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  דיווח ראש העיר.   . 1

  

ערב טוב. אני פותח את הישיבה. ראשית, אני רוצה לברך     :מר ישראל גל

. נאחל לך 1.3- את המבקר החדש, על כניסתך לתפקיד. התחיל את העבודה ב

  בהצלחה וכל טוב. 

יודעים בוודאי, השבוע אנחנו ב לחודש מקבלים  14- לעניינים אחרים, כמו שאתם 

את אות הקהילה המתנדבת הארצי. אנחנו זכינו בפרס ארצי של קהילה מתנדבת 

ם  3והטקס ייערך בכנסת. כל חבר מועצה שרוצה להצטרף, נוסעים מכאן  אוטובוסי

מתנדבים ייסעו מהעיר לשם,  100- לטקס. זה יהיה טקס של מתנדבים, למעלה מ

וא ולהשתתף. בארגוני המתנדבים וכל חבר מועצה שירצה לצאת לטקס, מוזמן לב

נכנס לעבוד ניר שלהב. לא לעבוד יותר נכון, הוא מחליף את שרה כנר. מי שזוכר, 

   - שרה כנר היתה

  

.    גב' ארבל ליאת: .   יו"ר ארגון.

  

אני מתנצל בפני כולם שאני צריך ללכת. אני לא מרגיש    :שי דבורהמר 

  טוב. 

  

שלמה. בריאות. ניר שלהב  תרגיש טוב, שייקה. רפואה    :מר ישראל גל

נולד בקרית אונו הוותיקה, מחליף את שרה כנר  תושב העיר, תושב שכונת רבין, 

בתפקיד יו"ר ארגוני המתנדבים. אני בטוח שזו תהיה רוח חדשה, רוח עם הרבה 

ואנחנו נאחל לו בהצלחה ונשמר את העיר מאוד התלהבות, עם רעיונות חדשים 

  של קהילה מתנדבת.שלנו כעיר של התנדבות ועיר 

מאוד מרגש. אני חייב להגיד, - יצא לנו לחנוך השבוע את מבנה אנוש בטקס מאוד

ג, יש כאן המון אנשים, אבל אני אומר, זה תענוג שקרית אונו היא  האמת שזה תענו

  דוגמא לשילוב אמיתי של אנשים עם מוגבלויות בחברה העירונית. 
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  הנשית פה. אני רק אומרת. זה לא נוגד את הנוכחות    גב' ארבל ליאת:

  

את השילוב הזה אי אפשר למצוא בכל מקום. אני חושב     :מר ישראל גל

שכל האנשים פה סביב השולחן יכולים להיות גאים בכך. אפשר לראות את זה 

במערכת החינוך, אפשר לראות את זה בבתים של הוסטלים שנמצאים פה ברחבי 

עדון גלבוע, במועדון אנוש ובעוד הרבה העיר. אפשר לראות את זה בבית נועם, במו

מאוד מועדונים כאלה. אין הרבה ערים כאלה, אני לא חושב בארץ רק, אני לא 

חושב שיש גם הרבה ערים כאלה בעולם שמקבלים את השילוב באופן כל כך טבעי. 

ה  ואני חושב שמי שהגיע לבית אנוש החדש, וכדאי שתעשו שם ביקורים, תראו שז

  ם, ולצד מגורים רגילים, זה הדבר היפה.מקום ראוי, הול

 3יהיו  עדכון בעניין בריכת השחייה. אנחנו בשלבים האחרונים של המכרז, כנראה

מתמודדים. עד מחר זה  4? הו, בכלל זה בשורות טובות. כנראה יהיו 4מתמודדים. 

המועד האחרון להגשת ההצעות. אני מקווה מאוד שיהיו לנו בשורות טובות, 

  להמריא קדימה.חייה תקבל זריקת עידוד רצינית ותוכל ובריכת הש

  

  דיון בנושא תחבורה ציבורית.  .4

  

י     :מר ישראל גל לנו על סדר היום סעיף של תחבורה ציבורית, אנ יש 

מבקש, נסיר אותו מסדר היום מכיוון שמשרד התחבורה שלח לנו מכתב, 

  להזכירכם. 

  

  תתחיל קצת עם ההיסטוריה.     גב' ארבל ליאת:

  

  לא, אני לא הולך לעשות הסבר כללי.     :מר ישראל גל
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  לא, אבל מה נעשה.     גב' ארבל ליאת:

  

לו     :מר ישראל גל היתה רפורמה בתחבורה הציבורית למעשה שלא התקב

כל קווי התחבורה הציבורית ומצד שני הצמצומים שצמצמו הכניסו אותם לפועל. 

וי  2- לעשות פה, והתעשת, ומשרד התחבורה שמע על הישיבה שאנחנו מתכננים  קו

  אוטובוס הוא יכניס אותם מיידית בשבוע הבא. לגבי קו שלישי ולגבי התדירות? 

  

  איזה קווים?     גב' איילת דן:

  

גם  15קו     :מר ישראל גל במתכונתו החדשה, שהוא שתי וערב, ושמגיע 

ה, או שייסע או מאור יהוד 77עד אוניברסיטת בר אילן ועד המסוף בקצה מחד. וקו 

ממסוף התחבורה הציבורית שלנו לתחנת הרכבת לקרית אריה בפתח תקווה. הקו 

לו תקציב, והתדירויות שהם עשו שינויים,  הבא לשדה התעופה רוצים לארגן 

י  שעליהם יש הרבה מאוד תלונות, הם ייכנסו איתנו למו"מ מחודש בעניין. לכן אנ

ונעדכן מהדברים שהם לא  50%חושב שאחרי שהם אישרו כמעט  עשו, אנחנו נמשיך 

  בהמשך. אז את הסעיף הזה אנחנו נסיר. 

  

ירון   - אחרי בלגן התחבורה שיש ביומיים האחרונים בגוש דן  :מר יעקובי 

  

  כל הארץ.     :מר ישראל גל

  

ירון   לא, גוש דן, זה בגלל הרכבת.   :מר יעקובי 

  

מה. כן, הרכבת שסגרו. הם לא התארגנו עם הרכבת וכדו    :מר ישראל גל

לא  אז אני חושב שהמכתב הזה שהגיע, הוא לא בכדי. זה טוב שמועצת העיר, הם 

אוהבים דיונים של מועצת עיר על רפורמות שהם עושים לטובה לכאורה והם 

  יוצאים רעה. אז אני שמח שהם התעקשו. 
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כן, אנחנו גם לא אוהבים את היחס של משרד התחבורה     גב' ארבל ליאת:

  בסדר.  אלינו, ככה שזה הכל

  

  אנחנו אוהבים הידברו ככלל.     :מר ישראל גל

  

בדיוק, נכון. זה מה שאנחנו מדברים. הזמנתי לכאן     גב' ארבל ליאת:

פניות בגלל הבלגן שהיה פה ביום שישי האחרון, את אילן השוטר,  בעקבות הרבה 

ד,  והרבה מאוד אנשים שאלו אותי מה קורה והכל. אז קודם כל אני רוצה להגי

גדול. אילן חי את הביטחון של היישוב שלנו כל הזמן, ואני מעריך את אילן  שאפו 

זה מאוד. ובוא, אם אתה רוצה, תספר בכמה מילים לחברים קצת על האירוע. בוא 

  מפקד השיטור העירוני.  –תצטרף אלינו, שב שם. אילן מזרחי 

  

בעיקרון אנחנו פה, מבחינת עבירות פליליות בקרית     מר אילן מזרחי:

אונו, מרבית העבירות כאן זה עבירות חוץ. מה זה עבירות חוץ? זאת אומרת, אין 

לנו פה עבריינים מקומיים בעיר שמציעים לנו פה פריצות וגניבות. אבל מה שכן, 

עברייני חוץ זאת אומרת, עבריינים שבאים מבחוץ. התופעה הזאת היא תופעה כלל 

חרון, כל אירוע של גניבת רכב, ארצית. אם אני אתמקד במה שקרה ביום שישי הא

אנחנו חוקרים אותו, בודקים אותו, ואם יש מצלמות, אנחנו הולכים, בודקים 

מסתכלים וכמובן שהגנבים הולכים ומתחכמים, וברוב המקרים מספרי הרכב 

שלהם הם שמים שם מספרים מזויפים. מה זה ברוב המקרים? זאת אומרת, אם 

ל איזה רכב שהורד מהכביש. מה שאנחנו הרכב הוא סקודה, הם שמים מספר ש

  קוראים לו זה רכב מבצעי. 

אנחנו נערכנו ביום שישי האחרון בעקבות איזושהי תופעה שעלינו עליה, שבחניונים 

- ל 16:00התת קרקעיים בימי שישי בשעות הצהריים המאוחרות, זאת אומרת, בין 

ם חניון אחר, ועשה את שבועיים נכנס לנו לחניונים, כל פע, הרכב הזה במשך 17:00

מה שהוא עשה. בפעילות משותפת גם של השיטור שלנו פה שיש בעיר, גם של 
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מנדבים מתוך העיר, גם שוטרי בילוש מתחנת מסובים, וגם שוטרי סיור. זאת 

ה  אומרת, התארגנו ממש כוח רציני והתמקדנו בכל החניונים. אחד הצפיתנים זיה

זה הרכב המבצעי שהם אמורים להגיע איתו, את הרכב שאנחנו ידענו מבעוד מועד ש

הצדדים. הוא יצא מהצד ששם  2- נכנס לחניון של שאול המלך. עשינו שם סגירה מ

ניידת שסגרה אותו.  עובד והיתה    השער לא 

  

  לא סגרה.      :???

  

לא סגרה. השער אי אפשר לסגור אותו, כי נותק שם     מר אילן מזרחי:

ת גם סגירה ידנית. אז עשינו חסימה עם ניידות. איזשהו משהו ואי אפשר היה לעשו

אנחנו מכירים ויודעים, וראינו בסרטים שהחוליות האלה שמגיעות, הן לא בוחלות 

לנגוח, הם נוגחים,  באמצעים. זה קודם כל רוצחים, אחרי זה גונבים רכבים. אם יש 

ל  –אחת העיף אזרחים, הם יעיפו. רק במטרה אם יש להעיף שוטר הם יעיפו, אם יש 

ייפגעו לנו  כדי לברוח. אז המטרה שלנו קודם כל היתה לשים עליהם את היד, ושלא 

  לא אזרחים ולא תושבים ולא שוטרים, ואני שמח שזה קרה. 

שוטרים שירו, כדי שיבינו  4וגם אני שמח מאוד שמה של השוטרים שהיו שם היו 

ם,  שמי שעושה את הדברים האלה ומי שבורח ומי שמסכן, גם אזרחים וגם שוטרי

ה  זה חד צדדי. זאת אומרת, הוא ייקח בחשבון שיש פה תגובה ותגובה שהיא תגוב

רצינית. לא היה ירי על מנת להרוג חס וחלילה. הירי הוא מכוון לכיוון החלק 

ה  התחתון, לגלגלים. אחד הכדורים נכנס לאחד החשודים בעכוז, אחרי רבע שע

ות עזבו את שאול המלך, עברו לרח הרכב הזה ננטש באזור של צה"ל. כל הכוח

צה"ל, וזה מה ששמעתם מי שגר שם, מי שהתקשר, מי שראה. הרכב גם... שם. 

מחשבים של רכבים. זאת אומרת, שיטת הגניבה נכנסים,  25- ברכב נמצאו קרוב ל

בוחרים רכב, יש לו מחשב, הוא מנתק את המחשב, מכניס את הפלאג של המחשב 

ונוסעים איתו. ולא משנה איזה רכב זה, דקות, מנ 3-4למחשב שלו,  יעים את האוטו 

ג.    אפילו שיהיה הכי חדיש שיש. לא קשור לאיזשהו סו
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  אבל יש איתוראן.      :???

