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 דיווח ראש העיר. .1

 

אני פותח את הישיבה. קצת דיווח ראש העיר,   מר ישראל גל:

ניגשים לנושאים. היום היה אירוע ירי בקרית אונו בלוי  ואחר כך אנחנו 

עיר, תושב אשכול, בדיוק עכשיו אחרי הצהריים. ניסו להתנקש במישהו צ

העיר, גר בשאול המלך, פספסו אותו וברחו. בזה הרגע הסתיימו שם 

 האירועים, נקווה שיתפסו את כולם, כולל את האחראים על הנושא. 

ג'ורג'י חבר המועצה לשעבר, שחלה  לצערנו, אנחנו נפרדנו השבוע מאילן 

ג'ורגי היה פעיל פה הרבה מאוד שנים והקים את תאגטבסרטן הווש יד . אילן 

מי אונו, חבר מועצה ופעיל בליכוד ובסניף הליכוד. אירוע קשה מאוד לכולנו, 

הייתה מהר מאוד המחלה הזאת. איש טוב, פשוט איש טוב שהלך לעולמו 

 מאיתנו. 

נושא נוסף, נפתלי כהן הודיע שהוא מוותר על המשנה, ואני ממנה במקום 

יינפתלי את משה דאלי  שאר חבר מועצה להיות המשנה לראש העיר. נפתלי 

מן המניין, מחזיק התיקים האחרים כפי שהם. משה, שיהיה לך הרבה 

 בהצלחה בתור המשנה. ונפתלי, לך תודה רבה. 

שבוע שעבר עשינו אירוע ראשון יוצא דופן, הנושא היה מסיבה ענקית 

שעשינו יחד עם אגודת הסטודנטים, כמה אגודות סטודנטים. הפקה בלתי 

שיחה עכשיו עם מפקד המרחב שעשינו את הניתוח של רגילה. בדיוק בסוף ה

 האירוע. 

דיברנו על הסיפור הזה, הילדים היו מאושרים, הסטודנטים היו מאושרים. 

יופי של הפקות ואני חושב שכשהאצטדיון יהיה גמור שם, נוכל לעשות שם 

 ויופי של אירועים. 

 

באונו  דרך אגב, אני אחת הסטודנטיות שלומדות גב' קניסטר כוכבה:

 מינהל עסקים. 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            11.218.מיום  21/11ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 

 
 

6 
 

 

 אז למה לא באת? אולי היית שם בין הרוקדות.   מר ישראל גל:

 

 בסוף היא תבקש מלגה גם.   מר רון מלכה:

 

שנה לקשרים עם קרייס  25השבוע עוד חגגנו   מר ישראל גל:

צדדים  2אופנבך. היה אירוע מרתק דרך הזום. מי שהגיע בהחלט חווה 

 מחויבים. 

 

 למה לא הזמינו את כל חברי המועצה?   מר מיכלס גיל:

 

יודע. הייתה מובלות המקום,   מר ישראל גל: הוזמנו, לא? אה, לא 

 אז כנראה שזאת הייתה הבעיה. אני לא יודע, צריך לשאול את ניצה. 

 

אם הייתי יודע שאתה רוצה, הייתי מוותר בשביל   מר נפתלי כהן:

 שאתה תבוא במקומי. 

 

 ייתי.אני ה  מר מיכלס גיל:

 

 הוא היה.   מר ישראל גל:

 

 הלכתי, אבל הייתי.   מר מיכלס גיל:

 

ישראל, אני רוצה להגיד רגע משהו לגבי זה, גם   גב' ארבל ליאת:

י. אנחנו לא קיבלנו הודעה במייל, זה כמובן נודע לנו. אבל  לגבי אילן ג'ורג'

ר, אני חושבת שמן הראוי, כשקורה מקרה כזה מצער של חבר מועצה לשעב
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 אפשר לשלוח מייל. 

 

. להוציא את זה גם בפורום של   מר ישראל גל: .. נרשם. לא יצא? 

 חברי המועצה. בסדר גמור. שנדע רק בשורות טובות. 

 

 זה בטוח.   גב' ארבל ליאת:

 

בניין ברח' אחאב כולכם שמעתם. אני שמח מאוד   מר ישראל גל:

אותנו מופתעים. לא  שעקב זה שאנחנו מוכנים במצבים כאלה, אז לא מצאו

כמו ברעננה, לא כמו ברמת גן ולא כמו בחולון. הוצע להם לישון במלון כפר 

המכביה, אף אחד לא הלך לישון שם. כולם קיבלו צ'קים כבר של שכר דירה, 

מטופל גם איך מוציאים את הציוד מהבית ואיך מעבירים להם את כל הציוד 

ל בוטיק, וזה הודות לכך מהבית. מה שנקרא, התושבים שם קיבלו טיפו

בינוי בכל מקרה. אז כל התהליכים -שהבניין הזה כבר היה בדרך לפינוי

 הוקדמו. 

למעשה, בישיבה שהייתה למחרת בוועדה לתכנון ובנייה, הנושא עלה כבר 

אפילו באופן די טבעי ויצא לדרך. איפה שאנחנו הולכים, אנחנו מקבלים 

ים של רמת גן וחולון, ששם עד היום מחמאות על הסיפור הזה, כולל מהיישוב

לא פתרו את כל הבעיות שהם פינו שם את הבניינים, ומי משלם ומי מממן 

ומה עושים עם האנשים. ובאה לפה אישה אחת מרעננה, שעד היום חצי שנה 

 היא גרה מחוץ לבית, ואף אחד לא מטפל בה. 

כולה זהו, לשמחתנו התכניות של ההתחדשות העירונית שהמועצה שלנו 

קידמה אותה במשך שנים, דווקא במקרים כאלה, מוכיחה את עצמה לעילא 

ולעילא...מצילים חיים זו הבדיקה, הבדיקה מצילה חיים. אבל הוכיחה את 

 עצמה בטיפול במשפחות, ולכל עבר אנחנו זוכרים לשבחים.  
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 גיל, שמעת? הכל בזכות ראש העיר המצוין שלנו.  :גב' אלונה בומגרטן

 

אלונה, בזכות כל מי שיושב פה. סביב השולחן. זה   אל גל:מר ישר

 קשה לרובין לשמוע את זה, אבל הוא ילמד עם הזמן. יש אנשים שקשה להם. 

 

ישראל, רובין הוא משלנו. תאמין לי. בזכות ראש  :גב' אלונה בומגרטן

 העיר המצוין שלנו. 

 

 יש עוד שנתיים לבחירות.   מר מיכלס גיל:

 

 אני התחלתי כבר.  :גרטןגב' אלונה בומ

 

אלונה, אלונה, תיכף אני צריך לקבל שיחת טלפון   מר ישראל גל:

 ואני לא אענה לה. 

 

 כן, כן, מהר, מהר.  :גב' אלונה בומגרטן

 

תכנית להתמודדות עם משבר האקלים בקרית אונו,  –הצעה לסדר  .2

 לבקשת חברי המועצה, ליאת ארבל וישראל צימרמן. 

 

 הצעה לסדר, ליאת בבקשה.   מר ישראל גל:

 

כמו שאני מניחה שקראתם בהצעה שלי לסדר,   גב' ארבל ליאת:

הרציונאל שעומד מאחורי הדבר הזה, זה בסוף לאגד הרבה מאוד דברים 

שנעשים, ואולי דברים שלא נעשים לכדי תכנית אחת אסטרטגית שהיא חוצת 

חום לאזור מחלקות, מתוך המחשבה שמשבר האקלים זה משהו שהוא לא ת
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או תחום עיסוק אחד בלבד. זה לא רק איכות סביבה, זה לא רק תכנון 

 ובנייה, זה לא רק חינוך, זה לא רק תחבורה, זה הכל ביחד. 

ובזמן שממשלת ישראל עדיין לא העבירה את חוק האקלים, ועדיין לא 

הציבה יעדים מספיק אגרסיביים להתמודדות עם משבר האקלים, רשויות 

יוזמה. מקומיות ב  כל הארץ הולכות ותופסות את המקום הזה, ולוקחות 

ויש מתווים מאוד ברורים לאיך בונים תכנית אסטרטגית למשבר אקלים. 

ואני חושבת שקרית אונו צריכה להיות חלק מהדבר הזה. בעיקר כאמירה 

לנוכח הרבה מאוד תכניות בנייה, לנוכח כריתות עצים. וחיים, עדיין לא 

 על השאלה שלי. קיבלתי תשובות 

 

 עוד סופרים.   מר חיים סופר:

 

אה, עוד סופרים? טוב, יפה. שאלתי כמה עצים   גב' ארבל ליאת:

וכמה ניטעו במקום. ולמעשה, רשויות  2021-וב 2020-נכרתו בקרית אונו ב

שכתבו תכנית אקלים מסודרת, מתודולוגית, שמתוקצבת ונכנסה לתכניות 

גם מטרות וגם הישגים בעניין הזה, של כמה העבודה, יודעים לבוא ולהציג 

פליטות פחמן נחסכו, או איזה פעילויות נעשו במסגרת התכנית הזאת, 

 בשיתוף התושבים, בלי התושבים. 

