לא ,אתה.

מר מיכלס גיל:

הוא עשה.
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גב' קניסטר כוכבה:

אתה ,אתה.

מר עמי כחלון:

אתה הורדת  200יח"ד ,הלכת ...אפילו לא הרמת אצבע

על זה .שחקן.
(מדברים ביחד)

מר עמי כחלון:

רק לקראת הסוף ,אתה רוצה לגרוף את הקופון .אין לך,

רק עשייה מראה תוצאה .שום דבר זול.

מר יהודה מעיין:

שאלו את היועץ המשפטי.

מר ישראל גל:

חברים ,דבר .אתה רצית לשאול? אתה רוצה לשאול את

אלון?

מר יעקובי ירון:

כן.

מר ישראל גל:

אלון ,אתה יכול לענות לו? חבר'ה ,או שאל שאלה ,אלון,

תענה בקצרה ,כי זה לא דיון.

(מדברים ביחד)
גב' קניסטר כוכבה:

אתה לא בשולחן לצערי.

גב' קניסטר כוכבה:

יהודה ,בוא אלינו.

עו"ד אלון רום:

ערב טוב לכולם .השאלה שנשאלתי היא מה ההשלכות

המשפטיות ,הכלכליות ,שצפויות למעבר.
22

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר  67/18מיום 16.4.18

מר יעקובי ירון:

לא ,קודם כל גם מה סמכותו של ראש עיר לעשות את זה.

מר ישראל גל:

של ביטול...

עו"ד אלון רום:

אני אומר שכעת ,מה שאנחנו מכירים את התהליך

שנעשה ,מדובר בתקציבים משמעותיים ,שהוצאו על ידי משרד החינוך ומשרדים
נוספים .אני חושב שאנחנו נהיה חשופים ,לדעתי גם בצורה משמעותית לתביעות-

מר ישראל גל:

סנקציות מיידיות ,איזה תביעות? סנקציות.

עו"ד אלון רום:

אני אומר את דעתי .רק רגע .אני אומר רק את דעתי.

השחרור של המרבד היה הליך קשה ומסומך ,תוך שאנחנו נטלנו על עצמנו
התחייבויות .אם אנחנו מפרים אותן ברגל גסה ,וכך זה מסתמן אם ההצעה תתקבל,
יש לזה בהחלט השלכות משפטיות.

מר מיכלס גיל:

איזו הפרה אתה מתכוון?

עו"ד אלון רום:

אנחנו בהחלט התחייבנו להקים שם את המרבד.

מר ישראל גל:

הם יגידו לך שלא התחייבנו גם ,זו ההתחייבות שלך...

מר מיכלס גיל:

זה לא לפי ההסכם?

עו"ד אלון רום:

זה לא פשוט ,גיל.

מר מיכלס גיל:

שום דבר לא פשוט .אני לא אמרתי שזה פשוט.
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עו"ד אלון רום:

ברור שאנחנו נהיה...

מר ישראל גל:

אני מציע שתלך תביא לי את המיליון  ₪שלא נתנו לי

משרד התחבורה עד היום ,שהתחלנו שבוע ימים לפני זה את העבודות .שבוע ימים.
א ,את המיליון  .₪כן ,זה הכל שקיבלנו .הכל קל לשבת ולדבר ,ואתם יודעים מה
זה מחויבויות מול ממשלה .א ז אי אפשר עירייה כאילו אנחנו אחרוני ,אתה יודע
מה ,אחרוני הבס טיונרים לא מתנהגים ככה ,סליחה אם העלבתי אותם .זה הכל.
לא חושב ככה .חברים ,אתם עומדים על ההצעה שלכם?

גב' ארבל ליאת:

בוודאי.

מר ישראל גל:

תודה.

גב' אתי כהן:

סליחה ,רק לענות לליאת ,האם נעשו בדיקות?...

מר ישראל גל:

בוודאי .א  -אני חייב להגיד לך .אני אענה גם על זה

בקצרה .כל מבנה ומבנה שנבנה בעיר ,בין אם הוא  4מ' מגן ילדים ,כפי שאנחנו
בונים עכשיו את כל שבט הצופים החדש ,שההורים של עבר הירדן ביקשו לסגור,
ושלא ייבנו את שבט הצופים החדש .אבל אז ז ה היה נוח לכולם ,ואף אחד לא,
ושכנענו אותם ,אנחנו עושים את זה .הנה ,נכון מאיה נמצאת פה? מלחמת עולמות
לא לבנות את שבט הצופים החדש ,כי זה  4מ' מהגדר של הילדים .כל מבנה ומבנה,
בין אם הוא עירוני ובין אם הוא אחר ,נבחנים בו כל הדברים ברמה הגבוהה ביותר
שאפשר לעשות הבטיחותיים שיש ,ככה אנחנו נוהגים ,כמיטב היכולת ומה
שבאחריות שלנו .אנחנו לא יכולים לעשות דברים ,כמו שהיה פה באחת הישיבות
משהו על המנופים ,לקחת אחריות על מנופים ,כי זה לא בסמכות שלנו .זה אני
אומר .אבל כל מה שבאחריות שלנו ,זה נעשה ,ואם צריכים יועצים נוספים ,אמרנו
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את זה גם בישיבות עם ההורים .כל יוע ,כשתקום החטיבה החדשה ,יצטרכו ,יקבלו
אותו.

מר מיכלס גיל:

למה אתה לא עונה להורים ששולחים לך מכתבים? יש

ועד פעולה ,שלח לך מכתבים ,לא טרחת לענות להם.

גב' קניסטר כוכבה:

דרבנת את ועד הפעולה ,דרבנת אותו .אתה מדרבן

אנשים.

מר מיכלס גיל:

אני המדרבן .למה הוא לא עונה להם? הוא ראש העיר,

שיענה להם .אולי הוא ירגיע אותם ,אולי הוא צודק.

גב' ארבל ליאת:

אני רוצה להקריא את הצעת ההחלטה שלי.

גב' איילת דן:

יש לי עוד שאלה.

מר ישראל גל:

אין שאלות ,אין שאלות.

גב' איילת דן:

אה ,כולם דיברו חוץ ממני.

מר ישראל גל:

לא ,לא ,אף אחד לא דיבר .אין שאלות .אין שאלות.

גב' איילת דן:

היועץ המשפטי ,לא.

מר ישראל גל:

רבותיי ,ליאת ארבל רוצה להקריא את ההצעה שלה.

גב' איילת דן:

שנייה ,אני רוצה גם לשאול משהו.
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מר ישראל גל:

לא.

גב' איילת דן:

אתם מלחיצים פה עם חוות דעת ,ואני שואלת ,המבנה

הולך לשמש לחינוך בכל מקרה ,אוקיי? אז למה עדיין יהיו סנקציות?

מר רון מלכה:

רגע ,זה לא עובד ככה .שנייה ,אני אסביר .אפשר להגיד

משהו?

גב' איילת דן:

כן.

מר רון מלכה:

קודם כל ,אני רוצה להזכיר לכולם פה ,ש 2-בתי ספר

יסודיים צמחו לתפארת בתוך שכונות נבנות .בית ספר יעקב כהן ,מכיל היום יותר
מ 1,000-תלמידי ם .הוא צמח ביחד עם שכונה שצמחה לצידו .הוא צמד בתוך שכונה
שצמחה ,כפי שאתם רואים אותה נכון להיום .היו משאיות ,בדקו בטוח זיהום
אוויר .עשו כל מה שצריך .בית הספר צמח לתפארת ואף להיות אחד הטובים בארץ.

מר ישראל גל:

רונים ,בנינו אגף לפני שנתיים ,אגף שלם בתוך בית

הספר ,שלא היה.

מר רון מלכה:

נכון ...אגף ,בגלל מחדלים של פרוגרמות כאלה ואחרות

שלא נעשו .בית ספר אביגדור ורשה ,אותו סיפור ,בתוך שכונת עבר הירדן ,צמח
בתוך שכונה נבנית ומתפתחת.

מר עמי כחלון:

לתפארת.

מר רון מלכה:

ולא קרה שם שום דבר .צמח שם בית ספר לתפארת עם
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ישראל .כך שהקטע הזה של בתי ספר ומוסדות חינוך-

מר ישראל גל:

רגע ,ובבית ספר ...אנחנו לא בונים?

(מדברים ביחד)

מר רון מלכה:

שנייה ,בתי ספר ומ וסדות חינוך ,שנייה ,אני רוצה

לסיים .מוסדות חינוך שצמחו בתוך שכונות מתפתחות ,בעיר מתפתחת ,זה משהו
שאנחנו רגילים בו ועשינו אותו מצוין.

גב' איילת דן:

מתפתחות ,לא קיימות.

מר רון מלכה:

זה לא פגע ,לא בבטיחות של הילדים ,לא בזיהום האוויר

ולא בכלום .זה אחד.

גב' אתי כהן:

 ...מבחינת תקופה שעכשיו...

מר רון מלכה:

שנייה ,אני לא סיימתי .אני לא אענה לך ,כי אני רוצה

להגיד מה שאני רוצה להגיד.

מר ישראל גל:

תגידי שלא יבנו את הכיתות בניר למשל.

גב' אתי כהן:

לא.

מר ישראל גל:

למה לא? כי אז זה לא ...עכשיו אנחנו בונים כיתות

חדשות בניר.

מר רון מלכה:

אני רוצה לומר מעבר לזה .אם למישהו יש פה תחושה
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שמישהו מתחרט חלילה על המיקום או על בית הספר הזה ,אז אני מזמין אתכם
לישיבות ועדות ההיגוי שרצות כבר חצי שנה ,אם לא יותר מזה ,ושוקדות על תכנון
בית הספר הזה ,לא רק באבנים ,א לא גם בתוכן ובפדגוגיה מהרמה הגבוהה ביותר.
לבוא ולראות איזה בית ספר יהיה שם .תהיו שותפים לדיונים ותראו איזה בית
ספר לתפארת יהיה שם .ואני מבטיח לכם ,שלא משנה איפה ימוקם בית הספר הזה,
אתה תראה שבית הספר יתמלא מביקוש מבעוד מועד ,ולא יהיה אותו בלגן שאתה
קורא לו במרכאות כפולות ,כאילו לא רוצים ללמוד בו .אז אני מציע לכם לעקוב,
דווקא אחרי התהליכים היפים שקורים שם בהקמת החטיבה הזאת ,כחטיבה
שלישית של העיר הזאת ,במקום להתעסק בזוטות ולהתקיל אותנו בכל מיני הצעות
שאמורות להעמיד אותנו בסיטואציה שתכשיל את העיר הזאת ולא תאפשר לה
להקים חטיבת ביניים כמו שצריך.

מר ישראל גל:

פופוליסטית ,נו.

גב' קניסטר כוכבה:

פופוליזם.

מר יעקובי ירון:

אני מוטרד רק מהתחבורה שם.

מר ישראל גל:

בסדר ,זה...

מר מיכלס גיל:

למה ועד הפעולה שלח לך חוות דעת ולא ענית?

מר ישראל גל:

תודה .כן .את רוצה להקריא את ההצעה?

מר יעקובי ירון:

מה הפתרון עם התחבורה?

מר ישראל גל:

אנחנו נביא הצעת החלטה.
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מר מיכלס גיל:

ירון קיבל את אותו מייל שאני קיבלתי ,שלא התייחסו

אליו .למה לא ענו?

מר ישראל גל:

כן ,ליאת ,בבקשה .הצעת ההחלטה.