  

,     מר אילן מזרחי: איתוראן מנתקים אותו. הם מנתקים את האיתוראן

אלא אם כן אנשים עושים איתוראן נוסף וזה לא המקום עכשיו להרחיב בעניין 

   - . אבל מה שחשוב, היום נעצר חשוד שני. החוליה היתה חוליה מאודהזה

  

   - מהם תושבי :גב' קניסטר כוכבה

  

כולם תושבי טייבה. החשוד עצמו שנעצר, זה בחור שהוא     מר אילן מזרחי:

מוכר גם כן ליחידות הארציות של המשטרה. זה לא סתם איזשהו אחד כזה שפעם 

גניבות  ראשונה עושה. הם עבדו במשך חודש וחצי עם הרכב הזה, עשו איתו עשרות 

גנבו רכב בהוד השרון. יש  ופריצות לא רק פה. שעה לפני שהם היו בקרית אונו, הם 

גונבים את אותו רכב שהם באו לגנוב פה, הם גונבים שם.    לנו סרטון רואים אותם 

  

  עובדים קשה.     גב' ארבל ליאת:

  

. ושם רדפו אחריהם, ואחר    מר אילן מזרחי: י שרדפו אחריהם הם ברחו

הם לא ברחו הביתה, הם ברחו לקרית אונו, כי זה הסבב שלהם. הם ידעו בדיוק מה 

ן,  הם עושים. עובדים עם כפפות על הידיים. הם מחקו כל סממן מהרכב עצמו. אי

יודעים למי הרכב הזה שייך. רכב שעבדו איתו, היה מאוד מאוד קשה לזהות - לא 

איתרה לפי איזושהי שיטה שהם חותכים ועושים לא  אותו, רק מעבדה מיוחדת

שנה מה. הצליחו לאתר, הם מחקו עם דיסק את המספר של השלדה, את מספר מ

המנוע והכל. עבדו עם כפפות על הידיים. לא היו טביעות אצבע, לא היה כלום בתוך 

האוטו. זאת אומרת, אם הם בורחים, לא יודעים מי באוטו. המזל שאין פשע 

על  מושלם, , DNAהם השאירו בקבוקי מים, אז הצליחו לפי בקבוקי המים לעלות 

וגם החשוד שנורה, אדם שלא היה בתוך האוטו. אז זה ככה במיקוד לגבי האירוע 

  עצמו. 
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  כמה מואשמים יש?  :גב' קניסטר כוכבה

  

  ושלישי ייתפס בהמשך.  2בינתיים יש     מר אילן מזרחי:

  

ירון בי הבריחה שלהם. הרי ידעתם שהם שם, לא אני שואל לג  :מר יעקובי 

  שמים דוקרנים, זה לא בנוהל? 

  

זה לא המקום כרגע להתחיל להיכנס מה לא היה. קודם     מר אילן מזרחי:

  כל אנחנו לא מסתכלים. 

  

ירון 'משטרה   :מר יעקובי  לא, אני אגיד לך. אנשים שראו את זה אמרו לי 

'. צריך להבהיר למה זה קרה.   דמיקולו

  

  קודם כל, ההגדרה של משטרה דמיקולו=     אילן מזרחי:מר 

  

ירון   לא אני אומר את זה, כן? שיהיה מובהר.   :מר יעקובי 

  

לכל היועצים למיניהם, תבינו אז אני מציע לאנשים ו    מר אילן מזרחי:

ן - שאנחנו, תקשיב, בקרב זה כמו בצבא משטרה, אני רואה את זה אותו דבר. אי

ל לבדוק את האנשים. אתה יכול בתרגולות לעשות מה דבר מושלם, אתה לא יכו

שאתה רוצה. יש אנשים שמגיעים. הצד שלנו לדוגמא היה סגור הרמטי מכל 

ניגשנו אליהם. נתנו להם  הכיוונים. זה סגרנו אותו, ראינו אותם בעין פורצים ולא 

להמשיך לעבוד, שמענו אותם מדברים בערבית, ראינו אותם שוברים את החלון, 

ראינו. מול העין אני ראיתי את זה. לא נכנסנו, כי אמרנו שניתן שיהיו כוחות.  הכל

בצד שני ביקשנו שיהיה מה שהיה. הם לא שמו, אבל הם נתפסו. אנחנו מסתכלים 

שורה תחתונה על התוצאה הסופית שהצלחנו בסופו של דבר להביא אותם, הצלחנו 
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נו טרור פה בעיר. טרור להוריד את החוליה הזאת ממה שהיה פה. היא עשתה ל

ם  באמת מבחינת גניבות רכב, היא לא הפסיקה לעבוד פה. ואם לא היינו מביאי

עוד ממשיכים לעבוד פה וממשיכים לעשות ברמה באמת, עשו פה  אותה, הם היו 

נזקים והיינו פה משתוללים ולא היינו מצליחים להביא אותם. זו היתה הדרך 

  .היחידה. והם נלחמו על החיים שלהם

לי באמת שורה תחתונה ולסיכום, אני הרבה שנים במשטרה וגם  מה שחשוב 

בשיטור בכלל. אני עברתי הרבה ערים. הייתי באור יהודה, הייתי בגני תקווה, 

הייתי בתל השומר, הייתי בסביון. עברתי הכל, ברמת אפעל. ואני באמת ראיתי מה 

ה. שיש שם. אני רוצה להגיד לכם באמת, יש פה שיתוף פעול ה מדהים עם העירייה פ

ף.  אוהבים פה משטרה. וברגע שאתה אוהב משטרה ומחבק אותה, אנחנו עד הסו

לא  זאת אומרת, אנחנו ניתן את עצמנו. זה לא קל לעזוב בית ביום שישי. אף אחד 

לי, לחברים. אנחנו צריכים לעבוד מיום ראשון עד יום חמישי, אף אחד לא  אומר 

'תבואו ביום שיש לי מה אומר לנו  י', הם לא מכריחים אותנו. אף אחד לא אומר 

לעשות, זה אני מחליט מה לעשות. ואם אנחנו רואים שיש בעיה ביום שישי בערב, 

'תאכלו לבד  4- אז אנחנו נעזוב את הבית, את ה נגיד להם  ילדים, נשים אותם, 

ם  ארוחת ערב', אנחנו נבוא נשמור, כי זו המשימה שלנו. אם אני צריך לבוא ביו

בגלל שישי בלילה, אנחנו נבוא ביום שישי בלילה, ואנחנו נשאיר. אין מה לעשות. 

  זה אנחנו התחייבנו, זה הכתב שלנו, וזה לא רק אני. 

  

  זו אמנה, ממש אמנה.  :גב' קניסטר כוכבה

  

, 24/7זה גם החבר'ה פה של השיטור שעובדים פה     מר אילן מזרחי:

בלים את הגיבוי המלא מהעירייה ואת הפקחים. השוטרים שלנו של השיטור שמק

לי מילים. אנחנו נמשיך לתת את  המימון ואת כל מה שאנחנו צריכים באמת. אין 

  מה שאנחנו צריכים לתת ותודה רבה לכם. 

  

טוב אילן, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. זה לא סתם.     :מר ישראל גל
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ו  ואני רוצה להגיד, לא צריך להתרגש. בסופו של דבר מי שלא עושה, אין עלי

ביקורת, והשוטרים שלנו הם אלה שאיתרו את המצב הזה, הם אלא שסגרו, הם 

אלה שהביאו לתפיסה. הגם שזה היה באמצע היום וזה לא הולך ברגל. וכל הכבוד, 

  באמת, כל הכבוד, תמשיכו כך.גם תודה לכל המתנדבים שגייסתם באותה הזדמנות. 

עוד משמר שכונה גם בשאול המלך. יש לנו דבר אחד יצא מזה, שאולי אנחנו נקי ם 

התכנסות עם איזה משוגע או שניים מהשכונה. הרי אנחנו תמיד צריכים למצוא את 

משוגעים בכל השכונה, ואז מזה אנחנו מקימים את משמרי השכונות. ואני  2-3- ה

אומר, אני רוצה באמת להודות לך על כל העשייה, ואנחנו סומכים עליכם. תודה 

  ילן, תודה, תודה. רבה לא

  

  מאמינים בכם.  :גב' קניסטר כוכבה

  

לעיריית  כ"ן (כוח נשי) עמותתהענקת תעודת הוקרה לשוויון מגדרי   .2

  קרית אונו. 

  

  אנחנו עוברים לסעיף הראשון, בבקשה בקצרה גברתי.     :מר ישראל גל

  

ה     גב' ארבל ליאת: אני לא מבטיחה שבקצרה. היום מציינים את יום האיש

נושא שקורה אחת לשנה, אז אני כן חושבת שצריך ינלאומי ברחבי העולם. זה הב

להקדיש לו כמה דקות. אני רוצה לדבר על הנושא של שוויון מגדרי. שוויון מגדרי 

זה לא משהו שקורה מעצמו כמו שישראל נכח השבוע לגלות, ואני שמחה שדווקא 

ה, אז תספר על זה אחר אצלך בבית יש מוטיבציה לקדם את הנושא הזה, ואם תרצ

  כך. 

שוויון מגדרי זה משהו שצריך לשאוף אליו, זה משהו שצריך לעבוד בשבילו, וזה 

ון משהו שצריך להציף אותו על השולחן. עמותת כ"ן פר סמה בינואר מדד לשווי

ר  4מגדרי ברשויות מקומיות, בחנו  פרמטרים: שיעור חברות המועצה ברשות, שיעו
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ים בכירים הכוונה לסטטוטוריים, שיעור הנשים הנשים שמכהנות בתפקיד

המכהנות בדירקטוריונים של התאגידים העירוניים ושיעור המנכ"ליות המכהנות 

  בראש התאגידים העירוניים.

אני רוצה להגיד תודה לאליה תמיר שאספה את כל הנתונים והגישה את המועמדות 

שהוא הנשים  1עיף של עיריית קרית אונו לטובת המדד. אני שמחה שלפחות בס

שת  המכהנות בתפקידים בכירים, יצאנו במקום גבוה. מה שאומר, שפנינו לשלו

האתגרים הנוספים, אחד באחריות הרשות והשניים האחרים לא. אז פה אני קוראת 

לחברות שלי חברות המועצה, שאנחנו צריכות לשאוף שיהיו פה יותר חברות 

פוליטיות. יושבות פה נציגות של מועצה. אנחנו צריכות לעודד יותר פעילוי ות 

אבל זה באמת אני חושבת משהו מינהלת נשים שעושות עבודה נהדרת בתחום הזה. 

  שאנחנו יכולות לקחת על עצמנו, שיישבו פה יותר נשים. 

ג  ייצו פונה למנכ"ל ולראש העירייה, הנושא של  מבחינת הרשות המקומית, וזה אני 

ב מנכ"ליות, זה אני מגלגלת לפתחכם. זה משהו שוויוני יותר בדירקטוריונים ובקר

ונגיע למצב שבו  שתמיד צריך להיות לנגד עיניכם ולשאוף להשתפר כל שנה. הלוואי 

באמת נצא מקום ראשון בארץ מבחינת שוויון מגדרי בכל הפרמטרים. אנחנו תיכף 

נעניק את התעודה, אבל אני רוצה לקרוא לגלית מעמותת כ"ן, רק שתסביר בכמה 

  לים על המחקר שהם עשו.מי

  

עמותת כ"ן זו עמותה שמקדמת נשים בפעילות ציבורית       גב' גלית:

ההדרכה, הדרכה גם לנשים  רגליים. יש את התחום של 3- ופוליטית. היא פועלת ב

יודעות איך  שרוצות להיכנס לתחום הזה, לנשים שרוצות להשפיע, לנשים שלא 

עוזרים להם ממש במ   חירי עלות או בדרך כלל בחינם. לעשות את זה, ואנחנו 

יש את הפן המשפטי, לקדם חוקים שיאפשרו שוויון מגדרי. וגם חוקים אחרים, כמו 

למשל תשלום לחברי מועצה וזה. אבל גם הקטע הזה של כמה שיותר נשים, לפחות 

. פוליטיים. ויש את הפן היותר שיווקי. ל..   שוויון בכל מה שקשור 

  

  פרטית? זו עמותה   :איציק ציזרמר 
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  זו עמותה פרטית.       גב' גלית:

  

  ממה היא מתקיימת?    :איציק ציזרמר 

  

  - היא נתמכת גם מארגונים, קצת מתקציב      גב' גלית:

  

  המדינה תומכת בעמותה הזאת?    :איציק ציזרמר 

  

מעט מאוד. זה שולי, זה בעיקר תרומות שאנחנו       גב' גלית:

המדד המגדרי, שבעצם ליאת הסבירה מארגנים. יצאנו השנה באיזשהו מחקר של 

את כולו כמעט. פשוט בדקו את כל הארץ, והאמת שקרית אונו במקום ממש טוב. 

