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 על סדר היום:

אישור תב"ר ללקיחת הלוואה עצמית מקרנות הפיתוח לכיסוי הגירעון  .1

לשנה עם אפשרות לגרייס  1%שנה, בריבית של  15הנצבר ופירעון במשך 

 לשנה. 

 400תשלומים חודשיים בסך  25מלש"ח בפירעון של  10אישור תב"ר ע"ס  .2

 ה של שנים קודמות. דה בגין היטלי הפקריבית וללא הצמאלש"ח כ"א ללא 

משרד  –מלש"ח. מקורות מימון  5אישור תב"ר הסדרת רפאל איתן ע"ס  .3

 מלש"ח.  3.419התחבורה 

4. ( גני ילדים ברש"י + 2367אישור תוספת לתב"ר   1.5קומות, ע"ס  2( צמד 

 מלש"ח. 

 אישור פתיחת חשבון בנק להשקעות בבנק הפועלים.  .5

 ר גרשון טוסק. פרידה מגזבר העירייה מ .6

בקורס ניהול תיקי נוהל לח"מ ירון יעקובי ₪  1,000בסך אישור השתתפות  .7

 וצעירים למחזיקי תיקים  )מחוץ לסדר היום(.
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אנחנו פותחים ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מספר   מר גדי לייכטר: 

23/14 . 

 

כיסוי הגירעון אישור תב"ר ללקיחת הלוואה עצמית מקרנות הפיתוח ל .1

לשנה עם אפשרות  1%שנה, בריבית של  15הנצבר ופירעון במשך 

 לגרייס לשנה. 

 

אישור תב"ר ללקיחת הלוואה עצמית מקרנות  – 1סעיף   מר גדי לייכטר:

לשנה, עם  1%שנה, בריבית של  15הפיתוח לכיסוי הגירעון הנצבר ופירעון במשך 

 אפשרות לגרייס לשנה. 

 

 הסכום?  מה  :מר ישראל גל

 

 ₪. מיליון  14  גרשון טוסק:מר 

 

 פרט, הסבר, נמק.   גב' ארבל ליאת:

 

אני אפרט, אנחנו קיבלנו אישור ממשרד הפנים, כיוון   גרשון טוסק:מר 

 36שהיה גירעון נצבר מאוד גדול. קיבלנו אישור לכסות את הגירעון הנצבר על סך 

הבקשה כרגע ₪. מיליון  22יצענו ב₪ מיליון  36-לפני כשנתיים, מתוך ה₪. מיליון 

הרעיון הוא פשוט, ₪. מיליון  14עוד ₪, מיליון  36-לסכם את סך הכל האישור ל

שאנחנו לוקחים ולמעשה, העירייה כרגע לא חייבת לאף אחד כסף מלבד השוטף 

, מימנו 2002-2003הרגיל. הטענה של משרדי הממשלה, שבמהלך השנים, וזה עד 

 אנחנו למעשה מחזירים הלוואה מהשוטף לקרנות. מקרנות הרשות, עכשיו 

 

 לאורך זמן.   מר יעקב זיצר:
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זה הסיפור, עשינו את זה גם לפני שנתיים ועכשיו אנחנו   גרשון טוסק:מר 

 מסיימים. 

 

ן  14נצבר אחרי שהוספנו עוד מה יתרת הגירעון ה  גב' ארבל ליאת: מיליו

 ?₪ 

 

ל  :מר ישראל גל   -14. ירד 39, 40-כרגע עומדת קרוב 

 

 . 25-ל  גרשון טוסק:מר 

 

.   גב' ארבל ליאת: .  אחרי ההלוואה הזאת.

 

ל  :מר ישראל גל  כן. ₪, מיליון  25-אז זה ירד 

 

 ? 14אז סעיף א' שלא רשום מספר זה   :איציק ציזרמר 

 

 כן. ₪. מיליון  14  גרשון טוסק:מר 

 

 אוקיי, מי בעד? פה אחד.   מר גדי לייכטר:

 

 פה אחד, תודה רבה.   :גל מר ישראל

 

תב"ר ללקיחת הלוואה עצמית מקרנות הפיתוח הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

לשנה  1%שנה, בריבית של  15לכיסוי הגירעון הנצבר ופירעון במשך 

 עם אפשרות לגרייס לשנה. 

 פה אחד.   בעד
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תשלומים חודשיים בסך  25מלש"ח בפירעון של  10אישור תב"ר ע"ס  .2

ה של שנים ריבית וללא הצמדה בגין היטלי הפקש"ח כ"א ללא אל 400

 קודמות. 

 

בפירעון של ₪ מיליון  10אישור תב"ר על סך  – 2סעיף   מר גדי לייכטר:

כל אחד, ללא ריבית וללא הצמדה בגיל ₪  400,000תשלומים חודשיים בסך  25

 היטלי הפקה של שנים קודמות. גרשון, תסביר. 

 

 ? מה  גב' ארבל ליאת:

 

-2004בשנים כשהמים עוד היו אצלנו, אנחנו מדברים על   גרשון טוסק:מר 

, היו לנו מלחמות על היטלי הפקה. המדינה העלתה, אנחנו לא שילמנו, כן 2005

 שילמנו. חלק היה טעויות שלנו, חלק טעויות שלהם. אנחנו נלחמים. 

 

 מה זה היטלי הפקה?   גב' ארבל ליאת:

 

 סליחה.  אה,  גרשון טוסק:מר 

 

זה מה שמשלמים למדינה על המים שאת מפיקה   :מר ישראל גל

 מהבארות של המים. 

