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 דיווח ראש העיר. .1

 

ערב טוב לכולם. יש קוורום פה. אני פותח את ישיבת   :מר ישראל גל

משתתף בצערו של ירון  . בפתיחת הישיבה אני2/21מועצת העיר, ישיבה מן המניין 

יעקובי על מות אביו שנפטר. ירון יעקובי חברנו יושב שבעה עד מחר למעשה, ביום 

רביעי הם קמים. אנחנו גם משתתפים במותה של אימה של אירה איסקוס, מנהלת 

מחלקת הגינון שלנו, שנפטרה והלוויה הייתה אתמול, יושבים עד סוף השבוע. מי 

  שרוצה ללכת לנחם, מוזמן.

אנחנו השנה נעשה הרמת כוסית לעובדי העירייה לפי התו הירוק. משמעות הדבר 

 איש.  300שיוכלו להיות עד 

 

 איש?  300איפה תאחסן  גב' קניסטר כוכבה:

 

איש, ואנחנו  300באולמות ספורט אפשר להכניס עד   מר ישראל גל:

י התו הסגול, אז איש לפי התו הירוק. אם אנחנו היינו עובדים לפ 300ניכנס שם עד 

איש בחוץ בלבד. ואז לפי התו הסגול זה מה שאומרים מדידת  50אירועים של עד 

 חום והצהרת בריאות, כמו שהיה נהוג בעבר. 

ו  תסגרו את החלון. אי אפשר ככה. אנחנו מאוד מבינים את ההפגנות והכל ואנחנ

ים לעוד. מעריכים מחאה ציבורית, אבל אנחנו צריכים לעבוד. אבל אנחנו צריכ

אנחנו מעריכים דמוקרטיה. אנחנו גם נסביר על זה בעוד דקה אחת. כמו שאתם 

רואים, אנחנו רואים פה הפגנה בחוץ של בית ספר יעקב כהן, שמתנגד לתהליך 

ארוך שעברנו והגענו לנושא של שינויי אזורי הרישום. סיפור שינויי הרישום התחיל 

ים על אזורי הרישום שלנו, ומסתבר מכך שלפני שנה הגישו מספר הורים ערעור

שאזורי הרישום שלנו, אשכולות וכדומה, לא תואמים את מסגרת החוק ואת חוזר 

המנכ"ל. ומשרד החינוך הודיע לנו שעלינו לעשות שינוי ולהתאים את עצמנו לחוזר 

המנכ"ל ולהתאים את עצמנו, ואזורי הרישום אנחנו היינו צריכים לבוא ולשנות 

 אותם. 
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מהמדינה או כמעט בכל העולם נהוגים אזורי רישום רגילים ששבתי ספר  90%-ב

יודעים לאן הם הולכים, ולמרות כל זאת אנחנו ניסינו למצוא נוסחאות. ישבנו 

בחודש נובמבר עם הנהגת ההורים שהציעו איזו שיטה שהיא שיטה לקחת כל בית 

ודם כל רצינו לראות בתי ספר. באנו ובדקנו את זה, וק 2-ספר יסודי ולפצל אותו ל

 בתי ספר מיד אמרו שהם נגד השיטה הזאת.  2אם יש הסכמה בקרב ההורים, 

אנחנו עשינו את כל הבדיקות מול משרד החינוך ובדקנו את גבולות המסגרת שלנו, 

בתי ספר, משמעות הדבר  2ומסתבר שבגבולות המסגרת שלנו אם אנחנו בוחרים 

ם את שיטת בחירת החברים שקרית אונו שהילדים צריכים ללכת להגרלה ומבטלי

כל כך נוהגת בה ושומרת שהמעבר יהיה רך והילדים ילכו לחטיבת הביניים עם 

 החברים שהם. הם היו צריכים ללכת להגרלה, כי שיטה מבוקרת לא עובדת. 

חזרנו עם הנושא הזה להורים מרבית ההורים באופן מוחלט, כולל אלה שמפגינים 

ללכת לשיטה של הגרלה, ולא מוכנים ללכת לנושא של שיטה פה בחוץ, לא מוכנים 

מבוקרת, לשיטה של הגרלה אישית ללא זכות ערעור. וחזרנו ועשינו דיונים 

 פנימיים, הצענו להם עוד פעם. 

בסופו של יום הסתבר לנו שרוב הילדים לא מעוניינים בתהליכים האלה של הגרלה 

יטה הנכונה ביותר בינינו אחרי והם מעדיפים את השיטה הזאת. והצענו את הש

רכזי, גם עם ועדי ההורים של כל בית הרבה מאוד דיונים, גם עם ועד ההורים המ

 ספר ובית ספר. 

בתי ספר  2הגענו למסקנה שאנחנו הולכים לשיטת רישום נורמטיבית רגילה, 

לחטיבה אחת. עושים תנאים שוויוניים מבחינת מערך הלימוד, תכנים לימודיים 

י הספר יהיו להם תכנים לימודיים שוויוניים, ולמעט המחוננים שזה ימשיך שכל בת

 בשז"ר. 

 

 ומדעים? גב' הרציקוביץ יעל:

 

 מדעים יהיה בכל בית ספר.   מר ישראל גל:
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 לא, מדעים זה המחוננים.     דובר:

 

 המדעית תהיה בכל ספר.   מר ישראל גל:

 

 מדעית?בכל בית ספר תהיה כיתה  גב' הרציקוביץ יעל:

 

.   מר רון מלכה: .  אנחנו התחייבנו שיהיו מסלולים שוויוניים.

 

.  גב' הרציקוביץ יעל:  נכון

 

זאת אומרת, שמה שהיה נהוג בעבר שמדעית הייתה רק   מר רון מלכה:

 .. .. מסלול הומניסטי 300בחטיבת בן צבי, אנחנו הולכים. . יתרה מזאת, אנחנו. ..

ללכת למסלול אחר שהוא לאו דווקא מה לכאלה שלא בהכרח מדעיים, שירצו 

שנקרא ריאלי. והתחייבנו שהבלעדיות הזאת של המדעית ובן צבי תיפסק. זאת 

 החטיבות תהיה בהן את אותה אפשרות בחירה לכל המסלולים.  3-אומרת, ש

 

 מגמות תיאטרון וכאלה?  גב' הרציקוביץ יעל:

 

נת אפשרויות הכל יהיה אותו דבר. זאת אומרת, מבחי  מר רון מלכה:

 הבחירה, לכל חטיבות הביניים יהיו אותם מסלולים. 

 

 הם לא מבינים את זה אבל, את מה שאתה אומר עכשיו.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

צר לי שאנחנו העברנו את כל האינפורמציה שאנחנו   מר רון מלכה:

 אומרים פה, ואנחנו בכל זאת רואים דיס אינפורמציה שרצה. 

 

.  יעל:גב' הרציקוביץ   נכון



 אונו-יית קריתעיר

 15.3.21מיום  21/2ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 7 

 

.     דובר:  אנשים לא יודעים את זה, רון

 

 יודעים, יודעים.   מר רון מלכה:

 

 לא, לא, הם יודעים. הם לא מבינים כנראה.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

  -... ואם הם היו יודעים, אולי היו    דובר:

 

הם יודעים, אבל יש מניפולטורים שעושים מניפולציות.   מר ישראל גל:

אתה יודע שאתה היית צריך לוותר על החברים בשביל ללכת לחטיבת  למשל,

ביניים. הם גם לא אמרו לכם את זה, למרות שנאמר להם ממשרד החינוך, נאמר 

להם מאיתנו, הם מכירים את חוזר מנכ"ל, הם מכירים את שיטת הבחירה 

. השוויונית, אבל הם נאבקים. יש כאן הרבה מאוד מאבקי אגו, גם בין שכונות

וכואב לי להגיד את זה, משמיצים שכונה אחת על חשבון שכונה אחרת, וכל פעם 

אחד חושב שהשני מקבל יותר. אנחנו מסתכלים על זה באמות מידה שוויוניות. 

היום ישבנו איתם שוב פעם בבוקר, פעם שלישית כבר עם בית הספר הזה בלבד 

תנאים השוויוניים, הן בנפרד להסביר לו את התנאים. כל בתתי הספר יקבלו את ה

 מבחינה חינוכית. 

 

 מה הבעיה, טופוגרפיה, מרחק? מה הטענה?  גב' קניסטר כוכבה:

 

ים בית ספר אחר, נוסף. הם רוצים הבעיה היא שהם רוצ  מר ישראל גל:

 את בן צבי, בוא נקרא לילד בשמו. 

 

 אה, אוקיי.  גב' קניסטר כוכבה:

 



 אונו-יית קריתעיר

 15.3.21מיום  21/2ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 8 

 ולם את בן צבי. זהו, ואי אפשר לתת לכ  מר ישראל גל:

 

 4אני לא חושב שזה נכון. אני הייתי מעורב בזה לפני  מר ישראל צימרמן:

בן צבי. מעולם לא הייתה. אני לא  –שנים, ומעולם לא הייתה אמירה על יעקב כהן 

 חושב... 

 

 אוקיי, בסדר. נשמע מה הם רוצים.   מר ישראל גל:

 

היה גן בלגן שלם, ישראל, בסוף בפעם הקודמת  גב' אלונה בומגרטן:

 ..  שהתחיל.

 

 אלונה, זה לא דיון, זה רק דיווח.   מר ישראל גל:

 

 אבל בסוף הם כולם יסתדרו.  גב' אלונה בומגרטן:

 

.   מר ישראל גל:  נכון

 

 זה מערער, זה מדבר.  גב' אלונה בומגרטן:

 

אגף החינוך החליט שמקצועית זה נכון להשאיר את  מר ישראל צימרמן:

. ואל כי יש עתירה. סתדר. פשוט המצב. לא ה .  הוחלט מקצועית.

 

.  גב' אלונה בומגרטן: .  מי שערער בסוף נתנו לו והתחשבו בו.

 

אלונה, אלונה. אין דיון פה. באופן כללי, בעבר אי אפשר   מר ישראל גל:

היה להגיש עתירות כנגד זה שאישרנו את השיטה. כי כשאתה משאיר שיטה, אין לך 

אנחנו נתלונן  –תירה. כשאתה משנה שיטה, אז תמיד אתה אומר מה להגיש נגדה ע
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נמצאים בתהליך של שינוי, שאנחנו ונתנגד. בשינויים הרבה יותר קשה. אנחנו 

חייבים לעבוד על פי החוק, ואנחנו נעבוד על פי החוק. ואנחנו לא שמענו שההורים 

ציה מוכנים ללכת להגרלה ולעשות אינטגרציה כהגדרתה, אלא רק אינטגר

כסיסמתה. ולכן, אנחנו עובדים על פי החוק, ואנחנו עובדים בשיטה שעובדים בה 

כל מדינת ישראל, שהיא השיטה הטובה ביותר ואנחנו נעשה את בתי הספר כי 

 טובים שאפשר. 

ואנחנו בעד זכות המחאה, זה יפה מאוד שאנשים מוחים. בסופו של יום הם 

רוצים את הטוב ביותר בשבילם, כי נחנו  יתרגלו, בסופו של יום הם יבינו שאנחנו

רוצים את הטוב ביותר בשבילם, ולא יעזור כלום. אנחנו רוצים את הטוב ביותר 

 ה, ונעשה את הכל שיהיה להם טוב. לבשביל הילדים הא

 

. אני לא עושה איתך דיון, רק אני אומר.  מר ישראל צימרמן: יודע..  אתה 

 

זה דיווח, זה  –ון, זה דיווח. שאלת אני לא דן, זה לא די  מר ישראל גל:

 לא דיון. הדיווח שלי, אתה רוצה דיון, אני מוכן לשבת איתך. 

 

.  מר ישראל צימרמן: .  לא, אני רק אומר.

 

.   מר ישראל גל: .  אני מסביר. זה שאלונה.

 

אני אומר, בואו נשים את הדברים בגלוי על השולחן, זה  מר ישראל צימרמן:

. מצד שני הכל. אתה לא יכול לה גיד מצד אחד 'אנחנו עושים את הטוב ביותר'

... עידן הקורונה, אומרים 'הרשו המקומית   . 'אנחנו כרגע עובדים לפי מקום אחר'

 יודעת הכי טוב. אם היא יודעת הכי טוב, למה ל...? זה סותר אחד את השני. 

 

 תודה.   מר ישראל גל:
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 יוקם. אני רוצה להביא דברים על ד מר ישראל צימרמן:

 

בסדר גמור, תודה רבה. אני נותן לך להגיד דברים על   מר ישראל גל:

 דיוקם. 

 

 אתה רוצה שנעבוד במסגרת החוק?   :נפתלי כהןמר 

 

 לא קשור.  מר ישראל צימרמן:

 

 נפתלי, נפתלי, הוא גורר אתכם.   מר ישראל גל:

 

 ותי. אני אל גורר. אני אמרתי את שלי. הוא גורר א מר ישראל צימרמן:

 

נכון. אני יודע, אף אחד לא גורר אותך. אני מבקש לא   מר ישראל גל:

להפריע. זה לעניין אזורי הרישום. אנחנו היינו קשובים, עשינו איתם הרבה מאוד 

שיחות. זה יפה מאוד שהם מפגינם, זכותם ללכת לאן שהם רוצים, אנחנו לא 

על פי הבנתנו ובהתאם מונעים מאף אחד. אנחנו נעשה את שלנו על פי הדרך, 

 לשיחות. כן. 