ה  50%אבל זה מאוד עצוב. כי סך הכל  בתפקידים סטטוטוריים שזה נפלא, כאילו ז

  . 30%. אבל חברות מועצה רק 50%מה שאנחנו שואפים, לפחות 

  

  . 33%    :מר ישראל גל

  

  . 33%      גב' גלית:

  

  שזה עדיין מהגבוהים.     :מר ישראל גל

  

  זה יפה, אבל עדיין.       גב' גלית:

  

  כן, זה יפה.     :מר ישראל גל

  

  אני חושבת יש מצב לשיפור.       גב' גלית:
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  תמיד.     גב' ארבל ליאת:

  

ה       גב' גלית: וכמובן חברות דירקטוריונים וכל זה. בקיצור, יש מ

  ות פה. לעשות. אבל אני מאוד גאה להי

  

..     :מיכלס גילמר  .  

  

גם - לא, חצי    :מר ישראל גל   . 50%חצי, 

  

  בקיצור, העמותה שמחה להעניק לכם תעודה.       גב' גלית:

  

  תודה רבה.     :מר ישראל גל

  

אז זאת התעודה, אני מקווה שתתלה אותה בגאון     גב' ארבל ליאת:

  במשרד שלך, יש לה משמעות, היא חשובה. 

  

ודה. מודה לכם מאוד. חברות וחברים, הצעה לסדר, ת    :מר ישראל גל

  מר ציזר. 

  

לפני ההצעה אני רק אזכיר, ששכחת בדיווח להגיד לנו    :איציק ציזרמר 

  ששר החינוך ביקר בעיר. 

  

  שבועות.  3אה, זה כבר היה לפני     :מר ישראל גל

  

  ואפילו לא הזמנתם אותנו.    :איציק ציזרמר 

  

  מנה? לא יצאה הז    :מר ישראל גל
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לא, לא יצאה הזמנה. חברי המועצה צריכים לדעת את    :איציק ציזרמר 

  זה מהפייסבוק.

  

  מה?   גב' בומגרטן אלונה:

  

  שר החינוך ביקר פה.    :איציק ציזרמר 

  

  לא עדכנו גם אותך, אל תדאגי.     :יהודה מעייןמר 

  

  בלאו הכי אתם לא מגיעים.     :מר ישראל גל

  

  י מודאגת. אל תהי    :יהודה מעייןמר 

  

אל תדאג. גם כשאתם מקבלים הזמנות, אתם לא     :מר ישראל גל

  מגיעים. 

  

  אנחנו נחליט אם נבוא או לא.     :יהודה מעייןמר 

  

  אז בגלל זה לא הזמנת אותנו? בסדר, זו תשובה יפה.    :איציק ציזרמר 

  

  אז כדאי מאוד שתכבדו את האירועים ותתחילו להגיע.     :מר ישראל גל

  

. לשלוח את ההודעות. אנחנו     :דה מעייןיהומר  התפקיד של העירייה זה ש..

תקשיב, אתה מזמין נחליט אם אנחנו באים או לא. זה התפקיד שלך, לא שלי. 

  בבוקר, סביר להניח שאנחנו לא נבוא. מה לעשות, אנחנו גם עובדים.   10:00בשעה 
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  הוא לא הגיע לביקור פה. זה תרגיל...     מר גדי לייכטר:

  

ן מלכה:מר    בתרגיל. הוא בחר פשוט להגיע לכאן לצפות    רו

  

,    :איציק ציזרמר  גדי, רק תגידו. השר מבקר. אל תזמין אותי לאירוע

תגיד שאני אדע ששר החינוך פה. דרך אגב, ראיתי כל מיני אנשים מקרית אונו שכן 

ר היו שם. מעניין איך הם ידעו את זה. אתה מבין, חברי מועצה לא יודעים שש

  חינוך מבקר בעיר שלהם. יודעים, אל תזמין אותי. 

  

את רואה, במקום שתהיי פה, התבזבזת בנצרת באותו     :יהודה מעייןמר 

  יום. 

  

עלות צהרונים בקרית אונו, הצעה של חברי סיעת  –הצעה לסדר היום   .3

  לב. 

  

  חברים, בבקשה.     :מר ישראל גל

  

נו יודעים, החלה לפני תקופה עלות הצהרונים. כפי שכול   :איציק ציזרמר 

לא קצרה מחאה של הורים בכל רחבי הארץ, על הנושא של עלות הצהרונים, 

גבוהים. היתה גם איזו ישיבה בכנסת, שמישהו נקב שם באיזה  שהמחירים הם 

מחיר שלדעתי הוא בלתי אפשרי. אבל אין ספק שיחסית לצהרונים בערים אחרות, 

ן  ולמרות שאנחנו נותנים הרבה אולי יותר ממקומות אחרים, המחיר שלנו הוא בי

הגבוהים. ובחודשים האחרונים יש גם ערים, חלק חזקות, חלק ערים פחות חזקות, 

ונו  יודע, התשלום בקרית  שהצליחו להקטין את התשלום להורים. מי שיודע או לא 

חודשים, מדובר בהרבה כסף. ואם  10לחודש, כפול ₪  1,190—ל₪  1,090הוא בין 

  ותר מילד אחד, זה המון כסף. זה י
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ן מלכה:מר  ה    רו   .1,190- אבל זה מטעה קצת 

  

  אז תתקן אותי אחרי זה.    :איציק ציזרמר 

  

ן מלכה:מר    חודש. 11זה ל - ₪ 1,190חודשים,  10זה ₪  1,090    רו

  

  זה עם הקייטנה, זה מה שרשמתי.    :איציק ציזרמר 

  

ן מלכה:מר    בדיוק.     רו

  

  עם הקייטנה. ₪  1,190—ו₪  1,090חיר הוא המ   :איציק ציזרמר 

  

ן מלכה:מר  אתה בוחר כמה לשלם. שלא, כשאומרים בין לבין, זה לא     רו

  לחודש, זה המחיר. ₪  1,090זה 

  

  לא, רשום עם הקייטנה.     גב' איילת דן:

  

.. בואו נשים את     :מר ישראל גל אבל אז לא משלמים על הקייטנה.

  הדברים 

  

  זה רשום, בסדר.  אבל    גב' איילת דן:

  

  אבל זה טוב לנסות להטעות את הציבור, אבל זו דרככם.     :מר ישראל גל

  

  הו, התחלנו.    :איציק ציזרמר 
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  לבן,למה הטעייה. - זה כתוב שחור    גב' איילת דן:

  

אני אקרא את זה. כתוב: עלות הצהרונים בקרית אונו    :איציק ציזרמר 

ם לקייטנת הקיץ. הטעינו את הציבור, בהתא₪,  1,190ועד ₪  1,090הינה בין 

זו היתה מטרתנו ₪.  1,190בדיוק, ועם הקייטנה ₪  1,090מצטערים, המחיר הוא 

. אם זה כל מה שחשוב במכתב הזה, בסדר, 100%ישראל, להטעות את הציבור, 

100% .  

  

  הלאה, תמשיך.     :מר ישראל גל

  

ולחן הזה איך אני חושב שנכון יהיה לחבוש סביב הש   :איציק ציזרמר 

לא  אנחנו מצליחים להוזיל את המחיר הזה. בטח לא לאותו מחיר שנקבעו אם אני 

, שאני לא מאמין שבכלל אפשר לעמוד בו. 650טועה,מישהי מהסיעה שלך בכנסת, 

שאם ₪,  890- ולהגיע ל₪  ₪200  1,090- אבל אני חושב שאם נצליח להוריד מה

ם.  תסתכלו מה המחירים בערים אחרות בישראל, זה מחיר שהוא פחות או יותר הול

האלו מתקציב המתנ"ס, כי תקציב ₪  200- הבעיה, שהיום איא פשר להוריד את ה

המתנ"ס גם ככה בקושי מצליח להתרומם ולהתאזן. ולכן, אין סיכוי שהמתנ"ס 

יוכל לתרום להוזלה הזאת. ולכן, התקציב היחידי שיכול לעזור כדי לעשות את 

 1,400- ל 1,300יב העירייה. אם אנחנו מדברים על בין ההוזלה הזאת, זה תקצ

ילדים בצהרונים, זה הנתון שאני קיבלתי אם הוא לא נכון, אני מבקש שיתקנו 

פני ₪  200אותי. על חיסכון של  ₪  מיליון  2.7חודשים, מדובר בערך על  10על 

זה בשנה זה בערך אחוז מהתקציב העירוני. ₪ בשנה שזה סכום לא קטן.  מיליון 

  אמנם אחוז, אבל זה גם סכום לא קטן. 

חברי סיעת  4ועכשיו אני אסביר איך אפשר לעשות את זה. קודם כל גילוי נאות, כל 

לנו נכדים בצהרונים. אני  לב שהגישו את הבקשה הזאת, אין לנו ילדים וגם אין 

  אומר כרגע נכון לעכשיו אין לנו, וזה גילוי נאות. 

של הורים מקרית אונו להוזלה, ונעשתה גם פגישה עם לפני כחצי שנה, היתה בקשה 
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קברניטי העירייה, שבסופו של דבר יצאו כל מיני סיכומים. אני לא ראיתי את 

סיכום העירייה, אז אני לא רוצה להתייחס לסיכומים של הורים שיצאו משם 

ואמרו מה שאמרו. אבל בסופו של דבר כן נתונים כספיים, לא נתונים כספיים, נכון 

  להיום המחיר לא השתנה. 

אנחנו פה בקרית אונו, אין ספק שבצהרונים משקיעים גם בהון האנושי של 

הסייעות ושל מי עושה את זה גם במזון, גם בפעילות וגם במבנים. ואני מבין 

ועוד ₪,  890הוא לא ריאלי. ולכן, מחיר של לדעתי ₪  650שהמחיר שננקב בכנסת 

וא מחיר שלדעתי גם הוגן לפעילות וגם ליכולת פעם זה לא מתוך... על השקל, ה

  שלנו. 