 

 על ההפקה של המים? אוקיי.   גב' ארבל ליאת:

 

 כן.   :מר ישראל גל

 

'לנו' זה   גרשון טוסק:מר  לנו יש, לעיריית קרית אונו, עכשיו כשאני אומר 

  -לרמת גן
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 זה מהר מידיי, גרשון. עשית את המעבר ה  גב' ארבל ליאת:

 

אני בקטסטרופה עם זה. בעיריית קרית אונו יש בארות,   גרשון טוסק:מר 

על הבארות האלה, במקום לשלם למקורות, באה המדינה ואומרת 'יש לך נכס 

שאתה משתמש בנכס של המדינה. על זה אנחנו אמורים לשלם. היו שנים שקיבלנו 

פך, התחלנו לשלם היטלי הפקה. היו לאט זה התה-על זה הכרה בהוצאות. לאט

. היום הגענו איתם לפשרה, ביצענו איתם המון שיחות  שנים שהיו מחלוקות וכו'

 25-ודיונים, הורדנו את החובות והסכימו לתת לנו לשלם את יתרת החוב ב

 תשלומים ללא ריבית והצמדה. 

 

את  כדי לשלם₪ מיליון  10אתה לוקח עכשיו הלוואה של   :איציק ציזרמר 

 החוב הזה? 

 

 ... של שנים.   גרשון טוסק:מר 

 

  -שנה כפול 25  :איציק ציזרמר 

 

 תשלומים.  25  גרשון טוסק:מר 

 

 ₪.  400,000  :איציק ציזרמר 

 

 מי בעד? פה אחד.   מר גדי לייכטר:

 

 25מלש"ח בפירעון של  10תב"ר ע"ס הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

ח כ"א ללא ריבית וללא הצמדה אלש" 400תשלומים חודשיים בסך 

 בגין היטלי הפקה של שנים קודמות.
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 פה אחד.  בעד

 

 –מלש"ח. מקורות מימון  5רפאל איתן ע"ס דרך אישור תב"ר הסדרת  .3

 מלש"ח. 3.419משרד התחבורה 

 

 5, אישור תב"ר הסדרת דרך רפאל איתן ע"ס 3סעיף   מר גדי לייכטר:

יודעים פה ₪. מיליון  3.419מקורות משרד התחבורה ₪. מיליון  זה הכביש אתם 

מאחורי בית ספר יעקב כהן. קיבלנו את ההרשאה, אני צירפתי את זה בזימון. 

אנחנו אמורים במסגרת ההסכם שלנו שנחתם ואושר פה במועצה גם, עם גני 

תקווה, לסלול את הכביש גם ולגמור אותו עד דצמבר. החברה הכלכלית מוציאה 

 "ר. את זה לביצוע וזה התב

 

 ? 2015דצמבר   גב' ארבל ליאת:

 

  כן.  מר גדי לייכטר:

 

 איפה זה עומד כרגע?   גב' ארבל ליאת:

 

 הכל מוכן למכרז.   מר גדי לייכטר:

 

גייסנו את הכסף ממשרד התחבורה.   :מר ישראל גל  יש אישור תקציבי, 

 

 סליחה, מתי מתפרסם המכרז?  גב' ארבל ליאת:

 

 יה אישור. אחרי שיה  :מר ישראל גל

 

 אחרי שאנחנו נאשר הוא יוציא את המכרז.   מר גדי לייכטר:
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 כן, ציזר.   :מר ישראל גל

 

אני שואל עכשיו בכל הרצינות, מדובר על  –שאלות. א'  3  :איציק ציזרמר 

, ואני לא מצליח להבין איך זה עולה  200-300קטע של   ₪. מיליון  5מ'

 

 קרקעי, ציזר. -התת לא, זה כולל המעבר  :מר ישראל גל

 

 למרכז המסחרי.   גרשון טוסק:מר 

 

תקשיב, משרד התחבורה בדק את זה על בוריו את   :מר ישראל גל

 המכרז הזה, את המפרט שלנו. זה כולל המעבר התת קרקעי. 

 

 כמה עולה מעבר, ישראל?   :איציק ציזרמר 

 

 ₪. זה בעצמו מיליון   :מר ישראל גל

 

 ה, ניקוז. תאור  מר גדי לייכטר:

 

  -ציזר, זה לא רק סלילה. זה כולל התאורה  :מר ישראל גל

 

 ברור.   :איציק ציזרמר 

 

עמודי התאורה, שבילי אופניים, המדרכות, הכל. זה   :מר ישראל גל

 רחוב. 

 

 מ' האלו?  200-איזה שבילי אופניים, מה, של ה  :איציק ציזרמר 
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 כן.   :מר ישראל גל

 

 האומדן.  זה  מר גדי לייכטר:

 

לא יודע מי עשה את האומדן, אבל זה נראה לי הרבה.   :איציק ציזרמר 

 אולי אני טועה.

 

.   :מר ישראל גל .  אם משרד התחבורה אישר את זה כולל.

 

ישראל, יכול להיות שאני טועה. אני אומר לך, כשאני   :איציק ציזרמר 

 לי הרבה כסף. מ' כביש, עם כל מה שתיארת שעושים, נראה  300מסתכל על 

 

אתה תדבר יותר מידיי, יורידו לנו את זה במשרד   :מר ישראל גל

 התחבורה. 