 

לי חשוב, אגב ההערה שלך שי, אני רואה בכם כחברי   מר רון מלכה:

מועצה גם ככתובת לפניות ולשאלות של תושבים. חשוב לי שתדעו באמת את 

הערות של  2-הפרטים כמו שהם, מעבר למה שישראל הסיף, אני רוצה להתייחס ל

גרציה אתם יודעים, נולד בתל אביב כשדובר על ביטול אינטגרציה. אז המושג אינט

אינטגרציה בין דרום העיר לצפון העיר, מה שממש לא מתאים לנו כאן כי כולנו 

פחות או יותר לפי חתך סוציו אקונומי די זהה. אז לאינטגרציה אין משמעות והם 

מדברים על אינטגרציה של אוכלוסיות. אצלנו האינטגרציה של אוכלוסיות בבתי 

ר היסודיים ממילא מתקיימת כשהם עולים לכיתה י' בתיכון, כך שזה לא הספ
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משנה. ואם אתה שואל איש חינוך 'כמה פעמים כדאי לערב ילד או לערבב אותו 

מחדש באינטגרציה פעם אחת או פעמיים במשך המסלולים שלו בהתקדמות בתוך 

היום פעמיים, אז ברור שפעם אחת.אבל אנחנו עשינו את זה עד  –מערכת החינוך?' 

מצמצמים את זה לפעם אחת, מקצועית פעם אחת בחטיבה ופעם אח בתיכון. אנחנו 

 זה הרבה יותר נכון לכל הדעות. 

לגבי מקצועות הספורט, ואני יודע שכמה אנשים זה מעניין אותם, השיבוץ 

מקצועות הספורט למגמות הספורט ימשיך להיות עירוני. שז"ר יקלוט את כל מי 

חטיבת פרס דוריד. חטיבת בן צבי תקלוט את מי שמצטיין בכדורסל, ושמצטיין בכ

תקלוט את מי שמצטיין. כך שאת העניין הזה אנחנו משאירים אותו עירוני, כדי לא 

לפגוע בנבחרות הייצוגיות שלנו. זאת האמת, זה מה שאנחנו הולכים לעשות, וחשוב 

 המעודכנת. שתשדרו את זה כשישאלו אתכם, כי זו באמת האינפורמציה 

 

 פרידה ממנהל אגף הספורט, מר ישראל שצ'וצ'ינסקי. .2

 

 45. אחרי 2תודה. עכשיו אנחנו עוברים לסעיף מספר   מר ישראל גל:

שנה, ללה יוצא לפנסיה. ללה הוא מעמודי התווך של הספורט בעיר והמתמיד 

את  שנה. ויכול להגיד שללה חי 30ביותר. אני מכיר את ללה עשרות שנים, מעל 

ריו, מכיר אותו והרבה מאוד מהישגי הספורט, והספורט בעיר, נושם אותו על ב

 בהם זה היה חצי גמר גביע המדינה. אתה זוכר את זה, רון? שאולי הגדול 

 

 לא, אני לא הייתי פה.   מר רון מלכה:

 

לא היית? אה, עמי היה, נכון. כוכבה זוכרת. ללה גם היה   מר ישראל גל:

פועל קרית אונו, עוד לפני היותו בעל תפקידים בספורט, וגם היה שחקן מצטיין בה

שחקן בהפועל פתח תקווה, שלה הפסדנו בחצי הגמר, בגלל זה המשחק היה מכור. 

אני רוצה להגיד לך ללה, לא יכולנו לבוא למסיבה שלך, כי זה היה עידן קורונה. 

עושים עכשיו הרמת  איש, לא כמו שאנחנו 50ואז יכולנו להיות לפי התו הסגול עד 
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כוסית לפי התו הירוק. אבל אני חושב שחותמך יישאר פה עוד הרבה מאוד שניים. 

והסיומת החזקה ביותר שלך, זה גם בקדנציה האחרונה שלנו פה שכולנו ביחד 

כדוגמתה, וזה נתן לך תקווה לראות  שדרגנו את מתקני הספורט בצורה שלא הייתה

 הלאה. -אותם מתמלאים הלאה

הו, אתה יוצא לפנסיה ומי שמסתכל עליך ועל הכושר שלך והכל, יכול להגיד אז ז

צריכים לסיים. ואני שאתה יכולת להמשיך עוד הרבה שנים. אבל ככה זה בעירייה. 

המון תודה רבה בשמי. בשם כל מועצת העיר, על כל העשייה. -רוצה להגיד לך המון

ות, בהכל, ובטח נשתמש בעצה דרכנו לא נפרדות, אנחנו עדין ניפגש בעיר, ברחוב

 המון תודה, ואני אתן גם לחברים קצת. -טובה שלך. אז אני רוצה להגיד לך המון

 

אני רוצה לומר. את ללה שנים רבות, אנחנו באמת  גב' קניסטר כוכבה:

 חברים בחברות מאוד עמוקה, גם ש בעלי, גם שלי ושל כל המשפחה. 

 

  ... קיבל מכות בגללו.  :נפתלי כהןמר 

 

נכון. זה ציון דרך. לכל סוף יש התחלה, ולכל התחלה יש  גב' קניסטר כוכבה:

בחופשה שאתה יוצא, אני גם סוף. לא אומרים שלום, אלא אומרים להתראות. גם 

לא קוראת לזה פנסיה, אין גיל ליציאה, תלוי בך. ללה, תאמין לי, אסור להישאר 

תעסק. ואתה לא תשב רגע אחד רגע אחד בבית. צריך לצאת, לחפש, מה לעשות, לה

כפי שאני מכירה אותך. אני רק מאחלת לך את הבריאות הטובה לכל בני המשפחה, 

 אתה איש מקסים, איש עם ערכים, ואני גאה להיות חברה שלך.  

 

 תודה רבה.  שצ'וצ'ינסקי:מר ישראל 

 

שנה. אני לא  45טוב ללה, אני לא יודע איך אפשר לסכם   מר רון מלכה:

ם שהתחלת, אבל אני יכול לדבר רק על חוויית העבודה המשותפת יפה מהימ הייתי

עבר לזה שאתה מותג בעיר הזאת, שאתה המותג של הספורט, בכדורגל שלנו, מ



 אונו-יית קריתעיר

 15.3.21מיום  21/2ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 13 

בפרט, לא רק ברמה המקומית, גם ברמה הארצית. מעיין בלתי נלאה של ידע 

גם מבחינת  בכדורגל. השיחות שלנו על הנושא הזה של הכדורגל מבחינה מקצועית,

חות מאלפות. והיה לי הכבוד, גם שנתיים וחצי, לעבוד איתך הנבחרת, היו שי

 כמחזיק תיק ספורט. 

אני חושב, אני לא יודע, תגיד לי אתה. אני חושב שהתקופה הזאת הייתה אחת 

 אליפויות, נכון?  6התקופות היפות, אני לא אשכח נשף של 

 

 באור יהודה.  שצ'וצ'ינסקי:מר ישראל 

 

עליית ליגה של קבוצת הנוער, זכייה של התיכן באליפות   מר רון מלכה:

 הארץ לבתי ספר תיכוניים. כל זה קרה בשנתיים וחצי שעבדנו יחד, נכון? 

 

נוער, ואליפות בשחייה.  שצ'וצ'ינסקי:מר ישראל   ... מחלקת 

 

 זה גביעים בטניס. אני זוכר את ההישגים.   מר רון מלכה:

 

 . 2013-2012 ינסקי:שצ'וצ'מר ישראל 

 

נכון. וזאת הייתה באמת חוויה מעבר לתכנון ביחד של   מר רון מלכה:

מתקני ספורט שאחר כך ראינו את הפירות שלהם בקדנציה הזאת. אני רוצה להגיד 

לך שאין הרבה אנשים שחיים את מה שהם עושים ונושמים את מה שהם עושים 

מה, מתוך אהבה לתחום שעסקת כמו שאתה. אתה באמת שית את זה מהלב, מהנש

בו. ואין לי אלא פשוט להודות לך. גם ברמה האישית על החוויות האישיות שלך, 

על העבודה המשותפת, כמובן גם בשם תושבי העיר, וכמובן בשם מערכת החינוך על 

שיתוף הפעולה לאורך כל השניים. הכל יוצא מן הכלל, אני משוכנע שכל הניסיון 

ום הכדורגל בפרט, אנחנו נראה אותך עוד בתחום התחום הזה. שלך והידע שלך בתח

אין לי ספק. אתה לא תזניח את זה מהר מאוד, ואנחנו נראה אותך עוד ככה בשיא 
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העיסוק שלך בעניין. אני מאחל לך בהצלחה, הרבה אושר, בריאות לך ולמשפחה. 

יודע שגם אשתך יצאה, תהנו מהתקופה הזו, תבלו יחד.    אני 

 

 יצאה בזמן.  שצ'וצ'ינסקי:ל מר ישרא

 

 אז אנחנו נמשיך. עמי ואחר כך אלונה.   מר ישראל גל:

 

אקח את זה למקום אחר, דווקא הצד ללה היקר, אני   :עמי כחלוןמר 

השני של המטבע אצלך. אני יכול להעיד כילד שאני וללה עברנו באמת הרבה דברים 

וזר. כל היכולות כולם יגידו, גם אישיים ביחד. ודווקא אני אגיד את הצד שאתה ע

אבל אתה עזרת, לי אישית גם, בכמה במוקדים שלי בחיים כשהייתי צריך עזרה 

מכמה אנשים, ואתה היית שם תמיד, וזה מראה על הצד השני. מקצועיות וזה כולם 

ידברו. אחרי רון אין הרבה מה להוסיף תמיד, אבל אתה יודע, אבל הפן הזה כולם 

, וזה הזמן גם להגיד קבל עם ועדה, שבאמת היית אדם, וכל צריכים להכיר אותו

מהמקרים היית שם. לא אקח אותך אחורה מהבית של  99.95-פעם שהייתי צריך, ב

ההורים אפילו שהשכרנו את הבית, לא אני, החבר השותף שלי, אבל עברנו הרבה 

קשה בחיים, וזה מראה עליך כאדם עם לב מאוד רחב שרוצה לרצות את כולם וזה 

 לפעמים. אבל על זה אני יכול להגיד לך תודה. 

 

 תודה רבה.  שצ'וצ'ינסקי:מר ישראל 

 

 אלונה, מחזיקת תיק הספורט.   מר ישראל גל:

 

ללה, לי הייתה זכות לקדנציה וחצי לעבוד לצידך. על  גב' אלונה בומגרטן:

נתת ועי ועל הקטע האישי דיברו, אבל אני חושבת שבאמת ידעת הכל, צהקטע המק

פתרון להכל. דודי נכנס לנעליים גדולות מאוד. אני לא אמרתי תחסר לכולנו, כי 

אתה עדיין נשאר בעיר, ואתה תבוא. אני רואה בזה, אמנם את המסיים את העבודה 
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ניפגש במשחקים ובאירועים.  בעירייה, אבל בוודאי תמשיך להיות חבר שלו, ואנחנו 

שיתוף הפעולה, וגם את מה שתושבי  באמת אני חושבת שאין מילים לתאר גם את

העיר רכשו כפיך. ואני חושבת שחברי מועצת העיר, גם מהקואליציה וגם 

מהאופוזיציה, את ההיית קונצנזוס, וגם בתקופה לפני ישראל וגם בתקופה של 

בקטע גם המקצועי וגם בתור איש נאמן. אני מאחלת ישראל, תמיד היית ונשארת 

 לך בריאות, לך ולאשתך. 

 

 תודה רבה.  שצ'וצ'ינסקי:מר ישראל 

 

חיים טובים, אושר. והגיע הזמן קצת לבלות. תראה  גב' אלונה בומגרטן:

 אותנו, תבלה קצת. ושלדודי יהיה בהצלחה. 

 

 כן.   מר ישראל גל:

 

טוב ללה, אני חושב אני בין היחידים שרצתי אחריך   :נפתלי כהןמר 

 לאילת וקיבל נבוטות בראש... 

 

 מה, הוא נסע אחריך בשבת?   גל: מר ישראל

 

 כן, כן.  שצ'וצ'ינסקי:מר ישראל 

 

 היו זמנים.     דובר:

 

 היו זמנים טובים פעם.   מר ישראל גל:

 

כן. אז קודם כל אני באמת רוצה להודות לך, אני באופן   :נפתלי כהןמר 

. אישי, פניתי אליך לא מעט פעמים בנוגע למשפחות שמטופלות אצלנו ברווחה, ו ה..
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מאוד גבוהה. זה לא דבר של מה בכך. לפעמים יש אנשים -הייתה ברמה מאוד

שמגיעים לאיזו מדרגה, הם שוכחים לאיזו מדרגה הם באו. זה אני לא יכול לקחת 

. -לך, ואף אחד לא ייקח לך, זו מעלה מאוד מאוד גדולה להתחשב בזולות ולא..

.. באנו ממעברו יגיע למעלה ורואה. ת, באנו מהשיכונים. והנקודה אחר. אם בן אדם 

שנה לבלות וליהנות,  45שנה עבדת בעירייה, אני מאחל לך  45הזו תעמוד לזכותך. 

שנה. אנחנו עוד צעירים. ולך דודי, שיהיה לך בהצלחה. אני לא  45וניפגש בעוד 

 יודע אם זו נעליים גדולות, אבל אני מאחל לך בהצלחה. תודה רבה לך, ללה. 

 )מדברים ביחד( 

 

 כן.   מר ישראל גל:

 

לא הכרתי חבל לי. אבל מכל הדברים שאמרו, זה הזכיר   גב' תמרה שיפרין:

"לך לך מארצך וממולדתך ומבית  לי מה שאלוהים אמר לאברהם בפרשת לך לך

אביך, אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך, והיה ברכה". 

