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 1  1645/מן המניין מס' שלא ישיבת מועצת עיר 
 2  2016ביולי  20ישיבה מיום 

 3  נוכחים:
  4 

 5  ראש העירייה -     ישראל גל
 6  חבר המועצה -     רון מלכה

 7  חבר המועצה -     נפתלי כהן
 8    חברת המועצה -     אלונה בומגרטן
 9  חברת המועצה -     כוכבה קניסטר

 10  חבר המועצה -     איציק ציזר
 11  חברת המועצה -     אתי כהן

 12  חברת המועצה -     דןאיילת 
 13  חבר המועצה -     יהודה מעיין

 14  חבר המועצה -     משה דאלי
 15  חבר המועצה -     ירון יעקובי

 16  חבר המועצה -     שי דבורה
 17  חברת המועצה -     ליאת ארבל

  18 
 19  חבר המועצה -     עמי כחלון

  20 
 21  :חסר

  22 
 23  חבר המועצה -     גיל מיכלס

 24  מוזמנים קבועים:
 25  מנכ"ל העירייה -     גד לייכטר
 26  ת העירמהנדס -     אנדה בר
 27  עוזר ראש העיר -     ניר טאקו
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 1  גזברית -     טירנה ססי
 2  יועץ משפטי -     אלון רום

3 
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 1  :על סדר היום
  2 
  3 

ן בנושא: הרכב ועדת המשנה לתכנון ובניה עפ"י בקשת חברי דיו .1 4 
 5 מועצה שי דבורה, איציק ציזר, איילת דן, יהודה מעיין ואתי כהן.

 6 
דת המשנה אישור מר נפתלי כהן כמ"מ של גב' כוכבה קניסטר בוע .2 7 

 8 לתכנון ובניה.
9 
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 1  פרוטוקול
  2 
דיון בנושא: הרכב ועדת המשנה לתכנון ובניה עפ"י בקשת חברי מועצה . 1 3 

 4  שי דבורה, איציק ציזר, איילת דן, יהודה מעיין ואתי כהן
  5 

. 45/2016ערב טוב לכולם. ישיבה שלא מן המניין חברים,   מר גל: 6 
 7  בבקשה, מי מעלה את הנושא? 

 8  אני אתנדב להעלות. אני אעלה.   מר ציזר:
אז קודם כל אני בשם החמישה שהגישו רוצה להתנצל    9 

שהבאנו אתכם היום מהבתים לסעיף אחד. אבל אנחנו  10 
קיווינו שזה יעלה בישיבה האחרונה ושעשיתם לנו תרגיל  11 
קטן, שהוא חוקי ובסדר אז גם אנחנו עשינו דבר שהוא חוקי  12 

. נקווה ובסדר אבל בכל זאת אנחנו מרגישים צורך להתנצל 13 
 14  שלא נביא אתכם עוד הרבה פעמים אבל אנחנו יכולים. 

דבר שני, אדוני היועמ"ש, אם אני לא טועה השבוע נגמר    15 
 16  . איך הגענו לישיבה היום? 17:45 - ביום ראשון ב

 17  מה?   מר גל:
 18  . 17:45שבעה ימים מהיום שהגשתי נגמרו ביום ראשון בשעה   מר ציזר:

, אם הוא יקרא את ימי ההתכנסות זה אני, עזוב את היועמ"ש  מר גל: 19 
 20  של המועצה גם ישיבות שלא מן המניין הן ביום רביעי. 

אז אם תקרא בבקשה, כי אני קראתי, בניגוד אליך, מותר לך   מר ציזר: 21 
לדחות מעבר לשבוע אם מתקיימת ישיבת מועצה עד  22 

 23  שבועיים מן המניין, לא שלא מן המניין.
 24  ות שלא מן המניין.ימי רביעי זה הימים גם לישיב  מר גל:

 25  אז תקרא את החוק.   מר ציזר:
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 1  זה בסדר.   מר גל:
אז תקרא את החוק. אז אם אתה לא רוצה שאלון יענה לי   מר ציזר: 2 

 3  בסדר, זה גם בסדר.
 4  אז תבחן את זה אתה ואני אבחן את זה. קדימה.   מר גל:

בשביל זה יש יועמ"ש, אולי שיגיד שאני טועה. אני אשמח   מר ציזר: 5 
 6  ני טועה.לשמוע שא

 7  יום רביעי.   מר גל:
 8  רק שיגידו לי.  מר ציזר:

 9  יום רביעי.   מר גל:
 10  אוקי.   מר ציזר:

לגבי ההצעה עצמה, נזכיר נשכחות. הועדה בתחילת הקדנציה    11 
 12 6אנשים,  6חברים פלוס יו"ר. האופוזיציה מנתה  5מנתה 
בדיוק שניים. זאת אומרת כבר  - 5כפול  0.4 15לחלק  13 

ינו צריכים לקבל שני חברים, לא בחמישייה הראשונה הי 14 
והקואליציה גדלה  1 - קיבלנו. אחרי זה האופוזיציה קטנה ב 15 

. אבל מה? המתמטיקה 1+  6 - והועדה גדלה, ראו זה פלא, ל 16 
זה שניים. גם פה  6זה שליש, שליש כפול  5/15לא השתנה.  17 

לפני שנה היינו צריכים לקבל שניים. אבל חוק זה עניין ודבר  18 
 19  וגם את זה לא קיבלנו. זה עניין שני 

העברנו מכתב למנהלת המחוז, היא ביקשה תשובה    20 
מהיועמ"ש, אלון רום. אלון רום שלח לה תשובה ובתשובה  21 
כתב ששי דבורה וליאת ארבל זה אותה סיעה ואם ליאת  22 

 23  קיבלה זה בעצם גם שי קיבל והכל בסדר. 
 24  ואז העלינו בקשה לסדר יום,   

 25  התפצלו. רק אין לנו הודעה שהם   מר כהן:
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למה אתה מפריע לי? הם אף פעם לא התאחדו. זה הטעות   מר ציזר: 1 
 2  שלך. 

 3  שי, התפצלת? מעניין אותי באמת עכשיו.  מר ציזר:
עזוב את זה, נפתלי. אנחנו יודעים שציזר לא נותן לעובדות   מר גל: 4 

 5  לבלבל אותו אף פעם. 
 6  אתה מפריע,   מר דבורה:

 7  לא, אני אתן לך את הזמן שלי.   מר כהן:
 8  אני לא מפריע לחבר.  מר דבורה:

 9  דקות שלי.  10 - אני אתן לך את ה  מר כהן:
 10  נפתלי,   מר גל:

 11  נפתלי, תן לו לסיים.   גב' קניסטר:
 12  כן?  מר גל:

אז קודם אני, נפתלי, מודיע לך שאתה מפריע לי, זה בסדר.   מר ציזר: 13 
אז היה קשה להם להתפצל כי הם אף פעם לא התאחדו  14 

 15  שנה, זה בסדר. במשרד הפנים. אבל לא מ
חודשים,  7שי הודיע בישיבה, בבקשה לסדר האחרונה, לפני    16 

שהוא לא בסיעה עם ליאת. אלון רום טען שאם תהיה בקשה  17 
עם חמישה חותמים, זה גם פה בפרוטוקול, תרצו אני אקריא  18 
לכם, נקבל מקום נוסף, הנה הבקשה עם החמשה חותמים  19 

 20  הוגשה לכם היום. 
ה שגם ישראל וגם אלון רום אמרו אני כרגע לא אקרא את מ   21 

שנים לביהמ"ש בעניין מספר המקומות שהמיעוט  10לפני  22 
באופוזיציה צריך לקבל. דבר אחד אני יכול להגיד לכם, שאני  23 
מקווה מאוד שבאמת תבינו שגם למיעוט יש זכויות. בסך הכל  24 
מדובר פה על שני חברים מתוך שבעה. ויכול להיות שאתם  25 
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תורידו חבר כדי שלא יהיה לנו  תעשו גם תרגיל, שאתם 1 
שניים, שזה בסדר גמור, רק כדי שלא יהיו שניים באופוזיציה.  2 

    3 
בסופו של יום אם רוצים שקיפות ואם רוצים דעות ואם    4 

רוצים לנהל את העיר גם בועדה אז חשוב שיהיה ייצוג הולם  5 
מכולם. ואני מקווה מאוד שנקבל את המקום היום ולא ידיחו  6 

 7  יה כדי שלא נקבל את המקום. תודה. מישהו מהקואליצ
 8  אני רוצה להגיד משהו, ברשותך.   מר כהן:
 9  עזוב, תן לי.  מר גל:

 10  תן לי שניה, ברשותך.  מר כהן:
 11 10דקות זה  10רק רגע, הוא מגיב בשם הקבוצה השניה? כי   מר ציזר:

 12  דקות. 
 13  אני לפני שנתיים קראתי את,  מר כהן:

 14  לא, לא, אין דיון.  מר ציזר:
 15  ל אחד יכול לדבר. כ  מר גל:

 16  מה זה?   מר ציזר:
 17  סליחה, סליחה, רגע, ציזר,   מר כהן:
 18  כל אחד יכול. זה דיון, זה ישיבה.   מר גל:

 19  לפני כשנתיים,  מר כהן:
 20  סליחה, צודק, סליחה, זה לא הצעה לסדר.   מר ציזר:
נכנסתי לחדרו של המנכ"ל וביקשתי את כל ההסכמים   מר כהן: 21 