 

אני לא אומר שמישהו לוקח את זה, אני רק אומר שזה   :איציק ציזרמר 

והשאלה ₪, מיליון  1.5אנחנו הולכים להשקיע מכספנו  –ב' נראה לי הרבה כסף. 

גני תקווה הגדולה ששאלנו לפני שנים, ישראל. אמרנו   .. שאנחנו ננסה להוריד את.

 לכביש מכבית. איפה זה עומד? 

 

תקבל עדכון. ושאלה אחרונה? על הסיפור של כביש   :מר ישראל גל

גני  2מכבית, על הגשר שאנחנו מדברים, נבחנות כרגע  אלטרנטיבות, יחד עם 

ה תקווה, מועצה אזורית דרום השרון ופתח תקוה. פתח תקווה מעדיפים שזה יהי

יותר רחוק, בקצה של גני תקווה מול כפר מעש. יש ישיבות לדעתי בתחילת יוני. 

אני מעדיף להגיע קודם כל, בשביל להצליח לנסות להשיג את כל המשאבים, להשיג 

גני תקוה יש לנו הסכמות. אנחנו קונצנזוס בין הרשויות. כרגע עם דרום השרון ועם 
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זה. אם אנחנו נצליח להביא את פתח מנסים לגרור את פתח תקווה לתוך המהלך ה

רשויות, יש סיכוי טוב שנקבל הכרה בזה, ונקבל את  4-תקווה לתוך המהלך הזה כ

 ₪. מיליון  100-המחלף הנוסף במימון המדינה, כי מחלף כזה הוא מוערך כ

יש ישיבה בתחילת ינואר של המתכננים שלנו עם המתכננים של פתח תקווה, כאשר 

ילים את שלושת הרשויות. אנחנו מממנים גם את גני תקווה המתכננים שלנו מוב

וגם את דרום השרון, ואני מקווה שאנחנו נגיע להסכמה עם פתח תקווה על 

המיקום. יש את המיקום הראשון שהוצע. הם מעדיפים לשלוח את זה יותר רחוק, 

קצת יותר מזרחה, ונקווה שנגיע להבנה על המיקום. ואז אנחנו נוכל להמשיך 

עול מול משרד התחבורה. היתה ישיבה אצל שר התחבורה בנושא, היתה ישיבה לפ

אצל האחראית על התקציבים קרן טרנר ביחד עם מנכ"ל משרד התחבורה. הם 

 מחכים להסכמות שלנו. זהו. 

 

אוקיי. מי בעד? בעד: נפתלי, דאלי, יעקובי, גיל, ליאת,   מר גדי לייכטר:

וזוהר. אלונה, כוכבה, עמי, רון וישראל.  נגד: אין. מי נמנע? ציזר   מי 

 

 5רפאל איתן ע"ס דרך תב"ר הסדרת הוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

 מלש"ח. 3.419משרד התחבורה  –מלש"ח. מקורות מימון 

,         (10)  בעד ישראל גל, גיל מיכלס, ירון יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי

                           ון מלכה, ליאת ארבל.כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן, עמי כחלון, ר

   (0)   נגד

 אלעני הס זהר. איציק ציזר,  (2) נמנע

 

קומות, ע"ס  2( צמד גני ילדים ברש"י + 2367אישור תוספת לתב"ר ) .4

 מלש"ח.  1.5

 

, צמד גני 2367הסעיף הבא זה אישור תוספת לתב"ר   מר גדי לייכטר:

מזכיר לכם שבעבר, לפני אני ₪. מיליון  1.5, על סך קומות 2ילדים ברש"י פלוס 
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הגנים וקומה של  2לטובת ₪ מיליון  4.3מספר חודשים, אנחנו אישרנו פה במועצה 

אנוש. עם התחלת התכנון ותוך כדי זה, תכננו עוד קומה נוספת, קומת ביניים בין 

גני הילדים שתהיה לצרכי הרשות. ולכן, מפה באה התוספת בת  ב"ר. אנוש לבין 

 

 . 3ישר אישרנו   :איציק ציזרמר 

 

 . 2לא, לא, לא. אישרנו   מר גדי לייכטר:

 

 . 3בוועדה אישרנו   :איציק ציזרמר 

 

כן, אנחנו הגשנו את ההיתר כבר וכל זה, חיכינו לאומדן   מר גדי לייכטר:

המדויק. האומדן המדויק הגיע, המכרז פורסם. אנחנו נביא, אני לא יכול להגיד 

, אבל יכול להיות שבחודש פברואר אני אביא עדכון לתב"ר הזה ברגע שנקבל היום

, כך שזה 20%מהקומה שלהם ואנוש  80%את הסכום של אנוש. ביטוח לאומי מממן 

 יתקזז מקרנות הרשות. מי בעד? 

 

 קומות.  3רגע, שאלה. אנחנו אישרנו   :איציק ציזרמר 

 

 כן.   מר גדי לייכטר:

 

 תכנון יש מרפסת גג. למה היא משמשת? ב  :איציק ציזרמר 

 

גינה עם חצר. כדי שהחבר'ה האלה   מר גדי לייכטר: היום אנוש יש להם 

 יוכלו גם להינפש קצת למעלה בקומה העליונה, הגג הזה בעצם משמש את אנוש. 