גב' ארבל ליאת:

הצעת ההחלטה שלנו אומרת ככה )1 :מועצת העיר מורה

לאגף החינוך לקיים סקר מייד בנושא זיהום אוויר ,רעש ובטיחות תחבורתית של
הולכי רגל לחטיבה במיקומה הנוכחי .תוצאות הסקר יוצגו בישיבת מועצת העיר
של חודש מאי ) 2 .מועצת העיר מורה על בחינת חלופות כפי שהועלו לעיל .א)
העברת תלמ ידי בית הספר שילה למבנה אחר מתאים ,והכנתו לקליטת תלמידי
החטיבה החדשה .ב) הכנת תכנית בנייה לבניית חטיבה חדשה באחד מהשטחים
הפנויים הקיימים ) 3 .דחיית ...החטיבה בשנה .גיל ,אם יש לך משהו להוסיף
להצעת ההחלטה.

מר רון מלכה:

איי ,איי ,איי.

מר ישראל גל:

גיל ,ר ק משהו להוסיף .אל תחזור.

(מדברים ביחד)

גב' קניסטר כוכבה:

זה לא פופוליסטי ,את מבינה? שבע לא מבין ליבו של

רעב .זו הסיסמא.

מר מיכלס גיל:

לחילופין ,אם באמת יתברר שיש בעיה ותלמידים ...אז

עד שיפתרו את הבעיה הזאת ,העירייה צריכה לעשות ...בדיוק כמו שזה נעשה
בערים אחרות.
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מר ישראל גל:

הצעת ההחלטה שלנו ,לאחר שהגב' ליאת ארבל וגיל

מיכלס הצביעו בעד אישור תכנון החטיבה במרבד ,ובעד תקציב לבנייתה במרבד,
ובעד מתן השם לחטיבה ,לא במקרה של ליאת ,החליטו השניים להביא הצעות
פופוליסטיות הפוגעות ברגשי ומצוקי חלק מהציבור .הנהלת העיר רואה זאת
בחומרה רבה ,ולוקחת בחשבון את כלל השיקולים החינוכיים והפדגוגיים ,ובאה
לפתור את מצוקת המקום שהגיע לשיאה לפני כ 3-שנים בחטיבות הביניים
הקיימות .כמו כן ,מתוך התחשבות ברגשות ההורים וחששותיהם ,מועצת העיר
קובעת כי לא תותר כניסת משאיות לרח' בר יהודה בין השעות  07:30עד 08:15
כשעות ההגעה לבית הספר .האיסור יאושר בוועדת התנועה ויילקח בחשבון במסמך
תנאי העבודה מטעם הוועדה לתכנון ובנייה מול היזם .מי בעד ההצעה של ליאת
להעביר את שילה?

מר גדי לייכטר:

מיכלס ,אתי ,איילת ,מעיין וליאת.

מר ישראל גל:

מי בעד ההצעה שהעליתי?

מר גדי לייכטר:

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

וישראל.

מר ישראל גל:

תודה רבה .אנחנו מודים לכם .אנחנו לא ניתן שיהיה

טרנספרים והתעללויות באנשים בעיר שלנו .תודה.

מר יהודה מעיין:

זה הצעת החלטה מה שאמרת עכשיו?

מר ישראל גל:

נכון שזה קשה ,אבל אנחנו לא ...אתם יכולים לצאת.

אצלנו יושרה ,זה לא שוק .שוק זה אצלך ,יהודה'לה.
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מר יהודה מעיין:

 ...שלך ,לא שלי.

(מדברים ביחד)
החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר הצעתו של ראש העיר בנושא מיקום
חטיבת פרס כדלקמן :לאחר שהגב' ליאת ארבל וגיל מיכלס הצביעו
בעד אישור תכנון החטיבה במרבד ,ובעד תקציב לבנייתה במרבד,
ובעד מתן השם לחטיבה ,החליטו השניים להביא הצעות פופוליסטיות
הפוגעות ברגשי וצרכי חלק מהציבור .הנהלת העיר רואה זאת בחומרה
רבה ,ולוקחת בחשבון את כלל השיקולים החינוכיים והפדגוגיים,
ובאה לפתו ר את מצוקת המקום שהגיע לשיאה לפני כ 3-שנים
בחטיבות הביניים הקיימות .כמו כן ,מתוך התחשבות ברגשות
ההורים וחששותיהם ,מועצת העיר קובעת כי לא תותר כניסת
משאיות לרח' בר יהודה בין השעות  07:30עד  08:15בשעות ההגעה
לבית הספר .האיסור יאושר בוועדת התנועה ויילקח בחשבון במסמך
תנאי העבודה מטעם הוועדה לתכנון ובנייה מול היזם.

בעד ()8

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

נמנע ()0
הצעתם של ליאת ארבל וגיל מיכלס כדלקמן ) 1 :מועצת העיר מורה לאגף החינוך
לקיים סקר מייד בנושא זיהום אוויר ,רעש ובטיחות תחבורתית של
הולכי רגל לחטיבה במיקומה הנוכחי .תוצאות הסקר יוצגו בישיבת
מועצת העיר של חודש מאי ) 2 .מועצת העיר מורה על בחינת חלופות
כפי שהועלו לעיל .א) העברת תלמידי בית הספר שילה למבנה אחר
מתאים ,והכנתו לקליטת תלמידי החטיבה החדשה .ב) הכנת תכנית
בנייה לבניית חטיבה חדשה באחד מהשטחים הפנויים הקיימים)3 .
דחיית ...החטיבה בשנה.
בעד()5

גיל מיכלס ,אתי כהן ,איילת דן ,יהודה מעיין ,ליאת ארבל.
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ג .דיון בנושא העמדת שילוט על מבנה הצופים  -הצעה של ירון יעקובי.

מר ישראל גל:

ירון ,יש לך הצעה לסדר.

מר יעקובי ירון:

כן.

מר ישראל גל:

ירון ,אם אפשר ,בקצרה.

(מדברים ביחד)

מר יהודה מעיין:

עמי ,כשיעקובי מוטרד ,אתה מסביר לו שאין בעיות?

מר עמי כחלון:

חד משמעית.

מר יהודה מעיין:

יפה .אני מבסוט.

מר עמי כחלון:

אני אגיד לך גם למה .א ח שלי ,הוא לא פרייאר ,הוא

גאון .פשוט נוגעים לו במקומות שהוא צריך ללמוד .הוא ילמד לאט-לאט.
(מדברים ביחד)

מר יעקובי ירון:

הצעה לסדר ,הבנתי שצריך להעלות את זה במועצת

העיר ,אז נעשה את זה בצורה מסודרת.

מר יהודה מעיין:

רגע ,לא שומעים ,רגע.

מר יעקובי ירון:

הבנתי שצריך להעלות למועצת העיר את הנושא הזה,

פשוט את העניין של פרסום על גבי בתי הצופים.
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רמי ,תסגור את הדלת ,תישא ר עם הקהל שלך בחוץ או

מר ישראל גל:
בפנים .שלום .סגור.

לגבי בתי הצופים ,יש את בית הצופים פה הצפוני שהוא

מר יעקובי ירון:

פונה ללוי אשכול ,אפילו למכבית חלקו .קיבלנו כבר הערכה שאפשר לקבל 10,000
 ₪בחודש הכנסה משכירות של שלט פרסומת .יש את הצופים הדרומי שזה מול
הבקו"ם ,אולי גם

שם יהיה אפשר להוציא כסף .ואני רוצה פשוט שנאשר וזה

ישמש בעצם את תנועות הנוער לתחזוקת המבנים ,שעכשיו גם הצופים מקבלים
מ בנים .הנוער העובד ,אנחנו הולכים לשפץ להם ,בני עקיבא .צריך את הכסף הזה,
זה יכול לשמש אותנו.

מר ישראל גל:

מאחר וזה לא דיון ,זה רק הערות ,אני מוכן קצרות.

מר יהודה מעיין:

מה ,לכל שילוט צריך לבקש אישור?

מר ישראל גל:

בוא אני אספר ככה .הנה ,אני אתן רקע .בקרית אונו יש

מכרז של שילוט .כל ב ית מגורים לא יכול ,אנחנו גם לא נותנים לבתי מגורים .היו
מספר בתי גמורים שבאו ורצו לשים שלטים גדולים על הבתים שלהם ...אתר בנייה.
כן? לא מאשרים לבתי מגורים ,גם למקומות שהם מרכזיים .וכל המכרז של
העירייה ,הוא מכרז אחד שהוא מכרז ש ל זכיין אחד .מי שמנהל את המכרז ,זה
החברה הכלכלית ,והכל עובר ...כל הכסף נכנס לעירייה בדרך כלל .מה שירון
יעקובי מבקש עכשיו ,שבגלל תחזוקה ,ככה הבנתי ממנו ,הוצאות תחזוקת המבנים
ואין ביכולתנו גם להגדיל להם את התקציבים מהבחינה הזאת ,לאפשר להם לשים
שם-

מר יעקובי ירון:

לקבוע ,כן ,שהם יידעו שיש...
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מר ישראל גל:

לאפשר להם לשים שם את השלטים .החברה הכלכלית

תיקח את חלקה מול היזם ,כמו שהיא לוקחת את חלקה תמיד ,וזה עכשיו יו"ר
חברה כלכלית חדש.

מר יעקובי ירון:

מחזיק ב 2-הקצוות.

מר ישראל גל:

ולחלק את היתרה לתנועות הנוער .זו הצעתו.

גב' אתי כהן:

השאלה שלי ,בעצם זה שילוט מסחרי ש-

מר יעקובי ירון:

כן ,שילוט שאנחנו נעשה כמובן .זה לא יהיה על כל

ודברים כאלה שנוגדים את עקרונות הנוער.

גב' אתי כהן:

זהו ,זה מה שרציתי.

מר יעקובי ירון:

כן ,כן ,לא נוגדים.

גב' אתי כהן:

לשים דגש איזה פרסומים שמים.

מר יעקובי ירון:

ולא יהיה מול הבקו"ם את האלה של...

מר ישראל גל:

משקאות חריפים ,גם אם ישימו או לא ישימו ,הם

ישתנו.

גב' אתי כהן:

דבר שני ,בתקופה שאין להם פרסומים-
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מר יעקובי ירון:

זה ישמש את העירייה ,פרסומים לעירייה.

גב' אתי כהן:

אפשר לתת את הפרסום הזה לצופים בעצם?

מר ישראל גל:

כן ,כן ,יש ,יש .לפעמים אנחנו...

מר יעקובי ירון:

שימושים עירוניים ,כן .עכשיו הצופים למשל ,שם הם

צריכים עוד  ₪ 200,000בסיום הקומה השנייה.

מר ישראל גל:

טוב ,ירון ,אפשר בקצרה את הצעת ההחלטה שלך?

מר יעקובי ירון:

כן .מוצע כי תפעול השילוט יהיה באמצעות החברה

הכלכלית ,כפי שנעשה בכל שלטי הפרסום בעיר.

גב' איילת דן:

מה זה ,משהו ...וחיצוני?

מר יעקובי ירון:

טוב ,אני אקרא את הכל .אני מבין שאני צריך את הכל,

נעשה את זה מסודר .לאחרונה הסתיימה ב נייתו ואכלוסו של בית הצופים הצפוני
שבט ...בקרוב אנו צפויים לסיים את בניית השבט הדרומי 2 .הבניינים נמצאים על
כבישים ראשיים ,לוי אשכול ודרך דורי ,ובעלי חזית גדולה לכביש .על מנת למקסם
הכנסות ,ברצוני שמועצת העיר תאפשר הצבת שילוט מסחרי על בתים אלו,
ושהכנסותיהם ישמשו את תחזוקת מבני הנוער בעיר .מוצע כי התפעול יהיה
באמצעות החברה הכלכלית ,כפי שנעשה בכל שלטי הפרסום בעיר .הערכה לקיר
הצפוני ₪ 10,000 ,לחודש לפחות.

