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מר ישראל גל :

ערב טוב .אני פותח את ישיבת מועצת העיר שלא מן

המניין .יש לי כמה הודעות קצרות שאני חושב שכדאי שתתעדכנו ,כי אני לא יודע
אם תיערך עוד ישיבה .יש ה רבה מאוד אירועים שאנחנו הולכים לקיים אותם וגם
הודעות נוספות ברשותכם.
אז קודם כל ,כל חברי המועצה מחר מוזמנים לחניכת החורשה על שם אברהם
קובו ,אשר החלטנו להנציח אותו ,לזכרו .האיש שנלחם באמת על החורשה ועל כל
עץ .אז אני בהחלט אשמח אם תבואו ותכבדו את העניין .הח ורשה היא גם חורשה
ידועה ,היא חורשה לימודית עם עצים נדירים .מגיע לו שנכבד אותו.
ביום שישי בבוקר אנחנו עורכים חגיגה גדולה שנקראת 'הסוף למסוף' ,עם כל גני
הילדים בשכונת עבר הירדן .נוסעים באוטובוסים למסוף החדש .חשבנו לעשות להם
אירוח בתוך כיבוי אש ,אבל כיבוי הא ש בעיצומים ,אז אנחנו נעשה להם שם בתוך
הסוכה של כיבוי אש .נעשה להם אירוע בתוך כיבוי אש .אפשר לבוא לנסוע עם
הילדים באוטובוסים ,ואפשר לבוא ישר למסוף .יהיה מאוד נחמד .אני מקווה
שיהיה הפנינג ויבואו כולם .כל ילד גם בא עם ההורים שלו .אני ממליץ לכם ,כמי
שנרתם לכל אורך הדרך ,וחשוב להדגיש שההצבעות פה על כל צעד וצעד שעשינו
היו פה אחד ,וזה מה שחיזק אותנו מול משרדי הממשלה .אני חייב להגיד שהשבוע
אפילו במשרד התחבורה ,ציינו שלא היה דבר כזה מקום המדינה .סיפור של העברת
מסוף ,תכניות וקבלת כל האישורים תוך  1חודשים ,וזה הודות ל קונצנזוס שלם של
כולנו ,שבהחלט התלכדנו סביב העניין הזה ועבדנו על זה.
בתאריך ה  60.5.61 -תרשמו לפניכם ,קיבלנו את האישורים להרוס את המקלט
בשאול המלך .אז יש טקס הריסת הבניין והמקלט למען בניית החניון התת קרקעי
ולמען הרחבת השכונה ,הגינה שמעל .וכך אנחנו מסיימים את זה .זה יהיה ב -
 60.5.61בשעה . 61:66

גב' ארבל ליאת:

לאן מעבירים את המועדון של הנערות במצוקה?

מר ישראל גל :

למקלט שהיה ברח' ישעיהו ,מקלט מפואר .הם מאוד
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מרוצים .זה יאה וזה מקום גדול .שאלה מצוינת .במלוא הרגישות התייחסנו גם
לזה ,נתנו לזה פתרון .כל הנערות שבמ צוקה עוברות לשם ויקבלו תנאים הרבה
יותר טובים .מה שנקרא תנאים משודרגים.
ב  61.5.61 -או ב  , 65.5.61 -אנחנו נודיע לכם סופית ,ייערך טקס גדול בהשתתפות
שרים ואנשים ממשרדי ממשלה לתחילת פרויקט פינוי  -בינוי ,הכלנית ,הרוגי מלכות
בבל .לגבי התאריך אנחנו צריכים לקבל את האי שור של השרים שאמורים
להשתתף ,ואז ייערך טקס גדול.
היום נגמר הנושא של התביעה של גיל מיכלס בנושא ההשבחה .מה שנסגר זה
שמצלאווי ישלם  2.2מיליון  ₪לצורך המימון של בניית המצב"רים וכל בניית
הפרויקטים שאנחנו צריכים בתוך המתחם .אם זה החניון הציבורי שלנו וכדומה.

מ ר איציק ציזר :

 ...חלק מזה?

מר ישראל גל :

לא .תקרא ותראה שלא .אנחנו דיברנו ,אבל החלטת

המחוזית לא היתה ככה.

מר איציק ציזר :

מה זאת אומרת?

מר ישראל גל :

החלטת המחוזית היתה שהמימון נשאר פתוח ,ואז

בעקבות -

מר איציק ציזר :

איך הוא יכול לבנות את הבניין בלי לבנות את החלק

הזה?

מר ישראל גל :

הוא יכול .הוא יכול להגיד לך 'אדוני ,אתה רוצה שאני

אבנה לך? תקזז מהאגרות וההיטלים'.
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מר איציק ציזר :

תשלם לי.

מר ישראל גל :

תשלם לי ,ודאי .כזה לא כתוב ,תשלם לי .ולכן ,אני חייב

להגיד ולשבח אותו גם שהוא לא נמצא פה ,הנקוד ה הזאת עלתה ונסגר .דובר על
רמת גמר של  6,666מ"ר ולא רמת שלד ,אלא רמת גמר ,וזה המחיר שנקבע2.2 ,
מיליון  . ₪ואנחנו נשתמש בהם .היום נחתם ,ובזה שמנו את הסיומת על הפרויקט,
והוא יכול לצאת לדרך .ואני חושב שיהיה טקס גדול מאוד ,יהיה טקס מכובד.
וסוף  -סוף אנחנו נתחיל ל השלים את הרחוב הזה בצורה מכובדת עד הקניון .אני
מאוד מקווה שהוא יוכל לעמוד גם בבניין הכלנית המכוער הזה ,שסוף סוף ייראה
ויתפוס צורה אחרת לגמרי .ואנחנו נחדש את האזור מרח' ירושלים עד הקניון.

מר איציק ציזר :

מה זה גם? הוא חייב ,זה חלק מהתכנית.

מר ישראל גל :

לא ,אני אומר ,שאנחנו נעמוד בכל .אם לא נעמוד ,זו

בעיה .אבל אני מקווה שנעמוד.

מר איציק ציזר :

שהוא לא יתחיל אם הוא לא יעמוד.

מר ישראל גל :

יעמוד .אנחנו מתחילים את הדרך ,ונאחל בהצלחה .ואני

מקווה שתבואו גם לאירוע הזה .ב  50.5.61 -אנחנו עושים טקס גדול מאוד ש ל
חלוקת משטרת קרית אונו .תרשמו לכם את זה ,זה יהיה בערב ,תקבלו גם הזמנות
בנפרד .חשובה מאוד הנוכחות .תחנת המשטרה הזאת אמורה לעבוד  51/5כמו
שציינתי עם  65אנשים של שוטרים ופקחים .כאשר בלילה היא רק תעבוד על
סיורים ,לא יוכלו להגיש תלונות .אבל במשך היום היא תתפקד כתחנת משטרה לכל
דבר ועניין ,שלא יצטרכו לנסוע יותר לצומת מסובים ולא לשום דבר .וכל השירות
יינתן לתושבי העיר פה ,והטקס במעמד מפקד מחוז תל אביב וכל מפקדי המשטרה.
אנחנו גם הזמנו את השר אם הוא יוכל להגיע .המתנדבים של המשמר האזרחי
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וכדומה .חשוב שתבואו ,אני חושב ש זה יגביר את הביטחון.

מר איציק ציזר :

איפה המשטרה תהיה?

מר ישראל גל :

איפה שהפיקוח היום .המשטרה הרגילה .הפיקוח אגב

עובר לאיפה שש.י.ל היה .מי שזוכר את המשרדים של ש.י.ל ברח' ש"י עגנון ,אז
הפיקוח עובר לשם .ובא לציון גואל בנושא זה.

גב' כוכבה קניסטר :

איזו ש עה?

מר ישראל גל :

אנחנו נודיע ,אבל זה אמור להיות בסביבות השעה

 . 63:66כי צריכים לעשות תיאומים אחרונים עם השר ועם מפקד המחוז מבחינת
הנושא הזה .בתאריך ה  55.5.61 -בשעה טובה ,גם כן הודות להחלטה משותפת
שקיבלנו פה ,שגם הגבילה את המבצעים של פרויקט פינוי  -בינוי שלמ ה המלך
בלוחות זמנים .ב  55.561 -הם מוציאים את ההיתרים ,ואני מקווה שיתחיילו לעבוד
עד תחילת ספטמבר לגמור את כל הפרויקט הזה.
ב  55.561 -גם כן אירוע גדול מאוד עם הפקה וחנוכת המתחם שמארגנים אותו שיכון
ותדהר ובהחלט אחרי הרבה שנים שזה כבר היה תקוע ,אני אשמח אם גם כאן
תבואו .חנוכת הקאנטרי תיערך בין ה  1.3.61 -ל  , 65.3.61 -גם כן באירוע גדול שכל
החברים יוזמנו .כאן אין עדיין תאריך .אנחנו ניידע על הנושא הזה .יהיה הפנינג
גדול בתוך הקאנטרי ,וחשוב שכולם נבוא .זה ההודעות.

מר איציק ציזר :

ישראל ,ביולי  -אוגוסט יש ישיבות מועצה?