 

אבל לי אמרו שבקומה השלישית שאנוש אמור להיות יש   :איציק ציזרמר 

 מרפסות. 
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 לא. יש לך את ההיתר, תסתכל בהיתר.   מר גדי לייכטר:

 

 אין לי העתק.   :איציק ציזרמר 

 

 לא, בהיתר, בוועדה.   מר גדי לייכטר:

 

 מה זה 'תסתכל בהיתר'? אני עובד בוועדה?   :איציק ציזרמר 

 

 לא. ידעת שזה אושר, אמרת לי זה אושר. מה השאלה?   מר גדי לייכטר:

 

קומות.  3ה שאישרו את זה, אמרו לי אני ישבתי בישיב  :איציק ציזרמר 

  -אף אחד לא סיפר לי שמישהו הולך לבנות מרפסת, שהכוונה של המרפסת

 

 זה מעקה, מעקה.   :נפתלי כהןמר 

 

לא משנה. עזוב מעקה או לא, מרפסת שיהיו שם אנשים.   :איציק ציזרמר 

יודע מזה? התקשרו אליי התושבים, שמעו שהם ראו את ההיתר ור ואים איך אני 

מרפסות. רק ככה אני יודע. בוועדת בניין ערים לא דיברו על שום מרפסת. ואני לא 

קומות מול בניינים, שגם לא תהיה על  3חושב שזה נכון שהולכים להרים שם 

 מרפסת...

 

אני חושב שהחבר'ה של אנוש, זה טוב שיהיה להם מקום   :מר ישראל גל

 לשבת בחוץ. 

 

 את אומרת?חייב. מה ז  :עמי כחלוןמר 
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 ולא יהיו שקועים בקומה השלישית.   :מר ישראל גל

 

לא, יש להם מרפסות בקומה שלהם. בקומה שלהם יש   :איציק ציזרמר 

 מרפסות. 

 

 אז זהו, זה כל.   :מר ישראל גל

 

אבל אני מדבר על מרפסות בהיתר. יש מרפסות בקומה   :איציק ציזרמר 

 רביעית בגג. 

 

 שמה?   :מר ישראל גל

 

 מרפסת.   :איציק ציזרמר 

 

 בסדר.  מר גדי לייכטר:

 

על זה אני מדבר, לא על קומה שלישית. קומה שלישית   :איציק ציזרמר 

 אין לי שום בעיה. 

 

גג, משתמשים בגג.   :נפתלי כהןמר   זה 

 

אין לי בעיה למרפסות בקומה השלישית, אני שואל למה   :איציק ציזרמר 

 יש מרפסת בקומה רביעית. 

 

 גם רביעית יש?   :עמי כחלוןמר 

 

 כן. רק על זה אני שואל. השלישית אין לי בעיה.   :איציק ציזרמר 
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 זה הגג, טוב.   :מר ישראל גל

 

 מי בעד?   מר גדי לייכטר:

 

 רגע, מה התשובה, לא הבנתי.   :איציק ציזרמר 

 

 זה משמש אותם, את אנוש.   מר גדי לייכטר:

 

 ת להיות מרפסת בקומה הרביעית?אז הולכ  :איציק ציזרמר 

 

גג.   :נפתלי כהןמר   זה לא מרפסות, זה 

 

גיל, זהר, ליאת,   מר גדי לייכטר: כן. מי בעד? נפתלי, דאלי, יעקובי, 

נגד? אין. מי נמנע? ציזר.   אלונה, כוכבה, עמי, רון וישראל. מי 

 

( צמד גני ילדים 2367תוספת לתב"ר )הוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

 מלש"ח. 1.5קומות, ע"ס  2ברש"י + 

,         (11)  בעד ישראל גל, גיל מיכלס, ירון יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי

                 ליאת ארבל,  כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה,

 אלעני הס זהר.                          

   (0)   נגד

 איציק ציזר.  (1) נמנע

 

 אישור פתיחת חשבון בנק להשקעות בבנק הפועלים.  .5

 

סעיף הבא, אישור פתיחת חשבון בנק להשקעות בבנק   מר גדי לייכטר:
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הפועלים. יש צורך שלנו, אנחנו הרי מפזרים את ההשקעות שלנו במספר בנקים. 

 צריך לפתוח כרגע חשבון בנק בבנק הפועלים. 

 

 נק הפועלים? אין חשבון השקעות בב  גב' ארבל ליאת:

 

אנחנו מפצלים שכל חברה תהיה בחשבון נפרד. כרגע   גרשון טוסק:מר 

 , שלא יהיה ערבוב בין החשבונות. 2-אנחנו לוקחים סכום כסף ומחלקים אותו ל

 

 של איזו חברה?   גב' ארבל ליאת:

 

 כרגע זה במיטב.   גרשון טוסק:מר 

 

 אוקיי, מי בעד? פה אחד.   מר גדי לייכטר:

 

 פתיחת חשבון בנק להשקעות בבנק הפועלים.הוחלט פה אחד לאשר  :ההחלט

 פה אחד.   בעד

 

לח"מ ירון יעקובי בקורס ניהול תיקי ₪  1,000אישור השתתפות בסך  . 7

 וצעירים למחזיקי תיקים  )מחוץ לסדר היום(. ערנו

 

יש עוד סעיף מחוץ לסדר שהעברתי אליכם. יש קורס   מר גדי לייכטר:

ניהול תיקי נוער וצעירים למחזיקים תיקים. מאחר ומחזיק התיק חבר המועצה מר 

יעקובי אמור לצאת לקורס הזה, והוא לא עובד בשכר, אנחנו צריכים לאשר לו 

 צריך להביא את זה לאישור המועצה. השתתפות עלות הקורס. אז ₪  1,000

 

 זה של השלטון המקומי ושל מחזיקי תיקי נוער.   :ראל גלמר יש
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 בתנאי שאנחנו נראה את ציוני המבחנים שלו בקורס.   :איציק ציזרמר 

 

ב  :מר ישראל גל . 140-זה אתה יכול להגיש   )א(

 

 מי בעד? פה אחד.   מר גדי לייכטר:

 

 לח"מ ירון יעקובי₪  1,000השתתפות בסך הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

וצעירים למחזיקי תיקים  )מחוץ לסדר  ערבקורס ניהול תיקי נו

 היום(.