יש לי פה כמה וכמה דוגמאות. אבל למעשה, מה שאני מציעה, זה לשים את 

נוכל גם למדוד ולדוו ח על זה באיזושהי מסגרת עבודה מסודרת, כדי שאנחנו 

 ההישגים האלה. 

 

קודם כל, קרית אונו היא עיר מובילה, ואני רוצה   מר ישראל גל:

 3להגיד לכם, אתם יכולים להיות גאים. קרית אונו היא עיר שהולכת תוך 

ייצור פחמן דו חמצני.   שנים מהיום להיות באפס 
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 איך בדיוק?   גב' ארבל ליאת:

 

 בבקשה, יש תכנית סדורה.   מר ישראל גל:

 

.   מר מיכלס גיל: . . 

 

 טוב, סיימתי, לא רוצה לדבר. תודה.   מר ישראל גל:

 

.   גב' ארבל ליאת:  אבל אתה מדבר אליי

 

הצעתי היא פשוטה, צודקים. כל התכניות שלך, יש   מר ישראל גל:

  -את יו"ר הוועדה

 

אני אגב לא הבנתי את ההצעה שלך. כאיל חשבתי   מר רון מלכה:

 תר תוכן או משהו. כל מה שהצעת זה להקים ועדה ו... שיהיה בה קצת יו

 

 אני אגיד לך למה.   גב' ארבל ליאת:

 

 לא, יש ועדת איכות הסביבה.   מר ישראל גל:

 

 בגלל שככה זה נעשה.   גב' ארבל ליאת:

 

יו"ר הוועדה, זה לא   מר ישראל גל: הם מוזמנים, עכשיו במקרה 

  -מעניין

 

תה רוצה שאני אענה לך, אני יכולה רון, אם א  גב' ארבל ליאת:
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 לענות לך. 

 

לא, ברצינות, קראתי את ההצעה שלך, לא היה בה   מר רון מלכה:

 תוכן. 

 

 ברצינות אני רוצה לענות לך.   גב' ארבל ליאת:

 

הייתה בה רק הצעה טכנית מה לעשות, לא משהו   מר רון מלכה:

 קונקרטי אמיתי. 

 

לך למה. בגלל שיש מתווים מכל  נכון. אני אגיד  גב' ארבל ליאת:

מיני סוגים לאיך כותבים תכנית אקלים. והמטרה של צוות מקומי חוצה 

עירייה שיושב וכותב, זה בודק מה מתאים לקרית אונו. כי מה שכתבו 

בעיריית תל אביב, והדרך שבה כתבו בעיריית תל אביב, לא בהכרח מתאימה 

 לקרית אונו. 

 

 יתי לראות מה את חושבת. כן, אבל ציפ  מר רון מלכה:

 

 הנה, אני באה ואני מציגה.   גב' ארבל ליאת:

 

מה צריכה להכיל תכנית כזאת ברמת התוכן, לא   מר רון מלכה:

 ברמה טכנית איזה ועדה או איש ימנו או מי יעשה את זה. 

 

ולכן אני גם הצעתי להיות חלק מזה, בגלל שבזה   גב' ארבל ליאת:

ו וידע להביא לתוך הדבר אני עוסקת ביום יום,  יש לי הרבה מאוד ניסיון 

הזה. אני חושבת שברמת ההחלטה שלמועצת העיר, קודם כל צריך להגיע 
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 למקום שבו מקימים את הצוות הזה. 

אני אשמח מאוד לקחת בו חלק, יש לי הרבה מאוד מה לתרום. ואני חושבת 

ת הדבר שקודם כל פה כהצעה לסדר במועצה, צריך להגיע להבנה שצריך א

 הזה, ויוצאים לדרך. מפה יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות. 

 

אני מנסה להבין מה ההבדל בין הוועדה שאת   מר יעקובי ירון:

רוצה שאת רוצה להקים, לבין הוועדה לאיכות הסביבה שזה כל תפקידה 

 ממילא? 

 

 היא לא מתכנסת.   מר מיכלס גיל:

 

 לא נכון.  הוועדה מתכנסת, זה  מר יעקובי ירון:

 

.   מר מיכלס גיל: .  בוא נראה מתי, תשאל.

 

 גיל, תודה. אני יכולה לענות?   גב' ארבל ליאת:

 

 המבקר יגיד לך מתי התכנסה.   מר מיכלס גיל:

 

 הוא יכול להגיד.   מר יעקובי ירון:

 

 היא לא מתכנסת.   מר מיכלס גיל:

 

סוגיה  כמו שאמרתי, משבר האקלים הוא לא רק  גב' ארבל ליאת:

 ..  של.
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 היה לפני חודש.   מר יעקובי ירון:

 

.   מר ישראל גל: .  את גיל מיכלס לא מעניין מה אנחנו.

 

 אבל אני רוצה לענות.   גב' ארבל ליאת:

 

 בסדר.   מר ישראל גל:

 

 למה לא מעניין? אני בעד ההצעה שלה.  מר מיכלס גיל:

 

 יפה.   מר ישראל גל:

 

שאלה למה זה לא תחת איכות הסביבה. ירון שאל   גב' ארבל ליאת:

אני רוצה לענות לך למה זה לא תחת איכות הסביבה. כל הרעיון של תכנית 

אקלים אסטרטגית, שצריכים להיות שם נציגים מהחינוך ומהתחבורה 

ומתכנון ובנייה ומאיכות סביבה, אבל לא רק. משבר האקלים הוא לא רק 

 בעיה סביבתית. 

 

 זה ככה נכון לכל דבר, אבל   מר יעקובי ירון:

 

אבל אני באה ומציגה את ההצעה שלי לסדר. אתה   גב' ארבל ליאת:

 יכול לבחור כל נושא אחר ולאגד סביבו את מי שאתה רוצה. 

 

 זה ברור שכולם בעד איכות הסביבה, אין פה ספק.   מר יעקובי ירון:

 

שוב אתה הולך למקום של איכות הסביבה. ואני   גב' ארבל ליאת:
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ומרת, אפרופו עושים, אז תראו כמה חד פעמי יש פה מסביב, איכות א

 סביבה. 

 

 מה אכפת לך שנקים עוד ועדה?   מר מיכלס גיל:

 

 אני לא מקים עוד ועדה. תודה.   מר ישראל גל:

 

וזו גם לא   גב' ארבל ליאת: אני מציעה משהו אסטרטגי. זה בסדר. 

 ועדה. 

 

 , מדובר על כוח משימה. לא מדובר על ועדה מר ישראל צימרמן:

 

מכיוון שאני ניסיתי קצת לתאר, אבל לא נתתם   מר ישראל גל:

  -לי

 

 התכנסה לפני חודש.     מר יעקובי ירון:

 

זו הוצאת דיבה. אתה מאשים אותי שלא נתתי לך   מר מיכלס גיל:

 לדבר? 

 

בכלל לא. לא נתתם לי לדבר, וזה כנראה לא   מר ישראל גל:

גיד בקצרה, יש ועדה לאיכות הסביבה, היא מתכנסת.  יש חשוב. אני רק א

גורם מתכלל, ויש את כל הפעילויות, שחלקן רק רציתי קצת להציג לכם פה, 

 אבל זה לא כל כך חשוב כרגע. 

 

 התכנסה. 27.10-לשאתו של גיל, ב  מר יעקובי ירון:
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 היה, היה, נו איך שהוא חזר.   מר ישראל גל:

 

 הסתכלתי עכשיו.  אני  מר יעקובי ירון:

 

יש לי שאלה קטנה אם אפשר, אני מנסה להבין. יש  מר ישראל צימרמן:

ועדה לאיכות סביבה, בסך הכל לא מדדתי, אבל ספציפית זאת, אני יודע 

 שבגדול כן מתפקדת. 

 

 תשאל את המבקר.   מר מיכלס גיל:

 

רגע, שנייה. עכשיו השאלה שלי היא כזאת. אם  מר ישראל צימרמן:

אשווה למשל, אם עכשיו רוצים לעשות איזה פרויקט גדול של תכנית אני 

ה שיכול להיות עשור לחינוך, לא מקימים עוד ועדה, מקימים צוות משימ

 שיו"ר הוועדה הוא מתכלל שלו. 

 –אבל צריכים להגיד פה שרוצים את זה. אני משווה את זה לפה. אומרים 

ת עשהאל יתכלל את הסיפור רגע, יש כאן להקים צוות משימה, אוקיי, שעמי

הזה. זה לא השאלה מי יהיה בראש של זה. השאלה אם אנחנו רוצים להקים 

 צוות משימה כזה. כי יש לזה משמעויות כלכליות גם. 

