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 ראש העירייה - גל ישראל

 חבר המועצה - מלכה רון

 חבר המועצה - כהן נפתלי

 חבר המועצה - כחלון עמי

 חברת המועצה - בומגרטן אלונה

 חברת המועצה - דנוך אביגיל

 חברת המועצה - הרציקוביץ יעל

 חבר המועצה - קניסטר כוכבה

 חבר המועצה - דאלי משה

 חבר המועצה - זהר אלעני הס

 חבר המועצה - ציזר איציק 

 חבר המועצה - מיכלס גיל

 

 

 ה"ה:לא השתתפו 

 חבר המועצה - יעקובי ירון

 חבר המועצה - דבורה שי

 חברת המועצה - ארבל ליאת

 

 

 :מוזמנים קבועים

 מנכ"ל העירייה - יכטריגדי ל

 גזבר העירייה - גרשון טוסק

 יועץ משפטי - אלון רום

 מבקר העירייה - ניר אבנון

 העיר תמהנדס - אנדה בר

 עוזר ראש העיר - ניר טאקו

 

 מוזמנים נוספים:

 מנכ"ל החברה הכלכלית  - ר צבןדרו

 יגאל צוברי

 רו"ח ראובן אשכנזי
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 .השנה לראש כוסית הרמת .8

 .העיר ראש דיווח .2

 (ציזר איציק מר המועצה חבר בקשת י"עפ) -:שאילתות .3

 . לדירה נתיב מסמך .א

 . המים תאגיד בדירקטוריון הציבור נציג .ב

 ועדת אישור חרלא 88/1/81ב הועבר חומר: )להלן כמפורט רים"תב אישור .1

 (כספים

    ח"מלש 3 – לד  תאורת – אנרגטית התייעלות .א

 181  - מימון  מקורות. ח"מלש 8.4 – שרת ס"בי  –  כדורסל מגרש – קירוי .ב

   הרשות קרנות ח"אלש 391,  הפיס מפעל

 8,686,111 – הפיס מפעל – מימון מקורות – ח"מלש 4.7 – לנוער פיס מבנה .ג

    הרשות נותקר 113,611  - ₪

       ח"מלש 5.1 – אופניים שביל .ד

      ח"אלש 111 - רמזורים שדרוג .ה

     ח"אלש 411 - המרי תנועת – תכליתי דו – מקלט .ו

       ח"אלש 711  -  בכיכרות תאורה .ז

       ח"אלש 311  -  נגישות .ח

      ח"מלש 8 – רבין' רח שנייה קומה גמר עבודות .ט

      ח"מלש 8 – ל"צה ארקפ שדרוג .י

       ח"אלש 371 – חי-תל' רח שדרוג .יא

       ח"אלש 671 – השקיה' מע שדרוג .יב

     ח"אלש 341 – ציבוריים גנים/משחקים מתקני שדרוג .יג

  ח"אלש 411  -   הנוער מתקני .יד

   ח"אלש 871 – אסבסט גגות והחלפת 4411 ר"תב .טו

   ח"אלש 411 – יינין'צ .טז

 - התחבורה משרד י"ע ח"אלש 857 ח"אלש 471 – איתן רפאל כביש  תכנון .יז

 .הרשות קרנות ח"אלש 57

      ח"מלש 8 ס"ע – כבישים .יח

 549 – החינוך משרד מקורות,  ח"אלש 4,111  -בפסגה 3' מס ילדים גן .יט

  ח"אלש

 מקרנות מלש"ח 8.7 בסך המימון מקורות הקטנת – 4364 ר"תב שינוי .כ

 .החינוך ממשרד מלש"ח 8.7 לש  והוספה רשותה

      ח"אלש 611 –דים"ממ 4338' מס  ר"תב הגדלת .כא

     חצר פתוח – ח"אלש 811 – ורשה אביגדור .כב

     ח"אלש 311 – שרת משאבים מרכז שדרוג .כג
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   ח"אלש 871 – עקיבא בני גן מעל שניה קומה 4368 ר"תב הגדלת .כד

 המיפתח י"עפ ח"אלש 811 – דמוקרטי ס"בי חצר .כה

, ר"שז ביניים' חט– נחום עדה, ספר בתי למנהלי בחשבון חתימה  מורשי אישור .5

 .שילה ס"בי -נענה דוד

 חתימה זכות על השונים הבנקים בסניפי לחתום והגזבר העיר' לר אישור .6

 .ספר בתי למזכירות

 ילבמקב נוספים תפקידים לבצע צוריאל ניצן מר, העירייה לדובר אישור .7

 .הפנים משרד לאישור בכפוף בעירייה לעבודתו

 במקביל נוספים תפקידים לבצע אבנון ניר מר, העירייה למבקר אישור .1

 . הפנים משרד לאישור בכפוף בעירייה לעבודתו

 . 133311584.ז.ת, נמר יוסי מר, מפקח הסמכת אישור .9

 . מליון 1.798 ס"ע ריבית להוזלת ביוב הלוואת מחזור אישור .81

 . 4183 לשנת מ"בע אונו קריית לפיתוח החברה כספי ח"ובד דיון .88

 .אונו קריית עיריית 4183 כספי ח"בדו דיון .82

 . 3/81 עירייה רבעוני ח"בדו דיון .83

 .  4183 לשנת מ"בע אונו.ק ובריאות  לספורט מכרז ח"בדו דיון .81

 .שונות .85
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 . 3112 לשנת מ"בע אונו קריית לפיתוח החברה כספי ח"בדו דיון .11

 

של החברה   88ישיבת המועצה בסיף אני פותח את   :שראל גלמר י

 הכלכלית. בבקשה, חבריי. 

 

שזה... עכשיו  4184היינו פה לא מזמן עם הדו"ח של   מר דרור צבן:

. סך הכל אנחנו רואים המשך של המגמה של גידול בהיקף 4183אנחנו בדו"ח של 

ימנו את תקופת השיא של הפעילות. אפשר גם בימים האלה לציין את זה שבעצם סי

 הפעילות, וזה מסירה של מוסדות החינוך, שנמסרו לפני מספר ימים. 

 

אם תישאר לפתיחת ישיבת המועצה, אז תקבל דיווח,   :מר ישראל גל

 וברכות, תתאפק. 

 

בסך הכל אני אומר יש גידול בפעילות, גידול ברווח של   מר דרור צבן:

הוא המשך הגידול  4181משך. הצפי לשנת החברה. אנחנו מקווים שהדבר הזה יי

₪  141,111בפעילות והמשך הגידול ברווח. סך הכל הרווח השנה הוא רווח של 

 בלי לפגוע בתושבי העיר. זהו. ₪.  863,111לעומת הרווח בשנה קודמת של 

 

 שאלות? צריכים להצביע על זה אצלכם?   :מר ישראל גל

 

 לא, לא.   מר גדי לייכטר:

 

 רק להציג.   בן:מר דרור צ

 

מונח לשולחן המועצה, תאגיד עירוני. תודה רבה דרור,   :מר ישראל גל

 סוגרים את הישיבה. בהצלחה. 
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 . 3112 לשנת מ"בע אונו.ק ובריאות  לספורט מכרז ח"בדו דיון .11

 

אני פותח את הישיבה של האסיפה הכללית. אני אשמח   :מר ישראל גל

 יה. לקבל את הדו"ח של בריכת השחי

 

טוב, יש לכם את הדו"חות, אני מבין שמולכם. שנת   מר יגאל צוברי:

, עלייה 7%-היתה שנה לא טובה. שנה עם ירידה בהכנסות ב 4184-, ביחס ל4183

לעומת רווח ₪,  718,111. החברה סיימה בהפסד תפעולי של 81%בהוצאות של 

 ₪.  894,111של  4184תפעולי בשנת 

 

 ? 4184-כמה היה הרווח התפעולי בסליחה,   :מר ישראל גל

 

היה רווח תפעולי.  4188-היה רווח תפעולי, גם ב 4184-ב  מר יגאל צוברי:

סך הכל ₪.  893,111לעומת ₪,  971,111, החברה הפסידה 4183בקיצור, שנת 

אם נסתכל על תזרים המזומנים, הדבר ₪.  3,978,111לחברה יש גירעון מצטבר של 

 194,111היה גירעון בתזרים המזומנים השוטף של  4183הקובע למעשה זה ששנת 

הושקע  4183. בשנת -19,111סך הכל מזומנים נטו... ₪.  11,111לעומת עודף של ₪, 

 4183אם אני מסתכל על המאזן של ₪.  ₪377,111...  341,111בחברה בציוד ורכוש 

לעומת ₪,  4,978,111, סך הכל יש גירעון בהון העצמי של 4184לעומת המאזן של 

התחלנו בצורה קשה, היו לנו בעיות תזרימיות  4181שנת ₪. מיליון  4גירעון של 

ניהול נכון. שנת  כשנכנסתי לתפקיד שלי, מצאתי חברה  4181כתוצאה מזה של אי 

 . עם גירעון גדול מאוד בתוך החברה, שהיה לנו קשה מאוד לשלם את ההלוואות..

 לחמה, יולי ואוגוסט. הלכנו לתוך מ 4181במרץ ואפריל. שנת 

 

.. עובדים? אני לא מבינה.  :גב' קניסטר כוכבה . מה, חילקו מינויים חינם? 

 ועדת חקירה צריכה לקום פה. אני מאוד מצטערת. 
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 לאט. -כוכבה, חכי, לאט  :מר ישראל גל

 

 אני אומרת לך, אני כחברת מועצת עיר.  :גב' קניסטר כוכבה

 

ר, אבל זו שיטת הניהול הרגילה שהוא זה מצחיק את ציז  :מר ישראל גל

 רגיל בה, הציבורית. 

 

לא יכול להיות דבר כזה, ישראל. אני אדרוש ועדת  :גב' קניסטר כוכבה

חקירה. אני לפרוטוקול דורשת ועדת חקירה. ואני אעמוד על כך. זו זכותי 

. זה כספי ציבור, גירעון חוגג. אנחנו לטמיון  הלגיטימית לדרוש ועדת חקירה..

 ולכים. מה זה הדבר הזה? ה

 

ההוצאות היו גבוהו, לא הסתכלו על תזרים מזומנים.   מר יגאל צוברי:

, כמו שהתרענו במשך כל 4183וכנראה שאותו בחורצ'יק שניהל את החברה בשנת 

התקופה, כנראה שהוא לא הבין... ההוצאות בהתאם להכנסות. אז ההוצאות גדלו, 

. פעולת השיווק לא היתה. הוא לא יצא והביא והפעילות לעומת ההכנסות לא היתה

 לקוחות. הוא דאג לייפות את המקום. אבל סך הכל כסף לא היה לו. 

 

 שאלות. כן, ציזר, בבקשה.   :מר ישראל גל

 

כמה שנים ₪, מיליון  1אמרת שהגירעון המצטבר   :איציק ציזרמר 

 אחורה? 

 

 הגירעון הנצבר.  ... יש הבדל בין ההון העצמי לבין  מר יגאל צוברי:

 

אני שואל, הגירעון הנצבר, האם זה מהשנים האחרונות   :איציק ציזרמר 
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 שנה אחורה.  71-או מ

 

 ₪.  971,111זה מהשנה האחרונה, ₪  911,111  :מר ישראל גל

 

 זה מהשנה האחרונה. ₪  8,111,111  מר יגאל צוברי:

 

מינויים חינם?  מה זה הדבר הזה, ישראל? מה, חילקו :גב' קניסטר כוכבה

 אני בלחץ אטומי. התיישבתם לידי... 

 

 אז תשאלי ראשונה.   :איציק ציזרמר 

 

 אתה היית בקדנציה הקודמת, אותך אני שואלת.  :גב' קניסטר כוכבה

 

 אני אענה לך. אבל אני שאלתי שאלות עכשיו.   :איציק ציזרמר 

 

 אני לא הייתי בקדנציה הקודמת. :גב' קניסטר כוכבה

 

 דרך אגב, גם הוא היה בקדנציה הקודמת.  :יציק ציזראמר 

 

 אני שואלת אותך, כממלא מקום ראש עיר.  :גב' קניסטר כוכבה

 )מדברים ביחד( 

 אני מבין שקשה לכם לשמוע שאלות. מה קרה?   :איציק ציזרמר 

 

.  :מר ישראל גל .  דווקא גם אנחנו רוצים.

 

ם זכות דיבור. אתה רוצה תשאלו אחרי זה שאלות קיבלת  :איציק ציזרמר 

 לקחת לי את זכות הדיבור? תן לכוכבה לשאול, מה הבעיה?
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אני אשאל, ישראל. אני לא עשויה מאצבע. אני עשויה  :גב' קניסטר כוכבה

 מחומר טוב. 

 

 אבל למה את מפריע לי?   :איציק ציזרמר 

 

 אני לא מפריעה, אני רוצה הסברים.  :גב' קניסטר כוכבה

 

 אז תשאלי.   :ראיציק ציזמר 

 

אני רוצה לשאול ואני עומדת על כך. מה הסיבה, האם  :גב' קניסטר כוכבה

נתנו מינויים חינם, האם קלטו עובדים באובר שלא מגיע בכלל לדבר הזה? איך 

 אנחנו מתמודדים מול ציבור עם סכומים כאלה? 

 

  כשממנים מנכ"ל שאין לו מושג בניהול, זה מה שקורה.  מר יגאל צוברי:

 

 מה הוא מערכניק, ליכודניק, מה?   :נפתלי כהןמר 

 

מבחינת כסף, לא היה לו כסף. במקום לקחת את   מר יגאל צוברי:

התשומות ולהשקיע, ולהגדיל את ההכנסות, הוא נתקע בתוך ההוצאה ולא הגדיל 

יודע שכל חברה שנכנסת  את ההכנסות. לגבי השאלה של ציזר, ואני אענה לך. אתה 

 ין ספק שבשנה הראשונה ובשנה השנייה, היא במצב של גירעון. להשקעות, א

 

.   :איציק ציזרמר   אין לי טענה, יגאל, אני רק שאלתי

 

לא. אין לו טענה, כי זה מינוי של נשרי. אם זה היה  גב' בומגרטן אלונה:

 מינוי חלילה שלנו, מינוי ראוי, היו טענות. 
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 תיכף נגיע גם למינוי.   :איציק ציזרמר 

 

 אבל למה אתה לא שואל על המינוי? גב' בומגרטן אלונה:

 

החברה השקיעה בבניית הבריכה קרוב  4119-4181שנת   מר יגאל צוברי:

השקעה כזאת, יוצא מצב שיש איזו בעיה מבחינת תזרים המזומנים. ₪. מיליון  1-ל

ואם אתה זוכר, ציזר, אנחנו באנו לחברה, באנו לסגנים. אתה היית מחזיק תיק 

. ואנחנו רוצים להגדיל. ואתה ₪  51הספורט, ואמרנו לך שמכבי משלמת רק  ל..

 . התנגדת, ובאת שנה אחרי זה, ואמרת 'מה פתאום... לשנה, ולא לשנים הבאות'

מכיוון שמחזיק תיק הספורט מונע מהבריכה לקבל ממכבי כסף בהתאם להוצאות, 

קוב, החשמל התייקר, ל 81-ל 4.7-יש גידול במים, הוצאה של גידול של המים מ

. הכל מתייקר. רק מכבי אסור לה להעלות, ומכבי מחזיקה.   הארנונה מתייקרת..

 

אנחנו בגירעון ₪,  7-הבנתי. אז עכשיו הבנתי שבגלל ה  :איציק ציזרמר 

 מיליון. בסדר, תשובה יפה. שאלה שנייה.  1של 

 

 ציזר, רגע. יש כאן אמרה.   :מר ישראל גל

 

 דקות.  81מה אתה מפריע? לא גמרתי לשאול. יש לי ל  :איציק ציזרמר 

 

 אתה טוען שהדו"חות מפוברקים?   :מר ישראל גל

 

חס וחלילה. אני אמרתי את המילה הזאת? מאיפה אתה   :איציק ציזרמר 

 מוציא את זה? 

 

 אני שמעתי.   :מר ישראל גל
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 אז אני יכול להמשיך לשאול?   :איציק ציזרמר 

 

 יש לי אוזן רגישה להתייפייפות.  אני  :מר ישראל גל

 

 דקות שלי?  81-אני יכול לקבל את ה  :איציק ציזרמר 

 

 אתה יכול לקבל. אבל תדבר ישר, ציזר.   :מר ישראל גל

 

תודה רבה. שאלה שנייה, העירייה החליטה להקצות   :איציק ציזרמר 

₪  391,111אל תתפוס אותי על המילה, אני זוכר משהו כמו ₪,  111,111-לבריכה כ

 ומשהו לצרכי בטיחות. בצד ההוצאות ראיתי אותם, איפה הם בצד ההכנסות? 

 

יודע לקרוא מאזנים?   מר יגאל צוברי:  הם לא מופיעים. אתה לא 

 

יודע מה אני שואל, יגאל,   :איציק ציזרמר  יודע טוב מאוד. אני  אני 

יודע. זאת אומרת, צד ההוצאות, אם אתה לא רוצה  לענות לי.  תאמין לי שאני 

 

 לא, לא, אני אסביר לך.   מר יגאל צוברי:

 

 לא, לא, אל תסביר לי רו"ח.   :איציק ציזרמר 

 

 לא, אתה לא מבין.   מר יגאל צוברי:

 

 שאלתי איפה הם בצד ההכנסות.   :איציק ציזרמר 

 

 אני אענה לך.   מר יגאל צוברי:
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 הם לא שם, נכון?   :איציק ציזרמר 

 

 הם שם.  מר יגאל צוברי:

 

 הם בצד ההכנסות? אז תסביר.   :איציק ציזרמר 

 

הם לא בצד ההכנסות. כשאתה מסתכל איפה אתה   מר יגאל צוברי:

שקיבלת, אתה רואה את זה בצד ההשקעות ולא בצד ₪  111,111-משקיע מבחינת ה

 ₪.  344,111ההוצאות. צד ההשקעות בסך הכל השקיעו 

 

₪,  344,111-לא היינו משקיעים את ה זאת אומרת, אם   :איציק ציזרמר 

 ₪.  344,111-הגירעון היה קטן ב

 

 לא, לא, לא היה גירעון. הוא מופיע ברכוש הקבוע.   מר יגאל צוברי:

 

 אני שואל אם בהוצאות הוא מופיע.   :איציק ציזרמר 

 

 הוא לא מופיע בהוצאות.   מר יגאל צוברי:

 

 אות? הוא לא מופיע בכלל בהוצ  :איציק ציזרמר 

 

 לא, עוד פעם. אני אסביר לך.   מר יגאל צוברי:

 

 מאה אחוז, הבנתי.   :איציק ציזרמר 

 

 . 7תסתכל בעמ'   מר יגאל צוברי:
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יגאל, הבנתי. אני מכבד את תשובתך. הבנו. לא מופיע   :איציק ציזרמר 

 לא בהכנסות ולא בהוצאות. 

 

 הפחת.  ההשפעה היא קטנה, בשוליים מבחינת  מר יגאל צוברי:

 

 אין פחת באותה שנה של ההשקעה.   :מיכלס גילמר 

 

שאלה שלישית, אמנם, כפי שאתה אומר, מישהו לא   :איציק ציזרמר 

 נכון? ₪.  111,111למסלול. אבל אם אני לא טועה, הם חייבים לנו ₪  7אישר עוד 

 

 כן.   מר יגאל צוברי:

 

ב  :איציק ציזרמר   ? 4183-יופי, למה הם לא שולמו 

 

 אני שואל אותך בתור ממלא מקום.   מר יגאל צוברי:

 

הבנתי. אני שואל אותך, אחרי זה תשאל אותי. בינתיים   :איציק ציזרמר 

אני שואל אותך ואחרי זה תשאל אותי. אני לא החזקתי את תיק הספורט, וקשה לי 

יודע.   להגיד לך. אני רק שואל, אתה יכול להגיד שאתה לא 

 

 התנערת מאחריות.   מר יגאל צוברי:

 

 אתה יכול להגיד שאתה לא יודע, זה בסדר.   :איציק ציזרמר 

 

 לא. התנערת מאחריות.   מר יגאל צוברי:
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יודע, אתה יכול להגיד לי?   :איציק ציזרמר   אם אתה 

 

 אתה התנערת מאחריות.   מר יגאל צוברי:

 

 זאת אומרת, אני אחראי על הגבייה?   :איציק ציזרמר 

 

אתה וראש העיר אמרת... השנה הזאת משלמים את כל   ל צוברי:מר יגא

 הכסף. 

 

ל  :איציק ציזרמר   . 4183-כשהם ישלמו את כל הכסף, הרי חלק שייך 

 

.   מר יגאל צוברי: .  מה פתאום, זה שייך ל.

 

 אתה לא מקשיב, יגאל.   :איציק ציזרמר 

 

 אני מקשיב, מותק.  מר יגאל צוברי:

 

 .  4183-ק מהכסף שייך לחל  :איציק ציזרמר 

 

... אתם אמרתם, אתם המובילים,   מר יגאל צוברי: כן, אתה יודע למה? 

 לפני שנה. 