 פה אחד.   בעד

 

 פרידה מגזבר העירייה מר גרשון טוסק.  .6

 

 , זה אתה. 6סעיף   מר גדי לייכטר:

 

  -טוב  :מר ישראל גל

 

 ישראל, אני יכול ללכת?   גרשון טוסק:מר 

 

.   גב' ארבל ליאת:  כן, אתה יכול ללכת, גרשון

 

אתם יכולים להתקרב לפה. האמת היא שאני מכיר את   :מר ישראל גל

 גרשון מהיום שהוא נכנס לעירייה. 

 

נולד.   גב' ארבל ליאת:  מהיום שהוא 

 

נולד בקרית אונו.   :מר ישראל גל  מהיום שהוא 
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 אל תתלהב, אמא של אשתי מכירה אותו הרבה קודם.   :מיכלס גילמר 

 

.  :מר ישראל גל   זה נכון

 

אמרתי לך שאני החזקתי את אשתך על הידיים הרבה   גרשון טוסק:מר 

 לפניך. 

 

חבר'ה, זה בהקלטה. זה לדראון עולמי מה שקורה פה,   :מר ישראל גל

 מה שאנחנו אומרים עכשיו על גרשון, אז כולם שומעים אתכם. 

 

.   :איציק ציזרמר   אין דבר שלא נאמר כבר עליו

 

כיר את גרשון, אני חייב להגיד, מהיום שהוא אז אני מ  :מר ישראל גל

נכנס לעיריית קרית אונו. והאמת היא, שכשהוא נכנס לעיריית קרית אונו, העירייה 

 . 1996היתה במצב נורא קשה בשנת 

 

סליחה ישראל שאני עוצר אותך, אני מבקש שיפסיקו   גרשון טוסק:מר 

 לצלם פה. 

 

בר. העירייה היתה מאוד אתה שותק עכשיו כשאני מד  :מר ישראל גל

ונוקשה, והכספים  במצב קשה, וגרשון כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא יד קשה 

הציבוריים הם לפעמים יותר יקרים לו מהכספים האישיים. אתה לא קופץ? תגיד 

'יותר יקרים'. ואכן עם השנים נעשה סדר ומשנה לשנה נעשתה מערכת בקרה 

אין ספק שמצבה של העירייה התחזק עם ה. הרבה יותר טובה על המערכות פ-הרבה

השנים, הרבה מאוד בזכות גרשון, עם השמירה שלו על הקופה, עם היכולת שלו, 

 חלק מהזמן בתכנונים וכל מיני דברים כאלה לשגע את כולם ולעצבן את כולם. 
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 הכל עם חיוך.   גרשון טוסק:מר 

 

ך. אז להגיע הכל עם חיוך. כולם עצבניים ואתה מחיי  :מר ישראל גל

למצב שהעיר שלנו סוגרת שנים רבות מאוזנת, עם סטיות תקציביות פה ושם 

בסעיפים, אבל במסגרת הכללית העיר שלנו די מאוזנת. אני חייב להגיד שהשם של 

גרשון הוא שם טוב בכל מקום, וכשהולכים איתו למחוז וכל הדברים האלה, יודעים 

היא נותנת לנו שקט גדול, שקט של  פשר לסמוך, ואכן האמינות בבנקים והכל,

עשייה. ותראה לראיה כמה מנהלים באו לראות אותך פה היום, למרות שאתה 

 מיררת להם את החיים. הם באו להיות בטוחים שאתה הולך.

 

 הם באו לוודא שהוא לא מתחרט.    מר גדי לייכטר:

 

 עכשיו זה וידוא הריגה.   גרשון טוסק:מר 

 

לוודא שאתה לא מתחרט. אבל גרשון כמו גרשון,  הם באו  :מר ישראל גל

גן בימים סוערים אלה, כמו שנוצר  אני חושב שעובר מאתגר לאתגר. ובאמת רמת 

 מצב שגרשון הוא העובד הכי ותיק מחר בבוקר בעיריית רמת גן. 

 

 מהעובדים הבכירים.   גרשון טוסק:מר 

 

ם אתה פה מהעובדים הבכירים. ואני אומר גרשון, א  :מר ישראל גל

שנה, עם אופוזיציה כמו שאני הייתי אופוזיציה, לא כמו שציזר.  18-שרדת את ה

הייתי אומר לך 'גרשון, אני רוצה לשמוע מה אתה אומר', עם האצבע. 'אני רוצה 

לשמוע מה אתה אומר'. אז אני אומר, ברמת גן זה יהיה קטן עליך. ורמת גן, אני 

ומדן ביצוע והכל ושאנשים יוכלו לראות מניח שכבר בשנה הבאה בתקציב יהיה א

ולהבין. כי סך הכל אין כמו השקיפות הזאת שרואים בה את הכל. זה הדבר הכי 
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נכון והכי טוב לעשות. לפני שאני אמשיך, עמי רצה להגיד כמה מילים. אז בבקשה,  

 עמי. 