מר ישראל גל :

אז אני כרגע לא יודע להגיד לכם .יכול להיות כן ,יכול

להיות שלא .בגלל זה נתתי את ההודעות האלה ,גם ייצאו במייל.
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מר איציק ציזר :

אבל אם יש במקרה ,תודיעו לנו מראש .כי אנשים

לוקחים חופשות ,ומתוכנן שביולי  -אוגוסט אין.

מר ישראל גל :

לכן אני שמתי את ה אירועים האלה שתדעו.

מר איציק ציזר :

בסדר גמור .אבל אם במקרה אתם עושים ,אל תודיעו

יומיים לפני.

גב' בומגרטן אלונה:

ציזר ,אני מוציאה צווי עיכוב יציאה מן הארץ...

מר איציק ציזר :

את יכולה להוציא ,זה בסדר ,אנחנו לא נהיה פה.

גב' ארבל ליאת:

ישראל ,בקדנציה הקודמת העברנו החלטה...

מר איציק ציזר :

היתה החלטה ,נכון .זה מה שאני אומר ,יש החלטה.

גב' ארבל ליאת:

 ...אוגוסט ואוקטובר בגלל החגים והחופשות לא

מתקיימות ישיבות.

מר ישראל גל :

לא .באוגוסט אנחנו לא אמורים לעשות.

גב' ארבל ליאת:

אוקטובר השנה נופלים חג ים .אז השאלה אם אפשר

להעביר החלטה מחודשת ,כדי שאנשים באמת יוכלו להיערך גם לקיץ וגם לחגים.

מר ישראל גל :

אני אודיע לכם ,בסדר? אני אודיע לכם מראש .ההערה

של ציזר היא בסדר .אנחנו נראה בשבוע הקרוב ,אנחנו נודיע לכם.
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מר שי דבורה :

תמיד זה אחרי החגים עושים.

מר עמי כחלון :

לא ...לא בדיווח של ראש העיר ,כמה הוא הצליח ועושה

מעשים .הוא כל הזמן רוצה לעבוד ,גם באוגוסט וזה.

גב' בומגרטן אלונה:

ישראל ,משפט אחד .באמת כל הכבוד לך.

מר ישראל גל :

עוד לא סיימנו.

גב' בומגרטן אלונה:

כל הכבוד לך .אף אחד לא...

מר ישראל גל :

למה אתם מפריעים לי?

גב' בומגרטן אלונה:

אבל כל הכבוד.

מר ישראל גל :

אני מבקש .למה אתם מפריעים לי?

גב' בומגרטן אלונה:

גם מסוף ,וגם ...כל הכבוד.

מר ישראל גל :

כמו שאמרנו בישיבת המועצה שהיתה לפני שבועיים,

כשהעלתה ליאת ארבל את נושא התחבורה שמבקשים תכנית תחבורה ,אבל במקביל
אנחנו גם עובדים .אז אני חייב לבשר לחברי המועצה שקיבלנו השתתפות של 566
מיליון  ₪לבניית כבישים עוקפי קרית אונו .דרך מוטה גור.

גב' ארבל ליאת:

וחצי מיליון  ₪לתכנית אב הם לא מצאו?

מר ישראל גל :

שנייה אחת .את יכולה לתת לי לדבר? דרך מוטה גור.
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מר עמי כחלון :

 ...חצי מיליון ו  566 -מיליון? כל הכבוד לו.

גב' בומגרטן אלונה:

תפרגני .תראי איזה ראש עיר .תוך חצי שנה ...את העיר.

מר עמי כחלון :

לא מסוגלים לפרגן.

מר ישראל גל :

דרך מוטה גור אושרה במשרד התחבורה לביצוע תוך 63

חודש הכנת תכניות ויציאה למכרז 621 .מיליון  ₪מי שיממן את זה זה מינהל
מקרקעי ישראל .דרך דורי אושרה כנ"ל ב  56 -מיליון  , ₪כאשר אנחנו צריכים לשבת
איתם על התכנון .רבותיי ,המטרה שלי ,אתם זוכרים ,עדיין להסיט אותה דרומה.
 56מיליון  ₪לטובת דרך דורי ,ו  52 -מיליון לטובת שדרוג דרך אלכסנד רוני וצומת
מסובים ביציאה .כמו כן סוכם על עוד  1מיליון  ₪שיגיעו לנו לטובת דרך רפאל
איתן ,כולל המעבר התת קרקעי בפסגת אונו .המטרה היא להקדים את התקציב
שדובר עליו ל  5662 -לשנת  . 5661אגב ,שלושת הפרויקטים הראשונים ,דובר שתוך
 63חודש לצאת למכרז.
לגבי רפאל איתן ,א ני מקווה שאנחנו נוכל להקדים את זה ,ולהתחיל את הביצוע
עוד לקראת תום  , 5661כי מבחינת התכניות אנחנו מוכנים ,רק מבחינת התקציב
הם צריכים לראות אם הם מקדימים לנו את התקציב לשנת . 5661

מר איציק ציזר :

מה ה  matching -בדורי?

מר ישראל גל :

סליחה ,אין לנו . matching

מר איציק ציזר :

גם בכביש?
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מר ישראל גל :

בשום דבר .מימון מלא.

מר איציק ציזר :

גם של הכביש?

מר ישראל גל :

גם דורי ,אין . matching

מר איציק ציזר :

לא ,אמרת  56מיליון ... ₪

מר ישראל גל :

בוא אני אקריא לך את החלטת דרך דורי ,אם אתה

ר ו צה  :פרויקט הסדרת ה כבישים במתחם תל השומר צומת דורי  -לוי אשכול .תחולת
הפרויקט ,ביצוע והסדרת דרך דורי ,ישרת את יחידות הדיור .אומדן עלות
הפרויקט כ  56 -מיליון  . ₪הפרויקט ימומן במלואו על ידי רשות מינהל מקרקעי
ישראל ,מתן התחייבות לביצוע הפרויקט יינתן בכפוף לסיכום מול צה"ל .אנחנו
צרי כים לגמור את הסיכומים על הפינוי.

מר איציק ציזר :

ה  56 -זה לא הכביש.

מר ישראל גל :

שנייה ,זה הצומת והכניסה .ועכשיו כשאנחנו מדברים על

ההרחבה ,תהיה עוד תוספת .הפרויקט יתוכנן ויבוצע על ידי חברת נתיבי איילון.
זה הכל.

מר איציק ציזר :

ישראל ,אבל אז בזמנו אם אתה זוכר ,דיברו על 56

מיליון -

מר ישראל גל :

כן.

מר איציק ציזר :

ורצו שאנחנו נשתתף ב . 06 % -
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מר ישראל גל :

אתה חייב להבי ן שאז היה  56מיליון כולל עלויות

הפינוי .היום עלויות הפינוי ממומנות ,בגלל ההחלטה של פינוי תל השומר,
מהקרקע .אנחנו מדברי על הכביש.

מר איציק ציזר :

עד שלמה המלך?

מר ישראל גל :

לא ,עכשיו הסיפור שלי על הכביש ,שההרחבה שלו תייקר

אותו .אתה זוכר שאני דיברתי על הרחקה שלו .אני רוצה לדחות אותו יותר דרומה.

מר איציק ציזר :

נכון.

מר ישראל גל :

להרחיק אותו מהתכנון המקורי .אם אנחנו נצליח ,זה

ייקר אותו אז אנחנו ניכנס...

מר איציק ציזר :

אבל חוץ מהתזוזה שלו ,זה  1נתיבים עד שלמה המלך?

מר ישראל גל :

כן .אגב ,כל הכבישים האלה שאנחנו מדברים עליהם ,הם

כבישים של  1נתיבים .אגב ,גם פה ברפאל איתן ,אנחנו משאירים את זה  1נתיבים.
עוד סוכם ,עדיין אין לזה מימון  ,שמנכ"ל משרד התחבורה יקדם במהירות פגישה
בין שלושת הרשויות :קרית אונו ,גני תקווה ופתח תקווה .שאגב ,אני כבר שוחחתי
עם כולם ,והגעתי להבנות מוחלטות עם גני תקווה במסגרת בית המשפט ועם ראש
עיריית פתח תקווה בהבנות ,כדי לעשות גשר מעל כביש מכבית ,הגשר שדיברנו .זו
ת חילת הדרך .מאחר ואין לזה שום תכנון כרגע ושום דבר ושום הסכמות ,אז מנכ"ל
משרד התחבורה לקח לקדם את הפגישה .אני מקווה שבשבועיים  -שלושה הקרובים
תיערך פגישה בנושא ,ואנחנו נוכל להתחיל להזיז את התהליך הזה .אם נצליח
להזיז את התהליך הזה .אם נצליח להזיז אותו ,האומדן ש ל זה בתור מחלף ,למעלה
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מ  666 -מיליון  ₪בתוך ...התחלה ,זה משהו בסביבות בין  16ל  26 -מיליון  . ₪בנושא
זה יצטרך  , matchingכבר אמר שר התחבורה.

מר איציק ציזר :

 ...כסף.

מר ישראל גל :

נכון ,יש להם הרבה כסף matching .של הרשויות ,אבל

 56%המשרד יממן אם זה יאושר .בו א נאמר שאם זה יאושר ,אז אנחנו יכולים
בהחלט להגיד שעשינו תכנית טובה .יש מספר כבישים שבתכנון ואנחנו מדברים
עליהם .כרגע עוד לא הגענו אליהם .אבל זה הדיווח כרגע לעניין התחבורה.