 

 מי זה אתם?   :איציק ציזרמר 

 

 אתה.   מר יגאל צוברי:

 

 אני או אתם? אני זה אחד.   :איציק ציזרמר 
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 המובילים.   מר יגאל צוברי:

 

 מי זה המובילים?   :איציק ציזרמר 

 

 ממלא מקום ראש העיר.   ר יגאל צוברי:מ

 

 סגנים בשכר, הם לא מובילים?  4לא, היו   :איציק ציזרמר 

 

.   מר יגאל צוברי:  קיבלו החלטה לא ללחוץ על מכבי

 

 מה הקשר?   :נפתלי כהןמר 

 

 קיבלנו החלטה לא ללחוץ על מכבי?   :איציק ציזרמר 

 

 כן.   מר יגאל צוברי:

 

 אל, קיבלנו כזאת החלטה? ישר  :איציק ציזרמר 

 

 אתה, אתה, אתה, אתה.   מר יגאל צוברי:

 

 אני? אתה אומר את זה לפרוטוקול?   :איציק ציזרמר 

 

 כן.   מר יגאל צוברי:

 

.  :איציק ציזרמר  .  שציזר איציק קיבל החלטה לא ללחוץ על מכבי.

 



 אונו-יתעיריית קר

 81/81ישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 
 

 86 

 ההנהגה, ההנהגה.   מר יגאל צוברי:

 

 תגיד את זה.   :איציק ציזרמר 

 

 ההנהגה. אתה היית בהנהגה.   מר יגאל צוברי:

 

 ההנהגה קיבלה החלטה כזאת?   :איציק ציזרמר 

 

 אתה, אתה.   מר יגאל צוברי:

 

 אני קיבלתי החלטה כזאת? הנה זה בפרוטוקול.   :איציק ציזרמר 

 

 אתה, ההנהגה, אז למה לא גבו?   מר יגאל צוברי:

 

רת שאני קיבלתי החלטה לא יודע. אבל אתה אמ  :איציק ציזרמר 

 ואתה תצטרך להראות את ההחלטה הזאת. 

 

 ההנהגה, ההנהגה.   מר יגאל צוברי:

 

 שאלה אחרונה.   :איציק ציזרמר 

 

 ...?311,111למה הם שילמו   מר יגאל צוברי:

 

אני שואל אותך שאלות. שאלה אחרונה. התקבל   :איציק ציזרמר 

 ין. מנכ"ל, שאתה אומר שהוא לא מוכשר לחלוט

 

 אתה מינית אותו.   מר יגאל צוברי:
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כיוון שאתה איש ישר, האם אני התקשרתי אליך   :איציק ציזרמר 

 ואליך גיל, ואמרתי לכם 'אל תקבלו את המנכ"ל הזה', נכון או לא נכון? 

 

 נכון.   מר יגאל צוברי:

 

תודה רבה, אני לא צריך יותר מזה. תבוא בעצמך,   :איציק ציזרמר 

 יכם, אתם הבאתם את המנכ"ל הזה, שניכם. תבואו שנ

 

 אני לא הבאתי.   מר יגאל צוברי:

 

 שניכם הבאתם את המנכ"ל.   :איציק ציזרמר 

 

 אני לא הצבעתי על זה.   מר יגאל צוברי:

 

 הזהרתי אתכם, הזהרתי אתכם.   :איציק ציזרמר 

 

 אתה היית מוביל, יכולת לפטר אותו.   מר יגאל צוברי:

 ד( )מדברים ביח

אמרתי לו את זה בפנים, גם לך, ואתה יודע את זה.   :איציק ציזרמר 

 מה אתה מסתתר? 

 

 ... מאחורי הגב. כשהיה לך נוח, שתקת.   :מר ישראל גל

 

 אני לא הצבעתי בשבילו. גיל וצוברי הצביעו בשבילו.   :איציק ציזרמר 

 

ני לא הצבעתי בשבילו. אולי אתה לא יודע, אז א  מר יגאל צוברי:
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 אזכיר לך. 

 

 ברגע שהצטרפת אליו, קיבלתי אותו.   :מר ישראל גל

 

.   :איציק ציזרמר   'הצטרפת אליו'

 

 ראש הסיעה שלך, לא?   :מר ישראל גל

 

 זאת אומרת, הבנות שלו הן עכשיו הבנים שלי?   :איציק ציזרמר 

 

הוא גם לא אישר את המשכורת שלו. הוא לא אישר   מר יגאל צוברי:

 הוא לא יודע מאיפה. ₪.  41,111משכורת 

 

 אני יודע הכל, תאמין לי, יגאל.   :איציק ציזרמר 

 

 יופי. אז למה אישרת? למה לא ביטלת?   מר יגאל צוברי:

 

 הוא לא לפחות לא משקר... זה ההבדל בין שנינו.   :איציק ציזרמר 

 

 מי? נפתלי.   :מר ישראל גל

 

י ביקשתי ועדת חקירה לנושא. אני רוצה לעצור, אנ :גב' קניסטר כוכבה

ואני עומדת על כך. אני לא מתלוצצת, ואני אחראית על כל מילה שיוצאת 

מפי. אני דורשת ועדת חקירה. לא ייתכן שמהלך כזה יתבצע בעירייה הזאת. 

 לא יהיה כדבר הזה. 

 

 רק שיהיה חיצוני.   :נפתלי כהןמר 
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י להחליט אם באמת רק חיצוני. גורם שיהיה סוברנ :גב' קניסטר כוכבה

 יש משהו בדרים האלה. אני נורא מצטערת. 

 

אני רק אעדכן שאני בתהליך ביקורת בבריכה. יצאה   :ניר אבנוןמר 

כבר טיוטת ממצאים, שהועברה להתייחסות הגורמים גם בבריכה וגם 

 בעירייה. 

 

? עכשיו היא מדברת 4183על הדו"חות הכספיים של  :גב' קניסטר כוכבה

 . 4183ת הכספיים של על הדו"חו

 

 . עיינתי, רשמתי לי נקודות. 4183אני מדברת על  :גב' קניסטר כוכבה

 

בוא ניתן לו להרחיב את הביקורת, שיבחן את   :מר ישראל גל

 הדו"חות הכספיים, את המינויים, את הכל. 

 

 הביקורת מתייחסת גם למצב הכספי של הבריכה.   :ניר אבנוןמר 

 

 ... 4183הדו"חות של לגבי   :מר ישראל גל

 

 זה תלוי בביקורת.   :נפתלי כהןמר 

 

 זה לא יעזור לבריכה.   :מר ישראל גל

 

אפשר לשאול משהו? אני הייתי בבריכה לאחרונה,  גב' אלעני הס זוהר:

באמת לא טוב. אני לא יודעת אם יצא לכם להיכנס לחדר כושר. -והמצב שלה באמת

 זה נראה ממש קטסטרופה. 



 אונו-יתעיריית קר

 81/81ישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 
 

 41 

 

 את יודעת שמצב כלכלי הולך עם מצב פיזי.   :גלמר ישראל 

 

 מן הסתם.  גב' אלעני הס זוהר:

 

אם את יכולה לגייס תרומות או לכסות את הגירעון   :מר ישראל גל

שנצבר פ במשך השנים, זה מאוד יעזור, כשאנחנו דנים על דו"חות כספיים. אבל 

הגדול שם מהעודפים  אני מציע לך לבנות, הציעה את זה זוהר, לבנות את הפאלאס

שיש. אז באמת, קודם כל אני מציע לך להתנהל באחריות ולהציל את המצב 

הקטסטרופאלי. כי המצב של הבריכה, מי שלא צוחק כאן, הוא קטסטרופאלי. זה 

אני אומר את זה. ולבוא ולהגיד שנבנה ארמונות פאלאס שאנחנו יושבים פה במצב 

 כזה. 

 

 י אומרת ארמונות פאלאס?שמעת אות גב' אלעני הס זוהר:

 

אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מצילים. אנחנו צריכים   :מר ישראל גל

 לראות איך. 

 

אני לא אמרתי ארמונות פאלאס, אמרתי שהמצב נראה  גב' אלעני הס זוהר:

 מוזנח. 

 

ההערה שלך אנחנו כבר מכירים אותך, למדנו להכיר   :מר ישראל גל

 אותך. ולתהות על קנקנך. 

 

לא, אני רוצה להיות ברורה, זה הכל. בסדר, תתהה על  גב' אלעני הס זוהר:

 קנקני. 
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ואני רוצה לשאול אותך איך את עוזרת לי להציל את   :מר ישראל גל

 המצב הכלכלי שהכנסת אותו. 

 

זה לא התפקיד שלי, עם כל הכבוד. אם היה התפקיד  גב' אלעני הס זוהר:

 שלי, הייתי חושבת על זה. 

 

 את חברת מועצה וזה גם התפקיד שלך.   ר יגאל צוברי:מ

 

 תבנה שם את הפאלאס.   :מר ישראל גל

 

 נשמח תרומות.  –אם את יכולה להשיג תרומות   מר יגאל צוברי:

 

רגע, ישראל, אני רוצה להזכיר גם לגב' זוהר, שאני מאוד  גב' בומגרטן אלונה:

, בודקים מה היה בתקופה מחבבת אותה, תקשיבי, לפני שאומרים הערה כזאת

שלכם, שאז הגיע מנכ"ל שלא היה צריך לשלם לו כסף... זה רק הגדיל את הגרעון. 

 במקום, אני מסכימה איתך, לתקן את המלתחות ולתקן את הגועל נפש שם. 

 

 הגירעון נובע משנים קודמות גם.   גב' דנוך אביגיל:

 

,  גב' בומגרטן אלונה:  שנים הוא שם.  81נכון

 

 שנים המנכ"ל לא נמצא.  81  דנוך אביגיל: גב'

 

ב  :איציק ציזרמר  , איפה הוא? מי 4181-המנכ"ל שהחליפו אותו לאחרונה 

 הביא אותו, איך הביאו אותו ואיפה הוא? 

 

 איזה מנכ"ל?  גב' בומגרטן אלונה:
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 . 4183-, לא ב4181-ב  :איציק ציזרמר 

 

 לו. איזה? תגיד לי את השם ש גב' בומגרטן אלונה:

 

, של הבוס שלך.   :איציק ציזרמר   לא 'של הבוס שלכם'

 

 איזה?  גב' בומגרטן אלונה:

 

 אני שואל אותך. מה, את לא יודעת?   :איציק ציזרמר 

 

 תגיד לי איזה מנכ"ל.  גב' בומגרטן אלונה:

 

.   :איציק ציזרמר  .  היו שנה.  4היה מנכ"ל.

 

 זה מנכ"ל. ציזר, אני לא מכירה אי גב' בומגרטן אלונה:

 

 אז לכי לברר.   :איציק ציזרמר 

 

יודע.  גב' בומגרטן אלונה:  לא, אז תגיד לי. לא, אתה 

 

 השנה כבר.  4היו   :איציק ציזרמר 

 

 לא היה אפילו אחד.  גב' בומגרטן אלונה:

 

 . 4אז היו   :איציק ציזרמר 
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 לא היה אפילו אחד. בוא תגיד לי מי.  גב' בומגרטן אלונה:

 

ציזר, אתה מצטרף לבקשה לבדוק איך מומן המנכ"ל   :אל גלמר ישר

 הזה, כמה עלותו. 

 

 אפס.  –כמה עלותו  גב' בומגרטן אלונה:

 

.   :איציק ציזרמר   דבר בשמך, לא בשמי

 

 אתם אוהבים שקיפות.   :מר ישראל גל

 

 רק שקיפות.   :איציק ציזרמר 

 

קש ממך, כמה עלה אז הנה, אדון מבקר העירייה, אני מב  :מר ישראל גל

 המנכ"ל הזה שמינו אותו ציזר ונשרי? 

 

 בדיוק, כן.  גב' בומגרטן אלונה:

 

 ציזר ונשרי מינו אותו?   :איציק ציזרמר 

 

.   :מר ישראל גל  ציזר ונשרי מינו אותו

 

 כן, אני הייתי בישיבה.   :נפתלי כהןמר 

 

 פשוט לא יאומן.   :איציק ציזרמר 

 

שרי מינו אותו, הסיעה שלהם. כמה הוא עלה? שציזר ונ  :מר ישראל גל
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 איך הוא מומן? וזה הכל.

 

 אתה פשוט ראש עיר שקרן.   :איציק ציזרמר 

 

 ציזר, היושרה היא רחוקה ממך.   :מר ישראל גל

 

 הבנתי. אני מיניתי אותו?   :איציק ציזרמר 

 

גיל.   :מר ישראל גל  אמרתי לך, לך ככה. סע, 

 

ניתי אותו. תעשה ככה עד מחר, תמשיך לשקר. אני מי  :איציק ציזרמר 

 אני מיניתי אותו? תגיד לו מי מינה אותו. 

 

 אני אגיד הכל.   מיכלס גיל:מר 

 

.   :איציק ציזרמר  . .  אני רוצה לראות אותך שפעם אחת יהיה לך 

 

 אני אגיד הכל, אבל ייתנו לי לדבר.   מיכלס גיל:מר 

 

יזר משחק אותה שהוא לא מינה. אני רוצה להגיד לו, צ  :נפתלי כהןמר 

 עצם השתיקה שלך, יא מפגר דיגיטלי שכמותך. 

 

 מה אמרת?   :איציק ציזרמר 

 

 מפגר דיגיטלי שכמותך.   :נפתלי כהןמר 

 

.   :איציק ציזרמר  .  מפגר דיגיטלי הוא אמר. ישראל, זה האנשים שאתה.
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 אני אומר לך, כן, כן.   :נפתלי כהןמר 

 

 רמה גבוהה.  זה  :איציק ציזרמר 

 

 אנחנו יודעים שהרמה שלך היא גבוהה.   :מר ישראל גל

 

.   :נפתלי כהןמר  .  ... בישיבה הקודמת.

 

 נפתלי, מספיק.  גב' בומגרטן אלונה:

 

 מפגר דיגיטלי. זה חדש, אני אבדוק מה זה במילון.   :איציק ציזרמר 

 

 נפתלי, רמתו של ציזר ידועה והולכת לפניו.   :מר ישראל גל

 

.   :נפתלי כהןמר   זה הזבל הזה, שקרן

 

.. זה לא יפה.     :???  נפתלי, תכבד את ה.

 

.   :נפתלי כהןמר   הוא קילל, לא אני קיללתי

 

 ... כבן אדם, נפתלי.     :???

 

אתה טינופת, אתה תתבייש לך. אני לא אסלח לך על זה   :נפתלי כהןמר 

וים אליי. אתה סתם זבל של בן שקיללת אותי בישיבה הקודמת. קיללת את כל הנלו

 אדם.
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 די כבר, בשביל זה הבאתם אותי?   מיכלס גיל:מר 

 

 עכשיו אני גם זבל של בן אדם.   :איציק ציזרמר 

 

.   :נפתלי כהןמר   נכון

 

 אני מפגר דיגיטלי וזבל של בן אדם.   :איציק ציזרמר 

 

אני לא  נכון. אם לא תחזור בך לפרוטוקול על הקללות,  :נפתלי כהןמר 

 מקנא בך.

 

 אני רק מבקש שהמקליט מקליט את זה.   :איציק ציזרמר 

 

 תתבע אותי, בוא נראה. תתבע אותי אם אתה גבר.   :נפתלי כהןמר 

 

 41אבל כבר תבעו אותך. יש לך כבר רישום פלילי מלפני   :איציק ציזרמר 

 שנה. אני צריך לתבוע אותך? 

 

 אותי? נכון. למה לא תבעת   :נפתלי כהןמר 

 

 זו הרמה שלך, זו הרמה שלך? אתה צריך להתבייש.   :איציק ציזרמר 

 

תתבייש לך, מה אמרת בישיבה הקודמת? איזה קללות,   :נפתלי כהןמר 

 תספר לחברות שלך. 

 

 תכניס את האצבע, תכניס את האצבע.   :איציק ציזרמר 
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אשמיע את אני אוכיח לך, אני אשמיע את זה פה. פה אני   :נפתלי כהןמר 

 זה. פה תשמע, שהם יהיו בהלם איזה קללות. תתבייש לך, טינופת. 

 

 טינופת?   :איציק ציזרמר 

 

.   :נפתלי כהןמר  .  אפילו לא העזתי ל.

 

.. שום דבר   :איציק ציזרמר  גדי, אני מבקש שכל מה שמוקלט פה.

 מההקלטה הזאת. הכל שיהיה פה. 

 

 לא מעלימים דברים. ציזר, אל תאיים, אנחנו   :מר ישראל גל

 

לא מאיים, אני מבקש. אתה מסכים שיגידו פה טינופת,   :איציק ציזרמר 

 מפגר דיגיטלי וזבל של בן אדם, לא אכפת לך. בסדר, אין בעיה. 

 

 כן. לא חוזר בי, לא חוזר בי. קיללת, תחזור בך.   :נפתלי כהןמר 

 

 נפתלי, די. כן, גיל, בבקשה.   :מר ישראל גל

 

יודע איזה קללות הוא קילל? בפרוטוקול.   :כהן נפתלימר   אתה 

 

 יש את זה גם מוקלט, אפשר להביא את זה.   :מר ישראל גל

 

מוקלט. קילל את אמא שלי, את סבתא שלי. איזה   :נפתלי כהןמר 

 מילים. בתל ברוך לא מקללים כך. 

 

איפה שי דבורה? מה עם הטלוויזיה? אמרנו יהיה   מיכלס גיל:מר 
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 יה, לא? טלוויז

 

.   :נפתלי כהןמר  .  טינופת. אם לא תחזור בך, לא אניח לך עד.

 

 די, תרגיע אותו, די.   :מר ישראל גל

 

.   :איציק ציזרמר  יניח לי עד יום מותו. ככה הוא אמר עכשיו  הוא לא 

 

יודע שאני נקמן ולא סלחן.   :נפתלי כהןמר   לא אוותר לך. אתה 

 

 די.   :מר ישראל גל

 

 הוא נקמן.   :ציזר איציקמר 

 

.   :עמי כחלוןמר  .  איציק, הכל נכון, אבל.

 

אתה היית בישיבה? תגיד מה הוא אמר. למה אתה לא   :נפתלי כהןמר 

 אומר?

 

 אני לא מקבל את מה שאתה עושה, לא יעזור לך.   :עמי כחלוןמר 

 

 די, מספיק.  גב' בומגרטן אלונה:

 

 לות שהוא קילל אותי? למה אתה לא אומר את הקל  :נפתלי כהןמר 

 

אני לא אוהב את ההתנהלות פה, ותאמין לי, בא לי לקום   :עמי כחלוןמר 

.. תשמע את ההקלטה אתה אמרת 'אתה ראש עיר שקרן'.  וללכת. הבעיה היא.
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 התחלת עם זה. 

 

 אני דיברתי אל נפתלי?   :איציק ציזרמר 

 

 אני לא מצדיק אל נפתלי.   :עמי כחלוןמר 

 

אם הוא אמר לי שאני הצבעתי בעד המנכ"ל הזה, אז הנה   :זראיציק צימר 

אני אומר עוד פעם, הוא משקר שהוא אמר לי קודם שאני התנגדתי למנכ"ל הזה. 

אז תסביר לי רק את זה. הוא אמר שאני התנגדתי, ועכשיו הוא אמר שאני ונשרי 

 הצבענו. למה אתה מסתובב? תסתכל אליי. תסביר לי רק את זה. 

 

.   :כחלון עמימר  .  אני לא מסתובב.

 

.   :איציק ציזרמר   תסביר לי את זה. הוא אמר, לא אני אמרתי

 

עזוב... עמי, עמי. ציזר מותר לו לחלק מחמאות, הוא   :מר ישראל גל

איש נעלה. את המחמאות של ציזר אנחנו רגילים. הקללות שהוא קילל את נפתלי 

י שקרן, זה לגיטימי. זה שהוא בישיבה הקודמת זה לגיטימי. זה שהוא אומר ל

 מחלק לכולם מחמאות, זה לגיטימי. 

 

 לא, הוא אמר לך גם שקרן בן שקרן. בפנים.   :נפתלי כהןמר 

 

 גם את זה הוא אמר. זה לגיטימי.   :מר ישראל גל

 

 זה לא מותר. טלית שכולה תכלת.   :נפתלי כהןמר 

 

 בקשה. די, תרגיע. ציזר יש לו רמה. גיל, ב  :מר ישראל גל
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 די, תפסיקו. מה זה משנה מי אמר למי?   :עמי כחלוןמר 

 

 אני לא מדבר עם נפתלי.   :איציק ציזרמר 

 

 אתה היית בישיבה?   :נפתלי כהןמר 

 

 הייתי, אני עד.   :עמי כחלוןמר 

 

 הוא לא קילל?   :נפתלי כהןמר 

 

.   :עמי כחלוןמר  .  כן, אבל זה.

 

. ובסוף הוא איזה קללות נמר  :נפתלי כהןמר  .. צות. מה עשיתי לו? 

 הצביע נגד, החצוף הזה. המפגר דיגיטלי. 

 

 אני חצוף?  :איציק ציזרמר 

 

 כן, אני חצוף.    :נפתלי כהןמר 

 

 אסור לי להצביע נגד?   :איציק ציזרמר 

 

נגד.   :נפתלי כהןמר   אתה גם בזוי. תצביע 

 

 אה, אני בזוי גם?   :איציק ציזרמר 

 

.. מה עשו לך? אני   :נפתלי כהןמר  אבל למה אתה מקלל את אמא שלי.
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 קיללתי אותך פעם אחת? 