ה  עכשיו צריכים לטפל בעניין גם ברגישות וגם באחריות, כי בסופו של דבר אין איז

ה ₪ מיליון  2.7 ששוכבים פה על הרצפה שאנחנו יכולים לתת מחר למתנ"ס. ומ

ם  שאנחנו בעצם צריכים לעשות, זה לקחת תקציבים מתוך העירייה ולהסיט אות

לטובת הוזלת יוקר המחיה של הצהרונים במתנ"ס. איך עושים את זה? פשוט 

ה.  משנים את סדרי העדיפויות. אם אתם זוכרים, אישרנו פה את תקציב העיריי

תקציב העירייה הוא בעצם קובע את העדיפויות שלנו, אתה דרך שלנו, את 

תקציב הזה, הנושאים שאנחנו רוצים לתעדף בשנה ובשנה הזאת שמי שהצביע על ה

  . 2016כנראה שהתמיכה בצהרונים לא היתה בתעדוף, וזה נשאר אותו מחיר כמו 

אנחנו ניתחנו את תקציב העירייה, והוצאנו חלק משורות, יש הרבה יותר שורות, 

. 2017- . זאת אומרת, רוב ההצעה שלנו זה משורות שגדלו ב2017שגדלו בתקציב 

 2016- . זאת אומרת, שב2017- שגדלו בזאת אומרת, רוב ההצעה שלנו זה משורות 

אותן שורות נעשו בתקציב יותר נמוך. ומתוך השורות האלו, לא לקחנו את כל 

  . 50%, לפעמים זה 30%, לפעמים 20%הידול, לקחנו חלק מהגידול. לפעמים זה 

  

  מאיזה מקורות?  :גב' קניסטר כוכבה

  

לך.     :יהודה מעייןמר    הנה המקורות, הוא אומר 
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  אם היית קוראת את זה, אז זה די ברור.    :יק ציזראיצמר 

  

לו     :מר ישראל גל   דקות להעלות את ההצעה שלו לסדר היום.  10יש 

  

  נכון. ואני אעמוד בזמן, ישראל, אל תהיה מודאג.    :איציק ציזרמר 

  

  אני בטוח.     :מר ישראל גל

  

ם. זה הצענו אנחנו את ההצעה שלנו, לקחנו את הסעיפי   :איציק ציזרמר 

ה  לא אומר שזה הסעיפים הכי טובים, זה לא אומר שזה הדעה של כולם. זו ההצע

שזה בעצם מכסה את העלות שצריך ₪, מיליון  2.9שלנו. והוכחנו שאפשר להשיג 

כתבנו גם, אנחנו לא מתעקשים על הרשימה הזאת. זאת ₪.  200- בשביל להוזיל ב

, גם מהנהלת העיר, גם אומרת, לי אין בעיה לדון ולשמוע גם מראש העיר

ם  לי ספק שאנחנו יכולי מהקואליציה, גם מהמנהלים על שורות אחרות. אבל אין 

  מהתקציב לשבת ולחשוב ולהביא את הכסף הזה.  1%

אנחנו גם מבקשים שנושא הצהרונים במתנ"ס יתנהל כמשק כספי סגור. כי אם כבר 

ם. מעבירים את הכסף, אז יש כוונה שבסופו של דבר הוא יהיה  לטובת הצהרוני

וכשאני מדבר על משק כספי סגור, זה בסופו של דבר כל הכסף שנכנס כהכנסות 

יוצא להוצאות, רק של הצהרונים. זה ברור שאם נעשה את זה היום, אז פעילות 

אחרת של המתנ"ס תיפגע, ולכן אנחנו צריכים את העזרה מתקציב העירייה. אני 

למרות שאנחנו אופוזיציה ואתם  מבקש מכל חברי המועצה לתמוך בסיפור,

קואליציה. הנושא הזה הוא לא קשור, לא לפוליטיקה, לא לקואליציה ולא 

בואו נחליט פה היום.  –לאופוזיציה. וגם בהצעת ההחלטה שלנו, לא באנו ואמרנו 

יום , לבדוק את הסיפור הזה,  30אלא אפשרנו לכם, לעירייה, למי שתחליטו, לקחת 

אם לא מסכימים לכל הסעיפים שלנו מעדיפים סעיפים  לבדוק איזה סעיפים.

אחרים, אבל בסופו של דבר לבוא עם בשורה לציבור, ולהגיד שאנחנו בעיריית 

ונוזיל את המחיר של  ונעזור  נוריד  קרית אונו כמו שעשו הרבה ערים אחרות, 
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  הצהרונים. תודה. 

  

גדולה את ההצעה שלכם לסד    :מר ישראל גל ר, טוב. קראתי בשקיקה 

ואפילו התייחסתי אליה במלוא הרצינות. אבל בפתח הדברים אני חייב להתייחס 

  לכמה מילים שאתה אמרת. 

שנים.  9הוא כבר קיים ₪  1,190- ו₪  1,090ראשית בוא לא נשכח שהמחיר הזה של 

עוד על ידי אותה מפלגה של מבקשי ההצעה, מפלגתם של ציזר את נשרי. הוא נקבע 

 5שנים או  6בדיוק. והפלא ופלא, ₪  1,190או ₪  1,090- חיר השנים, נקבע מ 9לפני 

יך להוזיל את זה מילימטר, מילימטר. שנים שישבו בשלטון ואפילו לא חשבו א

אותה מפלגה שמבקשת עכשיו הצעה פופוליסטית שאין כדוגמתה, לא חשבו, לא רק 

ם.  5-6שהם קבעו את התג מחיר הזה, לא חשבו איך להוזיל את זה במשך אותם  שני

אני חייב להגיד שהמחיר הוא לא מחיר שהוא לא משקף את ההוצאה. המחיר הוא 

מחיר שהוא מחיר, שאם אנחנו לוקחים את ניהול הצהרונים פר סה, הוא משקף את 

  ₪.  1,090- ההוצאה במלואה. ולא בכדי גם אני מעריך שהוא נקבע על ידכם ב

חד ואנחנו ישבנו, ואני באופן אישי, יחד עם רואי  החשבון וגיל מיכלס ישב איתי י

שר  עם ההורים, והצגנו בפניהם את כל תפריט ההוצאות. ואמרנו להם : חברים, אפ

יוריד את זה ב ₪  50- לצמצם. בואו נחליט מה אתם רוצים. לא מזון בריאות, זה 

. אבל אנשים רוצים מזון בריאות. אתם רוצים שלא נתקצב את הגנים  לחודש'

בחודש. והתפלאנו, כולם היו ₪  50-60ים להם? זה עוד הקטנים שאנחנו נותנ

ם  מוכנים שיהיה לגנים הקטנים גם צהרונים משלהם שלא... דווקא ההורים. את

ם  20רוצים שלא נפתח את הגנים עם פחות ילדים ונעלה את התקן שיהיה מעל  ילדי

ם  –בצהרון? אמרו  לא. אתם רוצים, בילדים קטנים שמים סייעת שלישית, את

נוותר עליהם, אמרו רו ו  –צים שאנחנו  ג נוסף הרי. הם התלוננ לא. הם ביקשו חו

לא.  –אתה זוכר על החוגים שאין מספיק חוגים. אתם רוצים שנוריד חוג? אמרו 

שלנו צריכים להיות איכותיים, והמחיר משקף את ההוצאה שלהם. ואני צהרונים 

ולא קבעתם את זה  ₪, 1,090- חושב דרך אגב, שהוא שיקף שאתם קבעתם את ה

  סתם. אבל היום מאוד נוח בעידן המחאה להגיד שזה לא משקף. 
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עיר שאין לה כמעט הכנסות שלא  יותר מזה, כולנו יודעים שקרית אונו היא 

ענייה במגזר היהודי מהכנסות שאינן ממגורים.  ממגורים. אנחנו העיר אולי הכי 

ד. וכל שקל שאנחנו פה נותנים ומכוונים, הוא צריך להי ות שקול ומדוד, שקול ומדו

, כי יש 2%וכל אחוז שאתה מדבר עליו ציזר לכאורה, אחוז מהתקציב, למעשה זה 

מהתקציב הכולל, והוא שווה  2%תקציב שהוא לא נגיש. אז זה  60%או  50%לך 

מהתקציב של הפעולות. ואז בוא נראה, אני באמת הלכתי לפנות לחבריי  5%-4%

נשי המקצוע בעירייה, בדיוק כמו שדרך אגב שמתי את המקצועיים, ופניתי לכל א

פניתי לאנשי המקצוע, אמרתי   –הנושא של הצהרונים מול ההורים בשקיפות, 

י  חבר'ה, בואו נבחן את ההצעה של הקיצוצים שמציעה הסיעה שלכם, ובואו תגידו 

  את חוות דעתכם בעניין הזה. 

גם והראשונה שפניתי אליה, זאת היתה גזברית העירייה . אחר כך אני אבקש לצרף 

את כל המכתבים של כולם, של כל מנהלי האגפים באשר הם, להבין את המשמעות 

.. אם בכלל זה רלוונטי, אז היא  ואת ההשלכות. אז הראשונה קודם כל שתיתן.

לי בסעיף  סעיף תכנון העיר ומהנדס העיר בסך, קיצוץ שאתם מבקשים  – 1רשמה 

צום, שכן בהתאם להנחיות משרד הפנים להכנת אינם מהווים צמ₪,  575,000

האלה הם לא באים ₪  575,000- תקציב, נדרש קיצוץ מקביל. המשמעות היא ש

לנו  לטובת השוטף. זאת אומרת, ₪  100,000מהשוטף. יתרה מכך, הם גם נותנים 

בנוסף ₪. מיליון  2.2או ₪ מיליון  2.3נשארנו עם ₪ מיליון  2.9- שאנחנו כבר מה

ות דעת מנהל אגף הגבייה, לא תהיה כל תועלת בצמצום העליות. מנהל לאמור בחו

לו  הגבייה ייתן את הנושא של הגבייה, ותקציב ההכנסות מתבסס על הגידול ש

  בתקציב שלנו השוטף, על הגבייה של החברה הזאת. 

צת  יתר הסעיפים היא רושמת, הינם בהתאם לקביעת סדרי העדיפויות של מוע

אציין כי למיטב ידיעתי אין כמעט רשויות המסבסדות  העיר, בשולי הדברים

עירוניים שחייבים.  עירוניים חיוניים. יש שירותים  צהרונים על חשבון שירותים 

סבסוד זה סבסוד שאנחנו נותנים למשתמשים. ואז, איפה כל שאר הדברים? וואי, 

הזה ארוך. מה זה? ברשותכם, את של הגבייה תצלם לכם   לחברים ותטמיע את ז

בפרוטוקול. אני לא אקריא את כל זה, כי רק להקריא את מה ששלמה כתב פה, אז 
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  זה לא ייגמר. צלם את זה ותעביר לכל החרים ותטמיעו את זה בפרוטוקול. 

מהגינון תפגע באופן חמור בתחזוקת ₪  430,000אגף שפ"ע, אז ההצעה לקיצוץ של 

₪  430,000שחקים. אגב, כל מערך הגינון בפארקים, מערכות ההשקייה ומתקני המ

  בתחזוקה של הגינון. 

  

.?     גב' איילת דן:   כמה..

  

אתם תקבלו, הכל יוטמע בפרוטוקול. את יכולה להגיד     :מר ישראל גל

ה ₪  430,000שאת רוצה להחליף את המנהלים, אבל זה בסדר.  רק להמחיש, ז

   - יותר

  

לי בעיה.     גב' איילת דן:   סליחה, אז תקרא עוד פעם. יש 

  

 15%להמחיש רק שאני אסביר לך, זה בערך ₪  430,000    :ר ישראל גלמ

גם  מתקציב הפעולות של הגינון כשאנחנו מדברים. אלא אם כן אתם התכוונתם 

עניין אחר. אבל מערכות השקייה, משחקים במקומות  לפיטורי עובדים, אז זה כבר 

   - ה שטחיםחדשים שבוצעו בהם עבודות בתקופה האחרונה, כל אזור דרך איתן ז

  

  רק ביקשתי מהתחלה שתקרא, כי לא הקשבתי.     גב' איילת דן:

  

מתקציב הגינון, תפגע באופן ₪  430,000ההצעה לקצץ     :מר ישראל גל

חמור בתחזוקת כל מערך הגינות והפארקים, מערכות ההשקייה ומתקני 

המשחקים. במקומות החדשים שבוצעו בהם עבודות בתקופה האחרונה. אני רק 

גינות חדשות, שגגם בגינן זו התוספת  עושה דברי הסבר, אנחנו הרחבנו כמה 

התקציבית. אם אנחנו מדברים על כל דרך רפאל איתן, אם אנחנו מדברים על 

השיפוץ בפארק צה"ל שיש בו עכשיו הרבה יותר השקעה. אם אנחנו מדברים על 

זה  –דן הגינה שעומדת להיפתח בימים הגדולים, הפארק החדש בשכונת עבר היר
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גדלו השטחים, צריכים  התוספות. הן לא נעשו תוספות תקציביות לשם שמיים. 