ם הסיעתיים, וקראתי שמה מכתב הקואליציוניים כולל חיבורי 22 
שאתה מחובר עם סיעה עם זה ולא ראיתי מכתב שונה  23 

 24  שאומר שאתה נפרדת ממנה. 
 25  נכון. אבל זה לא משנה.   מר גל:
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 1  אז נכון לרגע זה אתם מצויים בסיעה אחת.   מר כהן:
 2  אבל זה לא משנה.   מר גל:

 3  לא, לא ראיתי מכתב כזה, שי.   מר כהן:
צודק, גם מגיע לך סגן בשכר על המכתב הזה,  שי, הוא לא רק  מר ציזר: 4 

 5  להזכירך. להגיד לך מי יושב על הכיסא הזה היום.
אוקי. כן. רבותיי, אספר לכם לעניין זה, כדי שכולם ידעו את   מר גל: 6 

החוקים ואת העובדות ושלא יספרו סיפורים ולא ינסו לבלבל  7 
את העובדות של כולם. אני מקריא מתוך חוק התכנון  8 

 9 21 - במועצת רשות מקומית שמספר חבריה פחות מ והבנייה.
חברי מועצה בועדת המשנה. ובמועצה  6 - יהיו לא יותר מ 10 
 11  . 10 - יהיו לא יותר מ 21אשר חבריה מעל 

חברים,  6משמעות הדבר שהמועצה יכולה לקלוט, לקבוע עד    12 
חברי ועדת משנה. זה מה שזה אומר  6ועד  1יכולה מינימום  13 

 14  החוק. 
יה סברנו, וגם היום דרך אגב אנחנו סבורים, בתחילת הקדנצ   15 

שהיעילות הטובה ביותר לתפקוד הועדה שתהיה עניינית, גם  16 
מבחינת קוורום, גם מבחינת התמשכות הישיבות, גם מבחינת  17 

 18 5חברים. ואכן קבענו שיהיו  5חלוקה שווה וצודקת היא 
חברי ועדת משנה, שזה הכי נוח לעבוד בתוך הועדה, בתוך  19 

חברים ולכן כך קבענו וכך החלטנו וכך גם  5עם  ועדת המשנה 20 
 21  אישרנו. 

ולעניין זה אני נותן לכם קצת את החלוקה איך היא יוצאת    22 
חברים יש בועדה  5 - אם אנחנו מדברים שבחברים.  5 - של ה 23 

 24  לתכנון ובניה אז בואו ניקח, 
 25  ? 5רגע, פספסתי, מתי הוחלט על   גב' דן:
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 1  ם.חברי 5בתחילת הקדנציה. זה   מר גל:
 2  אה, לא ידעתי.   גב' דן:
גם היום אנחנו סבורים כך, אבל תכף תשמעי גם למה גדלנו   מר גל: 3 

 4  . 6 - ל
 5  אוקי.   גב' דן:
 6  ולכן, אל תפריעו לי בבקשה.   מר גל:

 7  מה היה לפני?  מר דבורה:
 8  חברים.  5  מר גל:
 9  אני באמת לא יודעת.   גב' דן:
לקמן ואף אחד חברים היא כד 5 - חברים. והחלוקה ל 5שניה,   מר גל: 10 

לא בא לפגוע באף אחד. לסיעת "כן" יש שני חברים, שזה אם  11 
במעוגל, שווה  1.67אנחנו עושים את החלוקה לפי המפתח זה  12 

 13  שני חברים. 
במעוגל חבר אחד. הוא  1.33סיעת "לב" ארבעה חברי מועצה,    14 

גם חבר האופוזיציה. ולעניין החברות בועדת המשנה, צריך  15 
י ככל שניתן ולפחות נציג אחד לתת לפי הייצוג היחס 16 

 17  לאופוזיציה. אכן סיעת לב קיבלה אחד.
, 0.67לסיעת "תש"ס" שני חברים, שני חברי מועצה, זה    18 

 19  במעוגל כלפי מעלה זה אחד. ואכן יש להם את האחד. 
והחבר החמישי נבע מסיעת היחיד הגדולה ביותר שזה היתה    20 

יבלו את "יש עתיד" יחד עם תמיכתם של מרצ בעניין הזה וק 21 
הנציג החמישי וכך ניתן מענה לפי החלוקה היחסית ולפי כל  22 
 23  המפתחות ותואם את העיקרון שכתוב בחוק התכנון והבנייה. 

לימים באו שני חברי מועצה שהתאחדו, כפי שאומר נפתלי    24 
גם לא זכור לי שהם נפרדו, וביקשו למנות נציג מטעמם.  25 
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גם הצביעו הנציג הזה שהם ביקשו ממני וגם אמרו את זה ו 1 
בשביל זה, זאת הגברת ליאת ארבל. ואני מדבר על כך, כן?  2 

 3  ששי, ואתה יודע שאני,
 4  תשתדל לא לצחוק, שי. תשתדל.   מר ציזר:

אני תמה על כך שחבר שחתום על הישיבה לסדר יש לו גם   מר גל: 5 
, יש - נציג אופוזיציה אחד שמייצג אותו, יש גם נציגה, כן, ש 6 

ה ויש גם נציג נוסף שהוא רוצה. לו גם נציגה שהוא בחר אות 7 
זאת אומרת בן אדם אחד רוצה להחזיק שלושה נציגים  8 

 9  בועדת המשנה מכוח החוק. 
אז אני אומר לך שיקה, יקירי, אתה צריך להחליט. אתה לא    10 

יכול להחזיק את כל העולם בשני הקצוות שלו. אתה מבין?  11 
שלושה חברים לא קרה עוד במקרה בשום מקרה בהיסטוריה  12 

י זוכר שיש לחבר אחד. אז אני רוצה לשאול אותך, שאנ 13 
כמגיש ההצעה, כן, האם אתה חוזר בך אדוני מהחלטתך  14 
למנות את נציגתך ליאת ארבל, ואם כן אז אנחנו נצטרך  15 

 16  לקבל החלטה. 
אבל אני אומר לך מראש, גם ההחלטה פה לא מפורטת, גם    17 

 18  הכל לא מפורט, אז בבקשה. 
 19  אני מודה לך.  מר דבורה:

 20  רים ביחד)(מדב
חברי המועצה הנכבדים, אני לפני מספר חודשים, אינני זכור   מר דבורה: 21 

 22  , 10, 8כמה, 
 23  שנה בערך.   מר גל:

שנה בערך, הודעתי שמאחר וגברת ארבל נכנסה לקואליציה   מר דבורה: 24 
אלף תושבים יודעים שאני באופוזיציה למעשה  35 - וכמו ש 25 



  
  

  0058236-03 :פקס        6127715-03 טל:     "  בע"מ "אבני שרותי הקלטה

   20.7.2016                      45/16ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מס' 

  

 

11

אחד מחברי השיתוף שלנו בנושא המועצה קיבל ביטוי שכל  1 
המועצה הלך לדרכו ואני איחלתי לה בהצלחה, למרות שאני  2 
לא חושב שהיא עשתה בהיגיון כלשהו פוליטי, אם היו  3 
שואלים אותי, אבל בוודאי זה זכותה. היא חברת מועצה  4 
נכבדה והיה לי שיתוף טוב איתה. החליטה מה שהחליטה, יש  5 

אוד לה את הסיעה שלה, נפרדנו בצורה טובה אחרי תקופה מ 6 
ארוכה ואני לפחות עמדתי בכל ההסכמים שלי שהיינו  7 
שותפים, אבל ברגע שהיא החליטה לעשות את הצעד שלה  8 
מבחינה מהותית, כפי שאמרתי כל אדם זכותו לעשות מה  9 

בוודאי חבר מועצה שהשיקולים שלו הם שהוא רוצה,  10 
 11  התקבלו אני מניח בהחלטה של הסיעה, כמו שאמרתי.

סיעה עצמאית. היום היא נבחרה  אנחנו, הסיעה שלי היא   12 
עצמאית, היא היתה עצמאית. השיתוף שלי עם גברת ארבל  13 
היה זמני. אני לא יודע מה כל הקישורים פה שמנסים לעשות,  14 
שהיו פה שיתופים אבל לא חשוב, אני לא אתייחס לדברים  15 

 16  האלה. 
 17  ... שהם סיעה אחת.  מר כהן:
 18  בסדר, אל תפריע לו.  מר גל:

 19  ע לו.לא מפרי  מר כהן:
אני חוזר מהדברים שלי, אנחנו לא סיעה. מי שמנסה לצייר   מר דבורה: 20 

 21  את זה בצורה כזאת מטעה וטועה.
אנחנו לא מתייחסים לזה שאתם סיעה או לא סיעה. אנחנו   מר גל: 22 

מתייחסים שהיא המועמדת שאתה המלצת עליה. אתה חוזר  23 
בך מההמלצה עליה כמועמדת? אתה רוצה להוציא אותה?  24 

 25  ת זה. תצהיר א
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 1  אני מנסה, אני לא יודע מה המשחק הזה.  מר דבורה:
זו השאלה. הרי אתה לא יכול, אין משחק. השאלה היא   מר גל: 2 

 3  פשוטה. 
 4  אני לא אוהב את המשחק הזה.   מר דבורה:

כל אחד יש לו את הייצוג שלו. אנחנו לא מחליפים את ציזר   מר גל: 5 
תש"ס בשביל להכניס אותך. אתה לא מחליף מישהו מסיעת  6 

בשביל להכניס אותך. יש לך מועמדת שהכנסת, תמכת  7 
 8  בכניסתה. אם אתה רוצה לחשוב על זה, 

 9  תמכתי בה,  מר דבורה:
 10  (מדברים ביחד)

אבל אתה צריך, אתה צריך שי, להגיד אני לא רוצה שהיא   מר גל: 11 
 12  תהיה חברת ועדה.