.1

דיווח והחלטה בנושא הקולנוע בקניון.

מר ישראל גל :

בעניין הקולנוע ,כמו שהבטחתי לפני שבועיים ,שאנחנו

מדברים על נושא הקולנוע .אז נושא הקולנוע באמת היה בשוקת שבורה לפני מספר
חודשים .אני חייב להגיד שחברת תיאטראות ישראל כבר אמרו שהם יוצאים
החוצה .הקניון לא הסכים לרדת ולא הסכים להתפשר .ולצורך הנושא ,הייתי צריך
לערב פה  1גופים שונים ,בגלל ז ה לא רציתי לדבר על הנושא 1 .גופים שונים בשביל
למצוא פתרון יצירתי על מנת להשאיר את הקולנוע .והגופים הם כדלקמן :ישבנו
עם תיאטראות ישראל ,עם הבעלים שלהם ,עם מוקי גרדינגר

ועם בעלי הקניון,

והכנסנו גם את הקריה האקדמית לצורך העניין .ואני יכול להגיד שאנחנו הגענו
להבנות שהם נמצאות בטיוטות עכשיו לפתרון שהקולנוע יישאר .יתרה מכך,
הקולנועים בשעות הבוקר יעמדו לרשות העירייה עד השעה  61:06אחרי הצהריים.
זה יהפוך להיות למרכז ללימודי מבוגרים ,להקרנות של תום בכורה וכדומה ,כולל
יום שבת בבוקר האולם הגדול ,שבתות תרבות ועוד דברים נושאים מהסוג הזה.
ההסדר הוא כדלקמן פחות או יותר ,כי עדיין זה רק בטיוטות ,אבל ההבנות הן
כדלקמן ,ופה אני גם אצטרך את האישור שלכם ,אם תסכימו כמובן.
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עיריית קרית אונו ,בשביל לקבל את האולמות ,צריכה לעשות  5דברים .יש לנו
יומיים בבוקר שאנחנו מחזיקים את האולם של המתנ"ס .אנחנו נוותר על היומיים
האלה בבוקר .כמובן שהאולם של המתנ"ס יישאר שני וסופי שבוע בערבים של
העירייה ,כמו שבהסכם .בתמורה לכך הקריה האקדמית תעביר כ  ₪ 066,666 -לבתי
הקולנוע .עיריית קרית אונו תוסיף עוד  ₪ 666,666שזה עלות הארנונה שאנחנו
מקבלים ,ובכך היא תקב ל את המקום והוא יישאר בידיה .זה יעזור לתיאטראות
להפחית את תשלום שכר הדירה שלהם ,ולקניון להצטמצם במעט בסכומים שהם
רצו ,וכך כולם נרתמו לתוך המערכת הזאת ויצרנו לנו גם מקום לפעילות גדול שאני
מקווה שאנחנו נמלא אותו .גיל פשוט לא יכל להגיע היום ,אבל שאנשי המתנ"ס
ימלאו אותו בתכנים ובכנסים ובכל הדברים האלה .ועד  61:06כמו שאמרתי לכם,
הוא יהיה שלנו .מ  61:06 -ימשיכו להתקיים סרטים כרגיל .אנחנו נפעיל את המקום
 66חודשים בשנה ,חודשיים בחודשי הקיץ זה לא יהיה ,מכיוון שהם צריכים את זה
לפעילויות של הילדים ,וסרטים לילדים ולהצגות ילדים .אני חושב שזה גם טוב
לציבור שלנו .אם ההסדר הזה נראה לכם ,הקולנוע יכול להמשיך ולהתקיים ,וגם
אנחנו יכולים ליהנות ממקומות נוספים לפעילות ,וזה הנושא של הקולנוע.

מר איציק ציזר :

לא הבנתי .תסביר עוד פעם .עד  61:06הוא שלנו ושל

הקריה האקדמית?

מר ישראל ג ל :

לא ,לא ,רק שלנו.

מר איציק ציזר :

אז למה הקריה האקדמית משלמת?

מר ישראל גל :

אנחנו מוותרים .יש לנו יומיים בבוקר.

מר איציק ציזר :

אנחנו מוותרים על הפעילות שלנו בקריה האקדמית?
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מר ישראל גל :

ביומיים בבוקר ,כן.

מר איציק ציזר :

ומעבירים את הפעילות אל תוך הקולנוע ,ומקבלים עוד 0

ימים.

מר רון מלכה:

שאתה יכול לעשות בהם מה שאתה רוצה.

מר ישראל גל :

ויש לך עוד  1אולמות .בתי ספר ,סרטים ,הכל.

מר איציק ציזר :

הם משאירים את כל  2האולמות?

מר ישראל גל :

סרטים אנחנו נצטרך לסגור איתם .סרטים מקצועיים

אנחנו צ ריכים לסגור איתם את המחיר כמובן.

מר איציק ציזר :

מותר לנו להשכיר?

מר ישראל גל :

כן ,כן .זו המטרה .בתי ספר ,כל מה שאנחנו רוצים,

אנחנו יכולים לעשות.

מר איציק ציזר :

 ₪ 666,666לחודש ,לשנה?

מר ישראל גל :

לשנה ,לשנה.

גב' ארבל ליאת:

לכמה שנים ההסדר?

מר ישראל גל :

 3שנים.
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גב' ארבל ליאת:

 ₪ 666,666ל  3 -שנים?

מר ישראל גל :

 3שנים ,רבותיי .המטרה שלנו היא מעבר לזה ,עכשיו אני

יכול לספר לכם ,שאנחנו סביב השולחן הזה ,ואנחנו רוצים לגמור את הדברים.

גב' ארבל ליאת:

ואף אחד לא שומע.

מר ישראל גל :

המטרה של נו לבוא ולבחון את זה בחודשים הקרובים,

כמובן שזה לא מסתדר ,כבר דיברתי עם אנדה על זה .לקחת את האולם הגדול
ולעשות לו במה גדולה שתיתן גם מענה לתיאטרון ולדברים כאלה .אבל זה צריך
לעשות בקוצר הזמנים .אנחנו לא יכולנו להגיע להבנות סביב כל הנושא הזה ,וגם
מבחינת הבדי קות התכנוניות .אז אני מקווה שאנחנו נצליח לעמוד גם באתגר הזה
שעומד לפנינו .מבחינה תכנונית אמרה אנדה שזה אפשרי .מבחינת הקניון ,הם
אוהבים את זה מאוד.

גב' אלעני הס זוהר:

כמה מקומות יש באולם?

מר ישראל גל :

 166מקומות.

מר איציק ציזר :

זה גם טוב לבתי הספר ,ס יומים של דברים.

מר ישראל גל :

זה רק רעיון שהתבשל בימים האחרונים ,והוא כרגע לא

יבוא לידי ביטוי בהסכם שאנחנו מדברים עליו .ואני חושב שאם אנחנו נחתום
בימים הקרובים על ההסכם ,פשוט כל האנשים האלה בחו"ל ,אחד בונה קולנועים
בפולין ובאנגליה ,והשני עסקי נדל"ן בכל ה עולם .אז אנחנו צריכים לתפוס את כל
האנשים האלה .לגמור את כל ההסכם המשולש הזה .אבל זו רוח הדברים.
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מר שי דבורה :

רוח הדברים .אתה קודם צריך להביא הסכם לאישור.

מר עמי כחלון :

לא ,הוא נתן דיווח ,ברור.

מר שי דבורה :

הוא נותן פה החלטה -

מר ישראל גל :

אם העק רונות האלה מקובלים עליכם ,אני מתקדם .אני

אביא גם את ההסכם לאישור .אבל אם העקרונות האלה מקובלים עליכם ,אני
מתקדם.

גב' בומגרטן אלונה:

ישראל ,אתה תותח .חבל על הזמן.

מר ישראל גל :

רגע ,אנחנו רק בהתחלה עוד.

מר עמי כחלון :

ישראל ,שהאופוזיציה לא תחשוב שזה ס יכום של 2

שנים.

מר ישראל גל :

לא .יש לנו עוד המון דברים לעשות פה ,חבר'ה .אנחנו

רק בתחילת הדרך .המטרה העיקרית שלנו זה בסופו של יום לא הדברים האלה ,זה
תעסוקה ,אל תשכחו .אתם תזכרו דבר אחד ,המטרה שלנו אם אנחנו נצליח להרים
פה אזור תעסוקה ,זה יהיה הכיף הכי גדו ל של העיר הזאת ,וזה יהיה הדבר שהכי
הרבה נרוויח ממנו .ושיהיה לנו פאב ללכת לשתות בירה גם בערב ,זה גם לא רע.
אלה הדברים הכי חשובים .אז אני חושב שאם יש הבנות ,אנחנו יכולים להתקדם,
ובוודאי שאנחנו ניידע את כולם ,ונריץ את העניינים .וזהו ,הלוואי שיצליח החלק
הראשון ונגמור אותו שלא יהיו דברים בלתי צפויים עוד ואף אחד לא ירצה להיות
גרידי ופתאום הקניון ירצה יותר כסף ,הוא ירצה להוריד את הכסף.
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מר שי דבורה :

לכן אמרתי ,תביא את ההסכם.