רק בעבר הירדן, אז להחזיק אותם. אם אתם סבורים שלא צריכים לפתוח את הפא

לא נפתח את הפארק בעבר הירדן. אומדן ההחזקה שלו במשך שנה  –אפשר להגיד 

נים. או שאולי בכלל לא צריכים ש 6שנים,  5שנים,  4נפתח אותו בעוד ₪,  200,000

לתת את זה כחלק מהשירות, אם הסיעה שלך חושבת כך, או אם נסגור את דרך 

ל  איתן, שזה חלק מהתוספות. הרי התוספות הן לא נעשו לשם שמיים. דרך איתן, כ

פיתוח סביב יעקב כהן, תוספת צמחים לאורך חורשת הפסגה, מה שאנחנו מדברים 

ם בהיקפי. קק"ל פיתוח הג .. אגב, אנחנו מקווי נים, פאק עבר הירדן המוקם ב.

שאנחנו נגמור גם את הגינה החדשה הגדולה שאנחנו עושים עכשיו בשאול המלך. 

  שגם היא, כחלק מהתחזוקה, פארק צה"ל שדיברנו עליו, רייספלד וכדומה. 

תפגע מאוד במערך פינוי האשפה ₪,  470,000ההצעה לקצץ  –מחלקת תברואה 

ש פינוי טמוני קרקע שמספרם גדל והאשפה מופרדת. וכאן הוא נותן את בעיר, בדג

הפירוט, אתם תקבלו הכל, את כל הפירוטים שזו תהיה פגיעה משמעותית מבחינת 

אגף שפ"ע וזה. אנדה ברה היא מהנדסת העיר, רשמה במה זה יפגע, אבל אני לא 

יתן שום דבר חושב שזה רלוונטי, כי גם אם יקצצו את התקציב שלה, הוא לא י

  לצורך העניין, אבל אנחנו נשמר אותו לצורך הנושא הזה.

חייב לציין שתקציב קשרי חוץ נשאר כפי שהיה. אם אתם רוצים לבטל  –קשרי חוץ 

את קשרי החוץ ולהגיד למשלחות של בתי הספר לא לנסוע יותר, אדרבא ורבא. 

או משהו כזה. ₪  145,000- זה תקציב... שכבר חי שנים סביב ה₪.  50,000- מדובר ב

היא אומרת אם מועצת העיר תחליט, יודיעו לאיזה מדינות להפסיק את הקשרים 

  איתם, זכותכם, או איזה בתי ספר יפסיקו לשלוח, רק תגידו בדיוק מה. 

עט ₪  125,000בשביל להמחיש,  –איכות הסביבה  מתקציב איכות הסביבה זה כמ

 525,000היא מסבירה מהתקציב, יש  מהתקציב הפנוי. אז כותבת אורנה שנער, 50%

לטובת קמפיין הפח הכתובם והפרדת פסולת. בפועל ₪  260,000משוריין מתוכו ₪, 

מבחינתה, אם אתם חושבים שלא צריכה להיות איכות סביבה ₪.  265,000נותן 

מהתקציב שלה, אז אתם יכולים להצהיר  40%, 1%מהתקציב, לא  40%ולהוריד 

סי נשרי שלא צריך איכות סביבה בקרית אונו. זה בהחלט בסיעת איציק ציזר ויו
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  אפשרי, אז הנה יש גם את שלה. מה זה? 

ות  –תקציב הייעוץ המשפטי  נבנה בהתאם לצרכי העירייה, ובכדי לתת מענה לסוגי

 . . העומדות בפתחה של הלשכה המשפטית והדורשים מומחיות משפטית ייחודיות.

מומחים לעירייה, ולייצוג בערכאות התקצוב למחלקה הוא לקניית שירותי 

משפטיות והדורש ידע ומומחיות רבה, ואף ייחודיות זאת במגוון תחומים 

עורכי דין בלבד, בהעסקה ישירה, אחת מהן  2משפטיים. המחלקה המשפטית מונה 

משמשת התובעת העירונית קליטת עובדים נוספים, היתה עולה כספים רבים יותר 

יות פחותה. לסיכום, הלשכה המשפטית עובדת ביעילות לעירייה ומביאה לאפקטיב

  ובתקציב מינימאלי. 

על  –חיים נגר  פנינו לתאורה. ביקשתם קיצוץ בתאורה, וחיים נגר שאחראי 

הקיצוץ יגרום ₪.  100,000התאורה. בהמשך למייל הנ"ל ששלחת, לא ניתן לקצץ 

ללא תאורה, או לחוסר תאורת רחובות. גם ככה התושבים מתלוננים שיש מקומות 

פק  שאין מספיק תאורה בעיר, ודורשים תוספת תאורה שאנחנו לא מסוגלים לס

לידיעתך, יש לציין בסעיף זה כלול גם אחזקת הרמזורים בעיר,  אותה בשל תקציב. 

  סכנה בטיחותית. 

ם  אלה העיקרים, ככה שמאחוז אחד שאנחנו מדברים, אנחנו רואים שאנחנו הולכי

ת בשירות לתושב בתחומים האלה. ואני סבור, אני אומר לפגיעה באמת משמעותי

לכם את זה, אני חושב שאין כאן איש סביב השולחן שלא רוצה שמחירי הצהרונים 

עו  ירדו. ואני חושב שראוי יהיה שנסכים כולנו, שאם נמצא את הדרך או אם יגי

עודפי כספים מדברים שנצליח לייצר ביחד כמו פיתוח אזורי  לעירייה הזאת 

עסוקה וכדומה, או נקל איזה מענקים ממשלתיים שאנחנו לא מקבלים, נשאף ת

כולנו להוריד את מחירי הצהרונים. אנחנו שואפים, אנחנו שוברים את הראש כל 

יום בנושא הזה. ישבנו גם עם ההורים בנושא הצהרונים. זה יהיה הכי טוב. כי 

נגדי ת וזה. אני חושב שיש במידה ולא, זו סתם תהיה התקוטטות. אני אביא הצעה 

כאן הסכמה סביב כל השולחן פה, שכולם צריכים לחשוב ביחד. ואגב, כל הסעיפים 

האלה שאתם מדברים עליהם, יבואו לפתחנו בקרוב מאוד עוד הפעם, לקראת הכנת 

ה 2018התקציב של  יוכל להגיד את דעתו בסעיפים האלה. ואם אפשר יהי , וכל אחד 
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לנו ע ודף או רווח, נוכל להפנות אותם לסבסוד הנושאים לקץ, נקצץ. ואם יהיה 

האלה, סבסוד של רווחה או סבסוד של דברים אחרים. זה הכל. הצעתי לכם, בואו 

  נמשיך ביחד כולנו, נחשוב על זה ביחד.

  

אני מודה לכל מי שהשתתף  –' התייחסות קצרה, א   :איציק ציזרמר 

 3על העבודה שהם עשו. בתשובות, ואתה יכול למסור למנהלי המחלקות תודה 

. אם באמת הסעיפים שהעלינו כולם בלתי אפשריים, אפשר  דברים אני אגיד לך 

ל  לחפש גם אחרים. אנחנו לא חיפשנו אחרים, חשבנו שהם המתאימים ביותר. יכו

ם  להיות שאם אתם תחפשו, תמצאו את האחרים, זה אחד. שנית, רוב הסעיפי

לי.  –שם, שאמר  שנתנו, הם קיצוץ התוספת. כל מי שענה אם יקצצו לי זה זה ייקח 

, 2016זה קשקוש. תן לי רגע לענות, אני הקשבתי בקשב רב. לקחנו את התקציב של 

אנחנו דיברנו ₪.  700,000- והעליתם אותו נגיד ל₪, נגיד של משהו היה חצי מיליון 

לב ₪.  200,000- על החלק מה אז אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד שלקחנו את 

  ות. הפעיל

. לא הקשבתי לכולו, אבל 103FM- ודבר אחרון, אני הקשבתי לראיון שהיה איתך ב

  הקשבתי לקטע אחד. 

  

לך.     :מיכלס גילמר    סוף סוף מישהו הקשיב 

  

  כן, כן.    :איציק ציזרמר 

  

  אנשים הקשיבו, ציזר ועוד מישהו.  2    :יהודה מעייןמר 

  

ג.     :מר ישראל גל   הכפיל את הרייטינ

  

לא בדיוק בלייב, תעשה  באינטרנט, אתה מקבל את זה    :ציזר איציקמר 

בערב. בקיצור, ושאל אותך המראיין  22:30- יום אחרי. אתה לא צריך להיות ער ב
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לו? אמרת לו  תקציב זה  –על תקציב העירייה. וענית לו תשובה יפה ומה אמרת 

? 2017תקציב נו, ומה קורה עם  –דרך, זה משקף את העדיפויות... והוא שאל אותך 

לא 39%- ל 35%- העלינו את תקציב החינוך מ –דברים: אחד  2ואמרת  . אף אחד 

עזוב רגע.    שומע. זה לא נכון, אבל 

  

  לא בשנה הזאת.     :מר ישראל גל

  

  אה, יפה. זה לא מה שאמרת שם, אבל עזוב.    :איציק ציזרמר 

  

..  4    :מר ישראל גל   . 39%שנים.

  

  נוך, מצוין. כל שקל לחי   :איציק ציזרמר 

  

  בתקופה שלכם.  35%מה שהיה     :מר ישראל גל

  

כל שקל לחינוך מצוין, שים שאת זה בצד. והדבר השני    :איציק ציזרמר 

העדיפויות תהיה לשפ"ע ולתברואה. זאת אומרת,  2017שאמרת, שהחלטתם שבשנת 

 3נושאים שאתה חושב שאתה רוצה לקדם אותם, ושמת שם  2אתה בצדק לקחת 

תוספתיים, כדי שהעיר תהיה יותר נקייה, יותר יפה, הגינון יותר טוב, ₪ ן מיליו

עצים יותר יפים, מצוין. זאת אומרת, שיכולת באותה מידה להחליט שאתה דווקא 

לו את העדיפות. זאת אומרת, יש  רוצה לקחת את נושא הצהרונים והכדוריד, ולתת 

אני חושב, שכשהצבענו את הכסף, אתה בצדק מבחינתך שמת אותו איפה ששמת. ו

  לפני חודשיים, היינו צריכים לחשוב גם על עדיפות אחרת.

ר.  9עכשיו כל הסיפור של אתה ונשרי  לי ישראל, זה לא יאה ולא קשו שנים, תאמין 

ם,  8כי גם מחאת הקוטג' וגם מחאת הדירות במדינת ישראל לא היתה לפני  שני

'לא מקדם דירות כי קודמיי לא  קיימת היום. אז מה, בגלל זה כחלון יגיד עכשיו

כי  'אני לא אביא ייבוא שיוזיל את המחירים,  קידמו דירות'? ושר האוצר יגיד 
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קודמיי לא עשו את זה'? מה קשר בכלל? ואם מדברים על קודמיי, אתה היית שם, 

'תשמע, סדר  הוא היה שם. אז בשביל מה זה טוב? אתה יכול להגיד בצדק 

. בסדר, אני מכבד את זה. אין שום בעיה.  העדיפויות שלי שונה משלך,   ציזר'

  

  ציזר, אתה לא מקבל את הצעתי?     :מר ישראל גל

  

  הצעתך היא לא לעשות כלום.    :איציק ציזרמר 

  

אני אמרתי לך שכולנו. אז אנחנו ניאלץ להגיד הצעה     :מר ישראל גל

לצתי, נגדית. אתם תביאו את הצעתכם וזה הכל. מועצת העיר מתנגדת,  זאת המ

ית  נחרצות לתכנית הקיצוצים שאותם מציעים ציזר ומפלגתו של נשרי. תכנ

גינון, איכות הסביבה  קיצוצים זו תפגע במישרין בשירות לתושב, ברמת ניקיון, 

עיריית קרית אונו והמתנ"ס בוחנים כל העת להוזיל את עלויות  ותחזוקת העיר. 

הצהרונים, בכוח האדם של הצהרונים במידת האפשר, וזאת מבלי לפגוע באיכות 

מי  הצהרונים, ובכל שירות חיוני אחר של העירייה. זאת הצעתנו הנגדית. עכשיו 

  בעד ההצעה של ציזר? 