 . אתה יוצא לדרך חדשה, אז תהיה ברכה

 

 אמן, אמן.   מר ישראל גל:

 

 נפתלי, לקחה לך את התפקיד.   מר רון מלכה:

 

ניצן הורוביץ להיות  גב' אלונה בומגרטן: חבל שאת לא מלמדת קצת את 

 יותר... הוא רוצה לתקוף בהאג. 

 )מדברים ביחד( 

 

לה, יש לנו איזה מגן קטן בשבילך כמו שאנחנו נפרדים   מר ישראל גל:

 תמיד. 
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 ישראל, אולי הוא רוצה להגיד לנו משהו?  ניסטר כוכבה:גב' ק

 

כן, ישראל, הוא גם רוצה. להגיד טוב שהוא נפטר  גב' אלונה בומגרטן:

 מאיתנו. 

 

 כן, כן.   מר ישראל גל:

 

קודם כל, אני רוצה להודות באמת לישראל על היוזמה  שצ'וצ'ינסקי:מר ישראל 

שנה  45ים אותי פה בנוכחותכם. אני שהזמינו אותי פה למועצת העיר, ואתם מכבד

עבדתי פה, אולי פעמיים הייתי בחדר הזה. תודה רבה לישראל שארגן את האירו 

הזה. אני רוצה להודות קודם כל לעובדי מחלקת הספורט שעשו איתי דרך ארוכה 

שנה, אמרתי 'וואלה, אני בא לאיזה חצי שנה  45מאוד. כשהתחלתי את המסע לפני 

, וו  אלה, זה היה ארוך אבל מהר, זה נגמר מהר. ואני הולך'

ואני גאה על מה שעשינו פה בקרית אונו. לא עשיתי את זה לבד, עשיתי בעזרה של 

טובים ורבים, במיוחד חברי הנהלת העיר, מועצת העיר, ראשי הערים. אבל הייתה 

 30מאוד ארוכה, מעל -לי הזכות להיות גם עם ישראל, שאיתו עברתי דרך מאוד

התמזל מזלי שכל מי שעבדתי איתם, היו קשורים באיזשהו מקום לספורט, שנה. 

 מאוד לקדם את הספורט בעיר. -שהספורט היה בדמם. וזה ער לי מאוד

אני שמח שהגענו למצב היום שקרית אונו נהפכה להיות עיר מהשורה הראשונה 

יש בספורט במדינה, עיר שהביעה חותמה על הרבה מאוד אנשים תחרותיים בעיר. 

ענפים, ואחוז המשתתפים בספורט הוא אחד הגבוהים בארץ, הן  19לנו מעל 

אני רוצה להודות לכולם, על שנם בספורט התחרותי והן בספורט העממי. אז 

נפלאות שעשינו ביחד. ותודה שכיבדתם אותי בנוכחותכם, ושיהיה לדודי מחליפים 

 בהצלחה רבה. תודה רבה לכולם. 

 

 ללה הרבה כפיים. שיהיה לך בהצלחה.  מגיע לך  מר ישראל גל:
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 ה. בר התוד שצ'וצ'ינסקי:מר ישראל 

 

 ללה, תודה על הכל.  גב' אלונה בומגרטן:

 

 תודה לכם.  שצ'וצ'ינסקי:מר ישראל 

 

 ללה, בהצלחה.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

דודי, תעמוד. נמצא אינו דודי מור, מנהל אגף הספורט   מר ישראל גל:

בהרבה מאוד פעילויות עם הרבה מאוד עיריות, ואנחנו מאחלים הנכנס. דודי היה 

 לך בהצלחה, דודי. 

 

 תודה רבה, תודה.   מר דודי מור:

 

 אפשר לקבל רגע, מי הוא, מה הוא, איפה.  גב' קניסטר כוכבה:

 

 דודי, ספר לנו על עצמך קצת.   מר ישראל גל:

 )מדברים ביחד( 

 

כל, תודה רבה שהזמנתם אותי,  אני לא התכוננתי. קודם  מר דודי מור:

.. הרקע שלי בספורט 90-זה היה די בדקה ה . שמי דודי מור, אני תושב ראש העין.

.. צנחנים  כשחקן היה מאוד קצר, הייתי קצת בכדוריד, הייתי בג'ודו. אחרי הצבא.

די קטע את הקריירה הקצרה שהייתי בספורט. אני בא מתחום לימודי התקשורת, 

וניהול ספורט.  טלוויזיה, בימוי  ספורט, הרבה מאוד קורסים של פיפא ואואפא 

השנה האחרונות, זה נושא של עבודה מול רשויות.  15-ההתמחות העיקרית שלי ב

.. הרבה מאוד  הפקה, ייזום של אירועי ספורט, מתקנים, גיוס חסויות, תקשורת.

 פרויקטים גדולים: כדורגל חופים, רב חופים, קט רגל וכדומה. 
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רבה לראש העיר, למנכ"ל, לאלונה ולכם חברי המועצה על ההזדמנות. אני תודה 

ללה מאוד גדולות. אני מכיר את -נכנס לנעליים באמת כמו שאמרתם, נעליים מאוד

בכובעו כמנהל נבחרת ישראל, ובן אדם שבאמת היה בטופ של הספורט הישראלי. 

רים הכי מעניינים. הוא מכיר את כל הדברים, כל הסודות הכי גדולים, כל הסיפו

ו... לשבת בכסא שלו.   ובהחלט אני הערצתי את הבן אדם, עדיין מעריץ אותו 

קיבלתי ספורט בעיר במצב טוב מאוד, ואני מבטיח לכם שאני אהפוך אותו למצוין. 

יודעים, עיר שהיא מבחינת מתקנים פר  קרית אונו, אני אספר לכם דברים שאתם 

לות בארץ. מבחינת העוסקים פה בספורט, תושב, אני חושב שהיא אחת המובי

. בספורט. יש תחרויות, יש -הרבה ו.. הרבה מעבר לממוצע הארצי. עוסקים בספורט 

 מתקנים, יש אגודות. המצב פה פנטסטי. 

אנחנו, אני אומר כבר אנחנו, אני מרגיש שאני כבר מאוהב בעיר הזאת ובפעילות 

ה וחצי, שנתיים הקרובות, אני שלה. מקום ראשון בחינוך. אני מבטיח לכם שבשנ

 הכל שאנחנו נהיה גם מקום ראשון בספורט.  האעש

 

 אתה מתכנן לעבור לקרית אונו?  גב' קניסטר כוכבה:

 

 תלוי מה הוא מצביע.   :נפתלי כהןמר 

 

 למה את אומרת? אולי אין לו כסף.   מר ישראל גל:

 

הייתי האירוע שדיברתם עליו, משחק כדורגל, אני   מר דודי מור:

במקרה, השתחררתי מהצבא, התחלתי לעבוד עם ההתאחדות. אחד האירועים 

הראשונים, ניצלו אותנו שם וזה, אבל קיבלנו כרטיסים חינם למשחקים. כי אחד 

המשחקים הראשונים שאני הייתי בהם, הסברתי לללה, זה לא ייאמן, היה חצי גמר 

, צערי ה. וזהותח תקוו, הפועל קרית אונו נגד הפועל פ1991-גביע המדינה ב

הפסדנו. ובאמת היה אירוע השיא של הספורט בקרית אונו של הכדורגל. 

ואינשאללה שנגיע לרגעים האלה שוב. באמת נעשה הכל כדי לחזור לתקופות היפות 
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האלה, עם הקהל ביציע. אני זוכר את הקהל ביציע הבטון, באמת אלפי אוהדים 

צון ויש מתקנים. אני מבטיח לעשות הכל ישבו שם. יש פוטנציאל, יש קהל, יש ר

כדי להרים את הספורט באמת לרמה הגבוהה ביותר. ודלתי תהיה כמובן פתוחה 

לכולכם. תבואו, המשרד פתוח, תקבעו פגישות, תבואו בלי לקבוע. נשמח לקבל 

 רעיונות, נשמח לעשות חלופי דברים וזהו. תודה רבה. 

 

ך להביע שפשוט התחרות של אני גם מרגישה צור גב' קניסטר כוכבה:

הילדים, אם זה כדוריד או כדורסל, כל ספורט מאן דהוא, הנכד שלי משחק 

בכדוריד ביעקב כהן, המשחק האחרון התרגשתי. אתה רואה לכל הגילאים וכל 

חד, של העשייה, שהילדים מאורגנים, ביהשכבות, יש כזאת חדוות יצירה של 

חינוך, לא רק ספורט, אלא גם חינוך. אני מחונכים, מכבדים. אני חושבת שזה אגף 

 מקווה שתמשיך בעשייה המדהימה הזאת. 

 

.   מר דודי מור:  אני מבטיח שאני אעשה כמיטב יכולתי

 

 תודה.  גב' קניסטר כוכבה:

 

 בהצלחה, דודי. ללה, תודה.   מר ישראל גל:

 

 תודה רבה לכולם.   מר דודי מור:

 

, 6490נוי רחוב הרימון, גוש אשור פטור מהיטל השבחה פינוי בי .3

 . 508-0134445, תכנית מספר 294, 394חלקות: 

 

 אנחנו נמשיך בסדר היום.   מר ישראל גל:

 

ל צימרמן:מר ישראל  , ליאת ביקשה שאני אעדכן, ואני מעדכן. 3-בהקשר 
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 היא ואני בניגוד עניינים. אנחנו נצא ונחזור. 

 

 לראות בזום. בסדר גמור.  אז יש לכם חדר, אתם יכולים  מר ישראל גל:

 

 נחזור, אל תדאג.  צימרמן:מר ישראל 

 

 אתה חייב לומר מה ניגוד העניינים.   :נפתלי כהןמר 

 

 אני אגיד.  צימרמן:מר ישראל 

 

 כן, תגיד, תגיד.   מר מיכלס גיל:

 

. ולכן אני  צימרמן:מר ישראל  . אירית ינקוביץ היא בעלת עניין.. ליאת כבר..

.. מרגיש לא ראוי . 

 

בסדר, ינקוביץ חברתם לסיעה. אני יכול להגיד לכם, זה   מר ישראל גל:

 בסדר. 

 

.   מר מיכלס גיל:  היא הייתה חברה בסיעה שלנו

 

 היא הייתה בכמה סיעות.   מר ישראל גל:

 

 החברה בסיעה של ציזר.  הייתההיא גם   מר מיכלס גיל:

 )מדברים ביחד( 

 *** ישראל צימרמן יצא מהדיון ***

 

 אלונה, יש לנו הרבה מאוד נושאים היום.   מר ישראל גל:
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 *** רעשים ודפיקות מההפגנה *** 

 

לא, לא, זה תביא פקחים. תוציא עליהם את הפקחים   מר ישראל גל:

 ותזמין להם משטרה. 

 

 תחשוב שזה ההפגנות בבלפור.  גב' אלונה בומגרטן:

 

 וחלונות. לא, אבל זה שהם דופקים על הדלת   מר ישראל גל:

 

 בבלפור הכניסו אותו לחדר הביטחון.   :נפתלי כהןמר 

 

 תחשוב זה בבלפור.  גב' אלונה בומגרטן:

 

בתים שנמצאים מי  2חברים, מדובר על מתחם הרימון,   מר ישראל גל:

שיודע מאחורי בנק דיסקונט מול הקניון. הם כלואים כאלה בפנים. פרויקט שתוכנן 

רולינג במשרד הבינוי והשיכון, ששם -להבנות. הלך לפרהכבר זה הרבה זמן והגיעו 

המליצו על פטור מלא מהשבחה. היום דרך אגב הסדר הולך הפוך, רק בשביל לדעת. 

תקן אותי אהרון, כי אחר כך אני אתן לך להשלים. נמצאים איתנו כאן שחר עוה"ד 

שמאי  נמצא אהרון בוץשל הוועדה שמלווה אותנו בפטורים, נמצא מהנדס העיר, 

 הוועדה. מי זה לידך? אני לא מכיר. 

 

 יועץ הביטוח.     דובר:

 

זה משהו אחר. ונמצא אילן ג'ורג'י, שהוא היועץ של   מר ישראל גל:

המנהלת, שרותי לא נמצאת כאן. והפרויקט היום של פטורים מהיטל השבחה הוא 

נג במשרד רולי-שונה מבעבר. על מנת להגיע למועצה, קודם כל צריכים לעשות פרה

הבינוי והשיכון ברשות להתחדשות עירונית. ועד שהרשות להתחדשות עירונית לא 
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אישרה את זה גם מאשרת, אנחנו לא יכולים לדון. אז הרשות להתחדשות עירונית 

בלי התחייבות למטלות ציבוריות, על אחת כמה וכמה אם המטלות הציבוריות 

 בערך. ₪ מיליון  2.5דל של שאותן אנחנו מחייבים את הקבלן לשאת בסדר גו

אהרון, בוא תציג. בחומר שקיבלתם סופקו לכם גם חוות דעת משפטית, גם המלצת 

מנהלת ההתחדשות העירונית, גם את ההמלצה של משרד השיכון וכדומה. אז תן 

 לנו קצת על הדו"ח רקע ואחר כך נוכל להמשיך הלאה לשאלות. 

 

 32יח"ד,  16נים, כל בניין יש בו בניי 2אנחנו מדברים על   מר אהרון בוץ:

מיליון  139יח"ד בבניית החדש. אנחנו מדברים על תקבולים של  92יח"ד לפינוי, 

מהעלויות.  17.2%שיעור הרווח הוא ₪. מיליון  20רווח של ₪, מיליון  119של ₪... 