 13  אני לא מתייחס ל... של אדם, לא.   מר דבורה:
 14  אין דבר כזה.   מר גל:

סלח לי אדוני ראש העירייה, נכבדי, אתה יודע, אני גם קצת   ר דבורה:מ 15 
מבין בפוליטיקה, אני כמה שאני תמים, ואני באמת כזה, אולי  16 
קשה להאמין, אני אבל מבין פוליטיקה. על הבשר שלי באמת  17 
עברתי הרבה פוליטיקה בעולם הזה. אני לא ממנה את ליאת,  18 

 19  יה, זה לא קשור אלי.אני לא קשור לליאת. היא תהיה, לא תה
 20  היא קיימת בזכותך.   מר גל:

אני חבר אופוזיציה. אמרתי את זה, אני חוזר על זה. אין לי   מר דבורה: 21 
קשר לתמיכה של מישהו כזה או אחר. אני היום תומך בחבריי  22 

 23  לאופוזיציה. זה מספיק לך? 
 24  לא.   מר גל:

 25  לא.   מר כהן:
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 1  אני לא מבין. זה הצעה לא ברורה.   מר גל:
 2  מה זה הצעה לא ברורה?  דבורה: מר

 3  אתה יש לך נציגה, אני אעשה את זה עוד פעם,  מר גל:
 4  לא, אני אין לי נציגה. אין לי נציגה.  מר דבורה:

 5  לא, אתה תמכת בה בעבר.   מר גל:
 6  אין לי נציגה.  מר דבורה:

 7  בסדר. תמכת בה עכשיו.   מר גל:
 8  אני מאוד מכבד את ליאת,   מר דבורה:

 9  למשוך, אתה רוצה להוציא אותה?אתה רוצה   מר גל:
 10  אני לא מוציא אף אחד.   מר דבורה:

 11  מה זה לא מוציא? אני מוציא?   מר גל:
 12  אני לא מוציא.   מר דבורה:

 13  זה המלצה שלך.   מר גל:
 14  אני לא מוציא אף אחד.   מר דבורה:

 15  טוב, אוקי, תודה. הבנתי.  מר גל:
 16  מועצת העיר תחליט להוציא, לא להוציא.   מר דבורה:

 17  כן. כן, ציזר.  גל:מר 
אני חייב להגיד לך, ישראל, שאפילו לוליין בקרקס לא מגיע   מר ציזר: 18 

לקרסוליך. אז בוא רק נדייק בדברים שאמרת. האיחוד,  19 
האיחוד או השיתוף בין ליאת ושי היה בתחילת הקדנציה  20 
שיתוף. מעולם לא התאחדו הסיעות אלא אם כן תראו לי  21 

חדות, לא שיתוף משהו במשרד הפנים שיש סיעות מאו 22 
 23  פעולה, לא שיתוף פעולה.

 24  לא, לא, לא, מה,  מר כהן:
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למה אתה מפריע לי? למה אתה מפריע לי? אמרת שאתה   מר ציזר: 1 
 2  רוצה להרחיק אנשים. אתה מפריע לי, קיבלתי זכות דיבור. 

 3  אתה עושה קרקס. אתה עושה קרקס.  מר כהן:
 4  תה מפריע לי. קיבלתי זכות דיבור. קיבלתי זכות דיבור. א  מר ציזר:

 5  נפתלי,   מר דבורה:
 6  כשאני אסיים אתה תדבר.  מר ציזר:

 7  נפתלי,   גב' קניסטר:
 8  אתה ממשיך. זה שרצה הצעה לסדר להרחיק. בקיצור,  מר ציזר:

 9  בוא נעשה סדר.   מר כחלון:
 10  רגע, תן לי לסיים. אני רוצה לסיים. אני רוצה לסיים.   מר ציזר:

 11  קודה. שי דבורה לא עשה איחוד, נ  מר כחלון:
 12  נכון.  מר ציזר:

 13  זהו.  מר כחלון:
 14  אז מה עכשיו לבוא להגיד עשה?   מר דבורה:
 15  מספיק.  מר כחלון:
די, הוא יודע את זה, נו עמי, מספיק הוא יודע, עזוב. את   מר ציזר: 16 

 17  הלוליינות הזאת אנחנו מכירים. 
 18  אין לשי איחוד, נקודה. הוא מצהיר לך פה, מספיק.   מר כחלון:
 19  היה, נקודה.  גם לא  מר ציזר:

 20  לא היה.   מר דבורה:
 21  גם לא היה, נקודה.  מר ציזר:

 22  מספיק.   מר כחלון:
 23  רגע, סליחה, עכשיו אני רוצה לשאול,   מר דבורה:

 24  רגע, תן לי להמשיך לדבר.   מר ציזר:
 25  ... אני בסיעת לב?   מר דבורה:
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בקיצור, מעולם לא היה איחוד סיעות ויופי שהיה שיתוף   מר ציזר: 1 
 2  מקווה שעוד הרבה אנשים יעשו שיתופי פעולה. פעולה ואני 

 3  ליאת, היה איחוד?   מר כחלון:
ואני אזכיר עוד דבר. הרי הגברת ליאת ארבל היתה   מר ציזר: 4 

באופוזיציה הרבה זמן, אני אזכיר לה, שעכשיו היא בשקט,  5 
 6  שישבנו בקפה ג'ו, 

 7  היא תענה, היא פה.   גב' קניסטר:
נו שני עורכי דין מנתניה, וחשבנו בקפה ג'ו, אפילו היו את  מר ציזר: 8 

להגיש אפילו עתירה כנגד אי קבלת המקום השני לשי וליאת  9 
ארבל. לא נפתח את זה אפילו. מעולם ולעולם, היו בהתחלה  10 

 11 5, ועכשיו יש 2אנשים באופוזיציה והיו צריכים לקבל  6
, אלא אם כן תחליטו שאתם מורידים אחד, 2וצריכים לקבל  12 

 13 5אני מסכים איתך. במקרה של  , ישראל,5במקרה של 
 14  . 2לאופוזיציה לא מגיע 

 15  אם שי יגיד שהוא חוזר בו.   מר גל:
 16  שי חתום והוא אומר שהוא באופוזיציה.   מר ציזר:

 17  הוא לא אמר שהוא,  מר גל:
 18  כולם יודעים שהוא באופוזיציה.  מר ציזר:

 19  אני חוזר,  מר דבורה:
 20  (מדברים ביחד)

 21  חזור? אני לא, מה אני אמור ל  מר דבורה:
אתה חוזר מההמלצה שלך? אתה חוזר מההמלצה שלך? אז   מר גל: 22 

אני אומר לך, בוא, הוא אני לא שמעתי אותו חוזר. דרך אגב  23 
ההצעה שלכם, ציזר, יצאה שלא ברורה, היא לא שמית, היא  24 

 25  לא שום דבר. 
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 1  למה? היא בדיוק ברורה. אני אקריא אותה לסדר.  מר ציזר:
 2  שניה. שניה.  מר גל:
 3  ותשמע שמות גם.  ר:מר ציז
שניה אחת. אני אומר לך דבר אחד, כן, אם שי לא רוצה את   מר גל: 4 

ליאת ארבל הוא צריך לקום ולהגיד אני לא רוצה שליאת  5 
 6  ארבל, אני חזרתי,

 7  ממש הוא לא צריך להגיד את זה.   מר ציזר:
 8  הוא צריך להגיד את זה.   מר גל:

 9  ממש הוא לא צריך להגיד את זה.   מר ציזר:
 10  כי יש לו את,  :מר גל

 11  ממש זה לא לגופו של שם.   מר ציזר:
 12  הנציגה שלו פה.   מר גל:

זה לא לגופו של שם וזה לא מעניין אותנו מי יהיה מטעם   מר ציזר: 13 
 14  הקואליציה. זה פשוט לא יאומן. 

 15  שליאת תביע את דעתה.   גב' קניסטר:
 16  הוא צריך להגיד שהוא רוצה להדיח את ליאת?  מר ציזר:

 17  מה פתאום.  לא,  מר דבורה:
אולי הוא רוצה להדיח את עמי כחלון? הוא לא רוצה להדיח   מר ציזר: 18 

אף אחד. הוא רוצה את מקומו. הוא לא רוצה להדיח אף  19 
 20  אחד. הוא לא מדיח אף אחד.

 21  רגע, יש לו מנדט להדיח את מי שהוא רוצה?  גב' דן:
 22  אין לו מנדט להדיח שום דבר.  מר מעיין:
ה את המקום, הוא לא רוצה להדיח. הוא נכון. לא, הוא רוצ  מר ציזר: 23 

 24  רוצה את המקום, הוא לא רוצה להדיח. 
 25  (מדברים ביחד)
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שי דבורה, אתה רוצה להיות חבר ועדה? אז אם לא החלטת   מר מעיין: 1 
 2  אז מה אתה מעלה את זה? 