 

 לא קיללת אותי?   :איציק ציזרמר 

 

 לא קיללתי אותך אף פעם.   :נפתלי כהןמר 

 

 נפתלי, יש לי דיון מחר בבוקר, אני צריכה ללכת ללמוד.  גב' בומגרטן אלונה:

 

אני לא מתערב בסגנון וחופש  אני מבקש רגע אחד להעיר.  עו"ד אלון רום:

הדיבור, אבל נראה לי שקצת בנושא חרצובות הלשון, אני חושב שהדברים. אתם 

כולכם אנשים מכובדים, נבחרי ציבור. יש לכם ערך מוסף. כל אחד יש לו באמת 

הרבה מאוד עשייה, ויש לכם הרבה מה לתרום. אני בטוח שגם את המחלוקות 

אני אומר גם לך, אבל לא מכוון את זה אליך. גם  אפשר להגיד במילים קצת פחות.

 לנפתלי, גם לכל אחד. 

 

 למה אתה אומר לי? אני קיללתי את אמא של אמא שלי?   :נפתלי כהןמר 

 

לטובת כולם, גם כל אחד אישית וגם הכלל, ראוי   עו"ד אלון רום:

 להישמר, לשמור על תרבות הדיבור, ואתם יכולים לעשות זאת, בבקשה. 

 

 אתה מאמין?  הרציקוביץ יעל: גב'

 

 אני משוכנע בכך.   עו"ד אלון רום:

 

גברתי, יעל, אני אביא לך את ההקלטה שהוא מקלל   :נפתלי כהןמר 

 אותי. זה הטינופת הזה. 
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 די.   :מר ישראל גל

 

 ... גועל נפש, אני מתבייש בך, מתבייש בשבילך.   :נפתלי כהןמר 

 

יודע מה אני עושה עם עצבים כאלה? שק  נפתלי, אתה גב' הרציקוביץ יעל:

 אגרוף מוציאה את כל האנרגיות. אני אקנה לך שק אגרוף. 

 

 לא כועס. אני לא כועס.   :נפתלי כהןמר 

 

 איזה לא כועס?  גב' הרציקוביץ יעל:

 

 נשבע לך שאני לא כועס.   :נפתלי כהןמר 

 

 נפתלי, די.   :מר ישראל גל

 

 כה מה אני אעשה לך. וואלה חכה, ח  :נפתלי כהןמר 

 

 נפתלי, החוצה בבקשה. כן. גיל, בבקשה.   :מר ישראל גל

 

קודם כל, אני רוצה לברך שמנהלים דיון על הדו"חות   מיכלס גיל:מר 

הכספיים של בריכת השחייה. דיון כזה בפעם האחרונה נערך, זו גם היתה הפעם 

ה, ערבות לצורך שנה האחרונות, כשאנחנו ביקשנו הלווא 88-היחידה לדעתי ב

שדרוג הבריכה. מאז לא נערך דיון כזה. חבל רק שדיון כזה נערך בנסיבות האלה, 

, והמצב העגום של הבריכה. עכשיו אני רוצה לענות 4183לאורך הגירעון השוטף של 

לציזר על כמה שאלות שפחדו פה להשיב. אז קודם כל, לשם הדיוק, הדו"חות 

-ים, ואני אגיד למה. כי הוצאת המנכ"ל בהכספיים של הבריכה, הם לא מדויק

, שהעירייה מימנה אותה, לא מופיעה שם. אז זה אומר שאם באמת רוצים 4183
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לבחון את התוצאות העסקיות של הבריכה. גם את זה צריך איכשהו להוסיף, כי זה 

 לא משנה. זה דבר ראשון. 

 

את  לא, ביקשנו את זה מהמבקר שיבדוק. ואיך אישרו  :מר ישראל גל

 זה. 

 

מועצת העיר במתכונתה הקודמת, כשאנחנו ביקשנו   מיכלס גיל:מר 

ערבות להלוואה לצורך השדרוג של הבריכה, אני ויגאל צוברי הכנו תכנית עסקית 

שנבחנה פה והוצגה פה. לא פה, זה היה אני חושב עוד בצ'יינין. הציבה יעדים 

קחו בחשבון שבאיזשהו שלב מסודרים, עם יעדי הוצאות, עם יעדי הכנסות. כולם ל

הקאנטרי של מצלאווי יכבוש את העיר, ואנחנו לא היינו עיוורים. ואם היו עובדים 

לפי התכנית הזאת, אז אולי הבריכה לא היתה מרוויחה מיליונים, אבל היא לא 

היתה בצרות כמו שהיא היתה כרגע. באפריל, אל תתפסו אותי במדויק, אבל לפני 

, שנה קודם, על פי ההסכם הקואליציוני שנחתם בסיעות 4184הבחירות, באפריל 

הקואליציה הקודמות, היתה צריכה להתבצע רוטציה בין יו"ר הנהלת הבריכה. 

בזמנו אני הייתי מטעם הסיעה של ישראל, והיתה אמורה להתבצע רוטציה מטעם 

הסיעה של ראש העיר. עד אותו שלב, בהפוגות כאלה ואחרות, לא היה מנכ"ל קבוע 

שנים האחרונות  81-לבריכה. כל פעם ניסינו למצוא מנכ"ל. מה לעשות שלבריכה ב

אין כסף? זה לא משהו חדש. וכל אלה שצועקים פה ידעו את זה, יודעים את זה 

ויידעו את זה כנראה. ולא היה כסף. ובכסף שהבאנו, הבאנו מנכ"ל כזה שסיים את 

ות? ואנחנו מצאנו את עצמנו ו ומנכ"ל אחר. אף אחד לא היה מוצלח, מה לעשדרכ

בשלבים, לאורך תקופות די ארוכות, מנהלים את הבריכה בהתנדבות בעצמנו. מה 

זה בעצמנו? יגאל היה אחראי על הכספים, אני הייתי אחראי על הייעוץ המשפטי. 

נתן שטראוס מסיעתך, גם יגאל היה מסיעתך אם אני לא טועה, היה אחרי על 

קראת ההחלפה שלי, היה ברור לראש העיר הקודם וגם הבינוי, וניהלנו את זה. ל

לנו, שאין לנו כבר כוח לעשות את זה לבד. מה לעשות, אנחנו עושים את הכל 

בהתנדבות, ואנחנו לא מנכ"לים בפועל, ואנחנו לא מומחים לניהול בריכות, ואנחנו 
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חר. עושים טעויות. ואנחנו עושים כמיטב יכולתנו, וצריך להביא מנכ"ל כזה או א

מה גם שהמנכ"ל הזה מונה בין היתר כדי לעזור למי שאמורה היתה להחליף אותי 

ויגאל וכל ההנהלה של הבריכה,  יו"ר הנהלה בבריכה בתפקיד. ומכיוון שאני  בתור 

לפחות פעמיים נכשלנו בבחירת מנכ"ל, ועשינו מכרזים, וקורות חיים. ומה לעשות, 

בעיה שיהיה כתוב בפרוטוקול, זה היה לא הצלחנו, אני לא הצלחתי. אין לי שום 

חלק בתקופה שלי, חלק לפניי, לא משנה. לא מצאנו מישהו שינהל את הבריכה כמו 

שצריך. אז ראש העיר הטיל, למיטב זכרוני על מנכ"ל העירייה, לאתר לו מנכ"ל. 

והוא איתר לו מנכ"ל. ועל פי הרזומה של המנכ"ל הזה, הוא היה מנכ"ל ראוי, ועל 

  -ת גם ראש העירפי המלצ

 

 לא אני.   :מר ישראל גל

 

לא. ראש העיר הקודם. הבאנו אותו לאישור הנהלת   :מיכלס גילמר 

הבריכה והוא מונה כמנכ"ל. אחד התנאים הראשונים שלי למינוי המנכ"ל, ואני לא 

ה כבר הסכמתי להתפשר על זה, ויש את כל הניירות על זה, זה מה לעשות, הבריכ

סף לממן מנכ"ל כזה. ואז סוכם עם ראש העיר, שעיריית קרית אז לא היה לה כ

ייעוץ למשך שנה. נכון?   אונו תממן את זאת אומרת, בתוך 

 

 כשאתה אומר ראש העיר, זה ראש העיר היוצא, לשעבר?  גב' בומגרטן אלונה:

 

בואי, בואי נצא מהפוליטיקה. כולם ידעו את זה, ראש   :מיכלס גילמר 

 העיר היוצא... 

 

.  ' בומגרטן אלונה:גב .  לא, כי זוהר מתפלאת.

 

 גם היא היתה שם.   :איציק ציזרמר 
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 לא יודע מה אישרה, לא יודע.  :מיכלס גילמר 

 

 לא, כי זוהר מתפלאת שהמצב לא טוב.  גב' בומגרטן אלונה:

 

 אלונה, אני לא מתפלאת, אני רק אמרתי.  גב' אלעני הס זוהר:

 

ע גב' בומגרטן אלונה:  ל ההיסטוריה. תסתכלי 

 

 אני לא הייתי חבר מועצה.   :מיכלס גילמר 

 

.   רון מלכה:מר  . . 

 

 זה לא משנה. אז נשלם, מה לעשות.   :מיכלס גילמר 

 

 ... בביקורות.   :מר ישראל גל

 

 אבל זה העובדות, מה לעשות?   :מיכלס גילמר 

 

 מה העובדות?   :מר ישראל גל

 

בערך, עוד לפני שאיילת החליפה חודשים  1-אחרי כ  :מיכלס גילמר 

, חיכינו עד 4184אותי, והחילוף שלי נדחה מכל מיני טעמים, עד נדמה לי ספטמבר 

שתיגמר עונת הרחצה. ואני כבר אז אמרתי ישירות לראש העיר, ויש על זה גם 

מיילים, שלדעתי גם המנכ"ל הזה שהביאו, הוא לא מתאים. יש על זה התכתבויות. 

שלי להנהלת הבריכה. המנכ"ל הזה המשיך עד שהוא לא מזמן, יש על זה פניות 

הוחלף, וכרגע בכלל אין מנכ"ל. כל ההתנצחויות מי אחראי על זה,  אחרי החילופים

מי לא אחראי על זה, לא יפתרו לנו את הבעיה. יש פה בעיה רצינית מאוד לאורך 
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ה האחרונה, שנים, שאנחנו הצלחנו פה בפעילות האישית שלנו להעביר אותה. בשנ

, נעשו טעויות ניהוליות ברורות. ואנחנו ניסינו להתריע את זה, אבל אני 4183-ב

לפחות הייתי בעמדה שלא נשמעתי. הגעתי למריבות קשות מאוד עם ראש העיר 

הקודם ונעשו טעויות. וזה לא יעזור לנו עכשיו שום דבר. מהטעויות צריכים ללמוד 

משיך לקדם את הבריכה הזאת ולהוציא וצריכים למצוא את הפתרונות איך לה

 אותה מהבוץ. 

 

 איך אפשר להוציא מהבוץ?  גב' בומגרטן אלונה:

 

יש פתרונות, וזה מה שאנחנו צריכים להבין. יש כל מיני   :מיכלס גילמר 

פתרונות. עובדים עליהם. וזה שאני אאשים את איילת, או איילת תאשים אותי, או 

אל, זה לא יפתור לנו שום בעיה. מה לעשות? אני אאשים את ציזר או את ישר

הבריכה הזאת הוקמה בזיעת אפיים של הרבה אנשים, תוחזקה בזיעת אפיים של 

הרבה אנשים. אני חושב שהיא נכס עירוני שאסור, למרות שהיו לי על זה הרבה 

 חילוקי דעות. 

 

יודע מה, אני חייבת לעצור אותך, כאילו הכסף ה :גב' קניסטר כוכבה וא אתה 

 שלך אישי? 

 

 הכסף הוא לא שלי אישי.   :מיכלס גילמר 

 

 ₪. אתה מדבר כאילו בזלזול כזה, במחי יד מיליון  :גב' קניסטר כוכבה

 

 אני לא מדבר בזלזול.   :מיכלס גילמר 

 

ולא אכפת לך... לומדים לקח. אז מה, אפשר למחוק את  :גב' קניסטר כוכבה

 החוב הזה? 
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ה להגיד לך משהו. את לא היית כאן כשאנחנו אני רוצ  :מיכלס גילמר 

,  81אפשרנו לעשרות גמלאים מקרית אונו להיכנס לבריכה במחיר של  אג'

 אז כולם התהדרו בזה ומחאו כפיים. ₪,  4,111כשמצלאווי היה לוקח מהם 

 

 תציינו את זה בדפי המבקר. אני מבקשת ממך.  :גב' קניסטר כוכבה

 

 , הוא יודע את הכל. אנחנו יודעים  :מיכלס גילמר 

 

תבדוק לי את הנושא, אני רוצה נתונים לא יעזור לאף  :גב' קניסטר כוכבה

טועים.  –אחד. זה כסף ציבורי. כן עשו הנחה, כן עשו מינוי, כן ויתרו. כשעושים 

 אותי זה לא משכנע. בחרו אנשים לא מקצועיים. שמי שבחר, הוא ישלם את המחיר. 

 

 ה. אין בעי  :מיכלס גילמר 

 

אני כחברת מועצת עיר מתנגדת בתוקף לאשר או לכבד  :גב' קניסטר כוכבה

 את הדבר הנוראי הזה. 

 

צריכים לבדוק את זה כמה שנים אחורה, לא השנה   גב' דנוך אביגיל:

 האחרונה. 

 

 . 4183אני בדקתי את  :גב' קניסטר כוכבה

 

ון בשנים בסדר, אבל אפשר לבדוק את זה, אם הגירע  גב' דנוך אביגיל:

 ..  קודמות.

 

 לכן, כל הטחות האשמה האלה לא יקדמו אף אחד.   :מיכלס גילמר 
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אני חייב מילה. קודם כל אני רוצה לעשות הפרדה   :עמי כחלוןמר 

מוחלטת בין הנהלת העיר והנהלת הבריכה, שזה חברי דירקטוריון, לבין העובדים 

ץ. העובדים של הבריכה של הבריכה. בוא קודם כל נפריד, נעשה קודם כל חוצ

ר לפי דעתי, בכל מקום נותנים את הנשמה מעל השעות שהם אמורים לעבוד, בשכ

אחר, חצי ממה שהם אמורים לקבל, זה קודם כל אחד. שתיים, לגבי הנחות כאלה 

יודעים, אני לא מאשים, לא את ראש העיר שהיה שתי קדנציות,  ואחרות, כולם 

כל הדברים שיש איתם בעיות, וחלק מזה זה  ישראל אתה נבחרת בשביל לשנות את

ניר, שיעשה ביקורת, ונלמד  גם הבריכה. ויש לך הנהלה, וזה שצריך לעשות ביקורת, 

 מהטעויות שאחרים עשו. 

 

.  :גב' קניסטר כוכבה  נכון

 

₪, מיליון  1זה התפקיד שלנו. לא מעניין אותי להאשים.   :עמי כחלוןמר 

ת בריכה מקורה, לא היה צריך לעשות בריכה כן היה צריך לעשו₪. מיליון  3

מקורה. צריך לבדוק, נושא הבריכה הוא נושא בעייתי. אני אישית יש לי דעה 

יודע אותה. יש הבדל בין הקאנטרי היפהפה שנבנה בשכונת רבין, לבין  שאתה 

נבדוק, עולמות שונים. הוא יביא את הממצאים,  4דברים,  4הבריכה השנייה. זה 

 אפשר להגיד לא. ₪,  411,111או  811,111תהיה ברירה וצריך לתת  ה. אם לאנרא

 

.. מהנושא של הדו"חות הכספיים.   :מר ישראל גל . אני חושב שאנחנו 

 כוכבה, ביקשת מהמבקר, הוא יבדוק. זו המצב של הבריכה.

 

 שקיפות מלאה.  :גב' קניסטר כוכבה

 

ם קשה להסדיר אנחנו צריכים לאשר את זה? אנחנו עמלי  :מר ישראל גל

את הנושא של בריכת השחייה, של הפעילות האחרת. התרסקות של הבריכה תביא 
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בהכרח גם להתרסקות של מכבי, שזה לא טוב לנו. ידוע לנו כל הפעילות הזאת. 

אנחנו עובדים בהכרח על הנושאים האלה. זה לא לדיון הזה. ראובן, אתה רוצה 

 ל. להגיד כמה מילים, כי אני רואה שאתה מתפת

 

 רציתי להגיד לכם, פורמאלית לא מאשרים את הדו"חות.  :רו"ח ראובן אשכנזי

 

לא צריך, אני אמרתי. ההתלהטות היתה כאן בגין   :מר ישראל גל

הדיווח, אנחנו לא צריכים להצביע בעד או לא נגד, אלא אם כן מישהו טוען שהדוח 

לה וחס מפקפקים פה מפוברק. אני לא חושב שיש פה מישהו סביב השולחן שחלי

 ביושרתך ואמינותך בדברים האלה. 

 

.   :ניר אבנוןמר  .  אני רוצה לציין שמצאתי איזה אי דיוקים גם בדו"חות.

 

 בסדר. אבל לעניין של הביקורת.   :מר ישראל גל

 

  זה לא אי דיוקים בדיווחים...   :מיכלס גילמר 

 

 .העיר ראש דיווח .3

 

ום ברשותכם. חשבנו שזה יהיה יותר אני עובר לסדר הי  :מר ישראל גל

קצר. אני גם אצמצם בדיווחים וגם אצמצם בתכניות שרציתי להראות לכם על 

הכבישים וכדומה. אבל אני אתן תשובות ואני אגש. קודם כל אני רוצה להגיד לכם 

שהשבוע פתחנו את פתיחת שנת הלימודים העירוניים. במערכת החינוך בקרית אונו 

, כך 91-אני חייב להודות לאגף החינוך שעמל קשה עד הדקה ה ילדים. 9,176יש 

, אני צריך פחות מ ילדים בכיתה. כאשר  38-שלייצר את ממוצע הילדים בכיתות א'

 33עד  46-ומטה. מ 33, והיתר עם 31כיתות בכל רחבי העיר עם  3כיתות או  4יש 

לך, רון, תגיד ילדים בכיתה. שככה זו היתה עבודת שיפוץ קשה מאוד. ואני אומר 
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לצוות שלך תודה רבה ועל העבודה, עבודה קשה. אנחנו חווינו פה בימים האחרונים 

גם עוד ניסיונות לכופף, להזיז, ובסופו של דבר אני שמח להגיד שהגענו איכשהו 

גני ילדים. אנחנו עדיין בפער  7ליעד שהצבנו לעצמנו כפי שאמרנו כל הזמן. נבנו 

י ילדים, בעיקר פה בשכונה החדשה בפסגת אונו. אנחנו גדול מאוד של חוסר של גנ

מקווים להשלים אותם. יגאל הלך, אבל הוצאנו את המכללה לצילום והעברנו אותה 

לגני תקווה, אחרי שהיינו במאבקים קשים, גם בנושא הזה בסופו של יום, גם 

ונחנוך אותו בקרוב, וגם המורים קיבלו חדרהמכללה לצילום ק  יבלה מבנה טוב 

מורים מפואר. באמת, אתם מוזמנים לראות את חדר מורים. זה סטנדרטים גבוהים 

ביותר. יצרנו גם סטנדרט גדול מאוד של חדרי מורים בחטיבות הביניים בן צבי. 

עמדנו בהתחייבות ובהחלטה של העירייה הקודמת עוד שקיבלנו כולנו במשותף, 

היה מעון התמר של נעמ"ת, ונפתח בית הספר האנתרופוסופי, ברח' החבצלת, מה ש

הם מאושרים מאוד, הגזבר שלנו קצת פחות. אבל נפתח בית הספר האנתרופוסופי. 

בכל שיפוץ ₪ מיליון  3.7כפי שקראתם בוודאי בעיתונות, העירייה השקיעה כמעט 

הקיץ, חצרות גני הילדים. אנחנו בתכנית רב שנתית להפוך את כל גני הילדים 

גני ילדים שכאלה.  1-7מגמשת. כל שנה אנחנו עושים הישנים, החצרות שלהם, ל

שנים הקרובות נצליח להשלים את הכל. במסגרת שיפוצי  1-אני מקווה שבמהלך ה

הקיץ היתה צביעה רגילה, הצללות וכדומה, וזה הזמן באמת להגיד לכל העושים 

במלאכה, לחיים נגר שעבד כמו משוגע ורץ, לדרור צבן פה מהחברה הכלכלית שעמל 

קשה עד היום האחרון, היו פקפוקים שגני הילדים, מה שנקרא נביאי השחורות 

גן ילדים לא ייפתח בזמנו, אז כולם נפתחו ברמה  ונביאי הזעם, הפיצו שאף 

מפוארת ומתוקנת. וכל הכבוד דרור, תמסרו גם לחיים נגר. כמובן על המלאכה 

גרשון טוסק, ששחרר ניצח מנכ"ל העירייה גדי לייכטר, שדאג שהכל ייפתח בזמן. 