 

אני מנסה להסביר. אמרתי עיריית קרית אונו   מר ישראל גל:

משקיעה, תשקיע, אני לא רוצה להמשיך להגיד מה כן או לא, משקיעה, 

, כולל ייצור חשמל של אפס פחמן דו תשקי עה בנושאים ירוקים מא' ועד ת'

שנים, על ידי התייעלות אנרגטית, על ידי כל  3חמצני, זה היעד שלנו תוך 

הלוחות הסולאריים ותאורת הלדים בכל העיר, לוחות סולאריים על כל 

הגגות של בתי הספר והמבנים העירוניים... טעינה, מרכזי אגירה. אנחנו 
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יה הראשונים בארץ שיהיו לנו מרכזי אגירה. אתם יודעים מה זה? זה נה

 הכל. 

 

צימרמן, פעם הבאה שאתה רוצה להגיש בקשה,   מר מיכלס גיל:

 תגיש את זה דרך עמית, אז זה יעבור. 

 

 מה זה קשור?  מר ישראל צימרמן:

 

 את האופוזיציה, לא הבנת?   מר מיכלס גיל:

 

יש כאן הזדמנות לשמוע על תכניות, לא משנה,  מר ישראל צימרמן:

 בוא נראה, אני רוצה לשמוע. 

 

כל התכניות גיל, אתה מפריע, עכשיו ברצינות.   מר ישראל גל:

האלה, תשבו יחד בוועדה לאיכות הסביבה, יש לה יו"ר, והוא חזר לעבודה 

בשעה טובה כמו שאומרת ליאת, ואנחנו לא נרחיב יותר מזה, וזהו. אלה 

 ם, קרית אונו היא עיר שתוביל בהם. נושאים חשובי

 

אני מעריך ואני מנחש כרגע שעיריית קרית אונו  מר ישראל צימרמן:

 נכון להיום, גם היום לא מייצרת פחמן דו חמצני. 

 

 לא, היום היא מייצרת.   מר ישראל גל:

 

 איך.   גב' ארבל ליאת:

 

.   מר ישראל גל: .  אין רשות אחת במדינת ישראל.
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 תבוא תשב בגינה אצלי.   גיל:מר מיכלס 

 

.  מר ישראל צימרמן: .  אבלה אנשים לא מתים אחרי שאתה.

 

לא, אנחנו לא מדברים על אנשים, אנחנו מדברים   מר ישראל גל:

 כעירייה. בקצרה, אתה יודע מה זה אפס פחמן דו חמצני? 

 

 לא.  מר ישראל צימרמן:

 

דלק שאתה אפס פחמן דו חמצני, זה החשמל וה  מר ישראל גל:

מבזבז, שהם מייצרים אותם. מה שאתה מייצר, יותר גדול מהם, זה הכל, 

 ואז אתה מאזן דרך אנרגיות ירוקות. 

 

 ונכון לתכניות שיש לך כרגע ביד, נגיע לאפס?  מר ישראל צימרמן:

 

שנים, אמרתי, אבל תראו את זה  3בוודאי, תוך   מר ישראל גל:

א, סליחה, בשנה הקרובה כבר, אנחנו שנים מהיום. ל 3בוועדה. זהו. תוך 

 .50%-נגיע ל

 

... גיל קצת יותר ותיק, וליאת גם   מר עמי כחלון: ערב טוב לכולם. 

יש לה ניסיון, מבורך כל חבר מועצה שיש לו ניסיון בתחום מסוים, מבורך 

ויעזור לעירייה שלו. אני לא חושב שזה פסול, נהפוך הוא.   שישתתף 

 

 י. הצעת  גב' ארבל ליאת:
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מן הסתם יש הרכב ועדה. הלא העולם הזה   מר עמי כחלון:

מתחלק בסופו של יום, וזה ככה פועלת המערכת הזאת שאנחנו נמצאים בה, 

ויש מחזיק תיק. הכי פשוט בעולם, וזה לא משנה באיזה תיק, גם אם זה תיק 

 ביקורת אצלך. 

 

 אצלי לא תיק ביקורת.   גב' ארבל ליאת:

 

א משנה, מהאופוזיציה יש תיק ביקורת, ואני ל  מר עמי כחלון:

חושב שיש לי איזו ביקורת מסוימת. אני חושב שנפנה למחזיק התיק, ויתנהל 

  -מולו בסופו של יום, בשביל שהדבר ילך נכון

 

 למה אתה חושב שזה בא ממקום של ביקורת, עמי?   גב' ארבל ליאת:

 

יק של סתם אמרתי, כי אתם מחזיקים את הת  מר עמי כחלון:

ביקורת, כיו"ר התיק הזה. אז אני אומר, יש את עמית עשהאל, שאתם רואים 

נתבלבל, שיש  שיש עובדות בשטח, גם אפילו ישראל ציין אותן, צימרמן, לא

 והוועדה הזאת מתכנסת. דברים טובים שנעשו. 

הדבר הכי פשוט שאנחנו אומרים, אם יש לך רעיונות ואת רוצה לתרום, מי 

 אופוזיציה בוועדה הזאת באיכות הסביבה? אצלכם נמצא ב

 

 יש לנו נציג.   גב' ארבל ליאת:

 

 מצוין.   מר עמי כחלון:

 

  -הוועדה עובדת אבל מר ישראל צימרמן:
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אני רק אסיים, זה לא דיון. אני רק אסיים, כי אני   מר עמי כחלון:

רוצה להגיד את דעתי. זה בסדר אם אתם לא מקבלים אותה. פשוט את 

ה, בגלל שיש לך ניסיון, להחליף את אותו נציג כזה או אחר, לתת את יכול

הדעה שלך, ואני מאמין שהוועדה, כמו שאתם אומרים שהיא עובדת מצוין, 

 רק יש לכם עוד רעיונות, תציגו את הרעיונות בוועדה. 

 

אבל עמי, העמדה הבסיסית שלי אומרת שזה לא   גב' ארבל ליאת:

 תפקיד של איכות הסביבה. 

 

רון צודק, אתם זרקתם משהו שהוא כללי. בסדר,   מר עמי כחלון:

גם אני רוצה עכשיו שכל העולם הזה יפסיקו ויעברו, אין מכוניות, שכולם 

 ילכו ברגל, זה גם כושר, וגם בריאות. אבל את יודעת, זה משהו כללי. 

 

זו ועדה עמי, זה מה שנעשה ברשויות אחרות.   גב' ארבל ליאת:

 "ל, היא לא קשורה לאיכות הסביבה. בראשות מנכ

 

  -אני לא חושב שעמית עשהאל  מר עמי כחלון:

 

 זה לא קשור לעמית בכלל.   גב' ארבל ליאת:

 

אני לא חושב שהוא אדם שחס וחלילה מפריע להם   מר עמי כחלון:

בהתנהלות. אני חושב שאם תתנהלו מולו הוא ישמע את הרעיונות וזה יהיה 

 . טוב. זה לא פוליטי

 

הטענה העקרונית היא שדבר כזה הוא ברמה מעל  מר ישראל צימרמן:

 ועדה, זה על ועדה. 
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.   מר עמי כחלון:  אני לא חושב, זה בדיוק השוני

 

.   מר יעקובי ירון: .  אבל הוועדה יכולה.

 

 לא צריך.   גב' ארבל ליאת:

 

 הבת שלך, מה שמה, הילה, נכון?  מר ישראל צימרמן:

 

 הילה.  בה:גב' קניסטר כוכ

 

לפני כחצי שנה הקמנו פה, אישרנו איזה מנהלת.  מר ישראל צימרמן:

למה זה לא נמצא תחת תיק מסוים שכבר קיים? כי היה נכון לקחת משהו 

. זו בדיוק הטענה הזאת.   ולהגיד 'הוא על משרדי'

 

זה לא דומה. זה כמו שאתה רוצה להוסיף ספסלים   מר עמי כחלון:

. בשפ"ע, תבוא תשב אי  תי, אני אשמע אותך..

 

 לא, זה לא אותו דבר.   גב' ארבל ליאת:

 

אבלה הנה, נתתי לך דוגמא מהמינהלת נשים, היא  מר ישראל צימרמן:

לא מינהלת נשים, היא מינהלת אחרת שמאגדת הרבה דברים אחרים. נכון? 

 הבת שלך. 

 

 הבת שלי פה כמינהלת נשים.  גב' קניסטר כוכבה:
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לא, לא, לא. אישרנו לה עקרונית להקים מינהלת  מר ישראל צימרמן:

 אחרת. 

 

נגד נשים.  מר יעקובי ירון:  אלימות 

 

 משהו שהוא על משרדי. וזה בדיוק אותו דבר.  מר ישראל צימרמן:

 

 אותו דבר.   גב' ארבל ליאת:

 

 אנחנו לא פותחים עכשיו דיונים על כל הוועדות.   מר ישראל גל:

 

בל אני חושב שהיה ראוי לחדד ולהגביל את כן, א מר ישראל צימרמן:

זה למצב שההוא תואם, ולא ישר לזרוק את זה ולא לקבל. לא ישר לזרוק את 

 . 'יש ועדה, היא מטפלת'  זה ולהגיד 

 

 יפה מאוד שאתה רוצה להכניס לי מילים לפה.   מר ישראל גל:

 

,  מר ישראל צימרמן: לא, אני מכניס את המילים שלי, מהפה שלי

 לפרוטוקול. לא לפה שלך, חס וחלילה. שיהיה 

 

אני אמרתי לכם, יש המון עשייה בתחום הירוק   מר ישראל גל:

בקרית אונו, המון. הנושא הזה יוצג, תפנו לעמית עשהאל, אני בטוח שהוא 

יוצג גם במועצה על ידי יו"ר הוועדה   . יעשה ישיבה פתוחה. ואם תרצו..