 3  רגע.   מר דבורה:
 4  אם אתה רוצה תעלה את זה כמו שצריך, נדון בזה.   מר מעיין:

 5  בדיוק.   מר גל:
 6  תן לליאת לדבר.  דבורה:מר 

 7  מה הבעיה? שיגיד אתה לא רוצה, אתה כן רוצה.   מר מעיין:
 8  ... נשמע את שי, אתה צודק. אי אפשר לעשות את זה ככה.   מר גל:

 9  היא רוצה לדבר.   מר דבורה:
 10  אני לא אמרתי שאני רוצה לדבר.   גב' ארבל:

 11  אה, היא לא רוצה לדבר?   מר דבורה:
 12  אם אני ארצה זכות דיבור אני יודעת לבקש.  אני לא אמרתי.  גב' ארבל:

 13  הוא צריך להחליט, אי אפשר להחזיק שלושה.   מר גל:
אתה רוצה להיות, שי דבורה? אתה רוצה להיות? תגיד   מר מעיין: 14 

שאתה רוצה להיות, ואז נתחיל לריב כולם. לפני זה אני לא  15 
 16  רוצה לריב עם אף אחד.

יום שיוציא שי דבורה א' בכל  - טוב, אני חושב שמאחר ו  מר גל: 17 
הודעה הגברת הזאת לא תהיה נציגתי ולא מקובלת עלי  18 

 19  אנחנו,
 20  מה הקשר?   מר ציזר:

 21  אנחנו נתכנס,   מר גל:
בין שני המקומות של האופוזיציה לבין מישהו שידיח   מר ציזר: 22 

 23  מישהו? 
כן, אבל ציזר, אין לך שני מקומות ותפסיק להלך כאן כל מיני   מר גל: 24 

 25  ורים.אימים ולספר סיפ
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 1  למה להלך אימים? על מי הילכתי אימים?   מר ציזר:
. בוא 6 - אני אספר לך. בוא אני אספר לך את החלוקה של ה  מר גל: 2 

 3  נעשה את החלוקה. 
 4  אבל על מי הילכתי אימים בכלל?   מר ציזר:

 5  בוא, בוא, בוא,   מר גל:
 6  למה אתה אומר משפטים שלא היו?  מר ציזר:

 7  ל תתעתע באנשים. לתעתע. אז בוא, בוא, א  מר גל:
 8  במה תעתעתי רק תגיד לי.   מר ציזר:

 9  גם לא מגיע לך עוד נציג, אתה יודע?  6 - למה ב  מר גל:
 10  לא מגיע לי?  6 - מה זה? ב  מר ציזר:

 11  כן, אתה יודע למה?   מר גל:
 12  זה תגיד לי. את זה אני לא יודע.  מר ציזר:

 13  בוא אני אספר לך.   מר גל:
 14  אוקי.   מר ציזר:

 15  גים, קח מחשבון, שני נצי  מר גל:
 16  לקחתי כבר.  מר ציזר:

 17 - שני נציגים לסיעת כן נשאר שניים, נכון? אתה עובר ל  מר גל:
. אבל עכשיו בוא נראה את 1.67 1.33, במקום 6 - מה 1.67% 18 

 19  כל סיעות השניים האחרות. 
 20  תסתכל.  מר ציזר:

 21  שניים,  מר גל:
לא יודע הרביעי כבר שלי, לא השישי, הרביעי שלי כבר, אתה   מר ציזר: 22 

 23  חשבון. 
 24  ,1.6סליחה,   מר גל:

 25  כבר עשיתי את זה, ישראל, עזוב.   מר ציזר:
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 1  סליחה, למה אתה,   מר גל:
 2  ודרך אגב, גם לא עושים ככה חשבון.  מר ציזר:

 3  הוא מסביר.  מר כחלון:
 4  ממך.  1 - , הם יותר קרובים ל0.8תש"ס יש להם   מר גל:

 5  נכון.  מר ציזר:
 6  הם קיבלו. שי וליאת,  מר גל:

 7  שי וליאת, די מספיק כבר עם זה. תפסיק כבר.  ציזר: מר
 8  הם יותר קרובים.  מר גל:

 9  נו, תפסיק.  מר ציזר:
 10  שניה, הם יותר קרובים ממך, נכון?   מר גל:

 11  אחד באופוזיציה אחד בקואליציה, זה נראה לך הגיוני?   גב' כהן:
 12  סליחה, סליחה, יש חלוקה יחסית.   מר גל:
 13  קומיים. עשית הסכם עם סיעת המ  גב' דן:
 14  בכל ורסיה,   מר גל:
 15  זה גם מופיע באתר.   גב' דן:
 16  סליחה, בכל, טוב, אם אתם לא רוצים לדבר,   מר גל:
 17  לא עשית עם שי וליאת.   גב' דן:
 18  מה?   מר גל:

 19  עוד פעם שי וליאת.   מר ציזר:
 20  ההסכם בקואליציה עשית עם ליאת.   גב' דן:

 21  את שי.  לא רק שזה שי וליאת, וזה גם ליאת ידיח  מר ציזר:
 22  כששי יגיד שהוא לא רוצה אותה אין שום בעיה,  מר גל:

 23  ידידי, הוא לא צריך להגיד את זה בכלל.  מר ציזר:
 24  הוא צריך להגיד.  מר גל:
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אני אקרא מה נאמר בישיבה הקודמת. עו"ד אלון רום: אני   מר ציזר: 1 
עונה, ככל שיש חמישה חברים שמעלים מועמד מוסכם  2 

כאים. נקודה. שחור על גבי מבחינתם בהחלט אתם תהיו ז 3 
 4  עיתון. הגענו את החמישה, מר אלון רום. 

 5  אז מה,   מר כהן:
 6  הוא לא מקשיב לך בכלל.   דובר:

 7  בסדר. קיבל מתנה, זה בסדר.  מר ציזר:
 8  אלון, תן את הייעוץ המשפטי שלך.  מר דבורה:

 9  יש חמישה חתומים, כמו שביקשת.  מר ציזר:
ה הרגע שאתה לא רוצה את בז שי, אלון אומר שאתה הצהרת  מר גל: 10 

 11  ליאת מבחינתך אלון. זו הצהרה. והוא אומר אתה הצהרת, 
 12  היועץ המשפטי אמר.   מר דבורה:

 13  מה זה?   מר גל:
 14  היועץ המשפטי אמר.  מר דבורה:

 15  שמה?  מר גל:
 16  אתה יודע שאלון רום,  מר דבורה:

 17  אתה אומר שהוא הצהיר עכשיו?  מר גל:
ה היא שאתה לא רואה את אני אומר שהפרשנות המתאימ  עו"ד רום: 18 

 19  הגברת ליאת ארבל כנציגה שלך. 
 20  (מדברים ביחד)

 21  רגע, חבר'ה.   גב' קניסטר:
 22  תנו ליועץ המשפטי, איציק.   מר דבורה:
בעצם טענת ראש העיר, ראש העיר אומר שהחבר הנוסף   עו"ד רום: 23 

 24  שמונה הוא חבר שמונה לבקשתך. אומר ראש העיר ההמלצה,
 25  ללא בקשתו.הוא לא היה מתמנה   מר גל:



  
  

  0058236-03 :פקס        6127715-03 טל:     "  בע"מ "אבני שרותי הקלטה

   20.7.2016                      45/16ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מס' 

  

 

21

סליחה, אומר ראש העיר המצב הנוכחי שהיה בתחילת   עו"ד רום: 1 
הקדנציה מצב יעיל ונוח שהועדה עבדה בה בתורה טובה  2 
ותקינה, ולבקשתכם מונה חבר אחד נוסף, כאשר מדובר  3 

 4  בגברת ליאת ארבל. 
ראש העיר אומר כעת אם אתה מבקש להפסיק את חברותה    5 

אולי ירד חזרה לחמישה שם בועדה הוא ישקול את צעדיו.  6 
חברים ואולי ימנה אחד אחר. אני נותן לראש העיר להחליט  7 
את שיקוליו. יחד עם זאת, לאור העובדה שאמרת מילים  8 
מפורשות שליאת ארבל איננה מייצגת אותך יותר בועדה,  9 
מבחינת המשפט איך שאני רואה את זה אתה בעצם אומר  10 

וקיימת. שהיא, הבקשה לך שהיתה בעבר כבר לא שרירה  11 
דהיינו אותו מסע שיצא אליו ראש העיר ומינה חברה נוספת  12 
כדי להפיס את דעתכם ולשמור על הייצוג היחסי איננו  13 

 14  מתקיים יותר. 
ולכן אני רואה בדבריך, וככה המלצתי לראש העיר לראות,    15 

כזה שאתה אומר שבעצם גברת ליאת ארבל איננה נציגה של  16 
תה. ולכן לצורך הסיעה בכל קשר, בכל קונסטלציה שהי 17 

הדברים אם ראש העיר יחליט, ואני מסכים בנקודה הזאת,  18 
כפי שאמרתי, שיש שישה חברים, אז לכאורה, או  19 
לאופוזיציה, בכל הרכב שהוא, מגיעים שני חברים. ואם פחות  20 

 21  אז לא מגיעים. אני חושב שזה דבר נכון.
 22  נכון.  מר ציזר:

ות ואתה אינך אומר אבל בעצם זה תלוי הרבה מאוד בך. הי  עו"ד רום: 23 
 24  בריש גלי, אינך אומר בריש גלי ראה, זאת,

