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דיווח ראש העיר.

מר ישראל גל :
ערב טוב לכולם.

יש קוורום ,אנחנו מתחילים את ישיבת מועצת העיר.
אני רוצה קודם כל לברך פה את אביגיל דנוך שחוגגת היום יום

הולדת.

גב' דנוך אביגיל:

תודה רבה .הבאתי עוגה.

מר ישראל גל :

יש עוגה ,ויש חגיגה .אז אנחנ ו מאחלים לאביגיל הרבה

בריאות ,הרבה אושר ,הרבה הצלחה ומזל טוב .דיווח קצר ,בנושא תחבורה אני
מקווה מאוד שהמאבקים שלנו בנושא הרכבת הקלה אכן יצליחו .להזכירכם,
הרכבת הקלה היתה צריכה לנסוע דרך רח' בן גוריון ,כמו שאנדה מראה .הנה
רואים את זה גם מאחוריי .לא הפעלתם א ת המקרן ,עוד יותר טוב .היתה צריכה
לעבור ברח' בן גוריון .הצלחנו את הקו הסגול להסית חזרה לכיוון רפאל איתן ,כך
שבבן גוריון לא יהיה מעבר והחורשה שם תוכל גם כן להישמר .מי שמכיר את
חורשת האומנים והכל ,היא תישמר .זה אמור להיכנס לדיון החודש ,אבל זה
התוואי שמתוכנן לעבור .ואם לא יהיו תקלות ,אז יעבור החודש בוועדה לתשתיות
לאומיות לתיקון תמ"א  , 01משהו כזה ,לשנות את זה ולהחזיר את התוואי .בד בבד
לבקשתנו ,אתם זוכרים שדיברנו על כך שרכבת קלה חייבת לעבור ברח' לוי אשכול.
אז מדינת ישראל החלה לתכנן קו שהוא ייקרא קו תכלת ,כחול ,ל א ברור מה הוא,
והוא אמור לעבור מפתח תקווה ועד נס ציונה ,דרך לוי אשכול ,עם עצירה בטרמינל
 0בשדה התעופה .מה שנאמר ,עכשיו אנחנו נמצאים הרי בשלבי התכנון .אבל אחר
כך המדינה צריכה להביא את הכספים .אבל לפחות את רוע הגזירה של התכנון
הראשוני ,שגם אין בלוי אשכול וגם עובר ברח' בן גוריון ,הצלחנו לבטל את זה לעת
עתה .זה לגבי הנושא הזה .כולם מתחנפים אליך ,אנדה.

מר נפתלי כהן :

מעניין איזה תפקיד את הולכת לקבל .זו התחנפות
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שכנראה ...בקרבתך.

מר מיכלס גיל :

אפשר לקבל הנחה בארנונה ברמת גן?

מר גרשון טוסק:

כן .יש מלא הנחות בעלים.

מר ישראל גל :

להזכירכם ,לפני כמספר חודשים ,הצבענו על הסכם

תרומה עם תורם מחו"ל על  4.7מיליון דולר לצורך בניית קומה נוספת.

מר מיכלס גיל :

אפשר ביורו?

מר ישראל גל :

קומה נוספת במרכז יום לקשיש  ,תוספת דירות נוספות.

עשינו בדיקה חוזרת על עצמנו ,ומצאנ ו שהתרומה הזאת עמורה לעלות לנו עוד כ 5 -
מיליון  ₪לעיריית קרית אונו ,תמורת חדרים נוספים בבית לדיור מוגן לנזקקים.

גב' קניסטר כוכבה :

לניצולי שואה או לנזקקים?

מר ישראל גל :

כל הזקנים החסרי דיור מה שנקרא .והחלטנו לוותר על

התרומה הזאת.

מר נפתלי כהן :

למה ,י שראל? אולי שננייד איזה...

מר ישראל גל :

אנחנו מנסים לנייד אותה ,אבל הם לא יסכימו .החלטנו

לוותר על התרומה הזאת מכיוון שבימים אלה אנחנו הולכים לחנוך עוד איזה מספר
חודשים ,כ  52 -ומשהו יח"ד למבוגרים זכאים.

גב' קניסטר כוכבה :

דיור ציבורי?
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מר ישראל גל :

דיור ציבורי .אנחנו רק מדברים על דיור ציבורי

שמשתתפים שם סדר גודל של  522ו  ₪ 522 -שכ"ד .אז אנחנו הולכים לחנך בקרוב
מאוד למעלה מ  52 -יח"ד כאלה .ברח' ירושלים מי שראה ,שעשינו את זה וביצענו
את זה באמצעות התמ"א  , 05צמוד לקניון.

מר גדי לייכטר:

זה עמיגור ,זה לא אנחנו .

מר ישראל גל :

עמיגור ,כן .אבל אנחנו אפשרנו את זה.

מר ישראל גל :

אנחנו אפשרנו את זה ואנחנו הולכים להכניס שם 52

יח"ד ומשהו ,כאשר כמות הנזקקים בקרית אונו לדירות ,או כמות הדורשים דירות
הם פחות מ  . 52 -לכן לשים עוד  5מיליון  ₪מכספי העירייה בשביל לקלוט דיירים
מבחוץ ,אין בזה צורך .יש לנו הרבה מה לעשות עם הכסף .וזה היה השיקול שאנחנו
צריכים לוותר על התרומה הזאת .אנחנו לא נבנה תוספת יח"ד כי אנחנו לא יכולים
להחזיק את כל קשישי המדינה ולהביא אותם לארץ 5 ,מיליון  ₪אנחנו צריכים
אותם לחינוך ,אנחנו צריכים אותם לתרבות ,אנ חנו צריכים אותם לספורט ,אנחנו
צריכים אותם להרבה מאוד פעילויות ,ולכן אנחנו מוותרים על הבנייה הזאת .זה
היה השיקול בנושא הזה .אגב ,בתוך ה  52 -יח"ד האלה ,אני מאמין שאנחנו נכסה
את אחרון הזקנים בקרית אונו שזכאי לדיור ציבור ,ויוכלו להיכנס אחר כבוד
כולם.

מר מיכלס גיל :

תהיה עדיפות לתושבי קרית אונו?

מר ישראל גל :

בוודאי .זה היה ההסכם שחתמנו .ליאת זוכרת את זה,

זה היה בוועדה לתכנון ובנייה עוד.
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גב' קניסטר כוכבה :

עניי עירך קודם כל.

מר ישראל גל :

 ...קודם כל ,וזה ההסכם חד וחלק .יש לי עוד משהו

לדיווח? לא...

.2

איש ור העסקת גב' ססי טירנה כגזברית העירייה בחוזה אישי בגובה
 58%-58%משכר בכירים באישור משרד הפנים.

מר ישראל גל :

אני עובר לסעיף מספר  . 0כפי שאתם יודעים מהישיבה

הקודמת ,גרשון עוזר לעיריית רמת גן ,ואנחנו מאחלים לו הצלחה .אנחנו לא
נפרדים ממנו ,כי כוכבה אמרה שעו שים חפלה רצינית ושי דבורה לא יוותר בלי
חפלה עירקאית.

מר שי דבורה :

הוא פה מוחלף ,לא?

מר ישראל גל :

לא ,הוא לא מוחלף עדיין .הוא עוזב בסוף דצמבר .יש לו

עוד להעביר תקציב פה ,אז אתה תוכל להגיד לו את זה בתקציב.

מר שי דבורה :

ערב טוב לכולם .בסעיף הזה ברשות כם .תראה ,זה בכל

זאת אדם שאני מכיר אותו מאז שהוא בא הנה לפני  45שנים ,הוא החליף את...
ז"ל .ואני הכרתי אותו כשהוא נכנס לוועדה של ההקלה במיסים ,והוא חשב שאנחנו
עושים שם כל מיני פולישטיקים לתיקים שתיארנו בפניו .אז הוא אמר 'זה לא יכול
להיות שבקרית אונו יש כל כ ך הרבה נזקקים'.

גב' ארבל ליאת:

עד היום הוא חושב ככה .בוועדה להנחות הוא תמיד

חושב ככה.
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מר שי דבורה :

אגב ,אני מדבר לפני  45שנים ,שזה קצת הרבה שנים.

גב' ארבל ליאת:

לא השתנה כלום.

מר שי דבורה :

והסברתי לגרשון ,אני חושב שהוא בא מרמת גן -

מר מיכלס גי ל :

מרמת עמידר.

מר שי דבורה :

בזמנו היה איסר והיה מרטין ז"ל ,אנשים שישבו

בוועדה.

גב' קניסטר כוכבה :

אבל איך לא ידעתי שאתה שכן שלי במושב יציץ.

גב' ארבל ליאת:

הוא רק עבד במזכרת בתיה ,הוא לא גר שם.

מר ישראל גל :

לא ,עבד שם ,הוא היה גזבר.

מר שי דבורה :

בוא נגיד שלקח לו הרבה זמן כדי באמת להבין שהכל זה

אמיתי ,והיה קשה איתו .אני אומר את זה ,ואני לא יודע עדיין כי אני לא נמצא
בוועדה ,יש פה מספיק אנשים טובים שממלאים את התפקיד הזה .בהחלט אני
משוכנע שאתם עושים עבודה נאמנה .באמת יש אנשים שזקוקים להנחות הללו.
א תם צריכים להבין שאתם נותן למישהו  02%הנחה , 12% ,זה לא ...את העירייה,
אבל ...ולעולם אתה לא יכול לדעת שתהיה במקומו .ולא לבוא מלמעלה ולחשוב
שקרית אונו היא חזקה אמנם ,אבל יש ...אנשים עם בעיות .ואני רוצה להגיד באמת
ש מבחינת המקרו ,אמנם לא הסתדרתי עם גרשון בוועדה  ,היו ימים קשים מאוד
איתו ,במיוחד לאדם כמוני ,שלקחתי את זה קשה מאוד ,כל תיק .וחבל שאתם לא
יכולים לראות מה שהיה באמת .אי אפשר לתאר את זה אפילו .אבל מבחינת גזבר,
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באמת אין לי מה להגיד ,בהחלט שירת נאמנה את העיר ,את העירייה .באמת תודה
לך גרשון ,על  45שנים טובות .

מר ישראל גל :

יפה ,כל הכבוש שי .היתה ועדת מכרזים ,ועדת המכרזים

בסופו של יום ,אחרי הליך קצר אך ממוקד ומהיר ,בחרה את טירנה ססי .אז ניתן
לך כמה דקות להציג את עצמך .תגידי מאיפה באת 0-0 ,דקות ככה .לא יותר מידי,
לא ארוך.