 

יודע, אני ואתה מסתכלים בעיניים   :עמי כחלוןמר  גרשון היקר. אתה 

 באמת שזה מילים ומציאות. ויודעים 

 

לא, כשמישהו אומר על אשתו 'אשתי אישה יקרה', סימן   גרשון טוסק:מר 

 שהיא עולה לו הון תועפות. 

 

תלוי מי, אבל אל תשכח שכחלון מדבר. ככה, הרעיון   :עמי כחלוןמר 

הבסיסי באמת, לי ולגרשון היו, באמת לפעמים לא הסכמנו בהרבה דברים. יכולנו 

שפנו אליו גם בבעיה  חייב להגיד את זה, תמיד גרשון, כבל תמיד, אני לריב, א

אישית ופרטית שלא קשורה לעירייה, הוא ידע תמיד לעזור. גרשון איש מקצוע 

שכמו ומעלה למרות שאני לא מסכים איתו בהרבה דברים, אבל זה התפקיד שלו מ

ם התרגזתי. אתה וזה התפקיד שלי. בחיים לא רבתי איתך על קטע אישית, אפילו א

יודע, לפעמים ה... יוצא לי, אבל זה כולם מכירים אותי לטוב ולרע. אני מאחל לך 

 באמת הצלחה מכל הלב. 

 

תודה רבה. אני רוצה לשמח את גרשון לפני שאנחנו   :מר ישראל גל

 . אהובה. 0;1-עוברים לדובר הבא, פשוט מכבי תל אביב עלו ל

 

 מועצה? זה לא רק חברי   גרשון טוסק:מר 

 

 אהובה היא ועד העובדים.   :מר ישראל גל

 

שנה,  18אני קיבלתי את גרשון. גרשון בוס שלי כבר    אהובה:

  -למרות שבשנים האחרונות
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 מה, יש לך בוסים בעירייה הזאת?   :מר ישראל גל

 

 כן, כן, יש לי. גם אתה.    אהובה:

 

  רק אחד. ועכשיו שכשהוא הלך, אין.  גב' ארבל ליאת:

 

 כרגע אין. גרשון הלך, אין כרגע.    אהובה:

 

 עכשיו תהיה לך בוסית.   :מיכלס גילמר 

 

אולי, אולי. גרשון לא רצה להיות בוס שלי בשנים    אהובה:

 האחרונות. היה לנו שיתוף פעולה, אני אהבתי לעבוד איתו, אני אתגעגע אליו. 

 

 בעלך שומע את ההקלטה הזאת.   :נפתלי כהןמר 

 

שישמע, שישמע. גם לבעלי יש יום הולדת היום ואני פה.    ה:אהוב

 . אני אומרת שלי היה כיף לעבוד במחיצתו, הוא היה בוס מקסים וחבל לי, חבל לי

 חבל לי שאתה הולך. 

 

 כן, גב' אופוזיציה.   :מר ישראל גל

 

.   גב' ארבל ליאת:  לא, קוראים לי גב' ארבל. אופוזיציה זה השם הפרטי

 

 גב' ארבל, אוקיי.   :גל מר ישראל

 

עשיתי לגרשון הרבה צרות, לא רק תקציביות. אבל   גב' ארבל ליאת:
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באמת ייאמר לזכותך, בשנים שעבדתי בידיד והייתי צריכה אותך, לעזור לכל מיני 

פונים שלי בכל מיני גזברויות אחרות ובכל מיני עניינים, שמת הכל בצד, התגייסת 

ים יחד. ועדת הנחות, הרבה מלחמות. וכל פעם ואפילו סגרנו כמה תיקים יפ

שבאמת, גם בהתחלה בתחילת הקדנציה הקודמת, שהייתי צריכה הרבה הסברים 

עם סבלנות והכל. אני מאחלת לך המון בהצלחה. לקחת אתגר גדול לא רק מבחינה 

 תקציבית וההיקפים בעיניי. אני סומכת עליך שתעשה עבודה טובה. 

 

 ן, זיצר. יפה. כ  :מר ישראל גל

 

שנה.  18מה שיש לי להגיד לגרשון, אני אומר לו במשך   מר יעקב זיצר:

אבל החלטתי היום שאני כותב לו מכתב, ואני רוצה להקריא לכם את המכתב אותו 

 אני מצייד לדרך החדשה. אני כותב לו ככה:

