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  חברת המועצה -  איילת דן 
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  מבקר העירייה -  שימי זהבי
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  על סדר היום:

  דיווח ראש העיר.  .1

  קייטנת מידע.  שאילתא:  .2

פינוי בינוי רחבת השקד, הצעה של חברי   .3 הצעות לסדר: א. שיתוף ציבור 

  המועצה אתי כהן ואיציק ציזר. 

אישור התקשרות בחוזה בין עיריית קרית אונו לבין קרן היסוד המגבית   .4

ה המסדיר העברת התרומה בסך המאוחדת לישראל לבין חב' קומפדי

  דולר ואת כל ההתחייבות בקשר להפעלת פרויקט מרכז מצוינות.  600,000

 32אישור מענק עליית ליגה לקבוצת כדוריד ע"ס  – 2017עדכון לתקציב   . 5

העברה של ₪.  500,000פעילות על סך אש"ח ואישור תוספת למתנ"ס עבור 

  תונים הסופיים.לאחר האישור. היתרה לאחר העברת הנ 80%

עיריית קרית אונו להפועל ק. אונו (ע"ר)   .6 אישור התקשרות בחוזה בין 

פי נוסח החלטה המצורף.    להקמה והפעלת מבנה חוגים בבית ספר ורשה על 

 1) עבודות ביה"ס ורשה קירוי + מבנה חוגים ע"ס 3058אישור הגדלת תב"ר (  .7

  (מקורות מימון זכיין המכרז).₪ מיליון 

  ₪.  250,000- ) כיתות אקוסטיות ב3067שור הגדלת תב"ר (אי  .8

9.   ) 1) ע"ס 3023אישור הגדלת תב"ר מקווה ברח' הרצל  (מקווה ₪. מיליון  3.

  נשים+גברים).

  גני ילדים בעבר הירדן. 2לבניית ₪ מיליון  3אישור תב"ר ע"ס   .10

 ₪ 1,365,694הקטנת מקורות טוטו ע"ס  –עדכון תב"ר אולם עלומים   .11

  העירייה, היטלי השבחה. והגדלת מקורות 

  . 2018אישור תבחינים לתמיכות הספורט לשנת   .12

עידו זולטי עד מ  .13 שכר  70%- ל 60%- אישור הגדלת שכר מנהל אגף הרווחה, 

  בכירים, בכפוף לאישור משרד הפנים. 

אישור נסיעת הגזברית במשלחת של איגוד הגזברים לגרמניה וצ'כיה בין   .14

  לאיגוד הגזברים. ₪  2,000- וההשתתפות הרשות ב 6-14/9/17ונים המועד

אישור מר נפתלי כהן כחבר בוועדת משנה לתכנון ובנייה במקום מר עמי   .15
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  כחלון. 

מי   .16 חידוש כהונת עו"ד שירלי בן שטרית כדירקטורית חיצונית בתאגיד המים 

  .17.2.18אונו מתאריך 

מי רית מטעם עיריית מירית אלעד כדירקטוגב' אישור   .17 ק.אונו בתאגיד המים 

  חגית אקיבוטי. גב' אונו במקום 

כל אחד למורים מלווים בן ₪  2,305אישור השתתפות בכרטיס טיסה ע"ס   .18

-11ברוך יגאל ואוסנת ירדן, למשלחת מהתיכון לדורמגן בין התאריכים 

18/9/17 .  
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  דיווח ראש העיר.  .1

  

ה.  ערב טוב    :מר ישראל גל לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצ

ה  אנחנו נשמור את הכוסית לחיים לסוף, נכון? אחרי השונות. בהתחלה? כנרא

שמזגו כבר כוסות יין, אז אני רוצה לברך את כל הנוכחים וגם את הקהל, ואת כל 

קרית אונו, שתהיה שנה טובה, שנה מתוקה, שנה מבורכת. שנה של המשך עשיות 

פי רבות למע ן העיר ושל שיתוף פעולה, אמן ואמן. אנחנו רק מדברים על שיתו

  פעולה, זה הכל. אז שיהיה לחיים, לחייכם ובהצלחה. 

לו נכד,  קצת דיווח ראש העיר, אז קודם כל אני רוצה לברך את משה דאלי שנולד 

  יורש לשבט דאלי, אז שיהיה לך מזל טוב והשושלת ממשיכה. 

ום שישי שעבר. היקפי ההשקעות שכולכם תמכו בהם, פתחנו את שנת הלימודים בי

גדולים מאוד, במיוחד  בבתי הספר הישנים. אם אנחנו בוחנים את בית ספר  היו 

רימונים, בית ספר שרת, תיכון בן צבי וגם בחטיבות. קצת פחות היה, קצת הרבה 

פחות היה לבתי הספר החדשים, אשר קיבלו את זה בהבנה. אנחנו גם מתחילים 

ניר, שאנחנו מתחילים לבנות את המבשד בנה החדש עם רוג רב שנתי של בית ספר 

כיתות הקרוואן  3כיתות, איפה שהיה את הקרוואנים, אם אתם זוכרים את  6- ה

בצד, בסמוך לכדורגל. אנחנו מתחילים, וזו תחילתו של שדרוג מקיף גם כן של בית 

גני הילדים סוימו. ניר, ואכן גם כל    ספר 

לחודש  23- נחנו מסיימים את הפינישים האחרונים בשבט הצופים. בבימים אלה א

אנחנו נפתח אותו בגאון רב, אתם כולם מוזמנים, מובן מאליו לאירוע הפתיחה עם 

  . למיטב זכרוני, זה יוצא מוצאי שבת של אחרי ראש השנה. 23.9- טקס. ב

  

  בעשרת ימי תשובה.    :נפתלי כהןמר 

  

תשובה. ואנחנו ניתן בקול צהלה גדולה  כן, בעשרת ימי    :מר ישראל גל
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ותרועה את השבט המפואר, אולי המפואר במדינת ישראל, גם כן אודות לכל 

  הסובבים פה סביב השולחן, שהרמנו את זה לגאוותנו הרבה. 

ד  אנחנו עדיין בהתאמות האחרונות, של התאמת מצב הצהרונים. אני שמח להגי

צת  שבתקופה קצרה, יחד עם כל ועדי ההורים הצלחנו לעמוד בפתיחה, עם ק

שלושה פתחנו בכל - תקלות, אין דרך חדשה שהיא בלי תקלות. אבל תוך שבועיים

לילד  בתי הספר את הצהרונים במתכונתם החדשה. רק להזכיר שמחיר החיסכון 

תלוי באיזה צהרון הוא היה, לשנה. שחלק מהעלויות ₪,  4,000- ל 3000הוא בין 

מהעלויות נפלו על הממשלה, וחלק מהעלויות נפלו על  נפלו גם על הרשויות, חלק

הרווחים ועל צמצמום השירות. אבל בסופו של יום, כשמפחיתים את המחיר בצורה 

כזאת, צריכים להעריך מהר, וצריכים לראות איך אנחנו מתקדמים עם הזמן, ואני 

  מקווה שעם הזמן נחזיר את סל השירותים המקסימאלי במינימום עליות. 

א הזה, כבר אמרנו את זה בישיבה הקודמת, כל סיפור ההנחות של הצהרונים הנוש

יבואו לידי ביטוי גם בשנה לשנה. חלקם ₪ מיליון  2- יעלה לעיריית קרית אונו כ

שאנחנו כבר צריכים להעביר למתנ"ס, ואתם תראו את זה ₪ הזאת בחצי מיליון 

נה הבאה. עד כאן בהמשך. וההפרש, נצטרך לדון על זה בישיבת התקציב של ש

  דיווח ראש העיר. 

  

. סעיף    :עמי כחלוןמר    . 15יש לך דיווח..

  

עוד דיווח, כן. סעיף     :מר ישראל גל נפתלי כהן לא יחליף את  – 15אה, 

עמי כחלון. נפתלי כהן מונה להיות חבר הוועדה המחוזית בתל אביב. הוא יסתפק 

וכאן אנחנו מקטינים את  בזה. עמי כחלון הודיע על זה שהוא פורש מהוועדה,

ליו"ר פלוס  הוועדה   . 5כרגע 

  

  ועדה לתכנון ובנייה.    :עמי כחלוןמר 

  

  ועדת המשנה.     :מר ישראל גל
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.. לדון על זה בסעיף.     גב' איילת דן: .  

  

   - לא צריך, כי ברגע שנפתלי לא רוצה    :מר ישראל גל

  

  על זה. אבל אתה אומר שאתה מוריד, אז בוא נדון     גב' איילת דן:

  

  . 15לא. הוא מוריד את סעיף    :עמי כחלוןמר 

  

  הוא לא רוצה את התפקיד.     :מר ישראל גל

  

.. זה לא קשור לנפתלי.    :עמי כחלוןמר  .  

  

ם     גב' איילת דן: זה מופיע בסדר היום, אני רוצה לדון בזה כשמגיעי

  . תודה. 15לסעיף 

  

. עד כאן 15עיף טוב, תודה, בסדר. זה הסיפור של ס    :מר ישראל גל

  הדיווחים.

  
  קייטנת מידע.  :שאילתא  .2

  

לעניין השאילתות. קייטנת מדע, הייתה שאילתא של שי     :מר ישראל גל

  דבורה. 

  

  קול קורא בנושא לא התקבל במתנ"ס.     :מר גדי לייכטר

  

לא התקבל במתנ"ס. יחד עם זאת, המתנ"ס עושה     :מר ישראל גל
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  דומה. קייטנות מדע מזה שנים רבות וכ

  

עוד שאילתא.    :איציק ציזרמר    שנייה, הוגשה 

  

  אני אענה לך על השאילתא שלך.     :מר ישראל גל

  

  בבקשה.    :איציק ציזרמר 

  

כל ההסכמים נמצאים בתיקי בית המשפט, הן אצל     :מר ישראל גל

חברת אלפא אפיקים ואין בתיקים העירוניים. כל אחד רוצה, יכול ללכת לקחת 

  לפי טופס גילוי מסמכים, אתה יכול ללכת ולקבל את המסמכים.  אותם. כל אחד

  

  אני שואל אם העירייה חתומה על הסכם. שאלה פשוטה.    :איציק ציזרמר 

  

עניתי לך, לרבות כל     :מר ישראל גל אני אומר לך, כל המסמכים, 

  ההסכמים, נמצאים בתיק בית המשפט, זהו. 

  

  ם, זה מה שאתה אומר לי? רגע, בעירייה אין הסכ   :איציק ציזרמר 

  

  הכל נמצא, אתה יכול ללכת לקחת את זה.     :מר ישראל גל

  

   - למה אני צריך בית משפט, אני רוצה לבוא   :איציק ציזרמר 

  

   - אני אומר לך    :מר ישראל גל

  

  אני שואל שאלה, יש או אין הסכם?    :איציק ציזרמר 
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   - ט, כוללכל ההסכמים נמצאים בתיק בית המשפ    :מר ישראל גל

  

  והוא נמצא בעירייה, תיק בית המשפט.    :איציק ציזרמר 

  

  ודאי.     :מר ישראל גל

  

  אז עם מי אני צריך לקבוע?    :איציק ציזרמר 

  

  אתה צריך לתאם עם אלון רום.     :מר ישראל גל

  

לי אם יש או    :איציק ציזרמר  יגיד  אני צריך להיפגש עם אלון רום שהוא 

  אין הסכם? 

  

  לא, הוא ייתן לך את כל התיק.     :ל גלמר ישרא

  

אבל אני לא רוצה את כל התיק, אני רק שואל אם יש    :איציק ציזרמר 

  הסכם או אין הסכם. 

  

  יש הרבה הסכמים.     :מר ישראל גל

  

  לא, רק את ההסכם הזה שאלתי.    :איציק ציזרמר 

  

  יש הרבה הסכמים.     :מר ישראל גל

  

  לה לגבי הסכם מסוים. אבל שאלתי שא   :איציק ציזרמר 

  

  קיבלת תשובה בזה הרגע, זה הכל.     :מר ישראל גל
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הבנתי, אתה לא רוצה להגיד אם יש הסכם או אין    :איציק ציזרמר 

  הסכם? 

  

יש לך את כל ההסכמים בתיק בית המשפט, אתה מוזמן     :מר ישראל גל

  ללכת לקחת. 

  

  הבנתי, הבנתי.    :איציק ציזרמר 

  

 הכל. אני מבין שהתשובה לא משרתת את אלפא זה    :מר ישראל גל

  אפיקים. 

  

לא, לא, לא. אני אגיד לך מה זה משרת. כשירון ביקש    :איציק ציזרמר 

את ההצעה לסדר ודנו פה, אף אחד מהיושבים פה לא ידע שיש הסכם. אולי אין 

  הסכם. רק אף אחד לא אומר שיש הסכם. 

  

בה לא משרתת את אלפא אני אומר, אני מבין שהתשו    :מר ישראל גל

  אפיקים.

  

ממש לא. התשובה זה שישבנו פה ודנו בהסכמים לא    :איציק ציזרמר 

  רלוונטיים בכלל. 

  
הצעות לסדר: א. שיתוף ציבור פינוי בינוי רחבת השקד, הצעה של חברי   .3

  המועצה אתי כהן ואיציק ציזר. 

  

רה ביקש בית המדרש, שי דבו –הצעות לסדר: סעיף א'     :מר ישראל גל

  להוריד את זה, אלא אם כן מישהו מחברי המועצה. ירד, אבל זה רק אחד יכול. 
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:   בית המדרש ירד.     גב' אתי כהן

  

  איזה סעיף זה בסדר היום?     גב' ארבל ליאת:

  

  א'. 3עכשיו     :מר גדי לייכטר

  

בינוי, איציק - א'. אוקיי. ושיתוף ציבור פינוי3סעיף     :מר ישראל גל

   ציזר, בבקשה.

  

א' , זה איציק ציזר ואתי כהן, ואנחנו מבקשים לפתוח    :איציק ציזרמר 

  את זה לדיון ברשותך, אם אפשר. 

  

  לא.     :מר ישראל גל

  

  מה?    :איציק ציזרמר 

  

  אל.     :מר ישראל גל

  

  אז אני מבקש לעשות הצבעה על זה.    :איציק ציזרמר 

  

ה בסדר גמור. בבקשה. מי בעד להשאיר     :מר ישראל גל את זה הצע

  לסדר? הצעה לסדר, לא לעשות את זה דיון. 

  

  אנחנו מציעים להעלות את זה לדיון.     גב' אתי כהן:

  

וירון. נפתלי, ד    :מר גדי לייכטר   אלי, ליאת, אלונה, כוכבה, עמי, ישראל 
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  מי נגד?     :מר ישראל גל

  

   - נגד: ציזר    :מר גדי לייכטר

  

   - וזה לא נגד, זה כאיל   :איציק ציזרמר 

  

  בעד ההצעה.     :מר גדי לייכטר

  

  בעד לפתוח את זה לדיון.    :איציק ציזרמר 

  

  . 4- ה    :מר גדי לייכטר

  כן, בבקשה, ציזר.     :מר ישראל גל

  

גיל, לא תוכל לדבר, לא פתחו את זה לדיון. רק אני ואתי    :איציק ציזרמר 

  נדבר. 

  

..    :נפתלי כהןמר  ו.   אם היית בא בזמן 

  

עוזר, נו.     :מר ישראל גל   זה גם לא היה 

  

טוב, ברשותכם, נסביר קודם כל מה זה שיתוף ציבור,    :איציק ציזרמר 

עניין, מומחים, קבוצות מהציבור, והציבור בכללותו,  תהליך שבמסגרתו בעלי 

מעורבים ברמות שונות בתהליכי תכנון, קבלת החלטות, עיצוב, מדיניות והיישום 

ראש העיר, בשנים האחרונות, כותב לפחות בכל  שלה מדיניות.  ואני שמח שאתה

  מקום שאתה בעד. 

פרסמת את המשפטים הבאים: שיתוף הציבור הוא הלב הפועם של  9.7.16- ב
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גדול  העשייה הציבורית. אני מאמין בחכמת ההמונים ובשיתוף ציבור. אני מאמין 

בצורך להקשיב לתושבים הקשבה אקטיבית ומתן אפשרות השפעה. ואחרי זה 

: 2015תבת, או לפני זה כתבת, במאי כ , בדיון שהיה פה, שיהיה פה דיון רחב, אמרת

הדיון הזה אני חושב שבמועד הנכון אנחנו נעשה ישיבה עם המתנגדים ועם כולם. 

  למליאת הוועדה, אנחנו נעשה אפילו דיון במליאת הוועדה. 

התנגדויות. העירייה תקיים דיון רחב בשיתוף התושבים, בתוך מועד ה כתבת גם:

אבל זה לא הספיק לך, כי גם פרסמת הרבה פרסומים, ואני אוהב אותך, ולכן אני 

גם אקריא: שכולם יאהבו אותם. תפקידו של ראש העיר הינו בין השאר ליצור 

הסכמות בין מגזרים בקהילה, כדי לאזן בין הרצון והצרכים של תושבי העיר. 

פינויהשבוע עלתה לשולחן המועצה מחלוקת מתמשכת  וי - נוספת, פרויקט  בינ

.. ייעשה צדק עם תושבי  ברחבת השקד. אישור הפרויקט, לצד חידוש התשתיות.

ניכר באיכות החיים, כולל ממ"ד הדרוש כל כך  השכונה, אשר יזכו לשיפור 

ם  למציאות האזורית שלנו, כפי שראינו בקיץ הקודם, כל זאת לאחר המתנה של שני

בטחתי בעבר, לאור התנגדויות וחילוקי דעות בין ארוכות. יחד עם זאת, וכפי שה

קבוצות שונות מקרב התושבים, העירייה תקיים דיון רחב בשיתוף התושבים בתוך 

המועד של ההתנגדויות, שיקבע בסופו של דבר את אופיו הסופי של הפרויקט. עלינו 

לזכור שבסוף היום אנחנו קהילה אחת מגוונת, אשר נמדדת ביכולתה לגשר על 

  רים ולהגיד להסכמים המכבדים את כל הצדדים. שבת שלום, ישראל. פע

. לתוך המסגרות התכנוניות. חבל באמת  אבל המשכת: רבותיי, נושאים תכנוניים..