אנחנו נתנו לשמאי שעובד עם הרשות להתחדשות עירונית, לעשות נו דו"ח עצמאים 

. אני בדקתי את הדו"ח, ואני עומד גם 17.2. הוא הגיע למסקנה של למנהלת

.. הם גם נכונים בעיניי מבחינה  מאחורי הדו"ח. העלויות שבו, התקבולים שבו.

מ"ר... ואני ממליץ לכם  150מקצועית. יש מטלה ציבורית בכל אחד מהבניינים של 

ודה. יש שאלות? לאשר את ההמלצה לפטור שאנחנו רוצים להגיש למשרד הפנים. ת

 תודה, יש שאלות. 

 

כן, יש לי כמה וכמה שאלות. השאלה הראשונה שלי, אני   מר מיכלס גיל:

יוני צ'רניאבסקי. עכשיו אני רוצה  מבין שאתה עשית ביקורת על הדו"ח של השמאי 

לקחתם נתוני השוואה מאונו וולי ומאונו להבין למה בדו"ח הזה לקחתם, בזה ש

ין. אבל למה לקחתם כהשוואה נתונים של צמרת קרית אונו? יכול להב יפריים אנ

מי שלא יודע, זה הפרויקט ברח' ישעיהו, שזה פרויקט שונה לחלוטין, גם באופן 

ובהיקף האוכלוסייה, זה לא זה. וגם בפרויקט הזה, יש למשל חוסר בנתונים לגבי 

.. אז למה הכנסתם את זה? לא הספיק ה 3דירות    האלה? 3-חדרים.

 

אנחנו לוקחים את כל מה שאנחנו יכולים. אנחנו לא   אהרון בוץ: מר

 משתמשים אגב בסוף בכל החומרים, אלא אנחנו... את הכל. 
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 אבל הבסיס של חוות הדעת?   מר מיכלס גיל:

 

  -הבסיס של חוות הדעת, הוא בסופו של דבר  מר אהרון בוץ:

 

 הוא ממוצע של כל הפרויקט.   מר מיכלס גיל:

 

למ"ר, דירה ממוצעת ₪  22,500בסופו של דבר מדבר על   ון בוץ:מר אהר

..  120של   מ"ר, וזה לכל הפרויקטים.

 

אם אנחנו לוקחים ומורידים את הפרויקט הספציפי   מר מיכלס גיל:

. 5%-.  הלכתי, עשיתי את החשבונות, ל5%-הזה, אנחנו מגדילים את הרווח היזמי ל

וות הדעת. אז אני שואל עוד פעם, למה לא ואנחנו משנים שם את כל המהות של ח

בדקתם את זה? הרי אין שום היגיון לקחת את הפרויקט הזה, אלא אם אתם 

 במכוון, או מישהו עושה את זה במכוון, כדי להוריד את שיעורי הרווח.  

 

הזה נראה לי בלתי סביר לחלוטין שהרווח יכול לעלות   מר אהרון בוץ:

 . זה לא הגיוני. 5%-ב

 

אני יכול לתת לך מחשב, אתה רוצה לראות פה את   מיכלס גיל: מר

 החישובים?

 

אני רק רוצה להגיד שאנחנו גם חושבים שהרווח יותר   מר אהרון בוץ:

 גדול ממה שחושבת הרשות להתחדשות עירונית.

 

. גם אני 21עוד שאלה, אתם כל הזמן מדברים על תקן   מר מיכלס גיל:

, ולצערי נתת לי תשובות לא 21ותך שאלות על תקן זוכר בדיון הקודם שאלתי א
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אומר  21הזה. תקן  21מדויקות. אז אני רוצה לשאול אותך עוד פעם על תקן 

 שבפרויקטים רגילים, שיעור הרווח הוא בין כמה לכמה? 

 

 ו...  20  מר אהרון בוץ:

 

לא, פרויקטים רגילים, לא של פינוי בינוי. מה מקובל   מר מיכלס גיל:

 בפרויקט רגיל? כתוב את זה גם.  בשוק

 

 ... מה לעשות. 21לא יודע. אין בתקן   מר ישראל גל:

 

אתה כתבת באינטרנט מאמר יפה, וכתבת שם שמקובל   מר מיכלס גיל:

בפרויקטים רגילים שהם ברמת סיכון רגילה. זה נכון? לא. אני  17%-ל 15%בין 

  -אומר לך

 

 כתב את המאמר.  תגיד לו מתי הוא גב' הרציקוביץ יעל:

 

 אני לא בבית משפט.   מר מיכלס גיל:

 

 סתם, שייזכר.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

 גיל, תתקדם, זה לא מעניין.   מר ישראל גל:

 

ישראל, הוא גם אמר שקרקע משלימה לא צריך לשום   מר מיכלס גיל:

אותה. לפני חודש, במקרה בדקתי את זה, הסתכלתי והוצאתי. הפעם אני באתי 

 . 21כן עם תקן מו

 

 יפה. אני מבקש, תתייחס לדוח הזה.   מר ישראל גל:
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 ומסתבר שקרקע משלימה, בניגוד למה שהוא אמר פה.   מר מיכלס גיל:

 

אתה רוצה להגיד שהשמאי אהרון בוץ הוא לא יודע מה   מר ישראל גל:

 תשאל. לא פה.  –זה אחד. אבל אתה רוצה לשאול שאלות  –הוא מדבר 

 

יפה. למה יש הבדל ברמת הרווח בפרויקטים של פינוי   גיל: מר מיכלס

 בינוי לעומת פרויקטים רגילים. 

 

 אני אענה לך.   מר ישראל גל:

 

 לא, אני שואל אותו. אתה לא בעל מקצוע.   מר מיכלס גיל:

 

זה אחרי  17%עד  15%אני אענה לך. פרויקטים רגילים   מר ישראל גל:

 קע נקייה מכל החובות. תשלומי השבחה לקרקעות, שהקר

 

 ממש לא נכון.   מר מיכלס גיל:

 

 מה לעשות. הוא קנה את הקרקע כבר. נהייה חכמולוג.   מר ישראל גל:

 

שדרך אגב הוא רק המלצה, הוא לא חוק  21בתקן   מר מיכלס גיל:

מחייב, עם כל הכבוד לכולם, כולל משרד השיכון, הפנים וכדומה. יש ראש עיר 

. עכשיו שהבין את  העניין הזה, שנמצא מערבית לנו ועצר את כל הפרויקטים. 

 

 יפה.   מר ישראל גל:

 

 כי נמאס לו שישדדו את הקופה הציבורית.   מר מיכלס גיל:
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 עזוב נו, מה זה משנה.   מר ישראל גל:

 

.  מר מיכלס גיל:  חבר שלך דווקא. ממערב אלינו

 

 כרמל שאמה.   מר ישראל גל:

 

.  :עמי כחלוןמר  . הריסה בעוד חודש ימיים ברמת גן. אז אני לא יודע  .

 על איזו עצירה אתה מדבר. 

 

כל השכונה אצלנו הוא הרים. חוץ מהבניין שלי, כל     דובר:

 הבניינים, עצר את הכל. 

 

 בוא, גיל. תשלים את השאלות.   מר ישראל גל:

 

אז אני שואל עוד פעם. בסעיף י"א לתקן כתוב   מר מיכלס גיל:

טרים, למה אנחנו רוצים שליזם יהיה רווח יותר גדול? כל מיני פרמטרים. שהפרמ

אני שואל אותך אם בדקתם את הפרמטרים האלה ואיפה זה בא לידי ביטוי בחוות 

הדעת שלך ובחוות הדעת של השמאי. כדוגמא: שיעור חתימות הדיירים, האפשרות 

  למימוש ודאי או לא ודאי לפרויקט הזה. מישהו בדק את זה?

 

אנחנו כבר בכל מקרה מדברים על רווח הרבה יותר נמוך   מר אהרון בוץ:

 בפרויקט הזה אפילו ממה שהיום רשויות התכנון לוקחות בחשבון. 

 

אתם בדקתם את זה? כן, אבל אם אני עושה את התיקון   מר מיכלס גיל:

המינימאלי שעשיתי, והורדתי את הפרויקט, אתה פתאום מעביר את כל הפרויקט 

.. . אז אתה מוותר פה. 17%-ו 22%הזה לרווח של   אה.
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 ... לא יכול להיות.   מר אהרון בוץ:

 

 לא יכול להיות?   מר מיכלס גיל:

 

 לא, אין סיכוי.   מר אהרון בוץ:

 

אז אני מבקש שיבדקו את זה, ייקחו שמאי נוסף שיבדוק   מר מיכלס גיל:

 את זה. 

 

שמאי נוסף. הלאה. אנחנו נצביע תודה. אנחנו לא ניקח   מר ישראל גל:

 ואתה יכול להתנגד. 

 

 ישראל, אין שום בעיה להציג.   מר מיכלס גיל:

 

.   מר ישראל גל:  גם שמאי נוסף הרי לא ישכנע אותך, אז חבל על הזמן

 

 ממש לא.   מר מיכלס גיל:

 

מעולם לא השתכנעת, ומעולם לא הצבעת עבור שום   מר ישראל גל:

מתנגד לפינוי בינוי נחרצות, גם בוועדה וגם פה, לא השתנה  בינוי, ואתה-פינוי

 כלום, וגם לכל הפטורים. אז בסדר. 

 

ישראל, אני בא ואומר דבר אחד מאוד פשוט. תציג בפני   מר מיכלס גיל:

מועצת העיר שהקבלן מרוויח בהרבה מאוד, אבל אתה חושב שהוא צריך להרוויח 

היטל ₪ מיליו  ₪2.5, מיליון  5תרים על קצת יותר כי זה כדאי, ואנחנו לכן מוו

השבחה, ושחברי מועצת העיר יתכבדו בבקשה ויצביעו על הדבר זה. אין לי שום 
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 בעיה, כל אחד שיצביע על מה שהוא רוצה ואיך שהוא מבין. 

 

 תודה.   מר ישראל גל:

 

 אבל אל תציגו נתונים, וזה לא בפעם הראשונה.   מר מיכלס גיל:

 

 וב, תקשיב, גיל. ט  מר ישראל גל:

 

 תן לי לגמור.   מר מיכלס גיל:

 

 אתה טוען שפה מפברקים נתונים?   מר ישראל גל:

 

  -אני טוען  מר מיכלס גיל:

 

 לא, לא, אני רוצה לדעת.   מר ישראל גל:

 

.   מר מיכלס גיל: .  אני טוען שחוות הדעת האלה, תיתן אותם.

 

לו? לא הצלחתי להבין. אתה שמאי או שאתה עו"ד דמיקו  מר ישראל גל:

או שאתה הוזה. מה אתה בוחר? אני לא מוכן שאתה תשמיץ את אנשי המקצוע 

 שנותנים פה נתונים. 

 

 אני לא משמיץ.   מר מיכלס גיל:

 

 אתה קובע כעובדה שעורכי הדין לא יודעים את העבודה?   מר ישראל גל:

 

 כן, אני אגיד לך למה.   מר מיכלס גיל:
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 מה? ל  מר ישראל גל:

 

, תקן אותי אם אני טועה, אלון, מדבר על 21כי תקן   מר מיכלס גיל:

 עריכת שומה עוד לפני שהתכנית מאושרת, שיש חוסר ודאות. 

 

 מה?   מר ישראל גל:

 

 אתה רוצה שאני אקריא לך? אני אקריא לך.   מר מיכלס גיל:

 

 ת. לא מכינים אותם מעולם לפני שתכנית מאושר 21תקן   מר ישראל גל:

 

מכינים אותו מינימום חצי שנה  21אתה טועה. תתקן   מר מיכלס גיל:

 לפני הפקדה. 

 

 לא, לא, לא.   מר ישראל גל:

 

 כתוב, ישראל. כתוב, כתוב, אל תתווכח.   מר מיכלס גיל:

 

הוא צודק, זה במחוזית עושים את זה כדי לבדוק אם   מר ישראל גל:

 ..  צריכים להוסיף.

 

זו  21בל השאלה אם פעם אחת הוא אמר שתקן א  :עמי כחלוןמר 

.  המלצה, ועכשיו הוא משתמש בהמלצה. תחליט..

 

לא, אני אומר שזו המלצה. אז אני מסביר לך, אם אתה   מר מיכלס גיל:

 לא יודע.  
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יודע?   :עמי כחלוןמר   אני לא 

 

זה מסמך המלצה של איגוד שמאי המקרקעין או  21תקן   מר מיכלס גיל:

 ועלים לפיו, הכל טוב ויפה, ושיטת חשבון זה הדבר היחיד.המלצה, פ

 

קרית אונו, רצה ישראל לצופף את כמות יחידות הדיור   :עמי כחלוןמר 

. אני איתך, תעלה...  בקרית אונו. אם אתה רוצה להוסיף, תיתן..

 

עמי היקר, אין לי שום בעיה. שישראל יגיד שהוא מוותר   מר מיכלס גיל:

  על היטלי השבחה.

 

 סליחה, אנחנו אומרים א זה.   מר ישראל גל:

 

לא, אתה לא אומר את זה. אתה אומר שאין רווחיות   מר מיכלס גיל:

 לפרויקט, ולכן אתה מוותר, וזה לא נכון. 

 

לא, לא. אני אגיד לך. בוא נסביר לחברים, גם פה אם   מר ישראל גל:

, וגם כמעט אין כסף נחיל על זה היטל השבחה, יש לו מאיפה לשלם, כמעט ולא

שיישאר רווח. אז א בטוח שהפרויקט יצא לדרך, והעירייה תקבל את חלקה. ולכן, 

 ..  אנחנו מוותרים, כי אנחנו מכניסים אותו לרמת סיכון של כ.