מר ישראל גל :

סגור ,סגור ,זה העקרונות שנסגרו .הנה ,טיוטות פה,

טיוטה ראשונית פה.

גב' אלעני הס זוהר:

מתי אתם אמורים לחתום סופית?

מר ישראל גל :

אני מקווה ששבוע הבא אנחנו נחתום על ההסכם באופן

סופי וזה יהיה סגור .תאחל בהצלחה.

מר שי דבורה :

בוודאי שבהצלחה ,תמיד אני מאחל בהצלחה.

גב' אלעני הס זוהר:

אנחנו בעד.

גב' בומגרטן אלונה:

ישראל ,זה פתרון יצירתי .כל הכבוד.

מר ישראל גל :

תודה רבה .תודה רבה.

.2

אישור החלפת נציג במועצה הדתית ממועמדי הרשות המקומית :דוד
הרטום במקום רצון כהן.

מר ישראל גל :

אישור החלפת חבר במועצה הדתית .אנחנו מבקשים

להביא את דוד הרטום במקום רצון כהן.

??? :

מי זה דו ד הרטום?
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מר ישראל גל :

דוד הרטום ,תושב רבין ,איש דתי .כאן הוא גר ,פה .לא

מוכר ,איש שקט ,היה סמנכ"ל עיריית אשדוד בעבר .חדש בקרית אונו .זהו .כן.

מר שי דבורה :

שלום אדוני ,עוד פעם לכולם .שאלה בבקשה .פה רשום

במקום רצון כהן .רצון כהן הוא איש נכבד מאוד .אני מכיר אותו והבאתם פה
לאישור לפני כמה חודשים ואני רואה פה אישור החלפת נציג .למה? האם אדון
רצון כהן ,למה הוחלף? הוא נפסל שאנחנו לא יודעים? ואם כן ,למה? איזה פגמים
יש בהליך שהיה ,אם היו פגמים?

מר ישראל גל :

אתה מוזמן לפנות למשרד הדתות.

מר שי דבורה :

אני לא מוזמן למשרד הדתות .אני שואל שאלה פה על

שולחן המועצה .אני שואל שאלה .אנשים פה חברי מועצה לא יודעים דבר אחד.
ממנים פה הרכב ,חברי מועצה .זה אנשים שמייצגים את כלל הציבור 06,666 ,איש,
וכל חבר מועצה דתית שאתם ממנים פה ,אתם צר יכים גם לדעת ,לא רק להרים את
היד פה ס תם .לא בשביל זה נבחרתם .זה שמביאים פה אישור ,תמנו ,אתם מזלזלים
בכבוד שלכם .אתם צריכים לדעת מי האדם הזה ,מי זה ,מי זה דוד .מי זה האדון,
איפה הוא? מה הוא עשה? מאיפה הוא? לא ,לא ,אני לא סיימתי ,סליחה .יש לי 66
דקות.

מר ישראל גל :

בסדר ,סליחה .אתה יכול לדבר.

מר שי דבורה :

את ה  66 -דקות שלי לפחות תן לי .עכשיו אני לא חושב

שזה נכון לומר לי ,אדוני ראש העירייה 'תפנה למשרד הדתות' .מפני שאני משוכנע
שאתה יודע ,ואתה זה שאחראי על הישיבה בעצם ,והבאת את שינוי ההרכב הזה.
אני מבקש לדעת מדוע אותו איש נכבד מוחלף היום .הוא נ תן את דעתו ,הסכים ,לא
הסכים .פתאום מביאים לנו דבר כזה מהותי ,דיני נפשות .בהחלט כן .לך לא ,לי כן.
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מר ישראל גל :

אוקיי .דבר ,בסדר.

מר שי דבורה :

כשיום אחד יחליפו אותך ,לא תצחק .אבל לא משנה.

נציג שלך זה היה אגב .בוודאי ,נציג שלו.

מר ישראל גל :

נכון.

מ ר שי דבורה :

ואני מנסה להבין איך זה יכול להיות.

מר ישראל גל :

בוא אני אספר לך סוד קטן.

מר שי דבורה :

למה סוד? תגיד הכל חופשי.

מר ישראל גל :

קודם כל ,רצון כהן לא חבר מועצה דתית גם היום ,והוא

כבר נבחר להיות במועצה הדתית .הוא כבר אושר להיות במועצה הדתית  .ההחלפה
הזאת גם נעשית בהסכמתו .אם אתה רוצה לחפור יותר מזה ,אז אתה מוזמן לפנות
למשרד הדתות .אתה מוזמן לפנות לרצון כהן ולשאול אותו ,זה הכל.

מר שי דבורה :

לא ,אני רק שואל שאלה.

מר ישראל גל :

ואגב ,אותו שי דבורה הצביע גם עבורו בפעם הקודמת.

גב' כוכבה קני סטר :

אני חושבת שמפאת צנעת הפרט של האדם -

גב' ארבל ליאת:

של רצון ,בפעם הקודמת?
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מר ישראל גל :

אם הצבעתם על ההרכב.

מר שי דבורה :

אני לא הצבעתי על ההרכב ,כפי שאתה יודע ,יש

פרוטוקול.

גב' ארבל ליאת:

אתה בטוח בעניינים?...

מר שי דבורה :

ישראל ,אני מבקש ל דעת האם האוניברסיטה נפסל .ואם

הוא נפסל ,אני רוצה לראות את האישור למה הוא נפסל .אני רוצה לקבל את
האישור הזה.

מר ישראל גל :

נכון לרגע זה אין לי שום אישור על פסילה .אבל אם

יהיה ,ואתה תדרוש אותו כחבר מועצה ,אז תקבל .אתה יכול לבוא לפי ( 616א),
לקבל כל מסמך שיג יע לידי העירייה .כרגע אני יכול להגיד לך ,חבל לך לשלוח
( 616א) כי אין שום מסמך .אבל אולי עוד שבוע יהיה ,אני לא יודע.

מר שי דבורה :

אוקיי ,ודבר נוסף ,אמרנו בישיבה הקודמת ,שמגיע

לאופוזיציה ,לסיעה שלי ושל ליאת נציג נוסף.

מר ישראל גל :

אני אמרתי?

מר שי דבור ה :

אני אומר וזו מהות החוק.

מר נפתלי כהן :

סליחה ,סליחה.

מר שי דבורה :

נפתלי ,תניח לנפשי .אל תקשקש.
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מר נפתלי כהן :

אתה אומר לסיעה שלך?

מר שי דבורה :

נפתלי ,אתה סגן בובה .תעזוב אותי.

מר נפתלי כהן :

לא ,רגע ,הוא...

מר שי דבורה :

אני יודע מה אתה ר וצה לעשות ,להפריע לי באמצע

הדיבור .זה לא ילך.

מר נפתלי כהן :

לא ,לא ,סליחה שי ,מה זה לסיעה שלך ושל ליאת?

מר שי דבורה :

זה לא יפה ,זה לא יפה.

מר נפתלי כהן :

אתם לא סיעה משותפת?

מר שי דבורה :

משותפת ולא קיבלנו חבר ממועצת העיר.

מר נפתלי כהן :

לא ,אבל אתה אמרת הסיעה שלך ושל ליאת .שים לב מה

שאתה אומר.

מר ישראל גל :

הוא תיקן אותך.

מר נפתלי כהן :

זה  5סיעות.

מר שי דבורה :

לא ,זו סיעה אחת מאוחדת.

מר נפתלי כהן :

מה אתה מתפרץ?
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מר שי דבורה :

מתפרץ ,כי אתה סתם מפריע.

מר נפתלי כהן :

אתה חסר סבלנות ,חמודי.

מר ישראל גל :

די ,נפתלי .תן לו לדבר.

מר נפתלי כהן :

אני עוזר לך לתקן אותך.

מר נפתלי כהן :

אתה כולך נשמה .כל היום אתה רק עוזר .במיוחד לשי.

מר שי דבורה :

אז אני לפחות שאלתי לפרוטוקול ,אתה לא משיב.

מר נפתלי כהן :

היום את משחררת את הפקקים של. ..

גב' ארבל ליאת:

ידוע ,ידוע.

מר נפתלי כהן :

את הבאת כסף ממשרד התחבורה ,את הבאת מהמינהל?

גב' ארבל ליאת:

התעוררת?

מר נפתלי כהן :

די ,נו.

(מדברים ביחד)
מר ישראל גל :

אוקיי ,שי .אני בטוח שאת מה שאתה אמרת לפה ,שלחת

גם למשרד הדתות ,אז אני בטוח שהם יענו לך גם.

מר שי דבורה :

תודה .אבל דבר אחד חשוב ,ישראל .שואל אותך שאלה
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פשוטה .יש פסילה שאנחנו לא יודעים?

מר ישראל גל :

אתה שומע אותי מה שאני אומר לך?

מר שי דבורה :

שמעתי ' .תפנה למשרד הדתות'.

מר ישראל גל :

נכון לעכשיו אין לי שום מכתב ושום פסילה.

מר שי דבורה :

נו ,אז למה אתה מחליף?