  

  מה היא אומרת?  גב' בומגרטן אלונה:

  

ההצעה של ציזר זה לעשות את הקיצוצים האלה ולתת     :מר ישראל גל

  אלה ולהעביר. סבסודיה לצהרונים. ההצעה של ציזר זה לקצץ בדברים ה

  

..     :מיכלס גילמר    תוסיף שאנחנו.

  

  זה ייכנס, מה שרשום.     :מר ישראל גל

  

  מי בעד?     מר גדי לייכטר:
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  ההצעה שלך לא ברורה לי.     גב' אתי כהן:

  

ההצעה שלי היא פשוטה. היא אומרת את מה שאמרתי     :מר ישראל גל

רוצים להוריד את קודם, תמשכו את כל הדברים, כולנו חושבים פה, כולנו 

המחירים. יש לנו יחד עם זאת את כל האילוצים האחרים, אנחנו צריכים לראות 

איך חושבים כל הזמן וכל העת. גברתי רוצה לבצע את הקיצוצים עכשיו, לא אתן 

  לכם לעשות את הקיצוצים האלה, לפגוע בשירות לתושב. 

  

ה איזשהו בואו נעש - אז ההצעה שהקראת אומרת בעצם     גב' אתי כהן:

  הולד, אנחנו שמים את זה בצד? 

  

טוב, חברים, הצבעה. תסבירו אתם אחר כך ואנחנו     :מר ישראל גל

  נסביר אחר כך. 

  

  יום.  30אבל ההצעה שלנו אומרת הביא תוך     גב' איילת דן:

  

לא, לא, לא. זאת לא ההצעה שלכם, תקראי. ההצעה     :מר ישראל גל

  שלכם זה הקיצוצים שעשיתם. 

  

: גב'   לא, אז תקרא.     איילת דן

  

  לא, לא, לא. זו ההצעה.     :מר ישראל גל

  

  הוא לא רוצה להבין את ההצעה שלנו. בסדר, הכל בסדר.    :איציק ציזרמר 

  

.. הצעת ההחלטה, לאפשר לעירייה ולמתנ"ס להביא     גב' אתי כהן: .
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  יום למועצת העיר הצעה/תכנית.  30תוך 

  

ן מלכה:מר  הוא לחדול?  ה שהיו"ר שלך אומר לךאאתי, את לא רו    רו

  הוא רוצה שיידעו שהוא נלחם. . השיג את המטרה. די. הוא לא באמת רוצה שיוזילו

  

  רגע, בעד?     מר גדי לייכטר:

  

  ציזר הם הצביעו, כל האנשים הצביעו בעד ההצעה.     :מר ישראל גל

  

לב.     מר גדי לייכטר:   כל הארבעה ההצעה של סיעת 

  

  ההצעה של ישראל ראש העיר? בעד  מי    :מר ישראל גל

  

נפתלי, יעקובי, דאלי, מיכלס, ליאת, אלונה, כוכבה, רון     מר גדי לייכטר:

  וישראל. 

  

  תודה רבה. אנחנו ממשיכים הלאה.     :מר ישראל גל

  

  כנראה יש פה בעיה של הבנת הנקרא.     גב' איילת דן:

  

.     :מר ישראל גל   לא, רק לך אין

  

גידי איילת, עכשיו באמת, מה יותר חשוב, ניקיון של ת  גב' בומגרטן אלונה:

.. או קבוצה מצומצמת? אין מה לעשות, אי אפשר להכניס כסף.    העיר.

  

נו     :יהודה מעייןמר  קבוצה מצומצמת, יש פה הרבה אנשים בקרית או

  שמקבלים קבוצות מצומצמות. 
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  תקראי את ההצעה לסדר.     גב' איילת דן:

  

  שוחד בחירות, זה מה שהם רצו לתת.  תקשיבי,    :מר ישראל גל

  

שהמדינה נותנת ₪ אם היינו יכולים לקחת את המיליון     :מיכלס גילמר 

.. וטמטום, היינו יכולים להוריד  על תכניות המתאר ההזויות האלה, שמתכננות.

  את המחיר של הצהרונים. 

  

..   גב' בומגרטן אלונה: .   תקשיב, לא, אם היינו

  

  נו, אלונה, אנחנו צריכים לגמור.  אלונה,    :מר ישראל גל

  

..   גב' בומגרטן אלונה:   מה לעשות.

  

  אז לכי תביאי אותו.    :איציק ציזרמר 

  

..   גב' בומגרטן אלונה:   כשהייתי בוועדת הכספים... תאמיני לי ש.

  

  די. לא תשכנעי אף אחד.    :מר ישראל גל

למועצת העיר  יום 30לאפשר לעירייה ולמתנ"ס להביא תוך : הצעה של סיעת לב

מליון בתקציב העירייה 2.7הצעה סופית ומוסכמת של קיצוץ שנתי של 

והעברתו לתקציב המתנ"ס, הוזלת מחירי הצהרונים תבוצע כבר 

  השנה.

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

נגדית של ראש העיר מועצת העיר מתנגדת, נחרצות לתכנית הקיצוצים : הצעה 

מציעים ציזר ומפלגתו של נשרי. תכנית קיצוצים זו תפגע שאותם 
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ניקיון, גינון, איכות הסביבה  במישרין בשירות לתושב, ברמת 

ותחזוקת העיר. עיריית קרית אונו והמתנ"ס בוחנים כל העת להוזיל 

את עלויות הצהרונים במידת האפשר, וזאת מבלי לפגוע באיכות 

כל שירות חיוני אחר של הצהרונים, בכוח האדם של הצהרונים, וב

 העירייה.

ות  –הוחלט ברוב קולות לקבל את הצעת ראש העיר בנושא   החלטה: על

מועצת העיר מתנגדת, נחרצות לתכנית הקיצוצים שאותם  צהרונים:

מציעים ציזר ומפלגתו של נשרי. תכנית קיצוצים זו תפגע במישרין 

זוקת העיר. בשירות לתושב, ברמת ניקיון, גינון, איכות הסביבה ותח

עיריית קרית אונו והמתנ"ס בוחנים כל העת להוזיל את עלויות 

 , הצהרונים במידת האפשר, וזאת מבלי לפגוע באיכות הצהרונים

ני אחר של העירייה. ובכל שירות חיו   בכוח האדם של הצהרונים, 

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

  נה בומגרטן, ליאת ארבל, רון מלכה.קניסטר, אלו

  

  חיזוק בתים ברח השקד:   .5

  א. דיון בנושא וגיבוש דרכי פעולה.   

  אש"ח.  200ב. אישור תב"ר לחיזוק הבתים ע"ס   

  

לנו סוגיה שאנחנו באמת מתחבטים איתה.     :מר ישראל גל   יש 

  

  ? 5    :יהודה מעייןמר 

  

. אנחנו באמת 5, אז סעיף הרחבתי עליו קודם 4כן. סעיף     :מר ישראל גל

מתחבטים איתה ואנחנו לא יודעים מה לעשות לפני מספר חודשים נפלה הקורה 

מאחד הבניינים. אתם יודעים, ברחבת השק. וזה היה מפגע בטיחותי שמהנדסת 
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העיר דרשה מהתושבים לטפל בו. תקני אותי אם אני טועה, כי את הרבה יותר 

  אסרטיבית ממני בנושא. 

  

   - זה סכנת נפשות זה לא    בר: גב' אנדה

  

והוציאו להם מכתבים. המכתבים זה טוב, אתם יודעים,     :מר ישראל גל

לא  3-4נותנים הגנה, המכתבים יכולים לתפוס  חודשים בעגה המשפטית, אבל אם 

עושים כלום בסוף התהליך של המכתבים האלה, וצריכים להחליט מה עושים. ויש 

  בואי תגידי כמה מילים. ורסיות. אז אנדה,  1,000כאן 

  

ה,     גב' אנדה בר: אנחנו שלחנו מהנדס מטעם הרשות, ראינו שיש סכנ

כתבנו לנציגות הדיירים שנתנו להם זמן להסרת הסכנה, גם הסברנו, המהנדס כתב 

קורה הזאת כדי למנוע נפילה נוספת. מה צריך לעשות, באיזה דרך צריך לחזק את ה

תיימו כל הארכות, האופציה היחידה הקיימת לא קיבלנו שום תגובה. לאחר שהס

על פי חוק ואלון בטח ירחיב, זה שהעירייה תבצע את התיקונים הנדרשים ותגבה 

  - את זה מה

  

האופציה הראשונה היא להגיש כתבי אישום נגד     מר גדי לייכטר:

  התושבים. 

  

יש אופציה להגיש כתבי אישום. ויש אופציה שנייה     :מר ישראל גל

.. שהעירייה    תבצע ותחייב את התושבים ותתבע אותם אחר כך או שתחזיק.

  

.. את ההצעה לסדר הזאת או את מה שזה לא יהיה?     :מיכלס גילמר  .  

  

.?     :מר ישראל גל .   זו דילמה. מה קרה? אתה לא יכול.
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אני אסביר לך מה קרה. קרית אונו עיר ענקית. למזלנו     :מיכלס גילמר 

גדולות, שאני לא  20- עם ברק קורה אחת מתמוטטת בה פ שנה. יש ערים קצת יותר 

חושב שמביאות את הדילמות האלה למועצת העיר שלהן, עם כל הכבוד. אני יכול 

לתת לך דוגמא, יש לי דירה תל אביב, שהטיח, לא קורה נפלה, הטיח נפל שם ואחרי 

גבולי, לשעבר מהנדס העיר שלנו, וכתב דו"ח,  שבועיים בא מהנדס מטעם אדון 

חד  3ואחרי  שבועות שלא עשו כלום עם הדו"ח, כל הבניין קיבל כתבי אישום, ואף א

לא בא והעלה למועצת העיר שאלה האם לתקן את זה או לא. אני לא מבין. לי יש 

לי את הסדקים בבית?    בבית מלא סדקים, אולי אני אביא גם למועצת העיר שתתקן 

  

  כתבי אישום? אז רגע, מה אתה מציע, להגיש     :מר ישראל גל

  

אני מציע, יש בחוק בדיוק מה לעשות. ואם מערכת     :מיכלס גילמר 

המשפט שהגדלנו לה את התקציבים והמערכת ההנדסית בקרית אונו הגדלנו לה את 

התקציבים, לא יודעת מה לעשות, אז אני יש לי, גם לאנדה יש את הטלפון של עודד 

קרים האלה. ואל תביאו את שהיא תתקשר לשאול אותו מה עושים במגבולי, ו

  השטויות האלה, סליחה, עם כל הכבוד, למועצת העיר. 

  

  למה? קצת אחריות.     :מר ישראל גל

  

לי אחריות, סליחה.     :מיכלס גילמר    מה יש 

  

  קצת אחריות, נתחלק.     :מר ישראל גל

  

  אוי באמת.     :מיכלס גילמר 

  

  לא יקרה לך כלום.     :מר ישראל גל
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אני באמת לא נתקלתי בדבר כזה. ושאלתי חברים שלי     :מיכלס גילמר 

  במועצות עיר אחרות. הם רוצים, אולי נבנה להם את הבתים. 

  

האחריות כלפי מה שקרה, כלפי כמה דירות בעצם     גב' אתי כהן:

  צריכים לשלם על זה? 

  

  מה זה רלוונטי?     :מיכלס גילמר 

  

  דירות.  20דירות, זה  100לא, זה     גב' אתי כהן:

  

  דירות.  25זה     :מר ישראל גל

  

בניינים. נכון שזה קרה  3- . הבעיה היא קיימת ב3יש שם     מר גדי לייכטר:

ה  בבניין אחד. אבל המהנדס שבדק כבר הסתכל גם על הבתים הסמוכים ואיתר שז

  גם... 

  

  . 100- , זה כל ה25אז זה לא     :מיכלס גילמר 

  

  . 75, זה 25אז זה לא     גב' אתי כהן:

  

ל    גדי לייכטר:מר    בניינים.  3- אני אומר, זה 

  

ה    גב' אתי כהן: צריכים  104- אז התשובה לשאלה שהיא שאלה, זה כל 

  לשלם. 