גב' טירנה ססי:

ערב טוב ,טירנה ססי זה השם שלי .אני מאוד מתרגשת

ושמחה מאוד להיות כאן .אני בת  , 16יש לי  0ילדים .נויה היא בת  , 00היא
סטודנטית שנ ה ראשונה בשנקר לעיצוב אופנה ,וניר הוא חייל ,הוא משרת
בפלמ"חים .אני בהשכלתי יש לי תואר ראשון באוניברסיטת בן גוריון בכלכלה
במגמה לחשבונאות ואני רואת חש בון .התואר השני שלי הוא תואר MRE

במקרקעין בטכניון .למעשה כל הניסיון שלי הוא ניסיון ברשויות מקומיות,
כגזברית ,מבקרת פנים קצת ,מבקרת חיצונית מטעם משרד הפנים .היום אני
גזברית במועצה המקומית בנימינה גבעת עדה ,ב  0 -שנים האחרונות 5 .שנים לפני
כן הייתי גזברית ומנה לת משאבי אנוש במועצה תעשייתית נאות חובב שזה בדרום.
ועוד לפני כן הייתי במשרד רו"ח ברייטמן  -אלמגור ובמועצה תעשייתית נאות חובב
שזה בדרום .ועוד לפני כן הייתי במשרד רו"ח ברייטמן  -אלמגור ובמועצה המקומית
עומר .זה פחות או יותר הניסיון התעסוקתי שלי .הניסיון שלי ,כמו שאתם מבינים,
אמרתי כמעט כל השנים מאז שהשתחררתי מהצבא .זהו ,אני שמחה מאוד שבחרו
בי בוועדה .אני חייבת לומר שההליך היה מבחינתי ,כמי שחווה את התהליך,
ענייני ,קצר ,ממש כל הכבוד לתהליך הזה שהוא מבחינתי היה לא פשוט ,מעמיק.
אני מודה באמת לוועדה .ואני אאחל לגרשון ה צלחה.

גב' ארבל ליאת:

בהצלחה לך וברוכה הבאה.
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גב' אלעני הס זוהר:

אני גם רוצה להגיד משהו .אנחנו מברכים אותך שבאמת

יהיה לך בהצלחה פה ,ואני גם רוצה לברך על ההליך עצמו .אני הבטחתי לישראל
שאני אפרגן ,אז אני מפרגנת.

מר ישראל גל :

הו.

גב' אלעני הס זוהר:

ההל יך באמת היה קצר ,ענייני.

גב' ארבל ליאת:

ישראל ,זה מוקלט ,הכל בסדר.

מר ישראל גל :

עכשיו השמנתי .אני לא מעביר אותך לפתח תקווה.

גב' אלעני הס זוהר:

אני חושבת שהוא היה באמת הליך ענייני .אני מבינה

שעשיתי רעש פה עם העניין הזה.

גב' ארבל ליאת:

הוא פשוט שמ ן מנחת.

מר ישראל גל :

חבר'ה ,אני צריך הגנה עכשיו .אלונה ,האופוזיציה ככה

יורדת עליי .תני לי קצת הגנה ,באמת .את גם מאחרת.

גב' אלעני הס זוהר:

אני בירכתי על ההליך.

מר ישראל גל :

חבר'ה ,אני רוצה שזוהר תדבר עכשיו.

גב' אלעני הס זוהר:

לא ,זהו ,אני גמרתי לד בר.

מר נפתלי כהן :

זה לא פייר .אתה לא בסדר ,ישראל .תעשה ישיבות ב -
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. 02:22

גב' אלעני הס זוהר:

לדעתי גדי היה ממש על הכיפאק.

מר ישראל גל :

רגע ,תקום ,גדי ,תשמין קצת.

גב' אלעני הס זוהר:

סיימנו ,הבנו את העניין.

מר ישראל גל :

יפה ,כל הכבוד לזוהר.

(מדברי ם ביחד)
גב' קניסטר כוכבה :

ערב טוב לכולם .אני חושבת יום הצדעה ישראל ,באמת.

קודם כל שנבחרה גם אישה.

גב' אלעני הס זוהר:

על זה אני התעקשתי ,דרך אגב.

גב' ארבל ליאת:

אני רוצה לקוות שהיא נבחרה בזכות הכישורים שלה .זה

שהיא אישה זה ערך נוסף.

גב' קניסטר כוכב ה :

תרשו לי .לא להפריע לי ,בבקשה.

גב' קניסטר כוכבה :

אני חושבת שבפניך צוהר ענק ,נעל גדולה ,צריך לדעת

איך לנעול אותה .מימינך אדם שהשכלתי בישיבות שלי איתו .ואני אומרת לכם פה,
אולי הוא אדם לא קל ,אבל האמינות שלו והיושרה שלו מדברים בעד עצמם .אני
מאחלת לך גרשון  ,הצלחה באשר תפנה .ולך ,תצעדי בצעדי ענק כי תצליחי.

גב' טירנה ססי:

תודה.
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מר ישראל גל :

אני לא מאחל לגרשון כלום ,יש עוד לעשות תקציב.

גב' ארבל ליאת:

בטח יש לך  , 0גם ברמת גן ,לא?

גב' בומגרטן אלונה:

אני גם מאחלת לך בהצלחה ,למרות שקיבלנו פה ...במצב

מאו ד גרוע מהקדנציה הקודמת.

גב' אלעני הס זוהר:

זה בדיוק הזמן להוכיח את הכישורים שלה ולהראות

איפה היא יכולה.

גב' בומגרטן אלונה:

בגלל שאני עו"ד ומטפלת ב ...את קיבלת כבר קופה

בפשיטת רגל...

גב' אלעני הס זוהר:

לא לפי העיתונות.

גב' בומגרטן אלונה:

אנחנו מאחלי ם לך בהצלחה.

מר גרשון טוסק:

באווירה ידידותית ,אני שומר לעצמי את הזכות לא

לענות.

גב' בומגרטן אלונה:

 ...להקפאת הליכים.

מר גרשון טוסק:

להגיש את יכולה.

גב' אלעני הס זוהר:

אני דווקא חייבת לציין שדווקא בראיון ,בגלל שאני

הייתי חלק מזה ,אז היא ציינה לשב ח את הקופה ואת איך שמנהלים פה את
הכספים בקרית אונו.
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מר ישראל גל :

היא לא היתה מודעת לגירעון.

גב' ארבל ליאת:

היא לא גילתה.

מר שי דבורה :

גרשון ,אפשר להעביר את זה בהקלה בארנונה ,לא?

מר ישראל גל :

טוב ,חברים ,אנחנו מתקדמים .מי בעד לאשר את

טירנה? פה א חד ,תודה רבה.

גב' טירנה ססי:

תודה.

מר ישראל גל :

אנחנו מאחלים לך בהצלחה רבה .פה אחד ,יפה מאוד.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר העסקת גב' ססי טירנה כגזברית העירייה
בחוזה אישי בגובה  58%-58%משכר בכירים באישור משרד הפנים.

בעד

.3

פה אחד.

קביעת מורשי חתימה בכל מסמכי הרשות:
א .ראש העיר מר ישראל גל ובהיעדרו סגן ומ"מ מר רון מלכה.
ב .הגזברית גב' ססי טירנה עם כניסתה לתפקיד ובהיעדרה סגנית
הגזברית גב' סיוון דדון עמרה.

מר ישראל גל :

סעיף  , 0מאחר ויש לנו גזברית ,אנחנו כבר נאשר את

זכויות החת ימה ,כמובן שייכנסו לתוקף עם כניסתה לתפקיד ,ואנחנו מאשררים את
כולה מחדש .אז בבקשה ,גדי.
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מר גדי לייכטר:

טוב ,קביעת מורשי חתימה בכל מסמכי הרשות .ראש

העיר מר ישראל גל בהיעדרו – סגן וממלא מקום מר רון מלכה .הגזברית גב' ססי
טירנה ,עם כניסתה לתפקיד ובהיעדרה סגנ ית הגזברית גב' סיוון דדון עמרה .מי
בעד? פה אחד.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר קביעת מורשי חתימה בכל מסמכי הרשות :א.
ראש העיר מר ישראל גל ובהיעדרו סגן ומ"מ מר רון מלכה.
ב .הגזברית גב' ססי טירנה עם כניסתה לתפקיד ובהיעדרה סגנית
הגז ברית גב' סיוון דדון עמרה.

בעד

.4

פה אחד.

אישור הסכמי פשרה:
א .עיריית קרי י ת אונו עם דותן יעל ויהודה.
ב .עיריית קרי י ת אונו עם אליהו תמר ויהודה.

מר ישראל גל :

סעיף מס'  , 1גדי בבקשה.

מר גדי לייכטר:

סעיף  1זה אישור הסכמי פשרה בנושא המשתלה .אנחנו

פה מכירים את הנושא הזה כבר מספר -

גב' ארבל ליאת:

תיתן רקע לחדשים בבקשה.

מר גדי לייכטר:

אוקיי ,המשתלה כפי שאתם יודעים ,נמצאת פה כב

מספר שנים רב .העירייה פעלה במשך השנים כדי להגיע להבנה עם האנשים
שנמצאים במשתלה ,קרי זוג הנכים פה בכניסה .גם דותן ויעל יהודה  ,שהוא נכה
צה"ל ,הוא פצוע  422%בכסא גלגלים ,וגם אשתו היא נכה .הם השכירו את המקום
בעצם לאליהו ותמר יהודה ,שהם מפעילים את המשתלה .זה לא הם עצמם
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המפעילים ,הם המשכירים .במשך השנים ,עם פקיעת הזכויות או החוזה שהיה להם
עם המינהל ,אנחנו דרשנו מהם כמובן לקבל את השט ח בחזרה .הם נקטו כל תהליך
אפשרי כדי לשבש את הנושא הזה .אנחנו ניהלנו מגעים במשך שנים ,הן באמצעות
הסכמים שניסו להגיע בלשכת ראש העיר עם מתווכים .בסופו של דבר נאלצנו
להגיע ולהגיש תביעה נגדם בבית המשפט .התהליכים האלה גם נמשכו המון זמן.
בית המשפט הפנה את זה לגיש ור חזרה .כל פעם שהיינו מתקרבים לקראת הסכם,
היתה צצה איזו בעיה חדשה או דרישה נוספת ,כך שהעסק הזה נמשך שנים.
לשמחתנו ,הצלחנו להגיע עכשיו ,ערב הדיונים בבית המשפט להבנה איתם והסכם
פשרה ,שההסכם בעצם אומר שאנחנו בחודש אפריל אמורים לקבל את השטח
לידנו ,בתמורה לפי נוי השטח דותן יקבל פיצוי של  ,₪ 002,222כפי שמופיע בהסכם.
ואפשרות לשכור את השטח של ה  12 -מ"ר שנמצא במסוף התחבורה הצ יבורית ,מה
שהיה אמור להיות המשרד של קווים לצורך מסחר .לפתוח שם איזו חנות ,יכולה
להיות חנות פרחים או כל מה שהוא יבחר.

גב' אלעני הס זוהר:

איזה שטח?

מר גדי לייכטר:

במסוף על יד סודוך ,היה מיועד להיות התחנה של

הנהגים .מאחר והמסוף עבר ,הנושא הזה התייתר ,והשטח הזה הוא שטח של
העירייה .לכן העירייה הסכימה להעמיד את זה במסגרת ההסכם לשימושם
בתמורה לדמי שימוש.

מר נפתלי כהן :

כמה זמן?