מר איציק ציזר :

המילה 'טרם'...

מר ישראל גל :

אין שום מכתב ואין שום פסילה .אוקיי ,אפשר להביא

להצבעה? כן ,מי בעד לאשר את דוד הרטום במקום ר צון כהן?

??? :

למה הוא לא הגיע אבל? למה הוא לא הגיע שנראה אותו?

מר גדי לייכטר:

נפתלי ,יעקובי ,אלונה ,כוכבה ,עמי ,משה דאלי ,רון

וישראל.

מר ישראל גל :

מי נגד? מי נמנע? כל השישייה.

מר גדי לייכטר:

נמנע :ציזר ,זוהר ,יעל ,דנוך ,שי וליאת 1 .נמנעים.

מר ישראל גל :

תודה רבה.

מר נפתלי כהן :

סליחה ,באמת החברים צודקים .אולי תביא אותם
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לישיבה הבאה שנראיין אותם ,את כל חברי המועצה? את כל המועמדים .תביא
אותם ,הם צודקים.

מר ישראל גל :

פע ם הבאה נביא.

מר נפתלי כהן :

פעם הבאה תבקש להביא אותם .שיכירו אותם חברי

המועצה.

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת נציג במועצה הדתית ממועמדי
הרשות המקומית :דוד הרטום במקום רצון כהן.

בעד ( ) 3

ישראל גל ,ירון יעקבי ,כהן נפתלי ,משה דאלי ,כוכבה קניסטר ,אלונה
בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה.

נגד ( ) 6
נמנע ( ) 1

איציק

ציזר,

אביגיל

דנוך,

אלעני

הס

זהר,

ליאת

ארבל,

יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.

.3

אישור הסמכת מפקחים לשיטור עירוני:
א .מרדכי קובי ת.ז. 933002310 .
ב .אגייב ג'קי ת.ז. 321911119 .
ג  .אברהם אסף ת.ז. 930939923 .

מר ישראל גל :

גדי ,סעיף . 0

מר גדי לייכטר:

סעיף  0זה אישור הסמכת מפקחים לשיטור העירוני.

שלושת השמות שמופיעים לפניכם .אנחנו ב  1.5 -קולטים את האנשים לתחילת
הכשרה של שבועיים בשיתוף העירייה ומשטרת ישראל ,כדי שב  , 50.5 -כפי שציין
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ראש העיר ,עם פתיחת התחנה באופן רשמי ,הם יוכלו כבר לעבוד .ההסמכה
שמדובר פה ,זו הסמכה רגילה של פקחים .כמו שאתם רגילים כל פעם שאנחנו
מאשרים את הפקחים ,אין פה כרגע שום דבר מעבר להסמכה הרגילה של פקח .זה
חדשים שהם יעברו הכשרה במשך שבועיים .מאחר ואין ישיבות מועצה כר גע -

מר איציק ציזר :

 ...תקציב ,כדי שיקבלו כסף.

מר ישראל גל :

כבר דיברו על זה ,כבר הסברתי על זה בישיבה הקודמת.

התקציב ,בוא נעשה את זה קצר .בשביל להקים את תחנת המשטרה הנוספת הזאת,
עולה לנו עוד  5פקחים בנוסף .אנחנו ביטלנו את הסיירת ואת השוטרים של הקיץ
שאנ חנו לא צריכים אותם .העלות היא תוספת של  5פקחים בלבד ,על הבסיס של ה -
 5פקחים בלבד ,אנחנו מקימים את כל תחנת המשטרה הזאת.

מר איציק ציזר :

לא ,אבל אתה לוקח את ה  5 -פקחים מהכסף ,כאילו

הסיירת והכל .אתה מחליף כסף?...

מר ישראל גל :

לא .יש  2פקחים בתוך הכוח הזה .בתוך ה  65 -אנשים

שנמצאים שם ,זה  2פקחים שיקבלו פה הכשרות נוספות וכדומה 0 .זה כאילו כנגד
הסיירת 5 .זה תוספת עלות שלנו.

מר איציק ציזר :

אז אני רק שואל ,אנחנו צריכים לאשר ,להוסיף לתקציב.

מר ישראל גל :

עדכנתי את זה ,גרשון ינייד .אם תהיה בעיה ,אנחנו

נאשר את זה גם בסעיף מיוחד מהביטחון וכדומה.

גב' כוכבה קניסטר :

גם

אפשר

בשיטור,

להשתמש

גם

באנשי

שמסוגלים ,ולבנות ולהרחיב את זה .תהיה קורלציה אחת עם השיטור.
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מר ישראל גל :

אני מאמין שתהיה תחנת משטרה רצינית .יהיה פה גם

ניוד של המשמר האזרחי והכל.

גב' כוכבה קני סטר :

אני חושבת שגם ההתנדבות הוולונטארית מאוד חיונית.

גב' אלעני הס זוהר:

רציתי לשאול אם האנשים האלה הם תושבי קרית אונו.

מר גדי לייכטר:

אחד מהם ,קובי ,הראשון שאתם רואים -

מר ישראל גל :

הוא עובד כיום.

מר גדי לייכטר:

הוא עובד בסיירת כבר כמעט שנתיים  -שלו ש ,והשניים

הם חדשים .אם אני לא טועה ,הם לא תושבים.

מר שי דבורה :

אני לא נכנס לזה .זה פרנסה בסך הכל.אם היה אפשרי

לקחת אנשים שהם תושבי קרית אונו ,היה עדיף .אני לא מתנגד כעיקרון למינוי
פקחים .אבל לסמכויות שלהם אני בהחלט מתנגד .משום שלא יתכן ,אני גם דיברתי
ע ם אלון בזמנו בישיבה האחרונה ,ואלון הוא ...אני לא יכול להתווכח איתו .אבל
בהחלט לא לקבל את העמדה שלו ,של הידיד שלי ,שסמכות של שוטר זה לא ילך.
אני לא מאשר דבר כזה .אני חלוק איתך בזה ,אני מצטער.

עו"ד אלון רום:

אני רוצה להסביר לך .אי אפשר לתת לו סמכות של

שוט ר ,אין לו.

מר שי דבורה :

כתבת פה.
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עו"ד אלון רום:

לא.

מר שי דבורה :

אני אקריא לך את זה?

עו"ד אלון רום:

פקח הוא מקבל חלק מאותן סמכויות של השוטר בזמן

שהוא מבצע את תפקידו ,הסמכויות הן רק בגובה של סמכויות פקח.

מר שי דבורה :

נכון .בעצם אמרת שאתה מאצי ל לו אותן ,והוא יכול

להשתמש בזה מחר .פקח הוא לא שוטר.

עו"ד אלון רום:

הוא לא יכול להשתמש בזה.

מר עמי כחלון :

הוא לא יכול לעצור אותו.

מר שי דבורה :

הוא יכול לעשות חיפוש ,כתוב פה .חיפוש .חיפוש זה לא

פחות מלעצור בן אדם .גם שוטר יכול רק לעכב אותך .באמת א ני חושב שזה היה
מיותר ,אני ביקשתי למחוק את זה .אתם לא רוצים למחוק את ה ,אני לא יכול
להצביע.

מר יעקובי ירון :

כמו משמר אזרחי ...מקבל חלק מסמכויות שוטר.

מר שי דבורה :

זה פקח .פקח תפקידו לעשות דו"חות חנייה .לא ,לבוא

לעשות חיפוש לתושבים.

עו"ד אלון רום:

אין לו סמכויות ,גם לשוטר ,אין סמכויות מעבר למה

שהדרגה הספציפית שלו מקנה לו .גם שוטר לא מוסמך לעשות דברים שמופיעים
בפקודה הזאת ,גם אם קוראים לו שוטר ,אלא רק פקד יכול לעשות.
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מר שי דבורה :

לא ,הוא יכול ,יכול.

עו"ד אלון רום:

אני מסביר לך.

מר שי דבורה :

הוא יכול ,אלון .תרשה לי ,לא חלילה אני -

עו"ד אלון רום:

אני אביר לך .הרובד של מה שמותר לו לעשות במסגרת

החוק ,הפקודה ה זאת ,הוא בהתאם לתפקיד שהוא נושא .ופקח מוגדר במה שהוא
יכול לעשות ,דהיינו דו"חות ,לעכב ,לקחת בקבוקי אלכוהול ,לא יותר מאשר זה .זה
גם מופיע בפ סיקה ,גם מופיע בחקיקה ,וגם בהצעות החוק ,טרם חוקק .בדברי
ההסבר להצעה יש בדיוק התייחסות לכך שפקחים ברשויות מקומיות לא יכולים
לפנות לאדם לבקש ממנו פרטים ,או לעכב אותו במקום ,זולת אם ראו בפניהם
שהוא עובר פשע ,וזה דבר חמור מאוד .פשע מוגדר כעבירה שמספר שנות מאסר
לצידה .במקרים אחרים ,מקרים יותר קלים  ,אין סמכות לפקח .וזו הסיבה שאנחנו
מסתפקים ומסמיכים אותו על פי -

מר שי דבורה :

אז תרשום ,בעבירות עוון ,חטא.