  

..     מר גדי לייכטר:   כל בניין.
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  כמובן, כמובן.    :איציק ציזרמר 

  

אני לא מבין בכלל מה זה שייך מי צריך לשלם.פ בסדר?     :יהודה מעייןמר 

אלפי בתים. למה שישלמו? למה שאני אשפץ בכלל את הבית בקרית אונו יש באמת 

שלי, שייפול. אני חושב שצריך לתבוע אותם ישר, לא לחכות, ולא לחכות שבוע. כי 

  מה יקרה? 

  

  לא, תמיד יש לך ארכה.     :מר ישראל גל

  

מקביל צריך שם הארכה הזאת ישר הולכת למשפטים וב    :יהודה מעייןמר 

  רחבת השקד, לא?  איזה שיפוץ שינוי, משהו,

  

פינוי.     :מיכלס גילמר   ..   תוציא שם.

  

לאשר את התכניות. הרי מה האינטרס של האנשים?     :יהודה מעייןמר 

  שהעירייה תשלם והם לא. נקודה. זה האינטרס הכי ברור. 

  

ירון   אבל לא פוטרים אותם.   :מר יעקובי 

  

שנים. מה זה  10לא פוטרים? הולכים לבית משפט, ייקח     :יהודה מעייןמר 

  לא פוטרים? 

  

  שנים תראה את הכסף.  7בעוד    :איציק ציזרמר 

  

,     :יהודה מעייןמר  אתה לא תפטור, הולכים לעשות שם איזה שינוי, בינוי

שנים, בינתיים כבר  7משהו. הם יחכו, יש זמן, לא קרה שום דבר, בית משפט 

  ₪.  500,00או ₪  200,000יהרסו את הבניין, יבנו חדש, והעירייה תישאר עם  
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לי שאלה. הבעיה הזאת קיימת הרי בעוד     גב' ארבל ליאת: ישראל, יש 

לוי אשכול דרום לדוגמא, גם שם יש בעיות בטיחות. מה נשה עם בעוד  פרויקטים. 

ות  חצי שנה, בעוד שנה, בגלל שהפרויקטים מתקדמים לאט, גם שם יהיו בעי

  בטיחות? מה נעשה אז? גם שם נשקיע? 

  

עוד לא נתקלנו במצב כזה של     :ישראל גלמר  לא, לא. קודם כל, אנחנו 

בעיות בטיחות. בלוי אשכול דרום, אם את מדברת, אז יש שם בעיקר בעיות ביוב, 

  התפרצויות של ביובים והכל. 

  

אני קיבלתי תמונות של תושבים על קירות שנופלים, על     גב' ארבל ליאת:

  טיח שנופל. 

  

  טיח. טיח,     :מר ישראל גל

  

  ישראל, זה משהו שיכול לקרות.     גב' ארבל ליאת:

  

  דרך אגב, זו סוגיה ראשונה שמתפתחת.     :מר ישראל גל

  

אבל היא יכולה לקבוע תקדים. זאת סוגיה שיכולה     גב' ארבל ליאת:

  לקבוע תקדים. 

  (מדברים ביחד) 

ל המכתבים... אדם צריך גם לדאוג לביטחונו האישי וש :גב' קניסטר כוכבה

   - ילדיו. עם כל הכבוד, צריך פשוט

  

פינוי לדירות האלה.     :מיכלס גילמר  צו    אם זה מסוכן, צריך לעשות 
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  נכון.     גב' ארבל ליאת:

  

,     :מיכלס גילמר  ככה עושים בתל אביב ובכל מקום אחר. בניין מסוכן

לידך, היא יודעת.    תשאלי אותה, זאת שיושבת 

  

ירון לגור שם. אם זו סכנה, א  :מר יעקובי    י אפשר 

  

  אי אפשר, בדיוק.  :גב' קניסטר כוכבה

  

איפה נגמרת האחריות שלנו? זה מה שאני שואלת. זה     גב' ארבל ליאת:

לו בעיות בטיחות יבוא  עלול לקבוע תקדים. עכשיו באמת מה יקרה? כל אחד שיש 

  אלינו? 

  

  כן.     :מיכלס גילמר 

  

לד    :מר ישראל גל   יון. בשביל זה הבאנו את הנושא 

  

  מי ישלם?     גב' ארבל ליאת:

  

.  :גב' קניסטר כוכבה .. פיצוץ רציני לי    ישראל, היה 

  

  השאלה מה קורה כשיקרה משהו.   גב' בומגרטן אלונה:

  

  זה לא אחריות שלנו.     גב' ארבל ליאת:

  

ן     עו"ד אלון רום: יכולה להיות אחריות שמוטלת לפתחי הרשות. נכו

נ כון שמבחינת הזיקה והאחריות, זו אחריות של שמדובר במקרקעין פרטיים, זה 



  אונו-עיריית קרית
  8.3.17מיום  17/52ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 

  

  40

בעלי הנכסים, אין ספק, ומדובר ממש ברשלנות פושעת, עד כדי עיוורון מכוון. אני 

יודע אם מכירים את המושגים המשפטיים שאני מדבר עליהם, זה מעביר את  לא 

הנטל לא רק עבירה של רשלנות אם חס וחלילה אדם נפטר כתוצאה מזה שנופלת 

ה ומקפחת את חייו במלוא מובן המילה, ומדובר באירוע שיכול היה אבן כבד

לקרות כמה דקות קודם. עבר שם אדם, ומדובר בחתיכה של אינני יודע, עשרות 

קילוגרמים שנחתה. כן, אני אומר לפחות עשרות קילוגרמים שמגיעה למטה, יכולה 

ירים שהם לגרום להרג. הסכנה היא סכנה מוחשית ומיידית. ובמצב זה שיש די

עיוורון מכוון בכוונה. הם לא  מתרשלים עד כדי רשלנות פושעת, זה אומר שיש להם 

  מתקנים את המצב הזה. 

אפשר לעשות כמה דברים. דרך אחת זה באמת להגיש נגדם כתבי אישום ולהאשים 

לו  אותם בפלילים לפי חוק העזר, הליך שאין לו הרבה שיניים, בסיכומו של יום יקב

אחרת. וגם זה לא מהווה תמריץ רציני לעשות את זה. ואני מדבר על קנס, יקבלו 

 2כך שצריכים לבצע את העבודות האלה בהקדם, לא ניתן לדחות. הוצאתי 

, בחנו, צילמנו, הבאנו חוות דעת מיידית, מתוך הנחה שצריכים מכתבים. יצאנו

  לעשות את זה. 

ל פט לבוא ולומר שאין לנו אחריות שילוחית, אני לא יכול  בוא ולומר. כיהנתי כשו

  ודנתי במקרים דומים שהיתה אחריות שילוחית. 

  

.     :מיכלס גילמר  י פינו יודע מה האחריות שלך? שאתה לא מוציא צו  אתה 

  מה לעשות? 

  

צווים לא יעזרו. יש צורך במימון. הצווים הם טובים,     עו"ד אלון רום:

  טוב ויפה. 

  

.. מסוכן, מה לעש    :מיכלס גילמר    ות? תפנה.

  

  זכות הקניין במקרה הזה לא מאוזנת.     עו"ד אלון רום:
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..     גב' ארבל ליאת: .. זכות הקניין. .  

  

אלון, אני שואל אותך שאלה ברצינות. אם זה מקום     :מיכלס גילמר 

   - מסוכן, בעיריית תל אביב היו מוציאים

  

.     עו"ד אלון רום:   לא, זה לא מקום מסוכן

  

.. זה לא מסו    :מיכלס גילמר  .   כן? 

  

  זה לא מקום מסוכן לדיירים עצמם. זה מקום שמסכן.     עו"ד אלון רום:

  

לי על הראש.     :מיכלס גילמר  סליחה, אני בא לבקר שם, מישהו ייפול 

  ואתה לא הוצאת צו סגירה למקום הזה. מה זה? 

  

סליחה, יש צורך לבוא ולומר, שימוש דרסטי, שימוש     עו"ד אלון רום:

שה, כמו לנסות לפנות את הדיירים, להכריז על זה כמתחם סגור בסנקציה כל כך ק

  זה לא ניתן לעשות.  כמו שעשינו על קולנוע רון. זה לא ישים, זה לא נכון, 

  

  זה לא מסוכן?     :מיכלס גילמר 

  

אני אומר, אני מאוד מכבד אותך, אבל אני אורמ את     עו"ד אלון רום:

י. דעתי. לא יעמוד בכל ביקורת משפטית, אפי לו לא מינימאלית. אין לזה כל סיכו

  אני אומר רק דעתי. 

  

  אבל אתה מעודד הזנחה.     גב' ארבל ליאת:
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האפשרות שאני שם בפניכם, אחת היא הגשת כתבי     עו"ד אלון רום:

עיריית תל אביב ראתה,  אישום וניהול הליך פלילי. כל המלומדים, והניסיון, גם 

 .   וגם בחיפה, זה לא יעיל וזה לא..

  

  זה נמשך שנים.     :מר ישראל גל

  

זה נמשך הרבה מאוד זמן ומחלוקות. ההליך הפלילי הוא     עו"ד אלון רום:

לא מתאים לסנקציה הזאת. דרך אגב, בחנתי לעומק אפשרות לחייב דרך הארנונה. 

ניתן. פשוט לא ניתן. בחנתי את זה, ניסיתי, גם דיברתי עם משרד המשפטים.  לא 

ניתן, ותיארתי ל עצמי שזאת תהיה הדרך, אבל התבקשתי על ידי ראש העיר. אז לא 

בחנתי את זה ולא מצאנו את הדרך החוקית. מכאן שהדרך לקחת תקציב, תב"ר 

ם ספציפי, לבצע אותו, ואני אישית אומר לכם, שאנחנו נתבע ונמצה את מסוי

  ההליכים. 

  

איך, איך, תסביר לי איך אנחנו דואגים שהכסף הזה     גב' ארבל ליאת:

  יחזור? 

  

  זה יהיה בסדר דין מהיר.     עו"ד אלון רום:

  

יגישו תביעה כספית, יעקלו להם את הדירות וימכרו את     :מיכלס גילמר 

'אבל אני לא יכול לפנות אותם'.    הדירות. ואז כשהוא יבוא לפה, הוא יגיד 

  

גד לא, זה מש    עו"ד אלון רום: נוציא פסקי דין כספיים כנ הו אחר. אנחנו 

כל אלה שלא השתתפו. זה לא הליך שייקח הרבה זמן. אני מודיע לכם שלא, בגלל 

שהם צריכים להגיש מיד כתב הגנה אחרי כתב התביעה. אני לא בטוח שיש להם 

  הגנה טובה לאור חוות הדעת שלנו. 
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..  לא נחכה שייגרם נזק, אנחנו אנחנו    :מר ישראל גל ונגיש.   נשפץ 

  

  איך נגבה את הכסף? זה מה שאני שואלת.     גב' ארבל ליאת:

  

  גם אם לא נגבה, יהיה להם עיקולים והכל.     :מר ישראל גל

  

  ברשותכם, שורה אחרונה, כל מקרה לגופו.     עו"ד אלון רום:

  

יוכלו להיפטר מזה.     :מר ישראל גל   הם לא 

  

קיימת, היא מוחשית, אנחנו זה מקרה חריג שהסכנה     עו"ד אלון רום:

  רואים אותה. 

  

..  –אומר אלון     :מר ישראל גל   בואו נסיר סכנה.

  

  אני מבינה ואני שואלת, איך נקבל את כסף חזרה.     גב' ארבל ליאת:

  

אנחנו נגיש נגדם תביעה כספית על כולם  –הוא אמר     :מר ישראל גל

  ונטיל עליהם עיקולים. 

  

  יתפוס.  לא בטוח שזה    גב' איילת דן:

  

  התביעה? מאה אחוז תתפוס. אין הגנה לאף אחד.     עו"ד אלון רום:

  

  גם צו עשה לא בטוח שתתפוס.     :מר ישראל גל

  

 100אני שואל שאלה רגע, ישראל. יש שם נגיד סתם     :יהודה מעייןמר 



  אונו-עיריית קרית
  8.3.17מיום  17/52ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 

  

  44

  דיירים לצורך העניין, בסדר? 