בזמן את הכספים. מחלקת שפ"ע. אני איטיב לחקות את מה שאמרה מנהלת אגף 

החינוך, שגם לה מגיעות תודות רבות, שהתזמורת פה עבדה בהרמוניה שלמה. אז 

באמת, תודה רבה לכולם. תעביר את תודתי גם לכל מנהלי המחלקות של אגף 

 החינוך. 
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ים רק, שבמקביל לפתיחת שנת שני דברים נוספ  רון מלכה:מר 

( והצוות 4( רענון החזון החינוכי של העיר. 8צוותי חשיבה:  4הלימודים, הקמנו 

החשוב יותר בעיניי, זה צוות רחב, עם גווארדיה די מכובדת לחשיבה לחינוך העל 

 יסודי בשנים הבאות. 

 

אתה יכול להגיד להם את השמות של הגווארדיה. דורית   :מר ישראל גל

 ראובר מנכ"לית משרד חינוך לשעבר, איציק כהן סמנכ"ל. שט

 

 חברים בוועדת החינוך.   רון מלכה:מר 

 

 יפה פז. אתה יכול להגיד את החברים.   :מר ישראל גל

 

 אני לא רוצה לפספס אף אחד.   רון מלכה:מר 

 

 לא להעליב.   :מר ישראל גל

 

ורים. אז אני יש גם חברים מוועדת החינוך והנהגת ה  רון מלכה:מר 

 אומר, זה צוות טוב ובהחלט יישר כוח. 

 

אני חושבת שזו פעם ראשונה באמת שהשנה נפתחה חלק.  גב' בומגרטן אלונה:

 אנשים היו קשובים, פנו אליי. 

 

 לא, זו לא פעם ראשונה, סליחה.     :???

 

כן, כן. פעם ראשונה. אנשים פנו אליי ואמרו לי שהם  גב' בומגרטן אלונה:

 ו באמת הפעם אוזן קשבת, ובאמת רון כל הכבוד לכם. קיבל
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 אפשר ל הגיד עוד משהו בעניין?   :מיכלס גילמר 

 

 אם כבר, כל אחד.   :מר ישראל גל

 

גם רשת החינוך המשלים בקרית אונו, דהיינו המתנ"ס,   :מיכלס גילמר 

 פתחה את שנת הלימודים. 

 

ל הניהול של הקייטנות לא נתת לי לשבח אתכם בדיווח ע  :מר ישראל גל

 .  במשך המלחמה והחזקת הצהרונים ושיתוף הפעולה. זה היה בשלב..

 

 רק רציתי להעיר שפתחנו את השנה.   :מיכלס גילמר 

 

תן לי להחמיא לכם. אז אין ספק שהחינוך המשלים,   :מר ישראל גל

בעיקר בנושא הקייטנות והצהרונים, הפעיל את כל מערך בית הספר של החופש 

 גדול. ה

 

 מהשנתונים השתתפו.  57%  רון מלכה:מר 

 

ואף הרחיב אותו עד סוף יולי. כל מהלך הקייטנה היתה   :מר ישראל גל

 91%. רבותיי, זה כמעט ממוצע של קייטנות רגילות. 91%השתתפות של 

מההשתתפות. ועשו את זה ביד רמה. יתרה מכך, במערך החירום היו הרבה מאוד 

ים שאין להם ממ"דים ולחץ והיסטריה. יחד עם המנכ"ל יחד בעיות עם גנים פרטי

עם המחלקה לחירום וביטחון, הם נתנו את שיתוף הפעולה למחלקות הפרטיות. 

ובאמת גיל יישר כוח. גם השינויים האחרונים שאתם עושים בתוך מערכת 

  -הצהרונים

 

אני רוצה לציין נקודה. הייתי נוכחת שבוע שעבר  :גב' קניסטר כוכבה
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בישיבה, והביאו הורים לקבוע את רמת המזון והתזונה לילדים. אני רוצה לומר לך, 

וההורים היו להם שאלון שביעות רצון, ישבו עם הילדים אכלו. אתה משקיף מהצד 

 ואתה רואה חוות דעת... שייתן שקט לכל השנה. 

 

 ומה בסוף הם בחרו, את זה שהיה?  גב' בומגרטן אלונה:

 

 לא.     :???

 

 זו פעם ראשונה שהאוכל היה טוב.   :איציק ציזר מר

 

תקשיב ציזר, כל ההורים הפלצנים האלה רוצים קינואה,  גב' בומגרטן אלונה:

 עניינים. אני רוצה לראות ילד שאוכל קינואה. 

 

 יש לך רק בעיה אחת עכשיו, שאת מוקלטת.   :מיכלס גילמר 

 

 וכל קינואה. אני רוצה למצוא את הילד שא גב' בומגרטן אלונה:

 

 היא באה מהם.   :מר ישראל גל

 

 אני בעד אוכל בריא. לצערנו הוא לא כולל שוקולד.   :מיכלס גילמר 

 

 אני רואה מה הילדים שלי אוכלים.  גב' בומגרטן אלונה:

 

בקצרה עוד דיווח קצרצר. לפני כחודשיים, במסגרת   :מר ישראל גל

ימים בעיר התאומה  3-שנו לנסיעה אישית שלי ונסיעה של אלון רום, נפג

נג' במשלחת  3-בקרייסאופנבך ל ימים, שם סיכמנו על מתווה של חידוש האקסצ'

בין חטיבות הביניים ובין בית ספר מקומי שם. אלון רום שהיה איתי, אל תדאגו, זו 



 אונו-יתעיריית קר

 81/81ישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 
 

 11 

 היתה נסיעה פרטית. 

 

 לא חשבנו אחרת.  :גב' קניסטר כוכבה

 

רייס. סוכם להתחיל לחדש את ונפגשו שם עם אנשי ק  :מר ישראל גל

המשלחות כפי שהיה בעבר, בצורה של חילופי נוער בין בתי ספר, ואנחנו מקווים 

שזה ייצא לפועל. אלון רום וריקי מתעסקים בזה. רום, אני מאחל לך הצלחה בנוסף 

לתפקידך כיועץ משפטי, שתחיו את הנושא של האקסצ'נג' הזה, חילופי נוער אחד 

 כנגד השני. 

 

 )על פי בקשת חבר המועצה איציק ציזר(: שאילתות .2

 . לדירה נתיב מסמך .א

 . המים תאגיד בדירקטוריון הציבור נציג .ב

 

א' זה עד כאן הדיווח. שאילתות עכשיו. שאילתא מספר   :מר ישראל גל

מסמך נתיב לדירה, שלך ציזר, היתה מתי אושר, מי אישר ומי הודיע. אז אני כבר 

, בעקבות 4181רה המסמך, הם אישרו את זה ביוני, מחצית יוני אומר לך נתיב לדי

תכנית הצל. יש פה את זה. כל מי שחתום על המסמך, בכלל תכניות ברמה הארצית. 

מבנצי ליברמן, שלמה בן אליהו, עוזי יצחקי, גדי מרק, גב' קרן טרנר, שי פתח, מר 

רקעי ישראל, משרד ערן... כל בעלי התפקידים של כל הגורמים שהם... במינהל מק

התחבורה... אם היה לי זמן, הייתי מציג לכם את כל תכנית התחבורה שאנחנו 

עמלים עליה. אבל אם אני משאיר לכם את זה לדמיון, זה משהו שהוא פחות או 

יותר דומה לחנוכיה שפרסמתי. זו תהיה התכנית כנראה, כבישים אורכיים 

 4ן. הייתי מראה לכם. מתוכננים ורוחביים. מתוכננים ככה בקצרה, כי אין זמ

גור, שיחברו מכביש  ו 168כבישי דרום צפון בנוסף למוטה   4-לכיוון דרך דורי 

כבישים נוספים שיחברו ממערב למזרח, דרך יציאה מסביון, עוד אחד ישר לכיוון 

גור, ואחד נוסף בהמשך, מקביל ל . אלה 1, שיביא אותנו עד כביש 168-מוטה 
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נחנו עובדים עליהם כרגע בשביל לעשות כבישים, להריץ את כבישים מתוכננים שא

התנועה כמה שיותר. כמעט סופית, אנדה תתקני אותי, עדיין זה עוד לא בטוח, אין 

לזה אישורים. אנחנו מצליחים להוציא את הרכבת הקלה מרח' בן גוריון ומעבירים 

. 1684ומנים כבישים שמס 4, כי יש 1684אותה חזרה לדרך רפאל איתן. לא לקרוא 

יש לנו התחייבות גם מהשר, גם ממנכ"ל נת"ע וגם מיו"ר נת"ע שהיו אצלנו פה 

 השבוע, ובא לציון גואל, אם אנחנו נצליח בתהליך הזה. 

 

 ... ימינה?   :איציק ציזרמר 

 

וייקח שמאלה וימינה. שמאלה   :מר ישראל גל הוא יגיע לפני תל השומר 

 תן מה שבונים אותו מהכיכר. לכיוון בר אילן דרך כביש רפאל אי

 

 ... ברמת גן?   :איציק ציזרמר 

 

כן, דרך רמת גן. לא דרך רח' בן גוריון. ויסע עד צומת   :מר ישראל גל

סיימנו את  91%-בר אילן. זה מאבק שניהלנו הרבה מאוד זמן. אני מקווה מאוד ש

נה עד פתח זה. אנחנו לוחצים בנושא התחבורה. יצא קו כחול נוסף שיסע מנס ציו

תקווה דרך לוי אשכול ברכבת קלה, כמו שדיברנו. אני מקווה מאוד שיאושר, זה 

פברואר. -תכנון של מיליארדים. אישור עקרוני על זה אם יהיה, זה יהיה בינואר

שנה כאן כולנו נוכל  81-87כמו שאמרנו, זרעים היום אנחנו שותלים, בשביל שעוד 

לעבוד בשביל שזה יצא. אז יש לך גם את להרוויח. אבל היום צריכים להתחיל 

, כספים, אילן ג'ורג'י, שום המענה הזה. לגבי השאלה השנייה, לגבי הדירקטוריון

דבר, הוא לא מקבל כלום, אין כלום בעניין הזה, שום אגודות, שום הטבות ושום 

 כלום. 

 

  -סליחה אדוני  :נפתלי כהןמר 
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 אילתא. אל תפריע לי. אני משיב לש  :מר ישראל גל

 

 : להלן כמפורט רים"תב אישור .1

    ח"מלש 2 – לד  תאורת – אנרגטית התייעלות .א

  - מימון  מקורות. ח"מלש 1.3 – שרת ס"בי  –  כדורסל מגרש – קירוי .ב

 ,  הפיס מפעל 011

   הרשות קרנות ח"אלש 291   

 – הפיס מפעל – מימון מקורות – ח"מלש 3.2 – לנוער פיס מבנה .ג

    הרשות קרנות 002,111  - ₪ 1,111,111

       ח"מלש 8.0 – אופניים שביל .ד

      ח"אלש 011 - רמזורים שדרוג .ה

    ח"אלש 311 - המרי תנועת – תכליתי דו – מקלט .ו

       ח"אלש 211  -  בכיכרות תאורה .ז

       ח"אלש 211  -  נגישות .ח

      ח"מלש 1 – רבין' רח שנייה קומה גמר עבודות .ט

      ח"מלש 1 – ל"צה פארק שדרוג .י

       ח"אלש 221 – חי-תל' רח שדרוג .יא

       ח"אלש 121 – השקיה' מע שדרוג .יב

     ח"אלש 231 – ציבוריים גנים/משחקים מתקני שדרוג .יג

  ח"אלש 311  -   הנוער מתקני .יד

   ח"אלש 121 – אסבסט גגות והחלפת 3301 ר"תב הגדלת .טו

   ח"אלש 311 – יינין'צ אולם .טז

 משרד י"ע ח"אלש 182 ח"אלש 321 – איתן רפאל כביש  תכנון .יז

 .הרשות קרנות ח"אלש 82 - התחבורה

      ח"מלש 1 ס"ע – כבישים תכנון .יח

 839 – החינוך משרד מקורות,  ח"אלש 3,111  -בפסגה 2' מס ילדים גן .יט

  ח"אלש
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 מקרנותמלש"ח  1.2 בסך המימון מקורות נתהקט – 3213 ר"תב שינוי .כ

 .החינוך ממשרד מלש"ח 1.2 של והוספה הרשות

      ח"אלש 111 –דים"ממ 3221' מס  ר"תב הגדלת .כא

     חצר פתוח – ח"אלש 111 – ורשה אביגדור .כב

     ח"אלש 211 – שרת משאבים מרכז שדרוג .כג

   ח"אלש 121 – באעקי בני גן מעל שניה קומה 3211 ר"תב הגדלת .כד

 המיפתח י"עפ ח"אלש 111 – דמוקרטי ס"בי חצר .כה

 

תב"רים, רבותיי. אני מציע לאשר את זה כמקשה אחת,   :מר ישראל גל

 אלא אם כן מישהו מכם רוצה לדבר על אחד הסעיפים. 

 

 על כמה סעיפים.   :איציק ציזרמר 

 

 אז תגיד איזה סעיפים אתה רוצה לדבר.   :מר ישראל גל

 

אחד. כי מה שמוסכם, תוך שנייה -אני מציע שנעשה אחד  :איציק ציזרמר 

 נעבור. מה שלא, נשאל שאלות. 

 

 מה השאלות, דבר.   :מר ישראל גל

 

 אחד. -בוא נעבור אחד  :איציק ציזרמר 

 

 הזכות שלך.   :מר ישראל גל

 

ב  :איציק ציזרמר   אחד. -א נאשר אחדולא, 

 

 רוצה דיון, ואז כל היתר.  תגיד מה אתה  מר גדי לייכטר:
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נניח שאני רוצה את סעיף   :איציק ציזרמר  איך אפשר להצביע על כולם? 

 אחד, נו. -. תצביע אחד81והיא לא רוצה את  84

 

 אני מציע להעביר את הכל למקשה אחת.   :מר ישראל גל

 

 גדי, איפה התב"רים של הספורט.  גב' בומגרטן אלונה:

 

שר להעביר מקשה אחת תב"רים, אלון. תגיד להם אי אפ  :איציק ציזרמר 

נו. כבר היינו בסרט הזה   שנים.  81בבקשה, 

 

אחד. אוקיי, התייעלות -הוא רוצה להצביע אחד  :מר ישראל גל

 אנרגטית, מי בעד? 

 

 פה אחד.   מר גדי לייכטר:

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: :החלטה

    ח"מלש 2 – לד  תאורת – אנרגטית התייעלות .א

 פה אחד.   בעד

 

 קירוי מגרש הכדורסל בית ספר שרת. מי בעד?   :מר ישראל גל

 

שנה המדינה הזאת עשתה טעות. היא  71שאלה. לפני   :איציק ציזרמר 

 : שילה, ניר ושרת. 3החליטה לבנות אולמות קטנים, שעד היום אנחנו תקועים עם 

 

 כן.   :מר ישראל גל
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לטנו שאנחנו משאירים את אולם שרת לקיר אם הח  :איציק ציזרמר 

טיפוס, במקום להשקיע עכשיו את הכסף הזה, בוא נבנה להם שם בחוץ אולם. 

שנה קדימה. אם נבנה עכשיו סתם קירוי, נבזבז את הכסף  71-אנחנו בונים משהו ל

 ולא ניתן להם את הפתרון. 

 

ספלד אני אענה לך בקצרה. שואלים אותי בשכונת ריי  :מר ישראל גל

 היום, אני לא אוהב הצהרות וחלוקת שלטים סתם. 

 

 עוד פעם הצהרות? יאללה. תחליט על קירוי.   :איציק ציזרמר 

 

אני אומר לך דבר אחד, לבנות אולם עכשיו, זאת אומרת,   :מר ישראל גל

 שנים.  7שאין אולם ברייספלד בעוד 

 

 למה, ישראל?   :איציק ציזרמר 

 

 אשאל אותך מאיפה הכסף. כי אני   :מר ישראל גל

 

  -רק שנייה, ישראל. אושר לנו  :איציק ציזרמר 

 

  -שנים, שנתיים 3תליתם שלטים לפני   :מר ישראל גל

 

שנים,  3תפסיק כבר עם הפופוליזם הזה. אושר לנו לפני   :איציק ציזרמר 

 אולמות דרך הטוטו. נכון או לא נכון?  1תקן אותי אם אני טועה, עד 

 

 לא.   :גל מר ישראל

 

 למה אתה חושב שאנחנו במתקפה כל הזמן?  :איציק ציזרמר 
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 לא נכון, לא נכון.   :מר ישראל גל

 

 לא נכון?   :איציק ציזרמר 

 

 אני אשמח לראות אישור.   :מר ישראל גל

 

 רון?   :איציק ציזרמר 

 

 כן, אבל אתה לא יכול לווסת את זה איך שאתה רוצה.   רון מלכה:מר 

 

 למה?   :יק ציזראיצמר 

 

 כי הם מנווטים את השחרור של הכסף.   רון מלכה:מר 

 

.   :מר ישראל גל .  רון, רון, אני מבקש.

 

הם אמרו שהם ייתנו כסף על סמך צורך. אין אישור.   רון מלכה:מר 

 אמרתי על סמך צורך, אבל לא אישור. 

 

דבר סליחה, אני מבקש לראות אישור כזה. אומר ציזר   :מר ישראל גל

 שאני לא יודע כראש העיר. 

 

 לא אישור כספי.   רון מלכה:מר 

 

הלכתי גם לטוטו ולא מצאתי את זה. אבל אולי ציזר   :מר ישראל גל

 אולמות.  1יכול להגיד, לשכנע את אנשי הטוטו, שיש לנו 
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 8.4. אני שואל אותך, האם נכון להשקיע 1אין לנו   :איציק ציזרמר 

באולם ספורט. אני שואל אותך עכשיו שאלה ₪ מיליון  1.7בגג או ₪ מיליון 

.  31-ברצינות, נו, ל  שנה קדימה. בית ספר שרת ישרת אותנו..

 

אז אני אומר לך דבר אחד. ציזר, עומד שם בית ספר   :מר ישראל גל

עלומים, שכל יום שואלים אותי למה אנחנו לא מורידים אותו, ההורים. שעומד, 

 ₪. מיליון  81-ל 87שצריך להעלות בסך הכל בין שמתוכנן שם אולם ספורט 

 

 איפה?  :איציק ציזרמר 

 

 בעלומים.   :מר ישראל גל

 

 מה פתאום.   :איציק ציזרמר 

 

.   :מר ישראל גל .  תראה את התכנית שלך. אני עובד רק עם התכנית.

 

.   :איציק ציזרמר  'שלך', עוד פעם 'שלך'. דווקא רון תכנן את זה, לא אני

 הזה. לא נכון? אתה לא אומר מילה. זה שלי, האולם שלי? במקרה 

 

 תכנון אין לי בעיה.   רון מלכה:מר 

 

בוא אני אגלה לך סוד. האולם שם, השתתפותו, בוא אני   :מר ישראל גל

 ₪. מיליון  4 –אגלה לך סוד, של הטוטו 

 

אולמות בנינו, לא  4ומה אולם? איזה אולם שם בנינו?   :איציק ציזרמר 

 ד. אח
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שנייה, ציזר, תן לי לדבר. אתה לא רוצה לשמוע? כרגע   :מר ישראל גל

 83-להשלים את הקומפלקס הזה. אוקיי? אין לי את ה₪ מיליון  83-אין לי גם את ה

  -אם אתה אומר לבנות אולם קטן, היום קולם קטן בלי₪. מיליון 

 

 ₪. מיליון  6-ל 7בין   :איציק ציזרמר 

 

אז אנחנו נבנה בשרת, לא נבנה ₪. מיליון  6ריבונה עם ט  :מר ישראל גל

 בעלומים? 

 

 לא. אנחנו נבנה גם פה וגם פה.   :איציק ציזרמר 

 

 איך?   :מר ישראל גל

 

ב  :איציק ציזרמר  ₪. מיליון  81-ישראל, תקשיב לי שנייה. יש פה סעיפים 

יי. צריכים בקופה להוציא את הכל, נכון. אוק₪ מיליון  81זה ברור שגם היום אין 

שזה תאורה ₪, לעשות סדר עדיפויות מה יותר חשוב. לדוגמא יש פה חצי מיליון 

. מיליון וכיכרות. אני בעד, זה יפה, הכל, אבל זה לא הזמן  לשים את זה ₪, לעשות..

 באולם. 

 

בניגוד לכל מה שאתה אומר, ישבתי ושמתי את   :מר ישראל גל

שרת והנהלת בית הספר שרת. ואמרתי  הסיטואציות האלה אצל כל ועד ההורים של

בעיה איתו, להוציא אותו או לא  –להם 'תשמעו חברים, יש לנו עכשיו קיר טיפוס 

להוציא אותו. יש לנו בחוץ מגרש שהוא נשאר ככה. אנחנו יכולים ללכת לתכנן 

שנים כדי שיגיע הכסף... אתם מוכנים  1-7אולם, שאנחנו נתחיל לבנות אותו בעוד 

'לפחות בשביל הקיר  להמתין?'. . אמרתי להם 'מה ההצעה?'. הם אמרו  אמרו 'לא'

. חלק אמרו להעיף את קיר הטיפוס, לא רוצים את קיר הטיפוס,  טיפוס, חשוב לנו'
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וחלק אמרו להפתעתי המרובה, זו היתה באמת שיחה פתוחה כזאת בחצר פעם 

כן להשאיר אחת, פעם אחת בתוך בית הספר ופעם אחת אצלי במשרד. וחלק אמרו '

..'. שאלתי 'אם אתם לא מוכנים להעמיד קיר, אז יש  את קיר הטיפוס שהוא חשוב.