עו"ד אלון רום:

אז אני מסביר לך שזה מופיע בתוך החוק וזה לא מייצר

לו סמכות נוספת מעבר למה שהגדרת פקח נותנת לו ביד .זה שיש ארסנל גדול -

גב' כוכבה קניסטר :

גם המשטרה ,אלון ,לא תסכים לתת שום תואר.

עו"ד אלון רום:

זה מובן ,אבל החוק עצמו מראש מגדיר את זה ברבדים

שונים .הרובד הנמוך יותר זה רובד של הפקח ,ובלי זה אין לו סמכויות ביד .אני
מסביר לך ,למרות שיש פה רוב ,אני מנ סה להסביר לך מה הסיבה שאנחנו מכפיפים
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את הסמכויות שלו להוראות החוק ,בגלל שזה עלה בפסיקה .היו מקרים שבהם
פקחים לקחו בקבוק של אלכוהול מנערים והלכו לבית משפט סנגורי ,ואמרו
'העירייה צריכה להחזיר את הכסף' ,או מקרים דומים ואחרים .איפה הסמכות של
הפקח ,בכלל לעצור ,להגיד לו 'תעצור רגע אחד' ,להחזיק אותו ביד ,אינני יודע,
משהו .אין סמכות שכזאת .כמו שאתה בתור אזרח אין לך .לכן היועץ המשפטי
לממשלה ישב על המדוכה ,וקבע ,ובדברי ההסבר זה מופיע .אז אני אתן לך סקירה
כללית .אם אתה רוצה ,אתה מוזמן אליי למשרד ,אני אסביר לך בדיוק וא ראה לך
כיצד זה נעשה בחקיקה ,איזה תיקונים זה עבר ומדוע זה נעשה ,זה הכל.

מר שי דבורה :

אני מודה לך .יחד עם זאת ,עדיין ,מספיק שכתוב לי פה

בפקודת סדר הדין הפלילי מעצר וחיפוש ,מבחינתי התשובה אני יודע אותה .תודה.

מר ישראל גל :

אוקיי ,אפשר להביא להצבעה? מי בע ד לאשר את

הפקחים?

מר גדי לייכטר:

פה אחד למעט שי דבורה.

מר שי דבורה :

נמנע.

מר ישראל גל :

החלטה :

הוחלט ברוב קולות אישור הסמכת מפקחים לשיטור עירוני:
א .מרדכי קובי ת.ז. 933002310 .
ב .אגייב ג'קי ת.ז. 321911119 .
ג .אברהם אסף ת.ז. 930939923 .

בעד ( ) 60

ישראל גל ,ירון יעקבי ,כהן נפתלי ,משה דאלי ,כוכבה קניסטר ,אלונה
בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה .איציק ציזר ,אביגיל דנוך ,אלעני הס
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זהר ,ליאת ארבל ,יעל הרציקוביץ.
נגד ( ) 6
נמנע ( ) 6

.4

שי דבורה.

דיון בנושא דו"ח מבקר העירייה לשנת . 2913

מר ישראל גל :

אדו ני . its your show time ,בבקשה ,המבקר .אגב ,לפני

שהוא מדבר ,אני חייב להגיד שאנחנו גם הגשנו את הדו"חות הכספיים היום
שמאושרים ומבוקרים ,מהראשונים במדינת ישראל שהוגשו למשרד הפנים .ואפילו
מהמבקר שהגיע ממשרד הפנים ,קיבלנו על כך צל"ש .המבקר האחר ,המבקר של
משרד הפ נים שבדק אותנו .ואני להעביר את זה על המבקר הפנימי ,שהוא גם ייתן
את הדיווח ,שנוכל גם לסגור את הדו"ח הזה.

מר ניר אבנון :

אז כמו שאתם רואים ,הוגש לכם על פי פקודת העיריות,

סעיף ( 656ג) ,דו"ח מבקר העירייה לשנת  . 5660יחד עם הדו"ח קיבלתם גם את
תגובתו של ראש העיר לדו"ח ,וגם את סיכום ישיבת ועדת הביקורת ,וההחלטות
שלה לעניין הדו"ח והביקורת.
לפני שאני אדבר קצת יותר על הדו"ח ,אז דווקא לפתוח בכמה מילים טובות .זה
הדו"ח הראשון שלי ,זו שנת העבודה המלאה הראשונה שלי בעירייה .אני עבדתי
במקומות קודמים במספר די מגוון של ארגוני ם וביקורת .ואני בהחלט חש חובה
לציין ,שאני התרשמתי בסך הכל לטובה מהשנה הזאת וההיכרות הפנימית פה של
הארגון הזה .מהבחינה הזו שפגשתי פה בהחלט אנשי מקצוע .אני מדבר על אנשי
התפעול וההפעלה של העירייה .ממנכ"ל העירייה ,גזבר העירייה ,והרבה מאוד
אנשים אחרים שבהחלט מצ אתי שעובדים במקצועיות ,עובדים עם תחושת אחריות
של אנשי ציבור ,כמו שראוי שיחושו .עם רצון לתת שירות ,עם רצון להיות יעילים
ולהשתפר.
06

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (שלא מן המניין) מספר 41/41

וזה במיוחד גם בא לידי ביטוי בשיתוף פעולה שהיה לי ,אפשר לומר מלא ,מכל
הגורמים בעירייה ,מלמעלה ועד למטה .במובן זה שאנשים מבינים ש הביקורת
תכליתה לסייע לבעלי התפקידים לשפר את מה שהם עושים ולעבוד בצורה יעילה,
יותר נכונה ,וזו בעצם התכלית היחידה והעיקרית .וזה נכון שהחוק נותן כלים
ונותן סמכויות ,ונותן גישה מלאה למידע וכו' ,אבל בפועל ,על מנת שתיעשה
ביקורת יעילה ,אז היא חייבת את המוטיבציה ה זאת של בעלי התפקידים לשתף
פעולה עם הביקורת ,גם במסירת המידע שמתבקש .בסך הכל הביקורת היא,
בהחלט נקרא לזה במרכאות מפריעה להם .אני דורש מידע ,אני מציק ,זה דברים
שדורשים מהם משאבים ,ועל כך אני בהחלט מודה.
לגופו של עניין ,הדו"ח אני חושב מדבר בעד עצמו .אם אני מ דבר כל כך הרבה
מילים טובות ,בסוף יגידו גם שלא צריך מבקר .אז נעצור את זה כאן.

מר ישראל גל :

זה אף פעם לא רע.

מר ניר אבנון :

זה המחוקק קבע שיהיה .אבל כמו שאתם יכולים לראות

גם בדו"ח הביקורת ,ביקורת יש ,ולא חסרים גם נושאים שטעונים שיפור ,תיקון,
ייעול וכו' .הביקורת ,שוב ,במגבלות האפשרויות שלה ,שעיקריה הם אני עצמי -

מר ישראל גל :

הוא כבר דורש תוספת תקציב ,אתם רואים? זה ככה

במאמר מוסגר.

מר ניר אבנון :

זה לא לשולחן הזה בינתיים .אבל בהחלט נושא אחד

מתוך הנושאים האלה גם הסתייעתי באאוט  -סורסינג מה שנקרא ,וגורם מק צועי
שסייע לי בביקורת .אז התחומים שכוסו ,כמו שאתם יכולים לראות ,זה תחומי
כספים .נבדקו נושא קופות העירייה ,נושא קופה בבית ספר מסוים ,נושא שכר
נבדק ,שכר מורים בהיבטים גם של שכר וגם של משאבי אנוש בתחום הזה .בתחום
הרווחה נבדק נושא עמותה למען האזרח הוותיק .בתחו ם החינוך ,היחידה לקידום
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נוער ,ועוד נושאים שנוגעים למינהל תקין וטוהר מידות שהם כן נמצאים בדו"ח.
הדו"ח ,כמו שאמרתי ,נדון כבר בוועדת הביקורת בצורה יותר פרטנית ויסודית ,עם
המלצות מפורטות .ובמקביל ,על פי החוק פועל בעירייה צוות תיקון ליקויים מה
שנקרא ,ברשות מנכ "ל העירייה ,שבפורומים משתנים בהתאם לנושא הדו"ח ,דנים
ממש לביטים של כל אחד מהדו"חות ,כל הממצאים ,כל ההמלצות ,ותפקידו של
אותו צוות באמת לעקוב אחרי ביצוע ההמלצות ,תיקון הליקויים .זה בהחלט
נעשה ,זה תהליך מתמשך ,אבל הצוות הזה כבר עובד וקיים מספר דיונים ,ומטפל
ב ליקויים.
בזמן ביצוע הביקורת עצמה ,אני מעביר את הדו"חות למעשה לראש העיר ,ולכל
הגורמים ,למנכ"ל העירייה ,ולכל הגורמים המבוקרים בעירייה .מנהלי האגפים,
המחלקות ,שנוגעים לעניין .על מנת שכבר תוך כדי הביקורת אפילו ומיד אחריה,
יתחילו כבר בטיפול בממצאים ובתיקון הלי קויים .כאשר בשלב הזה הדו"ח הוא
חסוי על פי החוק .מה שמוגש לכם זה הדו"ח השנתי ,שלמעשה מהיום אמור להיות
מותר לפרסום גם ,ואכן כך הוא יהיה.

מר איציק ציזר :

איפה הוא יפורסם?