 

 איזה רמת סיכון?   מר מיכלס גיל:

 

 אל תפריע לי. לרמת סיכון של כדאיות כלכלית.   מר ישראל גל:

 

.עו  מר מיכלס גיל: .  בדה שלא.
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אל תפריע לי, כי אחרת אני אביא את זה להצבעה, אני   מר ישראל גל:

 לא יכול ככה. אתה שאלת שאלה.

 

אנחנו, כמו שאמר עמי וכמו שאני אומר חד וחלק, אנחנו   מר מיכלס גיל:

מקטינים את מספר יחידות הדיור בצפיפות הנמוכה ביותר בארץ בפרויקטים של 

אביב, הכי נמוכה בארץ. לא ברמת השרון זה כך ולא  פינוי בינוי מחוץ לתל

 ה. יבהרצלי

 

 . 4;1סליחה, בתל אביב קיבלתי   :עמי כחלוןמר 

 

עזוב, אני מדבר על מרכז תל אביב. חץ ממרכז תל אביב,   מר ישראל גל:

אוקיי? רמת השרון, יהוד, גבעת שמואל. כל מה שאתה לא מכיר פה מסביבך, היחס 

ה, ובסופו של דבר הם גם לא רואים השבחה, עם השבחה מאוד הוא הרבה יותר גבו

מרתי את נמוכה. אנחנו מעדיפים לוותר על ההשבחה על מנת לא לצופף את העיר. א

. אמרתי את זה בקדנציה הקודמת, אני אומר את 100-זה, אני אחזור על זה בפעם ה

לכתם עם זה זה גם היום. הלכתם עם זה לעיתונים, אמרנו את זה גם בעיתונים. ה

 למבקר המדינה, אמרנו את זה גם במבקר המדינה. ואיך זה נאמר? תודה לאל. 

 

 תסתכל במאזנים שלך.   מר מיכלס גיל:

 

תודה לאל, היועץ המשפטי של משרד הפנים אישר את   מר ישראל גל:

הפטורים על אפכם ועל חמתכם. משרד הבינוי והשיכון ממליץ על הפטורים על 

. אנחנו הפכים את הפרויקטים האלה הלכה למעשה וזה רגע אפכם ועל חמתכם

וגידים, והלווי שגם הפרויקט הזה יצא  מרגש לראות אותם כשהם קורמים עור 

 במהרה בימינו... 
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רק שנייה, עוד מלה אחת. אני מציע לך, אולי זה יהיה   מר מיכלס גיל:

שלהם בפנסיה שלך, אבל בסופו של יום גם אאורה יפרסמו את המאזנים 

 מהפרויקט, ואז אתה תבין כמה כסף זרקנו ובזבזנו לציבור. 

 

 טוב, תודה.   מר ישראל גל:

 

כסף שהיית יכול לעשות איתו הרבה מאוד דברים, כול   מר מיכלס גיל:

 להקים היכל תרבות ומגרש ספורט יותר גדול ועוד אלף ואחד דברים. 

 

 יקום בגדול. כן, עוד שאלות?   מר ישראל גל:

 

 אז תפסיקו לעבוד על אנשים.   מיכלס גיל: מר

 

מי בעד לאשר את הפטור מהיטל השבחה פינוי בינוי רח'   מר ישראל גל:

, בהתאם לחומר 5080134445, תכנית מספר 294, 394חלקות  6490הרימון, גוש 

 שצורף. מי בעד? 

 

,   :מר ניר טאקו נפתלי, תמרה, שי, נפתלי, אלונה, כוכבה, עמי, רון

 . ישראל

 

 כן.מי נגד?   מר ישראל גל:

 

 גיל ויעל. לא השתתפו בהצבעה ליאת וישראל.   :מר ניר טאקו

 

 אתה יכול לקרוא לו שיחזור.   מר מיכלס גיל:

 

 תודה רבה. הם שומעים בזום.   מר ישראל גל:
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פטור מהיטל השבחה פינוי בינוי רחוב הוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

 . 508-0134445, תכנית מספר 294, 394ות: , חלק6490הרימון, גוש 

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

 שי וידס. כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 גיל מיכלס, יעל הרציקוביץ. (2)   נגד

 ( ליאת ארבל, ישראל צימרמן. 2) לא השתתפו

 

 עבר הירדן.  - צו חניה ר אישו .4

 

אנחנו צריכים עבר הירדן.  –אישור צו חנייה  – 4סעיף   מר ישראל גל:

להסדיר שם קצת חניות, כי יש שם הרבה בלגנים, הרבה צפיפות בגלל כל הבעיה. 

 מי בעד לאשר? פה אחד. 

 

 גיל, צו חנייה לירדן? פה אחד.   :מר ניר טאקו

 

 עבר הירדן.  - צו חניההוחלט פה אחד קולות לאשר  :החלטה

 פה אחד.    בעד

 

 ** ישראל צימרמן חזר לדיון ***

 

 .14/3/2021אישור תב"רים לאחר ישיבת ועדת כספים מתאריך  .5

 

אשור תב"רים, בבקשה. ועדת כספים אישרה את  – 5  מר ישראל גל:

 התב"רים. יש למישהו הסתייגויות לגבי הסעיפים שקיבלתם? כן, ישראל צימרמן. 

 

אז קודם כל אני רציתי לשתף שהייתי בוועדת כספים  צימרמן:ל מר ישרא
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אתמול. אני רציתי גם לציין, היות ואת השאלות רובן ככול אני שאלתי, בסך הכל 

קיבלתי בסבלנות הרבה תשובות, חלקן אני מרוצה, חלקן אני לא מרוצה, אבל זה 

דיון טוב, המצב. ובעצם מבחינתי הלכתי אחרי זה, וגם תוך כדי, לדעתי היה 

 מבחינתי, כי הגעתי לתובנה, ואני שואל את עצמי ואת חברי המועצה. 

אני אומר, על בסיס מה אנחנו מצביעים? הרי חלק לא מבוטל מחברי המועצה לא 

בקיאים בפרטי הפרטים של התקציבים האלה ומה עושים איתם, ונאלצים לסמוך 

המועצה צריכים לבוא  על אנשי המקצוע, וגם זה בסדר לסמוך. אבל בסוף חברי

ולהצביע. ותוך כדי שאלתי גם שאלה, וענה לי המנכ"ל שאפשרי לקבל אומדן של 

היסטוריה, איך מנוצלים התקציבים, איך הם נסגרים כל שה, כמה מנוצל וכמה 

לא. אולי בכלל צריך יותר, אולי זה לא מספיק, מה השפיל. ואפשר לקבל את 

 הנתונים האלה. 

ום זה לקבל נתונים ברמת המאקרו, לראות מה קצב השימוש ואני חושב שבמינימ

ואיך צריכים לתכנן את זה קדימה, גם מבלי להיכנס לרמת המיקרו של כל סעיף 

וסעיף שאני יכול להבין דברים כן בעד ונגד, זה דיון נוסף. אבל בדיון הגדול שחברי 

מידע? מה למה אני מאשר את זה? על בסיס איזה  –מועצה צריכים לבוא ולגיד 

שנשלח, אני לא רואה בו מידע מספק ולכן התנגדתי. אני חושב שחברי המועצה 

 צריכים לשאול את עצמם את אותה שאלה שאני שאלתי את עצמי. 

 

טוב, אוקיי. חוץ מזה, בואו נעמיס את כל השאלות ביחד   מר ישראל גל:

 לגבי התב"רים זו שאלה כללית, תקבל תשובה. 

 

 אני מאחל לך קודם כל בהצלחה.   :נפתלי כהןמר 

 

 תודה.  צימרמן:מר ישראל 

 

ה שיעורי בית לפני כל ועדת הכספים, בא אם היית עוש  :נפתלי כהןמר 

לאנשי המקצוע ושואל את השאלות, תאמין לי, היית מקבל תשובות, והיית יוצא 
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ו. הכי מרוצה בעולם. וכל הסאגות שהעלית גם אתמול, למעט החינוך שאישרת בלנק

 אתה בדקת את החינוך? 

 

 החינוך יש לי היכרות.  צימרמן:מר ישראל 

 

 או שחששת?  :נפתלי כהןמר 

 

 לא. למה  אני צריך לחשוש?  צימרמן:מר ישראל 

 

.. של החינוך?   :נפתלי כהןמר   למה לא בדקת את ה.

 

  אבל למה אני צריך לחשוש? מי אמר שלא בדקתי? צימרמן:מר ישראל 

 

 כי עובדה, יש תקציב של לא מעט כסף.   :נפתלי כהןמר 

 

 אתה מניח לא נכון, נפתלי. מי אמר שלא בדקתי?  צימרמן:מר ישראל 

 

אז למה לא בדקת את הכל? למה לא הלכת לבדוק את   :נפתלי כהןמר 

 החינוך?

 

.  מר ישראל גל: נו, אל תתווכח איתו  נפתלי, 

 

יידע.   :נפתלי כהןמר   היית צריך... אני רוצה לעזור לו שלהבא 

 

לא, אל תעזור, תשאל שאלות ענייניות, אני אשמח  צימרמן:מר ישראל 

 לענות. 
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 נפתלי, הוא אמר שהישיבה הייתה טובה.  גב' אלונה בומגרטן:

 

 נפתלי, הוא לא בבית ספר שצריך לנזוף בו.   מר מיכלס גיל:

 

ובה. הוא לא אמר כלום, הוא אמר שהישיבה הייתה ט גב' אלונה בומגרטן:

הוא למד את החומר והכל טוב. מה קרה? נכון? הוא פרגן, הוא אמר שהישיבה 

 הייתה טובה. 

 

מה אני אומר? בסדר, אני לא מתחתי עליו ביקורת. מה,   :נפתלי כהןמר 

 אני כעסתי עליך? 

 )מדברים ביחד( 

 

 יש עוד שאלות חוץ מההערה?   מר ישראל גל:

 

 שה? להצביע בנפרד בבק  גב' ארבל ליאת:

 

את רוצה כל סעיף בנפרד? כל נושא או כל סעיף? טוב,   מר ישראל גל:

 אין בעיה, בואו אני אקריא סעיף סעיף. 

 

 אחד? -אחד  מר רון מלכה:

 

אחד היא רוצה. הקמת בית ספר יסודי שי עגנון, מי -אחד  מר ישראל גל:

 בעד? 

 

 לא, אפשר את כל החינוך ביחד.   גב' ארבל ליאת:

 

 הקמת בית ספר יסודי שי עגנון, מי בעד? פה אחד.   גל: מר ישראל
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 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר הקמת בית ספר יסודי שי עגנון.  :החלטה

 פה אחד.   בעד

 

שדרוג תשתיות מיזוג אוויר, מי בעד? שדרוג חזיתות, מי   מר ישראל גל:

 בעד? פה אחד. 

 

 בחינוך?  גב' ארבל ליאת:

 

 חינוך.   מר רון מלכה:

 

 כן, כן, פה אחד.   מר ישראל גל:

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר שדרוג תשתיות מיזוג אוויר.   :החלטה

 פה אחד.   בעד

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חזיתות.    :החלטה

 פה אחד.   בעד

 

 הנגשות אקוסטיות? פה אחד.   מר ישראל גל:

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר הנגשות אקוסטיות.    :החלטה

 פה אחד.   בעד

 

 מבנה מתי"א? פה אחד.    מר ישראל גל:

 

 .   מבנה מתי"אהוחלט פה אחד לאשר תב"ר  :החלטה
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 פה אחד.   בעד

 

 הרגיל? פה אחד. ₪ מיליון  3.5שיפוצי קיץ   מר ישראל גל:

 

 .   שיפוצי קיץהוחלט פה אחד לאשר תב"ר  :החלטה

 פה אחד.   בעד

 

גינה קהילתית  אנחנו עוברים לשיפור  מר ישראל גל: פני העיר. הקמת 

 ברח' עבר הירדן, מי בעד? פה אחד. 

 

 לא, אנחנו נמנעים.   גב' ארבל ליאת:

 

לא, התנגדתי אתמול ואני אתנגד היום. עדיין הנתונים  צימרמן:מר ישראל 

 חסרים בפניי. 

 

 אין בעיה, זכותכם.   מר ישראל גל:

 

ה קהילתית ברח' עבר הוחלט ברוב קולות לאשר תב"ר הקמת גינ :החלטה

 הירדן.  

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס.

  , ליאת ארבל.ישראל צימרמן (2)   נגד

  

 

גינה קהילתית ומרכז קיימות ברח' ברנר. מי בעד? אתם   מר ישראל גל:

 נמנעים? 
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  -כן, אנחנו בכל הסעיפים  גב' ארבל ליאת:

 

 רגע, אתה גיל בעד?   מר ישראל גל:

 

 אני מצטרף אליה.   מר מיכלס גיל:

 

 לא, לא, מתנגדים, התנגדתי.  צימרמן:מר ישראל 

 

 מתנגדים.   מר מיכלס גיל:

 

  מתנגדים, גיל? אתם  מר ישראל גל:

 

 אני לא, היא בעד.   מר מיכלס גיל:

 

 לא הצלחתי להבין. בוא, בוא.   מר ישראל גל:

 

נגד, היא בעד, מה הבעיה?   מר מיכלס גיל:  אני 

 

 זה לא כזה מסובך.   גב' ארבל ליאת:

 

 אתה נגד תב"רים?   מר רון מלכה:

 

 תספקו לו את הנתונים המתאימים.  מר מיכלס גיל:

 

יודע מה זה גינה קהילתית.  אלונה בומגרטן:גב'   הוא לא 
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גינה קהילתית עבר הירדן. ליאת וישראל   מר ישראל גל: הקמת 

 מתנגדים, וגיל מיכלס מתנגד. 