.. והוא כבר   מכנס. תודה רבה. לאיכות הסביבה, וזה הכל.

 

 הצבעה אולי? מה אתה אומר?   גב' ארבל ליאת:
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 אה, מה אתם רוצים? מה ההצבעה?   מר ישראל גל:

 

 ההצעה שלנו עומדת לסדר.   גב' ארבל ליאת:

 

 מה ההצעה שלכם?   מר ישראל גל:

 

להקים ועדה בראשות מנהל, מינהלת, ועדה,   גב' ארבל ליאת:

, צוות רב משרדי בראשות המנכ"ל, לכתיבת תקראו לזה איך שאתם רוצים

 תכנית להתמודדות עם משבר האקלים. 

 

בקיצור, אנחנו אומרים יש ועדה לאיכות הסביבה,   מר ישראל גל:

הוועדה לאיכות הסביבה היא המנהלת של כל העניינים, יש עשייה רבה בעיר, 

צעה ואתם מוזמנים להשתתף בישיבות הוועדה לאיכות הסביבה. מי בעד הה

שלכם? מי בעד ההצעה של להשאיר את עבודת הוועדה דרך ועדת איכות 

 הסביבה? לא פה אחד. 

 

 אתה יכול להגיד קואליציה ואופוזיציה.  מר ישראל צימרמן:

 

פה אחד קואליציה, פה אחד אופוזיציה. תודה   מר ישראל גל:

 רבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא. 

 

התמודדות עם משבר האקלים תכנית להצעה לסדר בעניין  :הצבעה

בקרית אונו, לבקשת חברי המועצה, ליאת ארבל וישראל 

 צימרמן.

גיל מיכלס, אתי כהן, אופיר שי רובין, ליאת ארבל, ישראל  (5)   בעד
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 צימרמן. 

 

תכנית להתמודדות הצעת ראש העיר בעניין הוחלט ברוב קולות  החלטה:

הוועדה  להשאיר את עבודת: עם משבר האקלים בקרית אונו

 .דרך ועדת איכות הסביבה

ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן,             (9)  בעד

 כוכבה קניסטר, משה דאלי, ירון יעקובי, תמרה שיפרין.

 

 אישור הענקת אזרחות כבוד לנשיא המדינה. .3

 

י הענקת אזרחות כבוד לנשיא המדינה. יצחק בוז'  מר ישראל גל:

 הרצוג אמור לעשות פה יום שלם ביישוב. 

 

.  גב' קניסטר כוכבה:  מתי הוא מגיע, ישראל? רק לא יום חמישי

 

 ליום שלם ביישוב, יום ראשון.  26.12-ב  מר ישראל גל:

 

 באיזו שעה, מהבוקר?  גב' קניסטר כוכבה:

 

י   מר ישראל גל: מהצהריים עד הערב. הפרטים יימסרו. בוז'

בה עשייה, גם במישור המוניציפאלי, גם במישור הארצי, גם הרצוג יש לו הר

  -במישור הבינלאומי. יש לו גם תרומות

 

 אתה יכול לפרט על העשייה במוניציפאלי?    מר אתי כהן:
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העשייה שלו? בוודאי. בוז'י, גם שהיה כשר   מר ישראל גל:

ום השיכון, תרם פה כספים לשיקום שכונות, אם אתם זוכרים את ימי שיק

שכונות של שלמה המלך וכדומה, שדאג לפה לעזור. גם בהיותו שר הרווחה 

נוער במועדון גלבוע פלוס רגישות חברתית אינסופית  בעזרה לקידום בית 

 ועזרה פה בעיר. 

ויש  מעבר לכך, עשייתו הכללית, ועצם זה שהוא איש שראוי ומגיע לו וזהו. 

ים מה שהוא עשה, חוץ כאן אם אתם רוצים פירוט שלם על כל קורות החי

 מהעזרה שלו לטובת העיר. 

 

 ... אזרח כבוד של העיר?   מר נפתלי כהן:

 

יום ביישוב, אז אנחנו וכשהוא מגיע כאורח ל  מר ישראל גל:

 .  חושבים ש..

 

 יש תקדימים? מר ישראל צימרמן:

 

בוודאי, כן. נשיא, כמעט כל מקום שהוא מגיע,   מר ישראל גל:

 מקבל. 

 

. אזרח כבוד של קרית  צימרמן:מר ישראל  לא, יש עוד נשיאים ש..

 אונו? 

 

בעבר היו ראשי ממשלות שקיבלו פה, יצחק נבון   מר ישראל גל:

 קיבל פה אזרחות כבוד, יצחק רבין קיבל. 

 

 שמעון פרס לא  נתנו לו?   מר דאלי משה:
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 , בוודאי. 70-גם שמעון פרס קיבל, נכון, ב  מר ישראל גל:

 

 זה אומר שיהיה לו כניסה לחנייה שם בצה"ל?   יפרין:גב' תמרה ש

 

 כן.   מר מיכלס גיל:

 

 לשמעון פרס?   מר ישראל גל:

 

 לבוז'י הרצוג.   גב' תמרה שיפרין:

 

 נשמח  לתת לאנשים כאלה. אני חושב שראוי.   מר עמי כחלון:

 

 איפה הוא יתארח? איפה הוא יהיה, ישראל?  גב' קניסטר כוכבה:

 

 מה זה אומר אזרחות כבוד?   שיפרין:גב' תמרה 

 

אני מאמין שבעתיד, אם תקבלו תפקידים כאלה,   מר עמי כחלון:

 גם תרצו. 

 

אני, אחרי שראיתי את ההצעה, לא הבנתי מה זה   מר מיכלס גיל:

אזרחות כבוד. אז הלכתי לידידנו גוגל, לראות מה זה הדבר הזה. אז מסתבר 

 ד. שאזרחות כבוד זה אזרחות לשם כבו

 

נכון, זה כמו ד"ר לכבוד באוניברסיטה, הוא לא   מר ישראל גל:

 נהיה דוקטור. 
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.. אזרח המדינה, ורוצים לכבד   מר מיכלס גיל: . בכל העולם. ..

אותו, כי הוא עשה דברים טובים למען אותה מדינה. במדינת ישראל, 

העיריות לקחו לעצמן, חלק מהעיריות, את האופציה להעניק את אזרחות 

הכבוד הזאת לכל מיני אנשים שבמהלך חייהם סייעו להם, סייעו בהתפתחות 

 העיר, כהוקרה על מעשיהם הטובים. למרות שאין לזה שום בסיס. 

אני יכול לתת, שאל חברי פה דוגמאות, אז בבאר שבע נתנו לריבלין בסוף 

 הקדנציה שלו יקיר העיר, כי הוא באמת סייע לפיתוח הנגב. 

 

ריבלין קיבל בסוף הקדנציה שלו בהרבה ערים,   מר ישראל גל:

 .  כולל נשר..

 

אור עקיבא למשל נתנו לשמעון פרס, כי הוא בין   מר מיכלס גיל:

  -היתר בהיותו שר האוצר נדמה לי, הכריז עליהם כאזור

 

 מוכה גורל.  גב' קניסטר כוכבה:

 

כמעט, לא, נתן להם קידום מבחינת מיסים. באר   מר מיכלס גיל:

 יעקב למשל, נתנו לאורן חזן אזרחות כבוד, כי הוא תרם להם תקציבים. 

 

 זה לא אמיתי דרך אגב.   מר ישראל גל:

 

 יפה מאוד.   מר מיכלס גיל:

 

 בתור מה הוא היה אורן חזן שתרם?  גב' קניסטר כוכבה:
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 ועדת הכספים.   מר ישראל גל:

 

הוא תרם להם, אני יודע בתור מה? תשאלי את מי   כלס גיל:מר מי

שתרם לו. אני אדוני ראש העיר, למרות הרשימה שהתחלת לתת פה, אני 

י הרצוג, אני מכיר את הפעילות שלו שהוא ביקר בקרית  מאוד מעריך את בוז'

 אונו בהיותו שר הרווחה, אני סיירתי איתו בעיר. 

א דופן מעבר למה ששרים אחרים תרמו, אני לא חושב שהוא תרם משהו יוצ

ואני לא רואה שום הצדקה, באמת, האיש הוא ראוי, הוא נשיא המדינה, 

כבודו במקומו עומד, הוא בא לפה בתור נשיא המדינה.  אבל אני לא חושב 

חודשים בתפקיד. איזה  3שאנחנו צריכים לתת לו את התואר הזה כרגע. הוא 

 סיבה יש לתת לו? 

 

 גם בשל היותו נשיא.   :מר ישראל גל

 

זה לא גם. מה, התואר נשיא לא מחייב לתת לו   מר מיכלס גיל:

 אזרחות כבוד, עם כל הכבוד, ישראל. 