מר ישראל גל:

רגע ,הערכה לא מעניין.
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מר יהודה מעיין:

הייתי מוריד את ההערכה.

מר ישראל גל:

כן ,ירון .ה הערכה לא מעניינת.

מר יהודה מעיין:

ברור שלא.

מר יעקובי ירון:

שיהיה כמה שיותר.

גב' איילת דן:

הפרסום יהיה רק על הקיר הצפוני?

מר יעקובי ירון:

מסכים ,קיבלתי.

מר ישראל גל:

אני יכול לנסח?

גב' איילת דן:

אני שואלת ,הפרסום יהיה רק על הקיר הצפוני?

מר ישראל גל:

רק מקום אחד שיהיה ,לא יהיה שם מסביב לכל הבניין.

מר יעקובי ירון:

לא ,דווקא ההיפך ,זה יהיה לכיוון לוי אשכול.

מר ישראל גל:

לכיוון צפון מערב.

גב' איילת דן:

זה לא יהיה פרסום ממוקד לחניכים עצמם?

מר יעקובי ירון:

לא ,לא ,לא ,זה למי שנוסע בכביש לכיוון מערב .אמרתי,

זה השבט הצפוני .לא לכיוון...
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מר ישראל גל:

טוב ,תודה .ההצעה היא כך ,בואו נגדיר את זה כך,

ההצעה של ירון :לאפשר את השכרת הקירות האלה גם ,היום הם לא מוגדרים
כחלק מההשכרה .לאפשר את מתן הקירות האלה לצורך הכנסה ,וההכנסות יחולקו
בין תנועות הנוער לצורך תחזוקת המבנים.

גב' אתי כהן:

האם זה מוגבל בזמן?

מר ישראל גל:

לא ,זה בהתאם למכרז .זה מכרז ,זה כחוק.

גב' אתי כהן:

בדרך כלל כמה זה?

מר ישראל גל:

בדרך כלל  3שנים?

מר יעקובי ירון:

 3שנים ,זה מכרז ,כן.

מר ישראל גל:

בין  3ל .5-מי בעד? פה אחד? תודה רבה.

???:

ליאת לא כאן.

מר ישראל גל:

ליאת לא נמצאת .עמי ,מבצע מינויים.

עו"ד אלון רום:

אני רק מבקש להעיר בקשר להחלטה הקודמת ,שהכל

בכפוף להוראות הדין.

גב' קניסטר כוכבה:

בוודאי.

עו"ד אלון רום:

למכרז.
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מר ישראל גל:

ודאי ,מכרזים.

עו"ד אלון רום:

ולנוהלי התמיכות בארגונים השונים שמצויים בתוך

העיר.

גב' אתי כהן:

מצוין.

מר יהודה מעיין:

לא הבנתי את השורה האחרונה שלך.

מר ישראל גל:

טוב ,יאללה ,תודה ,הלאה.

מר יהודה מעיין:

מר יהודה מעיין:

מה זה נוהלי התמיכות?

מר יעקובי ירון:

נצטרך לאשר את זה כל פעם?

מר יהודה מעיין:

מה זה שייך?

עו"ד אלון רום:

תמיכה עקיפה.

מר ישראל גל:

למה תמיכה עקיפה? למה אתה משקר? מה זה תמיכה

עקיפה? אני חייב לדעת ,מה זה תמיכה עקיפה?

עו"ד אלון רום:

אני אסביר .היות ויש לכל מוסד שהוא-
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מר ישראל גל:

איזה מוסד? אני מעביר את הכסף למתנ"ס ,המתנ"ס

מחזיק לי את זה.

עו"ד אלון רום:

בסדר גמור.

מר ישראל גל:

המתנ"ס מקבל תמיכה עקיפה?

מר יהודה מעיין:

לא.

מר ישראל גל:

המתנ"ס זה גוף ש ...אז מה? לא הצלחתי להבין מה זה.

 ...תנועות הנוער ,והוא מחזיק את המבנים שלהם.

מר רון מלכה:

גם

המתנ"ס

מתוקצב

בבסיס

התקציב...

הוא

לא

מתוקצב...
(מדברים ביחד)

מר ישראל גל:

הכל נכון ,זה צריך להיעשות על פי החוק ,אבל זה לא

תמיכה עקיפה ,אין כאן תמיכה עקיפה.

מר יעקובי ירון:

כן ,זה גופים שלנו.

עו"ד אלון רום:

גופים שלנו ,בהתאם לנוהל.

(מדברים ביחד)

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את ההצעה לסדר של ירון יעקובי בנושא
העמדת שילוט על מבנה הצופים.

בעד

פה אחד.
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לא נכחה

ליאת ארבל

ד .דיון בנושא מחירים שונים בבריכת השחייה של תושבי העיר  -הצעה
של עמי כחלון.

מר עמי כחלון:

הצעת החלטה ,אני רוצה להעלות בפניכם ,אני רוצה

להעלות בפניכם ,כמו שאתם יודעים ,לקחתי את הבריכה .אני לא אכנס ,אני עובר
שבועיים-

מר יהודה מעיין:

גיהינום.

מר עמי כחלון:

גיהינום זה טוב.

גב' איילת דן:

לא רצית את העזרה שלנו.

מר עמי כחלון:

לא ר ציתי את העזרה ,איילת? למה ,פעם אחת עשית לי

טלפון? שנוציא פירוט שיחות? אני לא רציתי עזרה של מישהו? הטלפון שלי פתוח
 24שעות.

גב' איילת דן:

מידרת אותי בישיבה האחרונה.

מר עמי כחלון:

די ,תעשי לי טובה .אני אוהב את ה ,-בואי ,בואי ,אני

מכבד.

גב' איילת דן:

העדפת לאשר אנשים שלא הגיעו.

מר עמי כחלון:

אל תפתחי איתי מה שלא צריך.
40

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר  67/18מיום 16.4.18

גב' איילת דן:

העדפת ל ...אנשים שלא מגיעים לישיבות מאשר...

מר עמי כחלון:

אני אעשה לך את זה קל .לא מדבר על מה שיש בבריכה

כרגע .כדאי לכולם .בסדר? נעשה את זה סדר ,בואו נעשה רגע שקט .אני לא מדבר
מה יש בתוך הבריכה ,מה היה בעבר .אני כרגע באתי לעזור ,בגלל זה אני מעלה את
זה למועצת העיר ,לא כפוליטיקה.

מר מיכלס גיל:

רגע...

מר עמי כחלון:

עצור בסבלנות ,איש יקר .אני מדבר .לא הפרעתי לך.

מר ישראל גל:

עמי ,הם יכולים להתנגד .זה לא דיון ,עמי.

מר יהודה מעיין:

אנחנו לא יודעים על מה להתנגד ומה לא.

מר ישראל גל:

אז אל תפריעו לו לדבר .אל תפרעו לו לדבר .אתם רוצים,

תתנגדו להצעה שלו.

מר מיכלס גיל:

רגע ,אפשר להתייחס?

מר ישראל גל:

הצעה לסדר זה מציע ההצעה ,נותן התייחסות ,זה אפילו

לא  10דקות ...כי הוא מציע הצעה ,אני צריך כהנהלת העיר להשיב לו .יש 2
לקואליציה 2 ,לאופוזיציה .תלמדו את ספר החוקים של העירייה.

מר עמי כחלון:

שורה תחתונה ,כמו שאני בודק ורואה ,ואני יודע שאנחנו

נמצאים בפתח של הקיץ ,ואני יודע שעיריית קרית אונו השקיעה הרבה כספים
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בבריכה .וככל שאני נובר ויותר ויותר ,לצערי תושבי קרית אונו לא מקבלים שום
פידבק כזה או אחר על הפעילות.

מר מיכלס גיל:

לא נברת מספיק.

מר עמי כחלון:

שנייה ,איש יקר.

מר ישראל גל:

אל תפריע.

מר עמי כחלון:

על הפעילות של הבריכה.

מר יהודה מעיין:

בונוסים.

מר עמי כחלון:

לא בונוסים .אני חושב ,אני רוצה להקריא את ההצעה,

היא פשוטה ,בגלל זה הבאתי בפני כולם ,שיהיו שותפים כולם להחלטה ,ולא
דיבורים ,אלא מעשים לנסות להציל את הבריכה הזאת .אני חושב שיש לנו כרגע
אנשים שעובדים שם ,ואנחנו עושים את כל מה שניתן על מנת לתקן את הבעיות
הקיימות והן עובדה ,אף אחד לא יכול לברוח מהבעיות הקיימות .לא אנחנו הבאנו
אותן .שורה תחתונה ,אני מקריא את הצעת ההחלטה ,פשוטה .הצעה לסדר על ידי
עמי כחלון ,מחירים שונים לבריכת השחייה .במשך כל השנים האחרונות ,נקטה
הנהלת בריכת השחייה במדיניות מחירים אחידים לתושבי קרית אונו ותושבי חוץ.
היות ועיריית קרית אונו מושקעת בבריכה ,מן הראוי לגבות מחירים שונים .ומאחר
ואנו לפני מבצעי קיץ ,אבקש להציע את הצעת ההחלטה הבאה .מועצת העיר
מסמיכה את הנהלת הבריכה לקבו ע מחירים מופחתים לתושבי קרית אונו .על
החתום ,עמי כחלון ,משנה לראש העיר ,ויו"ר הנהלת הברירה.

מר יעקובי ירון:

אני רוצה להוסיף ,ולנוער.
42

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר  67/18מיום 16.4.18

מר עמי כחלון:

נוער זה לא משנה ,זה עדיין.

מר יעקובי ירון:

לא ,שיהיה.

מר עמי כחלון:

זו הצעת ההחלטה שלי ,ירון .לא התערבתי בהצעת

ההחלטה שלך.

גב' איילת דן:

מה זה כל השנים אחורה?

???:

ירון ,אם הנהלת הבריכה תחליט לתת לנוער ,ייתנו

לנוער.
(מדברים ביחד)

מר ישראל גל:

אני אסביר את זה קצר .מי שיכול לכול לשאול שתי

שאלות קצרות.

מר מיכלס גיל:

אנחנו רוצים להתייחס.

מר ישראל גל:

זה לא דיון ,זה לא דיון .אתה יכול להתייחס בקצרה.

מר מיכלס גיל:

עמי כחלון אמר שהוא חפר ,אני חושב שהוא לא חפר

מספיק עמוק .יכול להיות שבשנה האחרונה או בשנתיים האחרונות ,לא ניתנו
הנחות לתושבי קרית אונו ,אבל במשך  15שנה ניתנו הנחות ,גם מר כחלון יודע את
זה .אני מזכיר לכם שלפני מספר שנים-

מר ישראל גל:

אני אשמח לראות פרסום אחד כזה ש-
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מר מיכלס גיל:

תסתכל בפרסומים...

מר ישראל גל:

פעם אחת.

מר מיכלס גיל:

פעם אחת? אתה רוצה שאני אראה לך? אני אראה .אני

מזכיר לך.

מר יהודה מעיין:

רגע ,זה דיון עכשיו?

מר ישראל גל:

לא מה שסגרתם מאחורי הקלעים.