 

 לא, היא רוצה שאני בעד.   מר מיכלס גיל:

 

 די.   מר ישראל גל:

 )מדברים ביחד( 

 

 זה.  גינה קהילתית, אנשים אוהבים את גב' אלונה בומגרטן:

 

 הם ביקשו את זה.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

 דקות.  5חבר'ה, אני גומר את זה   מר ישראל גל:

 

.  גב' אלונה בומגרטן:  יאללה, מהר, נו

 

 השכונה ביקשה את זה.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

 השכונה ביקשה את זה? אז בעד.  מר מיכלס גיל:

 

 תהליך התקצוב, זו השאלה.  צימרמן:מר ישראל 

 

ר גינה קהילתית ומרכז קיימות ברח' הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :חלטהה

  ברנר.

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס.
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 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 

הקמת גינה קהילתית בעבר הירדן? ישראל צימרמן   מר ישראל גל:

 וליאת ארבל מתנגדים, כל היתר בעד. 

 

  קהילתית בעבר הירדן.ר גינה הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

,            ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן (11)  בעד

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 

גינה קהילתית מרכז קיימות? ישראל צימרמן וליאת   מר ישראל גל:

 ארבל מתנגדים, כל היתר בעד. 

 

  קהילתית מרכז קיימות.  ר גינה וחלט ברוב קולות לאשר תב"ה :החלטה

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 אל צימרמן. ליאת ארבל, ישר (2)   נגד

   (0) נמנע

 

שדרוג פארק שטרן. ישראל צימרמן וליאת ארבל   מר ישראל גל:

 מתנגדים, כל היתר בעד. 

 

 שדרוג פארק שטרן.  ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה
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,             (11)  בעד ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן

גיל מיכלס,                            , תמרה שיפרין,כוכבה קניסטר, משה דאלי

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 

גינת הדרור ופארק הזמיר. ליאת ארבל וישראל צימרמן   מר ישראל גל:

 נגד, כל היתר בעד. 

 

 ק הזמיר.   גינת הדרור ופארר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 

לימודית רח' המעגל, ישראל צימרמן וליאת  חורשה  מר ישראל גל:

 ארבל נגד, כל היתר בעד. 

 

 חורשה לימודית רח' המעגל.   ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

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

                      גיל מיכלס,      כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס.

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 

שדרוג השקיית מערכות וצנרת מים. ישראל צימרמן   מר ישראל גל:
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 וליאת ארבל נגד, כל היתר בעד. 

 

  השקיית מערכות וצנרת מים. ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

,            יש (11)  בעד ראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 

י העיר. ישראל צימרמן ייעור עירוני, נטיעת עצים ברחב  מר ישראל גל:

 וליאת ארבל נגד, כל היתר בעד. 

 

ייעור עירוני, נטיעת עצים ברחבי  רהוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

 העיר.    

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

                       גיל מיכלס,     כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 

שיפור פני העיר. ישראל צימרמן וליאת ארבל נגד, כל   מר ישראל גל:

 היתר בעד. 

 

 שיפור פני העיר. ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

,            ישראל גל, רון מלכה, עמי כ (11)  בעד חלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 
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 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 

ישראל צימרמן ₪. מיליון  1שדרוג מבני ציבור על סך   מר ישראל גל:

 ת ארבל נגד, וכל היתר בעד. וליא

 

 שדרוג מבני ציבור. ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

  יעל הרציקוביץ, שי וידס.

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 

עבודות בטיחות בדרכים. ישראל צימרמן וליאת ארבל   מר ישראל גל:

 נגד, כל היתר בעד. 

 

 רגע, בטיחות בדרכים... זה בפנים התב"ר? גב' הרציקוביץ יעל:

 

 עבודות בטיחות בדרכים.   ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 

נגישות. ישראל צימרמ  מר ישראל גל: נגד, כל עבודות  ן וליאת ארבל 

 היתר בעד. 
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יש לנו נציג בוועדת תחבורה, ויש פה הרבה הסתייגויות   מר מיכלס גיל:

 על מה שקורה שם.

 

 עבודות נגישות.    ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

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

גיל מיכלס,                            טר, משה דאלי, תמרה שיפרין,כוכבה קניס

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 

נגד, כל היתר   מר ישראל גל: סקר נכסים. ישראל צימרמן וליאת ארבל 

 בעד. 

 

 סקר נכסים. ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 

ישראל צימרמן וליאת ארבל  ₪. 500,000מוסדות דת,   מר ישראל גל:

 נגד, היתר בעד. 

 

 מוסדות דת.    ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,
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 , שי וידס. יעל הרציקוביץ

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 

הגדלת פיתוח לאות אריאל שרון. ישראל צימרמן וליאת   מר ישראל גל:

 ארבל נגד, כל היתר בעד. 

 

.    ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה  הגדלת פיתוח לאות אריאל שרון

נ (11)  בעד ,            ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון,  פתלי כהן, אלונה בומגרטן

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 

ביצוע ושיקום כבישים ומדרכות. ישראל צימרמן וליאת   מר ישראל גל:

 ל היתר בעד. ארבל נגד, כ

 

 ביצוע ושיקום כבישים ומדרכות.  ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 

הגדלת פיתוח שכונת צומת סביון. ישראל צימרמן וליאת   מר ישראל גל:

 ארבל נגד, כל היתר בעד. 
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.   ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה ן  הגדלת פיתוח שכונת צומת סביו

,            ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, א (11)  בעד לונה בומגרטן

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 

סיום פיתוח פסגת אונו. ליאת ארבל וישראל צימרמן   מר ישראל גל:

 נגד, כל היתר בעד. 

 

.    ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :ההחלט  סיום פיתוח פסגת אונו

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ראל צימרמן. ליאת ארבל, יש (2)   נגד

   (0) נמנע

 

שדרוג ובטיחות בספורט. לא צריך את זה, שדרוג   מר ישראל גל:

 ובטיחות, אחר כך תרשום את זה. ישראל צימרמן וליאת ארבל נגד, כל היתר בעד. 

 

 שדרוג ובטיחות. ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

,             ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, (11)  בעד אלונה בומגרטן

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע
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הנדסה, תכנון הנדסה. ישראל צימרמן וליאת ארבל נגד,   מר ישראל גל:

 כל היתר בעד. 

 

 תכנון הנדסה.   ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :ההחלט

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 . יעל הרציקוביץ, שי וידס

 . ליאת ארבל, ישראל צימרמן (2)   נגד

   (0) נמנע

 

תכנון חברה כלכלית. ישראל צימרמן וליאת ארבל נגד,   מר ישראל גל:

כל היתר בעד. תודה רבה. פרק התב"רים הסתיים. אני מבקש לרשום את זה כמו 

 שהתאמצתי לקרוא. 

 

אני מבקש לפרוטוקול שהמנכ"ל אמר שנקבל נתונים של  צימרמן:מר ישראל 

.. אומדנים כמה שנים אחורה של קצב  ביצוע.

 

 אין בעיה.   מר ישראל גל:

 

 ... של כל התב"רים האלה, מה זאת אומרת?  צימרמן:מר ישראל 

 

 יש לך את זה בתקציב.   :נפתלי כהןמר 

 

 לא, זה לא אותו דבר.  צימרמן:מר ישראל 

 

 תכנון חברה כלכלית.  ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

,            ישראל גל, רון מלכה, ע (11)  בעד מי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן
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גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 

 זיצר, שיהיה לך חג שמח.   מר ישראל גל:

 

, להגיד לכולם חג שמח. שיהיה לנו אביב בריא אני רוצה  :ר יעקב זיצרמ

 ולכל אחד חיוך אמיתי בחיים. 

 

 ופסח כשר.   מר מיכלס גיל:

 

.   :ר יעקב זיצרמ  מי שיעשה לעצמו, יהיה לו

 

 פסח שמח וכשר, מר זיצר.   :נפתלי כהןמר 

 

עפ"י מכרז ביטוח מס'  2021אישור חידוש ביטוחי העירייה לשנת  .6

30/2018 . 

 

 . 2021חידוש ביטוחי העירייה לשנת   :ר טאקומר ני

 

כן חברים, יש פה אדון שאני לא הכרתי אותו. נפגשנו   מר ישראל גל:

 פעם בעצם. בבקשה. דבר. 

 

שלום לכולם. יש לנו את נושא ביטוח העירייה מכוח   מר ליאור בן טריה:

היה ₪.  700,000-נכסי העירייה וכל הביטוח של העירייה. אנחנו משלמים כל שנה כ

שיושב פה בקהל.  עמיצורמכרז בנושא הזה. מי שבעצם ניהל את המכרז זה עו"ד 
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, פנתה אלינו חברת איילון ורצתה 2021כשהגענו לבטח בעצם את הביטוח לשנת 

נימוקים... את תעריפי הפיתוח. והסיבה השנייה זה  2-מ 1.4-להכפיל את הסכום ל

בשנה. אחרי ₪  950,000-ן תביעות של כניסיון התביעות של העירייה, שיש ניסיו

  -מו"מ מפרך

 

 פה בקרית אונו?   גב' ארבל ליאת:

 

 ₪?  950,000  מר מיכלס גיל:

 

.   מר ליאור בן טריה: .  כן, כן. גם צירפנו ל.

 

 תביעות ששולמו או תביעות שהגישו?   מר מיכלס גיל:

 

התביעות של  על פי ניסיוןגם תלויות וגם משולמות.  :עמיצור כחלוןעו"ד 

.. כ הצלחנו השנים האחרונות. אז  5-בממוצע לשנה ל₪  950,000-חברת הביטוח.

 מיליון, רק אם ירשה לי הגזבר.  1.4למרות ש... ₪ מיליון  1.050-לגמור את זה ב

 

 כן, כן, תמשיך.   מר ליאור בן טריה:

 

. הפני 2צריך לקחת בחשבון, יש רק  עו"ד עמיצור כחלון: קס חברות ביטוח..

יודעים, כל חברת  . כמו שאתם  ואיילון. בעקבות משבר הקורונה בעולם עצמו..

. לחו"ל. רשויות זה לא להיט אצלם, הם  .. חברת ביטוח.. ביטוח פה, כמו שאנחנו.

.. חברות  מעדיפים לא לבטח. ובגלל הקורונה, כיוון שהקופות של חברות הביטוח.

שור, אבל מבחינתם הקופה תעופה, מיליארדים. מה זה קשור לרשויות? לא ק

הייתה גדלה. אתם רוצים לבטח אצלנו רשויות... הם הכפילו את הרווחיות. אני 

מכרזים ברשויות המקומיות, כולם, כי הם התעקשו לא לקבל  3-עכשיו סיימתי כ

. תוצאות המכרז היה פי  .. שנה קשה, בוא 3ופי  2את ה.. .. וגם השתתפות עצמית. .
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נוכל, .. במסגרת המכרז ש ה נקווה ששנה הבאה  .. ואני מקווה  3-שנה הבאה. שנים.

זו סיבה שהצלחנו להגיע לתוצאה ₪...  950,000-שגם... יותר טוב. קחו בחשבון ש

 הזאת. לדעתי היא תוצאה טובה. אם יש שאלות, אני אשמח לענות. 

 

ג' הוכפלה?   מר מיכלס גיל: כן, למה השתתפות עצמית בצד 

 . 20%-ג' רכוש עלתה רק בכשההשתתפות העצמית בצד 

 

אני אסביר לך למה, רוב התביעות צד ג'. רשויות  עו"ד עמיצור כחלון:

.. החליטו שהן לא  מקומיות רוב התביעות שמוגשות צד ג'.  ושם חברות הביטוח.

רוקנו את הקופה הקטנה של הרשות... באופן גורף, מכפילים רשויות אחרות בסדר 

 . עיריית בני ברק שכנים שלכם, ₪.  150,000וגם  90,000-ו 80,000גודל שלכם..

 ₪... אמנם יותר גדולים, חצי מיליון 

 

 הכל דין תורה, אין שם תביעות.   מר מיכלס גיל:

 

  -אני אומר לכם, המצב הוא₪.  150,000בת ים  עו"ד עמיצור כחלון:

 

לעומת ₪  150,000אבל אם אתה משווה את כפר סבא   מר מיכלס גיל:

80,000 .₪ . . 

 

 הכל יחסי.   מר רון מלכה:

 

אין מה לעשות, זה המינימום שאפשר. אבל תדע לך שעל  עו"ד עמיצור כחלון:

 פי המכרז אנחנו יכולים לצאת למכרז בכל רגע נתון. 

 

 עוד מעט הוא יתחיל לבנות פה מחלקה משפטית.   מר מיכלס גיל:
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. עו"ד עמיצור כחלון: .  המלצתי, לא ל.

 

 אנחנו נמצאים בקשר שוטף ובדיקת כל תיק ותיק.   עו"ד אלון רום:

 

 בדיוק.  עו"ד עמיצור כחלון:

 

ולא מאפשרים לקבל אומדנים שהם לא נכונים. אני ממש   עו"ד אלון רום:

 נכנס לכל תיק, ויש לי את הכישורים לעשות את זה. 