לנו, תושבי  ליצור דם רע בין האנשים ובין התושבים. תושבי פסגת אונו יקרים 

מסגרות השקד מאוד יקרים לנו. אנחנו ננסה למצוא את האיזונים בתוך ה

התכנוניות. אני אומר את זה השכם והערב בכל ישיבה וחוזר עליה. ולכן, אני חושב 

שבמועד הנכון אנחנו נעשה ישיבה, בדיוק כמו שעמי, הכוונה לעמי כחלון, אמר, עם 

ון  המתנגדים ועם כולם. הדיון הזה מגיע למליאת הוועדה, אנחנו אפילו נעשה די

  במליאת הוועדה. 

ו כתבת: התכנון בקרית אונו נעשה תמיד בשיתוף התושבים, בחידוש ולא הספיק לך 

תשתיות וגינות ודרכים. תוספת מקומות חנייה, ובנייה מבני ציבור חדשים ובהם 
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ו  גני ילדים, מועדוני נוער, משרדים ושירות לציבור. תושבי קרית אונ מעונות יום, 

ו שותפים גם היו שותפים בהליך המקדמי של קביעת מדיניות התכנון, ויהי

  בתכניות שעולות עכשיו. 

ות  והמשכת: תושבי קרית אונו היו שותפים בהליך המקדמי של קביעת מדיני

ויהיו שותפים גם בתכניות שעולות עכשיו. אנו נשמע אותם, נסביר להם,  התכנון 

פי  נציג להם את כל האלטרנטיבות, את היתרונות והחסרונות. ואני משוכנע, כי כ

ם שהיה בעבר, נקב ל את ההחלטה הטובה ביותר, במשותף עם התושבים המעונייני

אמיתית שקרית אונו נחשבת למודל בפרויקטים והמתנגדים להם. זו הסיבה ה

  תכנונית בישראל.

: המדיניות רבותיי, ואת זה אני חייב 17ישראל, ספטמבר  2014- ואני אסיים, מ

עוד דבר ששמעתי, המדיניות לא מחליפה את התכניו לא להגיד,  ת המפורטות. 

מחליפה את התכניות המפורטות, ואת זה אתם חייבים להבין. תכנית מפורטת  

היא תכנית סטטוטורית, וכפי שהתחייבתי, אנחנו נביא אותה  לשיתוף הציבור, 

מתחם, שיבואו - בהתאם לעקרונות וההנחיות, אנחנו נביא את התכניות הללו מתחם

ו השקיפות המלאה. השקיפות המלאה תצא לדיון שיתוף ציבור בכל אזור ואזור. ז

מפה עם המדיניות, תלכו לעבודה, ושנקדם את התכניות האלו, אנחנו נביא אותן 

  לשיתוף ציבור מלא. 

כל הכבוד, באמת הסברת חזור והסבר והקראתי, ואני בעד. מתברר, שהפרויקט 

פגישות,  , ועד היום לא בוצע שיתוף ציבור. היו2011שנים, מאי  6הזה אושר לפני 

יודע. אבל שיתוף  היו שיחות, היו כל מיני דברים, חלקם אני יודע, חלקם אני לא 

  ציבור לפרויקט הזה ולפרויקטים אחרים בלוי אשכול, לא היו. 

בשלב  –בדיון לפני שנתיים שהעלינו חברי האופוזיציה, התחמקתם. אמרתם 

את אומרת, שנתיים ההתנגדויות, על זה גם הצבענו, שזו הייתה הצבעה הזויה. ז

יום להתנגדויות. ועכשיו כשכולם רצים עם כספים  60מאז לא היה זמן, עכשיו יש 

ועורכי דין, נעשה בדיוק את שיתוף הציבור. הזוי, אבל זה מה שהצבעתם. אנחנו 

  הפסדנו בהצבעה. 

ואכן, תושבים מבזבזים כבר חודשים ארוכים זמן וכסף עם עורכי דין ויועצים, 
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ש,  להתנגדויות בלוי אשכול צפון, לשקד. עכשיו שמעתי שמתארגנים לברו

  ומתארגנים לרחבת האורן, ומתארגנים לתאנה, והעיקר שכולם מוציאים כסף. 

אבל מה, הנה הגענו לשלב שהבטחתם שלפחות, אם הוא הזוי, לפחות הוא יהיה 

לוי אשכול  שלב ההתנגדויות. סיעת לב אמרה וכתבה רבות על הפרויקטים בציר 

כלל, ועל השקד, לוי אשכול צפון, רחבת האורן בפרט. גיל אמר גם בדיון לפני ב

שנתיים וגם כתב בפייסבוק פעם אחרי פעם את דעתו על הפרויקטים ועל פרויקטים 

גם ירון כתב את דעתו, ואפילו שי כתב את דעתו, וגם ליאת כתבה את  אחרים. 

ת השקד, הרוב שיושבים דעתה. ואין ספק שאם קוראים את כל הדעות בנושא רחב

פה, לא שבעי נחת מהתכנית שמוצגת עכשיו. ועוד פעם, אף אחד לא רוצה לבטל 

  אותה, ואף אחד לא אמר גם לרגע שאין צורך בה.

ההחלטה היום היא די פשוטה. מה שאנחנו מבקשים זה להקפיא רגע את התכנית, 

אר. מי שסופר את לדחות את מועד ההתנגדויות, שעכשיו הוא עומד לנו פה על הצוו

ומשהו ימים נשארו  עד סוף ההתנגדויות, לבצע הליך שיתוף ציבור  40הימים, זה 

שיתופים  2- רציני, ואני מבטיח לכם שגם יהיה פתרון. כי הוכחת את זה, ישראל, ב

בניינים עם המרכז המסחרי, וגם בברנר  2- קטנים שעשית, גם ברחבת השקד ממול ב

שאחרי שדיברת עם התושבים, וואלה, מצאתם פתרון, פינת סנש לפני שנה ורבע, 

  וכולם יצאו מהמשרד שלך בלחיצת יד. 

  

.    :מר ישראל גל . .. המרכז המסחרי ברייספלד. .  

  

לך    :איציק ציזרמר  דקות ישראל, תוכל לענות. אין ספק  10אחרי זה יש 

צפיפות  לוילות,שהבעיות בתכנית הן רבות, אני אמנה רק אחדות מהן. פינוי ובינוי 

גבוה בקרית אונו, בין  גובה הבניינים הכי  קומות, זרוע חדשה  27- ל 24וכמות יח"ד, 

מצומת הספורטק לתוך הוותיקה, אין תכנון של מוסדות חינוך מתאימים, וכל 

התוספת, גם בברוש, גם במונטיפיורי, גם ביהודה המכבי וגם בשקד. לא נעשו סקרי 

 –יקט, לא האנשים שגרים בתוך הפרויקט תנועה, איכות חיי הסובבים את הפרו

הו  11תרד. וכמובן, אם נסתכל על כל ציר לוי אשכול, עם  הפרויקטים שלו, זה מש
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  שהוא לא עקרוני. 

די  ולכן, ההצעה שלנו, ואני אתן גם לאתי להגיד כמה מילים, ההצעה שלנו היא 

כבר הפקידו ברוה, יש בה רק תיקון אחד, כי מכיוון שלקח הרבה זמן, אז מתברר ש

את התכנית. ההצעה שלנו אומרת דבר פשוט. ההצעה שלנו אומרת דבר פשוט, 

עיר, תבקש מהוועדה המחוזית לתכנון  מועצת העיר, באמצעות הוועדה לבניין 

.. פרויקט פינוי ובינוי רחבת השקד, על מנת לאפשר הליך מסודר  ובנייה לעצור את.

עוד פעם, לא לעצור אותו, אלא לעצור אותו לטובת הליך מסודר  של שיתוף ציבור. 

של שיתוף ציבור. התכנית לא תופקד להתנגדויות, כמובן שזה כבר מת, התכנית 

הופקדה במחוזית. תוקם ועדה שתוביל את שיתוף הציבור בה היו חברים ראש 

יו"ר האופוזיציה, מהנדסת העיר,  נציגים מדיירי השקד, נציגי הוילות  2העיר, 

נציגים ממתנגדי  2ה, נציגי ממתנגדי הוותיק 2וילות הצפוניות, הדרומיות, נציגי ה

נציגי היזם ואנשי מקצוע ועל פי החלטת הוועדה. יתקיים שיתוף  2קרית אונו, 

ציבור מהיר ואינטנסיבי ביחד עם דיירי השקד, תושבי הסביבה ותושבי העיר, 

ת ועדת הוועדה תחל מיידית בעבודה ותציג אלטרנטיבות למועצת העיר ולמליא

עיר תוך    יום. בבקשה, אתי.  90בניין 

  

טוב, כל העיר מתארגנת לאחרונה, ואנחנו רואים הרבה     גב' אתי כהן:

פרויקטים שכולם אוספים כספים. כשאומרים שיתוף ציבור, צריך היה לעשות את 

זה הרבה קודם. היום אנו לצערנו בישורת האחרונה של התכנית ברחבת השקד. 

הרבה עובדות שכל תהליך שיתבצע מרגע זה, יהיה בעצם להקטין  כבר יש לה כל כך

לייצר  עוד בשלב התכנון, בשביל  את הנזקים. שיתוף ציבור היה ראוי שהיה נעשה 

דיאלוג עם התושבים בתהליך קבלת ההחלטות. זה היה יכול ליצור אמון הרבה 

  יותר גדול של התושבים במערכת הממשל. 

ם מדובר על תושבים שבחרו להקי ם כאן בית, משפחה, בעיר שממש מובילה בתחו

של קהילה. ואני מרגישה שכל התכניות שכל התכניות שכרגע נמצאות על השולחן, 

'אנחנו מרגישים שלא סופרים אותנו.  ויותר דיירים שאומרים  אני שומעת יותר 

 . ' לידינו בניינים שבכלל אנחנו יודעים עליהם ברגע האחרון אנחנו מרגישים שקמים 
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כאן איזושהי מגמה ותהליך שנעשים בעיר, שדיירים מגלים רק סוג של ברקע  יש

  האחרון, שעומדים להקים לידם כל כך הרבה מגדלים. 

  

.. שנים.    :נפתלי כהןמר    שנים.  10.

  

  נפתלי, נפתלי.     :מר ישראל גל

  

.. לא הרשו לך. רק    :איציק ציזרמר  אנשים שיכולים לדבר, ישראל  3.

  ושנינו. 

  

  תכין אותה.    :נפתלי כהן מר

  

מה לעשות, אתה לא יכול להתערב. אנחנו שומרי חוק,    :איציק ציזרמר 

  נפתלי, אתה לא יכול להתערב. 

  

לת     גב' אתי כהן: נפתלי, אתה צריך לראות את כל ההודעות שאני מקב

  מתושבים.ו 

  

לי, אני יודע לענות.ף     :מר ישראל גל   נפתלי, תאמין 

  

מעת את האני ני בטוחה שגם אתה, ראש העיר, שהשא    גב' אתי כהן:

יודע שזה מה שראוי, ממש זה מה שצריך לעשות.  מאמין שלך לגבי שיתוף ציבור, 

כולי תקווה שתאמץ את זה ותכיל את הנושא על כל הפרויקטים של התחדשות 

גדול מהתושבים, ממש ממש מרגישים שהם לא מעורבים - עירונית בעיר, כי חלק 

ה. מאוד חשוב שייקבע מועד בהקדם  לשיתוף ציבור לגבי רחבת בכל מה שקור

ימים, שחלק מתוך זה חגים. שתהיה שקיפות ונגישות  45- השק. נשארו רק פחות מ

וילות, נחתמו, לא נחתמו. יש כל כך הרבה דברים  למידע... פרויקט, יש וילות, אין 
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ווה בין שהם בגדר נעלם. להגדיר את מטרת השיתוף, שהיא להגיע לעמק הש

התחדשות עירונית לשמירה על המרקם של השכונות הגובלות לפרויקט, ושאיכות 

החיים שם לא תיפגע. והכי חשוב זה לשמוע את כל התושבים, שאני מאמינה שאתה 

גם מרגיש את ההתעוררות שלהם שחלה לאחרונה. כל הצרכים שעולים מהם, בואו 

את האיזון, כדי באמת לעשות  נקשיב להם ולא רק להתחדשות, ונראה איפה נמצא

  את זה הכי טוב שאפשר. 

  

על  –טוב, תודה רבה. אז קודם כל, א'     :מר ישראל גל אני מודה לך ציזר 

כל המחמאות שהזכרת את מה שאמרתי, והזכרת את מה שחברי המועצה פה 

החליטו. אז אין לנו שום רצון לשנות, ואני מדבר איתכם במלוא הרצינות כרגע, 

לשנות מהמדיניות שאנחנו נוהגים בה. והמדיניות שאנחנו נוהגים בה בכל  שום רצון

ציין רק מקום ומקום, היא בשיתוף ציבור.  משיתופי הציבור שעשינו. אז  2ציזר 

יודעים טוב מאוד אתי, שהוקמו ועדי פעולה לרחבת  בכל מקום ומקום, אתם 

  ועדי פעולה שפעילים כרגע.  2השקד. יש 

ל,  10וע או אמרתי להם לפני שב 'ישרא עו"ד גל ואומר לי  ימים התקשר אליי אפילו 

לו 'מיד אחרי ההפקדה'. יומיים אחרי זה יצאה  מה עם השיתוף ציבור?'. אמרתי 

לו 'אתה רוצה שיתוף  לי 'עכשיו אפשר להיפגש?', אמרתי  ההפקדה, הוא אומר 

', הוא אומר 'אנחנו רוצים קודם כל פגישת ועד פעולה'. אותו ה דבר היה עם ציבור?

  ועד הפעולה של פסגת אונו.

אנחנו נצא לשיתוף לציבור, אני לא רוצה להגיד, או בספטמבר או באוקטובר. 

בחודשיים הקרובים גם יהיה שיתוף ציבור. אנחנו עושים את זה עם ועדי הפעולה 

נו  שהם התושבים, שהם מינו אותם. אני אפילו לא יודע מי מינה אותם. אבל הם מי

  מובילים את העניינים האלה.  אותם, והם

  

ף     גב' איילת דן: אבל אתה עושה שיתוף ועד פעולה, אתה לא עושה שיתו

  ציבור. 
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לך.     :מר ישראל גל לי. לא הפרעתי    אני מבקש לא להפריע 

  

  רק תדייק. רק תדייק.     גב' איילת דן:

  

גם זה נכון, זה נכון. אם היית מקשיבה, והיית מפנימה     :מר ישראל גל

ם, א ת מה שאומרים, אז אני אומר, ועדי הפעולה ביקשו להיות שותפים מלאי

ן.  לי עכשיו, זה לא דיו ולהיות שותפים מלאים בהכנת שיתוף הציבור. לא להפריע 

ולכן, אנחנו ישבנו ישיבה אחת מיד אחרי ההפקדה עם ועד הפעולה של פסגת אונו. 

לא אמש ישבתי עם ועד הפעולה של הוותיקה. אני מניח שמ עבירים עדכונים, אם 

ת ולחשוב, ועד הפעולה של הוותיקה, לשבת ולדבר, תשאלו אותם. הם ביקשו לשב

ו,  ולראות איך אנחנו מתקדמים קדימה. אני מחכה כרגע מהם לתשובות. כולנ

  כולנו, המטרה של כולנו, לעשות תכנון שיהיה מקובל על כולם. 

שאתם רוצים שיהיה את הטוב כולנו רוצים שיהיה את הטוב ביותר. אני בטוח 

ביותר, אני בטוח שכל חבריי פה סביב השולחן רוצים שיהיה את הטוב ביותר אותי 

לא צריכים ללמד מה זה רחבת השקד. אני גר במרכז הסערה של רחבת השקד. 

ו 2- שכניי מ הבניינים, הם הכי קרובים למתחם, לכביש, לכל מה שאתם  2- הצדדים 

לי מה זה.רוצים, וגם אני. אז לא צ   ריכים לספר 

אבל הדבר הכי גרוע, ואת זה אני אומר בכל מקום, זה חוסר תכנון. אנחנו צריכים 

לשלוח בתכנון, אנחנו צריכים לשתף את הציבור. לעולם, גם בתום שיתוף ציבור, 

שאנחנו נעשה אוו, ואני חוזר ואומר, שאנחנו נעשה אותו בספטמבר או באוקטובר, 

הסכמות בסוף. אבל מהניסיון שלנו, ציזר, בשיתופים  100%לעולם לא יהיה גם 

מאוד קשים. אני אזכיר לכם איך - האחרונים, והיו שיתופים מאוד קשים, מאוד

התחיל שיתוף הציבור של ברנר ורח' ביאליק והשקד רק בפעם הקודמת. אז בפעם 

 , קודם עשינו את שיתוף הציבור כי לא היה ועד פעולה,הקודמת זה התחיל הפוך

איש,  300איש,  כאן, בחדר הזה. את זוכרת אנדה?  300ובישיבה הראשונה באו לפה 

כולם נכנסו פה בחדר הזה, כולם צעקות וכולם זה והלכו. ואז הם הקימו את ועד 

הפועל פה,  וקרה עם רחבת השקד תהליך הפוך, כי כבר יש ועד פעולה כנראה מזה 
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  כך נעשה את הסיפור הפוך.  זמן רב, אז אנחנו יושבים איתו תחילה, ואחר

לנו שום כוונה, ואני אומר לכם, שום כוונה לשנות את המדיניות ואת  אבל אין 

ו  התפיסה שאנחנו נוהגים בכל מקום. כך נהגנו בהתנגדויות עם בר יהודה, כשישבנ

עם המתנגדים של הבניין האמצעי, והגענו איתם להבנות, וכך התנהלנו בהתנגדויות 

גדי, כך נהגנו עם הצריף הקטןהמבנ 2שהיו בין  , ים בלוי אשכול. אנחנו בכל מקום. 

ה... אנחנו נוהגים  ג, מול הבית ברח' צה"ל, שמילאנו את כל  אתה זוכר? של הפטאנ

  בכל תחום ותחום כך. אין לנו שום כוונה לשנות את זה. 

  

.     גב' איילת דן:   אבל זה לא שיתוף ציבור, זה משא ומתן

  

  ה, סליחה. סליח    :מר ישראל גל

  

.     גב' איילת דן:   אתה דורש מהאנשים להוציא כספים..

  

  סליחה, סליחה, סליחה.     :מר ישראל גל

  

אז תדייק, אני רק מבקשת שתדייק. זה לא דיון, רק     גב' איילת דן:

  תדייק. 

  

פת     :מר ישראל גל .. זה הכל. דרך אגב, אם נצטרך תוס אם זה כך, אז.

לנו א .. גם עברנו על זה זמן, נבקש ארכה. אין  פשרות להקפיא מבחינת סדרי.