 

 מה זה עולה לך לתת לבן אדם את הכבוד?   מר רון מלכה:

 

  -אתם, עם כל הכבוד  מר מיכלס גיל:

 

 איך אני מרוצה שבנט ראש ממשלה.  :גב' אלונה בומגרטן

 

 אפשר. אולי ניתן גם ליאיר לפיד אזרחות כבוד.   מיכלס גיל:מר 

 

 למה לא? למה לא?   מר נפתלי כהן:
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 בסדר, אני חושב שלא.   מר מיכלס גיל:

 

 אנחנו נשקול את זה על הצד החיובי ביותר.   מר נפתלי כהן:

 

אני לא חושב שצריך לתת למר הרצוג אזרחות   מר מיכלס גיל:

ב שם בפייסבוק שהפכו את הדבר הזה של אזרחות כבוד כרגע. מישהו כת

  -כבוד למשהו זול, שהוא לכל היותר

 

אתה יכול להגיד את זה גם ד"ר לכבוד   מר ישראל גל:

 ..  באוניברסיטאות.

 

שהוא לכל היותר נועד ללטף את האגו של חלק   מר מיכלס גיל:

ואני דרך  מהפוליטיקאים. אני לא חושב, עם כל הכבוד לך, אדוני ראש העיר,

 -אגב דיברתי עם הבחור שיזם את הרעיון הזה

 

 דורון קרפ.  מר ישראל גל:

 

יפה, שדיברתי איתו, ובסופה של השיחה הוא   מר מיכלס גיל:

 .  הסכים גם איתי, אבל לא חשוב. זה כבר..

 

.   מר ישראל גל: .  מי שיזם את זה, זה דורון קרפ, ואני חושב ש.

 

אני אומר, אני שכנעתי אותו שלא אתה רואה?   מר מיכלס גיל:

 יבוא בכלל, אבל לא חשוב. 
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 אתמול הוא עוד אמר לי מה עם אזרחות הכבוד.   מר ישראל גל:

 

תשאל אותו, אם לא שכנעתי אותו. אבל לא חשוב.   מר מיכלס גיל:

אני לא חושב, עם כל הכבוד, עצם זה שבוז'י הסכים לבוא לטקס יקיר העיר 

  -העיראו חלוקת פרסי יקיר 

 

 הוא בא לחצי יום ביישוב.   מר ישראל גל:

 

יודע,   מר מיכלס גיל: זה טקס שגם ככה מיום ליום הופך לא 

 ליותר ויותר... 

 

 כולל ביקור אצל הרב ערוסי.   מר ישראל גל:

 

ישראל, לא הפרעתי לך, אז בוא, זה טקס שהופך   מר מיכלס גיל:

ויותר שנוי במחלוקת, וא יודע למה, ואנחנו לא חופרים מיום ליום ליותר  תה 

בזה. אז להביא אותו עכשיו, לתת לו אזרחות כבוד, אני  חושב שזו בדיחה, 

 זו פשוט בדיחה. 

 דהוא לא צריך את התואר כבוד כזה מאיתנו. עם כל הכבוד, יש לו את הכבו

שלו, הוא באמת לא זקוק לזה. ואני גם לא  מבין מה יצא לנו בתור עיר 

ה. אני מבין שפוליטיקאים וראשי עיר רוצים לתת אזרחות שניתן לו את ז

כבוד למי שיכול אולי לתרום לו בעתיד. אז יש לי הצעה יותר טובה. יש לכם 

 במפלגה, הרי בוז'י בכל אופן אנחנו יודעים מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך. 

 

 מה הבית הפוליטי.   מר ישראל גל:

 

נ  מר מיכלס גיל: יתן למירב מיכאלי אזרחות אז אני מציע, אולי 
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כבוד, נזמין אותה במקום בוז'י. אני באמת חושב שהיא שרה ראויה, היא גם 

אני מבחינתי היא עשתה את הקדנציה. היא בשבילי אישה, היא גם שרה, 

השלימה את המלאכה ברגע שהיא ביטלה את שדה התעופה ברמת דוד 

 הבינלאומי, מבחינתי היא כבר עשתה את זה. 

 

 אתה יכול להביא הצעה כזאת.   אל גל:מר ישר

 

והיא ראויה בהחלט לאזרחות כבוד. אז לכן אני   מר מיכלס גיל:

 מציע, אדוני ראש העיר, לא להתבזות, לא להתבזות. 

 

 הוא לא מתכוון לתת לה באמת.   מר ישראל גל:

 

למה לא? אני מציע לרדת מהדבר הזה, ולא לחשוף   מר מיכלס גיל:

י לכל ה  בלגן הזה שיהיה פה. את בוז'

 

אתה יודע שההצעה שנתת בעייתית? תקרא קצת   מר רון מלכה:

 לעומק, לאחרונה, על הגברת. 

 

טוב, מי בעד לאשר לבוז'י הרצוג אישור הענקת   מר ישראל גל:

 אזרחות כבוד? 

 

 פה אחד.   מר נפתלי כהן:

 

לא, כל הקואליציה. מי נגד? האופוזיציה: גיל   מר ישראל גל:

 כלס, רובין, לא צריך, כל האופוזיציה, אחר כך תרשום את השמות. מי
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 אני נמנעת.    מר אתי כהן:

 

 אתי כהן נמנעת. ישראל נגד וליאת נגד.   מר ישראל גל:

 

אני חושבת שכמו שגיל אמר, מה שאנחנו רואים    מר אתי כהן:

-פה, זה איזשהו חוט שני שבעצם, מה שאני מרגישה, איזשהו קשר מאוד

 מאוד אישי. כולנו יודעים שאתה ממפלגת העבודה. 

 

.   מר ישראל גל: .  ההיפך, גם הסתובבתי עם יאיר לפיד.

 

 הבעיה שלי הייתה שהוא לא הסתובב איתך.   מר מיכלס גיל:

 

אבל בוז'י הרצוג בעצם היה... גם הטקס שהוא    מר אתי כהן:

ר, שכבר אנחנו מוזמן להענקת יקיר העיר לראש עיר שכיהן פה, שקיבל שכ

שומעים ברשתות החברתיות את התרעומת שיש על זה, אז אני חושבת 

שבהחלט בוז'י נשיא ראוי, אבל אין שום סיבה שאנחנו, כל עוד הוא לא תרם 

  -משהו ספציפי לעיר

 

.   מר ישראל גל: רמנו, נימקו זה דקה, את כבר עושה דקה וחצי

 תודה. 

 

 זה דקה? מאיפה לקחת שנימוק   מר מיכלס גיל:

 

הענקת אזרחות כבוד לנשיא הוחלט ברוב קולות לאשר  החלטה:

 המדינה. 

ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן,             (9)  בעד
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.  כוכבה קניסטר, משה דאלי, ירון יעקובי, תמרה שיפרין

 רמן. גיל מיכלס, אופיר שי רובין, ליאת ארבל, ישראל צימ (4)   נגד

.  (1) נמנע   אתי כהן

 

 אישור הסכם תרומה לפיתוח שצ"פ מול הקריה האקדמית.  .4

 

אני לא מבין, אישרנו כבר את ההסכם הזה של   מר ישראל גל:

 התרומה. 

 

 לא, זה לא ההסכם הזה, מה פתאום.   מר מיכלס גיל:

 

 זה הסכם אחר.  מר אופיר שי רובין:

 

 ר את הסכם התרומה... אנחנו צריכים לאש  מר ישראל גל:

 

 זה שצ"פ בכלל.   גב' ארבל ליאת:

 

פ, שח לפיתוח שצ" 1,750,000-אנחנו קיבלנו כ  מר ישראל גל:

השתתפות בשצ"פ מול הקריה האקדמית, מול כיבוי אש בצומת סביון של 

 שח.  1,750,000

 

 כתוב בהסכם.  500,000  גב' ארבל ליאת:

 

 דולר.  500,000  מר ישראל גל:

 ברים ביחד( )מד



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            11.218.מיום  21/11ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 

 
 

33 
 

 

הם גם מביאים בנוסף לזה את האדריכל   מר ישראל גל:

 רק שיפתח.מגם ברומא וגם בדנ טיבולי הבינלאומי שתכנן את גני

 

.   מר עמי כחלון:  כן ירבו

 

ל  מר ישראל גל: שח, כל שקל שיביאו נוסף,  1,750,000-מעבר 

אגורות. כי  20אגורות, אנחנו מביאים  80. הם מביאים 20;80אנחנו במצ'ינג 

מיליון שח, שאת זה  7-8השדרוג של האדריכל, הם מעריכים אותו בעוד איזה 

הם יצטרכו לעשות, את העבודה הם. זה קרן משפחת סטון, שיש להם עניין 

 גדול מאוד להביא את האדריכל הזה, להכניס אותו לארץ. 

 

בתכנית שהוא יעשה, או בגלל שבעל  SAYיהיה לנו   גב' ארבל ליאת:

 המאה הוא בעל הדעה? 