 

עכשיו תקבל ₪,  40,000לא, אבל כשאתה מקבל תיק של   מר מיכלס גיל:

 תביעות אתה תצטרך להוציא לתפעול לא שלהם בכלל.  3אז פי ₪,  80,000אותו 

 

יכול להיות. אנחנו לוקחים את זה בחשבון. יחד עם   עו"ד אלון רום:

 בונו. -תיקים הם עושים פרו 4-זאת, במסגרת המכרז קבענו ש

 

 תיקים, על חשבונם.  15 עו"ד עמיצור כחלון:

 

-שקלול מסוים. ואני יושב תיק אז הכל מגיע לאיזשהו  עו"ד אלון רום:

 תיק. מסתכלים על זה והפשרות לא נעשות בקלות. 

 

  -ההצעה היא בעצם להגדיל את סכום ההשתתפות  מר ליאור בן טריה:

 

 תודה רבה, ביי.   מר ישראל גל:

 

 1.040-תודה עמיצור. להגדיל בעצם את סכום הפרמיה ל  מר ליאור בן טריה:

 ₪.  40,000-ל₪  50,000-פות העצמית מואת סכום ההשתת₪, מיליון 
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 הפוך. ₪,  50,000-ל₪  40,000-מ  מר מיכלס גיל:

 

 ₪.  40,000-ל₪  50,000-לא, מ  מר ליאור בן טריה:

 

 זה כתוב הפוך.   מר מיכלס גיל:

 

 השתתפות עצמית ברכוש ג' אוקיי.   מר ליאור בן טריה:

 

 ₪.  50,000-ל₪  040,00-אם עולה לך ההשתתפות זה מ  מר ישראל גל:

 

ג' מ  מר ליאור בן טריה:  ל...   40,000-כן, נכון. ואת ההשתתפות צד 

 

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

 

.. 5%-אז כל התביעות של ה  מר מיכלס גיל: . 

 

עפ"י  2021חידוש ביטוחי העירייה לשנת הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 . 30/2018מכרז ביטוח מס' 

 פה אחד.   בעד

 

אישור הקצאת אגודת בית כנסת ע"ש אליה והנביא לזכר חללי מערכות  .7

 ישראל.

 

אישור הקצאות בתי כנסת בהמשך לבתי הכנסת שאנחנו   מר ישראל גל:

אגודת בית הכנסת אליהו הנביא.  –מעבירים אותם להקצאות. זה רק אחד הפעם 

פילו היום הייתה לי אנחנו מקצים להם את בית הכנסת בתהליך ההסדרה. א

 חקירה. לא על זה. 
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 נו, מתי תיתן לה כבר בית כנסת.   מר מיכלס גיל:

 

 היא אמרה שבראשון זה כבר מזמן מוקצה.   מר ישראל גל:

 

 מה יהיה הסוף?   מר מיכלס גיל:

 

 מה?   מר ישראל גל:

 

 זו קדנציה שנייה שאנחנו לא מזמן מאשרים בתי כנסת.   מר מיכלס גיל:

 

 רק בתי כנסת.   ישראל גל:מר 

 

.   מר מיכלס גיל: .  שיעור הדתיים בעיר לא עולה בצורה.

 

אנחנו מסדירים את בתי הכנסת. הנה, נמצאת פה עורכת   מר ישראל גל:

 הדין ונמצאים פה הנכסים. 

 

.   :נפתלי כהןמר  . , אל תדאג. ההיפך, אתה 4, קדנציה הבאה נהיה 2.

 מוזמן להצטרף. 

 

 חברים, מי בעד? פה אחד.   מר ישראל גל:

 

 אני נמנעת.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

למה את נמנעת על משהו שאת לא רוצה להוריד? יש   מר ישראל גל:

 דברים שאנחנו מעבירים. 
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.  גב' הרציקוביץ יעל: .  שיעשו הקצאות גם לדברים אחרים.

 

 יש דברים שאנחנו שמחים להעביר, שייקחו רק.   מר ישראל גל:

 

הקצאת אגודת בית כנסת ע"ש אליה הוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

 והנביא לזכר חללי מערכות ישראל.

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

שי וידס,      גיל מיכלס, כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.

   (0)   נגד

 יעל הרציקוביץ.  (1) נמנע

 

 אונו. מעמד האישה  בקריית  ,סיכום שנת פעילות .8

 

אנחנו מתחילים סדרה של בעלי תפקידים בעירייה, של   מר ישראל גל:

מנהלי אגפים, לבוא ולהציג קצת את הפעילות השוטפת של מה שהם עושים ולקרב 

עו, וגם יוכלו לשאול שאלות, אותה לחברי המועצה, שגם ייראו, גם ייחשפו וגם ייד

להביע רעיונות אם רוצים. ואנחנו מתחילים מהיועצת שלי למעמד האישה, על כל 

 הפעילות שהיא עושה, לא רק בתור מעמד האישה. אז ליאת, בבקשה. 

 

טוב, אני אעשה את זה כמה שיותר מעניין, קצר וקולע.  גב' גרוסמן תמיר ליאת:

עצם מסכם את כל הפעילות שלנו בשנה מאתגרת אז אנחנו נתחיל מסרטון קצר שב

. וכמובן שלכל זה יש -זו. התחלנו באמת בשנה רגילה, ולאט לאט המשכנו בזום וכו'

 המון שותפות ושותפים שתכירו בסרטון. 

 

  *** מקרינים סרטון ***
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. וכל התמונות היפות, גם להכניס גברים לתוך הנושא.  גב' קניסטר כוכבה: ..

 לזה משמעות אדירה.  אני חושבת שיש

 

 שהגברים יתחברו לפן הנשי שלהם.   מר מיכלס גיל:

 

 אף אישה לא תוכל לצעוד בלי הגבר, והגבר בלי האישה.  גב' קניסטר כוכבה:

 

 אין כמו כוכבה. טוב שמישהו שומר לנו על הכבוד.   מר ישראל גל:

 

 אשת הברזל.   :עמי כחלוןמר 

 

מה לגמרי. אז קודם כל, אני רוצה להגיד אני מסכי גב' גרוסמן תמיר ליאת:

ישראל תודה לך על השנה המאתגרת. ישאל זורם איתי בכל רעיון, בכל דבר. ואני 

חייבת להגיד שהספר הזה שהוא כרגע נמכר בסטימצקי, קיבלנו גם תגמולים. 

בהתחלה הדפסתי בצניעות ספרים קטנים. באתי לישראל, ישראל אמר לי 'תחשבי 

. אמרתי בגדול.תלכי, תו וואלה, הוא צודק. לקחתי את  -ציאי את זה בהוצאה לאור'

הרעיון ובאמת עכשיו הספר שלנו נמכר בסטימצקי. זה פרויקט ייחודי רק לנו 

 בקרית אונו. יש לנו נכסי צאן גם. 

 

 יוזמה מדהימה.   מר ישראל גל:

 

משי  ואני רוצה שתפתחו רגע תראו, יש את פרשת יהודה גב' גרוסמן תמיר ליאת:

 זהב, שהיא די מטלטלת, ואנחנו לא יודעים מה יהיה בסופה. 

 

סופה יהיה רע ומר איתו, אני יכולה להגיד לך באחריות  גב' קניסטר כוכבה:

 לאה. 
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 זה ניפץ לי את כל מה שחשבתי.  גב' גרוסמן תמיר ליאת:

 

 זה חלאת המין האנושי תרתי משמע.  גב' קניסטר כוכבה:

 

 מוקלט.  הלו.  מר ישראל גל:

 

.  גב' קניסטר כוכבה: .  מוקלט. אני לא סתם אומרת, תקרא היום מה.

 

 אני לא צריך לקרוא, הבנתי.   מר ישראל גל:

 

אפילו מאה שערים כבר התחילו להתקומם. ידעו ולא  גב' קניסטר כוכבה:

 דיברו. אין מה לפחד, תבטא מה שאתה מרגיש. 

 

ם, חיים גם לך סימנתי יש לכם ספר? סימנתי לכ 36עמ'  גב' גרוסמן תמיר ליאת:

אני רוצה לחבר אתכם לצד הנשי קצת. הסוד, בהתחלה כשהוצאנו בגרסה 

הראשונה, צופית רשמה את השם שלה בראשי תיבות. כשהחלטנו להדפיס את זה 

 בסטימצקי, היא אישה לי להדפיס עם השם המלא שלה. 

מהר. והכל -ות מהר"אני צועדת בשקט בשקט, שאיש לא ישמע, על קצות האצבע

מסביב חשוך, רק פנסי הרחוב ממעל רחוקים כאילו אורם אינו מגיע לעטוף אותי. 

ילדה קטנה בגיל בית ספר יסודי. אני מרגישה איך הלב פועם בחוזקה, ואני 

מבטיחה למעלה לפנסי הרחוב שמתחת לאלומת האור המרצדים להם כגחליליות 

יפה, במעל ההר, כשהים נשקף מאחור בילדותי הרחוקה בחיפה השראיתי. רק אז 

גרה במורד הרחוב שבמורד  הייתהרחוק בדרך לביתי. כל יום חוזרת מחברתי ש

ההר. אני חוזרת הביתה, חוששת שסבא ילך לשירותים שנמצאים מחוץ למבני ביתו 

העטוף באבנים כבדות, כאילו אין מדובר בחיפה, אלא בירושלים. פחדתי, פחדתי 

לי להיכנס אליו לביתו, למיטתו. היכן אמא ואבא, אתם שישמע אותי ויקרא 
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שואלים. שאלה טובה. לא מספרים להם כלום, שומרים סוד, שומרים על המשפחה 

שלא תתפרק. יש ידע פנימי חזק שהגילוי הגדול ימוטט את המשפחה. עברו הרבה 

שנים מאז, ולפי כל הסטטיסטיקות הסוף היה אמור להיות נכתב בדמעות במצוקה 

דולה, אך לא כך הדבר. החיים כמו החיים הובילו אותי בבחירות שלי לחוסן גדול, ג

ואני מאושרת ומודה כל יום מחדש על מי שאני ומה שיש. היה בי את הכוח לפרוח, 

הכוח לראות את כל מה שעובר עלינו כמכשול בונה, מה היה בי, אילו סגולות גרמו 

רת עוגנים של רשת תמיכה המכילה לי להצליח, מה לשמר ומה לשפר. וככה, בעז

אנשים שמאמינים בי, לעיתים יותר ממה שאני האמנתי בעצמי, גדלתי וצמחתי. 

איש לא ידע, איש לא יבין. לכל אחד יש את הסיפור שלו. השאלה מה אתה בוחר 

 לעשות איתו. ומה הסיפור שלכם ושלכן?". 

 סיפור אמיתי, כן. ישראל, אתה מכיר? 

 

.. כ  מר ישראל גל:  ן.

 

היא גם חיפאית ובמקרה גיליתי שהיא גדלה בשכונה  גב' גרוסמן תמיר ליאת:

שדורון גדל. בקיצור, העולם הוא עולם קטן. ישראל במקרה מכיר אותה, אבל זה 

 סיפור אמיתי. 

 

.  מר ישראל גל:  באפן אישי. היא גרה בקרית אונו

 )מדברים ביחד(  

 

חייבת להגיד שזה לא היה פשוט לרתום  מתוך הספר אני גב' גרוסמן תמיר ליאת:

אנשים לכתוב לתוך הספר. גם הילה כתבה, עוד לפני שהיא הגיעה למנהלת. פשוט 

נשים לכתוב. יש כאן סיפורים מקסימים, אותנטיים מאוד זה לא היה פשוט לרתום 

אנחנו עושות ערב של מדורת השבט הנשית, שזו חוויה של  24.3-על מגוון נושאים. ב

יים, שיש שם סיפורים. גם צופית תיקח חלק, שכל אחת משתפת בחוויה פעם בח

 שלה ממקום חיובי, ועד כמה אפשר מכל מקום לצמוח ולהגיע למרחקים. 
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והנושאים שיש לנו זה לידה שקטה, יש לנו את הנושא של תהליכי פוריות שכרגע 

לנשים. אנחנו גם נפתח קבוצת נשים של נשים שעוברות תהליכי פוריות לגברים ו

אנחנו נקים גם קבוצה של זוגות שחוו חוויה של לידה שקטה. אז זה מאוד חשוב גם 

לשמוע את הצד של הגבר בתוך החוויה הזו, שהרבה פעמים האישה, האירוע 

מתרחש אמנם בגופנו, אבל בן הזוג הרבה פעמים נמצא לתמוך ולחבק ולהכיל 

מאוד קשה בתוך הסיטואציה. -ולשמש לנו עוגן. אבל הרבה פעמים גם לגברים מאוד

מאוד צעיר זה אל תבכה, תהיה חזק. ולכן, -ומה שמלמדים את הגברים בגיל מאוד

סופר משמעותי. לא שאני באה לסנגר עליכם הגברים, -נושא של חינוך הוא סופר

אבל אין מה לעשות, אתם החצי השני, אתם שותפים שלנו והגברים בוכים בלילה. 

ייב לשתף ברגשות שלו. זה כמו ילד קטן שעדיין לא מצליח לכן, אני מאמינה, גבר ח

יוציא את זה בדרכי אלימות. לכן אני אומרת שחינוך הוא סופר  לדבר, אז הוא 

 הצדדים.  2-משמעותי, ולכן שיתוף ברשות הוא חשוב ל

 

וגם מעמד של האישה לגבי... לתת את התואר ותפקיד  גב' קניסטר כוכבה:

ות שוויון בכל, הן לגבר והן לאישה. מה שאישה מסוגלת כפי שהיא ראויה לו. לעש

 דקות בחשיבה לוגית, גבר לא יכול לעשות את זה בשנה.  4-לעשות ב

 

 הרגת אותנו בן רגע, כוכבה. עד שפרגנת לנו קודם.   מר ישראל גל:

 

... האפליה צריכה לצאת מן העולם. לתת את החופש  גב' קניסטר כוכבה:

אות, ולתת את המעמד שמגיע. יש כישורים מדהימים אצל ואת התגמול הנאות והי

 נשים, רק צריך לנבור מעט. 