לנו דבר כזה סמכות להקפיא תכניות של ועדה  בישיבה הקודמת שביקשתם. אין 

  מחוזית. תסביר לך את זה אנדה, יסבירו לך את זה היועצים המשפטיים. 

  

.. בנושא החנייה, עצרת את זה בשנייה.    :איציק ציזרמר  .  

  

. אם אני מושך את התכנית, מחר, היום, סליחה, סליחה    :מר ישראל גל
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'. ואנחנו, גם אתם, אני  וואן 'תתחילו מידיי  לנו  לפי התקנות החדשות, אומרים 

מניח, אני שומע גם משכניי מפה, וגם משכניי מפה, לא רוצים לחסל את התכניות, 

רוצים לראות איך עושים את הדברים. דרך אגב, יכול להיות שבסופו של הליך 

  קבל את ההחלטות. נראה מה נ

אי  .. היום,  אבל אני אומר, לא רוצים לחסל אותם בתחילת הדרך. ולכן, יש הליכים.

לוועדה המחוזית היום שאני  לי שום צידוק להודיע  אפשר למשוך את התכנית, אין 

עוד מספיק זמן, במיוחד שיש חגי, למצות את  לנו  מושך את התכנית. מה עוד, שיש 

עוד ארכה בשביל למצות את כל ההליכים. ואם נבקש א לנו  ייתנו  רכה זמנית, גם 

  התהליכים האלה. 

גורפת, אם בפעם  אומר, לא בוער. אז אנחנו הולכים, אני חושב שיש כאן הסכמה 

וזו לא הייתה הסכמה, הפעם יש הסכמה, ואני חושב שמטבע  הקודמת רצית אז, 

יודע שגם חלקכם מעורבים בווע די פעולה כאלה הדברים, בואו נלך על זה. אני 

  ואחרים. ובואו נתקדם סטפ ביי סטפ. יהיה שיתוף ציבור, נקודה. 

והוא נעשה מתואם עם ועדה הפעולה. הוא נעשה הפוך ממה שהיה בקודם, 

קמנו את ועדי הפעולה. כי בהתחלה היה בלגן, ולא שהתחלנו בשיתוף פעולה, ואז ה

  זר, בקצרה. ידעו כלום. אז זה התהליך. אני מקבל את דעתם. כן, צי

  

משפטים, כדי לא להרחיב יותר מידיי. היה לנו זמן  3   :איציק ציזרמר 

לעשות שנתיים איזה סוג של שיתוף שהיית רוצה. לא עשינו, כי החלטנו לעשות את 

  זה בהתנגדויות. 

  

  במהלך ההפקדה.     :מר ישראל גל

  

'נדחה קצת א   :איציק ציזרמר  ת עכשיו אנחנו בהתנגדויות, אתה אומר 

אם אני  –ההתנגדויות כדי לעשות את השיתוף'. היה לך שנתיים לעשות את זה. ב' 

יום, זה  30לא טועה, תתקנו אותי, מותר לדחות את ההתנגדויות במקסימום 

. גם אם 75יום, זה  30- , אם תצליח לדחות ב45המקסימו. זאת אומרת, אם נשארו 
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נניח לא יסכימו, תעשה שיתוף ציבור בספטמבר או באוקטובר, ואחרי ז ה אנשים 

לא יצליח, יכול להיות, וירצו להתנגד, כבר לא יוכלו להתנגד. אז מה יקרה? עכשיו 

במקביל ירוצו התנגדויות וכספים. במקביל ירוץ שיתוף ציבור, שהלוואי ואולי 

מה שאיילת אמרה והוא נכון, מה זה שיתוף  –יצליח, וכל הכסף הלך לטמיון. ג' 

  יבור זה לא לקחת איזשהו ועד פעולה. שיתוף צ –ציבור? 

  

. לוועד הפעולה.    :מר ישראל גל   אני לא לקחת..

  

  רגע, שנייה, שנייה.    :איציק ציזרמר 

  

  טוב, תודה.     :מר ישראל גל

  

אני מעריך כל ועד פעולה, כי כל בן אדם שנמצא    :איציק ציזרמר 

שגם אם אני הייתי  באיזשהו ועד פועלה או רוצה לעשות משהו, אבל אני לא בטוח

 ' לייצג מישהו ברח לייצג מישהו ברח' קפלן, או אני יכול  בוועד פעולה, אני יכול 

  חנה סנש, כל אחד בנושאים שלו. 

ו הרים לך טלפון, קבעת לא איזה ועד פעולה. מישה ונבחר איזשהו ועד פעולה,

ה, פגישה, שאלו מי יכול לבוא, הגיע מי שהגיע, דיברתם יפה, לא דיברתם יפ

יודע מה. זה לא שיתוף ציבור. שיתוף ציבור זה  הסכמתם, לא הסכמתם, אני לא 

. יכול להיות שיבוא  20:00להגיד 'שלום, ביום שביי בשעה  , 500מי שרוצה יבוא'

יודע, בסופו של דבר 200, יכול להיות שיבואו 3090יכול להיות שיבואו  . אתה 

  , זה היה בכל נושא. נשארים כמה עשרות פעילים ואיתם עושים דיונים

לוי אשכול צפון, לא היה שום  יותר מזה אתה אומר, עשינו את זה בכל מקום. 

- שיתוף ציבור, לא הייתה שום פגישה עם שום ועד. אחרי שהם הגישו התנגדות ב

ל  3-4איזה ₪,  80,000- או ב 70,000 אנשים באו אליך כאילו הם ועד פעולה ש

  , עם כל הכבוד. מישהו. זה לא שיתוף ציבור, ישראל
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  טוב, תודה, תודה.     :מר ישראל גל

  

..דרך אג    גב' אתי כהן:   ב, רק להגיד ש.

  

  אין דיון, אין דיון.     :מר ישראל גל

  

לי להגיד, מה זאת אומרת?     גב' אתי כהן:   זה לא דיון. מותר 

  

אין דיון, נגמר, נגמר. ציזר קיבל זכות תגובה קצרה,     :מר ישראל גל

ם כות תגובה קצרה. אני אגיב בקצרה. כל מה שאנבהצעה לסדר ז חנו נגיד, את

  תגידו שזה לא. ולכן, מה שאני מציע, זו הצעה כזאת. 

אלא אם כן אתם רוצים לקבל את זה שאנחנו הולכים לשיתוף ציבור וכדומה. 

אנחנו לא יכולים לקבל את ההצעה שלכם ככתבה וכלשונה. היא לא יכולה, היא לא 

למעשה, שיתוף ציבור. ואם לא מקובל עליכם ועדי הפעולה, תגידו מתוקננת. אנחנו 

  שוועדי הפעולה... 

  

  לא אמרתי את זה. אל תכניס מילים שלא אמרתי.    :איציק ציזרמר 

  

..     :מר ישראל גל   תגידו שוועדי הפעולה.

  

אמרנו שיתוף ציבור זה לא שיתוף ועדי פעולה. שיתוף    :איציק ציזרמר 

  יבור. ציבור זה שיתוף צ

  

לי עכשיו, כי אני שומע לא, לא, לא. סליחה, אל תפר    :מר ישראל גל יע 

טוב מאוד מה אמרתם. אני אמרתי בפירוש, היום אנחנו יושבים עם ועדי הפעולה, 

ייערך.    נקודה. לא ויתרנו על שיתוף ציבור. שיתוף ציבור 
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  בסדר גמור.    :איציק ציזרמר 

  

גואל. מה שרוצים זה הכל. ואם זה מ    :מר ישראל גל קובל, בא לציון 

  - ועדי הפעולה, זה להיות מעורבים מידיי וואן

  

.   :איציק ציזרמר    מצוין

  

אם אתם סומכים עליהם, הם בדיאלוג איתנו, אנחנו     :מר ישראל גל

  יושבים איתם, ויהיה שיתוף ציבור. אז נגמר. 

  

.     גב' אתי כהן:   אבל זה קריטי מתי

  

  אוקטובר. - , ספטמברגם אמרתי    :מר ישראל גל

  

  באוקטובר צריכים להגיש את ההתנגדויות.    :איציק ציזרמר 

  

  אם יהיה צורך להארכת התנגדויות, נגיש בקשה.    :מר ישראל גל

  

.. שיש צורך.    :איציק ציזרמר    מה זה? כבר עכשיו.

  

לו מתי אפשר     :מר ישראל גל קודם כל, אני מודיע לך. אנדה, תגידי 

כה. לקראת תום המועד, לא בתחילתו. ואם יש צורך, אנחנו להגיש בקשה להאר

נבקש הארכה. אנחנו לא משנים שום דבר מכל ההליך התכנוני. עובדים כמו 

פי    חוק הסניוריטי והנהלים הקבועים בחוק. שאמרתי לאיזה מישהו היום, על 

פי  ואגב, אני שמח שיש כאן חבר אחד שלא הגיע, שהוא ידע שאנחנו עובדים על 

  וק, הוציא גם את ההצעה שלו לסדר. שי, כן. כן, ציזר.הח
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  אנחנו מבקשים הצבעה.    :איציק ציזרמר 

  

הצבעה, אוקיי. יש את ההצעה של ציזר שהיא כתובה,     :מר ישראל גל

י הפעולה ונעשה את ההצעה שלו היא הצעה שאנחנו ממשיכים להתקדם עם ועד

דת הצורך, אם נצטרך הארכה, שיתוף הציבור בחודש ספטמבר או אוקטובר. ובמי

  נבקש הארכה. מי בעד ההצעה של ציזר? 

  

  , נכון?4    :מר גדי לייכטר

  

  כן,כן.     :מר ישראל גל

  מי בעד? ההצעה שלנו?     :מר ישראל גל

  

גיל נמנע.     :מר גדי לייכטר   כל היתר, 

  

  אני רוצה לנמק.    :מיכלס גילמר 

  

  חירות? כבר בחירות? שומעים אותך. אתה כבר עושה ב   :נפתלי כהןמר 

  

לפי     :מיכלס גילמר  מהבחירות? יש עוד שנה. אני חושב שאיציק טעה. 

צת  הסקירה שהוא נתן לפני הדיון, היה צריך להגיש פה הצעה לסדר, להורות למוע

  העיר ולוועדה המקומית להגיש התנגדות לתכנית במתכונתה. 

הזויה,  –בעברת צחה אני חושב שהתכנית הזאת, כמו שאמרתי כמה פעמים, היא 

במלוא הקצב. וצרך לפעול לשנות אותה. אני לא אומר לבטל אותה, לשנות אותה. 

 .. יועיל במקרה הזה. העירייה צריכה להתנגד למה ש.   ואני לא בטוח ששיתוף ציבור 

  
תהליך אגב, רק אני אגיד לך בקצרה, יכול להיות שה    :מר ישראל גל

יוביל אות   נו להגיש התנגדות. בסופו של שיתוף הציבור, 
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נבחרים,  15אנחנו לא צריכים ועדי פעולה. יושבים פה     :מיכלס גילמר 

, והיינו צריכים לשבת שלפי הרשימה הרוב שלהם מתנגד לתכנית בצורה הזאת

בינינו ולנהל ויכוח, ולנהל דיון, ולהתנגד לתכנית כמו שהיא, ואני לא מתנגד 

  לשיתוף ציבור, דרך אגב. 

לי זכות להביע את דעתי, לאור מה שאמרת קודם. אני פשוט נמ   נעתי כדי שתהיה 

  

אוקיי, אתה לא מתנגד להצעתי גם כן. תודה רבה. תגיד     :מר ישראל גל

  להם להיכנס. 

  הוחלט ברוב קולות לא לפתוח את ההצעה לסדר לדיון.: החלטה
  

  טן, כוכבה קניסטר,ישראל גל, נפתלי כהן, משה דאלי, ליאת ארבל, אלונה בומגר)    8בעד  (
   

  עמי  כחלון, ירון יעקבי.                 
  

  איציק ציזר, יהודה מעיין, אתי כהן, איילת דן.  )4נגד   (
  

  )0נמנע (
  
  
  
ואתי כהן    הצעה לסדר של חברי המועצה איציק ציזר 

    הצבעה:

.  )4(  בעד  איציק ציזר, יהודה מעיין, אתי כהן, איילת דן

  לס גיל מיכ  )1( נמנע

ועד בתאום מלא יעשה שיתוף ציבור בספט' או אוק' הצעה של ראש העיר:  עם 

המתחמים המתנגדים. במידת הצורך נפנה למחוזית  של הפעולה

  לקבלת אורכה להגשת התנגדויות.

ישראל גל, ירון יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי, כוכבה קניסטר, אלונה   )8בעד(

  בומגרטן, ליאת ארבל, עמי כחלון.

  גיל מיכלס.  )1ע(נמנ

י   החלטה: ו הוחלט ברוב קולות הצעתו של ראש העיר בנוגע לשיתוף ציבור פינ

א  בינוי רחבת השקד, יעשה שיתוף ציבור בספט' או אוק'  בתאום מל
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ועד הפעולה של המתחמים המתנגדים. במידת הצורך נפנה  עם 

  למחוזית לקבלת אורכה להגשת התנגדויות.

יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי, כוכבה קניסטר, אלונה ישראל גל, ירון   )8(  בעד

  בומגרטן, ליאת ארבל,  עמי כחלון.

  גיל מיכלס.   )1( נמנע

  
  
אישור התקשרות בחוזה בין עיריית קרית אונו לבין קרן היסוד המגבית   .4

סך  המאוחדת לישראל לבין חב' קומפדיה המסדיר העברת התרומה ב

קשר להפעלת פרויקט מרכז דולר ואת כל ההתחייבות ב 600,000

  מצוינות. 

  

אישור התקשרות בין עיריית קרית אונו לבין  – 4סעיף     :מר ישראל גל

ם,  קרן היסוד המאוחדת. בשעה טובה, אחרי שנתיים של משאים ומתנים ודיאלוגי

  . זה מעניין? אם לא, אני לא אסביר. - הגענו ל

  

  מי בעד?     :מר גדי לייכטר

  

נגד? כי אנחנו מקבלים מי בעד    :מר ישראל גל דולר תרומה  600,000, מי 

מקהילה בגין מבנה החוגים שייקרא גם מרכז מצוינות לחוגים, שיופעלו בו מרכז 

שחמט, מרכז מחול שקיים היום, מחשבים, חוגי מחשבים לאוכלוסיות חלשות 

  דולר. מאיזו מדינה?  600,000וחוגי רובוטיקה, 

  

  קרן היסוד, קולומביה.      :???

  

  מקרן היסוד, קולומביה.     :מר ישראל גל
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  תרומה בא ברגל?₪  600,000חבר'ה,    :נפתלי כהןמר 

  

  דולר, דולר, לא שקל.     :מר גדי לייכטר

  

  ₪.מיליון  2.2דולר,  600,000    :מר ישראל גל

  

ירון   איפה זה יוצא?   :מר יעקובי 

  

  פה, קומה שנייה. כן, ציזר.     :מר ישראל גל

  

ל    :איציק ציזרמר  יש לי כמה שאלות, כי קראתי ולא הבנתי, למרות שכ

  הכבוד למי שתורם וכל הכבוד למי שיקבל. 

  

  ראש העיר נסע במיוחד אליהם להביא את התרומה.    :נפתלי כהןמר 

  

  מצוין. כמה זה עלה?     :יהודה מעייןמר 

  

תוך כדי סיור הוא היה בסיור של ראשי רשויות, תירגע.    :נפתלי כהןמר 

.. לימו   די, הוא הביא גם תרומה. אז בוא.

  (מדברים ביחד) 

  די, נפתלי. ציזר, בבקשה.      :מר ישראל גל

  

הבנתי שיש קרן שתורמת, ויש איזושהי חברה, קומפדיה,    :איציק ציזרמר 

  שהיא כנראה מפעילה את החוגים.פ 

  

  כן.     :מר ישראל גל
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ג, כתוב קורס, שנים, וכ 3חוגים  10וכתוב שיופעלו    :איציק ציזרמר  ל חו

לא דולר, חצי ישולם על ידי קומפדיה, חצי האם זה מהקרן 10,000שווה  , זה אני 

הבנתי. ולא הבנתי, האם לעירייה יש איזושהי עלות, או שלעירייה אין בכלל עלות 

  ולמי זה מיועד. 

  

דולר,  50,000בוא נעשה ככה, העירייה נותנת לקומפדיה     :מר ישראל גל

  דולר לצורך ההפעלה, שזה בעיקר עבור משפחות מעוטות יכולת.  600,000- מתוך ה

  

  אוקיי.    :איציק ציזרמר 

  

האחרים, מה  50%- הם מסבסדים את הקורסים שלהם ב    :מר ישראל גל

.. מה שיהיה רווחה, כתוב שם מה זה רווחה, כי  שיהיה פתוח לקהל, אפשר להיות ב.

 50,000- נחנו לא מסבסדים מעבר לגם יהיו פתוחים לקהל, ומזה הם מתקיימים. א

  דולר. 

  

ה   :איציק ציזרמר    האחרים?  550,000- אז מה קורה עם 

  

אם היית קורא בהסכם, הם באו לפה. בדרך כלל     :מר ישראל גל

כשנותנים הנצחה, עושים אותה על בסיס של תכנית, ואז אומרים כמה יעלה 

אז הם נותנים את זה עבור  אן הם כבר היו בגמר הליכי הבנייה,המבנה. מכיוון שכ

  הקיים. 

  

  עבור מבנה?    :איציק ציזרמר 

  

   - כן. שמים את השלט שלהם    :מר ישראל גל

  

  מחזירים לנו את ההוצאה.     :מיכלס גילמר 
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ל    :איציק ציזרמר  יודע, אם כולכם קראתם והבנתם את זה, אז כ לא 

  הכבוד לכם. אני לא הבנתי את זה. 

  

  כתוב שם מפורט כמה. לא, גם     :מר ישראל גל

  

  דולר.  600,000מה שאתה בעצם אומר, יש מישהו שתרם    :איציק ציזרמר 

  

  לא מישהו, זה קהילה.     :מר ישראל גל

  

 50,000- הלכו למבנה שבנינו,מצוין. וה 550,000קהילה.    :איציק ציזרמר 

ות  10הנותרים הולכים לחברת קומפדיה, שהיא הולכת לעשות  קורסים לאוכלוסי

ם  3- משקיעה חצי מהכסף ואנשים משלמים במוחלשות, חצי בחצי, היא  השני

  הקרובות, זה הפרויקט בגדול, אם הבנתי אותו נכון. 

  

שנים הם יוצאים, אלא אם כן אנחנו נהיה  3כן. ואחרי     :מר ישראל גל

  כל כך מאושרים. 