"בימים אלו שבהם אתה פורש מתפקידך כגזבר עיריית קרית אונו, אני מוצא 

זכות לכתוב לך מספר מילים. אני מכיר אותך מזה עשרות שנים", אני מכיר לעצמי 

עשורים של עבודה משותפת. ואני חושב,  2-את גרשון עוד לפני קרית אונו. "יותר מ

יודע להיות מנצ' אמיתי,  שאתה אדם מיוחד, הן כאדם והן כגזבר. כאדם אתה 

הכפופים לך, הן כלפי וביכולת שלך לנהל במקצועיות וגם באנושיות, הן כלפי 

הממונים עליך, והן כלפי אותם נבחרים שלא תמיד רואים עין בעין את הדברים כפי 

. המקצועיות שלך והאנושיות שבך, מאפשרים לך את היכולת שאתה רואה אותם

לנווט את הדברים בצורה מעולה. הידע הרב שלך והניסיון עתיר השנים שלך, הם 

לך את היכולת לעשות בהם שימוש מושכל ומקצועי, נכנסים שלא יסולאו מפז, ויש 

ואכן ידעת להפיק מכך רבות ולהגיע למעמד מקצועי רם, וזאת מבלי לפגוע 

ן  באנושיות ויחסי האנוש הטובים שיש לך. איש נעים הליכות אתה, שיודע לטעו

יודע  בצורה נאותה, וכאשר יש צורך בכך, אתה יודע מתי להתעקש מחד, ומאידך 

כאשר הדבר מחייב זאת. גרשון, אני מאחל לך הצלחה בדרכך החדשה, מתי לסגת 

מאחל לך שתצליח בכל אשר תפנה. אבל לא פחות וחשוב, וזה אני מאחל לך 

ולמשפחה שלך, הרבה בריאות, שיהיה לך נחת מהילדים, מהנכדים, וגם להם 



 אונו-עיריית קרית

 14/23ניין( מספר מן המשלא ישיבת מועצה )
 

 23 

 שיהיה נחת ממך".

 

 טה'. תודה רבה. עכשיו הוא כותב למעלה 'טיו  גרשון טוסק:מר 

 

 גרשון, בבקשה.   :מר ישראל גל

 

תודה לכולם. אני רוצה לומר לכם שאחד הוויכוחים  –א'   גרשון טוסק:מר 

הגדולים שהיה לי עם ישראל בתקופה שהוא לא היה באופוזיציה, כי אז הוא כל 

הזמן כיסח אותי, זה היה אם לעשות לי מסיבת סיום או לא. אני מאוד מתרגש 

נוח לי כל האירוע הזה. ואני מאוד נבוך ו  מאוד לא 

 18-אבל אני חייב לומר כמה מילים, ואני לא אסקור את כל מה שאני עברתי פה ב

 100-שנה, אבל אני חושב שעברתי משהו בסדר גודל, אם אינני שוגה, של למעלה מ

חברי מועצה, ולכל אחד יש את האג'נדה שלו, ופעם הוא בקואליציה ופעם הוא 

י צריך לדעת לרקוד בין כולם. ומצד אחד יש לחץ של המנהלים באופוזיציה, ואנ

שצריכים, ולחץ של פוליטיקאים שצריכים, וכל אחד רוצה לכוון לאג'נדה שלו, 

 ותאמינו לי שזה לא פשוט.

אתמול אישרתי תקציב בעיריית רמת גן, שם אני עוד חדש ואסור לי לספר בדיחות, 

תוך כדי אמרתי להם 'חבר'ה, גזבר חייב  לא כולם מכירים את השיגעונות שלי, אבל

להיות משוגע. והדוגמא, שכל שוער הוא משוגע'. אז אמרו לי 'רגע, רגע, מאיפה 

אתה יודע? אתה היית שוער?'. אמרתי 'כן, אני הייתי שוער'. אמרו לי 'אז למה הוא 

, אמרתי 'כל בן אדם נורמאלי שזורקים עליו או בועטים עליו כדור בורח,  משוגע?'

שוער זה האדם היחידי שקופץ לכדור שבועטים עליו, אז הוא לא משוגע? הוא 

 משוגע'.

חבר'ה, זה קשה. עברנו פה תהליכים מאוד קשים, אני שמח ואני חייב לומר לכם, 

ים שקרו בעיריית קרית גם לכל המנהלים שהגיעו, וגם אלה שלא הגיעו, התהליכ

האחרונות כמעט בלי הערות  שנים 4-5-אונו והסדר. אנחנו גומרים לפחות ב

ביקורת ממשרד הפנים. אני חושב שזה מאוד מכובד. הבאנו למצב כמו שישראל 
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אמר, ואמרתי שהאנשים האלה שמעריכים אותי זה שאני נכנס למשרד הפנים ואני 

, אם אני נכנס לבנקים. אני חושב שזה  אומר מילה 'אוקיי, זה בסדר, גרשון אמר'

אוד נהניתי ומאוד חבל לי. אבל איך שאמרתי לישראל, כבוד לעיר. סך הכל אני מ

 . ..  שנים בתוך מחזיק תיק הכספים. 5סוף כל סוף אנחנו עובדים לעבוד יחד, 

אבל אני ראיתי פה איזושהי מקפצה אדירה מבחינתי בתפקיד. אין לי עוד הרבה 

 שלוש יתפנה גזבר-שנים ואין לי עוד הרבה תפקידים. אני משער שאם עוד שנתיים

תל אביב או ירושלים, יכול להיות שאני אגש גם. אבל זו מקפצה אדירה, ואני 

משער שזה הסיום. אז אני מודה לכולם, לכל מי שנמצא פה ולכל מי שלא. ואם חס 

 וחלילה פגעתי במישהו, אני מתנצל... זה היה לטובת המערכת. 

 

אני קודם כל מגיע לו הרבה כפיים. כמו שגרשון אמר,   :מר ישראל גל

 וגרשון זו חברות. לכל התקופה שרבנו, התכסחנו, אנחנו חברים תמיד. 