מר גדי לייכטר:

למשך  7שנים .כעבור  7שנים הנכס אמור לחזור חזרה

לעירייה .אנחנו את דמי השכירות שהם אמורים לשלם ,אנחנו בעצם מקזזים
מהתמורה .סך הכל הפיצוי עומד על סדר גודל של  ,₪ 722,222כאשר הם אמורים
קבל עם הפינוי  ,₪ 002,222וכל חודש ,היתרה זה התשלום לעירייה ,קיזוז עבור
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השכי רות.

גב' קניסטר כוכבה :

סליחה על השאלה ,בעצם זה מעין תקדים  ,כל מי שפונה

ונלחם ,זה מהווה תקדים ,פולש לשטח.

מר מיכלס גיל :

 ...זכויות ...משרד הביטחון.

גב' קניסטר כוכבה :

אני יודעת מה זה .סליחה שנייה ,זה נכה .יש לי אח

הלום קרב שהוא נכה ,אבל אין לו את הקרק ע או את המשתלה הזאת .אני רוצה
לדבר לגופו של עניין .האם לא יהווה לנו תקדים הנושא הזה ,שכל אחד ייקח...
לעצמו ,יתחיל לעשות לנו הליכים משפטיים ואנחנו נמצא את עצמנו עירומים
כביום היוולדנו .כי הכי קל לנו.

מר ישראל גל :

אבל אנחנו צריכים להקפיד שלא להגיע למצב הז ה .זה

הכל .ואת זה אנחנו מקפידים בהחמרה יתרה.

מר גדי לייכטר:

אני לא מכיר ,אלא אם כן מישהו יתקן אותי.

גב' קניסטר כוכבה :

כי הוא לא מפעיל אותה ,הוא אמר שהוא נותן למישהו

אחר.

מר גדי לייכטר:

הוא לא מסוגל .מתחילת הדרך -

גב' קניסטר כוכבה :

מי מבטיח לך ששם  7שנים הוא יעשה לך בלגן.

מר גדי לייכטר:

לא ,לא ,לא .יש הסכמים.

46

עיריית קריית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 02/41

מר ישראל גל :

זה הסכם שכירות עם ערבויות.

מר גדי לייכטר:

שם זה הסכם שכירות ,משהו אחר ופה זה סיפור אחר.

אני לא מכיר עוד מקרה שיש בקרית אונו כדוגמת העניין.

גב' אלעני הס זוהר:

השאלה אם זה באמת לא יוצר תקדים.

גב' ארבל ליאת:

מי בעל הקרקע?

מר גדי לייכטר:

המינהל.

גב' ארבל ליאת:

אז איך אנחנו בתוך ההסכם? איפה המינהל פה? אני לא

מבינה .אם זה קרקע של המינהל ,איך אנחנו?

מר נפתלי כהן :

הפקענו את זה מהמינהל.

גב' אנדה בר:

לא הפקענו .בתב" ע קא , 054 /עשו חלוקה של השטחים,

חלק למגורים ,חלק ציבורי .וכתבו בטבלה "הקרקע מוקצית לעיריית קרית אונו",
וכתוב שהמשתלה יכולה להישאר כשימוש חורג לאיזושהי תקופה ,והתקופה הזאת
הסתיימה.

גב' ארבל ליאת:

איפה המינהל בתוך הסיפור הזה?

מר ישראל גל :

הוא מתנער מאחר יות.

גב' ארבל ליאת:

הוא לא יכול עכשיו לצאת נגד ההסכם?
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גב' אנדה בר:

לא ,הוא היה צריך  ,בזמנו כשעשו את התב"ע הזאת...

של פסגת אונו ,היה צריך להתעקש שיהיה כתוב שהקרקע תועבר לעירייה כשהיא
פנויה מכל אדם.

גב' ארבל ליאת:

זה אומר שלמעשה הקרקע היא של מינהל מ קרקעי

ישראל ,אבל אין להם זכויות על הקרקע?

גב' אנדה בר:

הקרקע היא כבר לא של מינהל מקרקעי ישראל.

גב' ארבל ליאת:

אז שאלתי של מי הקרקע.

מר ישראל גל :

היא אמורה להיות שטח ירוק ,חלק מהספורטק.

גב' ארבל ליאת:

לא מה הייעוד שלה ,מי הבעלים ישראל?

גב' אנד ה בר:

תכנית איחוד וחלוקה הועברה לעירייה .העירייה יחד עם

המשתלה.

מר ישראל גל :

עיריית קרית אונו...

גב' ארבל ליאת:

ואז השאלה הבאה לי ,איפה משרד הביטחון פה? למה

אנחנו צריכים לשאת בפיצויים? למה העירייה צריכה לשלם פיצויים ולא משרד
הביטחון?

מר ישראל גל :

משרד הביטחון אומר 'מצידי שיישאר'.

גב' ארבל ליאת:

מה זה מצידו יישאר? הקרקע לא שלו.
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מר ישראל גל :

מה את מציעה ,שנגיש תביעה נגד משרד הביטחון?

גב' ארבל ליאת:

ודאי ,מה זאת אומרת? למה שאנחנו נשלם? למה שאנחנו

נשלם על משהו שהוא התחייבות של משרד הביטחון?

מבחינה משפטית הוא היה יכול להישאר עוד  52שנה.

מר מיכלס גיל :

אני אומר לך את זה מידיעה ,כי אני עוד בקדנציה הקודם  -קודמת ,פנו אליי עם
העניין הזה ,והיתה בעיה אמיתית שם לפנות אותם .היו להם זכויות ,או לא נגיד
את זה שהיו להם זכויות ,הם טענו שהיו להם זכויות ,ויש בטענות שלהם ממש.
ולכן הם הסכימו להתפשר.

גב' ארבל ליאת:

אני לא רואה סיבה שאנחנו נוציא  ₪ 022,222לצד אחד,

ועוד אלה שמשתמשים בקרקע שבכלל אין להם ,אליהו תמר ויהודה ,שהם בכלל לא
צד בעניין ,גם אותם אנחנו ... ?...של בית משפט.

מר ישראל גל :

לא ,אבל גם את דייר י השכירות ,שגם יחול עליהם הצו.

גב' ארבל ליאת:

מה ,הם דיירים מוגנים?

מר ישראל גל :

מבחינת בית המשפט ,לכי תדעי ,אני לא יודע.

גב' ארבל ליאת:

מה זה לכי תדעי? אתה היית בבית משפט ,אתה צריך

לדעת.

מר ישראל גל :

היא יכול להגיד שהיא רוצה שזה יישאר ככה .זכו תה.
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גב' ארבל ליאת:

אני שואלת שאלות ,אני בינתיים עוד לא קיבלתי

תשובות.

מר ישראל גל :

אז תיכף אני אענה לך על התשובות ,כן.

מר שי דבורה :

ברוח הדברים ,וגם מה שאני הספקתי לקרוא ,זה לא

נ ראה בסדר .ואני חושב שיש פה איזה ...מלומד ,שאמור לתת לנו חוות דעת
משפט ית בנושא הספציפי הזה ,ולא לתת לנו מן הסכם פשרה שהוא כבר אחרי חוות
הדעת .זה לא הגיוני ,מהסוף להתחלה.

גב' קניסטר כוכבה :

נכון.

מר יעקובי ירון :

שהיועץ המשפטי ...וזה הכל.

מר שי דבורה :

אנחנו יכולים להצביע על משהו ,שנהיה מחויבים יום

אחד לאיזה משהו .אני לא רוצה להסתבך .אני מכבד את אדון רום ,שייתן לנו חוות
דעת.

עו"ד אלון רום:

אני אומר בקיצור נמרץ ,היו הליכים משפטיים בבית

המשפט ,במטרה לפנות אותם מהמקום שהם תפסו .איך הם תפסו את המקום הזה?
זה פחות רלוונטי .אני רק אומר שככל שבציר הזמן עובר פרק של זמן ובעלים ש ל
קרקע איננו מפנה את מי שנמצא אצלו ,הוא קונה לעצמו סוג של זכויות.

גב' קניסטר כוכבה :

חזקה.

עו"ד אלון רום:

כפולש ,כבר רשות ,וכשוכר.
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גב' ארבל ליאת:

אז בוא נכשיר.

עו"ד אלון רום:

אני רוצה להבהיר ,יש חוק הגנת הדייר ,יש כל מיני

מסכות של חוקים שבאים עוד מהדין העברי ,ומוכרים גם בדינים שונים .שאומרים
'אם אדם יושב במקום הרבה שנים ונוטע ומנהל את עסקו שם ,ואף אחד לא קם
ואומר 'זה שלי' ,אז יש קושי להוציא אותו על פי הדין .זה לא אומר שאי אפשר,
ועובדה שהמערכת המשפטית היתה נותנת לנו כלים .כל העניין הוא גובה הפיצוי.
וגובה הפיצוי ,סך הכל זו אריתמטיקה לא כל כך פשוטה .היות ואין זכויות כדין,
אבל יש זכויות דה פקטו .זאת אומרת ,הוא יכול להמשיך ולהחזיק במקום,
וההליכים לוקחים הרבה זמן וזה שווה כסף .לעומת הוויתור האלטרנטיבי ,מה
שהרשות יכולה לעשות.
ולכן ,בציר הזמן ,הגענו לפשרה שאני חשוב שהיא פשרה מאוד ראויה ,ומאוד נכונה
משפטית .ההערכה שלי ,שפסיקה של בית משפט בסיכומו של יום היתה לפחות כך,
ואני חושב אפילו יותר .אני אומר את זה ברמה אופקית ,על סמך מה שאני רואה
בפסקי דין שונים ,שלא מסתיימים בפשרות ,אלא בהכרעה משפטית .יש פה
הסתמכות ,יש פה כל מיני שיקולים משפטיים.

מר ישראל גל :

אפילו לא כסף ,אלון .גרייס של זמן.

עו"ד אלון רום:

על הרקע הפרסונאלי ,כמובן של הנכות ,יש לזה כל מיני

היבטים .ולכן ,כאשר אנחנו מסתכלים ובוחנים את מצבת הכוחות בתיק ,אנחנו
מבינים שידינו על העליונה ברמה של פינוי ,אבל ידינו לא על העליונה מתי הפינוי
הזה יקרה וכמה אנחנו נצטרך לשלם לו .לכן בסיכומו של עניין הפשרה הזאת
שמוצגת לבית משפט ,וקיבלה את אישורו של בית משפט ,היא פשרה ראויה .זה לא
עניין של הכל או לא כלום .יש מקרים שבהם בן אדם עכשיו יתפוס איזושהי חזקה
פה ויגדר .אנ חנו מיד מוסמכים ,לא צריכים בית משפט ,לפנות אותו ולקחת אותו,
ויש לנו גם לפי חוק המקרקעין ,גם לפי דינים אחרים ,אפשרות לעשות זאת.
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גב' קניסטר כוכבה :

אבל איך תטען לאדם שיעשה את אותו פעולה? איך

תגיב? זה תקדים נוראי לפי מיטב הבנתי.