 

יש את התכנית הסטנדרטית של הפארקים   מר ישראל גל:

ושצ"פים שאנחנו עושים אותה מעבר לתוספות. בוודאי, אנחנו בסופו של דבר 

צריכים לאשר הכל, המפקח שלנו והכל. אבל האלמנטים הנוספים שהוא 

ות ירצה, אנחנו נצטרך לאשר אותם, וזה יהיה בעלות נוספת, ששם השתתפ

אגורות.  20אגורות מביאה סטון ואנחנו מביאים  80. זאת אומרת, 20;80זה 

 זהו, וזה ההסכם. אנחנו אישרנו את זה כבר בעבר. 

 

 יש לי כמה שאלות.    מר אתי כהן:

 

אנחנו אישרנו, אבל מה שאני הצבעתי עליו, אם   גב' תמרה שיפרין:

 אני זוכרת נכון, זה עלה בניין.
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 א, לא עלה בניין.ל  מר ישראל גל:

 

 ... ופה זה ההסכם.   מר חיים סופר:

 

 פה מדובר על הפארק, לא על הבניין.   גב' תמרה שיפרין:

 

,   מר ישראל גל: אנחנו בבניין לא נותנים כלום, זה בניין פרטי

 אנחנו בבניין לא נותנים כלום, לא משתתפים בכלום. 

 

 כשאתה אומר הבניין זה המכללה?    מר אתי כהן:

 

הבניין בונים אותו תדהר וחברת הראל, ומשכירים   מר ישראל גל:

 אותו למכללה. 

 

 זה לא ענייננו.   מר עמי כחלון:

 

זה הכל, זה אנחנו לא נותנים שקל ולא יכולים   מר ישראל גל:

 לתת שקל ולא שום דבר. 

 

 מיליון שח.  6אבל פה בפארק העירייה נותנת   גב' תמרה שיפרין:

 

.    ל:מר ישראל ג  זה שצ"פ שלנו, זה פארק שלנו

 

 1.5מיליון שח, והחברים נותנים  6העירייה נותנת   גב' תמרה שיפרין:

 מיליון שח? 
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 מיליון שח.  6-שח מתוך ה 1,700,000כן,   מר ישראל גל:

 

 מיליון שח או בנוסף?  6-מתוך ה  גב' תמרה שיפרין:

 

 . 6-מתוך ה  מר ישראל גל:

 

אז אני חושבת שעל כאילו רבע, הם מקבלים המון   גב' תמרה שיפרין:

 שליטה על הדברים. 

 

.   מר ישראל גל: . הם לא מקבלים שליטה, הם מקבלים רק.

 ..  תחזוקה.

 

.   מר אתי כהן: .  לא, כל דבר פה צריך.

 

.   גב' תמרה שיפרין: . אני קצת חוששת כי, הקולג' שבו למדתי לבנות.

א יכולים אפילו להחליף את הכיסאות נבנה על ידי אדריכל ספדיה, והם ל

 בלי אישור שלו. כמה השליטה של האדריכל, כמה השליטה שלנו?

 

הפרויקט יבוצע על ידי העירייה... העירייה   מר ישראל גל:

מצהירה בזאת כי יש בידיה את כל הניסיון והידע להחזיק ולתחזק והכל. אין 

פתח. אבל יש לנו תמיד לו יותר מידיי. אולי באלמנטים הנוספים יכול להת

 את זכות הוטו לא לקבל אותם. 

 

ישראל, אנחנו רוצים להבין רגע. יש סכום עירוני   גב' ארבל ליאת:

 לשצ"פ, הם משדרגים את זה?
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דונם, צריכים לבנות  13לא. רבותיי, יש שצ"פ של   מר ישראל גל:

 אותו. יש הרבה שצ"פים, זה אחד מהם. 

 

 ספציפי.   גב' ארבל ליאת:

 

דונם. הם רצו את כל השצ"פים, אבל בשביל  13  מר ישראל גל:

שח אנחנו לא נותנים את כל השצ"פים. העלות שלנו בממוצע זה  1,750,000

מיליון שח שאנחנו משקיעים בשצ"פ כזה בשביל לפתח אותו. זה  7-ל 6בין 

 שח.  1,750,000מה שאנחנו נשקיע. מתוך זה הם נותנים 

 

 ? 20;80איך  אז  גב' ארבל ליאת:

 

 כן, זה לא מדויק.    מר אתי כהן:

לא, בנוסף הם מביאים את האדריכל. וכל השקעה   מר ישראל גל:

 80, 20;80מעבר לסטנדרט שאנחנו נותנים, ואנחנו נאשר אותה, זה יהיה 

 שח.  1,750,000-אגורות נוספות, מעבר ל

 בנוסף?  גב' ארבל ליאת:

 

 שח שמים קש.  0,0001,75כן, בנוסף.   מר ישראל גל:

 

 זה בהתחלה?  גב' ארבל ליאת:

 

 כן.   מר ישראל גל:

 

 ? 20;80ואז כל מה שהם רוצים לשדרג, זה   גב' ארבל ליאת:
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 בדיוק.   מר ישראל גל:

 

.   מר חיים סופר:  בהסכמה שלנו

 

יש לי ממש כמה שאלות קלות. ישראל, כשאתה    מר אתי כהן:

יובהר כי רף התוספת התקציבית מטעם , אתה אומר שבעצם 20;80אומר 

 שח?  800,000העירייה יהיה 

 

שח.  800,000שח. סליחה, נכון, עד  800,000עד   מר ישראל גל:

שח. אם  800,000מיליון שח, אז אנחנו נותנים  4זאת אומרת, אם משקיעים 

 שח.  800,000מיליון שח, אנחנו נותנים גם  5הם משקיעים 

 

 היותר. לכל  גב' ארבל ליאת:

 

אנחנו לא עולים מעבר להשקעות. בוא נאמר, יש   מר ישראל גל:

לו חלומות גרנדיוזיים להקים שם משהו ענקי. אנחנו לא יכולים להרשות 

 לעצמנו כעירייה להיכנס לדברים כאלה. 

יש כאן גם היבטים אחר כך של השקעה וגם של תחזוקה. יש גם... שאנחנו 

נעשה את זה שם, פתאום יבואו כל השצ"פים מתנהלים באחריות. ואם אנחנו 

זה מאה אחוז  -גם את זה. ולכן אמרנו, מכאן ואילך  -האחרים, יגידו לנו 

 שלך אם אנחנו נאשר. 

 

 1.7, 6.2-כלומר, בעצם מה שאתה אומר, מתוך ה   מר אתי כהן:

שח והם  800,000מיליון שח בערך שלהם, והעירייה תשים עוד מקסימום 

 מיליון?  4מיליון שח? כנגד  4ישימו עוד 
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 6.5בואי נעשה את זה קל. בואי נאמר שיש לנו   מר ישראל גל:

מיליון שח. כל  4.5מיליון שח הם שמים, העירייה שמה  2מיליון שח העלות, 

 שח.  800,000שקל נוסף העירייה שמה עד 

 

שנייה, יש לי רק כמה שאלות. קודם כל, יש פה    מר אתי כהן:

מאוד גדולה, שהמכללה אמורה, יכולה בתיאום עם -ורבות מאודאיזושהי מע

  --המכללה. כלומר, כל דבר בפארק אמור

 

... אנחנו שכנים, אנחנו צמודים להם, ויש להם   מר ישראל גל:

שפ"פ שלהם, וכמו שיש פה שפ"פ ושצ"פ, הם מתנגשים, חייבים לעשות 

 תיאומים. אי אפשר להתעלם מהשפ"פ. 

 

לא  – 6.5( בסעיף 1דברים שצרמו לי בחוזה.  2יש    מר אתי כהן:

תיעשה כל פעילות מיתוג או יחסי ציבור בקשר עם הפארק עם פתיחתו, אלא 

בתיאום מראש עם החברה? כלומר, אם העיר מחליטה שהיא רוצה להזמין 

  -לשם אנשים

 

אם אנחנו רוצים  בשם שלו, ואם אנחנו רוצים   מר ישראל גל:

אנחנו חייבים לעשות את זה בהסכמתה. אנחנו לא יכולים פוזיות, לעשות פומ

 לקחת את האדריכל הזה, שהוא אדריכל בינלאומי, ולמכור אותו בשמו. 

 

 הם רוצים להיות שם כשגוזרים את הסרט.   גב' ארבל ליאת:

 

. הפארק ייקרא על שם פיל 7.2דבר אחרון, סעיף    מר אתי כהן:

 בחר על ידי התורמים. והילדה או לחילופין שם אחר אשר יי
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 הילדה.   מר ישראל גל:

 

אני חושבת שבמקרה הזה, אם הם יבחרו שם אחר,    מר אתי כהן:

 זה צריך לבוא לאישור. לא רשום פה.

 

 ותמשיכי לקרוא.   מר ישראל גל:

 

 בכפוף לעמידתו להוראות הדין.    מר אתי כהן:

 

נו צריכים אז אם אנחנו צריכים לשנות שם ואנח  מר ישראל גל:

 להביא את זה לפה, אנחנו נביא את זה לפה. 