..'. אמרו לי 'מה הפתרון האחר? אמרתי  לכם אפשרות, או להוציא את קיר הטיפוס.

להם 'במיידי אפשר לעשות קירוי וטריבונה שתוכלו לשבת וגם לעשות שם את 

אנחנו יכולים להגיד שאנחנו לא עושים האירועים כמו אמפי. זה האומדן'. עכשיו 

חושב שהפתרון הזה הוא היה פתרון קונצנזואלי את זה, זה לגיטימי אני אומר. אני 

. אם יישאר לי step by stepשנים, ואין בעיה. כי אנחנו עובדים  1-7-ולא לחכות ל

  -עודף אחרי יעקב כהן, אז

 

דיון. הרי בסופו  אבל ישראל, תסיים רגע. אמרת שעשית  רון מלכה:מר 

 של דבר זו בחירה שלהם גם. הם בחרו את זה. 

 

 רון, מבין כלום לקירוי עדיף קירוי, אין ויכוח.   :איציק ציזרמר 

 

 הם אמרו שזה מה שהם רוצים.   רון מלכה:מר 

 )מדברים ביחד( 

זו הסיטואציה. דרך אגב, זה מכתב גם של ועד השכונה   :מר ישראל גל

ם, וגם מנהלת בית הספר. מה שאני מנסה להגיד, הכי טוב וגם של ועד ההורי

 1עכשיו, זה לקום מחר בבוקר ולראות מבנה צופים חדש, בית ספר יהלום חדש, 

אולמות ספורט חדשים, עומדים מחר בבוקר ואצטדיון כדורגל, זה הכי טוב. אבל 

ב פה זה בנוסף להוצאות הרגילות, שאנחנו צריכים לעשות את הפארק של רפי שיוש

'לא עשית לי את הפארק', והרבה דברים  ועדיין מסתכל עליי מהצד השני ואומר לי 

אחרים. ואז אנחנו יושבים ומנסים לסחוט את הלימון כמה שאפשר, על מנת לייצר 

את הטוב ביותר. ותאמין לי, זו היתה עבודה של שעות, והגענו לזה בהסכמים. אז 

נגיד אולם ר בותיי, נצביע כולנו על אולם ולא יהיה להגיד אולם עכשיו, אז בוא 

כלום שנה הבאה. אז בוא נשים את זה ככה. זו הצעה, היא מונחת פה, היא נעשתה 
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. בפשרה. אני חושב שצריכים ללכת על זה.  עוד פעם, כשאין לנו, אנחנו יכולים..

אבל בוא נעשה מה שאנחנו יכולים לעשות מחר בבוקר. וזה גם יאפשר את השארת 

.. מתוקנת, קיר הטיפ וס ליציאה למכרז בחודש פברואר, למפעיל קיר טיפוס, ב.

ונכונה. זהו.   מסודרת, תקנית 

 

ישראל, אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל קדימה, ולא   :איציק ציזרמר 

לעשות את טעויות העבר, של לעשות דברים שהם לא מתאימים, גם אם אולי אני 

לא כלכלן, לקחת הלוואה לאולם, או אני לא יודע מה. אני אומר לך, אם כבר בונים 

הספר  משהו, כמו שעשינו בבית הספר בקרית אונו, שאז אמרנו שהגזמנו שם, בבית

  -אבל בנינו בית ספר₪. מיליון  47-ב

 

 . 37  רון מלכה:מר 

 

 לא משנה.   :איציק ציזרמר 

 

אתמול המנכ"ל של החברה הכלכלית אמר לי שמחיר   :מיכלס גילמר 

 כיתה הוא בדיוק כמו בבית ספר ורשה. 

 

 דרך אגב, ורשה הוא נכון.   :איציק ציזרמר 

 

הגזמנו. אבל אני אומר, אם עכשיו לא, בפסגת אונו   :איציק ציזרמר 

אנחנו בונים משהו, אני אומר ישראל, עדיף לעשות כמה דברים פחות, ויש פה כמה 

 31דברים שאפשר לוותר עליהם עכשיו וללכת על דברים כמו אולמות ספורט, שזה 

 שנה קדימה, ולא... 

 

 תספר לו מה מצב קופת התב"רים.   :מר ישראל גל
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ראל, אני מבין מה שאתה אומר. אני לא אומר שיש לך יש  :איציק ציזרמר 

 כסף ואתה חוסך אותו למשהו אחר. 

 

יש כאן עכשיו... הצעת ציזר לעשות אולם ספורט ולא   :מר ישראל גל

 לעשות את הקירוי. סבבה, בוא נצביע את אולם הספורט.

 

רגע, כשהוא אומר לעשות אולם ספורט, מבחינת ביצוע  גב' בומגרטן אלונה:

 במצב העירייה, מתי זה כן יקרה? 

 

זה יקרה רק אחרי אולם עלומים שאולי יתחיל בעוד שנה   :מר ישראל גל

וחצי. אולי יתחיל אולם עלומים, שנצליח לראות איך אנחנו מתארגנים כלכלית, 

ואת זה אמרתי גם לוועד של עלומים. אמרו לי 'תוריד את השלט'. באמת צריך 

 להוריד את השלט משם. 

 

..?   :איציק ציזרר מ  אי אפשר לקחת הלוואות.

 

 הלוואות צריכים להחזיר, ציזר.   :מר ישראל גל

 

.   :איציק ציזרמר  .  אבל אתה מחזיר אותן.

 

ציזר, כשתיקח הלוואה, אתה צריך לאשר את הדו"ח   :מר ישראל גל

הכספי, ושתבין עד כמה מצבה של העירייה חמור. הוא לא פחות חמור ממצבה של 

 ריכה. אז תבין... הב

 

אני חושב שהיכל תרבות יותר חשוב. היכל תרבות   רון מלכה:מר 

 הלוואה יותר חשוב. 

 )מדברים ביחד( 
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ישראל, אתה לא מתחיל את עלומים? אני בהלם עכשיו.  גב' בומגרטן אלונה:

 אתה לא מתחיל את עלומים? 

 

 הוא מתחיל, רק הוא לא אמר מתי.   :מיכלס גילמר 

 

אני מקווה לגייס כספים, אני לא יכול להתחיל אותו   :ל גלמר ישרא

 .  בחצי שנה הקרובה..

 

בשביל  door to doorזה נורא ואיום. אני הלכתי   גב' בומגרטן אלונה:

 עלומים. 

 

 שיהיה לך על מה ללכת בפעם הבאה.   :מיכלס גילמר 

 

 אני אומר, יכול להיות שצריכים לקחת הלוואה.   :איציק ציזרמר 

 

.  גב' בומגרטן אלונה:  זה נורא ואיום, מחכים לעלומים הזה כמו חמצן

 

, הוא הגיע 48אני יכולה להגיד משהו? הבן שלי היום בן  גב' אלעני הס זוהר:

לבית ספר שרת ודיברו שם על אולם ספורט שייבנה מאז שהוא הגיע לבית הספר 

רציני שייבנה  הזה. זאת אומרת, שנים על גבי שנים מדברים על אולם ספורט

בשרת. נכון להיום, אנחנו הגענו אחרי כל כך הרבה שנים, ומה שמציעים זה קירוי. 

 לדעתי זה קצת לא בסדר. 

 

  -אין שום בעיה. הצעתם להקפיא את אולם ספורט  :מר ישראל גל

 

?   :איציק ציזרמר   למה אתה כבר...

 



 אונו-יתעיריית קר

 81/81ישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 
 

 75 

עם כל זה?  זה מה שהצעתי? סליחה, אני הצעתי את גב' אלעני הס זוהר:

 הכבוד, אני לא הצעתי דבר כזה. 

 

.   :מר ישראל גל .  אז לכי תדאגי ל.

 

שביל אופניים ₪ מיליון  1.5ישראל, מה יותר טוב לעיר,   :איציק ציזרמר 

שכולם רוצים אותו, כולם, וכל העיר רוצה, או אולם ספורט לבית ספר? אני אומר 

 לך, אולם ספורט לבית ספר. 

 

אבל זה לא רק זה. לא כל הטיעונים עלו פה, ישראל. יש   רון מלכה:מר 

חשיבות, סליחה, וזה גם עלה בדיון, כנראה קצת שכחנו, יש חשיבות גם למגרש 

 פתוח בבית ספר. 

 

 אני מסכימה. גב' אלעני הס זוהר:

 

 יש להם למעלה.   :איציק ציזרמר 

 

 זה מיני פיץ' לכדורגל, ציזר.   רון מלכה:מר 

 

 אבל זה מגרש פתוח.   :ראיציק ציזמר 

 

זה לא מגרש, הוא כל הזמן עם שמש. אתה יודע שהמיני   רון מלכה:מר 

 פיץ' נעשה אחרי שהיה שם... 

 

 לא, אפשר גם לקרות.   :מר ישראל גל

 

כשיוצאים להפסקה ילדים משחקים, אי אפשר לפתוח   רון מלכה:מר 
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לת. אז למה להעלות את אולם בהפסקה... משחק ילדים. זו היתה הבחירה של המנה

 זה עכשיו לדיון? 

 

ההצעה שלכם אולם ספורט? תציע אולם ספורט, אנחנו   :מר ישראל גל

מציעים את קיר הטיפוס, זה בסדר. אני אומר אתם לא רוצים את הקירוי, אין 

 בעיה. לגיטימי. 

 

 אבל ישראל, מה עם עלומים?  גב' בומגרטן אלונה:

 

₪ מיליון  8.4עים אולי שהעירייה תוציא רגע, אתם מצי  :מר ישראל גל

 לזמן ביניים, ואחר כך תהרוס את זה ותבנה אולם ספורט? 

 

.  גב' אלעני הס זוהר: .  לא, ברור ש.

 

אני לא מצליח להבין מה אתם מציעים. תסבירו לי שאני   :מר ישראל גל

 אבין. 

 

 מה האלטרנטיבה.   גב' בומגרטן אלונה:

 

דברים, ואני לא אומר שיש לך כסף ואתה  4ר אני אומ  :איציק ציזרמר 

 שומר אותו למשהו אחר. 

 

 ראש העיר הקודם השאיר קופה בעייתית.  גב' בומגרטן אלונה:

 

אני אומר, כשבנית את יאנוש לעשות הכי טוב שאפשר.   :איציק ציזרמר 

שנה.  811-כשאתה מחר תבנה היכל תרבות, תעשה את הכי טוב, כי הוא יהיה ל

 ולך על בית ספר, בית ספר צריך אולם ספורט.כשאתה ה
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 אולמות.  4אז אני מודיע, אין בתי ספר עם   :מר ישראל גל

 

הקודמים לך, לא אתה, לא השכילו לעשות את זה. עכשיו   :איציק ציזרמר 

( לעשות משהו ביניים כמו שאתה מציע, איזה קירוי, לא משנה 8אפשרויות.  4יש 

הגיד שאנחנו עושים אולם ספורט, על חשבון דברים כרגע כמה הוא עולה. או ל

 אחרים, או לקחת הלוואה, זה מה שאני אומר. 

 

ציזר, בוא אני אגלה לך סוד. אני אשמח מאוד שאתה   :מר ישראל גל

 ₪... מיליון  7.7-תגיד לי אך מחזירים את ההלוואה, כשתסביר לי את הגירעון של ה

 

אולמות ספורט,  4. אם אתם סוגרים הויכוח לא רלוונטי  גרשון טוסק:מר 

 בית הספר נשאר בלי חצר. משרד החינוך לא יאשר. 

 

 זה מה שאמרתי.   רון מלכה:מר 

 

.  4משרד החינוך כבר אישר   :איציק ציזרמר   בתי ספר..

 

הצעתם היא ללכת לבנות אולם ספורט, קירוי לא מתאים   :מר ישראל גל

 להם. זכותם. 

 

נ  :נפתלי כהןמר   גד. אני 

 

מה אתה רוצה, זאת זכותם. אין שום בעיה. לגיטימי. או   :מר ישראל גל

 להחליף את זה בבית ספר עלומים, שאת זה ייבנו לפני. 

 

 לא, לא.  גב' בומגרטן אלונה:
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דקות, ואתה  87מי אמר את זה? למה אתה? דיברנו   :איציק ציזרמר 

 אומר רק מה שלא אמרנו. 

 

לה, אני לא מצליח להבין איך ציזר ייצר אולם יש לי שא  :מר ישראל גל

לבית ספר אביגדור ורשה, ייצר אולם ספורט בבית ספר עלומים כרגע, וייצר ספורט 

נכון ₪ מיליון  87אולם ספורט גם בבית ספר שרת, שהקופה היא בערך מינוס 

 לעכשיו. 

 

ב  :איציק ציזרמר  בוא ₪? מיליון  9-ואיך אתה מייצר שביל אופניים 

 ותר על שביל האופניים. נו

 

אני כרגע מאשר את התב"ר הזה בשביל להתחיל להכין   :מר ישראל גל

  -את התכנון. אחר כך, אם אני אצליח

 

אז בוא נוותר. ישראל, גם אני רוצה שביל אופניים.   :איציק ציזרמר 

 תאמין לי, רוצה שביל אופניים. 

 

השביל אופניים, לא של ₪ מיליון  1-אני אומר לך שה  :מר ישראל גל

 ייצאו לפני אולם הספורט. 

 

 יפה, אז בוא נוריד מה שלא צריך.   :איציק ציזרמר 

 

ל  :מר ישראל גל  ₪. מיליון  1-אבל אתה יכול להתנגד 

 

.   :איציק ציזרמר   הו, הנה 'עכשיו אתה יכול להתנגד'
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ל גב' בומגרטן אלונה: הגיד ישראל, אני מסכימה עם ציזר, עד כמה שקשה לי 

 את המשפט הזה. 

 

 את אומרת את זה כמעט כל ישיבה, את שמה לב?   :איציק ציזרמר 

 

אני מסכימה עם ציזר שהאולם בעלומים חשוב יותר  גב' בומגרטן אלונה:

 משביל אופניים. אז אני רוצה אולם בעלומים.

 )מדברים ביחד( 

מה בית ספר עלומים לא עומד על השולחן כרגע, אין   :מר ישראל גל

אולמות ספורט. אפשר להחליט, דרך אגב,  4לדבר שבית הספר הזה לא יכול לשאת 

מבחינת השטחים, להגיד שמוציאים את קיר הטיפוס, זו גם הוצאה לגיטימית. ואז 

אנחנו מחזירים להם את האולם. זו גם החלטה אמיצה. אבל אני ₪ מיליון  4.7-ב

אולמות ספורט, אני  4חזיקים לא מכיר בתי ספר בסדרי גודל כאלה של שרת, שמ

 מצטער. 

 

 אבל בית הספר גדל כל הזמן.  גב' אלעני הס זוהר:

 

אני מנסה להסביר. מבחינת השטח את חייבת לדעת שיש   :מר ישראל גל

קריטריונים של שטח וכדומה. לא מכיר מבחינת השטח ומבחינת הגודל של בית 

בכל מדינת ישראל, אולי  אולמות ספורט. 4הספר הזה, בכל מדינת ישראל, עם 

אפילו בעולם כולו. אז יש אפשרות אחת באת לקחת את קיר הטיפוס, להגיד אנחנו 

לא רוצים פה קיר טיפוס, ולהגיד להם צאו החוצה שנה הבאה, להשקיע חצי שנה 

ולהחזיר את זה. זו האלטרנטיבה. ולא לנסות ₪ מיליון  4-4.7בשיפוצים של האולם 

 שהם גם לא מציאותיים לטווח הקרוב. לייצר כל מיני דברים 

 

ישראל, אם הם לא מציאותיים, אני מבקש ממך, אם   :איציק ציזרמר 

ואת אולם הספורט שהיה קיר טיפוס ₪,  811,111מאשרים את הדבר הזה, לתת עוד 
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  -שם ונשאר שם, הבפנים שהם כאילו מתאמנים בו

 

 ט. אין מה לעשות שם, ציזר. החליפו פרק  רון מלכה:מר 

 

 ... משהו.   :איציק ציזרמר 

 

 החליפו רצפה.   רון מלכה:מר 

 

ויזכה במכרז,   :מר ישראל גל רון, רון, רון. אני מתנצל, בן אדם שייכנס 

ינואר פברואר  יהיו לו תנאים. שנה הבאה, בחודש פברואר, אמור לצאת מכרז, 

ם, בוא נראה הקרוב, לצאת מכרז להפעלת קיר הטיפוס. הזוכה יצטרך לעמוד בתנאי

מה יהיה אז. אם יהיה חסר אחרי התנאים או לא יהיו זוכים, או לא יהיו זכיינים, 

 נוכל לדון. למה לתת מתנה...? כן, נפתלי. 

 

.  :נפתלי כהןמר   אני שמתי לב שהחבר שלנו

 

 נפתלי די, די כבר, די.   :מר ישראל גל

 

.  :נפתלי כהןמר  .  תן לי לסיים.

 

נו  :מר ישראל גל  , אנחנו לא נגמור את הערב הזה. די, 

 )מדברים ביחד( 

ישראל, אני רוצה בהסתייגות שזה כפוף לזה שעלומים  גב' בומגרטן אלונה:

 מתחיל. 

 

טוב, אפשר להביא את התב"ר הזה להצבעה? מי בעד   :מר ישראל גל

 לאשר את התב"ר? 
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 פה אחד.   מר גדי לייכטר:

 

 מן:הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלק :החלטה

 מימון  מקורות. ח"מלש 1.3 – שרת ס"בי  –  כדורסל מגרש – קירוי .ב

   הרשות קרנות ח"אלש 291,  הפיס מפעל 011  -

 פה אחד.   בעד

 

 ₪. מיליון  4.7מבנה פיס לנוער,   :מר ישראל גל

 

מבנה פיס לנוער, מתוך זה ₪ מיליון  4.7פה מדובר על   מר גדי לייכטר:

פיס. מדובר על מאחורי יאנוש, במשולש או המרובע שנמצא ממפעל ה₪ מיליון  8.6

 שם. 

 

 מאחורי יאנוש?   :איציק ציזרמר 

 

כן, יש לנו שטח שהיום הוא מדרון, אנחנו צריכים   מר גדי לייכטר:

 לבנות. 

 

 לא בכניסה?   :איציק ציזרמר 

 

 מאחורה, בין המסוף שהיה.   מר גדי לייכטר:

 

 חורשה ומגרש החנייה. בין המסוף וה  :מר ישראל גל

 

 מה זה, תוספת ליאנוש?   :איציק ציזרמר 
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 לעשות שלוחה לצופים.   מר גדי לייכטר:

 

 ומה קורה בזה של הצופים? הקצינו כבר לצופים.   :איציק ציזרמר 

 

 פה, בחדש אתה מדבר?   מר גדי לייכטר:

 

 כן.   :איציק ציזרמר 

 

 אז זה יקטן בהתאמה.   מר גדי לייכטר:

 

 החלום הרטוב שלך.   :נפתלי כהןמר 

 

 זאת אומרת, אנחנו יש לנו תב"ר ש... אותו?   :איציק ציזרמר 

 

 כן.   מר גדי לייכטר:

 )מדברים ביחד( 

גדי, המבנה של הצופים שאישרנו בזמנו, קטן בסכום   :איציק ציזרמר 

 הזה? 

 

 כן, בסכום.  מר גדי לייכטר:

 

נ  :איציק ציזרמר  אנוש איזשהו מבנה בנה מאחורי יקטן גם בגודל. 

 שמשמש גם את... 

 

 שעות. את הצופים, רק לצופים.  471בסביבות   מר גדי לייכטר:

 

 אפשר לאשר?   :מר ישראל גל
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 אושר פה אחד.   מר גדי לייכטר:

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: :החלטה

 – הפיס מפעל – מימון מקורות – ח"מלש 3.2 – לנוער פיס מבנה .ג

    הרשות קרנות 002,111  - ₪ 1,111,111

 פה אחד.   בעד

 

 שביל אופניים. יש למישהו התנגדות?   :מר ישראל גל

 

שביל, לפחות בשלב הראשון, הוא על הכביש או על   :איציק ציזרמר 

 המדרכה? 

 

 על המדרכה.   מר גדי לייכטר:

 

 מרחיבים מדרכות או על הקיים?   :איציק ציזרמר 

 

השלב הראשון מדובר מצומת סביון לכיוון זה, בין   לייכטר: מר גדי

 המדרכה לזה צריך לעשות התאמות. 

 

.  3יש   :איציק ציזרמר   שיטות: יש על המדרכה..

 

 על הכביש לא מדובר כרגע לשום דבר.   מר גדי לייכטר:

 

המטרה שלנו להתחבר ליישובי בקעת אונו ולהגיע לתל   :מר ישראל גל

 של דבר באופניים. אביב בסופו 
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 פה אחד? פה אחד.   מר גדי לייכטר:

 

 מה לוח הזמנים, ישראל?     :???

 

שלוש -מתחילים בתכנון עכשיו, אני מקווה ששנתיים  מר גדי לייכטר:

 אנחנו נתחיל לראות את הניצוצות. כסף, שוב פעם. 