עו"ד אלון רום:

את שואלת שא לה יפה ואני אתן תשובה .היות ואדם

חותם על הסכם ,ובהסכם כתוב מה קורה ביום שהוא לא מפנה ,כמה כסף הוא
משלם ואת הכוח שלנו לפנות אותו בכוח מיידית כשהוא מסכים ומוכן לכך ,זה לא
אותו דבר .כאשר אדם עומד פה נכה ללא כל הסכם ,ואנחנו צריכים להגיד שאין נו
הסכם ,והוא אומר כך או אחרת .הדבר דומה אם יש לך דייר בבית הרבה מאוד
שנים ,ואין לך שום הסכם איתו .לא פשוט לפנות אותו.

גב' קניסטר כוכבה :

אני רק מצטערת לומר לך ,שמפריע לי באופן אישי,

באמת מבחינת הגישה ,הוא בכלל לא עוסק שם .הוא העביר את זה לשכירות ...ואני
לא אתפלא שיבואו לי שראל ,להתיישב לו בלשכה ,ועוד כתבה באיזה מקומון קטן.

מר מיכלס גיל :

אם הוא יחכה  12שנה לפנות אותו ,הוא ישלם הרבה

כסף.

גב' קניסטר כוכבה :

סליחה גיל .אני חושבת פה אנחנו נותנים תקדים נוראי,

תקדים שנכה על חטא במשך הזמן.

מר ישראל גל :

רבותיי ,מדובר בזוג נכי ם  422%נכות ואולי יותר מזה,

שגרים פה בקרית אונו ,שקיבלו את הנכס הזה לפני עשות שנים ,כתוצאה מהאירוע
שקרה להם .אין בתב"ע כמו שאמרה אנדה ,ואין בשום קום ,פתרון שנתנו .היום
צריכים לפנות אותם ולפנות אותם אחרי עשרות שנים שהם נמצאים ,זה מחיר של
קניית סיכונים .המק ום הזה נראה כמו סלמס מצד אחד ,אם אתם תראו את
הכניסה לפסגת אונו ,תעברו תראו איך כל העזובה הזאת שנראית ,המשתלה הזאת,
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האם זה מכובד לנו .מצד שני ,ברור לנו שאנחנו לא יכולים להשאיר אותם ,כי
המקום הזה הולך ונראה יותר מוזנח ,פשוט נראה יותר מוזנח.
ללכת לתהליכים מש פטיים ,מספיק שהשופט יקבע כוכבה ,גרייס של  7שנים ,שלא
נפצה אותם ,יגידו  -עד היום לא היה להם הסכם ,אבל אנחנו ניתן להם צו פינוי
לעוד  7שנים' .ה  7 -שנים האלה שווים לנו את הכסף הזה או לא שווים לנו את
הכסף הזה .יש גם סיכויים שיקבעו לנו גם פיצויים כספיים .אנחנו נת נו את זה
להערכת שמאי בזמנו ,מי עשה את השומה? שאול לב ,שבדק ועשה חשבון של
פיצויים כביכול ,מה זה שווה ואם ...לתת להם איזו פרנסה בקרוב .זה היה
מלחמות גדולות ,הם רצו הרבה יותר ,הם בכלל לא רצו להתפנות .הם רצו הרבה
יותר.
בלחץ כבד ומתחנו את זה עד הנושא של המשפט ,הגענו להסכמות האלה .רק היום
בבוקר ,נכון גדי? רק ה יום בבוקר ,הודענו להם שאם הם לא חותמים על ההסכם,
זה יורד גם מסדר היום ,רק היום בבוקר הם חתמו על ההסכם .זו הזדמנות טובה
גם לעשות איזה צדק מינימאלי עם זוג נכים ,ככה שנמצא פה הרבה מאוד שנים,
וגם לדאוג שהאזור ה זה יפותח בצורה מכובדת וראויה בתוך הכניסה לעיר ,ובתוך
הכניסה לפסגת אונו ,שלא יהיה את הסלמס הזה וזהו.

גב' קניסטר כוכבה :

מה הפיקדון?

גב' ארבל ליאת:

מה הקשר של אליהו תמר ויהודה?...

מר ישראל גל :

אנחנו קשרנו אותם ,ואני אעשה את זה יותר מזה .אנחנו

נודע לנ ו הנושא של השוכרים ,ורצינו להבטיח גם את הפינוי שלהם .הם חותמים,
הם לא מקבלים שקל מהכסף הזה ,זה הכל .הם חותמים בשביל שהם מתפנים גם.
כי אם הם לא יתפנו ,מישהו לא יתפנה ,כל הרביעייה צריכה ללכת ,ב  4.7 -או ב 4.1 -
לבית משפט על ביזיון בית משפט בפסק דין בהסכמה .כן ,ג יל.
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מר מיכלס גיל :

 0שאלות .או שפה משהו השתבש בדפים שאתם צירפתם,

או שאני לא מבין את הסעיף .בעמ'  , 0בהסכם עם הנתבעים  0ו  , 1 -אני לא מבין מה
הולך פה .כתוב בעמ'  0בסעיף ב' "אין בביצוע התשלומים האמורים בסעיף 4
להסכם" .אני הולך לסעיף  4להסכם ,לא רואה שום תשלומ ים.

מר ישראל גל :

הם לא שותפים לתשלומים.

מר מיכלס גיל :

ישראל ,זה ההסכם שאתה רוצה שנאשר? אני לא מבין

את ההסכם .מה?

גב' ארבל ליאת:

אני בכוונה שאלתי בדיוק על זה ,כי מההסכם שאתם

העברתם לזה לא ברור.

מר מיכלס גיל :

לא ,את לא רואה .תסתכלי.

גב' ארבל לי את:

אני רואה.

גב' אלעני הס זוהר:

היא מדברת על אותו דבר.

מר גרשון טוסק:

גיל ,באיזה הסכם?

מר מיכלס גיל :

בהסכם עם ה  0 -דפים ,הסכם פשרה  . 0,0,1כתוב בעמ' 0

"אין בביצוע התשלומים על פי הוראות סעיף  4של הסכם זה" .סעיף  4של הסכם זה
מדבר על פינוי בכתב התביעה  .אבל הדבר השני שאני רוצה להבין ,לפי איזה חישוב
עשו את שווי דמי השכירות שאנחנו מאבדים ב  7 -שנים הקרובות.

מר ישראל גל :

הערכת שמאי גם כן.
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מר מיכלס גיל :

נו ,אז אני רוצה לדעת כמה סך הכל הפיצוי שמקבלים.

מר ישראל גל :

. ₪ 722,222

גב' ארבל ליאת:

אם קראת את זה ,יש להם גם אופציה עד ה , 47.40 -

להחליט שהם לא רוצים ,ואז הם מקבלים את הכל כסכום אחד .אם הם מקבלים
את הכל כסכום אחד .אם הם מחליטים שהם רוצים כן לקבל את זה ,הם יקבלו
 ₪ 002,222וזה יקוזז כדמי שכירות .ויש להם גם אפשרות אחרי חצי שנה ,להגיד
שהם רוצים לצאת .ה ם לא יהיו  7שנים .יראו שאין שם 'חייר' מהמקום הזה ,יגידו
'אנחנו רוצים להחזיר' ,אז הם מחזירים את הנכס ותיערך התחשבנות לפי חודשים.
זהו .זה מה שחשוב.

מר מיכלס גיל :

אתה משכיר להם את זה בעצם לפי החשבון שאתה

עושה ,ב  ₪ 0,547 -לחודש?

מר גדי לייכטר:

בדיוק.

מר מיכלס גיל :

וכמה משלמים הסודוך?

גב' ארבל ליאת:

מחיר למ"ר .מה זה משנה?

מר ישראל גל :

אותו מחיר בערך.

מר מיכלס גיל :

זה המחיר ,אותו דבר?

מר ישראל גל :

כן.
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מר נפתלי כהן :

הלו ,סודוך זה בנייה .זה קרוואן ,זו קראווילה.

מר יעקובי ירון :

אנחנו מדברים פה על פיצוי של חצי מיליון  ₪שווי.

אנחנו כל הזמן מדברים שאין כסף בעירייה .מאיפה אנחנו מתכוונים להביא את
הכסף הזה?

מר ישראל גל :

זה מהתב"רים.

מר מיכלס גיל :

איזה מבנה הם מקבלים? שצמוד לסודוך או שמהצד

השני שלו?

מר ישראל גל :

מאחורה.

מר מיכלס גיל :

לא ה בניין החדש?

מר גדי לייכטר:

יש אליפסה ,באליפסה יש מהצד.

גב' ארבל ליאת:

אלון ,איך אפשר מהיטלי השבחה לשלם פיצויים?

מר ישראל גל :

זה חלק מהפיתוח של האזור .אנחנו צריכים לפתח ,זה

חלק מהפיתוח .זה קרקע...

מר שי דבורה :

אני בעד לעזור לאיש הנכה צה"ל .אבל כ מו שאמרתי,

ההסכם הזה קצת לא נראה טוב ,בעדינות אני אומר את זה .יש פה הרבה דברים
שלא מובנים ,לא מקובלים .אי אפשר לבוא ולצפות מאיתנו בתוך  7דקות 42 ,דקות
של דיון ,לקבל החלטה של מאות אלפי שקלים .זה לא מכובד.
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מר ישראל גל :

אני חושב שקיבלת את החוזה הזה מראש ,י כולת לשאול

את אנשי המקצוע שלך .אבל אתה לא חייב.

מר שי דבורה :

אני מצטער.

מר ישראל גל :

בסדר ,אוקיי.

גב' אלעני הס זוהר:

יש לי שאלה ,מה הולכים לעשות באזור הזה?

מר ישראל גל :

תראי ,היו כמה רעיונות .דובר על מגרשי טניס בעבר,

דובר על פיתוח של חלק מהספורט ק .כשאנחנו נכין לזה תכנית רצינית ,אנחנו נבוא
להציג אותה .בעבר דובר על מגרשי טניס ,יכול להיות שזה יהיה ,יכול להיות שלא.
אנחנו בוחנים את כל העניינים .אני מביא לאישור את סעיף  , 1מי בעד?

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,מיכלס ,אלונה ,כוכבה וישראל.

מר ישרא ל גל :

מי נגד?

מר גדי לייכטר:

נגד :זוהר ,דנוך ,שי וליאת .מי נמנע? נמנע :יעקובי.

עו"ד אלון רום:

אני מעדכן שההסדר הזה הוא סביר .כמו שאמר שי

דבורה ,זה לאו דווקא הפתרון הטוב ,אבל הכי פחות גרוע.

מר מיכלס גיל :

זה הפתרון הכי זול?

עו"ד אלון רום:

הכי זו ל.
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(מדברים ביחד)
מר נפתלי כהן :

אני יכול לתקן ,אני אסביר לך .מי שהכניס אותו זה

המגרש ,לא אנחנו .זה המינהל הכניס אותנו...

מר מיכלס גיל :

 ...פלשו לשם ...רק כשהעירייה עשתה את התב"ע ,שכחו

אותו .לא דאגו לו.

מר גדי לייכטר:

אני מתקן ,ירון בעד

(מדברים ביח ד)

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר הסכמי פשרה:
א .עיריית קרי י ת אונו עם דותן יעל ויהודה.
ב .עיריית קרי י ת אונו עם אליהו תמר ויהודה.