 

 אני אומרת שצריך להביא את זה לפה.    מר אתי כהן:

 

זה הוראות הדין. ואם מחר יהיו הוראות נוספות   מר ישראל גל:

שאני צריך אישור משרד הפנים? אז יהיו הוראות נוספות של אישור משרד 

 הפנים. 

 

ליטים לתת שם אחר, זה צריך כלומר, אם מח   מר אתי כהן:

 לעבור דרך אישור מועצה? 

 

 כן.   מר ישראל גל:

 

הם ביקשו למשל שלא יהיו מנגלים בסעיף כזה   עו"ד אלון רום:

מסוים. על פי דין זה מה שיש, אנחנו לא... שם עושים אכיפה מיוחדת 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            11.218.מיום  21/11ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 

 
 

40 
 

  ספציפית.

 

 למה נבחר השצ"פ הזה? הם ביקשו ספציפית את מר ישראל צימרמן:

 זה? 

 

.   מר ישראל גל: .  זה השצ"פ הראשון ש.

 

נגיד שצ"פ... אריאל שרון.  מר ישראל צימרמן:  אבל יש גם 

 

 הם רצו שם, כן.   מר ישראל גל:

 

 למה?  מר ישראל צימרמן:

 

כי הם גם תורמים כנראה איזה חלק מהספריה   מר ישראל גל:

 לתוך הקריה האקדמית. 

 

 מסוימת. יש להם זיקה   עו"ד אלון רום:

 

.  מר ישראל צימרמן:  יש שם זיקה, זה לא סתם שצ"פ פנוי ראשון

 

אני בדקתי את זה. לא ירדתי על הסוף לעומקם   עו"ד אלון רום:

של דברים, אבל הייתי אומר, יש להם זיקה ויש להם אינטרס שזה יהיה 

גוון של קמפוס, גוון של  קרוב לקריה אקדמית, ואולי קצת משהו, 

 ולנו אגב זה לא מפריע, זה מכובד ויפה.   אוניברסיטה.

 

 לא, סיקרן אותי למה. הרי יש עוד מקומות.  מר ישראל צימרמן:
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יש שם, יש איזה תורמים, יש איזשהו קשר. אבל   עו"ד אלון רום:

ניגוד עניינים מובנה. ואני גם אומר  אני בחנתי את זה, לא ראיתי 

מאוד מכובד ומאוד יפה. ככה שהתרשמתי שזה הולך להיות משהו מאוד יפה. 

 זה נראה לי. 

 

 טוב, מי בעד? פה אחד. תודה רבה.   מר ישראל גל:

 

לאשר הסכם תרומה לפיתוח שצ"פ מול הקריה פה אחד הוחלט  החלטה:

 האקדמית. 

 פה אחד.   בעד

 

אישור מורשה חתימה בי"ס בראשית: חשבון הורים: מנהל  .5

במקום שירלי לוי שטרית,  011409489ביה"ד אדי גטלובסקי ת.ז. 

נציגת הרשות במקום נטלי יעקב,  032808933מירי שרון ת.ז. 

במקום  0255666348נציגת הורים דרור אורלב שמחר עידית ת.ז. 

 דן מן.

 

אישור מורשה חתימה חט"ב בן צבי: חשבון הורים: מנהלת בית  .6

ונציגת ההורים כוכבית ארנון  037653672הספר ורד אלבז ת.ז. 

 .029578010במקום אורן מרמור ת.ז.  025377623ז. ת.

 

אישור מורשה חתימה בי"ס אביגדור ורשה: חשבון הורים:  .7

ונציגות הורים יניב  058250259מנהלת בית הספר צופיה כהן ת.ז. 

 .052672169ואהוד רובין ת.ז.  040318552מחני ת.ז. 
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ן הרוסי אישור מורשה חתימה בי"ס פרס: מנהלת בית הספר קר .8

, נציג 066102773, מזכירה פאני אלחרר ת.ז. 028042893ת.ז. 

במקום יניב בוכניק ת.ז.  033698069הורים תומר פשקו ת.ז. 

023580657. 

 

 

אישור מורשה חתימה בי"ס רימונים: חשבון הורים: מנהלת בית  .9

, יו"ר ועד הורים שלומוביץ 59813055הספר גב' נועה ולבר ת.ז. 

, מזכירת בית הספר נילי גרעין ת.ז. 033023086משה ת.ז. 

 . 56161003במקום יוספה גרעין  024695710

 

 אישור מורשה חתימה גני ילדים על פי הרשימה המצורפת: .10

 גן בנטל  30303382ת.ז.   שני פולק  

 גן דובדבן  24514770ת.ז.  יפעת אגם פוספוס  

 גן נופר  312522147ת.ז.   יעל אקדע  

 גן נחליאלי  29073095ת.ז.  טייטלבאוםרחלי  

 גן סביון 60176203ת.ז.  מאיה כהן הברמן 

 גן רותם  312525553ת.ז.   אלמוג נגר 

 גן שושן 37212396ת.ז.   אורית טנר 

 גן שניר 22411953ת.ז.   עופרה המאירי 

ן   גן תות  53081758ת.ז.   לאה בן חיו

 גן תלתן 28684355ת.ז.    סמדר חן 

 גן ארז  302532379ת.ז.    עזר נטלי 

 גן אלון 33640864ת.ז.   שרה פינצי 
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ן   גן סחלב 21564240ת.ז.   שירן נחשו

 

יש את כל הסעיפים של בעלי זכויות חתימה,   מר ישראל גל:

. הייתי מציע לאשר אותם מקשה אחת במקום להקריא 10ועד סעיף  5מסעיף 

 את כל השמות. יש לכם התנגדות? 

 

 לא.    הן:מר אתי כ

 

 מי בעד? פה אחד. תודה רבה.   מר ישראל גל:

 

  -הצבעות אחרונות מי לא היה 2  מר דאלי משה:

 גם ליאת לא הייתה באחרונה.     דובר:

לאשר מורשה חתימה בי"ס בראשית: חשבון  פה אחדהוחלט  החלטה:

במקום  011409489הורים: מנהל ביה"ד אדי גטלובסקי ת.ז. 

נציגת הרשות  032808933, מירי שרון ת.ז. שירלי לוי שטרית

במקום נטלי יעקב, נציגת הורים דרור אורלב שמחר עידית 

 במקום דן מן. 0255666348ת.ז. 

 פה אחד.   בעד

 

לאשר מורשה חתימה חט"ב בן צבי: חשבון  פה אחדהוחלט  החלטה:

ונציגת  037653672הורים: מנהלת בית הספר ורד אלבז ת.ז. 

במקום אורן מרמור  025377623ארנון ת.ז.  ההורים כוכבית

 .029578010ת.ז. 

 פה אחד.   בעד
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לאשר מורשה חתימה בי"ס אביגדור ורשה:  פה אחדהוחלט  החלטה:

 058250259חשבון הורים: מנהלת בית הספר צופיה כהן ת.ז. 

ואהוד רובין ת.ז.  040318552ונציגות הורים יניב מחני ת.ז. 

052672169. 

 ד. פה אח  בעד

 

לאשר מורשה חתימה בי"ס פרס: מנהלת בית  פה אחדהוחלט  החלטה:

, מזכירה פאני אלחרר ת.ז. 028042893הספר קרן הרוסי ת.ז. 

במקום  033698069, נציג הורים תומר פשקו ת.ז. 066102773

 .023580657יניב בוכניק ת.ז. 

 פה אחד.   בעד

 

מונים: חשבון לאשר מורשה חתימה בי"ס רי פה אחדהוחלט  החלטה:

, יו"ר 59813055הורים: מנהלת בית הספר גב' נועה ולבר ת.ז. 

, מזכירת בית 033023086ועד הורים שלומוביץ משה ת.ז. 

במקום יוספה גרעין  024695710הספר נילי גרעין ת.ז. 

56161003 . 

ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, אלונה בומגרטן, כוכבה  (12) בעד 

הן, משה דאלי, גיל מיכלס, אתי כהן, אופיר קניסטר, נפתלי כ

רובין, תמרה שיפרין, ירון יעקובי, ליאת ארבל, ישראל צימרמן.

    

 גיל מיכלס, ליאת ארבל. (2לא נכחו )

 

לאשר מורשה חתימה גני ילדים על פי  פה אחדהוחלט  החלטה:

 הרשימה המצורפת:
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 גן בנטל  30303382ת.ז.   שני פולק  

 גן דובדבן  24514770ת.ז.   יפעת אגם פוספוס 

 גן נופר  312522147ת.ז.   יעל אקדע  

 גן נחליאלי  29073095ת.ז.  רחלי טייטלבאום 

 גן סביון 60176203ת.ז.  מאיה כהן הברמן 

 גן רותם  312525553ת.ז.   אלמוג נגר 

 גן שושן 37212396ת.ז.   אורית טנר 

 גן שניר 22411953ת.ז.  עופרה המאירי 

 גן תות  53081758ת.ז.   ן חיוןלאה ב 

 גן תלתן 28684355ת.ז.   סמדר חן 

 גן ארז  302532379ת.ז.   נטלי עזר 

 גן אלון 33640864ת.ז.   שרה פינצי 

ן   גן סחלב 21564240ת.ז.   שירן נחשו

ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, אלונה בומגרטן, כוכבה  (12) בעד 

גיל מיכלס, אתי כהן, אופיר קניסטר, נפתלי כהן, משה דאלי, 

. רובין, תמרה שיפרין, ירון יעקובי, ליאת ארבל, ישראל צימרמן

    

 גיל מיכלס, ליאת ארבל. (2לא נכחו )

 

______________ 
 חיים סופר

 מנכ"ל העירייה

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
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 קובץ החלטות:

 

אקלים בקרית אונו, תכנית להתמודדות עם משבר ה –הצעה לסדר  .2

 לבקשת חברי המועצה, ליאת ארבל וישראל צימרמן. 