מר מיכלס גיל:

מה סגרנו? נו בחייך .סגרנו? אני לא בניהול של הבריכה

כבר  10שנים.

מר ישראל גל:

לא מה שעשיתם דילים אחרים כאלה.

מר מיכלס גיל:

ישראל ,תפסיק לבלבל את המוח ,אתה שקרן .די,

מספיק.

גב' איילת דן:

יש לך מחירונים מאושרים.

מר מיכלס גיל:

מר כחלון.

מר עמי כחלון:

עוד לא בדקתי ,עוד לא בדקתי.

מר מיכלס גיל:

אה ,עוד לא בדקת?
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מר עמי כחלון:

לא ,אני עונה לך מה שאני רוצה ,לא מה שאתה רוצה

לשמוע.

מר מיכלס גיל:

אל תענה לי.

מר עמי כחלון:

עוד לא בדקתי את הכל ,אני רק מדבר על המחירים של

המבצעים.

מר ישראל גל:

כן ,דבר .למען תושבי קרית אונו.

מר מיכלס גיל:

המחירים של המבצעים .היה מחירון לתושבי קרית אונו,

ולוותיקי קרית אונו ,ויש על זה מחירונים ,ותחפש את זה בפרוטוקולים של
הבריכה .זה נושא שמצוי בס מכות מלאה וייחודית ,ותשאל את היועץ המשפטי של
הנהלת הבריכה ,ולא של מועצת העיר .מה לעשות ,מי שמנהל את הבריכה זה
ההנהלה שלה ,ולא מועצת העיר .ההצעה הזאת ,במצב של הבריכה ,היא בדיוק
ההצעה פופוליסטית בצורה מדהימה .אין לי שום בעיה ,ואני בעד לתת ,וגם עשיתי
את זה בת ור יו"ר ,לתת הנחות לתושבי קרית אונו ,לקחת יותר כסף מאנשים
שבאים מחוץ לקרית אונו .עשינו את זה בעבר ,אני לא יודע למה הוא החליט שלא
עושים את זה היום .שווה בדיקה .ובכל מקרה ,זה לא שייך למועצת העיר.

מר ישראל גל:

תודה.

מר מיכלס גיל:

אדוני היועמ"ש ,נא חווה דעתך בעניין .ואין לי שום

בעיה ,אני מבין שזה ...אני אצביע בעד.

מר עמי כחלון:

יושבים פה אנשים ששילמו  4 ₪ 3,600נפשות לבריכה.
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אני חושב שהבריכה יכולה לעשות מאמץ להציל את עצמה ,ואני מאמין שכן אפשר
לעשות.

מר מיכלס גיל:

בהצלחה ,אני בהצלחה ,אני אעזור לך מה שאני יכול.

מר עמי כחלון:

ולא נגד ,גיל ,לא כל דבר הוא נגד .וזה לא פוליטיקה .כי

יכולתי להחליט בהנהלת הבריכה ,ולפרסם שעמי כחלון לבד החליט .1,2,3

מר מיכלס גיל:

מצוין ,נכון.

מר עמי כחלון:

עצור ,אני לא צריך עזרה .אני מביא לאופוזיציה

להצטרף להנהלת העיר לה צביע לתושבי קרית אונו .אתם לא רוצים ,זה גם בסדר.
בסדר ,אל תצביעו.

מר מיכלס גיל:

מר כחלון ,אין שום חדש בהצעה שלך.

מר עמי כחלון:

אתה צודק ,אתה צודק .אתה כל הזמן צודק.

מר מיכלס גיל:

וכל חברי מועצת העיר בעד זה .העירייה השקיעה מספיק

כסף...
(מדברים ביחד)
גב' איילת דן:

אני גם רוצה.

מר ישראל גל:

כל אחד זה בקצרה ,רבותיי .אין הבדל בין ההצעות

לסדר.

גב' איילת דן:

עד  2014כן היו מחירונים אחרים לתושבי קרית אונו.
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היו מחירים לנוער תושבי קרית אונו וכאלה וכאלה אוכלוסיות.

מר ישראל גל:

רק לא פורסמו.

מר מיכלס גיל:

פורסמו ,פורסמו.

מר ישראל גל:

לא ראיתי באף עיתון .תביאו לי פרסום אחד.

גב' איילת דן:

פרסמו במחירון ,המחירון שלנו אושר.

מר מיכלס גיל:

אם אני אביא את המחיר ,אתה תאכל את הכובע?

מר ישראל גל:

כן ,כן ,תביא.

גב' איילת דן:

פרסמו גם בעיתונים .למשפחות תושבי קרית אונו ,נראה

לכם את הפרסומים ,זה היה .אני חושבת ,לבוא ולהנחית שמסמיכים פה לקבוע ,א'
 -אני בעד.

מר ישראל גל:

גיל אמר ש ...להסמיך.

מר מיכלס גיל:

אני לא אמרתי כזה דבר.

מר ישראל גל:

אמרת שזה בסמכות הבריכה.

מר מיכלס גיל:

זה בסמכות הנהלת הבריכה ,לא בסמכות מועצת העיר.

גב' איילת דן:

אני בעד ,וזה היה נהוג ב-2014-
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(מדברים ביחד)

מר מיכלס גיל:

אין שום בעיה ,אני בעד.

מר ישראל גל:

כן ,יהודה.

מר מיכלס גיל:

זה ככה הה כל השנים ,אני לא יודע מה אתה...

גב' איילת דן:

אני הייתי באמצע דיבור ונכנסתם לי.

מר ישראל גל:

דברי ,כן.

גב' איילת דן:

זה היה עד  .2014ב ,2014-האדם שאתה הסמכת ליו"ר

ההנהלה ,פשוט מחק את זה בהרף עין .יש לך את הסמכות המלאה-

מר ישראל גל:

אז יופי ,אז תאשרו לו.

גב' איילת דן:

מבחינת הנהלת הבריכה לעשות את זה.

מר ישראל גל:

יפה ,אז תאשרו לו.

גב' איילת דן:

אם לאשר ,אני רוצה לאשר כמה לזה ,לנוער ,לפעילויות

נוספות .אתה לא יכול לבוא ,זאת הצעה כזאת פופוליסטית ,אני לא אשתף איתה
פעולה .זה סתם ,סתם ומיותר.

מר ישראל גל:

כן ,יהודה.
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מר יהודה מעיין:

אני רק רוצה לשאול את עמי ,בעקבות המהלך שאתה

הולך לעשות ,מה זה נותן? מה זה ייתן לנו? מה זה ייתן לבריכה? יוסיף עוד
מינויים ,יביא עוד כסף?

מר עמי כחלון:

כן ,כן ,כן .כאיש עסקים קלטת את הרעיון.

גב' קניסטר כוכבה:

להביא אנשים.

מר עמי כחלון:

אני לא יכול לפרט לך את כל משנתי .אני אשמח לשבת

איתך גם בחוץ ולפרט אותם .אני חושב שזה ייתן איזה בוסט.

מר יהודה מעיין:

כמה אנשים משלמים היום מינויים ,סתם?

מר עמי כחלון:

יש אנשים שמשלמים קרוב ל...

מר יהודה מעיין:

לא ,לא כסף.

(מדברים ביחד)

גב' קניסטר כוכבה:

האמת שאני חושבת שהבריכה זה סטטוס ,הבריכה היא

סמל של תושבי קרית אונו ,וקרית אונו ,לא כולם יכולם להגיע ל-גו אקטיב,
לבריכת השחייה .כשאתה רואה אנשים ,גם בשבתות ,גם בערב ,גם בקיץ ,נוהרים
לבריכה  -א ני חושבת שזה מצרך נחוץ ,ואני מברכת על כך צעד שיקל על תושבי
המקום.

מר ישראל גל:

אני ח ושב עמי ,בהחלט הסמכות שלכם .זה ראוי מאוד,

ראוי מאוד שתושבי קרית אונו ,ואני אומר את זה ...לקבל באמת הנחה ,יקבלו
הנחה.
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גב' קניסטר כוכבה:

הנחה סבירה.

מר ישראל גל:

לתושבים אל מול תושבים אחרים ,במיוחד לאור ה...

גב' קניסטר כוכבה:

במיוחד גם לגמלאים ,ישראל.

מר ישראל גל:

הם מחלקים את זה לבד :גמלאים ,נוער ,הכל הם

מחלקים לבד .אבל הדיפרנציאציה של תושבי קרית אונו מול אחרים ,חייבת
להיות ...הרבה מאוד כסף למשלם המיסים היום.

גב' קניסטר כוכבה:

נכון.

מר ישראל גל:

הכסף הוא לא שלנו ,אנחנו רק הנאמנים.

מר יהודה מעיין:

מתי זה מפורסם?

מר עמי כחלון:

אני אעשה הנהלה.

מר ישראל גל:

לכן ,אני חושב שזאת הצעה ראויה ,ותכנס את ההנהלה

ותעשה.

גב' אתי כהן:

רק הסטטוס של הבריכה ,אני הבנתי שמכון הכושר

כרגע.

מר ישראל גל:

פתוח.
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מר יהודה מעיין:

עמי ,מתי מתחילה העונה.

גב' אתי כהן:

עמי ,מכון הכושר פתוח?

מר ישראל גל:

יש קרוספיט שסגרו אותו.

מר עמי כחלון:

כן .אבל הוא פרטי.

מר ישראל גל:

מי בעד לאשר את ההמלצה של עמי?

מר גדי לייכטר:

נפתלי ,דאלי ,יהודה ,אלונה ,כוכבה ,עמי ,יעקובי ,רון

וישראל.

מר ישראל גל:

מי נגד? מי נמנע?

גב' איילת דן:

אני ,ואני רוצה להסביר.

מר גדי לייכטר:

אתי ,איילת.

מר ישראל גל:

כן.

גב' איילת דן:

אני בעד הנחות לתושבי קרית אונו ,אני בעד שהבריכה

תשמש את כל תושבי קרית אונו.

מר ישראל גל:

אבל רק לא הצבעת בעד.

גב' איילת דן:

שלא יהיה אפילו ילד אחד שלא יידע מה זה בריכה
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כשהוא תושב קרית אונו ,ולצערי יש גם כאלה ,אוקיי? וזו אחת המטרות .אני לא
הצבעתי בעד ,בעיקר כי זו הצעה פופוליסטית וזה כבדיחה.

מר ישראל גל:

היא אמרה את זה ,אבל זה לא פופוליסטי כשהיא אמרה.

גב' קניסטר כוכבה:

איילת ,זה לא פ ופוליסטי ,תעשי הפרדה.

מר ישראל גל:

איילת ,לתגובה יש דקה.

גב' איילת דן:

אז תנו לי את הדקה הזאת בבקשה ואל תפריעו לי .אל

תפריע לי ,אני מדברת.
(מדברים ביחד)

גב' קניסטר כוכבה:

תגלי רגישות .תגלי רגישות.

גב' איילת דן:

אל תפריעי לי ,בבקשה.

גב' קניסטר כוכבה:

תגלי רגישות.

מר יהודה מעיין:

ישראל ,אתה ראש עיר.

גב' קניסטר כוכבה:

תגלי ,לא מתאים לך .תגלי רגישות.

גב' איילת דן:

אני הכי רגישה.

גב' קניסטר כוכבה:

לא ,ברגע שלא הצבעת ,הבעת מחאה.
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מר ישראל גל:

היא התנגדה לזה ,אבל היא עושה פופוליזם זול.