  

מי זאת חברת קומפדיה? הם הביאו אותם או שאנחנו    :איציק ציזרמר 

  אנו אותם? הם הביאו אותם. הב

  

  כן, כן, הם.     :מיכלס גילמר 

  

  הבנתי, תודה.    :איציק ציזרמר 

  

..  18הם גם עושים     :גיא טאקומר    מדינות.
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  לא, רק שאלתי מה לא הבנתי.    :איציק ציזרמר 

  

קומפדיה הם מוכרים על ידי קרן היסוד, הם עובדים     :מר ישראל גל

  איתם ביחד. 

  

  יאללה, מי בעד?     :טרמר גדי לייכ

  

אני חושב שאנחנו צריכים להגיד תודה, כי זה די נדיר,     :מיכלס גילמר 

  אקונומי כל כך נמוך כמו קרית אונו, זוכה לדבר כזה. - אם בכלל, שיישוב סוציו

  

קודם כל, אני חושב שאנחנו הישג גדול. אין דברים     :מר ישראל גל

בעיר הזאת? אנחנו לא סקסיים לאף כאלה. אתם יודעים מה זה להשיג תרומות 

אחד, ועברנו פה שנתיים, כל פעם באה קהילה אחרת, ופעם אחת הם הלכו 

ה לנתיבות, ופעם אחת הם הלכו לשדרות, ופעם אחת הם הלכו למעלות. דרך א גב, מ

יס אותם לתרומות, זה שתורם שאני אומר להם תמיד, לכל אלה שאני מנסה לגי

לו זה לבוא לראות נוח  את הבית שהוא תורם פה קרוב. הוא יורד משדה  הכי 

גם יהיה  התעופה והוא רואה אותו. מה שאני אומר לו יותר מזה, הבית פה, הוא 

  הבית הכי תוסס והכי פעיל והכי טוב שקיים. 

  

,     :מיכלס גילמר  ן . חזרה מאוד סקפטית מהעניי אני רק יכול להגיד, ש..

   - וכל הכבוד מי שהצליח לגרום להם

  

.     :שראל גלמר י   זה טאקו, כל הכבוד לטאקו

  

  צריך להוריד בפניו את הכובע.     :מיכלס גילמר 

  

  וכל הכבוד. יש כאן תושבת העיר, איך קוראים לה?     :מר ישראל גל



  אונו-עיריית קרית
  6.9.17מיום  17/59ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 

  

  32

  

..     :גיא טאקומר    אביבה.

  

גרה פה ברח' האגוז, לדעתי על יד העירייה.     :מר ישראל גל כן, שהיא 

גנית, היא תו   שבת חדשה וכדומה.היא היתה רמת 

  

גן.     גב' ארבל ליאת:   אמרתי לך שיש התקדמות של רמת 

  

  מי בעד?     :מר ישראל גל

  

  פה אחד.     :מר גדי לייכטר

  

  אחד, תודה רבה. הנושא הבא.פה     :מר ישראל גל

  
התקשרות בחוזה בין עיריית קרית אונו לבין הוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

אל לבין חב' קומפדיה המסדיר קרן היסוד המגבית המאוחדת לישר

דולר ואת כל ההתחייבות בקשר  600,000העברת התרומה בסך 

  להפעלת פרויקט מרכז מצוינות. 

  פה אחד.     בעד

.  לא נכח   עמי כחלון

  
ן לתקציב   . 5  32אישור מענק עליית ליגה לקבוצת כדוריד ע"ס  – 2017עדכו

העברה ₪.  500,000אש"ח ואישור תוספת למתנ"ס עבור פעילות על סך 

  לאחר האישור. היתרה לאחר העברת הנתונים הסופיים. 80%של 

  

  . זה היה בוועדת הכספים. 5עדכון לתקציב, סעיף     :מר ישראל גל
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  עמי יצא?     :מר גדי לייכטר

  

  כן. זה היה בוועדת הכספים.     :מר ישראל גל

  

ליגה לק2017עדכון לתקציב     :מר גדי לייכטר בוצת , אישור מענק עליית 

₪,  500,000ואישור תוספת למתנ"ס עבור פעילות על סך ₪,  32,000כדור יד, על סך 

  לאחר האישור. היתרה לאחר העברת הנתונים הסופיים. 80%העברה של 

  

אבל למה עשיתם את כל הסעיפים ביחד של ועדת     :מר ישראל גל

  הכספים? 

  

  לא, זה אחר כך.     :מר גדי לייכטר

  

  מי בעד?  טוב,    :מר ישראל גל

  

  אני רוצה שאלה. אתה רוצה משהו, דבר?    :איציק ציזרמר 

  

ירון אני רוצה שיהיה ברור, שאנחנו מעבירים את התקציב   :מר יעקובי 

   - בשביל המתנ"ס בשביל שהמתנ"ס לא ישנה שום דבר בתקציב שלו, שלא

  

  אני סומך על ההנהלה.     :מר ישראל גל

  

  רק שיהיה ברור.     :מיכלס גילמר 

  

לא הבנתי מה ה'ברור' שלו. לא הבנתי, ירון. מה ה'ברור'    :איציק ציזרמר 

עוד לא הבנתי.    שלך, 
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ירון , יישאר אותו דבר 2017- שר במתנ"ס לשהתקציב שאו  :מר יעקובי 

 .. ה.   בעקבות הכיסוי 

  

ה   :איציק ציזרמר    .500,000- אז רגע, מה יעשו עם 

  

  ניסע לאקפולקו.     :מיכלס גילמר 

  

  תן לי להבין מה הוא אומר. אני לא מבין, מה לעשות.    :ציק ציזראימר 

  

ירון יודע, להעסיק אנשים נוספים, לא   :מר יעקובי  יחליטו עכשיו, לא 

 .   יודע מה לעשות. אני אומר שמה שנקבע בתקציב, אנחנו ממשיכים..

  

ה   :איציק ציזרמר  ה  500,000- אבל  לא נקבעו בתקציב, אז מה הוא יעש

  איתם? 

  

ירון .   :מר יעקובי  ה..   לא, הם כן, בגלל 

  

ל    :מיכלס גילמר  - אני רוצה להשיב לו. קודם כל, המתנ"ס הכין תקציב 

בצורה מצוינת, וחטף טיל  2016, אחרי שעשינו תכנית התייעלות וגמרנו את 2017

כתף מהצד בחוק הצהרונים המגוחך הזה, שהתושבים עוד יבכו עליו, למרות שהם 

  ולה. קיבלו הנחה גד

  

  נטו כחלון, מה אתה רוצה.    :איציק ציזרמר 

  

  ברמה הכי גבוהה שיש בעולם.    :עמי כחלוןמר 

  

לי מה לעשות.     :מיכלס גילמר  אני אסביר לך למה. אתה רוצה, תן 
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  שורות.  3- לגמור, אני אסביר לך ב

  

  האיכות יורדת.  עו"ד אלונה בומגרטן:

  

  הנה, היא הבינה.     :מיכלס גילמר 

  

  אלונה, נטו כחלון.    :יציק ציזראמר 

  

כשלוקחים לקבלן את הרווח, אחרי שנתיים מגלים     :מיכלס גילמר 

  שהוא שכח להכניס במסעדות כמה ברזלים. 

  

  פתאום הוא דואג לקבלן.    :עמי כחלוןמר 

  

  אני לא דואג לקבלן, אני דואג לקרית אונו.     :מיכלס גילמר 

  

.. יש מקומות אחרים ש   :עמי כחלוןמר    הוא לא דואג.

  

עמי כחלון, תפסיק כבר. אני יכול להרגיע אותך. אני     :מיכלס גילמר 

  כאלה, אני שבע.  2שבע, אכלתי 

  

  אתה דמגוג.    :עמי כחלוןמר 

  

די, תפסיק כבר. אתה יכול לצחוק ולגחך, העובדה היא     :מיכלס גילמר 

  ברורה. 

  

.. .. לא בעבר, לא בעתיד ולא בהווה.   :עמי כחלוןמר    , אתה לא עושה.
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.     :מיכלס גילמר    אתה עושה המון

  

  ברור, ברוך השם.    :עמי כחלוןמר 

  

  לא באתי להתווכח איתך, אני באתי להציג את העבודות.     :מיכלס גילמר 

  

  שם טוב משמן טוב.איך אומרים? טוב    :עמי כחלוןמר 

  

  אולי תן לי לגמור לדבר.     :מיכלס גילמר 

  

  , יאללה, די. עמי    :מר ישראל גל

  

  טוב שם טוב משמן טוב, אתה מכיר?    :עמי כחלוןמר 

  

  למה אנחנו צריכים לשמוע אותך?   עו"ד אלונה בומגרטן:

  

לו.     :מיכלס גילמר  עונה    אני 

  

  די, נו.     :מר ישראל גל

  

.. לא מעוניינים לשמוע.  :גב' קניסטר כוכבה .  

  

.. א    :מיכלס גילמר    בל את תשמעי. זה שאת לא מעוניינת לשמוע.

  

  לא מעוניינים לשמוע.  :גב' קניסטר כוכבה

  

  די.     :מר ישראל גל
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  אולי תביני ותפנימי.     :מיכלס גילמר 

  

. :גב' קניסטר כוכבה   אדם שלא מבין מה זה מהות..

  

לי מה להגיד?    :עמי כחלוןמר    אתה תגיד 

  

  די, עמי, די. די, כוכבה, די.     :מר ישראל גל

  

  אני לא מבין, את מבינה.    :מיכלס גילמר 

  

  אתה מבין מה שאתה רוצה.  :גב' קניסטר כוכבה

  

גאון הדור.    :עמי כחלוןמר    אתה גאון הדור, אתה 

  

גאון הדור.     :מיכלס גילמר    אני לא 

  

  אתה אינטרסנט, אתה אנוכי.  :גב' קניסטר כוכבה

  

  די.     :מר ישראל גל

  

  סנט?אני אינטרסנט? במה אני אינטר    :מיכלס גילמר 

  

..  :גב' קניסטר כוכבה   אתה אנוכי שלא.

  

  כסף הביתה? במה אני אינטרסנט? לקחתי     :מיכלס גילמר 
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אתה לא שייך בכלל לקואליציה. אני הייתי מוציאה  :גב' קניסטר כוכבה

  אותך. 

  

  תוציאי אותי.     :מיכלס גילמר 

  

  הייתי מוציאה אותך מהקואליציה.  :גב' קניסטר כוכבה

  

.     :למר ישראל ג   די, כוכבה, די

  

  כוכבה, את לא מבינה בכלל על מה מדברים איתך.     :מיכלס גילמר 

  

  אתה מבין, אתה מאוד אינטליגנט.  :גב' קניסטר כוכבה

  

..     :מר ישראל גל   ירון, השאלה שלך סתם.

  

היא רוצה שאני אהיה באופוזיציה, ואני אהיה     :מיכלס גילמר 

  בקואליציה על אפה ועל חמתה. 

  

  ישראל, אתה מוכן להמשיך?   ו"ד אלונה בומגרטן:ע

  

פי 2017- עם כל הכבוד, הטיל כתף הזה גרם ב    :מיכלס גילמר  , על 

 . ..   הנתונים שהוצגו

  

..    :עמי כחלוןמר  ג. .. המפלגה שלך, אתה דמגו .  

  

  די, נו עמי.     :מר ישראל גל
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.    :מיכלס גילמר    הראש מפלגה שלך הוא מצוין

  

  רוך, ברוך ה'. ב   :עמי כחלוןמר 

  

  כן, כן.     :מיכלס גילמר 

  

תראה כמה הוא עשה. אני אשלח לך את זה בווטסאפ.    :עמי כחלוןמר 

  מהחיילים עד לא יודע עד מה. 

  

אני מדבר על ראש המפלגה שלך? אני מדבר על התקציב     :מיכלס גילמר 

  של המתנ"ס. 

  

  ברור.   :עמי כחלוןמר 

  

  זה הכל.     :מיכלס גילמר 

  

לי מהנוער', תראה מה אתה    :מי כחלוןעמר  הוא אומר לך 'אל תוריד 

  עונה לו. 

  

..     :מיכלס גילמר  . לו מהנוער. אני   אני לא אוריד 

  

תגיד לו שאתה לא תוריד מהנוער, נראה אותך גבר. למה    :עמי כחלוןמר 

'כן, ירון   , אני לא אוריד לך מהנוער'. אתה הולך הפוך על הפוך? תגיד 

  

  מאיפה אתה רוצה שאני אוריד?    :ילמיכלס גמר 

  

  אתה הולך הפוך על הפוך.  :גב' קניסטר כוכבה
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כן     :מיכלס גילמר  גאון גדול, ממה להוריד? מההנחות? נפתלי לא מו אתה 

  שאני הוריד מההנחות. 

  

  אתה דמגוג.    :עמי כחלוןמר 

  

ג?     :מיכלס גילמר    אני דמגו

  

  יקים שיש במועצת העיר. אתה אחד האנשים הכי מצח   :עמי כחלוןמר 

  

  תסתכל על עצמך לפני שאתה פותח את הפה.     :מיכלס גילמר 

  

  די.     :מר ישראל גל

  

אני לא רוצה להעליב אותך. טיל הכתף הזה גרם לאובדן     :מיכלס גילמר 

פי הנתונים2017- הכנסות במתנ"ס ל    - , על 

  

ה...    :עמי כחלוןמר  יודע לנהל אותו, זה    אתה לא 

  

  אני לא יודע לנהל אותו, תפטר אותי. מה בעיה?     :ס גילמיכלמר 

  

  די, שקט.     :מר ישראל גל

  

הנה, היא רוצה להוציא אותי. אני גם לא מנהל אותו. יש     :מיכלס גילמר 

  לי מנכ"ל. 

  

  שקט, נו די. יאללה.     :מר ישראל גל
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על     :מיכלס גילמר  על פי הנתונים שהציגו בהנהלת המתנ"ס בשבוע שעבר 

לגירעון של י עוד ₪.  850,000די המנכ"לית, הפגיעה בהכנסות תגרום  זה לפני 

ב. ₪  400,000 גירעון צפוי של פעילויות שאישרנו שהן מותנות בקבלת תקצי

לנו אחרים ל₪  200,000אנחנו כנראה נקבל, ₪  200,000 חודשים,  3א יודע. נשאר 

בנתונים האלה, למרות  אנחנו לא מסוגלים לקצץ בפעילויות האלה, והמתנ"ס צפוי

על וזה מבורך, ₪ שקיבלנו חצי מיליון  עשוי, אם אנחנו לא נשתפר, לגמור את הזה, 

  פי התקציב שאושר, בגירעון. 

  

  כמה?     :יהודה מעייןמר 

  

  תעשה חשבון.     :מיכלס גילמר 

  

  הוא אומר. ₪  300,000    :מר ישראל גל

  

יודע, ₪.  300,000בערך     :מיכלס גילמר  יכול להיות שאני אופתע. אני לא 

ל , יש 2018- וצריך להביא בחשבון, בלי קשר לצעקות של מר כחלון, שהמתנ"ס 

   - 2.2- קיטון בהכנסות הצפויות שלו מהצהרונים ב

  

  זה לא קשור.  2018אבל     :מר ישראל גל

  

   - רק שנייה, אבל כבר עכשיו    :מיכלס גילמר 

  

נו    :מר ישראל גל   . ציזר שאל את זה שבוע שעבר, 

  

שמר כחלון ילך לחשוב איך אני לא פוגע בנוער     :מיכלס גילמר 

 .. ה.   זה הכל. ובגמלאים ובכל 
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..    :עמי כחלוןמר  .. מנהל. .  

  

  תמנה כמה מחברים שלך לתפקידים פה.     :מיכלס גילמר 

  

  אני אענה בקצרה.     :מר ישראל גל

  

ה    :מיכלס גילמר  ולו, נכנסים לסגירת הגירעון כ₪  500,000- ולכן 

. הם יצטרכו למצוא להם פתרון.  גופים שהם..   ובמתנ"ס אם יהיו 

  

אני אענה ככה. נכון לעכשיו, אין שינויים תקציביים     :מר ישראל גל

לו הנושא ייבחן, שוב פעם,  בתוך הנהלת המתנ"ס, זה לירון. גיל מילכס, אמרתי 

שמע את זה אמרתי את זה גם בוועדת הכספים, כמובן שזה חוזר שוב. ציזר אמר ש

גם כן, שאנחנו נבחן את הנושא הזה בחודש נובמבר, ואני מקווה שכולם ישנסו את 

.. כן, בבקשה.  .   המתניים, לראות איך עושים את זה כמה שפחות. אין ספק שיש כאן

  

  טירנה, זה זיצר היום?    :איציק ציזרמר 

  

.    :מר ישראל גל   זיצר וסיוון

  

  ה רוצה. סיוון, אני, מי שאת    :ר יעקב זיצרמ

  

ה   :איציק ציזרמר  , בא מסעיף הכנסות 32,000- וה 500,000- התוספת של 

. ולא מסעיף הוצאות.    הגדלתם את ההכנסות כדי לתת..

  

  אחד מהם זה הקטנת ההוצאות.     :ר יעקב זיצרמ
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השאלה שלי, אם אנחנו עכשיו בחודש ספטמבר, אתם    :איציק ציזרמר 

שר להגדיל את ההכנסות, ולא להקטין בטוחים שהתקציב כל כך מאוזן, שאפ

  הוצאות אחרות. 

  

ם     :ר יעקב זיצרמ תראה, אנחנו היום יודעים שבסעיף של השכרת נכסי

היתה הצלחה מאוד גדולה בביקורת ניכויים. תהיה לנו הכנסה נוספת. ובעיקר 

ניכויים של מס הכנסה על פני הרבה שנים. היתה הפרשה  היתה פה ביקורת 

ויכוחים בספרים. חשבנו  שההפרשה אפילו תהיה נמוכה ממה שנידרש. היו המון 

לידי כך בהלוך ושוב, משא ומתן מייגע מאוד עם אנשי מס  הכנסה, והצלחנו להגיע 

שהסכום הוא הרבה יותר נמוך ממה שישנה הפרשה בספרים. ולמעשה, יש לנו היום 

  שומות סופיות חתומות להרבה שנים אחורה עם מס הכנסה, ומשתחרר כסף נוסף. 

  

זה לא מה ששאלתי. שאלתי אם אתה בטוח שאותו כסף    :איציק ציזרמר 

א צריך אותו להוצאות אחרות. זאת אומרת, אנחנו מבורך שנכנס להכנסות, אתה ל

  מאוזנים חוץ מהפרויקט הזה? 