 25  הוא אמר את זה כמו שצריך.   מר דבורה:
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 1  אז אני,  מר כהן:
 2  שניה, אלון, רק שאלה.  מר ציזר:

 3  אלון אמר את הדברים.   מר דבורה:
רק שאלה. אלון, רק שאלה. ברור שאני חבר אופוזיציה? ברור   מר ציזר: 4 

מחר רוצים לפתוח תיק חדש ואני שרון הוא חבר קואליציה?  5 
ממליץ על רון שיהיה מחזיק התיק. באותו הרגע אני נחשב  6 
חבר קואליציה? זכותי לחשוב שרון יכול לעשות עבודה הכי  7 
טובה ולהמליץ. אני עדיין נשארתי אופוזיציה והוא נשאר  8 

 9  קואליציה. 
 10  אבל יש,   מר גל:

שי דבורה מעולם, ממה שאני יודע, לא היה חבר קואליציה,   מר ציזר: 11 
תקן אותי אם אני טועה, בקדנציה הזאתי. הוא היה חבר  12 
אופוזיציה והוא נשאר חבר אופוזיציה. ותפסיקו עם כל  13 

 14  המשחקים האלה. אתם רוצים להוריד חבר? תורידו חבר. 
 15  אלון, סליחה רגע,   מר כהן:

 16  ... הסיעה שלו למה הוא לא התנגד באותו,אם הוא לא   גב' קניסטר:
גם אני לא התנגדתי והצבעתי בעד ליאת. מה הקשר? מה   מר ציזר: 17 

 18  הקשר בין שני הדברים? בין המקום שמגיע לנו,
 19  אתה המלצת, שי.   גב' קניסטר:

 20  ממליצים, כולם ממליצים.   מר דבורה:
 21  מה הבעיה להמליץ? תגידי לי.  מר ציזר:

 22  . תמיד זה ככה  מר דבורה:
 23  אלון, מה שאתה בא ואומר, אם הבנתי נכון,   מר כהן:
 24  זה הכל, אנחנו נודיע להם בישיבה הבאה.   מר גל:
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לא, סליחה, אם הבנתי נכון, זאת אומרת שעכשיו שי מדיח   מר כהן: 1 
 2  את ליאת? 

 3  שי מדיח את ליאת, שים לב למינוח.   מר ציזר:
 4  כן.  מר כהן:
 5  טוב,   מר גל:

ים. יש לך לב גדול, שי. אתה מבין מה הם על הלב שלך משחק  מר ציזר: 6 
 7  עושים? 

 8  הוא הדיח אותה.   גב' קניסטר:
 9  הוא הדיח אותה.   מר גל:

 10  בפועל הוא הדיח אותה.  גב' קניסטר:
 11  ממש לא. בפועל מגיע לאופוזיציה עוד מקום.  מר ציזר:

 12  לא מגיע,  מר גל:
זה לא חייב להיות ליאת, זה יכול להיות גם המקום שלך.   מר ציזר: 13 

אתם תחליטו של מי המקום. זה הכל. אתם אנשים גדולים, ו 14 
 15  אנחנו לא נחליט בשבילכם.

רגע, הוא לא הדיח אותה הוא אומר. תראה, יש כאן חלוקה.   מר גל: 16 
 17  ציזר אומר שלא. אז אנחנו,

 18  לשוב ולדון.  מר כהן:
לא, לא, אני חושב ציזר, אני חושב, ציזר, באמת, יש כאן   מר גל: 19 

אומר אלון אם שי חזר בו, מבחינת  נציגות מכוח יחסיות. 20 
אלון הוא אומר אם הוא הודיע שהוא חזר בו באופן רשמי אז  21 

 22  הוא חזר בו. אז היא לא יכולה להיות יותר נציגתו.
 23  זה עניינכם.   מר ציזר:

 24  זה הכל. זה עניינו של שי.  מר גל:
 25  בסדר גמור. עניינכם. תחליטו לבד.   מר ציזר:
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 1  כן.   מר גל:
 2  ה העניין שלי?שלי, מ  מר דבורה:

לא, אם לא, אם אתה רוצה לשבת ולחשוב, שי, אין לי בעיה   מר גל: 3 
 4  גם. 

 5  אני לא חושב, כבר חשבתי לפני שבאתי לפה.  מר דבורה:
 6  טוב, אוקי.   מר גל:
 7  רגע, יש לי שאלה לאלון רום.   גב' דן:
 8  שניה, מה?   מר גל:
ישה דיברתם חוץ מהעניין עם שי ובכל זה לגבי חמישה או ש  גב' דן: 9 

חברים, אוקי? שיש אפשרות להוריד. לאחרונה הצהירו, שר  10 
 11  הפנים נתן לנו להיות ועדה עצמאית, אוקי?

 12  נו?  מר גל:
רשום שהרכב הועדה המקומית אינו משתנה. אז  101בתיקון   גב' דן: 13 

 14  אם הוא נתן לנו להיות ועדה עצמאית לפי,
א אינו משתנה לפי הסעיף הזה שהקראתי, בדיוק. החוק ל  מר גל: 15 

 16  השתנה לפי זה.
 17  אבל שניה.   גב' דן:
 18  של עד שישה חברים. בדיוק.   מר גל:
 19  תן לה להשלים.   דובר:

 20  תן לה להשלים.  גב' דן:
 21  כן.   מר גל:
 22  אם הוא בא והוא הכריז עלינו לפי מצב נתון מסוים,   גב' דן:

 23  של שישה חברים.   מר ציזר:
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ך זה של שישה חברים והועדה על כל מרכיביה, אז על סמ  גב' דן: 1 
הוא נתן לנו את הדברים הנוספים. עכשיו אנחנו באים  2 

 3  ומורידים חבר, 
 4  . 101אז אנחנו לא ועדה מקצועית. אנחנו לא ועדה לפי   מר גל:
 5  נכון.   גב' דן:

 6  כן.   מר ציזר:
 7  .101אז את יכולה ללכת לטעון שאנחנו לא ועדה לפי   מר גל:
 8  אני שואלת,  גב' דן:

 9  הזה,אני לא סבור שהנושא   עו"ד רום:
 10  זה החוק.  מר גל:

 11  הוא רלוונטי.  עו"ד רום:
 12  אני רוצה לשמוע את היועמ"ש.  גב' דן:

המקצועיות של הועדה ודרך עבודתה הם שנבחנים. ובתנאי,   עו"ד רום: 13 
 14  ובלבד, 

 15  גם אם היתה שלושה.  מר כחלון:
 16  גם עם שניים ושלושה. ואחד עמי.  מר גל:

ישות החוק, כפי ובלבד שהיא עומדת בדרישות החוק. דר  עו"ד רום: 17 
חברים במקרה של מועצה כמונו.  6שאמר ראש העיר, זה עד  18 

אין לזה, זה לא מעלה ולא  5 - ואם אנחנו נשנה את זה ל 19 
 20  מוריד מבחינת השר או מבחינת הממונה. אין לזה, 

 21  השר אמר, בוא, אני אעשה את זה פשוט, אלון.  מר גל:
 22  נתנו לפי מצב,   גב' דן:

 23  ואו נענה בנימוס. רגע, רבותיי, ב  עו"ד רום:
תודה. הם נתנו לנו אבל את הזכויות לפי מצב נתון. אוקי?   גב' דן: 24 

 25  עכשיו אנחנו משנים את המצב הנתון. 
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לא, לא, לא. אלון, מחילה, מה שנאמר אצל השר שאותם   מר גל: 1 
חברי ועדה יכולים להמשיך. לא צריכים לבחור אותם אותו  2 

ירה והם לא הדבר מחדש. הם לא צריכים לעבור הליך בח 3 
צריכים שום דבר. כל החוק לא השתנה. לא אמרו לא משנים  4 
לא את המהנדסת בגין זה, לא את יו"ר הועדה, לא את חברי  5 

 6  לא את ההרכב שלה, לא שום דבר. הועדה, 
 7  בוודאי שזה משנה.  5 - אבל אם אתה מוריד ל  גב' דן:
 8  לא מדובר על זה. זה החוק.   מר גל:
 9  זה מדובר על הכל.  גב' דן:
 10  לא, לא, דובר על השמות, זה לא דובר,   מר גל:
 11  קראתי את זה כמה פעמים.   גב' דן:
 12  יפה. אז יענו אסור גם להחליף חברי ועדה.   מר גל:

 13  השר עקרונית מסתכל על אנשי המקצוע.   מר כחלון:
 14  גם להחליף אסור.   מר גל:
 15  אני לא יודעת מה הוא מסתכל.   גב' דן:

 16  ו"ר, נקודה. זה מה שהשר מסתכל. ועל ההתנהלות של הי  מר כחלון:
 17  לא, אני לא רואה שהוא נותן לפי ההתנהלות,   גב' דן:
 18  אני, עמי,   מר גל:

 19  . 5 - לא מעניין אותו מי ה  מר כחלון:
 20  אני מקבל את החלטת השר. גם הדיון שלכם הוא לא רלוונטי.  מר גל:
 21  אני רוצה אישור,   גב' דן:

כבוד, שקצת יודע מה מעניין ... נציג סיעת כולנו, עם כל ה  מר כחלון: 22 
 23  אותו מה לא. 
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רגע, סליחה, גם הטענה שלך היא הפוכה. היא גם עונה   מר גל: 1 
לעצמך. אם הדר אומר זה מה נשאר גם את לא יכולה לעשות  2 

 3  את השינוי. בדיוק. אותו דבר. כי אם השר אומר, 
 4  זה על מקומות.   גב' דן:
 5  ר קבוע. שלא משתנה, אז זה לא משתנה, אז זה נשא  מר גל:
 6  זה על מקומות.   גב' דן:

אני רוצה להבין מה הסביר היועמ"ש, מה, תן עוד פעם את   מר מעיין: 7 
 8  ההסבר הזה. 