בעד ( ) 5

ישראל גל ,נפתלי כהן ,משה דאלי ,גיל מיכלס ,אלונה בומגרטן,
כוכבה קניסטר ,ירון יעקובי.

נגד ( ) 1

.8

זוהר אל עני הס ,אביגיל דנוך ,שי דבורה ,ליאת ארבל.

אישור דירקטור בתאגיד מי אונו מר ישראל גל במקום מר אילן ג'ורג'י.

מר גדי לייכטר:

סעיף . 7

מר ישראל גל :

סעיף  – 7אני צריך לצאת החוצה.

(מדברים ביחד)
*** ישראל גל יצא מהישיבה ***
מר גדי לייכטר:

ראש העיר יצא מהישיבה ,נפתלי סגן ראש העיר ,בבקשה.
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גב' בומגרטן אלונה:

למה הוא יצא מהישיבה?

גב' אלעני הס זוהר:

אלונה ,תקראי את סדר היום.

מר מיכלס גיל :

הצביעו עליו לפני שנה ,לא עכשיו.

מר נפתלי כהן :

די ,בואו נהיה רציניים ,לא נעים.

מר שי דבורה :

מעבר לשאלה שא ין לי מושג מדוע...

גב' אלעני הס זוהר:

למה אילן ג'ורג'י לא אושר?

גב' ארבל ליאת:

אבל שי מדבר.

*** ליאת ארבל יצאה מהישיבה ***
מר שי דבורה :

חברים ,תראו ,הנושא הזה במיוחד ,ואני פעיל בו ,יש לי

כמה מילים ,חבל שראש העיר לא נמצא ,אבל הוא ישמע את זה בפרוטוקו ל .קודם
כל ,אין לי מושג מדוע ג'ורג'י לא אושר ,שהוא כבר היה שנים ,או שהוא התפטר.
לא כתוב פה ,לא מובן .והיה מן הראוי שנדע מדוע הוא מחליף אותו ,ישראל את
ג'ורג'י .ג'ורג'י ,אני חושב שהיה בסדר ,עשה תפקידו .אני ,כפי שאתם יודעים,
התנגדתי להקמת התהליך .אני חושב שממ שיכים את העוולה ,מנציחים את התאגיד
הזה .אני ציפיתי שיש ראש עירייה חדש ,וולקאם ,בכבוד .נבחר אדם באמת בהרבה
קולות ,אני חושב שהיה צריך לבוא ולהגיד 'אני מוותר על התפקיד הזה ,מוותר על
התאגיד ,סוגרים את התאגיד ,יש אפשרויות ,יש הסכמות.

מר מיכלס גיל :

שי ,זה לא בידיים שלנו.

05

עיריית קריית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 02/41

מר שי דבורה :

ידידי ,תן לי את הדקות שלי .אני הפרעתי לך אי פעם,

גיל?

מר מיכלס גיל :

לא .אני מתנצל.

מר שי דבורה :

אני עומ ד אחרי הדברים שאני אומר ,שאפשר מבחינה

חוקית משפטית לסגור את התאגיד ,הכל שאלה של מדיניות ,של רצון .אינני יודע
מדוע מבקש ים להמשיך את התאגיד הזה .המחאה שלי ,של הפעילים ,מבחינה
ציבורית ,עוד מעט תתחיל בנושא הזה כמו שאומרים – נגד ראש עירייה שמכהן ,מן
הסתם .לא סיימתי ,נכבדי .תן לי את ה  42 -דקות שלי ,גיל.

גב' אלעני הס זוהר:

די ,תכבדו את הבן אדם.

מר נפתלי כהן :

אני ממש מבקש ,חב ר'ה .לא להפריע לו .בואו נכבד אחד

את השני.

מר שי דבורה :

כשבאו ואמרו נגד ראש העירייה הקודם שהביא את

התאגיד הזה במהירות ,אני ראיתי את זה בעין לא יפה ,התנגדתי .באמת אני עד
היום לא מבין מדוע היינו מהחלוצים להביא את התאגיד הזה .למרות שיש רשויות
רבות שלא הביאו את זה ותושבים שלהם משלמים מחירים נמוכים מאוד יחסית
אלינו .לא ניכנס לפרטים עכשיו מדוע .אני חושב ,היה מן ההיגיון לבוא ולומר
'חברים ,התחלף ראש עירייה ,הנה אני בא חדש ,אני מבטל את התאגיד הזה ,מחזיר
את האחריות לעירייה' .אני רואה ראש עירייה מחליף חבר ועדה? זאת אומרת,
שלא רק שהוא לא רוצה לסגור את זה ,אלא מתאים לו הדבר הזה .צר לי לומר
שאני מאוכזב מהקטע הזה .אני לא אומר שאין לו דברים טובים לישראל ,אבל
בהחלט בנושא הזה ,אני לא מקבל את זה ,אני מאוד מאוכזב ,ברמות חבל על הזמן.
אני לא מקבל את זה שראש עירייה ,במקום לדאוג לתושבי קרית אונו ולבטל את
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התאגיד הזה – להשאיר אותו עוד ועוד ועוד .להיות יו"ר התאגיד או חבר התאגיד.
אז אני בהחלט מתנגד לזה ,לכל התאגיד ,למינוי של ישראל ,לא באופן אישי ,אלא
באופן רעיוני .אני מצפה מכל חברי המועצה שיפעילו לחץ על ראש העירייה לסגור
את התאגיד ,תו דה.

מר מיכלס גיל :

קודם כל אני מצטרף לתחילת דבריו של שי ,שתאגיד

המים הזה הוא צרה צרורה .הוא צרה צרורה בכל מדינת ישראל ,לא רק אצלנו.
ואני מקווה שכמו שהיינו חלוצים בהקמתו ,אנחנו נהיה גם חלוצים בפירוקו .הרי
שי ,מה לעשות ,שזה לא בידיים שלנו ,יש מדינת ישראל.

מר שי דבורה :

תרשה לי לחלוק עליך.

מר מיכלס גיל :

אני אומר לך שמידיעה אישית ראש העיר -

מר נפתלי כהן :

דבר אליי ,גיל.

מר מיכלס גיל :

ראש העיר ישמח מאוד להיות זה שיפרק את התאגיד

הזה ,והמינוי שלו לא קשור לאם אפשר לפרק אותו או לא .אני יכול להגיד לך,
שהיה ותקציב מדינת ישראל יעבור והממשלה הזאת תשרוד ,אז לפחות המפלגה
שאני מייצג פה ,פועלת בצורה די נחרצת כדי לגרום -

גב' בומגרטן אלונה:

לעשות מע"מ אפס.

מר מיכלס גיל :

מע"מ אפס תירגעי .לפרק את התאגידים .וזה אמנם לא

בסמכות משרד האוצר בלבד ,אבל שר האוצר מתכוון לפ ע ול נחרצות כדי לפרק את
התאגידים.
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מר גרשון טוסק:

לאחד ,לא לפרק.

מר מיכלס גיל :

אתה אומר .ולכן ,ההחלטה אם למנות את ראש העיר או

לא למנות אותו ,א' – זה טוב שהוא ינהל ,הוא מנהל את העיר ,שינהל גם את
התאגיד ,שיהיה לפחות בזה שמנהלים אותו.

גב' אלעני הס זוהר:

אני חושבת שזו אמירה .להיות יו"ר התאגיד זו אמירה.

מר נפתלי כהן :

סליחה ,דו שיח בחוץ ,אני מבטיח לכם קפה עליי.

מר יעקובי ירון :

אני חושב שדי יש הסכמה שזו המצאה מיותרת של

ממשלת ישראל ,שזה אמצעי להטיל על התושבים רק עוד מס .קודם לא שילמנו
מע"מ על המים ,עכשיו כן משלמים מע"מ על המים .כחלק מהקטע ,אם אנחנו
רוצים לבטל את התאגיד ,מן הראוי שמישהו בעל תפקיד בעירייה כבר ייקח את
התפקיד הזה .במקום שנמנה עוד מישהו מבחוץ ונחזק אותו בעוד אנשים .ככל
שיהיו יותר אנשים בתוך העירייה ,לאט  -לאט זה יתמזג יחד עם העירייה ,וברגע
הראשו ן שנוכל לבטל את התאגיד ,אני מאמין שנעשה את זה .אני חושב שאם שר
האוצר שלך ייתן מע"מ אפס על המים ,זה גם יוכל להועיל.

גב' בומגרטן אלונה:

שי אמר דבר נכון ,יהיו לו אפס מנדטים כנראה בפעם

הבאה.

מר מיכלס גיל :

אני לא דואג.

גב' בומגרטן אלונה:

אפילו הבנות שהצב יעו לו בגלל שהוא חתיך ,כבר לא

יצביע.
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מר מיכלס גיל :

רק אחרי שאני אמות או אתפטר...

גב' קניסטר כוכבה :

אני רוצה כן לציין נקודה מאוד חשובה ,וזו דעת הקהל

והתושבים בעיר .ממורמרים ,מדופרסים מהנושא הזה של המים .אין בית שאני לא
עוברת ,או שאין אדם שלא פוגש אותי בכביש ,וצריך לתת את הדעת על הנושא
הזה .וכפי שהגדרנו ,כפי שהיינו חלוצים ,תקופת החלוציות פגה .קיבלנו את
החלוציות הראשונה ,עכשיו אני חושבת שצריך לתת את הדעת איך להיפרד יפה
מהצרה הזאת .זוהי צרה שאנחנו לא נוכל להתמודד מול התושבים אם נקבל אותה.

מר נפתלי כהן :

סליחה ,אני אגיד  0מילים ברשותכם .באמת ,בואו

נסכם .זה לא הדיון אם לבטל את תאגיד המים .שימו לב שגלשנו לתאגיד המים אם
לבטל או לא לבטל .קודם כל ,כולנו רוצים שלא יהיה פה תאגיד מים ,שיחזור מה
שהיה בעבר .מאחד וזה חוק ,אנחנו לא מפרי חוק ,אין בידינו אלא לפעול בכנסת ,
להפעיל את ההשפעה.

מר שי דבורה :

אתה טועה.

מר נפתלי כהן :

תקשיב ,חוק זה חוק ,אני לא יכול להפר את החוק.

מר שי דבורה :

אז אתה טועה.

מר נפתלי כהן :

סליחה ,ידידי ,אני לא הפרעתי לך בבקשה.

מר שי דבורה :

אתה לא הפרעת לי ,אבל אתה טועה ומטעה .מה אתם

מדבר ים שאי אפשר? אני אומר לכם שאפשר.
(מדברים ביחד)
גב' אלעני הס זוהר:

יש רשויות שאין בהן תאגיד.
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מר נפתלי כהן :

זוהר ,אני אעבור להצבעה .סליחה ,חבר'ה .אם אתם

רוצים סקירה על נושא תאגידי המים ,להזכירכם ,כשאני אחזתי אז בתיק הזה
בתקופת מר נשרי ,עשיתי עבודה יסודי ת .לא התלהבתי ...תאגיד מים ,זה נכפה
עלינו .זה שהיה ראש העיר הקודם ,היה החלוץ בנושא הזה ,זה מה שיש לנו עכשיו,
וזה לא רלוונטי .אנחנו עכשיו מצביעים על דירקטור .לגבי אילן ,מטעמים אישיים
שלו ,הוא לא רוצה להיות שם.