גב' איילת דן:

לא התנגדתי .הנהלת הבריכה היא בעד תושבי קרית

אונו ,בעד .אוקיי? והם יעשו-

מר ישראל גל:

יאללה ,תודה.

גב' איילת דן:

למה אתה?...

מר ישראל גל:

זה לא בא לידי ביטוי בהצעה שלך ,צר לי .יש יושרה של

אנשים בין פה ובין הצבעות .הצבעות זה הצבעות.

גב' איילת דן:

עד  2014יש לך את כל המחירונים לתושבי קרית אונו.

יש לו סמכות בכלל לעשות את זה .לא צריך להעלות את זה לישיבת מועצת העיר.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר [ הצעה לסדר של עמי כחלון בנושא
מחירים שונים בבריכת השחייה של תושבי העיר.

בעד ()9

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

נגד ()0

נמנע ()2

אתי כהן ,איילת דן.

לא נכחו

ליאת ארבל ,גיל מיכלס.

.3

סעיף 9א'  -דיון בנושא הגרלת דירות בפרויקט בר יהודה ,על פי בקשת
חברי המועצה :ליאת ארבל ,גיל מיכלס ,אתי כהן ,איילת דן ,יהודה
מעיין ואיציק ציזר.
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מר ישראל גל:

רבותיי ,הגשתם  9א' .מאחר ואתם היום אמרת שאתם

רוצים להוריד את ה9-א' ,אנחנו נ תייחס באופן מוחלט לסעיף הזה ,כי הוא סעיף
בסדר היום .זו לא ישיבה נפרדת ,זה סעיף בסדר היום ,ואנחנו רוצים לדעת אם יש
לכם משהו להגיד בעניין של ה9-א' ,כי אנחנו לא מורידים אותו ,אנחנו נדון בו
עכשיו .אז אם יש לכם משהו להגיד מעבר למה שכתבתם ,אז אנחנו נשמח.

מר יהודה מעיין:

אנחנו ביקשנו להוריד ,אתה לא רוצה להוריד.

מר ישראל גל:

אני חושב שהנושא הזה הוא מאוד-מאוד חשוב.

מר יהודה מעיין:

זכותך.

מר ישראל גל:

הוא מאוד -מאוד חשוב ,כפי שהגדרתם אותו.

מר יהודה מעיין:

אני רוצה להגיד משהו ,מותר להגיד?

מר ישראל גל:

כפי שהגדרתם אותו ,הוא מאוד-מאוד חשוב ,לא רק

לצרכי פופוליזם ועשיית ה ...אנונימי...

מר יהודה מעיין:

מצוי ן .ישראל ,מצוין .מכיוון שאתה לא מוריד את

הסעיף ,אני אדבר עליו.

מר ישראל גל:

דבר.

מר יהודה מעיין:

ואני לא אדבר על הסעיף ,אני אדבר על העיקרון של

העסק הזה ,בסדר? אני בטוח-
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מר ישראל גל:

איפה אלון? שייכנס אלון?

מר יהודה מעיין:

אלון זה חשוב שיהיה .אלון ,זה סעיף חשוב.

מר רון מלכה:

אני לא מבין את הטיילת הזאת.

מר יהודה מעיין:

שלא יגיד לי אחר כך 'אני תובע אותך ,לא תובע אותך'.

שיבוא.
(מדברים ביחד)

מר יהודה מעיין:

אני אומר ככה ,מכיוון שאנחנו ביקשנו להזיז אותו,

וכבודו רוצה לדבר עליו.

מר ישראל גל:

ודאי.

מר יהודה מעיין:

ודאי ,בטח שוודאי .אז אני בא וטוען דבר כזה ,בעצם מה

אנחנו מבקשים? אנחנו אומרים שאנחנו רוצים לדעת לטובת העיר ,ואני מקווה
שאף אחד לא מסתיר שום נתונים ,מי התושבים שזכו בהגרלה .אם יבוא היועץ
המשפטי ויגיד שלא חייבים לפרסם את זה ,נגיד ,צנעת הפרט ,צנעת הזה .מצוין,
אין לי תלונות .אבל נהפוך הוא ,אני בא לטובת העיר קרית אונו ,בסדר? שלא יהיה
מצב שאולי אומרים ככה ,אולי הוא לקח ,זה לקח ,אני לקחתי ,לא לקחתי .אני ע
שכן ,אני לא מבין מה יקרה לקרית אונו או לעיריית קרית אונו ,לראש עיריית
קרית אונו ,שיידעו מי האנשים.

מר ישראל גל:

ראש עיריית קרית אונו ,לא יודע מי זכה .שלא תכניס

את השם.
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מר יהודה מעיין:

לא ,אבל אני מכניס אותך ,אני אגיד לך איפה אני מכניס

אותך ,הפוך.

מר עמי כחלון:

יהודה ,תדייק אבל.

מר ישראל גל:

לא ,לא ,שאתה אומר שכאילו אני מסתיר.

מר יהודה מעיין:

אבל תן לי לגמור לדבר.

מר ישראל גל:

אז אני מתקן אותך.

מר יהודה מעיין:

לא אמרתי שאתה יודע .שלא יהיה מצב שיגידו שלא

אתה יודע ,ויהיה סימן שאלה ,אתה כן יודע או לא ידוע .אני מציע שיפרסמו את
הרשימה ,ובא לציון גואל .זה כל הסיפור .לא צריך להתווכח על זה.

מר ישראל גל:

אתה יכול להתייחס בקצרה לעניין הזה?

מר יהודה מעיין:

בדיוק ,זה מה שאני רוצה לדעת .מה יש פה לדבר כל כך

הרבה? אם מותר  -נפרסם ,אסור  -לא נפרסם.

עו"ד אלון רום:

אני אגיד ככה בקציר האומר ,שאני מראש ליוויתי את

התהליך הזה ,בחנתי אותו ,גם הצעתי את הצעותיי שהרשות המקומית תהיה
מעורבת כמה שפחות .למעשה כמעט לחלוטין לא בהליך הזה ,על אף שהיתה פה
ועדה קומת לפני מספר שנים ,שראתה את הדברים האחרת .לטעמי הדין חייב את
הגישה שלי ,שאומרת  -ה רשות המקומית היא לא מטפלת בנושאים האלה של
השיכון ,ולא יכולה להיכנס לזה ,חוץ מפרויקטים מסוימים שמוגדרים בחוק.
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מר ישראל גל:

גם בדיור למשתכן אגב לא מפרסמים .במדינת ישראל.

עו"ד אלון רום:

כמובן ,אבל עדיין ,זו סוגיה אחרת .יש גם הצעות

חקיקה.

מר ישראל גל:

אסור דיור למשתכן לפרסם ,שזה המדינה.

(מדברים ביחד)

מר מיכלס גיל:

סליחה ,לפני זה ,זו ההצעה שלנו ,אתה לא מוריד אותה

מסדר היום?

מר ישראל גל:

לא ,אני דן בה ,אני דן בה.

מר מיכלס גיל:

אה ,אתה דן בה? מצוין.

מר ישראל גל:

אני דן בה .זה היה סעיף בסדר היום ,תדון.

מר מיכלס גיל:

סליחה ,זה 9א' ,זה לא צריך לה יות בסדר היום לישיבה

הזאת .אל תעשה מה שאתה רוצה ,תעלה אותה בתור ההצעה שלך .אתה מעלה
אותה ,אדוני ראש העיר ,זו הצעה שלך?

מר ישראל גל:

שמעת? אני משאיר אותה.

מר מיכלס גיל:

אני שואל.

מר ישראל גל:

לא מוריד אותה.
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מר מיכלס גיל:

סליחה ,יש תקנון ,אדוני היועץ המשפטי-

מר ישראל גל:

זה נמצא בסדר היום.

מר מיכלס גיל:

שלחנו מכתב שאנחנו מושכים את ההצעה הזאת ,ואני

מבקש להוריד אותה מסדר היום.

מר ישראל גל:

נו ,אז מה? אבל זה סעיף בסדר היום .אלון ,זה סעיף

בסדר היום היום.

מר מיכלס גיל:

זה סעיף שאנחנו ביקשנו למשוך ,כמו שכל אחד יכול

למשוך את ההצעה.

מר יעקובי ירון:

מתי משכתם אותה?

מר ישראל גל:

זה סעיף בסדר היום.

מר מיכלס גיל:

אתה רוצה שאני אגיד לך את הסעיף?

מר ישראל גל:

היום ,עכשיו.

מר מיכלס גיל:

ממש לא היום .למה אתה משקר ,אדוני ראש העיר ,פעם

שני יה? אתמול נשלחה לגדי בקשה להסיר את זה מסדר היום.

מר ישראל גל:

זה היה אתמול ,בלילה.
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מר גדי לייכטר:

לא יושבים על המחשב.

מר מיכלס גיל:

אתה לא יושב על המחשב.

גב' ארבל ליאת:

גדי ,אתה עונה לי למיילים בשישי בערב.

מר מיכלס גיל:

אתה רוצה שאני אגיד לך באיזו שעה זה היה?

מר ישראל גל:

רבותיי ,יש לכם בעיה לדון?

מר מיכלס גיל:

כן ,אנחנו לא רוצים.

מר ישראל גל:

מה קרה? מה יש לכם להסתיר?

מר מיכלס גיל:

אנחנו לא רוצים לדון בזה עכשיו.

גב' ארבל ליאת:

 ...שישי בערב זה בסדר?

מר גדי לייכטר:

מתי שנוח לי אני...

גב' ארבל ליאת:

אה ,מתי שנוח לך?

מר גדי לייכטר:

פעם הבאה אני לא אענה לך.

גב' ארבל ליאת:

אין לי בעיה ,רק זה לא מתי שנוח לך.

(מדברים ביחד)
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מר ישראל גל:

אתה תלמד ...כמו סמרטוט .אתה תלמד.

מר מיכלס גיל:

אתה העבריין ,אתה לא זימנת את הישיבה הזאת בזמן,

ותוריד אותה מסדר היום .זה הכל.

מר ישראל גל:

תודה.

מר מיכלס גיל:

אני מבקש לשאול ,אם מגישי ההצעה מושכים אותה ,אם

אפשר לדון בה .תפנה אותי לסעיף בתקנון.

מר רון מלכה:

אני אלון ,חושב ,שאחרי שסדר היום יוצא לחברים ,זה

לא ראוי שיסירו.

מר מיכלס גיל:

אז לא ראוי .זו לא פעם ראשונה שאתה מסיר הצעות

כאלה ואחרות.

גב' אתי כהן:

זה קרה כמה פעמים כבר בעבר.

(מדברים ביחד)

מר מיכלס גיל:

שהיועץ המשפטי יפנה אותי .זכותנו למשוך את ההצעה,

בדיוק מה שאנחנו מושכים עשרות הצעות כל פעם.

עו"ד אלון רום:

ראשי ת ,אני אומר משפט אחד ,לא אוסיף מעבר לזה.

לשאלתך ,אני מכבד אותך ושאלת שאלה לעניין .הייתי כמשקיף חיצוני ,בחנתי
בזמן אמת ,גם את ההגרלה ,גם את ...לא מצאתי בה דופי .וגם שהועברו לי שמות
ומספרים של הזוכים ,לא מצאתי לנכון שיש שם איזשהו קושי ,ואני מוחזק על
ידיכם כמ ישהו אובייקטיבי ,וכך עשיתי .יחד עם זאת ,אני רוצה לבוא ולומר,
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שפרסום של השמות הוא באמת תלוי בכל אחד מהאנשים שהשתתפו שם ואיננו דבר
של מה בכך .בכל זאת מדובר בצנעת הפרטי או בהגנה על הפרטיות שיש בידם .אם
כולם יסכימו ,מבחינתי אפשר לפרסם .אני מתייחס כרגע למה שאומר גיל מיכלס,
אני אינני לוקח על עצמי את החירות לבוא ולומר שלא ניתן לחזור מהצעה ,וברגע
שיש הצעה.