 9  , - שזה לא משנה ה  מר כחלון:
 10  .5-6 - לא, לא בקשר שהיא שאלה, בקשר ל  מר מעיין:

 11  בקשר לשי? הוא אמר ששי מבחינתו הדיח אותה.   מר גל:
 12  הדיח את ליאת.   גב' קניסטר:

 13  לא, אמר שלא.   כהן: מר
חברים נעשה לבקשת חבר  6 - ל 5 - אני הבהרתי, המעבר מ  עו"ד רום: 14 

 15  האופוזיציה, 
 16  שני חברים.  מר גל:

שני חברים, שאמרו מגיע לנו את החלק היחסי, ראה בנו   עו"ד רום: 17 
 18  כבקשה מאוחדת, אנחנו, 

 19  זה היה בכתב?   מר מעיין:
 20  כן. אנחנו,  עו"ד רום:

 21  עו על זה. בכתב וגם הצבי  מר גל:
אנחנו זכאים לזה. זה נעשה. זו הסיבה והמצב הנוכחי שהיה   עו"ד רום: 22 

חברים היה נוח, גם מבחינת קוורום,  5בתחילת הקדנציה של  23 
 24 - , אומר ראש העיר היום- גם מבחינת יעילות, מכל הבחינות ש

תראה, אם אתם רוצים לשנות את המצב או למנות מישהו  25 
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ה פעולה שהיתה בעבר אחד נוסף אז תאמר לי בשם אות 1 
למנות את החברה, הגברת ארבל, כנציגה שלנו, אד הוק,  2 
אפילו אם זה לא איחוד, שיתוף אסטרטגי. עכשיו אתם  3 
אומרים לא, זה לא קיים, תגיד לי אז אני לא מעוניין בה  4 
בתור חברה, במקומה אני מעוניין חבר אחר, זה תגיד בצורה  5 

 6  ברורה. 
 7  ה דקות. אז הוא אמר לפני כמ  מר מעיין:
 8  אבל הוא אמר,   עו"ד רום:
 9  לא, הוא כתב. הוא כתב. הוא כתב.  מר ציזר:

 10  אני תרגמתי את זה ככה שבעצם דעתו היא,  עו"ד רום:
 11  הוא לא אמר.  מר כהן:

 12  רגע.   עו"ד רום:
 13  רגע.  מר מעיין:
 14  אני תרגמתי את הדברים לראש העיר ואמרתי,  עו"ד רום:
 15  הוא כתב. הוא חתם.  מר ציזר:

אני רואה בדבריו כאילו הוא אומר אני חוזר בי מתמיכתי   עו"ד רום: 16 
בגברת ליאת ארבל ואפשר ללכת אחורה אפילו להגיד  17 

 18  מבחינתי היא לא מועמדת שלי. 
 19  הוא לא אמר את זה.   מר כהן:

אני לכאורה אומר לא היא ואז יבוא במקום זה לכאורה נציגה   עו"ד רום: 20 
 21  , - אחר, או שראש העיר יחליט שכפי ש

 22  סליחה, זה לא נאמר.   :מר כהן
 23  אני פשוט הסברתי,  עו"ד רום:
מר אלון רום, מר אלון רום, הוא לא צריך להגיד שום דבר.   מר ציזר: 24 

 25  אל תפריע לי בבקשה. 
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 1  הוא הוציא מכתב.   מר כהן:
 2  הוא לא צריך להגיד שום דבר.   מר ציזר:
 3  הוא הוציא גם מכתב.   מר כהן:

 4  איזה מכתב?  מר דבורה:
 5 5חברים. סך הכל יש פה  4גיש מכתב יחד עם עוד הוא ה  מר ציזר:

 6  חתימות,
 7  הוא לא רלוונטי.  מר כהן:

חברי אופוזיציה, מגיע  5שאומרות שחור על גבי לבן. אנחנו   מר ציזר: 8 
 9  . 6לנו שני מקומות מתוך 

 10  אלון מסכים. אלון מסכים.   מר דבורה:
א נקודה. הוא לא צריך להגיד, הוא לא צריך לבקש, הוא ל  מר ציזר: 11 

 12  צריך להרחיק מישהו, להוציא מישהו, להתחנן בפני מישהו.
 13  יש מכתב.   מר כהן:

ויותר מזה, מבחינת משרד הפנים מעולם לא היה איחוד,   מר ציזר: 14 
לצערי או לא לצערי, בין שתי הסיעות האלו. כולכם יודעים  15 

 16  ואתם יכולים להתחיל למסמס את זה,
 17  אני אומר את זה,  מר דבורה:

לשוב לדון ולשוב ולאחותי. מספיק עם הקשקוש  ולעשות  מר ציזר: 18 
. רוצים להחליף, לתת 5 - ? שיקטין ל5 - הזה. רוצים להקטין ל 19 

 20  עוד אחד לאופוזיציה? אין בעיה. 
 21  אני רוצה להגיד ככה,  עו"ד רום:
לא תעשו? נמשיך הלאה. עזוב, את החוק אתה יודע. חבל   מר ציזר: 22 

 23  להתפתל. חבל להתפתל.
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אבל אני שואל את אדוני, ס לשאלה הפוליטית. אני לא נכנ  עו"ד רום: 1 
אתה מבקש חבר נוסף. לא מן הראוי שתאמר מי החבר  2 

 3  הנוסף?
 4  לא, אצלו זה טוב,   מר גל:

 5  אני אגיד לך, יש בהצעת החלטה. בהצעת החלטה אנחנו,   מר ציזר:
 6  זה לא,  מר מעיין:

רגע, סליחה, אני אוהב את ההצגה. לא יכולים לקבל את   מר גל: 7 
 8  לפני? הרי יש החלטה. הפרטים 

 9  ... מי מייצג אותם.  מר כהן:
 10  מי ייצג אותנו.   מר גל:

ידידי, את שלך אני יודע את מי תוציא? אתה אמרת לי לפני   מר ציזר: 11 
 12  את מי תוציא?

 13  ואתה תמיד אומר שקיפות.   מר גל:
 14  אתה אמרת לי את מי תוציא?   מר ציזר:

 15  איפה השקיפות? איזה הצעה שלך?  מר גל:
 16  אין לי בעיה. אתה רוצה,  מר ציזר:

 17  אתה תמיד, הצדיקות,  מר גל:
אבל אין לי בעיה. את מי אתה, את מי לא סיפרת לנו עד   מר ציזר: 18 

 19  עכשיו.
 20  זה הכל.   מר גל:

 21  אז למה שאני אספר לך את מי אני מכניס?  מר ציזר:
 22  אני לא צריך להוציא.  מר גל:

 23  מה קרה?  מר ציזר:
 24  אני לא צריך להוציא, ציזר.   מר גל:

 25  מה זה?   מר ציזר:
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 1  מי שצריך להחליט,  מר גל:
 2  זכותך, תוציא את ציזר, מצוין.   מר ציזר:

 3  לא, לא, לא,   מר גל:
 4  אני צריך להיות חבר קואליציה קודם כל.   מר ציזר:

 5  ציזר, שקיפות, נאורות,   מר גל:
 6  בבקשה, בוא,   מר ציזר:

 7  (מדברים ביחד)
 8  בוא נגיע להצעת החלטה,   מר ציזר:

 9  יזר,מר צ  מר גל:
 10  אם אתה רוצה. אם אתה רוצה אז קדימה.   מר ציזר:

 11  מר ציזר,  מר גל:
 12  אלון אמר את הדברים.  מר דבורה:

 13  יש נציגות יחסית. שום דבר לא יעזור. לא תהלך פה שום,  מר גל:
 14  זאת אומרת ליאת היא יחסית של האופוזיציה, לא ידעתי.  מר ציזר:

 15  יש כאן נציגות יחסית סיעתית.   מר גל:
 16  סיעתית.  :מר ציזר
החבר השישי מתקבל בגין התאחדות של שניים, שביקשו את   מר גל: 17 

 18  זה. 
 19  זה החמישי.   מר ציזר:

 20  השישי.   מר גל:
 21  תספור. שניים אתה, אחד נפתלי, אחד נפתלי,   מר ציזר:

 22  הנציג השישי,  מר גל:
 23  אתה לא יודע לספור.  מר ציזר:

ר. ואתה הנציג השישי התקבל בגלל התאחדות של שניים ציז  מר גל: 24 
 25  כמה שתתאמן בטבלאות אקסל והכל,
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 1  כן.  מר ציזר:
 2  במתמטיקה אתה עוד לא יכול להתחרות איתי.   מר גל:

 3  מה אתה אומר.  מר ציזר:
 4  וזה לא יעזור לך.  מר גל:

 5  תגיד לי,   מר ציזר:
 6  אז אני אגיד לך,  מר גל:

 7  תגיד לי,   מר ציזר:
 8  עכשיו אני אספר לך, ציזר,  מר גל:

 9  אתה מספר לי.לא, לפני ש  מר ציזר:
 10  שקיפות.  מר גל:

 11  רק החישוב המתמטי שלך על המרחק,   מר ציזר:
 12  נו?  מר גל:

, רק, בחישוב שאתה עשית, איך אני לא מקבל את 6 - איך ב  מר ציזר: 13 
 14  הנציג החמישי?