 

 לא אצל כולן, כוכבה.  גב' אלונה בומגרטן:

 

 למה, יש לנו שרת תחבורה מצוינת.   מר מיכלס גיל:
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 טוב, גלשנו נראה לי.   :עמי כחלוןמר 

 

.  גב' קניסטר כוכבה:  נכון

 

רוצה משהו קצר, בגלל שאנחנו כבר בשעה  רק אני גב' גרוסמן תמיר ליאת:

מאוחרת, אבל בפעם הבאה אני כן אשב עליכם, אני רוצה רק כמה דברים לשתף. 

 אני רואה אלונה נושא הנשים זורם בעורקיה. 

 

. גב' אלונה בומגרטן:  מאוד. 

 

אז כמה דברים. יש לנו דברים משמעותיים. אני לא  גב' גרוסמן תמיר ליאת:

י מאוחר ואתם גמורים. אבל יש לנו כאן אפליקציה חדשה ותכנית אעבור על הכל כ

.. בדיוק עכשיו יש לנו  חדשה שקרית אונו היא בעצם בין החלוצות, אפליקציה.

מפגש שלא הצטרפתי, שזו אפליקציה שמאפשרת לנערות ונשים שהולכות ברחובות 

ת חשוכים ומרגישות לא בנוח. ובטח אתן יודעות שאם אנחנו ברחוב הולכו

ומרגישות לא בטוחות, אנחנו נרים טלפון, נתקשר ונשחק אותה מדברות עם 

מישהו. אז כאן יש לנו שומרת סף מהצד השני, ויש הכשרה של מפגשם וזה פרויקט 

 שהכנסנו אותו כאן לעיר. 

 

שיכניסו כבר לחינוך את ההגנה העצמית, גם לילדים וגם  גב' הרציקוביץ יעל:

. כל הזמן אני אומר את  זה.  ל..

 

יש, גיליתי את זה ואולי כולם יודעים, גיליתי את   :עמי כחלוןמר 

התנועה הזאת העולמית שעושים ככה, שזה הצילו? אז נראה לי אם תפרסמו את 

זה, זה קצת יעשה איזשהו משהו. חוץ מאפליקציות והכל, יש איזו תנועה עולמית 

. ראיתי את זה, משהו שעושים ככה וככה, ואז בן אדם במצוקה, לא משנה מה היא

 יפה. ואז זה קוד בן כולם. 
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 אוקיי, יפה.  גב' גרוסמן תמיר ליאת:

 

 קוד עולמי דרך אגב.   :עמי כחלוןמר 

 

וואלה, אז כדאי לעלות את זה למודעות. אוקיי. יש שם  גב' גרוסמן תמיר ליאת:

ושא של עוד את העניין של תכנון, אני רוצה רק לגעת ממש בנקודות. יש לנו את הנ

כדורסל נשים, ויש משהו שככה באמת עשו התאמה לנשים, כדי שהמשחקים יהיו 

הרבה יותר מהירים. בעצם הנמיכו את הכדורסל, שבעצם המשחק יהיה הרבה יותר 

מהיר. זה בעצם בנושא של תכנון והתאמה למימדים שלנו הנשים. בכדורעף כמובן 

זית נשים יותר נמוכות מגברים שהבינו את זה, וגם הרשת הונמכה. כי מבחינה פי

בממוצע. שירותים ציבוריים, כמובן שאנחנו, אלונה, ידעת את זה? שאנחנו 

 משתמשות הרבה יותר זמן בשירותים מאשר גברים?

 

 אין לה זמן ללכת לשירותים.   מר ישראל גל:

 

 היא לא הולכת לשירותים אני מבינה ישראל.  גב' גרוסמן תמיר ליאת:

 )מדברים ביחד( 

 

ביקשנו להגדיל את מספר תאי השירותים של הנשים   גב' ארבל ליאת:

 בתכנון. 

 

 כל הכבוד.  גב' גרוסמן תמיר ליאת:

 

 לא היית בישיבה הזאת.   מר מיכלס גיל:

 

נכון. זה חשוב שנדע, כי אנחנו עיר מתחדשת. נשים  גב' גרוסמן תמיר ליאת:
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הות בשירותים ואנחנו הולכות אנחנו יותר שו –סיבות. אחת  2-משתמשות יותר, מ

 בזוגות. ולמה אנחנו הולכות בזוגות? 

 

 שלא יאנסו אותנו.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

כילדות תמיד אמרו לנו ללכת ביחד שלא יקרה משהו. אז  גב' גרוסמן תמיר ליאת:

 , 'בואי איתי רגע לשירותים' אנחנו גם יושבות בבית קפה, החברה אומרת לחבר'ה 

אז זה עוד מהילדות קיים. עכשיו יש לי ישראל רק משהו אחרון  מכירות את זה?

שאני רוצה, רעיון אחרון ישראל וחיים. יש שלט שהתחילו לעשות בראשון ובבאר 

שבע, "ברוכות הבאות וברוכים הבאים לראשון לציון" לדוגמא. אז יהיה נחמד אם 

 ? אנחנו נעשה ברוכות הבאות וברוכים הבאים לקרית אונו. מה דעתכם

 

 אני בעד.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

.   מר ישראל גל: .  אנחנו מעצבים את השילוט הבא ובהחלט.

 

 מה אתם אומרים?  גב' גרוסמן תמיר ליאת:

 

 לא הכנסתם את מירב מיכאלי לקרית אונו?     דובר:

 

. 51לא, אבל אנחנו מעל  גב' גרוסמן תמיר ליאת: .. 

 

כ  מר ישראל גל: . אני בעד. היו"ר שלי   כה מדברת, רק בשפת ה..

 

גם חיים בישיבות הוא מדבר זכר ונקבה. אז בסדר? זה  גב' גרוסמן תמיר ליאת:

 לקראת הסוף. כוכבה, את בעד?
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 לא הקשבתי.  גב' קניסטר כוכבה:

 

אנחנו עושים שילוט עירוני חדש ובשילוט העירוני החדש   מר ישראל גל:

ו לוקחים את זה בחשבון. אנחנו לא אנחנו נביא את זה ל... מועצת העיר ואנחנ

נשים עכשיו, נוסיף משהו על הקיים. עיצוב חדש עם מודל חדש, ואז אנחנו ניקח 

 את זה בחשבון גם. 

 

יופי. זהו. אז תודה רבה. והספר הוא שלכם  גב' גרוסמן תמיר ליאת: אוקיי. 

 לקריאה. 

 )מדברים ביחד( 

 

 שונות. .9

 

 תיקון קטן.   מר ישראל גל:

 

תיקון בשונות, מורשה חתימה של בתי הספר. לפני   ניר טאקו:מר 

 החודש נפל טעות במספרי תעודת זהות. 

 

 צריכים להצביע על זה עוד פעם?   מר ישראל גל:

 

 רצוי להצביע.   עו"ד אלון רום:

 

 של איזה בית ספר? תגיד.   מר ישראל גל:

 

ון הורים לבית יש לנו אישור חילופי מורשי חתימה בחשב  מר ניר טאקו:

 ספר שרת. 
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... תעודת הזהות של היוצא היה רשום בשגיאה, והמספר   עו"ד אלון רום:

 החדש הוא, תקריא אותו רגע. 

 

יובל 315072827 –המספר החדש   מר ניר טאקו:  . 315072787. ושלום 

 

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

 

על חילופי מורשי יקון טעות סופר בהחלטה הוחלט פה אחד לאשר ת :החלטה

 תימה בחשבון הורים לבית ספר שרת כפי שפורט לעיל. ח

 פה אחד.    בעד

 

 !סיום הישיבה
 

 

______________ 
 חיים סופר

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
 



 אונו-יית קריתעיר

 15.3.21מיום  21/2ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 66 

 קובץ החלטות

, 6490ן, גוש אשור פטור מהיטל השבחה פינוי בינוי רחוב הרימו .3

 . 508-0134445, תכנית מספר 294, 394חלקות: 

 
פטור מהיטל השבחה פינוי בינוי רחוב הוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

 . 508-0134445, תכנית מספר 294, 394, חלקות: 6490הרימון, גוש 

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

 שי וידס. כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 גיל מיכלס, יעל הרציקוביץ. (2)   נגד

 ( ליאת ארבל, ישראל צימרמן. 2) לא השתתפו

 
 עבר הירדן.  - צו חניה ר אישו .4

 
 עבר הירדן.  - צו חניההוחלט פה אחד קולות לאשר  :החלטה

 פה אחד.    בעד

 
 .14/3/2021כספים מתאריך  אישור תב"רים לאחר ישיבת ועדת .5

 
 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר הקמת בית ספר יסודי שי עגנון.  :החלטה

 פה אחד.   בעד

 
 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר שדרוג תשתיות מיזוג אוויר.   :החלטה

 פה אחד.   בעד

 
 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חזיתות.    :החלטה

 פה אחד.   בעד

 
 ב"ר הנגשות אקוסטיות.   הוחלט פה אחד לאשר ת :החלטה

 פה אחד.   בעד
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 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מבנה מתי"א.    :החלטה

 פה אחד.   בעד

 
 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר שיפוצי קיץ.    :החלטה

 פה אחד.   בעד

 
הוחלט ברוב קולות לאשר תב"ר הקמת גינה קהילתית ברח' עבר  :החלטה

 הירדן.  

,            ישראל גל, רון מלכ (11)  בעד ה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס.

 . , ליאת ארבל.  ישראל צימרמן (2)   נגד

  

 
ר גינה קהילתית ומרכז קיימות ברח' הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

  ברנר.

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס.

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 
 קהילתית בעבר הירדן. ר גינה אשר תב"הוחלט ברוב קולות ל :החלטה

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד
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 קהילתית מרכז קיימות.   ר גינה הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ישראל צימרמן. ליאת ארבל,  (2)   נגד

   (0) נמנע

 
 שדרוג פארק שטרן.  ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 
 גינת הדרור ופארק הזמיר.   ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

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

      גיל מיכלס,                      כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 
 חורשה לימודית רח' המעגל.   ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס.

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע
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 השקיית מערכות וצנרת מים.  ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

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

גיל מיכלס,                            יסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,כוכבה קנ

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 
ייעור עירוני, נטיעת עצים ברחבי  רהוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

 העיר.    

נ (11)  בעד ,            ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון,  פתלי כהן, אלונה בומגרטן

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 
 שיפור פני העיר. ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

,            ישראל גל, רו (11)  בעד ן מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 
 שדרוג מבני ציבור. ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע
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 עבודות בטיחות בדרכים.   ר "הוחלט ברוב קולות לאשר תב :החלטה

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 
 עבודות נגישות.    ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :טההחל

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 מרמן. ליאת ארבל, ישראל צי (2)   נגד

   (0) נמנע

 
 סקר נכסים. ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ארבל, ישראל צימרמן.  ליאת (2)   נגד

   (0) נמנע

 
 מוסדות דת.    ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 ס. יעל הרציקוביץ, שי ויד

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע
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.    ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה  הגדלת פיתוח לאות אריאל שרון

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

               גיל מיכלס,             כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 
 ביצוע ושיקום כבישים ומדרכות.  ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

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

גיל מיכלס,                            מרה שיפרין,כוכבה קניסטר, משה דאלי, ת

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 
.   ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה ן  הגדלת פיתוח שכונת צומת סביו

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 
.    ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה  סיום פיתוח פסגת אונו

,            ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלו (11)  בעד ן, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 
 שדרוג ובטיחות. ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה
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,             ישראל גל, (11)  בעד רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 
 תכנון הנדסה.   ר הוחלט ברוב קולות לאשר תב" :החלטה

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 . יעל הרציקוביץ, שי וידס

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 
 תכנון חברה כלכלית.  ר "הוחלט ברוב קולות לאשר תב :החלטה

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

גיל מיכלס,                            כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 יעל הרציקוביץ, שי וידס. 

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.  (2)   נגד

   (0) נמנע

 
עפ"י מכרז ביטוח מס'  2021ר חידוש ביטוחי העירייה לשנת אישו .6

30/2018 . 

 
עפ"י  2021חידוש ביטוחי העירייה לשנת הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 . 30/2018מכרז ביטוח מס' 

 פה אחד.   בעד

 
אישור הקצאת אגודת בית כנסת ע"ש אליה והנביא לזכר חללי מערכות  .7

 ישראל.
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הקצאת אגודת בית כנסת ע"ש אליה לות לאשר הוחלט ברוב קו :החלטה

 והנביא לזכר חללי מערכות ישראל.

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

שי וידס,      גיל מיכלס, כוכבה קניסטר, משה דאלי, תמרה שיפרין,

 ליאת ארבל, ישראל צימרמן.

   (0)   נגד

 יעל הרציקוביץ.  (1) נמנע

 
 שונות. .9

 
על חילופי מורשי הוחלט פה אחד לאשר תיקון טעות סופר בהחלטה  :החלטה

 תימה בחשבון הורים לבית ספר שרת כפי שפורט לעיל. ח

 פה אחד.    בעד

 
 
 

 

 

 

 

 

______________ 
 חיים סופר

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
 