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: :החלטה

       ח"מלש 8.0 – אופניים שביל .ד

 פה אחד.   בעד

 

 ₪.  111,111 –שדרוג רמזורים  –סעיף ה'   גרשון טוסק:מר 

 

למה אי אפשר לחסוך את זה? הרמזורים עובדים כולם.   :איציק ציזרמר 

 ₪?  111,111-למה אי אפשר לחסוך את ה

 

רמזורים שצריך לעשות  4אני אסביר לך. מכיוון שיש   מר גדי לייכטר:

  להם תכנון מחדש.

 

 דש? למה תכנון מח  :איציק ציזרמר 

 

כי הזמנים לא מתאימים היום. את כל המוח להחליף. גם   מר גדי לייכטר:

ברבין וגם בוולך. אז התזמונים של הרמזור הם לא טובים, והם גורמים לפקקים 

 במקומות מסוימים, הם ישנים. 

 

 והיום אי אפשר לתזמן?   :איציק ציזרמר 
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לא, אי אפשר, כי זה דור ישן. תכנות מחדש. ודבר נוסף,   מר גדי לייכטר:

 להחליף אותם... 

 

 מה זה תכנון? צריכים להחליף את המוח?   :איציק ציזרמר 

 

 המוח עם תכנות.   מר גדי לייכטר:

 

 ₪?  111,111  :איציק ציזרמר 

 

 תציע פחות.   :מר ישראל גל

 

ה רשום. זה לא רק אז אני אומר, אם הסתכלת בדף, ז  מר גדי לייכטר:

זה. ולהחליף את הרמזורים הישנים לתאורת לד. היום הרמזורים הם בלדים, ולא 

 מה שקיים, זה גם חיסכון בחשמל. זהו, אפשר לחיות ככה. 

 

 אפשר להצביע? מי בעד? פה אחד.   :מר ישראל גל

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: :החלטה

      ח"אלש 011 - רמזורים שדרוג .ה

 פה אחד.   בעד

 

.   גרשון טוסק:מר   מקלט דו תכליתי, תנועת המרי

 

 מי בעד?   :מר ישראל גל

 

 מה זה הדו תכליתי?   גב' דנוך אביגיל:
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דו תכליתי זה אומר שהוא גם מקלט וגם משמש   מר גדי לייכטר:

 לעירייה. 

 

 זה ברור לי, אבל למה משמש? מקלט ומה?   גב' דנוך אביגיל:

 

 משימות של העירייה, צרכים. פה אחד.   יכטר:מר גדי לי

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: :החלטה

     ח"אלש 311 - המרי תנועת – תכליתי דו – מקלט .ו

 פה אחד.   בעד

 

 ₪.  711,111 –תאורה בכיכרות   גרשון טוסק:מר 

 

למה אי אפשר לחסוך את זה? בחייאת. אני מת על   :איציק ציזרמר 

 כיכרות, אבל אתם יכולים לחסוך את זה לדברים יותר חשובים. תאורה ב

 

תחסוך בבית שלך. מה אתה חוסך לתושבים? הם   :נפתלי כהןמר 

 משלמים ארנונה. 

 

.   רון מלכה:מר  .  ... שם, זה.

 

 אתה רוצה להעיר את זה עכשיו? אני לא מבין.   :איציק ציזרמר 

 

 קה הזאת? איזה, הכיכר של המזר גב' בומגרטן אלונה:

 )מדברים ביחד( 

 מי בעד?  :מר ישראל גל
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 פה אחד?   מר גדי לייכטר:

 

 ציזר, אתה מתנגד?  :מר ישראל גל

 

 לא, אני לא מתנגד, אני אומר בואו נחסוך.   :איציק ציזרמר 

 

 פה אחד או נמנע? מה אתה?   מר גדי לייכטר:

 

 פה אחד.   :מר ישראל גל

 

 "ר כדלקמן:הוחלט פה אחד לאשר תב החלטה:

       ח"אלש 211  -  בכיכרות תאורה .ז

 פה אחד.   בעד

 

 לנגישות. ₪  311,111  גרשון טוסק:מר 

 

 שות פה אחד. נגי  :מר ישראל גל

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

       ח"אלש 211  -  נגישות .ח

 פה אחד.   בעד

 

 ' רבין. עבודות גמר, קומה שנייה ברח  גרשון טוסק:מר 

 

 רגע, למה קומה שנייה?   :איציק ציזרמר 

 

לטובת הקהילה בשיתוף עם... המתנ"ס. לא בית לפעילות   :מר ישראל גל
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 כנסת. 

 

 דווקא אין לי בעיה שיהיה בית כנסת.   :איציק ציזרמר 

 

 אז בית כנסת?   :מר ישראל גל

 

 זה לא כולל לנפתלי?  גב' בומגרטן אלונה:

 

ישראל, בניגוד אליך אני אמרתי, ונפתלי גם יעיד, בכל   :איציק ציזרמר 

שכונה, כמו שיש בית ספר, צריך להיות גם בית כנסת ותנועת נוער ומתנ"ס. אמרתי 

 או לא אמרתי?

 

 יפה, אז אפשר לקחת את זה גם לבית כנסת.   :מר ישראל גל

 

 אושר פה אחד? פה אחד. הלאה.   מר גדי לייכטר:

 

 וא אמר. הוא אמר. פעם אחת נהניתי ממנו. זה ה  :נפתלי כהןמר 

 

 נפתלי, נהנית קצת יותר.   :איציק ציזרמר 

 )מדברים ביחד( 

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

     ח"מלש 1 – רבין' רח שנייה קומה גמר עבודות .ט

 פה אחד.   בעד

 

 שדרוג פארק צה"ל.   גרשון טוסק:מר 
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צאנו את זה לתכנון. כרגע האדריכל עובד על אנחנו הו  מר גדי לייכטר:

 זה. 

 

 על מה?   :איציק ציזרמר 

 

ייגמר   מר גדי לייכטר: נציג. כרגע אנחנו מקציבים  –... ספסלים. כשזה 

  -אותו במיליון. ההערכה שלנו זה יותר, אבל כדי לדעת מה התכנון

 

.. מה? בוא הנה, מיליון   :איציק ציזרמר  ני א₪ מה הולכים לעשות.

 מאשר, לפחות... 

 

 מה זה מיליון? זה כלום.   מר גדי לייכטר:

 

 אתה לא חייב לאשר. מי בעד לאשר?   :מר ישראל גל

 

 רגע, אתם לא רוצים להגיד?   :איציק ציזרמר 

 

.   מר גדי לייכטר: .  אנחנו לא יודעים.

 

 צמחים? תאורה חדשה? משחקים?  :איציק ציזרמר 

 

שייכנס במיליון, נעשה סדר עדיפויות. אין מה יפה, מה   מר גדי לייכטר:

 לעשות. פה אחד. נו.

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

      ח"מלש 1 – ל"צה פארק שדרוג .י

 פה אחד.   בעד
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 שדרוג רח' תל חי.   גרשון טוסק:מר 

 

,   :איציק ציזרמר  על זה אני רוצה לדבר. רח' תל חי, מי שמכיר אותו

 ... אחד לכל כיוון. 4מ', עם  79פנקס לקפלן, רח' של מקשר בין 

 

.  4.7כפול   גרשון טוסק:מר   מ'

 

לא, כי הקצוות הם ברחובות האלה. יש שם אספלט,   :איציק ציזרמר 

ולא יודע מה, עשו שם  4111-שאם אני לא טועה, באספלט האחרון שעשינו ב

 כות. מדר 4מדרכות, אבנים משתלבות. יש שם  4אספלט. יש שם 

 

 איציק, לא.   :עמי כחלוןמר 

 

 אל תגיד לי לא. אל תגיד לי לא.   :איציק ציזרמר 

 

 אני מציע לעשות סיור במקום של כל חברי המועצה.   :מיכלס גילמר 

 

הלכתי ברח' תל חי, זה בין הספר לבין קפלן. אוקיי? יש   :איציק ציזרמר 

שנים, אין שם  7אותו לפני מדרכות, אבנים משתלבות יפות, אספלט שעשו  4שם 

 לא מבין. ₪?  371,111שום בעיה. למה להוציא 

 

.   :מר ישראל גל .  עזוב, עזוב.

 

 ... את הבתים, הזווית לא נכונה, זה הכל.   גרשון טוסק:מר 

 

..  371,111הזווית לא נכונה.   :איציק ציזרמר  .₪ 
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 רגע, טוסק, תסביר.  גב' בומגרטן אלונה:

 

יש שם זווית שהיא לא נכונה. יקוז. ב'  –אני אסביר. א'   :מר ישראל גל

 יש שם בעיית חנייה קשה. ציזר לא רוצה לשמוע.  –

 

 שומע הכל, כל מילה.   :איציק ציזרמר 

 

 אני לא מאמין לאיזה רמות אנשים מגיעים. ג  :נפתלי כהןמר 

 

רחובות שעברו את השדרוג  4יש בעיית חנייה קשה, בין   :מר ישראל גל

 להם, והוא היחידי שלא משודרג. ש

 

אני רוצה להבין, היועצים המקצועיים של העירייה דרשו   :מיכלס גילמר 

 את זה? 

 

 ... צריך להפוך אותו להולנדי.   מר גדי לייכטר:

 

בקרית אונו. על  41חבל על הכסף הזה. יש כאלה רחובות   :איציק ציזרמר 

 מה אתם מדברים. 

 

כ  מר גדי לייכטר:  ל פעם עושים אחד. אבל 

 

חבל על הכסף. חסר כסף, כולכם אומרים, תשקיעו אותו   :איציק ציזרמר 

 בדברים אחרים.

 

 מי בעד? מי נגד?   :מר ישראל גל
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 ציזר נגד.   מר גדי לייכטר:

 

 מי נמנע?   :מר ישראל גל

 

 יעל נמנעת.   מר גדי לייכטר:

 

 לא הייתי ברחוב.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

 לא מדברות?  4-ו  :ל גלמר ישרא

 

 אני אמרתי שאני בעד.   גב' דנוך אביגיל:

 

 בעד, אוקיי.  4אה, בעד.   :מר ישראל גל

 

 היתר בעד.   מר גדי לייכטר:

 

 הוחלט ברוב קולות לאשר תב"ר כדלקמן:  :החלטה

      .ח"אלש 221 – חי-תל' רח שדרוג .יא

נפתלי, כוכבה קניסטר,     ישראל גל, גיל מיכלס, משה דאלי, כהן (81)  בעד

 אלעני הס זהר.                   אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה, אביגיל דנוך,

 איציק ציזר.   (8)   נגד

 יעל הרציקוביץ  (8) נמנע

 

 הלאה, תרוץ.   :מר ישראל גל

 

 שדרוג מערכות השקיה.   מר גדי לייכטר:
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 מי בעד? פה אחד.   :מר ישראל גל

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: טה:החל

       ח"אלש 121 – השקיה' מע שדרוג .יב

 פה אחד.   בעד

 

 שדרוג מתקני משחקים /גנים ציבוריים.   גרשון טוסק:מר 

 

 מי בעד? פה אחד.   :מר ישראל גל

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

    ח"שאל 231 – ציבוריים גנים/משחקים מתקני שדרוג .יג

 פה אחד.   בעד

 

 ₪.  411,111מתקני הנוער   גרשון טוסק:מר 

 

 כל שנה. פה אחד.   :מר ישראל גל

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

  ח"אלש 311  -   הנוער מתקני .יד

 פה אחד.   בעד

 

 ₪.  871,111-החלפת גגות אסבסט   גרשון טוסק:מר 

 

 רק איזה גג?   :איציק ציזרמר 
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 זה במחסנים של העירייה.   גרשון טוסק:מר 

 

 פה אחד.   :מר ישראל גל

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

   ח"אלש 121 – אסבסט גגות והחלפת 3301 ר"תב הגדלת .טו

 פה אחד.   בעד

 

יינין   גרשון טוסק:מר   ₪.  411,111אולם צ'

 

 תחזוקה שנתית כזה?   :איציק ציזרמר 

 

 כן. שיפוצים, כל מה שצריך שם.   לייכטר:מר גדי 

 

 אבי רותם מתחזק את זה.   :מר ישראל גל

 

 פה אחד.   מר גדי לייכטר:

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

   ח"אלש 311 – יינין'צ אולם .טז

 פה אחד.   בעד

 

 מה עם רימונים? למה רק צ'יינין?  גב' בומגרטן אלונה:

 

ממשרד  ₪8457,111,  471,111תכנון כביש רפאל ריתן   גרשון טוסק:מר 

 התחבורה. 
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 מי בעד?   :מר ישראל גל

 

 פה אחד.   מר גדי לייכטר:

 

 ? מה הוחלט בסוף? 1נתיבים או  4רגע,   :איציק ציזרמר 

 

.   :מר ישראל גל .  תכנון מלא.

 

ל  גרשון טוסק:מר   . 1-התכנון הוא 

 

 ה מפלה את רימונים?  גרשון, למה את גב' בומגרטן אלונה:

 

 אני מפלה?   גרשון טוסק:מר 

 

.   :איציק ציזרמר  .  רימונים זה בית הספר עם הכי הרבה.

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

 משרד י"ע ח"אלש 182 ח"אלש 321 – איתן רפאל כביש  תכנון .יז

 .הרשות קרנות ח"אלש 82 - התחבורה

 פה אחד.   בעד

 

 פה אחד. ₪. הלאה, תכנון כבישים מיליון   טר:מר גדי לייכ

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

      ח"מלש 1 ס"ע – כבישים תכנון .יח

 פה אחד.   בעד
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מקורות משרד ₪, מיליון  4 –בפסגה  3גן ילדים מס'   גרשון טוסק:מר 

 ₪.  549,111החינוך 

 

 איפה רק?   :איציק ציזרמר 

 

 איפה שהגנים החדשים, במקום מחלקת החינוך, גן נוסף.  :מר גדי לייכטר

 

 ? 4  :איציק ציזרמר 

 

 לא, אחד.   מר גדי לייכטר:

 

 לאחד? ₪ מיליון  4  :איציק ציזרמר 

 

 עם קומה שנייה.   :מר ישראל גל

 

 פה אחד.   מר גדי לייכטר:

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

 – החינוך משרד מקורות,  ח"אלש 3,111  -בפסגה 2' מס ילדים גן .יט

  ח"אלש 839

 פה אחד.   בעד

 

זה לא תב"ר. הקטנת מקורות  -  4364שינוי תב"ר   גרשון טוסק:מר 

 ממשרד החינוך. ₪ מיליון  8.7המימון מכספי הרשות והוספה של 

 

 קיבלנו את ההשתתפות פה על הגנים.   מר גדי לייכטר:
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שקראתי בבית שהייתי צריך להבין מה זה  מה שאהבתי  :איציק ציזרמר 

4364 ..  . הייתי צריך ללכת למילון לקרוא את זה?.

 

 אתה זוכר את זה בעל פה.   מר גדי לייכטר:

 

גני ילדים.   רון מלכה:מר   מה יכול להיות משרד החינוך? זה רק 

 

 פה אחד, הלאה.   מר גדי לייכטר:

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

 מקרנות מלש"ח 1.2 בסך המימון מקורות הקטנת – 3213 ר"תב שינוי .כ

 .החינוך ממשרדמלש"ח   1.2 של והוספה הרשות

 פה אחד.   בעד

 

 ₪.  611,111הגדלת תב"ר לממ"דים   גרשון טוסק:מר 

 

 פה אחד.   מר גדי לייכטר:

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

     ח"אלש 111 –דים"ממ 3221' מס  ר"תב הגדלת .כא

 פה אחד.   בעד

 

 לפיתוח החצר. ₪  811,111בית ספר אביגדור ורשה,   גרשון טוסק:מר 

 

 פה אחד.   מר גדי לייכטר:

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:
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     חצר פתוח – ח"אלש 111 – ורשה אביגדור .כב

 פה אחד.   בעד

 

 ₪.  311,111 –שרת שדרוג מרכז משאבים ב  גרשון טוסק:מר 

 

 זו הקומה הראשונה.   מר גדי לייכטר:

 

 בעצם משפצים אותם?     ???:

 

 כן.   מר גדי לייכטר:

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

     ח"אלש 211 – שרת משאבים מרכז שדרוג .כג

 פה אחד.   בעד

 

 יבא. קומה שנייה מעל גן בני עק 4368הגדלת תב"ר   מר גדי לייכטר:

 

 מה יש שם?  :איציק ציזרמר 

 

 משרדי הנוער ותנועות הנוער עוברים לשם.   :מר ישראל גל

 

 מועצת הנוער וכל מה שקשור לכך.   מר גדי לייכטר:

 

 פה אחד.    :מר ישראל גל

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

   ח"אלש 121 – עקיבא בני גן מעל שניה קומה 3211 ר"תב הגדלת .כד
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 פה אחד.   בעד

 

 ₪.  811,111 –חצר בית ספר דמוקרטי   גרשון טוסק:מר 

 

 על פי המפתח.   :מר ישראל גל

 

 מה עושים שם אבל? גב' בומגרטן אלונה:

 

.   :מר ישראל גל .  אנחנו מקווים.

 

 פה אחד, הלאה.   מר גדי לייכטר:

 

 תהיה הכרזה. אנחנו בעד שיש הכרזות. לא תולים  :מר ישראל גל

 שנים לפני.  3שלטים 

 

 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

 המיפתח י"עפ ח"אלש 111 – דמוקרטי ס"בי חצר .כה

 פה אחד.   בעד

 

' חט– נחום עדה, ספר בתי למנהלי בחשבון חתימה מורשי אישור .2

 .שילה ס"בי -נענה דוד, ר"שז ביניים

 

מה בחשבון למנהלי בתי אישור מורשי חתי –הסעיף הבא   מר גדי לייכטר:

, ודוד נענה בית ספר שילה.   ספר, עדה נחום חט' ביניים שזר 

 

 שני המנהלים החדשים.   גרשון טוסק:מר 
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 נאחל להם אצלחה.   רון מלכה:מר 

 

 אושר פה אחד? פה אחד.   מר גדי לייכטר:

 

 עדה, ספר בתי למנהלי בחשבון חתימה מורשיהוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 .שילה ס"בי -נענה דוד, ר"שז ביניים' חט– נחום

 פה אחד.    בעד

 

 זכות על השונים הבנקים בסניפי לחתום והגזבר העיר' לר אישור .1

 .ספר בתי למזכירות חתימה

 

אישור לראש העיר והגזבר לחתום בסניפי הבנקים   מר גדי לייכטר:

 השונים על זכות חתימה למזכירות בתי הספר. 

 

פה אני מבקש להסביר. יש לנו עם זה המון בעיות.   גרשון טוסק:מר 

, 3-לחודש וישיבת המועצה היתה ב 81-משנים מזכירה באמצע שנה. אם החליטו ב

עד שמאשרים בישיבה הבאה ועד שהיא מקבלת אישור חתימה זה חודש וחצי, בית 

הספר מושבת. אנחנו מבקשים אישור, שרק למזכירה... מאושר שמית, שראש העיר 

נוכל לאשר למזכירה אוטומאטית ברגע שהיא מחליפה, אחרת זו בעיה לבית  ואני

 הספר.

 

 פה אחד.   מר גדי לייכטר:

 

 הבנקים בסניפי לחתום והגזבר העיר' לרהוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 .ספר בתי למזכירות חתימה זכות על השונים

 פה אחד.   בעד
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 במקביל נוספים תפקידים לבצע צוריאל ניצן מר, העירייה לדובר אישור .8

 . הפנים משרד לאישור בכפוף בעירייה לעבודתו

 

אישור לדובר העירייה, מר ניצן צוריאל, לבצע תפקידים   מר גדי לייכטר:

 נוספים במקביל לעבודתו בעירייה ובכפוף לאישור משרד הפנים. 

 

 רק ביום שישי.   :מר ישראל גל

 

 בקשה. בסדר, מה שהוא צירף ל  מר גדי לייכטר:

 

 שעות במכללה.  1להרצות   :מר ישראל גל

 

איך עובד חדש שמגיע למפעל או לחברה או לעירייה, כל   :איציק ציזרמר 

 כך מהר למד את התפקיד שהוא כבר צריך לעבוד בחוץ? תסבירו לי. 

 

 אבל הוא לא עובד יום שישי. מה אתה רוצה?   :מיכלס גילמר 

 

 ? מה אכפת לך גב' בומגרטן אלונה:

 

 זה רק ליום שישי?  :איציק ציזרמר 

 

.   :מר ישראל גל  כן. בסדר, יום שישי. תכתוב יום שישי

 

 מה אכפת לך, ציזר?  גב' בומגרטן אלונה:

 

:???     . .  הוא צריך השלמת הכנסה בגלל שיש פה עירייה שלא.
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.  :נפתלי כהןמר  .  הוא גמר לבשל ביום חמישי, רוצה ביום שישי.