מר ישראל גל:

היא בסדר היום.

עו"ד אלון רום:

רגע .הצעה בסדר היום .יאמר ,יחד עם זאת ,אני מדגיש,

שהיתה פנייה למשרד הפנים ,משרד הפנים פנה אליי ,הלין על כך שאתם לא
מקיימים ישיבה בהתאם לבקשה של חברי מועצת העיר.

מר ישראל גל:

בפירוש.

עו"ד אלון רום:

ביקשתי מראש העיר ,אמרתי 'שמע ,נסה לתאם זאת'.

הוא התלבט בגלל החג שהיה פסח ,מה עושים.

מר מיכלס גיל:

פסח חלף מזמן.

עו"ד אלון רום:

רק רגע ,סליחה.

מר ישראל גל:

מה אני אגיד...

מר מיכלס גיל:

תכנס את זה בזמן ואל תמציא המצאות.

(מדברים ביחד)
עו"ד אלון רום:

עניתי בשמכם...שאנחנו נקיים ...אם פלוני או אלמוני
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רוצה היום לבוא ,וכך עושה גיל מיכלס ,ואומר 'ברגע זה אני רוצה להוריד את זה
מסדר היום'  -זו זכותו.

גב' אתי כהן:

לא ברגע זה ,זה נשלח.

מר ישראל גל:

בהצעה לסדר ,כן .בהצעה לסדר הקודמת.

עו"ד אלון רום:

אני עונה .על אף שהדבר נראה קצת ,נאמר כך ,כזה שאני

צריך...

מר מיכלס גיל:

אנחנו נימקנו למה להוריד את זה ,ותוריד את זה

בבקשה מסדר היום.

עו"ד אלון רום:

אני מקבל את מה שאתה אומר .אני רק עניתי... .

לממונה על המחוז ,למה אתם לא מקיימים את הישיבה ,הודעתי שנקיים .וכרגע...

מר ישראל גל:

להוריד סעיף מסדר היום ,צריכים לערוך על זה הצבעה,

גיל.

מר מיכלס גיל:

תראה לי איפה סעיף שאני מגיש הצעה ,תראה לי את

הסעיף בתקנון.

מר ישראל גל:

אתה ,אתה.

מר מיכלס גיל:

תראי לי ,אל ת , -אדוני היו"ר ,תראה בבקשה.

מר ישראל גל:

גיל ,גיל ,אתם מתעקשים להוריד .זאת אומרת ,זה לא
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חשוב לכם? אני רוצה להבין מה קרה.

מר מיכלס גיל:

מאוד חשוב .אבל פנו אלינו ,ולאור ההתלהטות של

הרוחות שצפויה כאן ,אנחנו מבקשים בנקודת הזמן הזאת...

מר ישראל גל:

גיל ,מה קרה?

מר מיכלס גיל:

מה קרה? פתאום זה חשוב לך? חודש ימים שמת פס על

כל החוק ועל הזה .מה קרה?

מר ישראל גל:

אז בוא אני אקריא לך את החוק ,רבותיי.

מר מיכלס גיל:

אל תקריא לי את החוק ,יש יועץ משפטי ,אני לא ידעתי

שאתה עו"ד .יש הרבה עורכי דין פה.

מר ישראל גל:

מאחר ושזה נכנס ,אתה יודע9 ,א' ,בוא אני אגיד לך,

9א'...

מר מיכלס גיל:

זה לא דיון לפי  9א' ,כי אתה לא קיימת את החוק

במועד .היית צריך לעשות ישיבה שלא מן המניין ,לא ישיבה שמן המניין.

מר ישראל גל:

אם לא קיימתי כחוק ,יכולת ללכת לבית משפט .קיבלת

תשובה.

מר יהודה מעיין:

ישראל ,אפשר לקבל תשובה מהיועץ המשפטי?

מר ישראל גל:

כבר קיבלתם.
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מר יהודה מעיין:

שייתן תשובה ונגמור את הסיפור.

מר ישראל גל:

היועץ המשפטי אמר לך במפורש ,שמעתי אותו אומר.

מר יהודה מעיין:

לא ,הוא ענה על השאלה שלי.

מר ישראל גל:

אז אני מקריא לך.

מר יהודה מעיין:

שהוא יענה.

מר ישראל גל:

אני מקריא לך ,יש לי כאן את התקנון.

מר יהודה מעיין:

לא ,שהוא יענה.

מר ישראל גל:

לא ,לא ,לא .אתה עדיין ,בוא אני אגלה לך סוד.

מר יהודה מעיין:

שהוא יענה.

מר ישראל גל:

לא ,לא ,לא .אני אענה לך עכשיו ,אני מנהל את סדר

היום ,עם כל הכבוד.

מר מיכלס גיל:

אתה עושה מה שאתה רוצה.

מר ישראל גל:

סעיף 9א'.

מר מיכלס גיל:

כן ,מה כתוב בסעיף  9א' ,ידידי ראש העיר? ולמה לא
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קיימת את זה?

גב' אתי כהן:

הינך מתבקש לזמן ישיבת מועצת עיר-

מר ישראל גל:

טוב ,חברים ,אנחנו מקיימים דיון ,אין לי מה לענות

יותר.

מר מיכלס גיל:

אתה לא יכול לקביים דיון בעניין ,שקיבלת הודעה

מראש שאנחנו מבקשים למשוך את זה מסדר היום.

מר ישראל גל:

לא מעניין אותך? אני רוצה לשמוע ,האם זה לא מעניין

אותך?

מר מיכלס גיל:

מעניין אותי מאוד.

מר ישראל גל:

גיל ,גיל ,זה לא מעניין אותך?

מר מיכלס גיל:

אדוני ראש העיר.

מר ישראל גל:

למה אתה מוריד את זה?

מר מיכלס גיל:

למה אתה רוצה פתאום לנהל את זה?

מר ישראל גל:

אני רוצה לעשות דיון.

מר עמי כחלון:

לא לנהל ,לכבד את בקשתך.
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מר מיכלס גיל:

אז בסדר ,אז תעשה ,תדאג להעביר לנו את הרשימות,

והכל יבוא על מקומות בשלום.

מר ישראל גל:

אדון גיל מיכלס.

מר מיכלס גיל:

אתה מסתיר באופן כרוני מידע.

מר עמי כחלון:

הוא רוצה לפרסם ,אתה אומר לו מסתיר? לא הבנתי.

מר ישראל גל:

סליחה ,דבר ,דבר .איזה מידע אני מסתיר? אני רוצה

לדעת איזה מידע .

מר מיכלס גיל:

אדוני ראש העיר ,למה במשך חודש ימים זה לא עניין

אותך.

מר ישראל גל:

גיל מיכלס ,אמרת שאני מסתיר מידע ,אני רוצה לדעת

איזה מידע אני מסתיר .תגיד ,עכשיו אתה מוקלט.

מר מיכלס גיל:

אני לא יודע .אם הייתי יודע איזה מידע ,הייתי אומר.

מר ישראל גל:

לא ,לא ,לא .אני רוצה לדעת איזה מידע אני מסתיר.

מר מיכלס גיל:

אני מקבל את הרושם שאתה מסתיר מידע.

מר עמי כחלון:

אז איך אתה אומר את זה?

מר מיכלס גיל:

אתה עושה מה שאתה רוצה .קיבלת בקשה לפי סעיף
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9א' .לא קיימת את החוק .הממונה אמרה לך שאתה לא מקיים את החוק.

מר ישראל גל:

הממונה לא אמרה לי שאני לא .בוא ,בוא ,בוא ,תקשיב.

זה שאתה שקרן-

מר מיכלס גיל:

אני שקרן? אתה שקרן?

מר ישראל גל:

כן ,אתה שקרן .ות רשום ,תרשום שאני אומר שאתה

שקרן וגם משקר .כל היום אתה יושב פה ומשקר.

מר מיכלס גיל:

אני כל היום?

מר ישראל גל:

כל היום אתה יושב ומשקר .אתה משקר.

מר עמי כחלון:

לא הבנתי ,משהחלטת להתמודד ,עזבת את טוהר

המידות של עוה"ד? מה קרה? וואלה ,היית אדם נורמאלי ,היית טוהר מידות ,עזבת
את הכל.

מר ישראל גל:

הממונה על המחוז העבירה לך ,תגיד לחבריך ,שתשובתו

של המנכ"ל מקובלת עליה.

מר מיכלס גיל:

היא לא...

מר ישראל גל:

זה התשובה.

(מדברים ביחד)

מר עמי כחלון:

איפה טוהר מידות ,איפה חברות? אין כלום.
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מר ישראל גל:

גיל ,הלכת לממונה על המחוז.

מר מיכלס גיל:

ישראל גל ,למה לא קיימת את הישיבה במועד? לא היה

חגים ולא היה כלום .מה אתה מבלבל את המוח? היה לך זמן לנסוע לטייל.

מר ישראל גל:

כנראה שהנושא לא מעניין אותך.

מר מיכלס גיל:

אותך זה לא מעניין.

מר ישראל גל:

אז תדון ,אז תדון.

מר מיכלס גיל:

אתה תצביע בעד?

מר ישראל גל:

אז תדון ,אז תדון.

מר מיכלס גיל:

אני אדון...

מר ישראל גל:

לא ,לא ,אז תדון .חבר'ה ,הנושא של גיל מיכלס כנראה

לא מעניין את גיל מיכלס.

מר מיכלס גיל:

הוא מאוד מעניין.

מר ישראל גל:

אבל אותנו זה מאוד מעניין.

(מדברים ביחד)

מר מיכלס גיל:

סליחה ,אנחנו משכנו את ההחלטה-
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מר ישראל גל:

אתה יכול למשוך.

מר מיכלס גיל:

אדוני היועמ"ש ,אני רוצה לקבל חוות דעת לפרוטוקול,

שאפשר לקיים את הדיון עם...

מר ישראל גל:

גיל ,לך לבית משפט ... .לבית משפט הרבה יותר מהר.

מר מיכלס גיל:

חבר שהגיש אותה  -משך אותה.

גב' קניסטר כוכבה:

ישראל ,חבל לנו על הזמן.

מר ישראל גל:

חבר'ה ,אני עכשיו מדבר .הועלתה הצעה של ניסיון

להכפיש חברי מועצה וניסיון להשמיץ חברי מועצה ,כאילו יש...

מר מיכלס גיל:

תפסיק להיות פופוליסט.

מר ישראל גל:

אל תפריע לי עכשיו.

מר מיכלס גיל:

אל תפריע.

מר ישראל גל:

אל תפריע לי ,חתיכת בריון.

מר מיכלס גיל:

אני אפריע כמה שאני רוצה.

מר ישראל גל:

(קולות לעג)
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מר מיכלס גיל:

צילמו אותך פעם? למה צרפתי לא בא לצלם אותך

כשאתה מתנהל ככה?

מר ישראל גל:

אל תפריע לי עכשיו.

מר מיכלס גיל:

אדוני ראש העיר ,אתה עבריין שלא מקיים את החוק.

מר ישראל גל:

אל תפריע לי עכשיו.

מר עמי כחלון:

תסתכל עליי ודבר.