מר ישראל גל :

מי שרוצה – יבוא לעיין.

מר ניר אבנון :

בעיקרון ,קודם כל אני מתכוון להפ יץ אותו בקרב

המנהלים בעירייה .אתם כמובן קיבלתם אותו ,והוא יפורסם גם באתר האינטרנט
של העירייה .זה מונח גם בספרייה.

מר נפתלי כהן :

ילך ויעיין.

מר ניר אבנון :

המטרה פה ,אני חושב שזו גם רוח החוק ,שדו"ח המבקר

יהיה נגיש לציבור.
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מר ישראל גל :

מה שאדוני רוצה .

מר ניר אבנון :

ושהעירייה תפעל בשקיפות .ובסך הכל גם השתדלתי פה,

אתם תראו בדו"ח ,במקומות שבהם ישנה רגישות ,ישנו אולי חשש לאיזושהי פגיעה
באדם כזה או אחר כתוצאה מהפרסום ,אז השתדלתי מאוד לשמור על צנעת הפרט.
אתם לא תמצאו פה אף שם ואף ת.ז .של אף אחד .למרות שב דוחות המקוריים הם
קיימים כמובן .ואפילו במקומות מסוימים ,לא היחידה של העירייה ,אלא מוגדר
כיחידה מסוימת ,ולפעמים כתוב 'פקיד' ,אבל זו פקידה .זאת אומרת ,יש פה כל
מיני פעולות שעשיתי ,על מנת באמת במטרה -

מר נפתלי כהן :

אני רוצה פקידה ואתה מביא לי פקיד? זו בעיה.

מר ניר אבנון :

הפוך אמרתי .כשהמטרה היא באמת שהדו"חות ישמשו

לתפקידם ,שזה לתקן ליקויים ולא לשום מטרה אחרת .עם העובדה שהחוק דורש
שהוא יהיה חשוף לציבור.

גב' ארבל ליאת:

ניר ,באמת בשאלה הזאת .היתה לנו ישיבת ועדת

ביקורת ,שבה עלתה אפשרות שיהיה חלק באתר העירי יה שמדבר רק על דו"חות,
כדי שגם אנשים שמחפשים את המידע יוכלו לגשת אליו בקלות ,ולא יצטרכו להפוך
את האתר .איפה זה עומד העניין הזה?

מר ניר אבנון :

אני אומר ,הדו"ח עצמו יופיע באתר העירייה ,אני מניח

שתחת הכותרת של מבקר העירייה.

מר יעקובי ירון :

וזה צריך להיות בזמן קרוב?
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מר ניר אבנון :

כן ,כן .זה ייעשה מבחינתי ממש אולי בשבוע הקרוב,

משהו כזה .אני מקווה שנעמוד בזה ,זה תלוי ,זה עניין טכני .אז הדו"ח שוב מונח
בפניכם .יש לכם שאלות או דברים שאתם רוצים לשאול לגבי הדו"ח?

מר שי דבורה :

אני רוצה להגיד באמת שבשנים האחר ונות ,לפחות מאז

הגעתו של ניר ,רואים פה רוח חיובית.

מר ישראל גל :

הוא רק שנתיים.

מר שי דבורה :

כן .ואני רואה את המגמה שהיא באמת לבקר .וכמו

שאנשים אמרו פה ,ביקורת היא לא אמורה לאיים או להפחיד מישהו.

גב' ארבל ליאת:

זה כלי עבודה.

מר שי דבורה :

ביקורת אמורה לבוא ולבנות ולתקן ליקויים ודברים

למען כולו ,למען העירייה ,הנהלה ,כולם .אני חושב שבאמת ניר ,אני לא מחמיא
מהר לאנשים ,אבל באמת כמי שהיה פה פעמיים יו"ר ועדת ביקורת בקדנציות
קודמות כמובן ,הפעם זה איציק ,אני חושב שהוא עושה בהחלט עבודה טובה ,נכנס
לגופם של דברים ,ענייני .לא ראיתי ,אם זכרוני אינו מטעני ,מעולם שמישהו הוציא
פה דו"ח ממונה על תלונות הציבור ,אני לא ראיתי .לא יודע אם עשו כזה דו"ח .זה
לא פחות חשוב מהדו"ח של העירייה עצמה .למה? הדו"ח הזה ,זה בעצם מאפשר
לאנשים ,לתושבים עצמם לבוא ולפנות אליו בכובע השני שלו .וזה דבר מאוד
מבורך .תדע לך ,אני רואה את זה בעין מאוד יפה.

מר ניר אבנון :

תודה.

מר שי דבורה :

אני באמת מפרגן לך .חשוב מאוד שהתושב יכול לבוא,
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ושיהיה לו למי לפנות .במקרה הזה ,זה אתה .אני חושב שצריכים לחזק את
העבודה שלך ,לתת לך כוח אדם נוסף .אני חושב שבמצב שלך היום אני באמת קורא
לראש העירייה לאפשר לך עוד עובדים כי העיר גדלה.

מר דאלי משה:

ועוד מכונית.

מר שי דבורה :

ועוד מכונית .אין בעיה ,משה.

מר ישראל גל :

שי ,יש לי תחושה שאתה חושב שיש פה כספומט.

מר שי דבורה :

לא .ישראל ,אני אגיד את הדברים שלי ,זה לא להצבעה.

מר ישראל גל :

אני חושב שאתה ...שהקיר...

מר שי דבורה :

תראה ,יש פה מבקר ויש לו מזכירה.

מר ישראל גל :

אתה בעד להוריד את הארנונה ,אתה בעד להוסיף לזה,

להוא .תספר קצת מאיפה? מהקיר זה ייצא? אתה יודע ,שי? אבא שלי היה אומר לי
'תלך למכולת רק עם הכסף שיש לך' .עכשיו תספר לי מה ייצא פה מהקיר .סתם,
בוא תגיד לי בעניין המבקר  ,בוא תגיד לי איך אנחנו מוציאים כאן.

גב' ארבל ליאת:

מים.

מר ישראל גל :

נכניס יד ייצא פה הר של מטבעות?

מר שי דבורה :

מי יודע? אולי כן.
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מר ישראל גל :

תגיד לי .זה נורא נחמד לש בת ולזרוק את כל הדברים

האלה.

מר שי דבורה :

איזה דברים? מה אמרתי בסך הכל? לחזק את העבודה

שלו.

מר ישראל גל :

לפני רגע אמרת לחסוך בארנונה ,לפני שבועיים אמרת

שצריך לתת לצהרונים בחינם.

מר שי דבורה :

מי אמר צהרונים בחינם? מי אמר?

מר ישראל גל :

בוא נהיה ק צת יותר רציניים .אתה יודע שאני מעריך

אותך.

מר שי דבורה :

אתה יודע מה ההבדל בינינו?

מר ישראל גל :

אתה יודע שאני מעריך אותך ומכבד אותך.

מר שי דבורה :

ישראל ,אני כל מה שמביא לפה ,זה רציני.

מר ישראל גל :

בוודאי ,תגיד לי את המימון מאיפה.

מר שי דבורה :

ואני רוצה לומר שבמקרה של המבקר ,אני חושב שהעיר

גדלה והיא תגדל ,אני חושב שכדי שהוא יוכל לעשות את העבודה שלו בצורה
מקיפה ולתת שירות לציבור עצמו גם כן ,כמה יש פה 06 ,תלונות? ואם תהיינה לו
 166תלונות 166 ,תלונות? אז הוא לא יוכל לעשות את זה.
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מר ישראל גל :

שי  ,כל עובד חדש ,אני צריך להוריד עובד .עכשיו תגיד

לי איזה עובד להוריד.

מר שי דבורה :

לא להוריד אף אחד ,אפשר להוסיף עובדים ,ברוך ה' ,יש

מספיק הכנסות לעירייה.

מר ישראל גל :

בוא נעשה מגבית עכשיו לעניין הזה.

גב' ארבל ליאת:

דווקא יש לנו רשימה.

מר שי דבור ה :

תראה ,זה לא הצבעה.

גב' ארבל ליאת:

עזוב ,אל תסתבך איתו בכלל ,שי.

מר שי דבורה :

אני לא מסתבך ,לא נכנס לזה ,עזוב .אני אמרתי את שלי.

גב' ארבל ליאת:

בדיוק ,זה הכל.

מר שי דבורה :

תן לי עוד  5דקות ,אני מסיים ,תאמינו לי .הפרעתם לי

סתם .זה סתם.

מר יש ראל גל :

סליחה ,אני מתנצל שהפרעתי לשי.

מר שי דבורה :

 5דקות אחרונות ,חברים .אני מכבד את כולם ,אני אגיד

את הדברים שלי .אין לי שום בעיה שלא תקבלו אותם .הרבה פעמים לא קיבלתם,
זה לא מפריע לי .אבל אני את הדברים שלי רוצה שוב לחדד את הנושא הזה .אני
מודה למבקר ,עושה עבודה נהדרת ,עושה עבודה טובה ,איש חיובי מאוד ,התברכנו
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באמת במבקר כזה .ואני אומר לכם ,כמי שהיה פה ,הכיר את כל המבקרים שהיו
לאחרונה.

מר ישראל גל :

אפילו את רוזביץ אתה זוכר.