גב' אלעני הס זוהר:

איזה טעמים?

מר נפתלי כהן :

טעמים אישיים שלו.

גב' קניסטר כוכבה :

צנעת הפרט ,כבודו במקומו מונח.

גב' אלעני הס זוהר:

הוא ביקש?...

מר נפתלי כהן :

אני לא נכנס מטעמים אישיים ולא רוצה להרחיב את

הדיבור .מי בעד ,מי נגד? קדימה.

גב' אלעני הס זוהר:

הוא עבר את ועדת ברנר?

מר נפתלי כהן :

אני לא נכנס לטעמים אישיים .מה ,אני חוקר פרטי?

גב' אלעני הס זוהר:

אוקיי ,אני סתם רוצה לדעת.

מר נפתלי כהן :

מי בעד ,מי נגד?
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גב' אלעני הס זוהר:

רגע ,אני רוצה להתייחס.

גב' בומגרטן אלונה:

אני לא דיברתי.

מר נפתלי כהן :

מה לא דיברת? דיברת.

גב' בומגרט ן אלונה:

אני לא אמרתי כלום ,סיננת אותי.

גב' אלעני הס זוהר:

תן לי לסיים בבקשה .אני רוצה להתייחס לזה שישראל

יהיה יו"ר תאגיד המים .אני חושבת שזו תהיה אמירה שהוא כאילו בעד .אני לא
חושבת שזה התפקיד שלו להיות שם.

מר נפתלי כהן :

מי?

גב' אלעני הס זוהר:

ישראל .פה ביקשתם למנות את ישראל במקום ג'ורג'י,

נכון?

מר נפתלי כהן :

אוקיי.

גב' אלעני הס זוהר:

אני חושבת שזה לא רעיון טוב.

מר נפתלי כהן :

ההיפך...

מר דאלי משה:

אולי אם הוא יישב שם כיו"ר ,הוא יוכל להזיז דברים

שם.

מר יעקובי ירון :

למה היא אומרת את זה? יכ ול להיות שהיא אומרת
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דברים...

מר נפתלי כהן :

סליחה ,סליחה ,אני שמעתי את דעתך ,זה בסדר .אני

רוצה להגיד לך משהו .בהרבה ערים ראש העיר הוא יו"ר התאגיד ,לא חבר התאגיד.
וההיפך ,אם הוא יכול לנהל עיר ,קל וחומר הוא יכול לנהל תאגיד ,עם כל הכבוד.
תהיו רציניים.

מר שי דבורה :

אף אחד לא התכוון לנושא הזה הפרסונאלי ,באמת ,מה

זה קשור?

גב' דנוך אביגיל:

לא ,לא .אבל השאלה אם המגמה היא לסגור את התאגיד

או לא לסגור את התאגיד.

מר נפתלי כהן :

אני הראשון וראש העיר שלנו מר ישראל גל ,הוא

הראשון שיהיה מוכן לסגור.

גב' דנוך אבי גיל:

יפה ,אז למה לא נעשה את כל ההליכים כדי לנסות

לסגור את התאגיד?

מר מיכלס גיל :

אבל זה חוק מדינה ,זה לא שייך אלינו.

(מדברים ביחד)
מר נפתלי כהן :

סליחה ,מי בעד? מי נגד?

גב' בומגרטן אלונה:

רגע ,אני לא דיברתי עוד.

מר ישראל גל :

אז תדברו ,שישראל ייכנ ס.
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גב' בומגרטן אלונה:

מה שאני רוצה להגיד ,קודם כל אני רוצה להודות מאוד

לאילן ג'ורג'י שמילא תפקידו בצורה מאוד יפה בקדנציה הקודמת ,וחבל לי מאוד
שהוא לא ממשיך בקדנציה הזאת .עכשיו שי דבורה ,אתה יודע שאני מאוד מעריכה
אותך ,אני יודע שאתה גם משפטן בהשכלתך ,ואני שואלת אותך ,אם אתה היית
ראש העיר ,אתה היית פועל בניגוד לחוק? לא .יש פה חוק למרבה הצער כמו חוקים
רבים אחרים שאנחנו לא אוהבים.

מר שי דבורה :

את מאלצת אותי להשיב לך.

גב' בומגרטן אלונה:

ואין מה לעשות זוהר ,אביגיל.

גב' אלעני הס זוהר:

למה? יש ערים שאין בה ן.

מר מיכלס גיל :

איזה ערים? איזה ערים?

גב' בומגרטן אלונה:

יש פה חוק שצריך לכבד גם אם אנחנו לא אוהבים אותו.

אני רוצה להזכיר פה לכולכם ,שראש העיר הקודם ,למרבה הצער היה הראשון
שהקים את התאגיד הזה.

מר מיכלס גיל :

למרות שהמלצתי לו לא לעשות את זה.

גב' ב ומגרטן אלונה:

ראש העיר למשל של רמת גן ,צבי בר ,הוא התנגד ,והוא

הקים אותו ...עיריית רמת גן ,לא כמו קרית אונו ,הרבה יותר גדולה מקרית אונו,
הוא לא הקים את התאגיד אלא רק בסוף .ואנחנו שילמנו על זה התושבים מחיר
יקר מאוד.

גב' אלעני הס זוהר:

כולנו משלמים על זה.
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גב' בומגרטן אלונה:

שהבוס שלכם רץ ראשון להקים את התאגיד הזה.

גב' אלעני הס זוהר:

בסדר ,אז עכשיו יש בוס חדש .אמרתי לך ,זה לא

רלוונטי מה היה.
(מדברים ביחד)
מר שי דבורה :

נפתלי ,רק להגיד משהו לאנשים שהעירו פה .אני אמרתי,

הדברים פה מוקלטים ,אני עומד מאחורי הדברים שלי .אפשר בהחלט לבטל את
התאגיד מבחינה משפטית ,אמרתי את זה קודם ,זו פעם שנייה אני אומר את זה.

מר נפתלי כהן :

חבר'ה ,אני מבקש ,נו באמת .שי 0 ,מילים ביקשת.

גב' בומגרטן אלונה:

זה קל להגיד את זה ...אופוזיציה.

מר שי דבורה :

איזה אופוזיציה? זה לא רל וונטי .את יודעת שזה לא

רלוונטי .את יודעת שזה לא מכובד לומר שזו אופוזיציה?

מר יעקובי ירון :

אולי יש לו רעיון טוב.

מר שי דבורה :

זה ממש לא מכוד להגיד את זה .זה מעליב את

האינטליגנציה שלנו ,באמת .זה לא יפה ,כי את לא יודעת את הנתונים .החוק
מאפשר...

גב' בו מגרטן אלונה:

אני מבקשת ששי יראה לנו איפה כתוב בחוק שאפשר

לבטל את התאגיד.

מר נפתלי כהן :

אוקיי ,תודה רבה .מי בעד?
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מר שי דבורה :

תרשי לי .נפתלי.

מר נפתלי כהן :

סליחה שי ,זהו מספיק.

מר שי דבורה :

אז אני  42דקות בנמנע.

מר נפתלי כהן :

אני מאוד מודה לך  .שמתי.

מר שי דבורה :

יש לי  42דקות בנמנע ,אין בעיה.

מר נפתלי כהן :

במה?

מר שי דבורה :

בנמנע.

מר נפתלי כהן :

תעשה מה שאתה רוצה .אני מאוד מעריך ,תודה רבה .מי

בעד ,מי נגד?

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,מיכלס ,אלונה וכוכבה.

מר נפתלי כה ן :

מי נגד? אין .נמנעים? שי.

מר שי דבורה :

אני רוצה לנמק ,ודאי .תראו ,חברים .קודם כל ,כמובן

למרות התנגדותי לתאגיד ,ג'ורג'י מילא את עבודתו נאמנה ,עשה עבודה טובה מאוד
וצריכים להודות לו .חברים ,אני ממש לא מקבל את כל הערות הביניים .זה לא
עובד עליי ,לא עושה ע ליי רושם .תגידו מה שאתם רוצים ,זה חוקי ,לא חוקי .מה
השטויות האלה ? אם זה לא היה חוקי לבטל ,הייתי אומר לכם שזה חוקי? מספיק
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עם השטויות האלה ,סלחו לי .אתם מטעים וטועים .אני עושה בדבר הזה שנים
רבות ,אני פעיל עם כמה ארגונים ארציים .אתם באים ואומרים פה דברים לא
נ כונים .אפשר אם רוצים ,זה הכל .אפשר לבטל את זה וצריך לבטל את התאגיד
הזה .ואני קורא לראש העירייה שלנו ישראל גל ,לבטל את התאגיד.

*** ישראל גל חזר לישיבה ***
מר ישראל גל :

תודה.

גב' בומגרטן אלונה:

ישראל ,אני רציתי להודות לג'ורג'י על תקופה מאוד

יפה.

*** ליאת ארבל חזרה לדיון ***
מר נפתלי כהן :

רגע ,מה הצבעת את?

גב' ארבל ליאת:

אני יצאתי בשביל לא להצביע.

מר נפתלי כהן :

למה?

גב' ארבל ליאת:

כי כל מה שקשור לתאגיד המים ,אני לא בעד.

מר נפתלי כהן :

את בניגוד עניינים?

גב' ארבל ליאת:

אני בניגוד עניינים ,כן .לאבא שלי גם יש תאגיד מים.

מר נפתלי כהן :

לא ,יש לך אולי קרבה לראש העיר.

גב' ארבל ליאת:

איזה ניגוד עניינים יכול להיות לי ,נפתלי בתאגיד המים?
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שאלה חכמה.

גב' אלעני הס זוהר:

אני יכולה לחשוב רק על אחד.

מר ישראל גל :

נפתלי ,ניהלת את הסעיף הזה ,הרבה זמן לקח לך.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר דירקטור בתאגיד מי אונו מר ישראל גל
במקום מר אילן ג'ורג'י.

בעד ( ) 6

נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס,

אלונה בומגרטן,

כוכבה קניסטר.
נגד ( ) 2
נמנע ( ) 0

.6

שי דבורה  ,אביגיל דנוך ,זהר אלעני הס.

החלפת חברים בוועדות:
א .מתנ"ס –

אופיר רובין במקום עו"ד אורי עוז נפתלי.
עו"ד רז נפתלי במקום הגב' אדריאנה שוולב.
אורלי נחום במקום מר מיכ א ל ישראל פרטוש.

ב .מינהל נשים – עו"ד אורי עוז במקום גב' אירית מיטראן.
ג .תאגיד מים – שירלי בן שטרית דלל.
ד .חבר ה כלכלית – אבי יעקובי במקום ז'נט נוסבאום.
ע ידו קרצ'מר במ ק ום מירב אלחנתי עזרי.

מר גדי לייכטר:

סעיף הבא – סעיף  , 6החלפת חברים בוועדות .רק יש

תיקון בתאגיד המים ,עו"ד אהובה זהבי.