 ( )מדברים ביחד

 מי בעד? מי נגד? ציזר ויעל הרציקוביץ נגד.   :מר ישראל גל

 

.   :נפתלי כהןמר   זה בזמן הפנוי שלו

 

 יום שישי, מה זה מפריע?   גב' דנוך אביגיל:

 

 זו צרות עין. אנשים צרי עין.  גב' בומגרטן אלונה:

 

 לבצע צוריאל ניצן מר, העירייה לדוברהוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

 משרד לאישור בכפוף בעירייה לעבודתו במקביל נוספים דיםתפקי

 .הפנים

ישראל גל, גיל מיכלס, משה דאלי, כהן נפתלי, כוכבה קניסטר,       (81)  בעד

 אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה, אביגיל דנוך, אלעני הס זהר,

 איציק ציזר, יעל הרציקוביץ.  (4)   נגד

   (1) נמנע

 

אישור למבקר העירייה, מר ניר אבנון לבצע תפקידים   :מר גדי לייכטר

.. לא שומעים.  נוספים.

 )מדברים ביחד( 

ציזר, תגיד לי, יש עובד עירייה שהשתתף בכל הכנסים   :מר ישראל גל

הפוליטיים שלכם, לא שאלת גם עליו, הוא במקרה מנהל אולם ספורט, ראית 

 . שאתה לא שואל לפי צבע עיניים. אז אולי תשאל..

 

 על מי אתה מדבר?   :איציק ציזרמר 
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 על אבי רותם, שהיה בכנסים ופעיל פוליטי.   :מר ישראל גל

 

 שמה?   :איציק ציזרמר 

 

 שאלת על כאלה שהשתתפו באיזו הרמת כוסית.   :מר ישראל גל

 

 מה הקשר לאבי רותם?  :איציק ציזרמר 

 

 שאלת, אז יש עוד עובד עירייה.   :מר ישראל גל

 

.   :יציק ציזראמר  .  לא, אני רק שואל.

 

הוא לא עובד עירייה? שכחת שהוא עובד עירייה?   :מר ישראל גל

 שכחתי. 

 

 לא, מה אני צריך לדעת על אבי רותם?   :איציק ציזרמר 

 

שאלת את גדי, אני אומר שאתה שואל תמיד שאלות   :מר ישראל גל

על פי צבע עיניים, אז אני  אוניברסאליות כלליות ככה בתום לב, וזה לא אישי ולא

 רק מזכיר לך אחד שהיה פעיל ועושה פעילות פוליטית. 

 

 פעיל איפה?   :איציק ציזרמר 

 

.   :מר ישראל גל .  איפה? אצלך.

 

 אבי רותם היה אצלי פעיל במפלגה?   :איציק ציזרמר 
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 כן, כן.  גב' בומגרטן אלונה:

 

 הוא לא ידע, הוא לא ידע.   :מר ישראל גל

 

אבי רותם היה פעיל אצלי במפלגה? טוב לדעת. לא, טוב   :איציק ציזרמר 

 לדעת. פעיל במפלגה שלי. 

 

חוש ההומור שלך זה אמיתי. אני אתה יודע מה, ציזר?   :מר ישראל גל

 כבר רוצה ל... חוש הומור. 

 

ב  :איציק ציזרמר  על העצים בקרית  4113-אבי רותם תלה לך שלטים 

 ו את המסמרים מהעצים האלה. את זה שכחת? אונו, אני הוצאתי אית

 

ציזר, תשאל. אני אביא לך גם תמונות לתזכור. שיהיה   :מר ישראל גל

 לך קל, כי אתה יש לך בעיה. 

 

 אז תגיד, למה אתה לא מפטר אותו?  :איציק ציזרמר 

 

 אני לא מפטר.   :מר ישראל גל

 

פטר אותו. מה אם הוא חורג מהנהלים של העירייה, ת  :איציק ציזרמר 

 הבעיה?

 

 ציזר, אני לא נוהג לפי צבע עיניים.   :מר ישראל גל

 

 אני רוצה לראות את הכתבות בעיתון עליו.  גב' בומגרטן אלונה:
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צבע עיניים זה רק אצלך. גם באישורי בנייה למדנו, וגם   :מר ישראל גל

 בכל הדברים. 

 

 יש לך עוד הרבה מה ללמוד.   :איציק ציזרמר 

 

,   :שראל גלמר י מה שלא עשית, אני צריך לכסות על זה במעט מאוד זמן

 על כל המחדלים.

 

 במקביל נוספים תפקידים לבצע אבנון ניר מר, העירייה למבקר אישור .0

 . הפנים משרד לאישור בכפוף בעירייה לעבודתו

 

אישור למבקר העירייה, מר ניר אבנון, לבצע תפקידים   מר גדי לייכטר:

 ביל לעבודתו בעירייה בכפוף לאישור משרד הפנים. נוספים במק

 

 בכיף.  גב' בומגרטן אלונה:

 

???:     . .  אני מתנגד.

 )מדברים ביחד( 

 על המבקר הם לא ישאלו שאלה. יש להם ערכים.   :מר ישראל גל

 

 אנחנו מדברים על יום שישי?     :???

 

ע גב' בומגרטן אלונה: בלילה? זה  11:11ד רגע, תגידו, בן אדם לעבוד מהבוקר 

 שעות בשבוע.  1לא עבדים. 

 

 שעות שבועיות אנחנו מאשרים לך.  41עד   גרשון טוסק:מר 

 )מדברים ביחד( 



 אונו-יתעיריית קר

 81/81ישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 
 

 11 

 גרשון, אתה מאשר לכל אחד לעבוד בחוץ בכסף?   :איציק ציזרמר 

 

ציזר, אתה יודע שאני מגיעה למשרד, אני כמו כלב אני  גב' בומגרטן אלונה:

בלילה,  48:11וקר אני מגיעה, אני כבר שבוע ימים חוזרת אחרי בב 15:31-עובדת, ב

ואני באתי לפה היום, ואני חוזרת יש לי להכין למחר משפט מאוד גדול. עכשיו אני 

 נמצאת פה, אף אחד לא משלם לי על זה, נכון? 

 

 את מתנדבת כמו כולם.   :מיכלס גילמר 

 

שעות  1ו צוריאל לא יכולים יפה, בדיוק. אז ניר אבנון א גב' בומגרטן אלונה:

 בשבוע ללכת? 

 

 להתנדב בוודאי.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

למה להתנדב? למה את רעה? תגידי לי, לך יש כסף? אז  גב' בומגרטן אלונה:

 שעות.  1למה את רעה, תגידי לי? הוא רוצה 

 

 מה זה 'לך יש כסף?', מה, הוא גדל על העצים אצלה?   :איציק ציזרמר 

 

 כן, כנראה שהוא גדל על העצים אצלה. הוא רוצה לעבוד.  גרטן אלונה:גב' בומ

 

 אלונה, אני עובדת מאוד קשה.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

 בן אדם רוצה לעבוד בעבודה נוספת. מה יש?  גב' בומגרטן אלונה:

 

 אלונה, זכותם להתנגד.   :מר ישראל גל
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הכסף, יהיה יותר אני בעד שנלך לעץ שלה ונקטוף את   :איציק ציזרמר 

 טוב. 

 

אני אמרתי לבת שלי להתחתן עם בעל עשיר. אתה יודע  גב' בומגרטן אלונה:

 את זה? 

 

גם אם לא היית אומרת, הייתי מאמין שאמרת לה את   :איציק ציזרמר 

 ..  זה, שהיא תגור.

 

ניר אבנון?   :מר ישראל גל מי אלונה, זכותם להתנגד. מי בעד לאשר את 

 נגד? מי נמנע? 

 

 נמנעים: ציזר ויעל.    מר גדי לייכטר:

 

אני רוצה שתעשה קצת לקשישונים, לנו איזו פעילות, לא  גב' בומגרטן אלונה:

 רק לילדים. 

 

 לבצע אבנון ניר מר, העירייה למבקרהוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

 משרד לאישור בכפוף בעירייה לעבודתו במקביל נוספים תפקידים

 .הפנים

ישראל גל, גיל מיכלס, משה דאלי, כהן נפתלי,        כוכבה קניסטר,  (81)  בעד

 אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה, אביגיל דנוך, אלעני הס זהר.

  (1)   נגד

 יעל הרציקוביץ. איציק ציזר, (4) נמנע

 

 . 122211813.ז.ת, נמר יוסי מר, מפקח הסמכת אישור .9
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 נמר למפקח. מי בעד?  אישור הסמכת יוסי  :מר ישראל גל

 

 מי זה, נמר זה ההוא?  גב' בומגרטן אלונה:

 

 בחור שעבר מכרז.   מר גדי לייכטר:

 

 ההוא נמר?  גב' בומגרטן אלונה:

 

.   :מר ישראל גל  בן דוד שלו

 

 מפקח חדש.   מר גדי לייכטר:

 

 זה נמר של נשרי. מה קרה לך?  גב' בומגרטן אלונה:

 

לא. אל תתבלבלי. זה מיהוד, הוא גר ביהוד. לא, לא,   מר גדי לייכטר:

 פקח שצריך להסמיך אותו. מי בעד? פה אחד. 

 

, נמר יוסי מר, מפקח הסמכתהוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

 . 122211813.ז.ת

 פה אחד.    בעד

 

 . מליון 1.291 ס"ע ריבית להוזלת ביוב הלוואת מחזור אישור .11

 

הסעיף הבא. יש לנו הלוואת  –לוואה אישור מחזור ה  גרשון טוסק:מר 

ביוב שכבר רצה כמה שנים. עם השינויים בריביות, אנחנו לא לוקחים עוד כסף, 

אנחנו רק פורשים את זה עם ריבית חדשה ומורידים את הריבית. החיסכון שלנו 

זה הדף ששלחתי לכם. יש לנו אישור של משרד הפנים ₪, מיליון  8.3-אמור להיות כ
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 בנק. כדי להריץ את זה, אני צריך את האישור שלכם. ואישור של ה

 

 מי בעד?   :מר ישראל גל

 

 פה אחד.   מר גדי לייכטר:

 

 ס"ע ריבית להוזלת ביוב הלוואת מחזורהוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

 .מליון 1.291

 פה אחד.    בעד

 

  .אונו קריית עיריית 3112 כספי ח"בדו דיון .13

 

 בדו"ח הכספי של העירייה. בבקשה.  דיון  :מר ישראל גל

 

 אני מבין שהערב רק התחיל.   :מיכלס גילמר 

 

הדו"חות עכשיו אנחנו נראה את היתרות הגדולות.   :מר ישראל גל

 הכספיים של העירייה גם היו בבקשה של ציזר. 

 

. הוא דו"ח 4183אנחנו עוברים לדו"ח הכספי של דצמבר   גרשון טוסק:מר 

סך הכל הדו"ח, אני מתחיל ואה חשבון חיצוני של משרד הפנים. מבוקר על ידי ר

גירעון. נכון להיום הוא עובר למאזן. ₪ מיליון  7.4-מהדו"ח רווח והפסד, מסתכם ב

 אם יהיו שאלות או דברים מיוחדים, אני אסביר. 

 

 יעל, בואי תשמעי קצת על המצב של העירייה.   :מר ישראל גל

 

.. זאת צ גב' בומגרטן אלונה:  ביעות. היא לא מוכנה לשבת פה.
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 המצב של העירייה לא מעניין אותך?   :מר ישראל גל

 

האמת, אני מתפלא שאת הולכת. את יודעת למה? כי   :איציק ציזרמר 

 . 4181-אחרי הסעיף הזה יש מה קרה ברבעון הראשון ב

 

 ? -אוקיי. תגיד לי, אבל למה הגב' מהסיעה שלך גב' בומגרטן אלונה:

 

 תשאלי אותה.   :איציק ציזרמר 

 

.. למה  1 גב' בומגרטן אלונה: שעות לא נותנת למישהו אחר, והיא לא יושבת.

 לא? 

 

 הולכת לעבוד אולי, או לקטוף את הכסף מהעצים.   :איציק ציזרמר 

 

יודע כמה דברים לי יש לעשות למחר.  גב' בומגרטן אלונה:  אתה 

 

 ש לה בייביסיטר. אלונה, היא אמרה שי :גב' קניסטר כוכבה

 

 מה את רוצה? זכותה ללכת.   גב' דנוך אביגיל:

 

 זכותה, אבל שלפחות לא תהיה צרת עין על אחרים.  גב' בומגרטן אלונה:

 

.   גב' דנוך אביגיל:  היא לא צרת עין

 

 אה, לא צרת עין?  גב' בומגרטן אלונה:
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 והעין שלך רחבה מאוד.   :איציק ציזרמר 

 

אני יש לי ים דברים לעשות בבית. הילדים שלי לא ראו  :גב' בומגרטן אלונה

 אותי כל השבוע. אז מה? 

 

יש לכאלה שרוצים לתרום יותר ויש כאלה פחות, כל   :מר ישראל גל

 אחד לפי מיטב יכולתו. 

 

₪ מיליון  77אני עובר למאזן. התחלנו את השנה עם   גרשון טוסק:מר 

אנחנו לקחנו הלוואה פנימית מהקרנות  4183גירעון נצבר. אני מזכיר לכם שבמהלך 

מיליון חדש, ויתרת הגירעון לסוף  7והקטנו את הגירעון. הצטברו ₪, מיליון  44של 

 ₪. מיליון  31.961שנה עומדת על 

 

 ? 7-, איך זה קפץ ל4.7זה היה  :גב' קניסטר כוכבה

 

 למה את לא מבקשת עכשיו ועדת חקירה?   :מיכלס גילמר 

 

 גם פה תהיה ועדת חקירה.  :בהגב' קניסטר כוכ

 

... אישרתם לרשום בנפרד, שזה יאושר 4.7, 7-מתוך ה  גרשון טוסק:מר 

 במועצת העיר. 

 

אני זוכרת את המקרה שנתנו עבודות לאנשים. לא שילמו  :גב' קניסטר כוכבה

 להם. 

 

,   גרשון טוסק:מר  זה כבר החקירה. זה לא אני. אי אפשר להאשים אותי

 רואה החשבון.  זה מספרים של
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 זה התוצאות.   :מר ישראל גל

 

זו התוצאה של הזה. אם יש למישהו שאלות, אני אשמח   גרשון טוסק:מר 

 לענות. 

 

אישרנו פעם ₪ מיליון  4.7אני שואלת את אותה שאלה,  :גב' קניסטר כוכבה

.  7-קודמת, מה קרה? גדל ל  מיליון..

 

רת לשלם את התשלומים בואי אני אסביר לך. שם איש  :מר ישראל גל

שהיו מחוץ למסגרת התקציב ולא חתמו עליהם. וזה עכשיו נכנס לתוך התקציב. 

 ₪. מיליון  7.7התקציב כולו בגירעון, 

 

 את יודעת כמה דברים יש לי על הראש ואני נשארת פה?  גב' בומגרטן אלונה:

 

.   גב' דנוך אביגיל:  אז תלכי

 

 ו"חות הכספיים? מי בעד לאשר את הד  מר גדי לייכטר:

 

 איפה נפתלי, הלך? :גב' קניסטר כוכבה

 

נגד?   מר גדי לייכטר:  בעד: דאלי, מיכלס, כוכבה, אלונה, רון וישראל. מי 

 

 מי נמנע?   :מר ישראל גל

 

 נמנע: ציזר ודנוך.   מר גדי לייכטר:
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 הם מתכחשים לחובות שהם השאירו.   :מר ישראל גל

 

ויעל, לא? מי יצא? נפ  מר גדי לייכטר:  תלי 

 

 עיריית קריית אונו  3112דו"ח כספי הוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

גיל מיכלס, כוכבה קניסטר , אלונה רון מלכה, ישראל גל, משה דאלי,  (6)  בעד

 בומגרטן.

  (1)   נגד

 איציק ציזר, אביגיל דנוך, זהר אלעני הס  (3) נמנע

 

 . 2/11 עירייה רבעוני ח"בדו דיון .12

 

. עוד פעם, אני מתחיל מדו"ח רווח 4181רבעון ראשון   גרשון טוסק:מר 

גירעון. אני מבקש ₪ מיליון  8.963-והפסד. הדו"ח לרבעון הראשון מסתכם ב

להדגיש בגירעון הזה, שבמהלך הרבעון הזה טרם התקבלו כספי תאגיד המים. ונכון 

ור משרד הפנים, להיום, כשכבר גמרנו את הדו"ח של החצי שנה, אבל הוא באיש

אני חייב את אישור משרד הפנים כי זה דו"ח סקור, אז אנחנו מאוזנים ליוני. אבל 

 בוא נשים את זה רגע בצד. 

 

 אז גרשון, הרבעון הזה זה בגלל החור שהשאירו לנו?  גב' בומגרטן אלונה:

 

 תאמיני לי, אין לך מושג.   :איציק ציזרמר 

 

אנחנו בנינו את התקציב, בתוך התקציב לא, לא, לא. כי   גרשון טוסק:מר 

 מכספי תאגיד המים. ₪ מיליון  5יש 

 

.   :מר ישראל גל .  תוספת המשרות של ציזר ונשרי שגדלה.



 אונו-יתעיריית קר

 81/81ישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 
 

 96 

 

היו ₪ מיליון  5-, שה4183למה לא אמרת את זה על   :איציק ציזרמר 

 חסרים לך?

 

.   :מר ישראל גל .  כי גם אז פעלת בניגוד להחלטה.

 

מתאגיד המים, ₪ מיליון  5, גם שם היה חסר לך 4183-ב  :איציק ציזרמר 

 זה שכחת להגיד? 

 

 לא, לא שכחתי.   גרשון טוסק:מר 

 

אז למה לא אמרת? למה זה היה חשוב לך להגיד ברבעון   :איציק ציזרמר 

 הזה? 

 

 אמרתי שפה לא התקבל.   גרשון טוסק:מר 

 

ב  :איציק ציזרמר  היה מתקבל, לא לא התקבל. כי אם זה  4183-אבל גם 

 . 4183-היינו בגירעון ב

 

 יכול להיות.   גרשון טוסק:מר 

 

 יכול להיות רק?   :איציק ציזרמר 

 

 כן.   גרשון טוסק:מר 

 

ללא ₪ מיליון  4.7אבל אתה תסביר, ציזר, למה הוצאת   :מר ישראל גל

 אישור גזבר. 
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 אני הוצאתי?  :איציק ציזרמר 

 

 ונשרי. אתה, אתה. אתה   :מר ישראל גל

 

 אני גם חתמתי בטח, לא? הבנתי.   :איציק ציזרמר 

 

אני רוצה לשמוע קצת ביקורת עליך ועל העבודה שלך.   :מר ישראל גל

 אתה שניכם ניהלתם את העירייה פה בעריצות. 

 

. קיבלת שכר   :איציק ציזרמר  למה אני חושב שדווקא אתה ניהלת..

 אפילו. 

 

לא קיבלתי  4183-י שכר, להזכירך. בלא קיבלת 4183-ב  :מר ישראל גל

שכר, אבל את הגירעון הזה אתה השארת וגם אתה וראש סיעתך, לא יודע מי 

 ₪. מיליון  4.7-מביניכם, אישר את ה

 

אתה ראש העיר, תבדוק מי אישר. אולי המנכ"ל שלידך   :איציק ציזרמר 

יגיד איך הם אישרו לאשר   ₪?מיליון  4.7יגיד לך? אולי הגזבר שלך 

 

 הם פחדו ממך ומנשרי.  גב' בומגרטן אלונה:

 

ציזר הוצאתם בהיסטריה, היסטריה. אבל ₪ מיליון  4.7  :מר ישראל גל

 כסף ציבור זה לא עניינך אף פעם. 

 

 הבנתי. אתה צודק.   :איציק ציזרמר 
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 למה לא ביקשת ועדת חקירה?   :מיכלס גילמר 

 

 ביקשתי.  :גב' קניסטר כוכבה

 

היא כבר ביקשה, אתה לא רואה? היא ביקשה, מבקר   :מר ישראל גל

 משרד הפנים כבר אמר את ההערה שלו בעניין זה. 

 

 אתה לא משאיר לו זמן פנוי לכל הוועדות האלה.   :מיכלס גילמר 

 

אנחנו שולחים אותו לעבוד במקום שיבדוק את מה   :מר ישראל גל

 שציזר ונשרי השאירו פה. 

 

 לה? יש לך שא  גרשון טוסק:מר 

 

.. אז נלך   :איציק ציזרמר  יש לי כמה. האמת שלא רציתי לפתח את זה.

פוליטיקה עד הסוף. ועכשיו אני רוצה לראות איך את קופצת, כי עוד לא קפצת, 

 גירעון לא מטריד אתכם, זה בסדר. ₪ מיליון  4שעל רבע אחד, 

 

 זה מהפעילות שלכם.  גב' בומגרטן אלונה:

 

ני מחזיק, גרשון, דו"ח שאתה חתום עליו, שהוצא אבל א  :איציק ציזרמר 

ימים לפני  43, שזה 31.9.83-בחודש נובמבר שנה שעברה, שאומר שהעירייה, נכון ל

 31לא ₪,  31,111לא ₪,  31הבחירות, מצב העירייה לפי הדו"ח שאתה חתום עליו, 

 הבדל... ₪  ₪31, מיליון 

 

.   :מר ישראל גל .  הוא מאשים אותך בזיוף.
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 9סטייה מהתקציב, על ₪  31אל תפריע לי בבקשה.   :איציק ציזר מר

 היו בחירות.  44.81-. ואז ב4183החודשים הראשונים של 

 

 אפשר לתקן אותך?   גרשון טוסק:מר 

 

לא, תן לי לסיים, אחרי זה תתקן אותי. יש לי רשות   :איציק ציזרמר 

 דיבור, אל תפריע לי. 