  

כדי להגדיל תקציב ₪  532,000אנחנו היינו צריכים כרגע     :ר יעקב זיצרמ

לנו...    מסוים. אי אפשר להגדיל מבלי לאזן את התקציב. יש 

  

  אפשר להקטין הוצאות, לא צריך להקטין הכנסות.    :איציק ציזרמר 

  

  מקורות.  2אבל לא צריך אם יש לנו     :יעקב זיצר רמ

  

  זאת אומרת, לא צריך? אתה אומר שההוצאות בסדר?    :איציק ציזרמר 

  

   - אני לא אמרתי, אני כרגע אומר    :ר יעקב זיצרמ
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  מה לא אמרת? אמרת.    :איציק ציזרמר 

  

לי     :ר יעקב זיצרמ  2הכל, כנגדם יש לי ₪  532,000הוצאות, של  2יש 

יודע בוודאות הכ נסות, אחת מהן זו ההכנסה מהשכרת נכסים, והשנייה אני כבר 

גדול עם מס הכנסה, וכתוצאה מזה אפשר להקטין את הסכום. היתה  שהיה הישג 

  מלחמה מאוד גדולה, ישראל חלק ממנה אפילו מכיר. 

  

טוב, אפשר לאשר את הסעיף? מי בעד? פה אחד, תודה     :מר ישראל גל

  רבה. 

  

  אני יכול ללכת, נכון?     :זיצרר יעקב מ

  

  יש את התב"רים עוד, אז תישאר.     :מר ישראל גל

  
ית  – 2017עדכון לתקציב הוחלט פה אחד לאשר   :החלטה אישור מענק עלי

אש"ח ואישור תוספת למתנ"ס עבור  32ליגה לקבוצת כדוריד ע"ס 

לאחר האישור. היתרה  80%העברה של ₪.  500,000פעילות על סך 

  ברת הנתונים הסופיים.לאחר הע

  פה אחד.    בעד

  
אישור התקשרות בחוזה בין עיריית קרית אונו להפועל ק. אונו (ע"ר)   .6

טה  להקמה והפעלת מבנה חוגים בבית ספר ורשה על פי נוסח החל

  המצורף. 

  

  . 6סעיף     :מר ישראל גל

  

עיריית קרית אונו להפועל     :מר גדי לייכטר אישור התקשרות בחוזה בין 



  אונו-עיריית קרית
  6.9.17מיום  17/59ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 

  

  45

פי נוסח ההחלטה קר ית אונו, להקמת והפעלת מבנה חוגים, בית ספר ורשה, על 

  שצורף לכם. 

  

מכרזים שלא  2בשעה טובה, אני רוצה להגיד, אחרי     :מר ישראל גל

הצליחו, מכיוון שבאביגדור ורשה התעכבו עם אולם הספורט, אנחנו בנינו אולם 

בטווח הקרוב לומים. אולמות בבית ספר ע 2ספורט ביעקב כהן, אנחנו בונים 

שנים הקרובות, לא נראה שיהיו מספיק משאבים  5,6,7- אביגדור ורשה, לפחות ב

  לבנות אולם ספורט נוסף. אנחנו נשתדל, כן, אבל אנחנו עושים את הצפי התקציבי. 

אז בתיאום עם הנהגת ההורים, עם הנהלת בית הספר, דובר על בניית חדר חוגים, 

, שיהיה בבוקר עד הצהריים לטובת בית BOTתו בעסקת ואנחנו החלטנו להוציא או

'ודו, קרבות מג ע וכדומה, זו העסקה הספר, ואחרי הצהריים יעמוד לחוגי ספורט, ג

שכאן. אנחנו מקווים שבשנה הבאה יהיה גם לבית ספר אביגדור ורשה, וגם פעילות 

. זה שזכה, הוא גם מנהל פה ה רבה מאוד חוגית, שדרך אגב, חלקה הגדול, הזכיין..

.. אולם ספורט לפעילות בית הספר ולפעילות  חוגים כאלה, יהיה להם מתקן ראוי.

  החוגים. 

  

ירון .?  BOTלמה לא לעשות   :מר יעקובי    גם לאולם ספורט..

  

  לא, כי אולם ספורט זה עסק יקר.     :מר ישראל גל

  

ירון   . BOTאבל יש כאלה שמוכנים לעשות   :מר יעקובי 

  

  אולם ספורט? תביא אותם.     :מיכלס גילמר 

  

. הנה, יהודה     :מר ישראל גל לי, על השקעה של.. תביא אותם. תאמין 

... הוא לא היה מוכן להצטרף. מוכן שאנחנו נממן.    מעיין צוחק. 
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ירון .  :מר יעקובי    לא יודע, בטלפון הוא אמר לי שכן

  

  טוב, מי בעד מי נגד?    :נפתלי כהןמר 

  

  לי כמה. רגע, יש     :מיכלס גילמר 

  

  מיליון?  5מיליון,  10אולם ספורט כמה זה,     :יהודה מעייןמר 

  

ירון   . 13  :מר יעקובי 

  

היום. אתה רוצה, אני אציע? אתה צריך ₪ מיליון  13-14    :מר ישראל גל

 10-12, ולעירייה עוד איזה 15:00לתת אותו לבית הספר עד אחרי הצהריים עד 

גיל. פעמים בשנה, וחוגים שאחר כך אתה  .. כן,    חייב לסבסד אותם.

  

 - ייכתב, במקום המילה 'בכלל',  6.4אני מבקש שבסעיף     :מיכלס גילמר 

  'ספורט'. 

  

  בסדר.     :מר גדי לייכטר

  

הוא לא רוצה שלמעשה יהיה בלט ומחול ודברים כאלה.     :מר ישראל גל

גם דובר איתם, זה בסדר.  גם דובר, זה לא שזה לא דובר. זה    כי זה 

  

, יש לאקונה בהסכם. ההסכם נותן כיסוי של 10.2.4סעיף     :יכלס גילממר 

', אלא אך ורק  ביטוי צד ג' לתקופת הבנייה, והוא לא נותן כיסוי לביטוחי צד ג

הו  לביטוחי אחריות מקצועית לתקופת ההפעלה. כלומר, אם מדריך יעשה מש

לא ומישהו ייפצע מזה, זה יהיה מכוסה באחריות המקצועית צד ג' רגיל , שהוא 
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  אין. במסגרת אחריות מקצועית 

  

ירון   מה, אם אני כהורה מגיע אני לא מבוטח.   :מר יעקובי 

  

  . 10.2.4תסתכל על סעיף     :מיכלס גילמר 

  

ירון   יש לך תשובה או שצריכים לבדוק את זה.   :מר יעקובי 

  

???:      .. .. אישור של.   זה הכל.

  

.עברתי גם על הנספח אז התפלק לכם,מה לעשות    :מיכלס גילמר 

לא כתוב שהביטוחים של היזם הם ביטוחים ראשוניים,  10.3הביטוחי. גם בסעיף 

לי, שנייה.  עוד משהו אחד נדמה    אבל זה מופיע כן בנספחים, אז... את זה. רגע, יש 

  

  גיל.    :נפתלי כהןמר 

  

  מה?     :מיכלס גילמר 

  

  אתה לא צריך לטוס היום?    :נפתלי כהןמר 

  

עין הרע.     :ס גילמיכלמר  לי    הייתי. ישראל הוציא 

  

  הלכה העסקה ברודוס, כן.     :מר ישראל גל

  

  רגע, זה מבנה יביל או מבנה קבוע?     :יהודה מעייןמר 

  

  זה מבנה קל, אבל קבוע.     :מר ישראל גל
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  זאת אומרת, לא יהיה שם אולם ספורט?      :יהודה מעייןמר 

  

  יהיה.     :מר ישראל גל

  

  . 12X12איזה אולם ספורט? זה     :למיכלס גימר 

  

. מבית הספר, לבית הספר הזה לא     :יהודה מעייןמר  האזור הזה בעצם..

 .   יהיה..

  

  אם יהיה לנו כסף, העניין הזה הוא פירוק מהיר מאוד.     :מר ישראל גל

  

יש לי קודם כל כמה שאלות, שכולכם כנראה הבנתם,    :איציק ציזרמר 

עירונית אבל אני לא הבנתי. קודם כ ל, צריך נוהל הקצאות פה? אנחנו נותנים קרקע 

  לבן אדם שיבנה על אולם שהוא שלו. 

  

לו, דני. זה לא הקצאה, זה     :מר ישראל גל   . BOTתסביר 

  

על BOTשנייה, מה זה    :איציק ציזרמר  ? אתה נותן לבן אדם מבנה בכספו 

עירייה.    שטח 

  

מו הקאנטרי, בדיוק כמו כבדיוק  BOTלא, לא, זה עסקת     :מר ישראל גל

  מעונות הסטודנטים. 

  

  הבנתי, אז לא צריך נוהל הקצאה?    :איציק ציזרמר 
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  אבל צריך אישור משרד הפנים.    :מר ישראל גל

  

יודע. אני לא חכם כמוכם.    :איציק ציזרמר    בסדר, שאלתי, אני לא 

  

  כן, אישור משרד הפנים.     :מר ישראל גל

  

לענות כולם ביחד, שאלתי משלם ארנונה? לא האם הוא    :איציק ציזרמר 

  האם הוא משלם ארנונה. 

  

  למה שלא?     :יהודה מעייןמר 

  

  כי הוא לא מחזיק מלא.     :מיכלס גילמר 

  

  הוא לא מחזיק מלא.     :מר ישראל גל

  

???:      .. .. דייר בנכס, אז הוא לא מחויב. .  

  

.     :מיכלס גילמר    אבל שכחתי להגיד מקודם..

  

  חשמל יש.     :גל מר ישראל

  

  לא מחויב בארנונה, הבנתי, בסדר.    :איציק ציזרמר 

  

  אבל לא הכנסתם שהוא משתתף בהוצאות חשמל.     :מיכלס גילמר 

  

  אגב, אף אולם ספורט לא משלם היום ארנונה.     :מר ישראל גל
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  הכנסתם שהוא משלם חשמל.לא     :מיכלס גילמר 

  

י טוב או לא טוב. שאלתי רק אם אני רק שואל, לא אמרת   :איציק ציזרמר 

  הוא משלם. 

  

. על הילדים     :מר ישראל גל . חוגי הספורט בקרית אונו בסופו של דבר.

  שלנו. 

  

עוד לא הבעתי את דעתי, שאלתי רק אם הוא משלם. מי    :איציק ציזרמר 

  זאת האגודה הזאת שזכתה אחרי מכרז שלישי, והיחידה שהגישה והיחידה שזכתה. 

  

  הג'ודו שעושים פה ביעקב כהן.     :למר ישראל ג

  

  מי אלו? לא מכיר.    :איציק ציזרמר 

  

לו? מי החבר'ה שם? אני לא     :מר ישראל גל יש רן ידגר ואיך קוראים 

  זוכר. 

  

  רן ידגר זה אחד שהוא שופט ג'ודו ידוע?    :איציק ציזרמר 

  

ג'ודו. הוא מאמן פה את יעקב כהן, והשני,     :מר ישראל גל ך כן, שופט  אי

  קוראים לאנשים שם? דרור, הולה. 

  

  רן ידגר.     מר דרור צבן:

  

...    :איציק ציזרמר    זה שופט בינלאומי
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אני מכיר אותו טוב, אני יכול להגיד לכם, יודעים את     :יהודה מעייןמר 

  העבודה. 

  

  יודעים את העבודה, הפועל קרית אונו.     :מר ישראל גל

  

זו עמ   :איציק ציזרמר    ותה שנפתחה רק לפני שנתיים.דרך אגב, 

  

  אם יש להם כסף, שייבנו, מה אכפת לי.     :מיכלס גילמר 

  

  סתם.    :איציק ציזרמר 

  

  שנים.  6הוא כבר עובד פה בעיר     :מר ישראל גל

  

ב   :איציק ציזרמר  . זה שהוא עובד 2015- העמותה שאיתה חתמתם, נפתחה 

ני מבין שבונים מבנה שהוא לא שנים, זה יכול להיות, אני לא אמרתי שלא. א 6פה 

  ?₪מיליון  1מ"ר, שעולה כנראה  170מבנה יביל, שהוא מבנה קבוע קל, של 

  

   ₪.  800,000כן, בערך     מר דרור צבן:

  

וזה נבנה על השטח של אולם ₪.  800,000אוקיי.    :איציק ציזרמר 

ר הספורט? אז עכשיו אני אגיד כמה מילים. מי שעושה חישוב מהיר, אתה אומ

החזר ההשקעה, כי הוא קיבל את ₪, מיליון  1אני עשיתי חישוב לפי ₪,  800,000

למ"ר שהוא מקבל ₪ ומשהו  30שנה ללא ארנונה, זה משהו כמו  12- המבנה הזה, ל

שנה. וואלה, עסקה כלכלית מעולה. אני לא  12- ל₪ ומשהו  30- שכירות וארנונה ב

ומשהו בשנה. נראה לי ₪  30- ב מכיר מישהו בקרית אונו שמשלם ארנונה ושכירות

ין  12- מה זה זול. עכשיו הוא קיבל הבטחה ל שנים, כאשר השאלה של יהודה מעי

שנים  3- ישראל, רק שתדע שיש מגבלה, שב –לישראל, מה יהיה עם אולם הספורט 
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תה לא יכול לגעת בו לפי הראשונות אי אפשר לגעת בו,גם אם יהיה לך כסף, א

לו תוך החוזה. אחרי זה אתה יכו יום שאתה רוצה לפנות אותו, אז זה  90ל להודיע 

ו 3אומר  עוד שנה  3- שנים  חודשים. ואם תתחיל גם לבנות אז את האולם, ייקח 

שנים הקרובות, לבית ספר אביגדור ורשה לא יהיה אולם.  5- בנייה. זאת אומרת, ב

ה שהכסף אולמות, אני מבין את ז 100ולדעתי, ואני מבין ישראל שאין כסף לבנות 

בקלות, אז הוא בטח ₪ לא יושב פה למטה. אבל כמו שזיצר יודע להביא חצי מיליון 

שאנחנו  שאנחנו שמים לעצמנו רגל, הלאולם. ואני חושב שזו מגבל₪ מיליון  5יביא 

  שנים לא יהיה אולם בבית ספר אביגדור ורשה.  5 –בעצם אומרים 

  

  אני אענה על זה בצרה.     מר אילן מזרחי:

  

ל,    :איציק ציזרמר  תענה אחרי זה. אני אומר שאנחנו שמים לעצמנו רג

ם  –ובעצם אומרים לתושבי עבר הירדן והסביבה  לא יהיה לכם אולם ספורט. א

ונבנה, אז אנחנו  3- שנים וה 3- נחליט שאנחנו כן רוצים לבנות אחרי ה חודשים 

לו מקום אחר, ו כל זה על מבטיחים או להעביר את המבנה למקום אחר, או לתת 

ם  9חשבוננו, או הבטחה לעוד  .. מתי נעשה, שהוא יעשה את החוגי שנים, ואמרת.

 , יודעים איזה אולם נבנה, איזה חדרי חוגים יהיו האלו באולם הזה, בלי שאנחנו 

בוא נבנה את ₪,  800,000ומי יפעל בו. ולדעתי, בשביל פקקטה סליחה על המילה 

נשכיר את זה, נחזיר את זה דרך השכרת זה אנחנו. נשלוט בזה, נחליט אנחנו, 

  ₪.  800,000הכסף. לא צריך טובות מאף אחד בשביל 

  

טוב. קודם כל בוא נתחיל ככה. קודם כל, כל לוחות     :מר ישראל גל

הזמנים, כמו שנאמר בשקיפות, נעשו בשקיפות מלאה עם ועד ההורים של בית 

שנים  5- להם ברור שבהספר. יודעים את הדברים האלה. ובסופו של יום, היה 

האלה, קשה מאוד לראות איך יהיה להם אולם ספורט, והפתרון הזה נעשה 

עיניים, כי אם אנחנו  לו בכיליון  עיניים. מחכים  לו בכיליון  במשותף והם מחכים 

גדי בלחש, נחכה שזיצר יארגן כסף בעוד שנה, שנתיים,  נחכה, איך אומר לי פה 
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שיש לנו לעשות בעיר, המון, לא מעט כמו שלוש, ונדחה דברים אחרים חשובים 

שנתיים - שאנחנו יודעים, ונתחיל תכנון בעוד שנה, שנתיים, שלוש, שזה עוד שנה

  שנים של עניין.  6שנים, יהיה להם  4תכנונו, ונתחיל לבנות אחר כך בעוד 

ונדים פה, ולכן, ואנחנו מכירים גם מכירי השכירויות שלהם גם בתוך  שנעים 

ואנחנו יודעים כמה זה החזר השקעה ייקח ה שפתחנו ביעקב כהן, פסיליטי החדש

עוד שאני לא כולל את כל הניהול בתוך זה.    לנו אם אנחנו נצטרך לעשות את זה, 

עירוניות, ופותר בעיות לבית הספר.  העסק הזה הוא עסק מהיר, יעיל, פותר בעיות 

ך ואני אומר, חבל לעצור, צריכים לתת לבית הספר שיהיה להם א ולם ספורט, צרי

להפעיל את הפעילות הזאת של החוגים כמה שיותר מהר. ולראיה, אם זאת הייתה 

 2אני מניח שהיו פה הרבה מאוד אנשים שקופצים. היו עסקה כל כך טובה, 

לנו מכרז עכשיו  לי, יש  מכרזים, ובסוף מכרז שלישי, והגיע מציע אחד ותאמינו 

   - למ"ר. אני לא רואה₪  40- ב לג'ימבורי שהשקענו בו מיליונים רבים,

  

  איפה?     גב' ארבל ליאת:

  

.     :מר ישראל גל . את הקומה השנייה מעל הגנים. אני לא רואה את ה.

בחברה הכלכלית במבנה אבן מכובד, שהעירייה בנתה אותו, כולל ארנונה, כולל 

 הכל. בסופו של יום, אנחנו צריכים לתת שירות לציבור. אם אנחנו נבוא, גם נעמיס

עוד ארנונה וגם נעמיס את זה, זה ייפול על מחירי החוגים של הילדים שלנו, על 

הדברים האלה בנוסף. אני שמח מאוד שבממלכה הכלכלית, אנחנו צריכים לשאוף 

ם  –שיהיה מקום לבית ספר, ג'  - מחירי החוגים ירדו, ב' –א' - ש שיהיה מקו

  לפעילות. 