מר ישראל גל:

לא,

לא,

לא.

עכשיו

אני

רוצה

להגיד.

יושבות

פופוליסטיות שהן באות להכפיש ולהצחין את שולחן העירייה .אנשים שלפני רגע,
הוא חזר והוא פתאום פחד להגיד מה אנחנו מסתירים .תגיד מה.

מר מיכלס גיל:

אני לא יודע מה אתה מסתירים .אם הייתי יודע ,לא

הייתי-

מר ישראל גל:

לא ,לא ,תגיד.

מר מיכלס גיל:

אני בטוח שאתה מסתיר.

מר ישראל גל:

אז תגיד מה אנחנו מסתירים.

מר עמי כחלון:

אז תגיד .אנחנו במועצת עיר ,מוקלט.

(מדברים ביחד)
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מר מיכלס גיל:

עד היום לא עשית כלום חוץ מלספר לנו סיפורים .מה

לעשות ,אתה מספר סיפורים.

מר ישראל גל:

בקיצור ולעניין .רבותיי ,עיריית קרית אונו ,על אפה ועל

חמתם של ציזר ושל גיל מיכלס  ,תמשיך לעודד יזמים לתת הנחות לתושבי קרית
אונו.

מר מיכלס גיל:

מה הקשר?

גב' אתי כהן:

אין קשר.

מר מיכלס גיל:

אנחנו רוצים לדעת למי ניתן.

מר ישראל גל:

אל תפריע לי.

מר מיכלס גיל:

אתה קשור להנחות? מישהו מהחברים שלך קיבל הנחות?

מר ישראל גל:

אל תפריע לי.

מר מיכלס גיל:

זה כל מה שאנחנו רוצים.

גב' קניסטר כוכבה:

ישראל ,תשיב.

מר ישראל גל:

אנחנו נעשה כמה שיותר מבצעים ,כמה שיותר דירות

לטובת תושבי קרית אונו.

מר מיכלס גיל:

תעשה כמה שאתה רוצה.
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מר ישראל גל:

על אפו ועל חמתו של גיל מיכלס.

מר מיכלס גיל:

זה מה שאנחנו רוצים ,שזה באמת יהיה לטובת תושבי

קרית אונו .תראה לנו ,זה הכל .נוריד בפניך את הגובה ,נגיד תודה רבה ונמשיך.

מר ישראל גל:

גיל ,גיל ,גיל ,גיל ,גיל.

מר מיכלס גיל:

ממה אתה חושש?

מר ישראל גל:

חבר'ה ,בואו נעשה הצבעות על כל ההצעות ונגמור את

זה .אם גיל לא נותן לדבר ,נעשה רק הצבעות.

גב' קניסטר כוכבה:

יאללה.

מר מיכלס גיל:

אני ,אני-

מר ישראל גל:

שים לב ,אתה מפריע פעם ראשונה.

מר מיכלס גיל:

אני מבקש תשובה מהיועץ המשפטי.

מר יהודה מעיין:

לא קיבלנו תשובה מהיועץ המשפטי.

מר מיכלס גיל:

אתה עבריין .אתה עבריין .פשוט עבריין.

מר ישראל גל:

מאחר וגיל מפריע הישיבה ולא נותן לאף אחד לדבר,

אנחנו ניתן את הצעת ההחלטה שלנו ונצביע עבורה.
72

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר  67/18מיום 16.4.18

מר מיכלס גיל:

זו לא הצעה שלנו .אדוני היועץ המשפטי ,אתה יכול לתת

תשובה?

עו"ד אלון רום:

נתתי.

מר מיכלס גיל:

מה התשובה? אני לא שמעתי מה התשובה .משכנו את

ההצעה ,הוא יכול להעלות את זה? הוא לא להעלות את זה.

מר ישראל גל:

מאחר ולעירייה אסור על פי דין להיות מעורבת בהליכים

של הטבות לזוגות צעירים במישרין-

מר מיכלס גיל:

זה לא על סדר היום .לא שלא צפיתי את ההתנהלות שלו.

מר ישראל גל:

ומכיוון שקבלת הנתונים מהחברה ופרסומן יוצאת בעיה

של פגיעה בפרטיות ,שים לב.

גב' קניסטר כוכבה:

צנעת הפרט.

מר עמי כחלון:

תמשיך לקרוא .למה אתה עוצר?

מר ישראל גל:

תנסה העירייה ,בוא נאמר ככה ,תנסה העירייה לשלוח

את מבקר ה עירייה ,זה בתנאי שהצד השני גם יסכים ,לחברה ,שיבחן האם תושבי
העיר קרית אונו השתתפו בהגרלה ,והאם תושבי העיר הם אלה שזכו בהטבה .וזאת
מבלי לפגוע בצנעת הפרט .אני מבין שזה לא מעניין את גיל מיכלס ,הוא לא רוצה
שהמבקר יבדוק ,והוא רוצה לחשוף את צנעת הפרט .לאור זאת ,אין בכוונת
העירייה ,לפגוע ביוזמות של הטבות לתושבי העיר ,בפרי סייל או בכל מצבע אחרת,
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ומעודדת הטבות לכל תושבי העיר .מי בעד?

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,אלונה ,כוכבה ,עמי ,רון וישראל.

מר ישראל גל:

מי נגד?

מר גדי לייכטר:

אין.

מר ישראל גל:

מי נ מנע? יהודה ,תודה רבה.

מר עמי כחלון:

יהודה מעיין .כל הכבוד לו ,כבוד לאופוזיציה שנשארת.

עו"ד אלונה בומגרטן:

יהודה ,למה לא יצאת אחרי הבנות?

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר את הצעת ראש העיר באשר להצעה 9א'
בנושא הגרלת דירות בפרויקט בר יהודה תנסה העירייה לשלוח את
מבקר העירייה ,זה בתנאי שהצד השני גם יסכים ,לחברה ,שיבחן האם
תושבי העיר קרית אונו השתתפו בהגרלה ,והאם תושבי העיר הם אלה
שזכו בהטבה .וזאת מבלי לפגוע בצנעת הפרט .בכוונת העירייה ,לעודד
כל יוזמות של הטבות לתושבי העיר

בעד ()7

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

נגד ()0
נמנע ()1

יהודה מעיין.

לא נכחו ()5

גיל מיכלס ,איילת דן ,אתי כהן ,ליאת ארבל ,ירון יעקובי.
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.4

אישור תב"ר תרומה (מבנה שחמט) ע"ס  ₪ 600,000ושינוי מקורות
המימון לעדכון תרומה מקרן היסוד ע"ס  600,000דולר על פי הסכם
תרומה.

מר ישראל גל:

אישור תב"ר מבנה שחמט  .₪ 600,000מי בעד? פה אחד?

תודה רבה.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר תרומה (מבנה שחמט) ע"ס ₪ 600,000
ושינוי מקורות המימון לעדכון תרומה מקרן היסוד ע"ס 600,000
דולר על פי הסכם תרומה.

בעד

.5

פה אחד.

אישור הגדלת תב"ר ( )3035מרכז טניס ב 1-מיליון .₪

מר ישראל גל:

אישור הגדלת תב"ר למרכז הטניס .יש קצת חריגות

בבנייה הראשונה ,ויש עוד המשכיות בבנייה ,עוד  1מיליון  .₪מי בעד? פה אחד .את
בעד ,אתי?

גב' אתי כהן:

אני לא יודעת.

מר ישראל גל:

תב"ר  1מיליון  ₪למרכז הטניס.

גב' אתי כהן:

טניס כן.

מר עמי כחלון:

פה אחד ,גם גיל וגם אתי.

מר גדי לייכטר:

רגע ,אני ארשום.
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(מדברים ביחד)

מר נפתלי כהן:

לא היו נוכחים.

מר רון מלכה:

איילת לא היתה וליאת לא היתה.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר ( )3035מרכז טניס ב 1-מיליון
.₪

בעד

פה אחד.

לא נכחו

ליאת ארבל ,איילת דן.

.6

אשרור ביטול חלק מהפקעה על פי תכנית תמ"מ ,357/גוש  ,495חלק
מחלקה  , 234בכפוף לאישור משרד הפנים (בהמשך להחלטה מיום
 5.2.18ישיבה מספר .)65/2018

מר גדי לייכטר:

סעיף  - 6אשרור ביטול חלק מההפקעה על פי תכנית

תמ"מ ,357/גוש  ,495חלק מחלקה  , 234בכפוף לאישור משרד הפנים .היתה החלטה
על זה .אנחנו צריכים להביא את זה עוד פעם.

מר ישראל גל:

לאשרר את זה עוד פעם.

מר יהודה מעיין:

שמה?

מר ישראל גל:

מחזירים למישהו קצת אדמה.

מר גדי לייכטר:

חלק מההפקעה.
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גב' אתי כהן:

למי ,למי?

מר ישראל גל:

מישהו ברח' הרצל .מי בעד?

מר גדי לייכטר:

פה אחד?

גב' איילת דן:

לא ,אני לא מבינה .איפה אנחנו.

מר גדי לייכטר:

היא לא מבינה ,אז יש לנו ככה את נפתלי ,דאלי-

מר מיכלס גיל:

למה? תסביר לה.

מר ישראל גל:

תסביר לה ,תסביר לה .איפה אנדה? היתה פה אנדה.

מר גדי לייכטר:

יש פה מצורף החומר.

גב' איילת דן:

זה לא מעניין להסביר?

מר ישראל גל:

ירון ,אנדה פה?

מר יעקובי ירון:

לא ,לא ,היא הלכה כבר.

מר ישראל גל:

נו ,בסעיף שלה היא הולכת.

גב' קניסטר כוכבה:

נו ,תסבירו לה.

מר יעקובי ירון:

אולי תתפוס אותה באוטו.
77

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר  67/18מיום 16.4.18

מר עמי כחלון:

תסביר לה ,גדי ,נו.

מר גדי לייכטר:

אנחנו צירפנו לכם בחומר חוות דעת משפטית של ביטול

חלק מההפקעה ,של...

מר ישראל גל:

יש שטחים שהופקעו בעבר והוחזרו בתכניות .על מנת

להחזיר אותם לאותם בע לי קרקע ,זה קיים לאורך החומה לאורך ז'בוטינסקי נניח
ששם קיים .כל תכנית שבאה ומבקשים את ההיתר ,צריכים להחזיר את זה .על מנת
להחזיר את זה ,צריכים את אישור המועצה .זה לא מספיק בתכנית .אתם לא
רוצים להחזיר את זה לאותו אדם  -ז כותכם .אין שום בעיה .זה הכל.

גב' אתי כהן:

לא ,בסדר...

גב' קניסטר כוכבה:

למה לא? למה לא?

מר ישראל גל:

מי בעד? פה אחד? תודה רבה.

גב' איילת דן:

בבקשה ,תודה על ההסבר.

מר גדי לייכטר:

אז כמה יש פה?

מר ישראל גל:

 .12אנחנו  8קואליציה...

(מדברים ביחד)

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשרר ביטול חלק מהפקעה על פי תכנית
תמ"מ ,357/גוש  ,495חלק מחלקה  , 234בכפוף לאישור משרד הפנים
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(בהמשך להחלטה מיום  5.2.18ישיבה מספר .)65/2018
בעד

פה אחד.

לא נכחה

ליאת ארבל.

.7

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות.

מר יהודה מעיין:

תמיכות ,מה עכשיו?

מר גדי לייכטר:

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות.

מר ישראל גל:

מה זה?

מר גדי לייכטר:

מה שמחולק רגיל ,רק צריך לאשר.