 

 :חברי המועצה, ליאת ארבל וישראל צימרמןהצעתם של 

 עם משבר  הקמת ועדה בראשות המנכ"ל לכתיבת תכנית התמודדות 

 עם משבר האקלים.   

גיל מיכלס, אתי כהן, אופיר שי רובין, ליאת ארבל, ישראל  (5)   בעד

  צימרמן.

 להשאיר את עבודת הוועדה דרך ועדת איכות הסביבה. :הצעת ראש העיר

ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן,             (9)  בעד

 כוכבה קניסטר, משה דאלי, ירון יעקובי, תמרה שיפרין.

 
 

תכנית להתמודדות הצעת ראש העיר בעניין הוחלט ברוב קולות  החלטה:

להשאיר את עבודת הוועדה : משבר האקלים בקרית אונועם 

 .דרך ועדת איכות הסביבה

ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן,             (9)  בעד

 כוכבה קניסטר, משה דאלי, ירון יעקובי, תמרה שיפרין.

 
 אישור הענקת אזרחות כבוד לנשיא המדינה. .3

 
הענקת אזרחות כבוד לנשיא ב קולות לאשר הוחלט ברו החלטה:

 המדינה. 

ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן,             (9)  בעד

 כוכבה קניסטר, משה דאלי, ירון יעקובי, תמרה שיפרין.
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.  (4)   נגד  גיל מיכלס, אופיר שי רובין, ליאת ארבל, ישראל צימרמן

.  (1) נמנע   אתי כהן

 
 אישור הסכם תרומה לפיתוח שצ"פ מול הקריה האקדמית.  .4

 
לאשר הסכם תרומה לפיתוח שצ"פ מול הקריה פה אחד הוחלט  החלטה:

 האקדמית. 

 פה אחד.   בעד

 
אישור מורשה חתימה בי"ס בראשית: חשבון הורים: מנהל  .5

במקום שירלי לוי שטרית,  011409489ביה"ד אדי גטלובסקי ת.ז. 

נציגת הרשות במקום נטלי יעקב,  032808933ת.ז. מירי שרון 

במקום  0255666348נציגת הורים דרור אורלב שמחר עידית ת.ז. 

 דן מן.

 
לאשר מורשה חתימה בי"ס בראשית: חשבון  פה אחדהוחלט  החלטה:

במקום  011409489הורים: מנהל ביה"ד אדי גטלובסקי ת.ז. 

נציגת הרשות  032808933שירלי לוי שטרית, מירי שרון ת.ז. 

במקום נטלי יעקב, נציגת הורים דרור אורלב שמחר עידית 

 במקום דן מן. 0255666348ת.ז. 

 פה אחד.   בעד

 

אישור מורשה חתימה חט"ב בן צבי: חשבון הורים: מנהלת בית  .6

ונציגת ההורים כוכבית ארנון  037653672הספר ורד אלבז ת.ז. 

 .029578010ז. במקום אורן מרמור ת. 025377623ת.ז. 

 

לאשר מורשה חתימה חט"ב בן צבי: חשבון  פה אחדהוחלט  החלטה:
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ונציגת  037653672הורים: מנהלת בית הספר ורד אלבז ת.ז. 

במקום אורן מרמור  025377623ההורים כוכבית ארנון ת.ז. 

 .029578010ת.ז. 

 פה אחד.   בעד

 

ים: אישור מורשה חתימה בי"ס אביגדור ורשה: חשבון הור .7

ונציגות הורים יניב  058250259מנהלת בית הספר צופיה כהן ת.ז. 

 .052672169ואהוד רובין ת.ז.  040318552מחני ת.ז. 

 

לאשר מורשה חתימה בי"ס אביגדור ורשה:  פה אחדהוחלט  החלטה:

 058250259חשבון הורים: מנהלת בית הספר צופיה כהן ת.ז. 

ואהוד רובין ת.ז.  040318552ונציגות הורים יניב מחני ת.ז. 

052672169. 

 פה אחד.   בעד

 

אישור מורשה חתימה בי"ס פרס: מנהלת בית הספר קרן הרוסי  .8

, נציג 066102773, מזכירה פאני אלחרר ת.ז. 028042893ת.ז. 

במקום יניב בוכניק ת.ז.  033698069הורים תומר פשקו ת.ז. 

023580657. 

 

תימה בי"ס פרס: מנהלת בית לאשר מורשה ח פה אחדהוחלט  החלטה:

, מזכירה פאני אלחרר ת.ז. 028042893הספר קרן הרוסי ת.ז. 

במקום  033698069, נציג הורים תומר פשקו ת.ז. 066102773

 .023580657יניב בוכניק ת.ז. 

 פה אחד.   בעד
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אישור מורשה חתימה בי"ס רימונים: חשבון הורים: מנהלת בית  .9

, יו"ר ועד הורים שלומוביץ 59813055. הספר גב' נועה ולבר ת.ז

, מזכירת בית הספר נילי גרעין ת.ז. 033023086משה ת.ז. 

 . 56161003במקום יוספה גרעין  024695710

 

לאשר מורשה חתימה בי"ס רימונים:  ברוב קולות הוחלט  החלטה:

חשבון הורים: מנהלת בית הספר גב' נועה ולבר ת.ז. 

, 033023086שלומוביץ משה ת.ז. , יו"ר ועד הורים 59813055

במקום יוספה  024695710מזכירת בית הספר נילי גרעין ת.ז. 

 . 56161003גרעין 

ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, אלונה בומגרטן, כוכבה  (12) בעד 

קניסטר, נפתלי כהן, משה דאלי, גיל מיכלס, אתי כהן, אופיר 

 רבל, ישראל צימרמן. רובין, תמרה שיפרין, ירון יעקובי, ליאת א

 גיל מיכלס, ליאת ארבל. (2לא נכחו )

 

 

 אישור מורשה חתימה גני ילדים על פי הרשימה המצורפת: .10

 גן בנטל  30303382ת.ז.   שני פולק  

 גן דובדבן  24514770ת.ז.  יפעת אגם פוספוס  

 גן נופר  312522147ת.ז.   יעל אקדע  

 ן נחליאליג  29073095ת.ז.  רחלי טייטלבאום 

 גן סביון 60176203ת.ז.  מאיה כהן הברמן 

 גן רותם  312525553ת.ז.   אלמוג נגר 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
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 גן שושן 37212396ת.ז.   אורית טנר 

 גן שניר 22411953ת.ז.   עופרה המאירי 

ן   גן תות  53081758ת.ז.   לאה בן חיו

 גן תלתן 28684355ת.ז.    סמדר חן 

 ארזגן   302532379ת.ז.    נטלי עזר 

 גן אלון 33640864ת.ז.   שרה פינצי 

ן   גן סחלב 21564240ת.ז.   שירן נחשו

 

לאשר מורשה חתימה גני ילדים על פי  ברוב קולותהוחלט  החלטה:

 הרשימה המצורפת:

 גן בנטל  30303382ת.ז.   שני פולק  

 גן דובדבן  24514770ת.ז.  יפעת אגם פוספוס  

 נופרגן   312522147ת.ז.   יעל אקדע  

 גן נחליאלי  29073095ת.ז.  רחלי טייטלבאום 

 גן סביון 60176203ת.ז.  מאיה כהן הברמן 

 גן רותם  312525553ת.ז.   אלמוג נגר 

 גן שושן 37212396ת.ז.   אורית טנר 

 גן שניר 22411953ת.ז.  עופרה המאירי 

ן   גן תות  53081758ת.ז.   לאה בן חיו

 לתןגן ת 28684355ת.ז.   סמדר חן 

 גן ארז  302532379ת.ז.   נטלי עזר 

 גן אלון 33640864ת.ז.   שרה פינצי 

ן   גן סחלב 21564240ת.ז.   שירן נחשו

 

ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, אלונה בומגרטן, כוכבה  (12) בעד

קניסטר, נפתלי כהן, משה דאלי, גיל מיכלס, אתי כהן, אופיר 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            11.218.מיום  21/11ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
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 ליאת ארבל, ישראל צימרמן. רובין, תמרה שיפרין, ירון יעקובי,

 גיל מיכלס, ליאת ארבל. (2לא נכחו )

 
 

 

 

______________ 
 חיים סופר

 מנכ"ל העירייה

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
 
 
 
 
 