  

 יה או השלישית להחמיר בעודאיציק, פורסם בפעם השני   :עמי כחלוןמר 

 ..   מקומות.

  

  השאלה איפה פורסם, זו השאלה. אני לא שמעתי על זה.    :איציק ציזרמר 
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  איפה זה פורסם?     :מר ישראל גל

  

פעם ראשונה שאני רואה את זה פה. אני לא ראיתי שום    :איציק ציזרמר 

.. אבל לא רא   יתי שום פרסום. פרסום. לא שהייתי ניגש, כי אני לא בדיוק מפעיל.

  

  הנה, יש לך פרסום עכשיו, תראה.     :מר ישראל גל

  

זה פורסם גם במודעות הרגילות שאנחנו מפרסמים     מר דרור צבן:

. פרסום למודעה גדולה בידיעות.  .. ספציפי..   מכרזים, וגם.

  

  יותר מזה?     :מר ישראל גל

  

רוצה דווקא בתוך הרצון כן להרחיב את המעגל. אני     מר דרור צבן:

.. הפעילות שלו...   לומר פה משהו, המבנה הזה.

  (מדברים ביחד) 

.     :מר ישראל גל   ידיעות אחרונות..

  

ירון   גם באינטרנט ראיתי.   :מר יעקובי 

  

.    מר דרור צבן:   המבנה הזה, המגבלה שיש, בגלל הדרישה..

  (מדברים ביחד) 

  דרור, סליחה, לא שומעים אותך.    :נפתלי כהןמר 

  

לא     בן:מר דרור צ גדול ו בגלל הדרישה של בית הספר לקבל אולם אחד 

חדרי חוגים, זו מגבלה שהיא על מפעילים, בעצם הוציאה הרבה מפעילים מהיכולת. 

  פנו אלינו אנשים, דיברו איתנו. 
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  שרצו חדרים קטנים.     :מר ישראל גל

  

לנו לחלק את זה ל    מר דרור צבן: 'אין בעיה, אבל תנו  . אמרנו 2- אמרו  '

ניידת זה לא עובד, אני חייב ל 'לא, מחיצה  'אוקיי, תשימו מחיצה ניידת', אמרו  הם 

. 2- לבנות את זה פיזית ל . , ואז זה לא נותן את המענה שבית הספר צריך. מראש זה.

ה  אנשים, בגלל זה גם היה צורך בפרסומים חוזרים. בסופו של יום גם המבנה הז

  הוא רכוש של העירייה. 

יודע איך  3ה ובאמת בעוד זאת אומרת, שבמיד שנים תתחיל שם בנייה, ואני לא 

שנים העירייה בעיקרון יכולה  3שנים, אבל בעוד  5- הגעת כאילו לעניין של ה

  להתחיל לבנות שם את האולם. 

  

. כמה זמן בנייה של אולם ספורט? ותראה שאנחנו 3.3   :איציק ציזרמר 

ל   שנים.  5- מגיעים 

  

  זה בכל מקרה זמן. אבל בנייה     מר דרור צבן:

  

  נכון.    :איציק ציזרמר 

  

ה,     מר דרור צבן: רגע, שנייה. הדבר הזה הוא נשאר רכוש של העיריי

  והוא יכולה להעמיד אותו בשכונה אחרת או במקום אחר ולעשות בו שימוש. 

  

  מה, אפשר להרים ולהזיז אותו?    :איציק ציזרמר 

  

  נה פריק. כן, אפשר לפרק אותו, זה מב    מר דרור צבן:

  

  כן, זה מבנה פריק.     :מר ישראל גל
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  ודאי שיש עלות.     מר דרור צבן:

  

  אתה לא מנהל ויכוחים.    :מר ישראל גל

  

אבל העירייה מקבלת פה נכס לשימוש. בית הספר מקבל     מר דרור צבן:

 .. .. החוגים אחרי הצהריים היא בסוף. ה.   מקום לעשות בו פעילויות, וגם 

  

אתם עשיתם בדיקה כלכלית  כמה יעלה לנו להשקיע    :איציק ציזרמר 

ולהשכיר אותו אחרי צהריים? ואני אומר לך שאם תעשה, אם לא ₪  800,000

אני אומר לך, אני ₪,  300,000בשביל ₪.  300,000, 50%נרוויח מזה, נגיד שנפסיד 

רוצה מבנה של העירייה, שהיא שולטת בו, שהיא מחליטה בו, והיא קובעת, והיא 

  יזם. ₪  300,000ז אותו והיא תעזה. אני לא צריך בשביל תזי

  

  ולשים אב בית ולתחזק אותו.     :מר ישראל גל

  

  כמובן.    :איציק ציזרמר 

  

ירון אי אפשר למצוא מקום  נגיד שהוא  –שתי שאלות. אחת   :מר יעקובי 

 ?.   לא על אותו מקום שאמור להיות..

  

  הו, גם תשובה טובה.    :איציק ציזרמר 

  

ירוןמ ..   :ר יעקובי    שנוכל לבנות אחרת את האולם, ולא להפסיד את ה.

  

  אני אענה לך בקצרה.     :מר ישראל גל
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ירון לי גם על השאלה השנייה. ואם אנחנו נותנים להם   :מר יעקובי  ותענה 

ם  בלי ארנונה, האם אנחנו יכולים להגביל אותם במחיר מקסימום שהם יכולי

  לקחת מהילדים? 

  

אי אפשר לתת ארנונה. אנחנו לא גובים מחוגי ספורט     :גל מר ישראל

 ..   ארנונה בשום.

  

ירון לא, אני אומר, אבל לקבוע להם מחיר מקסימום, מחיר   :מר יעקובי 

  מפוקח. 

  

מחיר מקסימום נקבעים פה היום המחירים שיש לנו     :מר ישראל גל

.. בתוך אולם יעקב כ לנו. ניר שהוא אחר, יש  הן שהוא אחר. ג'ודו בבית ספר 

  המחירים הם נקבעים, וככל שאנחנו נעמיס מטלות, רק ניאלץ להעלות. 

לגבי המיקום, יש מקום אחד למגרש ספורט, הוא נעשה בתיאום עם הנהלת בית 

לו  יוכ ונגיש, גם שהם  הספר והנהגת בית הספר. הם רוצים את זה שזה יהיה קרוב 

  להשתמש. נכון הם היו שם? יחד איתו. 

  

..     צבן: מר דרור   אחרת זה לא ישמש.

  

  אחרת זה לא ישמש אותם, זה הכל.     :מר ישראל גל

  

ירון   אין איזה מקום שאפשר לתת להם?   :מר יעקובי 

  

לא, אין. אז לא צריך את זה. אז באמת, אם אנחנו לא     :מר ישראל גל

  עושים את זה בבית ספר, לא היינו עושים. 

  

ירון   ברור לי.   :מר יעקובי 
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עם הנהגת ההורים של בית הספר ועם כולם. טוב, מי     :שראל גלמר י

  בעד לאשר את ההסכם? 

  

בעד: נפתלי, דאלי, ירון, גיל, ליאת, אלונה, כוכבה, עמי     :מר גדי לייכטר

  וישראל. 

  

  מי נגד?     :מר ישראל גל

  

.    :מר גדי לייכטר   אין

  

  מי נמנעים?     :מר ישראל גל

  

  בעה. נמנעים, האר    :מר גדי לייכטר

  

  תודה רבה.     :מר ישראל גל

  
התקשרות בחוזה בין עיריית קרית אונו הוחלט ברוב קולות לאשר   :החלטה

להפועל ק. אונו (ע"ר) להקמה והפעלת מבנה חוגים בבית ספר ורשה 

 על פי נוסח החלטה המצורף. 

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

  ה קניסטר, אלונה בומגרטן, ליאת ארבל,  עמי כחלון. כוכב

     )0(   נגד

.   )4( נמנע   איציק ציזר, יהודה מעיין, אתי כהן, איילת דן

  
) עבודות ביה"ס ורשה קירוי + מבנה חוגים 3058אישור הגדלת תב"ר (  .7

זכיין המכרז).₪ מיליון  1ע"ס    (מקורות מימון 
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רו בוועדת הכספים, אפשר להביא את כל התב"רים שאוש    :מר ישראל גל

  את זה כמקשה אחת? 

  

  . 11עד  7מסעיף     :מר גדי לייכטר

  

ירון   שנייה, אני רוצה לגבי המקווה.   :מר יעקובי 

  

  איזה מספר?     :יהודה מעייןמר 

  

  בוא נוריד את המקווה שנייה, נשים אותו בצד.     :מר ישראל גל

  

ירון היה ברור שהמקווה פתוח לא, לא. אני רק רוצה שי  :מר יעקובי 

  לכולם. 

  

  ברור, איזו שאלה.    :נפתלי כהןמר 

  

  מה זה כולם?     :מר גדי לייכטר

  

ירון .   :מר יעקובי    היו מקרים בירושלים שלא נתנו

  

  נו, תפסיק.    :נפתלי כהןמר 

  

 2אני מצטער, ירון, אם אתה רוצה ללכת, תקשיב,     :מר ישראל גל

   המקוואות האחרות בקרית אונו.

  

ירון יוכל להיכנס?   :מר יעקובי    כל מי שמגדיר את עצמו כיהודי, 
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  בסדר גמור, תודה. אפשר להצביע? מי בעד?     :מר ישראל גל

  

  . 11עד  7- מי בעד סעיפים מ    :מר גדי לייכטר

  

ב   :איציק ציזרמר    בעצם.  6זה  7, 7- אנחנו נמנעים 

  

  לשים.  זה כאילו הכסף שהוא צריך 7סליחה,     :מר ישראל גל

  

  אנחנו נמנעים וכל היתר אנחנו בעד.  7   :איציק ציזרמר 

  

  . 4 –נמנע     :מר גדי לייכטר

  
) עבודות ביה"ס ורשה 3058הגדלת תב"ר (הוחלט ברוב קולות לאשר   :החלטה

ון  1קירוי + מבנה חוגים ע"ס  זכיין המכרז).₪ מילי   (מקורות מימון 

גיל מיכלס, ירון יעקב  )9(  בעד גל,  ,        ישראל  י, משה דאלי, כהן נפתלי

  כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן, ליאת ארבל,  עמי כחלון. 

     )0(   נגד

.   )4( נמנע   איציק ציזר, יהודה מעיין, אתי כהן, איילת דן

  

  ₪.  250,000- ) כיתות אקוסטיות ב3067אישור הגדלת תב"ר (  .8

  

9.   ) ן  1.3) ע"ס 3023אישור הגדלת תב"ר מקווה ברח' הרצל  . מיליו ₪

  (מקווה נשים+גברים).

  

. 2לבניית ₪ מיליון  3אישור תב"ר ע"ס   .10 ילדים בעבר הירדן   גני 
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₪  1,365,694הקטנת מקורות טוטו ע"ס  –עדכון תב"ר אולם עלומים   .11

  והגדלת מקורות  העירייה, היטלי השבחה.

  

  , פה אחד. 11עד  8מסעיף     :מר גדי לייכטר

  

  ? סליחה, לא הבנתי. 6- ה נמנעים, בבמ   :נפתלי כהןמר 

  

  . 7- ב    :ר יעקב זיצרמ

  

.  7- וגם ב 6- גם ב    :מר גדי לייכטר   הם נמנעו

  

ות 3067הגדלת תב"ר (לאשר  פה אחדהוחלט   :החלטה             ) כיתות אקוסטי

 ₪.  250,000- ב

  פה אחד    בעד

  

ע"ס ) 3023הגדלת תב"ר מקווה ברח' הרצל (לאשר  פה אחדהוחלט   :החלטה

 (מקווה נשים+גברים).₪. מיליון  1.3

  פה אחד    בעד

  

ון  3תב"ר ע"ס לאשר  פה אחדהוחלט   :החלטה גני ילדים  2לבניית ₪ מילי

.  בעבר הירדן

  פה אחד    בעד

  

הקטנת מקורות  –עדכון תב"ר אולם עלומים לאשר  פה אחדהוחלט   :החלטה

 השבחה.והגדלת מקורות  העירייה, היטלי ₪  1,365,694טוטו ע"ס 

  פה אחד    בעד
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  . 2018אישור תבחינים לתמיכות הספורט לשנת   .12

  

  אישור תבחינים לאגודות הספורט. מי בעד?     :מר ישראל גל

  

על    :איציק ציזרמר  רגע, שנייה, אני רוצה רק להגיד מילה אחת 

התבחינים. ממה שהבנתי בוועדת הכספים, וחבל נפתלי שאתה לא מציין שהייתי 

ספים, ועוד השלמתי לך קוורום, והגעתי לפניך. תגיד מילה טובה בוועדת הכ

  לפעמים, מה יש? 

  

..     גב' ארבל ליאת:   המשאית עם המדליות.

  

יופי, נפלא.    :איציק ציזרמר    מצוין, 

  

..     :מר ישראל גל ל.  5לא, הוא אפילו הסכים שהוא שמע שגיל בדרך 

 ..   דקות.

  

עוברת ועדת כספים, לא הייתה  אם לא אני, לא הייתה   :איציק ציזרמר 

נאמר לי בישיבה  –דברים. אחד  3ישיבה. יש לי שאלה אחת, אני מעריך מאוד 

שהתבחינים לא השתנו. זאת אומרת, השתנו נקודות בפנים, תלוי באגודות, אבל 

התבחינים שנבדקים לא השתנו. שנית, יפה מאוד שעיריית קרית אונו מחליטה 

. אבל לדעתי, נוצרה פה 1.48- ל 1.1- לה את התקציב מכסף לספורט, ומגדילהוסיף 

, 490איזושהי בעיה בין האגודות. יוצא מצב שאגודת כדוריד שהיא בליגת העל עם 

ואגודת כדורגל שהיא בליגה ב', שאני כל השנים תמכתי ורציתי וגם היום אני 

 6תכפילו זה ₪.  400,000שנה שם שם  15שנה חבר מועצה, אני  15רוצה. אני 

זה אולם הספורט של אביגדור ורשה. אני בעד שתהיה קבוצה בוגרת, אני ₪, מיליון 



  אונו-עיריית קרית
  6.9.17מיום  17/59ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 

  

  63

₪,  400,000רוצה קבוצה בוגרת. אבל אי אפשר לשים כל שנה, שנה אחרי שנה 

גדל ל   בלי תוצאות. זאת אומרת, אנחנו נשארים בליגה ב'. ₪  450,000- ועכשיו זה 

  

ירון   כדורגל?   :מר יעקובי 

  

  נבחרת ישראל זה רק עולה. ב    :מר ישראל גל

  

  כן, זה נכון, נבחרת ישראל הרבה יותר טובה.    :איציק ציזרמר 

  

ליגה.    :נפתלי כהןמר    אולי נמנה אותך מנהל, תעלה אותם 

  

  ציזר, אין ספורט במדינה הזאת. יש דרדלה. מה לעשות.   עו"ד אלונה בומגרטן:

  

אנחנו מבינים שאין אז אולי צריכים לקחת החלטה, אם    :איציק ציזרמר 

ליגה בכדורגל.    ספורט, ואנחנו לא מצליחים בכסף הזה לעלות 

  

  נו, אז מה אתה רוצה, שכולם יהיו לוחמי סייבר?   עו"ד אלונה בומגרטן:

  

שנייה, ואנחנו רוציםי קבוצת בוגרים, אנחנו רוצים    :איציק ציזרמר 

ליגה ב', מה זה משנה קבוצת בוגרים. אז יכול להיות שאם אנחנו גם ככה נשארים ב

  ? 11או מקום  4אם נגמור מקום 

  

  לא, אבל ציזר, תקשיב.   עו"ד אלונה בומגרטן:

  

רק שנייה, ניקח חלק מהכסף הזה, ונשקיע באגודות    :איציק ציזרמר 

  ספורט אחרות. 
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ירון   לתת לנוער.   :מר יעקובי 

  

  ונשקיע באגודות ספורט אחרות.    :איציק ציזרמר 

  

י   אגודות הנוער.   :רוןמר יעקובי 

  

כמו השחייה, כמו הכדוריד, כמו הכדורסל שאפילו    :איציק ציזרמר 

גת  1986- מגיעים לעסקים עד לליגה ארצית, שהרבה שנים לא היינו. מ היינו בלי

העל. והגיע הזמן אולי להבין, שהכדורגל, עם כל הכבוד שלו, גם נבחרת ישראל, 

צאות, ואת הכסף הזה נפנה לאגודות ספורט וכנראה גם בקרית אונו, לא מגיע לתו

  אחרות. 

  

  כמה ילדים, כמה אנשים יש בכדורגל?     :יהודה מעייןמר 

  

  כמה ילדים?    :איציק ציזרמר 

  

  ילדים...     :יהודה מעייןמר 

  

..    :איציק ציזרמר    אני מעריך.

  

  הבעיה אבל זה לא הילדים.     :מיכלס גילמר 

  

ירון    .90 ת לכדורגללפי ההתאחדו  :מר יעקובי 

  

..    :איציק ציזרמר    כל הבוגרים.

  

.. אפילו ציזר יצחק...     :מר ישראל גל נו, באמת.   איי, איי, 
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ירון   זה מה שההתאחדות לכדורגל אומרת.  ?מה לעשות  :מר יעקובי 

  

  עזוב את ההתאחדות לכדורגל.     :יהודה מעייןמר 

  

ירון   זה מה שרשום בהתאחדות.   :מר יעקובי 

  

  ילדים?  90   :י כחלוןעממר 

  

ירון   בהתאחדות.   :מר יעקובי 

  

עוד בית ספר  20קובצות, כפול  13יש    :איציק ציזרמר  שחקנים, ויש 

יודע בדיוק.  600- ל 500ארסנל וביחד לדעתי בין    לפחות, לא 

  

ירון   אבל בהתאחדות הם לא רשומים.   :מר יעקובי 

  

  כיתות רשומות.  13בל ארסנל לא רשום בהתאחדות, א   :איציק ציזרמר 

  

לנו כסף. מה שעולה לנו, זה הקבוצות     :מיכלס גילמר  הילדים לא עולים 

  הבוגרות. 

  

ירון לילדים.   :מר יעקובי    להוסיף 

  

ט, אני אוהבת זה נורא. אנחנו הרי שנינו אוהבים ספור  עו"ד אלונה בומגרטן:

  יותר כדורסל. 

  

  אני רוצה להגיד משהו.     :יהודה מעייןמר 
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  היא מדברת אבל.     :מיכלס גילמר 

  

.. תשמע ציזר, אני בתור רגע, רגע.   עו"ד אלונה בומגרטן: אתה במים, אנחנו ב.