גב' טירנה ססי:

חלוקה של .2018

מר מיכלס גיל:

למה אתם לא מעבירים את התמיכה של מכבי ישירות

לבריכה ,שהיא חייבת שם אלפי ?₪

מר ישראל גל:

שייגמר ההסכם ,שעד עכשיו לא עשו אותו ובקרוב יגמור

אותו עמי ,אז אפשר יהיה להעביר את התמיכה ישר.

מר מיכלס גיל:

מה זה שייך להסכם? זה כסף שהם...

מר ישראל גל:

אי אפשר בלי המחאות ,הלאה .מי בעד?

מר יהודה מעיין:

אני שואל שאלה אחרת רגע ,לפני זה .אם הטניס שולחן,
79

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר  67/18מיום 16.4.18

הרי אני מכיר את החי ים ,פתאום עוד חודשיים ייזכרו שהם לא קיבלו ,מה עושים?

גב' טירנה ססי:

אין אפשרות.

מר גדי לייכטר:

אין אפשרות ,עברו...

מר ישראל גל:

יש לוחות זמנים.

מר עמי כחלון:

אז יהיה שנה הבאה אולי אם ירצו .יש עוד עמותות

שצריכות לקבל אולי.

מר יהודה מעיין:

לא ,לא .אתה הרי מכיר את החיים ,נכון? מכיר את

החיים או לא?

מר עמי כחלון:

לא ,סבבה ,צודק.

מר גדי לייכטר:

גם שנה שעברה הם לא התעוררו ,עברה שנה.

מר עמי כחלון:

אני אגיד לך עוד משהו ,יכול להיות שיש עוד עמותות

שיצטרכו להעלות.

מר גדי לייכטר:

מי בעד? פה אחד.

מר עמי כחלון:

דרך אגב ,אני יודע על לפחות אחת שרוצה.

מר ישראל גל:

פה אחד ,תודה.
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החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות.

בעד

פה אחד.

לא נכחה

ליאת ארבל.

.8

אישור הגדלת ערבות למסגרת אשראי (חח"ד/הלוואה)לבריכת השחייה
על סך  ₪ 900,000וש עבוד פיקדון העירייה על סך  1.4מיליון .₪

מר גדי לייכטר:

אישרו הגדלת ערבות למסגרת אשראי לבריכת השחייה

על סך  900,000ושעבוד פיקדון העירייה על סך  1.4מיליון .₪

מר ישראל גל:

מי בעד?

גב' אתי כהן:

אפשר לקבל הסבר על הדבר הזה? מה הסטטוס היום?

מה עם הזכיין? מה היה?

מר ישראל גל:

אנחנו מגדילים את מסגרת האשראי של הבריאה מהחצי

מיליון  ₪שהיה של אשראי חצי מיליון .₪

גב' קניסטר כוכבה:

מעלים ל.₪ 900,000-

מר ישראל גל:

אנחנו מגדילים את זה בעוד  ,₪ 900,000שמתוכם

 ₪ 300,000אנחנו מכסים...

מר יהודה מעיין:

כמה זה המשכורת של?...

מר נפתלי כהן:

יהודה ,נו.
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גב' איילת דן:

ואתם יוצאים למכרז?

מר עמי כחלון:

ציזר ,גיל ,אתה יודע.

גב' איילת דן:

עמי ,מה התכניות?

מר גדי לייכטר:

פה אחד?

מר ישראל גל:

פה אחד ,תודה.

גב' איילת דן:

מה התכניות?

מר עמי כחלון:

לשלם משכורות ,לשלם תנ אים סוציאליים.

מר ישראל גל:

איילת ,את בעד?

גב' איילת דן:

אני בעד ,הצבעתי ראשונה.

החלטה:

הוחלט

פה

אחד

לאשר

הגדלת

ערבות

למסגרת

אשראי

(חח"ד/הלוואה) לבריכת השחייה על סך  ₪ 900,000ושעבוד פיקדון
העירייה על סך  1.4מיליון
בעד

פה אחד.

לא נכחה

ליאת ארבל.

.9

אישור חוז ה אישי למר יאיר מנור ,מנהל מערכ ות מידע ומחשוב40% ,
שכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

82

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר  67/18מיום 16.4.18

מר גדי לייכטר:

הלאה ,אישור חוזה למר יאיר מנור ,מנהל מערכות מידע

ומחשוב 40% ,משכר מנהל.

מר ישראל גל:

במקום מרינה שהיתה.

מר גדי לייכטר:

מתחלף מנהל מערכות מידע ומחשוב אצלנו .הבחור הזה

יחליף את הגברת שעוזבת.

מר ישראל גל:

החלטה:

מי בעד? פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר חוזה אישי למר יאיר מנור ,מנהל מערכות
מידע ומחשוב 40% ,שכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

בעד

פה אחד.

לא נכחה

ליאת ארבל

מר ישראל גל:

תודה רבה ,מודה לכם.

מר יעקובי ירון:

רגע ,יש עוד ישיבה שלא מן המניין .אתה לא רוצה לתת

הנחות.
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מר מיכלס גיל:

את זה הוא לא ידע שיש.

סיום הישיבה!

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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קובץ החלטות
.2

הצעות לסדר:
א .דיון בנושא מיקום חטיבת פרס  -הצעה של ליאת ארבל.
ב .דיון בנושא מיקום חטיבת פרס  -הצעה של גיל מיכלס.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר הצעתו של ראש העיר בנושא מיקום
חטיבת פרס כדלקמן :לאחר שהגב' ליאת ארבל וגיל מיכלס הצביעו
בעד אישור תכנון החטיבה במרבד ,ובעד תקציב לבנייתה במרבד,
ובעד מתן השם לחטיבה ,החליטו השניים להביא הצעות פופוליסטיות
הפוגעות ברגשי וצורכ י חלק מהציבור .הנהלת העיר רואה זאת
בחומרה רבה ,ולוקחת בחשבון את כלל השיקולים החינוכיים
והפדגוגיים ,ובאה לפתור את מצוקת המקום שהגיע לשיאה לפני כ3-
שנים בחטיבות הביניים הקיימות .כמו כן ,מתוך התחשבות ברגשות
ההורים וחששותיהם ,מועצת העיר קובעת כי לא תותר כניסת
משאיות לרח' בר יהודה בין השעות  07:30עד  08:15בשעות ההגעה
לבית הספר .האיסור יאושר בוועדת התנועה ויילקח בחשבון במסמך
תנאי העבודה מטעם הוועדה לתכנון ובנייה מול היזם.

בעד ()8

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

נמנע ()0
הצעתם של ליאת ארבל וגיל מיכלס כדלקמן ) 1 :מועצת העיר מורה לאגף החינוך
לקיים סקר מייד בנושא זיהום אוויר ,רעש ובטיחות תחבורתית של
הו לכי רגל לחטיבה במיקומה הנוכחי .תוצאות הסקר יוצגו בישיבת
מועצת העיר של חודש מאי ) 2 .מועצת העיר מורה על בחינת חלופות
כפי שהועלו לעיל .א) העברת תלמידי בית הספר שילה למבנה אחר
מתאים ,והכנתו לקליטת תלמידי החטיבה החדשה .ב) הכנת תכנית
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בנייה לבניית חטיבה חדשה באחד מהשטחים הפנויים הקיימים)3 .
דחיית ...החטיבה בשנה.
בעד()5

גיל מיכלס ,אתי כהן ,איילת דן ,יהודה מעיין ,ליאת ארבל.
ג .דיון בנושא העמדת שילוט על מבנה הצופים  -הצעה של ירון יעקובי.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את ההצעה לסדר של ירון יעקובי בנושא
העמדת שילוט על מבנה הצופים.

בעד

פה אחד.

לא נכחה

ליאת ארבל
ד .דיון בנושא מחירים שונים בבריכת השחייה של תושבי העיר  -הצעה
של עמי כחלון.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר [ הצעה לסדר של עמי כחלון בנושא
מחירים שונים בבריכת השחייה של תושבי העיר.

בעד ()9

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

נגד ()0
נמנע ()2
לא נכחו
.3

אתי כהן ,איילת דן.
ליאת ארבל ,גיל מיכלס.
סעיף 9א'  -דיון בנושא הגרלת דירות בפרויקט בר יהודה ,על פי בקשת
חברי המועצה :ליאת ארבל ,גיל מיכלס ,אתי כהן ,איילת דן ,יהודה
מעיין ואיציק ציזר.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר את הצעת ראש העיר באשר להצעה 9א'
בנושא הגרלת דירות בפרויקט בר יהודה תנסה העירייה לשלוח את
מבקר העירייה ,זה בתנאי שהצד השני גם יסכים ,לחברה ,שיבחן האם
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תושבי העיר קרית אונו השתתפו בהגרלה ,והאם תושבי העיר הם אלה
שזכו בהטבה .וזאת מבלי לפגוע בצנעת הפרט .בכוונת העירייה ,לעודד
כל
בעד ()7

יוזמות של הטבות לתושבי העיר.

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

נגד ()0
יהודה מעיין.

נמנע ()1
לא נכחו()5
.4

גיל מיכלס ,איילת דן ,אתי כהן ,ליאת ארבל ,ירון יעקובי.

אישור תב"ר תרומה (מבנה שחמט) ע"ס  ₪ 600,000ושינוי מקורות
המימון לעדכון תרומה מקרן היסוד ע"ס  600,000דולר על פי הסכם
תרומה.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר תרומה (מבנה שחמט) ע"ס ₪ 600,000
ושינוי מקורות המימון לעדכון תרומה מקרן היסוד ע"ס 600,000
דולר על פי הסכם תרומה.

בעד
.5
החלטה:

פה אחד.
אישור הגדלת תב"ר ( )3035מרכז טניס ב 1-מיליון .₪
הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר ( )3035מרכז טניס ב 1-מיליון
.₪

בעד

פה אחד.

לא נכחו

ליאת ארבל ,איילת דן.
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.6

אשרור ביטול חלק מהפקעה על פי תכנית תמ"מ ,357/גוש  ,495חלק
מחלקה  , 234בכפוף לאישור משרד הפנים (בהמשך להחלטה מיום
 5.2.18ישיבה מספר .)65/2018

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשרר ביטול חלק מהפקעה על פי תכנית
תמ"מ ,357/גוש  ,495חלק מחלקה  , 234בכפוף לאישור משרד הפנים
(בהמשך להחלטה מיום  5.2.18ישיבה מספר .)65/2018

בעד

פה אחד.

לא נכחה:

ליאת ארבל.

.7

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות.

בעד

פה אחד.

לא נכחה

ליאת ארבל.

.8

אישור הגדלת ערבות למסגרת אשראי (חח"ד/הלוואה) לבריכת השחייה
על סך  ₪ 900,000ושעבוד פיקדון העירייה על סך  1.4מיליון .₪

החלטה:

הוחלט

פה

אחד

לאשר

הגדלת

ערבות

למסגרת

אשראי

(חח"ד/הלוואה) לבריכת השחייה על סך  ₪ 900,000ושעבוד פיקדון
העירייה על סך  1.4מיליון
בעד

פה אחד.

לא נכחה

ליאת ארבל.
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.9

אישור חוזה אישי למר יאיר מנור ,מנהל מערכות מידע ומחשוב40% ,
שכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר חוזה אישי למר יאיר מנור ,מנהל מערכות מידע ומחשוב 40% ,שכר
מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

בעד

פה אחד.

לא נכחה

ליאת ארבל.

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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