גב' ארבל ליאת:

מה? עוד פעם.
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מר גדי לייכטר:

בסדר היום מופיע בתאג יד המים שירלי בן שטרית דלל.

אז אנחנו מורידים אותה מהתאגיד ,ובמקומה עו"ד אהובה זהבי .בחברה הכלכלית,
אנשים שמופיעים :אבי יעקובי במקום ז'נט.

גב' ארבל ליאת:

אני מבקשת להפריד בין הסעיפים ,כי מה שקשור

לתאגיד אני לא מצביע.

מר ישראל גל :

אה ,אוקיי.

מר גדי ליי כטר:

בסדר ,בהצבעה נעשה את זה.

מר ישראל גל :

רגע ,בוא נצביע על אהובה זהבי לתאגיד המים .מי בעד?

מר גדי לייכטר:

רגע ,צריך לספור או שכולם פה אחד?

מר שי דבורה :

אני לא משתתף בזה.

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,מיכלס ,אלונה ,כוכבה

וישראל .בע ד תאגיד המים.

גב' דנוך אביגיל:

 ...לא מצביעה...

מר נפתלי כהן :

 ...חצופה ,אל תדליקי אותי ,תתביישי לך.

גב' דנוך אביגיל:

אני לא רוצה להצביע בשבילה.

מר נפתלי כהן :

מי הקים אותו ראשון במדינה.
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גב' דנוך אביגיל:

אבל הוא אמר את השם.

מר ישראל גל :

היא לא רוצה להצביע בשבילה ,נו.

גב' דנוך אביגיל:

מה אתה רוצה?

מר גדי לייכטר:

מי נגד עו"ד אהובה זהבי בתאגיד? אין נגד .מי נמנע?

נמנעים :זוהר.

גב' דנוך אביגיל:

אני נגד.

מר גדי לייכטר:

אוקיי .דנוך נגד ,ונמנעים :זוהר.

מר נפתלי כהן :

ותרשום ששני החברים שיצאו החוצה לא השתתפו.

מר גדי לייכטר:

לא השתתפו ,ליאת ושי .זה לגבי התאגיד.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות:
ג .תאגיד מים – עו"ד אהובה זהבי.

בעד ( ) 5

ישראל גל ,נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס,
אלונה בומגרטן ,כוכ בה קניסטר.

נגד ( ) 4

אביגיל דנוך.

נמנע ( ) 4

זהר אלעני הס.

מר גדי לייכטר:

לגבי תיקון בחברה הכלכלית .אנחנו מוסיפים למה

שמופיע פה.
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גב' אלעני הס זוהר:

רגע ,יש לי שאלה ,עידו קרצ'מר הזה שמתמנה לחברה

הכלכלית ,יש לו איזה עניין? יש לו איזה דירה בפרויקט תמ"א ? 0

מר נפתלי כהן :

אני בשוק ,אני לא מאמין .די.

גב' אלעני הס זוהר:

סליחה ,נפתלי .בוא לא נרד עכשיו ...בסדר?

מר נפתלי כהן :

לא ,מה זה הדברים האלה? זו שאלה מיותרת אם יש לו

או אין לו.

גב' אלעני הס זוהר:

אני שואלת אם יש לו איזושהי עניין לבחור הזה ,לעידו,

לה יות בחברה הכלכלית ,זה הכל.

מר ישראל גל :

בחור מוכשר ,עו"ד צעיר .למיטב ידיעתי אין לו דירה.

גב' אלעני הס זוהר:

אפשר לבדוק את זה?

מר נפתלי כהן :

לא ,זה לא רלוונטי.

מר ישראל גל :

לא ,אנחנו מצביעים.

מר גדי לייכטר:

אוקיי ,בחברה הכלכלית -

גב' בומגרטן א לונה:

רגע ,על מה אתה מצביע? א' לא היינו .למה התחלת מ -

ד'?
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מר גדי לייכטר:

תנו לי להסביר .יש לכם סדר היום ,תסתכלו רגע בבקשה

מה מונח מול עיניכם .בתאגיד המים הצבענו ,אנחנו עשינו שינוי ,ירדה גב' שירלי
בן שטרית ובמקומה הצבענו על עו"ד אהובה זהבי .בחברה הכלכלית ,כל השמות
שמופיעים נשארים ,ואנחנו מוסיפים את בן שטרית דלל שרלי.

גב' ארבל ליאת:

במקום מי?

מר גדי לייכטר:

עכשיו צריך להצביע.

מר מיכלס גיל :

צריך למנות את הגזברית כבר לבריכה באותו סיבוב.

מר ישראל גל :

כשהיא תיכנס לתפקיד נכניס אותה לבריכה .בואו אני

אע שה לכם את זה קל ,תן לי גדי .אם לא תפריעו עכשיו ,תבינו את הכל .אופיר
רובין במקום עוז אורי.

גב' בומגרטן אלונה:

אני יוצאת חוצץ .אורי מצוינת.

מר ישראל גל :

בסדר ,אבל יש בעיה עם הוועדה ,מה שנקרא כל מיני

דברים משוגעים.

גב' בומגרטן אלונה:

איזו קרבה יש?

מר ישראל גל :

פוליטית .פסלו אותה .אפשר ללכת להגיש בג"צ שייגמר

אחרי הבחירות הבאות ,וכבר אז יהיו חברים אחרים או אותם חברים או הכל .או
שאפשר עכשיו עם ועדת ברנר ,כל השינויים האלה נובעים בעקבות ועדת ברנר.

גב' אלעני הס זוהר:

זאת אומרת ,הם לא אישרו אותם?
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מר ישרא ל גל :

כן.

מר נפתלי כהן :

בגלל קרבה משפחתית אולי.

מר ישראל גל :

את מביעה ...את יכולה לכתוב מכתב לוועדת ברנר

רבותיי ,אני רוצה להגיד לכם משהו.

מר מיכלס גיל :

העברנו אותה למנהלת נשים...

מר ישראל גל :

אפשר ללכת לבג"צ על הנושא של ועדת ברנר ,מי שירצה,

שי עשה את זה .אני מניסיוני ,בלתי אפשרי ,נמשך הרבה מאוד זמן .לכן עושים את
ההחלפות האלה ,כדי למלא את החברים כמו שצריך .השינויים האלה באו בשל אי
ההבהרה בוועדת ברנר .נקודה .זהו.

גב' אלעני הס זוהר:

הנציגים האלה הם מזוהים פוליטית?

מר ישראל גל :

לא.

גב' ארבל ל יאת:

מי אמר לא?

מר מיכלס גיל :

אני אומר לא.

גב' ארבל ליאת:

אה ,אופיר רובין לא מזוהה פוליטית? באמת?

מר ישראל גל :

כן.
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גב' ארבל ליאת:

אופיר רובין לא מזוהה פוליטית?

מר ישראל גל :

לא.

גב' ארבל ליאת:

אופיר רובין הוא יש עתיד .מי אמר שהוא לא?...

מ ר מיכלס גיל :

גם את יש עתיד.

גב' ארבל ליאת:

לא ,אני לא.

מר מיכלס גיל :

בדיוק כמוהו.

גב' ארבל ליאת:

אתה בדקת?

מר מיכלס גיל :

הוא לא שילם בדיוק כמוהו.

גב' אלעני הס זוהר:

המבקר והיועץ המשפטי...

(מדברים ביחד)
מר ישראל גל :

גיל ,אני מבקש לא לענות .הם יכולים להגיד את ההערות

שלהם מה שהם רוצים.

גב' ארבל ליאת:

זה חוסר תום לב להגיד שאופיר רובין הוא לא יש עתיד.

מר ישראל גל :

תודה.

גב' ארבל ליאת:

אתה יודע מה ,זה אפילו שקר.
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מר ישראל גל :

גיל ,נגמר .הם יכולים להגיד שהם פוליטיים מה שהם

רוצים.

גב' אלעני הס זוהר:

אתם אומרים שהם לא פוליטיים?

מר ישראל גל :

אני לא אומר כלום.

גב' אלעני הס זוהר:

אם הם פוליטיים אז מגיע לאופוזיציה  0נציגים.

מר ישראל גל :

מי בעד לאשר את אופיר רובין במקום אורי עוז נפתלי?

תרשום בבקשה :ישראל ,נפתלי ,דאלי ,ירון ,גיל ,אלונה  ,כוכבה .מי נגד? מי נמנע.

מר גדי לייכטר:

החלטה :

נמנעים :זוהר ,דנוך ,שי וליאת.

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות:
א .מתנ"ס – אופיר רובין במקום עו"ד אורי עוז נפתלי.

בעד ( ) 5

ישראל גל ,נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס,
אלו נה בומגרטן ,כוכבה קניסטר.

נגד ( ) 2
נמנע ( ) 1

זוהר אלעני הס ,אביגיל דנוך ,שי דבורה ,ליאת ארבל.

מר ישראל גל :

אוקיי ,מינהלת הנשים.

מר מיכלס גיל :

רגע ,יש לך עוד אחד שם.

מר ישראל גל :

סליחה ,עו"ד רז אורי במקום הגב' אדריאנה שוולב .כן,

מה זה? באיזה תפק יד?
15

עיריית קריית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 02/41

מר גדי לייכטר:

גם במתנ"ס.

מר ישראל גל :

תודה רבה ,מי בעד?

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,מיכלס ,אלונה ,כוכבה

וישראל.

מר ישראל גל :

מי נגד?

מר גדי לייכטר:

נגד אין.

מר ישראל גל :

מי נמנע?

מר גדי לייכטר:

 1נמנעים.

החלטה :

הוחל ט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות:
א .מתנ"ס – עו"ד רז נפתלי במקום הגב' אדריאנה שוולב.

בעד ( ) 5

ישראל גל ,נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס,
אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר.

נגד ( ) 2
נמנע ( ) 1

זוהר אלעני הס ,אביגיל דנוך ,שי דבורה ,ל יאת ארבל.

גב' אלעני הס זוהר:

רגע ,אני רוצה ,אפשר?

מר ישראל גל :

גמרנו ,את יכולה להגיד מה שאת רוצה.
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גב' אלעני הס זוהר:

אני רוצה ...את היועץ המשפטי ואת המבקר לבדוק את

הנושא הזה משום שאנחנו לא קיבלנו נציגים במתנ"ס.

מר ישראל גל :

קיבלתם מספיק...

גב' אלעני הס זוהר:

לא קיבלנו נציגים במתנ"ס.

מר ישראל גל :

אדוני ,אני חייב להגיד שזו הטעייה .אדוני היועץ

המשפטי ,אתה לא היית פה .הם ...על הדברים האלה .הנושא הזה נבדק .נמסרה
להם תשובה על ידי היועצת המשפטית .נמסרה להם תשובה.

גב' אלעני הס זוהר:

אבל אם הם מזוהי ם פוליטית?

מר ישראל גל :

אני לא ממחזר חומר יותר .נגמר .לא ממחזר .אתם

יכולים להמשיך לכתוב מכתבים ,כתבתם מכתבים ,קיבלתם תשובה מהממונה על
המחוז ,מהסגן של הממונה על המחוז ,הייתם אצלם .זה אותו הדבר .הלאה ,תודה
רבה .אורלי נחום במקום ישראל פרטוש .מי בעד?