ם  2- אמא ל ספורטאים, אני אומרת לך שהקטע של הספורט הוא דבר מאוד חשוב ג

ע,  6למצוינות בלימודים. במקום ללכת לקניונים, הם מתאמנים  פעמים בשבו

נים, יש להם תרבות אחרת, אורח חיים אחר, ואורח חיים אוכלים בריא, לא מעש

ה  הרבה יותר טוב מהילד הממוצע שהולך ומסתובב סתם בקניונים. אם יש אחד כז

שרוצה לעשות ספורט, תאפשר לו. הקבוצות הבוגרות מושכות אותן למעלה. אין 

  - מה לעשות, אין לנו כאן

  

  על מה את מדברת.  שנה אלונה לא מושכות למעלה, 15   :איציק ציזרמר 

  

.. זה מקום ש    גב' אתי כהן:    - גם ה.

  

תפסיקי, את אומרת כל מה שהוא אומר. שתהיה לך פעם   עו"ד אלונה בומגרטן:

  אחת עמדה משלך, די. 

  

  וואי, אלונה.     גב' אתי כהן:

  

לי לדבר. כל מה שאתה  אומר   עו"ד אלונה בומגרטן: כל פעם היא לא נותנת 

. די.    היא..

  

  וכל מה שהוא אומר את לא אומרת תמיד?    :יק ציזראיצמר 

  

  כן, אני אומרת.   עו"ד אלונה בומגרטן:

  



  אונו-עיריית קרית
  6.9.17מיום  17/59ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 

  

  67

  את אפילו אל הבאת חומר, את לא יודעת על מה דנים.    :איציק ציזרמר 

  

  טוב.   עו"ד אלונה בומגרטן:

  

אין לך אפילו את החומר, את אפילו לא יודעת לפתוח.    :איציק ציזרמר 

   איזה סעיף אנחנו?

  

  אני באתי מבית משפט.   עו"ד אלונה בומגרטן:

  

לפני שאת יורדת עליה, תלמדי קודם כל את החומר. יש    :איציק ציזרמר 

  גבול. 

  

עכשיו אני רוצה להסביר לך דבר אחד. אני הבת שלי   עו"ד אלונה בומגרטן:

גבוהה. אבל היא משחקת עכשיו  בכיתה ב' משחקת כדורסל. אז מה? אז היא לא 

  ארצית. מה יש? זה לא ספורט טוב? בליגה 

  

..     :יהודה מעייןמר    בואו נחליט ש.

  

  תגידי, את רצינית בתגובה שלך?    :איציק ציזרמר 

  

  אז למה להרוס את הספורט?   עו"ד אלונה בומגרטן:

  

  את שמעת לרגע מישהו אומר משהו מילה על הספורט?    :איציק ציזרמר 

  

לנו הצטיינות. אתה אומר לא   עו"ד אלונה בומגרטן:   צריך כדורגל כי אין 

  

  שנייה, את מחזיקה תיק הספורט אם אני לא טועה.    :איציק ציזרמר 
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  כן.   עו"ד אלונה בומגרטן:

  

  רק אני אספר לך מה שאת יודעת.  אז   :איציק ציזרמר 

  

לא, לא, אל תעליב אותי. זה לא יעזור לך. תעליב את   עו"ד אלונה בומגרטן:

  הגברות שלך. 

  

תעשי לי ככה עם היד. שהכסף הזה הולך לקבוצות    :איציק ציזרר מ

לנוער. הנוער מבורך, הנוער משלם בעצמו, את שילמת  –הבוגרות  לא הולך בכלל 

לילדים שלך ואני שילמתי לילדים שלי, והכסף זה, זה שעושה את קבוצות הנוער. 

לנוער, הולך לקבוצות הבוגרים, שצריכים אותם . הבוגרים הכסף זה לא הולך 

  - מושכים

  

.   עו"ד אלונה בומגרטן:   צריכים אותם כדי למשוך, נכון

  

ויכוח בכלל. לא אמרתי לסגור קבוצות בוגרות, לא    :איציק ציזרמר  אין 

אמרתי כלום. רק אמרתי, שזה שעיריית קרית אונו החליטה בשנה הבאה להעלות 

, כאשר 2בל מספר את התקציב, יוצא מצב, שדווקא הכדורגל מק₪  300,000בעוד 

נוער ובנות ובנים  גדולים, וגם להן יש  אגודות אחרות, שיש להן הישגים יותר 

ומשחקים, ואני טועה, שצריכים רגע לבחון, האם אנחנו באמת רוצים להשקיע כל 

.  450,000שנה בקבוצת הבוגרים בכדורגל  ..₪  

  

  אני רוצה.     גב' ארבל ליאת:

  

  כך ליאת. כן, יהודה, ואחר     :מר ישראל גל
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אני לא רואה בקרית אונו איזה קו בנושא של הספורט.     :יהודה מעייןמר 

אורך הדברים, אין כיוון. אני לא שופכים כל פעם קצת מלח, שופכים, או סוכר, ל

עיריית קרית אונו בנושא הספורט בקרית אונו. לאן רוצים  יודע מה המטרה של 

ם.  17שנים,  7שנים,  6 להגיע? קבוצת הכדורגל אני שומעת ליגה ב', שנה, לא זזי

עולה, פעם יורדת.    קבוצת הכדוריד, גם כן פעם 

  

ירון   אבל בליגות הגבוהות.   :מר יעקובי 

  

ות     :יהודה מעייןמר  ולמה? כי אין לה מספיק תקציב. אז יכול להי

, הולכים על 2018שעיריית קרית אונו צריכה לקבל החלטה, שאנחנו הולכים בשנת 

לבסס להם את העסק. אני לא מהכדוריד, דרך אגב, ולא מהכדורגל ולא  הכדוריד,

לנו החלטה.  לנו פה שום החלטה של מצוינות בספורט, אין  בטיח, בסדר? אבל אין 

רק  גם התבחינים, אין להם כמעט שום קשר למצוינות. יש להם אולי קשר 

עוד דקה. אנחנו צריכים לעשות תכנית רב שנתית,  לכמויות. רגע, ישראל, תן 

  שמדברת, אני במקרה בתל אביב, בסדר? אז אני מכיר את העסק. 

  

  שנותנים כלום לספורט.     :מר ישראל גל

  

  כלום לספורט?     :יהודה מעייןמר 

  

  שנותנים כלום לספורט.     :מר ישראל גל

  

.. ₪, מיליון  25יש     :יהודה מעייןמר    נכון.

  

  קרית אונו, זה הכל. אני אומר, כלום לספורט ביחס ל    :מר ישראל גל

  

אבל תקשיב, ישראל, אתה לא שומע. גם כשנותנים     :יהודה מעייןמר 
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יודעים בדיוק אם רוצים לעשות  כלום, יש שם תבחינים מאוד ברורים. כלומר, 

 ..   הישגיות או רוצים לעשות רוחב. אני חושב שאנחנו צריכים.

  

  אני מסכים איתך.  –א'     :מר ישראל גל

  

  זה הכל.     :ןיהודה מעיימר 

  

אני חייב להגיד לך, אני מסכים איתך במאת האחוזים.     :מר ישראל גל

לי אי אפשר להגיש אני לא מבין בספורט. אבל המחלה של הספורט, ואת זה אני 

רוצה להגיד, במדינת ישראל, נובעת מהכשל הגדול הזה שאתם יצרתם אותו 

דברים,  2שקוראים לזה  באיגודים והבירוקרטיה והמשפטיזציה של מדינת ישראל

תבחינים שמשפיעים על המרכז של הטוטו ועל הרשויות אחר כך עם אותם 

  אקונומי. - דברים. לא אתם אשמים בסוציו 2אקונומי. אלה - קריטריונים, והסוציו

  

  אקונומי זה אתם. - סוציו    :יהודה מעייןמר 

  

ות כן, זה אנחנו. התבחינים זה אתם. מי שנוהג בשיט    :מר ישראל גל

  האלה, מראש לא מכוון למצוינות, מראש. 

  

., הכדורסל והכדורגל בתל אביב, הם     :יהודה מעייןמר  דרך אגב, ה..

  באותו לבל, שתבין.

  

  אני יודע.     :מר ישראל גל

  

  כמה נותנים לכדורסל? כמה מכבי מקבלת, אפס?      :???

  

.?     :יהודה מעייןמר  ל..   למה שיקבלו? ישלמו לכושים, 
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  עזוב, אנחנו יודעים שתל אביב לא נותנים כסף.     :אל גלמר ישר

  (מדברים ביחד) 

ה      :מר ישראל גל אגב, התפיסה של מצוינות, תקשיב, יהודה, אני רוצ

לנו אלופי  לתת דוגמא אחת, הסוציו אקונומי זו הדוגמא הכי קלאסית. אנחנו יש 

עוד לפני ישראל. להזכיר שגם ישרא ל הביא את ישראל בנוער בשחייה שנים, 

לנו בריכה לשחות. אם  האגודה מגבעתיים. אלופי ישראל בשחייה שנים. אנחנו אין 

לי בריכה ב   מימון מהמדינה.  90%- היינו בדימונה, היתה 

  

  נכון, מסכים.     :יהודה מעייןמר 

  

אז אני בא למינהל הספורט, ואני מסביר להם את     :מר ישראל גל

  הסיפור הזה. 

  

  ?45%צ'ינג שלנו כמה זה, המ    :יהודה מעייןמר 

  

לא, מה פתאום. אני אומר, זו שאלה אמיתית, זו שאלה     :מר ישראל גל

כבדה, קשה מאוד, אנחנו נכנעים לשיטה, ואני מסכים איתך, ואנחנו חלק מהשיטה, 

שיטת התבחינים הזאת, שכל הזמן לבדוק, לראות, איך עושים את זה, שכובלת 

ם אנחנו רוצים לעשות עכשיו, להעביר את הכל אותנו בצורה בלתי רגילה. ואז, א

לכדוריד, זאת אומרת, אנחנו צריכים לפגוע בכל האחרים. פה להעביר את הכל 

  לכדורגל, אנחנו צריכים לפגוע בכל האחרים. 

  

  למה לפגוע? תעלה את התקציב.    :איציק ציזרמר 

  

₪  80,000- לכדוריד ו₪  150,000שמתוכם ₪,  300,000- ב    :מר ישראל גל

ליגה.    לכדורסל שעלו 
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כמו שנה ₪  400,000לא, אבל אם הכדורגל ציפה לקבל    :איציק ציזרמר 

יכולת לתת למישהו שהיית מחליט שאותו אתה רוצה ₪  50,000- שעברה, את ה

  לקדם. 

  

  טוב, כן.     :מר ישראל גל

  

טוב, אז אני בניגוד אליכם לא מאמינה בהישגיות, אני     גב' ארבל ליאת:

ו. דווקא  חשובת שצריך ללכת על רוחב. ואני מאוד מצטערת שהתבחינים לא השתנ

  זה משהו שאני חושבת שכתכנית עתידית כן צריך לקחת על עצמנו. 

  

  את כמו יהודה?     :מר ישראל גל

  

בגלל שהמציאות משתנה. וכל הזמן נפתחים פה חוגים     גב' ארבל ליאת:

  חדשים וצריך לתת מענה לכולם. 

  

  את כמו יהודה באותה חשיבה, רק הכוונות שלכם שונות.     :מר ישראל גל

  

  בניגוד ליהודה אני לא באיגוד.     גב' ארבל ליאת:

  

  לא, על חלוקת התבחינים.     :מר ישראל גל

  

שת     גב' ארבל ליאת: ליגת מאמאנט, יש כדור תראה, ישראל, נפתחה 

ענפי ספורט שייכנסו.    נערות. כל הזמן יש בקשות לעוד 

  

  זה לא צריכים לתקצב את זה.     :גל מר ישראל
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  ברור שכן, ועוד איך.     גב' ארבל ליאת:

  

  זה פעילות שעות הפנאי.     :מר ישראל גל

  

  צריך לתקצב כי צריך לעודד.     גב' ארבל ליאת:

  

.. זה לא מצוינות.   עו"ד אלונה בומגרטן: .  

  

צ    גב' ארבל ליאת: .? כל מיני, צריך, את כולם.  . ריך כדורשת נערות זה.

  לשנות את התבחינים. 

  

ירון אמרתי בשנה שעברה, פחות לתת לקבוצות המקצועניות,   :מר יעקובי 

  יותר לתת לעממי ולנוער. 

  

  נכון, ספורט עממי.     גב' ארבל ליאת:

  

ירון   משם יצמחו המקצוענים.   :מר יעקובי 

  

ב   :נפתלי כהןמר    .2018- זה ייבחן 

  

ירון   ן, לא ילך לשחק בהפועל קרית אונו.מי שכדורגלן מצוי  :מר יעקובי 

  

ל     גב' ארבל ליאת: ודרך אגב, כמו שאלונה אמרה, זה מייצר תרבות ש

  ספורט. 

  (מדברים ביחד) 

אוקיי, מי בעד לאשר את התבחינים לשנה הבאה? תודה     :מר ישראל גל

  רבה.
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..     :מר גדי לייכטר   פה אחד.

  

   ההערות של החברים נרשמו בהחלט.    :מר ישראל גל

  

ירון   לא, אני נמנע.   :מר יעקובי 

  

  אה, ירון יעקובי נמנע.     :מר ישראל גל

  

  תנמק.     :מיכלס גילמר 

  

ירון אני חושב שצריך להגדיל את התקציב לעממי ולנוער.   :מר יעקובי 

  לאגודות לנוער. 

  

  הילדים שלך עושים ספורט?   עו"ד אלונה בומגרטן:

  

ירון   כן.   :מר יעקובי 

  ד) (מדברים ביח

..     :יהודה מעייןמר    ישראל, כמה אחוז של הספורט.

  

אלונה, אי אפשר גם אם הוא רוצה וגם אם זה נכון, אי    :איציק ציזרמר 

  אפשר. אני הייתי מת לשים את הכסף הזה לנוער. 

  

ירון ..   :מר יעקובי    למה אי אפשר? להשקיע במתקנים.

  

  לך. תשאל אותו ותראה מה הוא יגיד    :איציק ציזרמר 
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  . 2018תבחינים לתמיכות הספורט לשנת הוחלט ברוב קולות לאשר   :החלטה

גיל מיכלס, משה דאלי, כהן נפתלי, כוכבה קניסטר,                )11(  בעד ישראל גל, 

 , אלונה בומגרטן, ליאת ארבל,  עמי כחלון, איציק ציזר, יהודה מעיין

  .אתי כהן

     )0(   נגד

  ירון יעקובי.    )1( נמנע

  

 70%- ל 60%- אישור הגדלת שכר מנהל אגף הרווחה, עידו זולטי עד מ  .13

  שכר בכירים, בכפוף לאישור משרד הפנים. 

  

אישור הגדלת שכר מנהל אגף הרווחה עידו  – 13סעיף     :מר גדי לייכטר

שכר בכירים, בכפוף למשרד הפנים. אנחנו משווים אותו  70%- ל 60%- זולטי מי

  . 70%- ל 60%טווח שלהם הוא בין ליתר מנהלי האגפים, שה

  

  מי זה?      :???

  

  עידו, מנהל אגף.     :מר ישראל גל

  

לו רק הוא, כשהוא התקב    :מר גדי לייכטר   . כרגע זה...60%ל, אישרנו 

  

ירון   כמה זמן הוא בתפקיד?   :מר יעקובי 

  

  מי בעד?     :מר גדי לייכטר

  

ירון   כמה זמן הוא בתפקיד?   :מר יעקובי 
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  פה אחד.     :ייכטרמר גדי ל

  

ירון   כמה זמן הוא בתפקיד?   :מר יעקובי 

  

  שנים.  5הוא כבר     :מר גדי לייכטר

  

ירון .  :מר יעקובי    אה, אוקיי

  

  זו העלאה ראשונה?     גב' ארבל ליאת:

  

  זו לא העלאה.     :מר גדי לייכטר

  

  הוא נכנס על נמוך.     :מר ישראל גל

  

מן. אני אומר, בלי קשר, הוא הוא היה צריך לקבל מז    :מר גדי לייכטר

, אי אפשר היה 60%היה צריך לקבל מזמן. בגלל שאישרנו לו בכניסה לתפקיד רק 

  לקדם אותו. 

  

  .60%עד     :מר ישראל גל

  

. מנהלי אגפים הטווח שלהם על פי משרד הפנים 60%עד     :מר גדי לייכטר

  ם. . כל יתר מנהלי האגפים בעירייה, זה הטווח שלה70%- ל 60%זה בין 

  

  זו פעם ראשונה?     גב' ארבל ליאת:

  

.    :מר גדי לייכטר   כן
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  זה מה ששאלתי.     גב' ארבל ליאת:

  

  לא, זה לא היה צריך להיות, זה לא קשור לפעם ראשונה.     :מר גדי לייכטר

  

  הוא מסביר, זה היה צריך להיות מזמן.     :מר ישראל גל

  

  היה צריך להיות בהתחלה.    :מר גדי לייכטר

  

כגע, אני רוצה לשאול שאלה, על סמך מה ההתלהבות  :יסטר כוכבהגב' קנ

  ההמונית להוסיף כסף?

  

לו את הטווח, זה לא קשור. מאשר לו את     :מר גדי לייכטר אני מאשר 

  הטווח. 

  

  אני אסביר לך, כוכבה.     :מר ישראל גל

  

, נכון אתם מסבירים, מה העלייה 60%- אם הוא נכנס ב :גב' קניסטר כוכבה

  לקראת מה? לכבוד מה? הזאת? 

  

כוכבה, הוא לא קיבל את מה שכל מנהלי האגפים     :מר ישראל גל

  בעירייה קיבלנו. 

  

לו מלכתחילה.    :מר גדי לייכטר   היה מגיע 

  

  אז למה לא נתתם מלכתחילה?  :גב' קניסטר כוכבה

  

  היתה החלטה.      :???
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.. עם כ :גב' קניסטר כוכבה   ל הכבוד. איזו החלטה? אני לא חושבת שזה.