 

 אני יכול לספר להם את הסיפור?   גרשון טוסק:מר 

 

 כן.   :מר ישראל גל

 

ישראל היה מכסח אותי בישיבות מועצה 'מה אתה מגן   גרשון טוסק:מר 

מתקשר, ואני  בלילה הוא 00:00-01:00-על יוסי?', ואני נלחם כמו משוגע. ואז ב

 . יושב ואני לא קם. אני אומר לאשתי 'תרימי, תגידי לו שאני לא רוצה לדבר איתו'

 . , 'לא מדבר עם ישראל' יודע מי זה?'  'מאיפה אתה 

 

אז גרשון, מאחר ופותחים מתנות, אז הבאנו לך מספר   :מר ישראל גל

ה כסף מתנות. זה שיהיה לך לבית, אם דיברת על מיכל. כוס מכסף לקידוש, ז

 אמיתי. תפתח תראה. לקידוש בבית. 

 

מנדטים. תגיד לי,  6נפתלי, תאמין לי בקדנציה הבאה  גב' בומגרטן אלונה:
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 אתה מביא לגרשון כוס לקידוש? 

 

.   :נפתלי כהןמר  .  תראי איזה דבר קדוש.

 

 כל הכבוד.  גב' בומגרטן אלונה:

 

 נפתלי, זה אתה המלצת על המתנה הזאת?  רון מלכה:מר 

 

 כן.   :מר ישראל גל

 

 לנפתלי יש כבר השפעה.   :איציק ציזרמר 

 

 ישראל, נפתלי כבר משפיע על המתנות.  גב' בומגרטן אלונה:

 

גן בחדר שלך, וזאת מזוזה שתתל  :מר ישראל גל ה אותה בעיריית רמת 

 שתשמור עליך מכל רע. 

 

 איך אתה יודע שאין שם?   גרשון טוסק:מר 

 

 דע, תשים חדשה, עם קלף חדש. לא יו  :מר ישראל גל

 

 עכשיו באמת צריך שם ברכה.   גרשון טוסק:מר 

 

.   :מר ישראל גל וזה המגן המסורתי שתזכור שעבדת בעיריית קרית אונו

ובאמת, הרבה הצלחה. הרבה הצלחה ובאמת כל הכבוד ותודה רבה. אני אומר לך 

 תהיה. בשם כל החברים פה. תודה רבה על הכל. וחברים, שנה טובה ש
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 שנה אזרחית טובה.  :גב' קניסטר כוכבה

 

 !סיום הישיבה
 

 

 

 

______________ 
 גדי לייכטר 

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
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 קובץ החלטות

ן  .1 אישור תב"ר ללקיחת הלוואה עצמית מקרנות הפיתוח לכיסוי הגירעו

לשנה עם אפשרות  1%שנה, בריבית של  15הנצבר ופירעון במשך 

 לגרייס לשנה. 

 

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ללקיחת הלוואה עצמית מקרנות הפיתוח  החלטה:

לשנה  1%שנה, בריבית של  15לכיסוי הגירעון הנצבר ופירעון במשך 

 עם אפשרות לגרייס לשנה. 

 פה אחד.   בעד

 

תשלומים חודשיים בסך  25מלש"ח בפירעון של  10אישור תב"ר ע"ס  .2

אלש"ח כ"א ללא ריבית וללא הצמדה בגין היטלי הפקה של שנים  400

 קודמות. 

 

 25מלש"ח בפירעון של  10הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ע"ס  החלטה:

אלש"ח כ"א ללא ריבית וללא הצמדה  400תשלומים חודשיים בסך 

 בגין היטלי הפקה של שנים קודמות.

 פה אחד.  בעד

 

 –מלש"ח. מקורות מימון  5איתן ע"ס רפאל דרך אישור תב"ר הסדרת  .3

 מלש"ח. 3.419משרד התחבורה 

 

 5רפאל איתן ע"ס דרך הוחלט ברוב קולות לאשר תב"ר הסדרת  החלטה:

 מלש"ח. 3.419משרד התחבורה  –מלש"ח. מקורות מימון 

,         (10)  בעד ישראל גל, גיל מיכלס, ירון יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי

 נה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה, ליאת ארבל.                          כוכבה קניסטר, אלו

   (0)   נגד

 איציק ציזר, אלעני הס זהר.  (2) נמנע

 

קומות, ע"ס  2( צמד גני ילדים ברש"י + 2367אישור תוספת לתב"ר ) .4



 אונו-עיריית קרית

 14/23ניין( מספר מן המשלא ישיבת מועצה )
 

 28 

 מלש"ח.  1.5

 

 ( צמד גני ילדים2367הוחלט ברוב קולות לאשר תוספת לתב"ר ) החלטה:

 מלש"ח. 1.5קומות, ע"ס  2ברש"י + 

,         (11)  בעד ישראל גל, גיל מיכלס, ירון יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי

כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה, ליאת ארבל,                  

 אלעני הס זהר.                          

   (0)   נגד

 איציק ציזר.  (1) נמנע

 

 אישור פתיחת חשבון בנק להשקעות בבנק הפועלים.  .5

 

 הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון בנק להשקעות בבנק הפועלים. החלטה:

 פה אחד.   בעד

 

לח"מ ירון יעקובי בקורס ניהול תיקי ₪  1,000אישור השתתפות בסך  . 7

 וצעירים למחזיקי תיקים  )מחוץ לסדר היום(. ערנו

 

לח"מ ירון יעקובי ₪  1,000חד לאשר השתתפות בסך הוחלט פה א החלטה:

וצעירים למחזיקי תיקים  )מחוץ לסדר  ערבקורס ניהול תיקי נו

 היום(.

 פה אחד.   בעד

 

 

 

______________ 
 גדי לייכטר 

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
 