מר שי דבורה :

בהחלט ,ד"ר .אין ספק ,כולם חיוביים .אני רוצה לומר

שהוא עושה את העבודה שלו על הצד הטוב ביותר ,ואני מודה לו ,וגם לוועדת
הביקורת על העבודה שלה .תודה.

מר ישראל גל :

אדוני היו"ר?

מר שי דבורה :

הנה היו"ר פה ,אין לו מה להגיד יו"ר הוועדה?

מר ישראל גל :

כן ,אדוני היו"ר ,אין לך מה להגיד?

גב' כוכבה קניסטר :

ישראל ,אני רוצ ה להגיד משהו.

מר ישראל גל :

כוכבה ,בבקשה.

גב' כוכבה קניסטר :

קודם כל ,באמת ,אני בתוך ועדת הביקורת נהנית מאוד

ואני יושבת בוועדות ביקורת .אתה שקול ,הביקורת היא מאוד עניינית ,שומר על
צנעת הפרט ,נזהר הן בכתיבה והן בהבעה המילולית .מלוא ההצדעה ותודה לך.

מר איציק ציזר :

אני רוצה להודות לניר על העבודה .הסכמנו לכל מילה

שאמרת במכתב שאתה שלחת .הביקורת היא חשובה ,ושהיא נעשית היא טובה.
הערנו הערות .אני בטוח שמי שקרא ,קרא וילך ויבדוק .ונמשיך ככה .יותר מזה,
אין לי הרבה מה להגיד.
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מר ישראל גל :

אנחנו מאשרים את הראשון ואת השני ביחד ,את שני

הסעיפים?

מר גדי לייכטר:

אין אישור.

מר ישראל גל :

זה דיווח .אז אני רוצה להגיד לאדוני ,ואני רוצה להגיד

לכל חברי ועדת הביקורת .קודם כל ,מה שטוב בעיריית קרית אונו ,שהוא אורגן
מאוד נוח .הוא יחסית אורגן מסודר ,הוא אורגן שעובד די בשקיפ ות במשך כל
השנים .ונכנסת לתהליך שאני חושב שזכית לשיתוף פעולה בתוך המחלקות .זכית
לשיתוף פעולה עם כל העובדים ,וככה זה הרבה יותר נוח .אין חשש מהסתרות ואין
חשש מכך שרוצים לעשות דברים ולא להראות אותם למבקר.
למעשה ,היום העבודה של הביקורת היא הרבה יותר קלה גם ,כ י הכל הופך להיות
שקוף .אפילו דו"חות שאתה מוציא שפעם חשבו שהם חסויים ,אז הם עוברים
לפייסבוק ,לאינטרנט ,לכל המקומות .תמלילים והכל .אז אנשים גם פוחדים
להסתיר ,והרבה יותר קל לבדוק ולפקח תוך כדי עבודה .לפעמים אני מעדיף
שהביקורת תהיה במהלך ,כדי לא לעשות טעויות ,מאשר אחרי ,כדי להגיד הנה,
אמרתי שזה שזה היה בדיעבד.
המבקר יכול להיות הרבה יותר אקטיביסט ולייעץ ולהציע ולייעל ,ואפילו להיות
עזר ליועץ המשפטי מידי פעם .וזה חשוב מאוד .אני חושב שגם הוועדה מעריכה
אותך ,וועדת הביקורת שעושה עבודה טובה בראשותו של איציק ציזר .ואנ י חושב
שהדו"ח הוא סך הכל מחמאה לעיר קרית אונו .ויישר כוח ,אני מתנצל על כוח
האדם .כוח אדם ,אם היה לי הרבה כסף ,תאמין לי הייתי עוטף אותך בפקידות.
אבל אין לנו הרבה ,אז אני מתנצל כבר .הבנו את הרמז ,אבל העיר שלנו היא
תובענית ,דורשת .אנשים רוצים שירותים מפה ועד להודעה חדשה ,ואנחנו כולנו פה
אני מניח ,כל אלה שיושבים סביב השולחן הזה ,מנסים כל שביכולתם למשוך את
העוגה מכל הקצוות ,ואת זה אתה יכול לראות ,ולהציע את הדברים גם לפה וגם
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לשם וגם לפה .זה מאוד קשה .ואז אתה צריך לעבוד יותר קשה .אז תעבוד יותר
קשה .תודה רבה.

מר גדי לייכטר:

אני מתנצל שאני מדבר אחרי ראש העיר ,אבל זה נושא

שהוא מאוד חשוב וזה לא עלה פה .זה לא מובן מאליו בשום ארגון ,בארגון שלנו,
וניר אולי לא הזכיר את זה בצורה מפורשת 26% .ככה ברפרוף ,מהנושאים
שמועלים ב  , 5660 -זה נושאים שבאו מתוך המערכת .זו לא בקשה של ני ר באופן
יזום .ניר עושה ביקורות מתלונות שהוא מקבל ,נושאים שהוא מחליט .יש פה
נושאים שבוקשו על ידי המערכת ,קרי על ידי או על ידי מנהלי אגפים ,שאנחנו
החלטנו שאנחנו מעבירים את הנושא לבדיקה של המבקר .כדי להעמיק את
הבדיקה ,דברים שאנחנו חושבים שיש לנו בהם תקלות ,או זיהינו משהו שהוא לא
כשורה ,ואנחנו חושבים שצריך לטפל בו ,והכנסנו את המבקר לביקורת מעמיקה.
אז זה אני חושב הדבר הכי חשוב בעניין הזה .שזה לא עניין כמו שאומרים יש פה
משהו להסתיר .אלא אנחנו הסברנו את זה ,אנחנו רואים את המבקר ככלי שעוזר
לנו לשפר את התהליכים ולעל ות על תקלות .כמובן שכל אחד פונה אליו ,הוא רשאי
וקובע את סדר העבודה שלו .אבל בדו"ח הזה ,כמו בדו"חות הקודמים ,יש כל שנה
מספר נושאים שמועלים באופן יזום על ידינו.

מר ישראל גל :

.9

טוב ,תודה.

דיון בנושא דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת . 2913

מר ניר אבנון :

אני רוצה להגיד כמה מילים ,כי זה סעיף בפני עצמו.

דו"ח הממונה על תלונות הציבור ,זה כובע נוסף שהוא על פי חוק אחר אגב ,חוק
הרשויות המקומיות ממונה על תלונות הציבור .כמו שאמר שי ,גם באינטרנט
מפורסם וזה נדרש על פי החוק שתהיה כתובת בעירייה גם לתלונות .כאשר הדו" ח
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הזה כולל בחלקו הראשון נתונים סטטיסטיים שתוכלו לראות על סוג התלונות
שמגיעות ועל איזה יחידות בעירייה מדובר ומה המשקלות שלהם בתלונות .כאשר
התלונות לפי הסטטיסטיקה הזאת גם ,אז כ  06% -מהתלונות נמצאו מוצדקות
במלואן ,עוד כ  65% -מהתלונות מוצדקות חלקית ,והיתר בלתי מ וצדקות ,שזה
 . 25%גם בהמשך לבדיקת תלונה ,ובייחוד אם התלונה מוצדקת ,אז אני נוהג גם
להעביר המלצה לאותן יחידות שאחראיות על אותה תלונה ,כיצד למנוע תקלות
דומות בעתיד .וגם הדברים האלה ,בהחלט תוך כדי כבר מטופלים ומתוקנים ברוב
המקרים .זהו ,גם זה יפורסם בעיקרון יחד עם דו"ח הביקורת .עד כאן.

גב' בומגרטן אלונה:

תודה רבה ,כל הכבוד.

מר ישראל גל :

תודה רבה לכולם.

סיום הישיבה !

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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קובץ החלטות
.2

אישור החלפת נציג במועצה הדתית ממועמדי הרשו ת המקומית :דוד
הרטום במקום רצון כהן.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת נציג במועצה הדתית ממועמדי
הרשות המקומית :דוד הרטום במקום רצון כהן.

בעד ( ) 3

ישראל גל ,ירון יעקבי ,כהן נפתלי ,משה דאלי ,כוכבה קניסטר ,אלונה
בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה.

נגד ( ) 6
נ מנע ( ) 1

איציק

ציזר,

אביגיל

דנוך,

אלעני

הס

זהר,

ליאת

ארבל,

יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.
.3

אישור הסמכת מפקחים לשיטור עירוני:
א .מרדכי קובי ת.ז. 933002310 .
ב .אגייב ג'קי ת.ז. 321911119 .
ג .אברהם אסף ת.ז. 930939923 .

החלטה:

הוחלט בר וב קולות אישור הסמכת מפקחים לשיטור עירוני:
א .מרדכי קובי ת.ז. 933002310 .
ב .אגייב ג'קי ת.ז. 321911119 .
ג .אברהם אסף ת.ז. 930939923 .

בעד ( ) 60

ישראל גל ,ירון יעקבי ,כהן נפתלי ,משה דאלי ,כוכבה קניסטר ,אלונה
בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה .איציק ציזר ,אביג יל דנוך ,אלעני הס
זהר ,ליאת ארבל ,יעל הרציקוביץ.

נגד ( ) 6
נמנע ( ) 6

שי דבורה.
_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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