מר גד י לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,מיכלס ,אלונה ,כוכבה

וישראל.

מר ישראל גל :

החלטה :

תודה רבה .מי נגד? מי נמנע?  1נמנעים .תודה רבה.

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות:
א .מתנ"ס – אורלי נחום במקום מר ישראל פרטוש.

בעד ( ) 5

ישראל גל ,נפתלי כהן  ,משה דאלי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס,
אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר.
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נגד ( ) 2
נמנע ( ) 1

זוהר אלעני הס ,אביגיל דנוך ,שי דבורה ,ליאת ארבל.

מר ישראל גל :

מינהלת נשים .עו"ד אורי עוז נפתלי במקום אירית

מיטראן.

גב' דנוך אביגיל:

לא מכירה...

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,מיכלס ,דנוך ,אלונה ,כוכבה

וישראל .מי נגד? מי נמנע?  0נמנעים :זוהר ,שי וליאת.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות:
ב .מינהל נשים – עו"ד אורי עוז במקום גב' אירית מיטראן.

בעד ( ) 5

ישראל גל ,נפתלי כהן ,משה דא לי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס,
אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,אביגיל דנוך.

נגד ( ) 2
נמנע ( ) 0

זוהר אלעני הס ,שי דבורה ,ליאת ארבל.

מר ישראל גל :

חברה כלכלית :אבי יעקובי במקום ז'נט נוסבאום.

מר יעקובי ירון :

תגיד להם מי זה.

מר ישראל גל :

אבי יעק ובי ,אביו של גלעד יעקובי שנפל במלחמת צוק

איתן .עידו קרצ'מר במקום מירב אלחנתי ,ושירלי בן שטרית דלל במקום גרשון .מי
בעד?

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,גיל ,אלונה ,כוכבה וישראל.
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מר ישראל גל :

מי נגד?

מר גדי לייכטר:

אין .מי נמנע? . 1

מר ישר אל גל :

 1נמנעים .תודה רבה.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות:
ד .חברה כלכלית – אבי יעקובי במקום ז'נט נוסבאום.
ע י דו קרצ'מר במקום מירב אלחנתי עזרי.
שירלי בן שטרית דלל במקום גרשון טוסק.

בעד ( ) 5

ישראל גל ,נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס,
אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר.

נגד ( ) 2
נמנע ( ) 1

.7

זוהר אלעני הס ,אביגיל דנוך ,שי דבורה ,ליאת ארבל.

אישור לגב' חן ארד ,מנהלת היח' למניעת סמים ואלכוהול ותכנית עיר
ללא אלימות לעבוד כמרצה במסגרת עיר ללא אלימות.

מר ישראל גל :

סעיף  – 5אישור לגב' חן ארד להרצות  1שעות.

מר גדי לייכטר:

במסגרת עיר ללא אלימות.

מר ישראל גל :

אפשר לאשר את זה פה אחד?

מר גדי לייכטר:

פה אחד.
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מר ישראל גל :

החלטה :

פה אחד ,תודה רבה .נימק,

הוחלט פה אחד לאשר לגב' חן אר ד ,מנהלת היח' למניעת סמים
ואלכוהול ותכנית עיר ללא אלימות לעבוד כמרצה במסגרת עיר ללא
אלימות.

בעד

.5

פה אחד.

אישור הסמכת מפקח לשיטור עירוני ,ת.ז 824245555 .אייל שרביט.

מר ישראל גל :

אישור הסמכת מפקח לשיטור עירוני .מי בעד?

גב' ארבל ליאת:

הוא עובד כ בר?

מר גדי לייכטר:

לא.

מר ישראל גל :

עוד לא עובד.

גב' אלעני הס זוהר:

תושב קרית אונו?

מר ישראל גל :

לא .אין לנו ,במפקחים...

מר גדי לייכטר:

אחד שאישרנו בפעם הקודמת עזב .זה במקומו.

מר ישראל גל :

אנחנו לא מאשרים בפיקוח כמעט ,חוץ ממה שהיה -

מר גד י לייכטר:

זה לשיטור העירוני.
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מר ישראל גל :

מי בעד? פה אחד.

מר שי דבורה :

לא פה אחד ,אני נמנע.

מר ישראל גל :

כן ,כן ,הוא תמיד...

מר שי דבורה :

אני נמנע בגלל ריבוי הסמכויות שאתם נותנים...

מר גדי לייכטר:

אוקיי ,שי נמנע.

החלטה :

הוחלט ברוב ק ולות לאשר הסמכת מפקח לשיטור עירוני ,ת.ז.
 824245555אייל שרביט.

בעד ( ) 42

ישראל גל ,נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס,
אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,ליאת ארבל ,זוהר אלעני הס,
אביגיל דנוך.

נגד ( ) 2
נמנע ( ) 4

.5

שי דבורה.

הודעה איש ית של חברי מועצה.
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מר ישראל גל :

הודעה אישית – יעל הלכה.

סיום הישיבה !

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות
.2

אישור העסקת גב' ססי טירנה כגזברית העירייה בחוזה אישי בגובה
 58%-58%משכר בכירים באישור משרד הפנים.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר העסקת גב' ססי טירנה כגזברית העירייה
בחוזה אישי בגובה  58%-58%משכר בכירים באישור משרד הפנים.

בעד
.3

פה אחד.
קביעת מורשי חתימה בכל מסמכי הרשות:
א .ראש העיר מר ישראל גל ובהיעדרו סגן ומ"מ מר רון מלכה.
ב .ה גזברית גב' ססי טירנה עם כניסתה לתפקיד ובהיעדרה סגנית
הגזברית גב' סיוון דדון עמרה.
77

עיריית קריית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 02/41

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר קביעת מורשי חתימה בכל מסמכי הרשות :א.
ראש העיר מר ישראל גל ובהיעדרו סגן ומ"מ מר רון מלכה.
ב .הגזברית גב' ססי טירנה עם כניסתה לתפקיד ובהיעדרה סגנית
הגזברית גב' סיוון דדון עמרה.

בעד
.4

פה אחד.
אישור הסכמי פשרה:
א .עיריית קרי י ת אונו עם דותן יעל ויהודה.
ב .עיריית קרי י ת אונו עם אליהו תמר ויהודה.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר הסכמי פשרה:
א .עיר יית קרי י ת אונו עם דותן יעל ויהודה.
ב .עיריית קר י ית אונו עם אליהו תמר ויהודה.

בעד ( ) 5

ישראל גל ,נפתלי כהן ,משה דאלי ,גיל מיכלס ,אלונה בומגרטן,
כוכבה קניסטר ,ירון יעקובי.

נגד ( ) 1
.8

החלטה:

זוהר אלעני הס ,אביגיל דנוך ,שי דבורה ,ליאת ארבל.
אישור דירקטור בתאגיד מי אונו מר ישראל גל במקום מר אילן ג'ורג'י.

הוחלט ברוב קולות לאשר דירקטור בתאגיד מי אונו מר ישראל גל
במקום מר אילן ג'ורג'י.

בעד ( ) 6

נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס ,אלונה בומגרטן,
כוכבה קניסטר.

נגד ( ) 2
נמנע ( ) 0

.6

שי דבורה ,אביגיל דנוך ,זהר אלעני הס.

החלפת חברים בוועדות:
א .מתנ"ס –

אופיר רובין במקום עו"ד אורי עוז נפתלי.
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עו"ד רז נפתלי במקום הגב' אדריאנה שוולב.
אורלי נחום במקום מר מיכ א ל ישראל פרטוש.
ב .מינהל נשים – עו"ד אורי עוז במקום גב' אירית מיטראן.
ג .ת אגיד מים – שירלי בן שטרית דלל.
ד .חברה כלכלית – אבי יעקובי במקום ז'נט נוסבאום.
עידו קרצ'מר במקום מירב אלחנתי עזרי.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות:
ג .תאגיד מים – עו"ד אהובה זהבי.

בעד ( ) 5

ישראל גל ,נפתלי כהן ,משה דאל י ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס,
אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר.

נגד ( ) 4

אביגיל דנוך.

נמנע ( ) 4

זהר אלעני הס.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות:
א .מתנ"ס – אופיר רובין במקום עו"ד אורי עוז נפתלי.

בעד ( ) 5

ישראל גל ,נפתלי כהן ,משה דאל י ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס,
אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר.

נגד ( ) 2
נמנע ( ) 1
החלטה:

זוהר אלעני הס ,אביגיל דנוך ,שי דבורה ,ליאת ארבל.
הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות:
א .מתנ"ס – עו"ד רז נפתלי במקום הגב' אדריאנה שוולב.

בעד ( ) 5

ישראל גל ,נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס,
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אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר.
נגד ( ) 2
נמנע ( ) 1
החלטה:

זוהר אלעני הס ,אביגיל דנוך ,שי דבורה ,ליאת ארבל.
הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות:
א .מתנ"ס – אורלי נחום במקום מר מיכאל ישראל פרטוש.

בעד ( ) 5

ישראל גל ,נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס,
אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר.

נגד ( ) 2
נמנע ( ) 1

החלטה:

זוהר אלעני הס ,אביגיל דנוך ,שי דבורה ,ליאת ארבל.

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות:
ב .מינהל ת נשים – עו"ד אורי עוז במקום גב' אירית מיטראן.

בעד ( ) 5

ישראל גל ,נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס,
אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,אביגיל דנוך.

נגד ( ) 2
נמנע ( ) 0

זוהר אלעני הס ,שי דבורה ,ליאת ארבל.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת חברים בוועדות:
ד .חברה כלכלית – אבי יעקובי במקום ז'נט נוסבאום.
עידו קרצ'מר במקום מירב אלחנתי עזרי.
שירלי בן שטרית דלל במקום גרשון טוסק.

בעד ( ) 5

ישראל גל ,נפתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס,
אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר.

נגד ( ) 2
נמנע ( ) 1

זוהר אלעני הס ,אביגיל דנוך ,שי דבורה ,ליאת ארבל.
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.7

אישור לגב' חן ארד ,מנהלת היח' למניעת סמים ואלכוהול ותכנית עיר
ללא אלימות לעבוד כמרצה במסגרת עיר ללא אלימות.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר לגב' חן ארד ,מנהלת היח' למניעת סמים
ואלכוהול ותכנית עיר ללא אלימות לעבוד כמרצה במסגרת עיר ללא
אלימות.

בעד
.5
החלטה:

פה אחד.
אישור הסמכת מפקח לשיטור עירוני ,ת.ז 824245555 .אייל שרביט.
הוחלט ברוב קולות לאשר הסמכת מפקח לשיטור עירוני ,ת.ז.
 824245555אייל שרביט.

בעד ( ) 42

ישראל גל ,נ פתלי כהן ,משה דאלי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס,
אלונה בומגרטן ,כוכבה קניסטר ,ליאת ארבל ,זוהר אלעני הס,
אביגיל דנוך.

נגד ( ) 2
נמנע ( ) 4

שי דבורה.
_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה

75