 15  אתה לא צריך לקבל.  מר גל:
לא, אז בוא נעשה ביחד. אז עכשיו בוא נעשה מתמטיקה   מר ציזר: 16 

 17  ביחד פעם אחת. 
 18  לא, סליחה,  :מר גל

 19  נציגים. שניים שלך, אין ויכוח.  6  מר ציזר:
 20  נו?  מר גל:

 21  נכון?  מר ציזר:
 22  יפה.   מר גל:

אחד שלי, אין ויכוח, נכון? זה השלישי. אחד שלו, אין ויכוח,   מר ציזר: 23 
 24  זה הרביעי. הרביעי, הרביעי. 

 25  נו?   מר גל:
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 1  עכשיו נלך רק לשיטתך, כי אני לא מסכים,  מר ציזר:
 2  איציק, התאחדתי,   מר דבורה:

 3  על האיחוד, נניח.  מר ציזר:
 4  זה לא צריך להיות איחוד.  מר גל:

 5  שניה.   מר ציזר:
 6  שיתוף. לצורך ייצוג יחסי.   מר גל:

 7  שיתוף פעולה. שיתוף פעולה. זה החמישי.  מר ציזר:
 8  נכון.   מר גל:

 9  עכשיו הכי, הכי גבוה כביכול לפי השיטה שלך,  מר ציזר:
 10  יחסי.לא, ... ייצוג   מר גל:

 11  (מדברים ביחד)
 12  אני לא מסכים, זה אני, מה הוא בא ואומר?   מר ציזר:

 13  לא.  מר גל:
לא, שני בודדים, ירון וגיל הם יותר חזקים מהשניים שלי. אז   מר ציזר: 14 

 15  , 1יש לו  1יש לי אחד, גיל עם  4 - אני עם ה
 16  לא, לא,  מר גל:

 17  .  1יש לו  1ירון עם   מר ציזר:
 18  ורך, זה שיתוף פעולה לצ  מר גל:

. תגיד לי, אפילו 1יש לה  1, זאת עם 1יש לו  1שי עם   מר ציזר: 19 
 20  מתמטית זה, זה דבורה, 

 21  זה שאתה צועק זה לא,   מר גל:
זה מצחיק להגיד את זה אבל ראש העיר שלנו עוד מלמד   מר ציזר: 22 

אותנו מתמטיקה וסטטיסטיקה, אני פשוט לא רציתי להיכנס  23 
 24  לזה כי זה בושה. בושה. 

 25  ה זה אתה. בוש  מר גל:
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 1  בושה. אתה צודק.   מר ציזר:
 2  , - אתה זה בושה. עכשיו אני, אני כבר לא יכול להיגר  מר גל:

 3  (מדברים ביחד)
 4  עמי, עמי,   מר גל:

 5  אין בועדת משנה שיתוף אסטרטגי, יש סיעות.   מר ציזר:
 6  חבר'ה,   מר גל:

יש סיעות. מכתב לא יעזור. גם אביגיל דנוך נתנה מכתב. את   מר ציזר: 7 
 8  זה קשור? מי 

 9  (מדברים ביחד)
 10  ... לאבד את העשתונות.  מר גל:

 11  .2, פה לא מגיע 2, מגיע 5יש אופוזיציה   מר ציזר:
ציזר, תירגע. ציזר, תירגע. לאור הודעתו של שי דבורה אני   מר גל: 12 

מציע שאנחנו נקבל את ההחלטה שליאת ארבל היא לא  13 
נציגתו, לאור הודעתו של שי דבורה שליאת ארבל היא לא  14 

 15  נציגתו,
 16  לא, הוא לא אמר, ישראל, סליחה.  מר כהן:
 17  סליחה, שמעתי אותו הוא אמר,   מר גל:

 18  לא, לא.   מר כהן:
 19  נפתלי,   מר גל:

 20  לפי הפרשנות.   מר כהן:
 21  נפתלי,   גב' קניסטר:

 22  נפתלי,  מר גל:
 23  הוא אמר את זה. הוא אמר.   גב' קניסטר:

ם כן הוא נפתלי, לאור הודעתו של שי דבורה שליאת, אלא א  מר גל: 24 
אבל זה נתונה עד לישיבה הבאה, נביא הצעה ישנה את דעתו,  25 
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לישיבה הבאה לגבי המשך הועדה. זה הכל. זו הצעתי. לאור  1 
 2  הודעתו של שי דבורה, 

 3  לא, לא הבנתי מה ההצעה.   מר ציזר:
 4  ההצעה, פשוט מאוד, לאור הודעתו,  מר גל:

 5  לא הבנתי. בסדר, אולי זה פשוט לא הבנתי.  מר ציזר:
 6  לאור הודעתו של שי דבורה,   גל: מר

 7  כן?   מר ציזר:
שליאת ארבל אינה נציגתו והוא לא רוצה שהיא תהיה בועדה   מר גל: 8 

 9  לתכנון ובנייה, כן? 
 10  הוא לא אמר את זה.   מר כהן:

 11  פעמים הוא אמר.  10הוא אמר שהיא לא נציגתו   מר מעיין:
 12  אני לא שמעתי.  מר כהן:
 13  נפתלי,   מר גל:
 14  שהוא לא רוצה שהיא תהיה. הוא אמר   גב' דן:

 15  הוא אמר שהיא לא נציגתו.   מר מעיין:
 16  כולם מפרשים אותו. זה הכי יפה.   מר מלכה:

 17  לא שמענו את החתן לא שמענו.   מר כהן:
אתה אומר משהו אבל הוא שותק כמקבל את מה שאתה   מר מלכה: 18 

 19  אומר. 
 20  נכון.   מר כהן:

 21  (מדברים ביחד)
 22  רון צודק.   מר גל:

 23  א אומר. הוא ל  מר כהן:
 24  הנה, אתה רואה שהוא לא אומר, הוא לא מאשר את זה.   מר גל:

 25  סליחה, זה פרשנות אדוני.   מר כהן:
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 1  תאשר את זה.   מר גל:
אני רוצה לומר שאני מצטרף לדברים של עו"ד רום שאמר את   מר דבורה: 2 

 3  הדברים כפי שהם נכונים, צריכים להיות ולהיאמר. 
 4  הוא אומר היא לא נציגתו.   מר גל:

 5  לא שומע.   מר כהן:
 6  שהוא,  מר גל:

 7  הוא מאשר את מה שאמרתי.   עו"ד רום:
 8  זה פרשנות.   מר כהן:

 9  אבל הוא מאשר אותה.   עו"ד רום:
 10  נפתלי, די.  מר גל:

 11  אז אל תצביע בעד ההצעה הזאת.   מר ציזר:
השטויות האלה שלך, די. די, הוא פירש אותה ויש החלטה   מר מלכה: 12 

 13  כבר. 
 14  זה כבר שעה וחצי.אמרתי את   מר דבורה:

אנחנו דוחים את החלטתנו לישיבה הבאה, אלא אם כן הוא   מר גל: 15 
 16  חזור בו מזה. 

 17  החלטה למה?   מר ציזר:
, תביאו נציג אולי שתגידו מי הנציג - החלטה שאתם תחלי  מר גל: 18 

 19  נציגים,  5שלכם ואנחנו נחליט אם זה 
 20  או לא. 5אה, רק אז תחליטו אם זה   מר ציזר:

 21  חכה לנציג הבא. אנחנו נ  מר גל:
 22  אוקי, אז אנחנו נקרא את ההצעה לסדר שלנו.   מר ציזר:

 23  טוב.  מר גל:
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אם היית אומר שאתה מוריד בעקבות זה אתה מוריד אחד   מר ציזר: 1 
ובפעם הבאה תביא את השם אז הייתי מקבל את זה. אבל אם  2 

 3  אתה אומר שרק בפעם הבאה תחליט,
 4  כים לשקול. למה? אני נותן לך צ'אנס, אנחנו צרי  מר גל:

ההצעה שלנו די ברורה, כמות חברי האופוזיציה די ברורה.   מר ציזר: 5 
מה שאמר מר אלון רום בפעם שעברה ועכשיו זה די ברור.  6 
אני חושב שהכל ברור. אם אתם לא רוצים לקבל אז אנחנו  7 
נצביע על ההצעה שלנו ועל ההצעה שלך. אז ההצעה שלנו  8 

חברים בועדת אומרת ככה, מועצת העיר מאשרת שינוי  9 
חברי ועדה מהקואליציה  5המשנה לתכנון ובנייה. במקום  10 

חבר ועדה  1מהקואליציה. במקום  4יכהנו בועדה  11 
חברי ועדה מהאופוזיציה. זו הצעת  2מהאופוזיציה יכהנו  12 

 13  ההחלטה שלנו. 
 14  טוב.  מר גל:

אם היא תאושר אתם תביאו שמות בפעם הבאה ואני אביא   מר ציזר: 15 
 16  שמות בפעם הבאה.