  (מדברים ביחד) 

  סליחה, זה קשור, זה קשור. אני לא מצביעה, אני נגד.  :גב' קניסטר כוכבה

  

נגד. ציזר?    :מר ישראל גל   כוכבה 

  

  אה, יש הצבעה?    :איציק ציזרמר 

  

  כן.     :מר ישראל גל

  

  אנחנו בעד.    :איציק ציזרמר 

  

  פה אחד למעט כוכבה.     :מר גדי לייכטר

  

  זה לא פה אחד אז.     :מיכלס גילמר 

  

  בסדר. בעד.     :מר גדי לייכטר

  

הגדלת שכר מנהל אגף הרווחה, עידו זולטי לאשר  ברוב קולותהוחלט   :החלטה

  שכר בכירים, בכפוף לאישור משרד הפנים.  70%- ל 60%- עד מ

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

ב ומגרטן, ליאת ארבל, עמי כחלון, איציק ציזר, יהודה מעיין, אלונה 

  .אתי כהן

  כוכבה קניסטר.   )1(   נגד

     )0( נמנע
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יה   .14 אישור נסיעת הגזברית במשלחת של איגוד הגזברים לגרמניה וצ'כ

לאיגוד ₪  2,000- וההשתתפות הרשות ב 6-14/9/17בין המועדונים 

  הגזברים. 

  

  יעת הגזברית, היא כבר באוויר. אישור נס    :מר גדי לייכטר

  

  לא, אני לא מאשרת, שתחזור.     גב' ארבל ליאת:

  (מדברים ביחד) 

עירייה, מה פתאום מועצת העיר צריכה     :מיכלס גילמר  היא עובדת 

  לאשר את זה? זה לא חלק מההשתלמויות המקצועיות שלה? 

  

. זו השתלמות מקצועית, אבל מאשרים את זה, זה הנ    :מר ישראל גל והג

  אנחנו מאשרים תמיד. 

  

  זה הנוהג, זה משלחת.    :מר גדי לייכטר

  

  כל הגזברים שנסעו מאשרים את זה, גם אנחנו.     :מר ישראל גל

  

  ומה יקרה אם עכשיו זה לא יעבור?    :איציק ציזרמר 

  

  ₪.  2,000אז זה יעלה לה     :מר גדי לייכטר

  

  ₪.  2,000יעלה לה     :מר ישראל גל

  

  לאן היא טסה?  :כבהגב' קניסטר כו
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  מי בעד? פה אחד, תודה רבה.     :מר ישראל גל

  

נסיעת הגזברית במשלחת של איגוד הגזברים הוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

וצ'כיה בין המועדונים  - וההשתתפות הרשות ב 6-14/9/17לגרמניה 

 לאיגוד הגזברים. ₪  2,000

  פה אחד.     בעד

.  לא נכחה   איילת דן

  

ובנייה במקום מר עמי אישור מר נפ  .15 תלי כהן כחבר בוועדת משנה לתכנון 

 .   כחלון

  

  . 16סעיף     :מר גדי לייכטר

  

  ירד. 15    :מר ישראל גל

  

  צריך דיון לדעתי. רגע, מה, אתה מקטין את הוועדה?    :איציק ציזרמר 

  

.    :מר ישראל גל   לא צריך שום דיון, ירד, עמי כחלון הודיע על פרישתו

  

 7לא, זה בסדר שהוא פרש. הוועדה יש לה כמות...    :איציק ציזרמר 

  אנשים. 

  

  תודה רבה. חבר'ה, אין דיון, ביי, תודה.     :מר ישראל גל

  

.   :נפתלי כהןמר    אין דיון
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  מה קרה, נפתלי? מה?    :איציק ציזרמר 

  

  לא, נשמה, הוא החליט.    :נפתלי כהןמר 

  

פוליטית, כ   :איציק ציזרמר  שרוצים מפטרים אחד, זו נהפכה להיות ועדה 

  כשהוא לא רוצה מורידים אחד. 

  

  הלאה, הלאה.     :מר ישראל גל

  

ה    :איציק ציזרמר  פוליטי בוועד מוסיפים אותך, מורידים אותך. שוק 

.. לאופוזיציה לא היה מקום, היה איחוד סיעות, פתאום  לתכנון ובנייה, זו האמת. .

לי לא בסדר? אתם פשוט עכשיו יש מקום, אז מורידים את המקום. אתה אומ ר 

פוליטיזציה בוועדה הכי חשובה לתכנון ובנייה. זה הכל, זו האמת.    עושים 

  

  זה לא תרבותי.    :נפתלי כהןמר 

  

חידוש כהונת עו"ד שירלי בן שטרית כדירקטורית חיצונית בתאגיד   .16

  .17.2.17המים מי אונו מתאריך 

  

עו"ד – 16סעיף     :מר גדי לייכטר שירלי בן שטרית  חידוש כהונת 

. היא מסיימת כאילו את 17.2.18כדירקטורית חיצונית בתאגיד מי אונו מתאריך 

  הקדנציה הראשונה, לכן פה זו הארכה. 

  

  כמה זה שנים של דירקטור?  :גב' קניסטר כוכבה
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  שנים כל פעם.  3    :מר ישראל גל

  

  מקבלים על זה כסף?     :מיכלס גילמר 

  

  אחד.  מי בעד? פה    :מר ישראל גל

  

  פה אחד?     :מר גדי לייכטר

  

  לא, לא, לא. אני לא הרמתי את היד.    :איציק ציזרמר 

  

  סליחה, סליחה.     :מר ישראל גל

  

  אני נמנע.   :איציק ציזרמר 

  

  ציזר נמנע, אוקיי.     :מר ישראל גל

  

  פה אחד למעט ציזר.    :איציק ציזרמר 

  

.?  למה אתם דוחפים לציזר בכוח את    :נפתלי כהןמר  .   האצבע.

  

  סליחה, אני מבקש סליחה, אני מתנצל.    :מר ישראל גל

  

  

חידוש כהונת עו"ד שירלי בן שטרית הוחלט ברוב קולות לאשר   :החלטה

  .17.2.17כדירקטורית חיצונית בתאגיד המים מי אונו מתאריך 

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

,                כוכבה  קניסטר, אלונה בומגרטן, ליאת ארבל,  עמי כחלון
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  .יהודה מעיין, אתי כהן

     )0(   נגד

  איציק ציזר.   )1( נמנע

  

יד גב' אישור   .17 מירית אלעד כדירקטורית מטעם עיריית ק.אונו בתאג

  חגית אקיבוטי. גב' המים מי אונו במקום 

  

חגית אקיבוטי שעוזבת את אישור מירית אלעד במקום     :מר ישראל גל

  העירייה. 

  

אישור מירית אלעד במקום חגית אקיבוטי שעוזבת את     :מר גדי לייכטר

  העירייה. 

  

  לאן היא הולכת?   עו"ד אלונה בומגרטן:

  

  למועצה אחרת.     :מר גדי לייכטר

  

'ו, נאחל לה     :מר ישראל גל קיבלה ג'וב טוב בדרום השרון אצל דלג

  ודה רבה על הפעילות שלה. הצלחה רבה, ונגיד לה ת

  מי בעד? פה אחד.      :מר גדי לייכטר

מירית אלעד כדירקטורית מטעם הוחלט פה אחד לאשר את גב'   :החלטה

 חגית אקיבוטי. גב' עיריית ק.אונו בתאגיד המים מי אונו במקום 

  פה אחד.     בעד

.  לא נכחה   איילת דן

  

אחד למורים מלווים כל ₪  2,305אישור השתתפות בכרטיס טיסה ע"ס   .18
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יגאל ואוסנת ירדן, למשלחת מהתיכון לדורמגן בין התאריכים  בן ברוך 

11-18/9/17 .  

  

י בשונות, אני הוספתי משהו שלא היה בסדר היום, כ    :מר גדי לייכטר

2. אישור השתתפות בכרטיס טיסה של 90- הוא הגיע בדקה ה כל אחד ₪  305,

  רמגן. מי בעד? למורים שמלווים את המשלחת מהתיכון לדו

  

  רגע,תן לקרוא, תן לקרוא. לא שמנו לב שהוספת.   :איציק ציזרמר 

  

  אז אני מודיע, כדי שלא להכשיל אותך.     :מר גדי לייכטר

  

בתי ספר שיש להם קשרים. אחד עם קרייס אופנבך  2יש     :מר ישראל גל

רים. מי מו 2ואחד עם דור מגן. התיכון הוא עם דורמגן. תמיד אנחנו מאשרים להם 

  בעד?

  

  פה אחד.     :מר גדי לייכטר

  פה אחד? תודה רבה. תודה רבה לכולם. חג שמח.     :מר ישראל גל

כל ₪  2,305השתתפות בכרטיס טיסה ע"ס  לאשר פה אחדהוחלט   :החלטה

ן  ואוסנת ירדן, למשלחת מהתיכו יגאל  אחד למורים מלווים בן ברוך 

  . 11-18/9/17לדורמגן בין התאריכים 

  אחד.  פה   בעד

.  לא נכחה   איילת דן

  !סיום הישיבה
  

______________  
  גדי לייכטר 

  העירייהמנכ"ל 

  
_______________  

  ישראל גל
  ראש העירייה
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  קובץ החלטות

  

  

הצעות לסדר: א. שיתוף ציבור פינוי בינוי רחבת השקד, הצעה של חברי   .3

 המועצה אתי כהן ואיציק ציזר. 

  
  א לפתוח את ההצעה לסדר לדיון.הוחלט ברוב קולות ל: החלטה

  
  ישראל גל, נפתלי כהן, משה דאלי, ליאת ארבל, אלונה בומגרטן, כוכבה קניסטר,)    8בעד  (

   
  עמי  כחלון, ירון יעקבי.                 

  
  איציק ציזר, יהודה מעיין, אתי כהן, איילת דן.  )4נגד   (

  
  )0נמנע (

  
  
ואתי כהן הצעה לסדר של חברי המועצה איציק    ציזר 

    :צבעהה

.  )4(  בעד  איציק ציזר, יהודה מעיין, אתי כהן, איילת דן

   גיל מיכלס  )1( נמנע

ועד הפעולההצעה של ראש העיר:  בתאום  יעשה שיתוף ציבור בספט' או אוק' עם 

 של המתחמים המתנגדים. במידת הצורך נפנה מלא עם ועד הפעולה

 ות.למחוזית לקבלת אורכה להגשת התנגדוי

ישראל גל, ירון יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי, כוכבה קניסטר, אלונה   )8בעד(

  בומגרטן, ליאת ארבל, עמי כחלון.

  גיל מיכלס.  )1נמנע(

י   החלטה: ו הוחלט ברוב קולות הצעתו של ראש העיר בנוגע לשיתוף ציבור פינ

בתאום מלא , יעשה שיתוף ציבור בספט' או אוק' בינוי רחבת השקד

ועד  הפעולה של המתחמים המתנגדים. במידת הצורך נפנה עם 

 למחוזית לקבלת אורכה להגשת התנגדויות.

ישראל גל, ירון יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי, כוכבה קניסטר, אלונה   )8(  בעד

  בומגרטן, ליאת ארבל,  עמי כחלון.

  גיל מיכלס.   )1( נמנע
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קרן היסוד המגבית  אישור התקשרות בחוזה בין עיריית קרית אונו לבין  .4

סך  המאוחדת לישראל לבין חב' קומפדיה המסדיר העברת התרומה ב

דולר ואת כל ההתחייבות בקשר להפעלת פרויקט מרכז  600,000

 מצוינות. 

  
ן   החלטה: הוחלט פה אחד לאשר התקשרות בחוזה בין עיריית קרית אונו לבי

דיר קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל לבין חב' קומפדיה המס

דולר ואת כל ההתחייבות בקשר  600,000העברת התרומה בסך 

 להפעלת פרויקט מרכז מצוינות. 

  פה אחד.     בעד

.  לא נכח   עמי כחלון

  

ן לתקציב   . 5  32אישור מענק עליית ליגה לקבוצת כדוריד ע"ס  – 2017עדכו

העברה ₪.  500,000אש"ח ואישור תוספת למתנ"ס עבור פעילות על סך 

 ר האישור. היתרה לאחר העברת הנתונים הסופיים.לאח 80%של 

  
ית  – 2017הוחלט פה אחד לאשר עדכון לתקציב   החלטה: אישור מענק עלי

אש"ח ואישור תוספת למתנ"ס עבור  32ליגה לקבוצת כדוריד ע"ס 

לאחר האישור. היתרה  80%העברה של ₪.  500,000פעילות על סך 

 לאחר העברת הנתונים הסופיים.

  חד. פה א   בעד
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אישור התקשרות בחוזה בין עיריית קרית אונו להפועל ק. אונו (ע"ר)   .6

טה  להקמה והפעלת מבנה חוגים בבית ספר ורשה על פי נוסח החל

 המצורף. 

  
ו   החלטה: הוחלט ברוב קולות לאשר התקשרות בחוזה בין עיריית קרית אונ

ר ורשה להפועל ק. אונו (ע"ר) להקמה והפעלת מבנה חוגים בבית ספ

 על פי נוסח החלטה המצורף. 

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

 כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן, ליאת ארבל,  עמי כחלון. 

     )0(   נגד

.   )4( נמנע   איציק ציזר, יהודה מעיין, אתי כהן, איילת דן

  

ביה"ס ורשה קירוי + מבנה חוגים  ) עבודות3058אישור הגדלת תב"ר (  .7

זכיין המכרז).₪ מיליון  1ע"ס   (מקורות מימון 

  

  

) עבודות ביה"ס ורשה 3058הוחלט ברוב קולות לאשר הגדלת תב"ר (  החלטה:

ון  1קירוי + מבנה חוגים ע"ס  זכיין המכרז).₪ מילי  (מקורות מימון 

גיל מיכלס, ירון יעקבי, משה דאלי, כ  )9(  בעד גל,  ,        ישראל  הן נפתלי

  כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן, ליאת ארבל,  עמי כחלון. 

     )0(   נגד

.   )4( נמנע   איציק ציזר, יהודה מעיין, אתי כהן, איילת דן

  

 ₪.  250,000- ) כיתות אקוסטיות ב3067אישור הגדלת תב"ר (  .8

  
ות     3067הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר (  החלטה:         ) כיתות אקוסטי

 ₪.  250,000- ב
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 פה אחד    בעד

  

9.   ) ן  1.3) ע"ס 3023אישור הגדלת תב"ר מקווה ברח' הרצל  . מיליו ₪

  (מקווה נשים+גברים).

  
) ע"ס 3023הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר מקווה ברח' הרצל (  החלטה:

  (מקווה נשים+גברים).₪. מיליון  1.3

 פה אחד    בעד

  

. 2לבניית ₪ ן מיליו 3אישור תב"ר ע"ס   .10 ילדים בעבר הירדן   גני 

  
  

ון  3הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ע"ס   החלטה: גני ילדים  2לבניית ₪ מילי

.   בעבר הירדן

 פה אחד    בעד

  

₪  1,365,694הקטנת מקורות טוטו ע"ס  –עדכון תב"ר אולם עלומים   .11

  והגדלת מקורות  העירייה, היטלי השבחה.

  
הקטנת מקורות  –ון תב"ר אולם עלומים הוחלט פה אחד לאשר עדכ  החלטה:

  והגדלת מקורות  העירייה, היטלי השבחה.₪  1,365,694טוטו ע"ס 

 פה אחד    בעד
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 . 2018אישור תבחינים לתמיכות הספורט לשנת   .12

  
 . 2018הוחלט ברוב קולות לאשר תבחינים לתמיכות הספורט לשנת   החלטה:

גיל מיכלס, משה   )11(  בעד דאלי, כהן נפתלי, כוכבה קניסטר,              ישראל גל, 

 , אלונה בומגרטן, ליאת ארבל,  עמי כחלון, איציק ציזר, יהודה מעיין

  .אתי כהן

     )0(   נגד

  ירון יעקובי.    )1( נמנע

  

 70%- ל 60%- אישור הגדלת שכר מנהל אגף הרווחה, עידו זולטי עד מ  .13

 שכר בכירים, בכפוף לאישור משרד הפנים. 

  

הוחלט ברוב קולות לאשר הגדלת שכר מנהל אגף הרווחה, עידו זולטי   חלטה:ה

 שכר בכירים, בכפוף לאישור משרד הפנים.  70%- ל 60%- עד מ

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

ן, אלונה בומגרטן, ליאת ארבל, עמי כחלון, איציק ציזר, יהודה מעיי

  .אתי כהן

  כוכבה קניסטר.   )1(   נגד

     )0( נמנע

  
יה   .14 אישור נסיעת הגזברית במשלחת של איגוד הגזברים לגרמניה וצ'כ

לאיגוד ₪  2,000- וההשתתפות הרשות ב 6-14/9/17בין המועדונים 

 הגזברים. 

  

הוחלט פה אחד לאשר נסיעת הגזברית במשלחת של איגוד הגזברים   החלטה:

וצ'כי - וההשתתפות הרשות ב 6-14/9/17ה בין המועדונים לגרמניה 

 לאיגוד הגזברים. ₪  2,000
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  פה אחד.     בעד

.  לא נכחה  איילת דן

  
חידוש כהונת עו"ד שירלי בן שטרית כדירקטורית חיצונית בתאגיד   .16

 .17.2.17המים מי אונו מתאריך 

  

הוחלט ברוב קולות לאשר חידוש כהונת עו"ד שירלי בן שטרית   החלטה:

 .17.2.18כדירקטורית חיצונית בתאגיד המים מי אונו מתאריך 

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

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

  .יהודה מעיין, אתי כהן

     )0(   נגד

  איציק ציזר.   )1( נמנע

  

יד אי  .17 שור גב' מירית אלעד כדירקטורית מטעם עיריית ק.אונו בתאג

 המים מי אונו במקום גב' חגית אקיבוטי. 

  

הוחלט פה אחד לאשר את גב' מירית אלעד כדירקטורית מטעם   החלטה:

 עיריית ק.אונו בתאגיד המים מי אונו במקום גב' חגית אקיבוטי. 

  פה אחד.     בעד

.  לא נכחה  איילת דן

  

  

  

  

  



  אונו-עיריית קרית
  6.9.17מיום  17/59ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 
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כל אחד למורים מלווים ₪  2,305ישור השתתפות בכרטיס טיסה ע"ס א  .18

יגאל ואוסנת ירדן, למשלחת מהתיכון לדורמגן בין התאריכים  בן ברוך 

11-18/9/17 . 

  

כל ₪  2,305השתתפות בכרטיס טיסה ע"ס הוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

ן  ואוסנת ירדן, למשלחת מהתיכו יגאל  אחד למורים מלווים בן ברוך 

  . 11-18/9/17רמגן בין התאריכים לדו

  פה אחד.    בעד

.  לא נכחה   איילת דן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

______________  
  גדי לייכטר 

  העירייהמנכ"ל 

_______________  
  ישראל גל

  ראש העירייה
  

  