 

 ו, גרשון. אחר כך תשיב ל  :מר ישראל גל

 

אחרי זה תשיב מה שאתה רוצה. אני לא התכוונתי   :איציק ציזרמר 

 להעלות את זה בכלל. אבל אם אתה משחק על פוליטיקה, נשחק על פוליטיקה. 

 

 אני משחק על פוליטיקה?   גרשון טוסק:מר 

 

ואותו גזבר, שטוען שההנהגה הקודמת שהיתה מורכבת   :איציק ציזרמר 

שאף אחד לא ידע. ₪ מיליון  4.7קם יושבים פה, גם אני. אישרה מהרבה אנשים, חל

במינוס, בלי שאף אחד ידע, ₪ מיליון  7.7-בפלוס, ל₪  31-חודשים, הפכנו מ 3-ב

אף אחד לא הרגיש, אף אחד לא חתם, אף אחד לא אישר. אם זה נכון, גרשון, אני 

 -ישהוקורא מהדו"ח שלך, אם זה נכון, אני תיכף אתן לך להשיב, אז מ

 

 אני מצטרף לדעתה.   גרשון טוסק:מר 

 

אני רוצה רואה חשבון חקירתי, כולל המלצות לדין, על   :מר ישראל גל

 כל הדו"חות... אני מקבל את דעתך. תצביע בשביל זה. זו התשובה, אני רוצה. 

 

מכיוון שאני לא רואה חשבון, אם הדו"ח הזה נכון, ואני   :איציק ציזרמר 
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יודע... מעריך שהוא נכ  ון, אני לא 

 

אני מבקש ממך גרשון, יש כאן האשמה בזיוף דו"חות.   :מר ישראל גל

  -אני מבקש

 

 רגע, דקה.   גרשון טוסק:מר 

 

לא רוצה שתענה לו. כשיש פה חבר אופוזיציה שאומר   :מר ישראל גל

  -שיש פה זיוף דו"חות, אני מבקש

 

 "חות? מישהו שמע את המילה זיוף דו  :איציק ציזרמר 

 

אני מבקש להכניס רואה חשבון חקירתי. אני מקווה   :מר ישראל גל

 שציזר יסכים איתי. 

 

 אמרתי כבר שאני מצטרף לכוכבה.   גרשון טוסק:מר 

 

זה הכל. ולבקש רואה חשבון חקירתי. אתה מצטרף   :מר ישראל גל

 אלינו לבקשה?

 

ל  :איציק ציזרמר  ך שאתה נותן לי אני יכול לסיים את דבריי? אני מודה 

אם באמת הנתונים נכונים, ובאמת היינו בסוף ספטמבר לסיים את דבריי. 

אלא אם כן לקחנו ₪, מיליון  7.7חודשים היינו במינוס  3מאוזנים, ופתאום אחרי 

, ואז הכל מובן. אבל לא קיבלנו את הכסף  בחשבון שנקבל את הכסף מתאגיד המים 

וצה להבין איך כל העירייה, מהראש שישב מתאגיד המים, מעניין למה, אז אני ר

מיליון  7.7חודשים פתאום נהיה גירעון של  3-שם, עד אחרון העובדים, לא ידע שב

  -ועל זה ישראל, אם אתה רוצה ועדת חקירה, מבקר המדינה₪. 
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  -על כל ה  :מר ישראל גל

 

 רגע, שנייה. נציג תלונות הציבור, מה שאתה רוצה.   :איציק ציזרמר 

 

 הצבעה פה אחד.   גרשון טוסק:ר מ

 

אני מבקש לקחת רואה חשבון חקירתי לחקור את   :מר ישראל גל

  -ההתנהלות של כל

 

 אין לנו כסף.   :מיכלס גילמר 

 

שתוק, אל תגיד לי אין כסף יש כסף. אני מקווה שציזר   :מר ישראל גל

ן, איך הוצאו יצביע יחד איתי, לחקור את כל ההליך וההתנהלות איך הגיע לגירעו

 כספים ללא אישור גזבר וכל הנושא של התקציב. מי בעד? ציזר, איפה היד? 

 

 שכחו את כל ההוצאות שביקשו לאשר.  גב' בומגרטן אלונה:

 

 אתה הצעת, אתה לא רוצה להצביע עבור זה?   :מר ישראל גל

 

 למה אתה אומר לי 'אתה הצעת'?   :איציק ציזרמר 

 

 שרימו.  אתה טוען  :מר ישראל גל

 

 אני אמרתי שהם רימו?   :איציק ציזרמר 

 

.. פופוליזם שלך.   :מר ישראל גל  אני לא מצליח להבין.
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 אני אמרתי שהוא רימה?  :איציק ציזרמר 

 

 אז מה אמרת? מה נתת נאום כזה חוצב להבות?  :מר ישראל גל

 

 לא אמרתי שהוא רימה.   :איציק ציזרמר 

 

 כזה חוצב להבות?  מה נתת נאום  :מר ישראל גל

 

 גירעון ברבעון הראשון... אתה לא זוכר...₪ מיליון  4  :איציק ציזרמר 

 

 ציזר, למה אתה לא רוצה לחקור את זה?   :מר ישראל גל

 

 למה אבל? למה?  גב' בומגרטן אלונה:

 

 ציזר, תצביע עבור חקירה.   :מר ישראל גל

 

. כך מ  :איציק ציזרמר   ילה שאמרתי. מכיוון שגם הכל מוקלט..

 

 ציזר, אתה מוכן להצביע עבור חקירה?   :מר ישראל גל

 

אני לא מוכן לדבר איתך אפילו, עד שלא תחזור בך    :איציק ציזרמר 

 שאני אמרתי שמישהו רימה, אני לא מדבר איתך בכלל. 

 

ציזר, אתה מוכן להצביע עבור חקירה, או שאתה עוד   :מר ישראל גל

ר ופעם איציק, תחליט באיזה צד אתה נמצא. היום אתה פעם הולך ככה? פעם ציז

 איציק או ציזר? חקירה או לא חקירה?
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 חקירה.  גב' בומגרטן אלונה:

 

 חקירה.  :גב' קניסטר כוכבה

 

.   :איציק ציזרמר  . אני לא מדבר איתך. תחזור בך קודם כל שאמרתי ש.

 תחזור בך קודם כל. 

 

 חקירה או לא חקירה?   :מר ישראל גל

 

תחזור בך שמישהו רימה. מישהו אמר פה שמישהו רימה   :איציק ציזרמר 

 מישהו? אתה אמרת שאני אמרתי שהם רימו. 

 

 מה אתה מנסה להגיד?   :מר ישראל גל

 

 תגיד לי אם אני אמרתי את זה.   :איציק ציזרמר 

 

מה אתה מנסה להגיד חוץ מאשר להתפלמס? אני יכול   :מר ישראל גל

רה תחתונה, פעם אחת תגיד ישר, מה אתה מנסה להגיד? שנבין להבין? תגיד שו

אותך. שפה הדו"ח של ספטמבר הוא לא נכון? שמישהו הלך וניפח הוצאות ועשה כל 

חודשים? מה אתה מנסה להגיד? ואני מוכן כל מה שאתה  3-ביזנס ב-מיני מולטי

 תגיד להביא לך. 

 

  לא הבנת? אז להגיד לך עוד פעם?  :איציק ציזרמר 

 

 כן, אני רוצה.   :מר ישראל גל
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אם לא הבנת, אני אגיד לך בבירור, שאחרי זה לא תגיד   :איציק ציזרמר 

 שאמרתי שמישהו רימה. 

 

 נו, מה אמרת?   :מר ישראל גל

 

 7.7אם בסוף ספטמבר הדו"ח באמת מאוזן והגירעון של   :איציק ציזרמר 

עיר ישן ובחלקו היה ראש עיר  נערך ברבעון האחרון, שבחלקו היה ראש₪ מיליון 

 חדש, ואני לא בא בטענות לאף אחד. 

 

.   :מר ישראל גל . גירעון  אז בוא נבדוק, אולי..

 

אני לא בא בטענות לאף אחד. אני אומר שאם ברבעון   :איציק ציזרמר 

בלי שראש העיר הקודם ידע, ראש העיר הזה ₪ מיליון  7.7אחד נוצר גירעון של 

תעשה  – 7.7-ע והמנכ"ל לא ידע, וכולם מתפלאים איפה נעלמו הגזבר לא ידידע, ה

 ועדות חקירה, אני איתך. זה אחד.  85

 

 לא, על כל השנה, גם עד ספטמבר.   :מר ישראל גל

 

 תעשה על מה שאתה רוצה.   :איציק ציזרמר 

 

 איפה הכספים שהוחבאו עד ספטמבר.   :מר ישראל גל

 

, ששם היה גירעון 4114-ן לי בעיה. מתעשה, אי 4114-מ  :איציק ציזרמר 

אתה ראש העיר. ביקשת שאני אסביר, תן לי להסביר. שנית, ₪. מיליון  81של 

 4183וכדאי להגיד את זה ביושרה גם, גם אם זה מפריע למישהו, ההכנסה בשנת 

כי תאגיד המים לא שילם. לא בגלל שמישהו הוציא ₪, מיליון  6-5היתה פחות 

גדלו ביותר וההוצאות גדלו ביותר. אם רק היינו מקבלים את יותר. כי ההכנסות 
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לא היתה בעיה. עברנו שנה, ברבעון הראשון, יש ₪, מיליון  6-5-ההכנסה של ה

אני בטוח שאף אחד לא לקח לכיסו. ועכשיו הוא אומר ₪. מיליון  4גירעון של 

. שפעם אחת הוא מזכיר שלא קיבלנו כסף מתאגיד המים, וזה התאפס בחציון. .

ונהיה מאופסים. אני אשמח ביותר שתמיד התקציב יהיה מאוזן. מקווה שהסברתי 

 והבנת. 

 

מאחר ויש פה כמה חברי הנהלה שהיו בהתחלה עוד   :מר ישראל גל

כשאישרו את התקציב בפברואר לפני, ואז הם זוכרים שהיה בישיבת הנהלה את 

יולי, יש -חודש יונינושא תאגיד המים. ומה שנאמר, שאם הכספים לא יגיעו עד 

מנהיגי העיר, ציזר  4להיערך בהתאם. וכמה חברי הנהלה זוכרים את זה היטב. רק 

 את נשרי, משום מה שכחו את זה. שכחו את ההתאמות האלה. 

 

 למה לא עשית את ההתאמות האלה?   :איציק ציזרמר 

 

 זרקתם במרץ.  אותיאני לא הייתי איתך בהנהלה,   :מר ישראל גל

 

 בהנהלה לא היית? עד היום האחרון היית בהנהלה.   :יק ציזראיצמר 

 

.   :מר ישראל גל . .  ביולי לא הייתי

 

נפתלי היה בהנהלה, אתה היית בהנהלה, הוא היה   :איציק ציזרמר 

. זה סיפור אחר.   בהנהלה, אני הייתי בהנהלה..

 

..?   :מר ישראל גל  ציזר, לא סגרת לי.

 

 לא דיברתי עם נשרי, אז מה?  שנים 7אני   :איציק ציזרמר 
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להיערך אתה והמנהיג שלך בחודש יוני הייתם צריכים   :מר ישראל גל

 ..  ראש העיר, ולהתאים את התקציב. אבל במקום להתאים את התקציב.

 

 4למה לא התאמת ברבעון הראשון. למה אתה במינוס   :איציק ציזרמר 

 שלך? ? איפה ההתאמות 4181-ברבעון הראשון ב₪ מיליון 

 

.   :מר ישראל גל  אני אצטרך לתת את הדיון וחשבון

 

 תיתן את הדיון היום, רוצים להצביע על הזה.     :איציק ציזרמר 

 

 בניגוד אליך אני מנהל את התקציב באחריות.   :מר ישראל גל

 

ועדת חקירה ₪? מיליון  4אז תסביר לי למה יש גירעון   :איציק ציזרמר 

 ₪. ון מילי 4למה יש גירעון 

 

 תעשה.   :מר ישראל גל

 

. למרות שיש גירעון   :איציק ציזרמר  למה אתה לא צועק? אני לא צעקתי.

 אני לא כמוך, אני לא צעקתי. ₪. מיליון  4

 

 אני מוכן גם את זה, ציזר.   :מר ישראל גל

 

 גם על זה ועדת חקירה.  :גב' קניסטר כוכבה

 )מדברים ביחד( 

ניין, אנחנו הבנו שבסופו של דבר אמרת בקיצור ולע  :מר ישראל גל

הרבה ולא אמרת, כמו תמיד, לא השתנה שום דבר. מה אנחנו צריכים לעשות, על 

 הדו"ח הרבעוני לא הצבענו. הקודם אישרנו. 
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גדי, אתה זוכר שאתה הוצאת אותו מהחדר, לקחת,  גב' בומגרטן אלונה:

 שינית את המנעול? 

 

 תי בהנהלה אצל ציזר. לא, אבל אני היי  :מר ישראל גל

 

 אתה זוכר גדי שאתה עשית את זה?  גב' בומגרטן אלונה:

 

עזוב, נו מה. הם זוכרים יפה מאוד. אני הייתי בהנהלה   :מר ישראל גל

 בשבילם. למחדלים אני הייתי בהנהלה. להישגים הם... 

 

ישראל, אני רוצה לפרוטוקול, אני בחודש יוני בישיבת   :נפתלי כהןמר 

. לכם שהעברנו את התקציב מה סוכם, אמרתי את זה לפרוטוקול, יש גם מועצה ..  ,

בכתובים, מר גדי, מחר תשלוף את זה מהפרוטוקול. תקשיב טוב. היתה החלטת 

 ..  מועצת עיר לקצץ רוחבי, אם לא, עובר הכסף עד חודש מאי.

 

 אבל לא קיצצת.   :איציק ציזרמר 

 

 לטת המועצה. אני מבקש ליישם את הח  :נפתלי כהןמר 

 

 זה היה בהנהלה.     :???

 

 לא, אני אזכיר לכם.   :נפתלי כהןמר 

 

.   :איציק ציזרמר  . נפתלי, אני מכבד את מה שאתה אומר. אבל בהנחה ש.

קיצצתי. אתה קיצצת ברווחה?  –אני במינהלת הנשים, זה התיק היחידי שהחזקתי 

 רצית שכולם יקצצו. 
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 ברווחה.  אני לא הייתי  :נפתלי כהןמר 

 

.   :איציק ציזרמר  אני מציע לך אני במינהלת הנשים, תבדוק, קיצצתי

 לבדוק. אני קיבלתי את מה שאמרת, קיצצתי. 

 

 חוץ מזה אני איתך, ברווחה לא צריך לקצץ.   רון מלכה:מר 

 

 חברים, תודה רבה, הסתיימה הישיבה.   :מר ישראל גל

 

 
 
 
 
 
 

______________ 
 גדי לייכטר 

 העירייה מנכ"ל

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ובץ החלטותק
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    הרשות קרנות 002,111  - ₪ 1,111,111

 פה אחד.   בעד

 
 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: :החלטה

       ח"מלש 8.0 – אופניים שביל .ד

 פה אחד.   בעד

 
 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: :החלטה

      ח"אלש 011 - רמזורים שדרוג .ה

 פה אחד.   בעד
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 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: :החלטה

     ח"אלש 311 - המרי עתתנו – תכליתי דו – מקלט .ו

 פה אחד.   בעד

 
 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

       ח"אלש 211  -  בכיכרות תאורה .ז

 פה אחד.   בעד

 
 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

       ח"אלש 211  -  נגישות .ח

 פה אחד.   בעד

 
 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

     ח"מלש 1 – רבין' רח שנייה קומה גמר דותעבו .ט

 פה אחד.   בעד

 
 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

      ח"מלש 1 – ל"צה פארק שדרוג .י

 פה אחד.   בעד

 
 הוחלט ברוב קולות לאשר תב"ר כדלקמן:  :החלטה

      .ח"אלש 221 – חי-תל' רח שדרוג .יא

משה דאלי, כהן נפתלי, כוכבה קניסטר,    ישראל גל, גיל מיכלס,  (81)  בעד

 אלעני הס זהר.                   אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה, אביגיל דנוך,

 איציק ציזר.   (8)   נגד

 יעל הרציקוביץ  (8) נמנע

 
 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

       ח"אלש 121 – השקיה' מע שדרוג .יב
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  פה אחד.  בעד

 
 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

    ח"אלש 231 – ציבוריים גנים/משחקים מתקני שדרוג .יג

 פה אחד.   בעד

 
 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

  ח"אלש 311  -   הנוער מתקני .יד

 פה אחד.   בעד

 
 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

   ח"אלש 121 – אסבסט גגות תוהחלפ 3301 ר"תב הגדלת .טו

 פה אחד.   בעד

 
 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

   ח"אלש 311 – יינין'צ אולם .טז

 פה אחד.   בעד

 
 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

 משרד י"ע ח"אלש 182 ח"אלש 321 – איתן רפאל כביש  תכנון .יז

 .הרשות קרנות ח"אלש 82 - התחבורה

 פה אחד.   בעד

 
 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

      ח"מלש 1 ס"ע – כבישים תכנון .יח

 פה אחד.   בעד

 
 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

 – החינוך משרד מקורות,  ח"אלש 3,111  -בפסגה 2' מס ילדים גן .יט

  ח"אלש 839
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 פה אחד.   בעד

 
 כדלקמן: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר החלטה:

 מקרנות מלש"ח 1.2 בסך המימון מקורות הקטנת – 3213 ר"תב שינוי .כ

 .החינוך ממשרדמלש"ח   1.2 של והוספה הרשות

 פה אחד.   בעד

 
 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

     ח"אלש 111 –דים"ממ 3221' מס  ר"תב הגדלת .כא

 פה אחד.   בעד

 
 כדלקמן: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר החלטה:

     חצר פתוח – ח"אלש 111 – ורשה אביגדור .כב

 פה אחד.   בעד

 
 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

     ח"אלש 211 – שרת משאבים מרכז שדרוג .כג

 פה אחד.   בעד

 
 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

   ח"שאל 121 – עקיבא בני גן מעל שניה קומה 3211 ר"תב הגדלת .כד

 פה אחד.   בעד

 
 הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כדלקמן: החלטה:

 המיפתח י"עפ ח"אלש 111 – דמוקרטי ס"בי חצר .כה

 פה אחד.   בעד

 
' חט– נחום עדה, ספר בתי למנהלי בחשבון חתימה מורשי אישור .2

 .שילה ס"בי -נענה דוד, ר"שז ביניים
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 עדה, ספר בתי למנהלי בחשבון חתימה מורשיהוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 .שילה ס"בי -נענה דוד, ר"שז ביניים' חט– נחום

 פה אחד.    בעד

 
 זכות על השונים הבנקים בסניפי לחתום והגזבר העיר' לר אישור .1

 .ספר בתי למזכירות חתימה

 
 הבנקים בסניפי לחתום והגזבר העיר' לרהוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 .ספר בתי למזכירות חתימה זכות על השונים

 פה אחד.   בעד

 
 במקביל נוספים תפקידים לבצע צוריאל ניצן מר, העירייה לדובר אישור .8

 . הפנים משרד לאישור בכפוף בעירייה לעבודתו

 
 לבצע צוריאל ניצן מר, העירייה לדוברהוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

 משרד לאישור בכפוף בעירייה לעבודתו במקביל נוספים תפקידים

 .יםהפנ

ישראל גל, גיל מיכלס, משה דאלי, כהן נפתלי, כוכבה קניסטר,       (81)  בעד

 אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה, אביגיל דנוך, אלעני הס זהר,

 איציק ציזר, יעל הרציקוביץ.  (4)   נגד

   (1) נמנע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 מקבילב נוספים תפקידים לבצע אבנון ניר מר, העירייה למבקר אישור .0

 . הפנים משרד לאישור בכפוף בעירייה לעבודתו
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 לבצע אבנון ניר מר, העירייה למבקרהוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

 משרד לאישור בכפוף בעירייה לעבודתו במקביל נוספים תפקידים

 .הפנים

משה דאלי, כהן נפתלי, כוכבה קניסטר, אלונה  ישראל גל, גיל מיכלס,  (81)  בעד

 עמי כחלון, רון מלכה, אביגיל דנוך, אלעני הס זהר.בומגרטן, 

  (1)   נגד

 יעל הרציקוביץ. איציק ציזר, (4) נמנע

 
 . 122211813.ז.ת, נמר יוסי מר, מפקח הסמכת אישור .9

 
, נמר יוסי מר, מפקח הסמכתהוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

 . 122211813.ז.ת

 פה אחד.    בעד

 
 . מליון 1.291 ס"ע ריבית להוזלת ביוב הלוואת מחזור אישור .11

 
 ס"ע ריבית להוזלת ביוב הלוואת מחזורהוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

 .מליון 1.291

 פה אחד.    בעד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .אונו קריית עיריית 3112 כספי ח"בדו דיון .13

 
 עיריית קריית אונו 3112לאשר דו"ח כספי הוחלט ברוב קולות  :החלטה
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משה דאלי, גיל מיכלס, כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן, ישראל גל,  (6)  בעד

 רון מלכה

  (1)   נגד

 אביגיל דנוך, זהר אלעני הס איציק ציזר,  (3) נמנע

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
 גדי לייכטר 

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
 