הצעתנו לאור הודעתו של שי דבורה, שהוא חזר בו ממינויה   ר גל:מ 17 
של ליאת ארבל שאנחנו נביא לישיבה, אתם תביאו לנו שם  18 
לישיבה הבאה ואנחנו נחליט עד הישיבה הבאה לגבי גודל  19 

 20  והרכב הועדה. 
 21  אוקי.   מר ציזר:

 22  מי בעד ההצעה שלכם, קודם כל ההצעה של ציזר.  מר גל:
 23  ציזר אתי, ציזר, ההצעה של  מר לייכטר:

שלא נאמר שם גם עכשיו. אני רוצה שיירשם לעניין ההצעה   מר גל: 24 
 25  הזאת גם עכשיו הם לא אמרו שם. 
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 1  . 4  מר לייכטר:
 2  אני מוכן לשים שם.   מר ציזר:

 3  לא, לא, לא, היתה הצעה, עכשיו זו הצעה שלי.   מר גל:
 4  בבקשה. תקבל שם.   מר ציזר:

, עמידאלי, ירון, אלונה, כוכבה, ההצעה של ישראל זה נפתלי,   מר גל: 5 
 6  רון וישראל. מי נמנע?

 7  ישראל, למה שבהצעה שלנו לא יהיה שם?  מר מעיין:
 8  למה לא נתתם שם?  מר גל:

 9  גם אתם לא נתתם שם.   מר ציזר:
 10  אני אמרתי לכם לתת עד הישיבה הבאה.   מר גל:

ההצעה שלנו אם אתה רוצה אותה מלאה אנחנו ניתן את   מר ציזר: 11 
 12  שלנו ואתם תתנו את השני שמות שלכם.  השני שמות

 13  מתי?  מר גל:
הוא רוצה שרק אנחנו ניתן את השמות. הוא לא רוצה את   מר ציזר: 14 

 15  השמות. בבקשה, אני מוכן שקיפות עד הסוף. 
 16  יש עוד סעיף.  דובר:

 17  תעבור לסעיף הבא, אדוני.  מר כהן:

מועצת העיר מאשרת שינוי  הצעת ההחלטה של מר ציזר:

חברי ועדה  5המשנה לתכנון ובנייה. במקום חברים בועדת 

חבר  1מהקואליציה. במקום  4מהקואליציה יכהנו בועדה 

  חברי ועדה מהאופוזיציה.  2ועדה מהאופוזיציה יכהנו 

שי דבורה, איציק ציזר, אתי כהן, איילת דן, יהודה ) 5בעד (

  מעיין.

לאור הודעתו של שי דבורה,  הצעת ההחלטה של מר גל:

ו ממינויה של ליאת ארבל, אתם תביאו לנו שהוא חזר ב
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שם לישיבה הבאה ואנחנו נחליט עד הישיבה הבאה לגבי 

  גודל והרכב הועדה.

 , אלונהיעקובי דאלי, ירוןמשה , כהן ): נפתלי9בעד (

 ליאת ארבל מלכה , רוןעמי כחלון, קניסטר , כוכבהמגרטןבו

  .גל וישראל

ה קניסטר בועדת המשנה אישור מר נפתלי כהן כמ"מ של גב' כוכב. 2 1 
 2  לתכנון ובניה

  3 
 4  החלפתו,   מר גל:
 5  אישור מר נפתלי כהן כמ"מ של גב' כוכבה,  דובר:

 6  ממלא מקום בועדה. מי בעד?   מר גל:
 7  , מי בעד? 2סעיף   מר לייכטר:
 8  מי ממלא מקומה?   מר יעקובי:

 9  אין לה ממלא מקום לכוכבה, שנפתלי יהיה ממלא מקום.   מר גל:
 10  לה ממלא מקום, יש לה ממלא מקום.למה אין   מר ציזר:

 11  אין לי. אין לי.  גב' קניסטר:
 12  רגע, שניה, שניה, למה אין לה ממלא מקום? לא הבנתי.   מר ציזר:

 13  אין לה ממלא מקום.   מר גל:
 14  למה?   מר ציזר:

 15  ככה.   מר גל:
 16  לא מינו?   דובר:

 17  לא מינינו.   מר גל:
 18  כן מינינו. גדי, תתקן אותם רק.   מר ציזר:

 19  נינו? לא מינינו.מי  מר גל:
 20  למה אין לה? מהתחלת הקדנציה לא היה לה?   מר ציזר:
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 1  היה דאלי.   מר כהן:
 2  ,היו כמה חודשים שהיתה  מר גל:
 3   דנוך היתה.   דובר:

 4  לא, לא, לא, שניה, שניה. הרי לא  נולדנו אתמול.   מר ציזר:
 5  אל תעשו סלט.   מר דאלי:
 6  אני רוצה להבין מי המחליף שלה היום.  מר ציזר:

 7  היום אין לה מחליף.  ר גל:מ
 8  אין לה, דנוך לא פה.   מר מעיין:
 9  היה לה והיא לא חברת מועצה, זו היתה דנוך.   מר ציזר:

 10  כן.  מר גל:
 11  אז היתה לה, אל תגידו לא היתה לה מחליפה.  מר ציזר:
 12  מי אמר שלא היה?  מר רון:

 13  היתה לה מחליפה שאתם בחרתם שזאת תהיה דנוך.  מר ציזר:
 14  יזר, אתה לא זוכר שאני בטעות החלפתי אותה, צ  :בומגרטןגב' 

 15  לא, זה משהו אחר. מאז גם,  מר ציזר:
 16  מי בעד?   מר גל:

נפתלי, דאלי, ירון, ליאת, אלונה, כוכבה, עמי, רון  - בעד  מר לייכטר: 17 
 18  וישראל. 

 19  מי נגד?   מר גל:
 20  מי נגד?  מר לייכטר:

 21  מי נמנע?  מר גל:
 22  מי נמנע? אתי, ציזר,  מר לייכטר:

 23  דה רבה. תו  מר גל:
 24  רגע, מותר לי להגיד משהו בנמנע. רגע, שב, מה קרה?   מר ציזר:

 25  רגע, רגע, איפה אתם ממהרים?  דובר:
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יש לי רק שאלה שיהיה לסדר היום, הוא עכשיו מחליף שני   מר ציזר: 1 
 2  אנשים. 

 3  הוא לא יכול להחליף בעת ובעונה אחת.   מר גל:
יף שלך והוא מחליף לא, לא, בסדר, רק שיהיה ברור, הוא מחל  מר ציזר: 4 

 5  שלה. 
 6  כן, כן.   דובר:

 7  הוא לא  יכול להחליף בעת ובעונה אחת.   מר גל:
 8  יש דבר כזה?   מר מעיין:
 9  בקרית אונו יש כזה דבר. הגיוני.   מר ציזר:

 10  (מדברים ביחד)

יאושר כמ"מ גב' כהן מר נפתלי  הצעת ההחלטה של מר גל:

  כוכבה קניסטר בועדת המשנה לתכנון ובניה. 

): נפתלי כהן, משה דאלי, ירון יעקובי, ליאת ארבל, 9בעד (

, כוכבה קניסטר, עמי כחלון, רון מלכה בומגרטןאלונה 

  וישראל גל. 

  ,איציק ציזראיילת דן, יהודה מעיין, אתי כהן ): 5נמנע (

  שי דבורה            

 11  - תמה ישיבת היום- 
  12 

  13 
  14 

                                ___________    ____________  15 
 16  גדי לייכטר                                    ישראל גל           

 17  מנכ"ל העירייה                               ראש העירייה        
  18 
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  1 
 2  ובץ החלטותק

. דיון בנושא: הרכב ועדת המשנה לתכנון ובניה עפ"י בקשת חברי מועצה 1 3 
 4  ן, יהודה מעיין ואתי כהןשי דבורה, איציק ציזר, איילת ד

  5 

מועצת העיר מאשרת שינוי חברים בועדת  הצעת ההחלטה של מר ציזר:

 4חברי ועדה מהקואליציה יכהנו בועדה  5המשנה לתכנון ובנייה. במקום 

חברי ועדה  2חבר ועדה מהאופוזיציה יכהנו  1מהקואליציה. במקום 

  מהאופוזיציה. 

  הן, איילת דן, יהודה מעיין.שי דבורה, איציק ציזר, אתי כ) 5בעד (

לאור הודעתו של שי דבורה, שהוא חזר בו  הצעת ההחלטה של מר גל:

ממינויה של ליאת ארבל, אתם תביאו לנו שם לישיבה הבאה ואנחנו 

  נחליט עד הישיבה הבאה לגבי גודל והרכב הועדה.

, כוכבה בומגרטן): נפתלי כהן, משה דאלי, ירון יעקובי, אלונה 9בעד (

  וישראל גל. , ליאת ארבלטר, עמי כחלון, רון מלכהקניס

. אישור מר נפתלי כהן כמ"מ של גב' כוכבה קניסטר בועדת המשנה 2 6 
 7  לתכנון ובניה

מר נפתלי כהן יאושר כמ"מ גב' כוכבה קניסטר  הצעת ההחלטה של מר גל:

  בועדת המשנה לתכנון ובניה. 

, בומגרטןת ארבל, אלונה ): נפתלי כהן, משה דאלי, ירון יעקובי, ליא9בעד (

  כוכבה קניסטר, עמי כחלון, רון מלכה וישראל גל. 

  , שי דבורה.איציק ציזראיילת דן, יהודה מעיין,  ): אתי כהן 5נמנע (

         ____________                            ___________  8 
 9  אל גלגדי לייכטר                                    ישר           

 10  מנכ"ל העירייה                               ראש העירייה        
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  1 
  2 