  

  . 104   :איציק ציזרמר 

  

  ה משנה? , מה ז25נגיד     :יהודה מעייןמר 

  

ה    מר גדי לייכטר:  .. . -3 .  

  

ה    :מר ישראל גל   ? 3- אה, את כל 

  

  דיירים.  100בוא נגיד יש שם     :יהודה מעייןמר 

  

  . 104   :איציק ציזרמר 

  

ח ₪,  2,000כל אחד צריך לתת     :יהודה מעייןמר  זה סדרי הגודל. מה לו

ים. מה לוח תב"ר משפצ₪  200,000הזמנים? נגיד מחר קיבלנו החלטה, שמים 

.. אתה  הזמנים שלך של התביעה? אתה כותב לה מכתב, אתה עושה משא ומתן.

  מוציא מכתבי התראה? מה אתה עושה? 

  

מכתבי התראה כבר יצאו, מיד אחרי ביצוע התשלום,     עו"ד אלון רום:

  תצא גם נציגות הבית המשותף וגם כל אחד מהבעלים. 

  

  ים לתבוע אותו בבית משפט?יפה, שמה אומר? שהולכ    :יהודה מעייןמר 

  

 2כן, כמובן, הוא יקבל את זה וזה יהיה נספח מס'     עו"ד אלון רום:

תהיה העבודה עצמה שאנחנו מבצעים עם חשבונית הביצוע  1נספח מס' לתביעה. 

שיש לנו. אני לא רואה אפשרות שיש הגנה ממשית למישהו. אני גם לא רואה את 
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אני לא רוצה להתנבא, אבל לדעתי זה בהחלט  בית המשפט, מקבל הגנה. אתה יודע,

פייסט, יעשה את - מקרה די קלאסי שבו אנחנו ניקח את מי שניקח, יעשה קופי

התביעות האלה, ואני חושב שזו גם תהיה דוגמא נאותה. מה לעשות, זה מקרה 

  חריג. 

  

? אפילו 1.1לא הסכום הזה וכמה התביעות האלה יעלו?     גב' איילת דן:

  יותר. 

  

יש פה בעיה קשה ופתרון חלש, ובוא ננסה לחזק את     :איציק ציזרמר 

אני מסכים עם ישראל, גם אני על הכסא שלו, סכנת חיים, צריכים  –הפתרון. א' 

קודם כל לטפל. אני מבין את זה, ואין ספק שיש פה בעיה שצריכים לטפל. אבל 

לנו, יושבים שם  שנים  6בר דיירים, שמבקשים מאיתנו כ 104תראה מה עושים 

ליזם שם, ונכנסנו כשותפות.  לעשות להם התחדשות עירונית, כאשר אנחנו שותפים 

מכיסו לבטיחות חייו של ₪  2,000ואנחנו, שאנחנו מבקשים מכל דייר להוציא 

לנו.  לנו, אני לא רוצה לעשות עם האצבע מה הוא עושה    ילדיו, עושה 

שפט, אני בעדך לפתרון שלך. רק ולכן, אין שום בעיה, אני בעדו, ללכת איתו בית מ

שאנחנו מפסיקים את כל הפעילות  104עוד דבר אחד להוסיף, להודיע לאותם 

עירונית רחבת השקד, ואני מבטיח לך שתוך שבועיים הכל שם  בנושא התחדשות 

מתוקתק למשעי. פשוט מאוד. אם אנשים זורקים לנו בוץ, מנסים לקדם להם 

עירונית, והם לא מוכני לדירה, זה ₪  2,000ם לא לשפץ, אלא בטיחות של התחדשות 

לנו מה לעשות עם ה זה אחד. דבר שני, זה פתח ₪,  200,000- פשוט לא הגיוני. יש 

נניח שאנחנו הולכים וזה הפתרון היחידי שאפשר, עושים את ה - מסוכן מאוד. 

ייגמר בעוד הולכים לתביעות. ירון₪,  200,000 שנים אולי. נראה כסף, לא  7, זה 

לוי אשכול נ . זה לא ייגמר, זה פשוט לא 12והרקפת  88, והצבר 49ראה כסף. עכשיו 

  ייגמר. ולכולם ניתן אותו פתרון, זה סכנת חיים. 

  

יודע איך זה ייגמר, שנעשה כמה שיותר התחדשות     :מר ישראל גל אתה 
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  עירונית. 

  

  אם שמת לב, בהצעה שלי זה בדיוק הפוך.    :איציק ציזרמר 

  

לו     :עייןיהודה ממר    שנה לעשות  12ישראל, גם בחור זריז כמוך ייקח 

  

  גם בבניינים חדשים נופלים אריחים.     גב' איילת דן:

  

עיריית קרית אונו תשים     :יהודה מעייןמר   20יכול להיות שבינתיים 

לנו בפינה, למה לא יכול ₪ מיליון  בקצב הזה. אם יש אנשים חכמים, הם יחכו 

  ות. להיות? בטח שיכול להי

  

ירון .. אבל מה ההצעה?   :מר יעקובי  .  

  

ההצעה שלי זה ללכת במתווה שכרגע המשפטי שאלון    :איציק ציזרמר 

עו"ד, וגיל אומר  .. תן לי הוא שאל. הוא אומר, זה היחיד, למרות שאני לא  אומר.

שיש משהו אחר. אבל אני הולך רגע עם אלון, אני הולך למתווה הזה, שאני מוסיף 

אי אחד. מודיע לכל התושבים במכתב שכרגע יש הקפאה, העירייה לו רק תנ

מקפיאה, עד אשר תסדרו את זה, את ההתחדשות העירונית שלכם. תאמין לי, לא 

יודעים לעשות לבד    הם יודעים. ₪,  2,000מול ₪  500,000צריך יותר מזה. הם 

  

ד    :מר ישראל גל ..? הרי אתה לא יכול לשים רק  בר רגע, ואם הם יתקנו.

  אחד, מצד אחד. 

  

  מה זאת אומרת, אני לא יכול לשים רק דבר אחד?    :איציק ציזרמר 

  

'אוקיי, אנחנו     :מר ישראל גל אתה אומר 'אני מקפיא', אז הוא יגיד 
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   נתקן', אתה מאשר?

  

מה זאת אומרת, אני מאשר? התכנית שלהם אושרה    :איציק ציזרמר 

  בקרית אונו. 

  

  להגיד משהו לאנדה.  אני רוצה    :מיכלס גילמר 

    (מדברים ביחד) 

?  גב' בומגרטן אלונה: ..   ואם יהיה בור בגינה פרטית, אז גם.

  

  כן, כן.     גב' ארבל ליאת:

  

  זה בעיקר של המהנדסת.האחוריות זה     :מר ישראל גל

  

.. לא, אני לא צוחק.     :מיכלס גילמר    זה מה שרציתי.

  

  אני גם לא צוחקת.     גב' אנדה בר:

  

וילה,   גרטן אלונה:גב' בומ גרים בדירה עם קרקע,  אלונה, בוא נגיד שאנחנו 

  ובוילה יש בור. את הבור בתוך הוילה גם? 

  

...     :מר ישראל גל   היא מוציאה לך צו

  

  ואם את לא עושה בוילה... לתקן.    :איציק ציזרמר 

  

לי את הבור בוילה?   גב' בומגרטן אלונה:   אז העירייה תתקן 

  

  כן.    :איציק ציזרמר 
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  . 104הרבה יותר קל לבן אדם מאשר     :מר ישראל גל

  

לך    :איציק ציזרמר  אלונה, שיהיה סופרמרקט מתחת לבית שלך, ויהיה 

  יתקנו את זה.  –בור בתוך הבית מרוב הרעש 

  

  לא, המשאיות.     :מר ישראל גל

  

  מרוב משאיות, הכל יתפורר לך בבית.   :איציק ציזרמר 

  

יכ    :מיכלס גילמר  ה אתם  ולים לצחוק עד כמה שאתם רוצים. אבל אם ז

כמו שהם מתארים, ויש סכנת חיים שם, אז הראש היחיד שתלוי פה למבחן, זה 

  הראש של המהנדסת. 

  

  טוב מאוד, מה רע?     :יהודה מעייןמר 

  

  כולם מאושרים פה, אנדה.     :מר ישראל גל

  

  אנדה, תראי את החברים שלך, תסתכלי.   גב' בומגרטן אלונה:

  

רק שיהיה ברור, למהנדסת שלנו יש סמכות ברורה     :מיכלס גילמר 

ץ  בחולק, אם יש נכס מסוכן, לא לשאול את ראש העיר, לא לשאול את היוע

 .. צו, ולצו הזה קוראים צו פינוי מיידי י זה נכנס.   המשפטי לעירייה. להוציא 

  

פינוי בבתים. אין דבר כזה.     :מר ישראל גל צו    אין 

  

  תבדוק בחוק.     :מיכלס גילמר 
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  אז אתה תבדוק.    :מר ישראל גל

  

תשאל אותה. מבנה מסוכן סוגרים אותו מיידית, ועשו     :מיכלס גילמר 

  את זה לא פעם ולא פעמיים במדינת ישראל. 

  

.. לקולנוע רון אפילו.     :יהודה מעייןמר  .  

  

  זה פחות.     :מיכלס גילמר 

  

גיל מיכלס.    :מר ישראל גל    זה היה רעיון של 

  

אם זה מסוכן, אז צריך לסגור את המקום עד שהם     :מיכלס גילמר 

יתקנו אותו. כי אם ילד יעבור שם ותיפול הקורה הזאת על הראש, בלי קשר עכשיו 

לכסף שזה יעלה. אני לא רוצה לראות את הפרצופים של אנשים. אני באמת מציע 

ה שינקטו את כל ההליכים המשפטיים שצריך. ואל תחכי למועצת ה עיר. יש פ

  אנשים שלא יעמדו מאחוריך, אם חס ושלום זה יקרה. שיהיה לך ברור. 

  

  מה זאת אומרת, יש פה אנשים? אף אחד לא...     :יהודה מעייןמר 

  

  נכון.     :מיכלס גילמר 

  

..     :יהודה מעייןמר    מה זאת אומרת? גם ראש העיר לא יכול.

  

פינ    :מיכלס גילמר  צו  '. הוא יגיד 'למה לא הוצאת    וי

  

לו.    :איציק ציזרמר    אנדה, אני אעזור 
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הנה, את רואה. יש את ציזר, את מסודרת. אני חושב     :מר ישראל גל

באמת שצריכים לנסות למצות את כל ההליכים שיבצעו את זה, הם או שהחברה 

   - שמייצגת אותם. ובכל מקרה, אם לא, אז לבצע את הביצוע אנחנו ולהמציא להם

  

ן מלכה:מר    מה זה החברה שמייצגת?     רו

  

  אשדר, לא?     :מר ישראל גל

  

..     :מיכלס גילמר    דרך אגב, צריך לעשות.

  (מדברים ביחד) 

ן מלכה:מר    שהיזם יממן את זה. הוא הולך להרוויח שם הרבה כסף.    רו

  

  להם יותר כדאי לעשות את זה בעצמם.     :מר ישראל גל

  

ן מלכה:מר    נציע הצעת ביניים, מה קרה?     רו

  

ובמידה ולא, לבצע את ההצעה שמוצעת על ידי אלון     :מר ישראל גל

  ולהגיש נגדם תביעות. 

  

ו    :איציק ציזרמר  אני מבקש הצעה נגדית, להוסיף גם את מה שאנחנ

  לעצור עכשיו את כל נושא ההתחדשות העירונית. –אמרנו 

  

ן מלכה:מר  .? מה זה קשור?     רו עזוב, ציזר. למה אתה..   די, 

  

  למה? רון, תקשיב שנייה.   :ק ציזראיצימר 
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ן מלכה:מר    מה זה קשור?     רו

  

אני אגיד לך מה זה קשור. אם אני ואתה שותפים ואתה    :איציק ציזרמר 

לי  עושה איזשהו משהו, ואני אומר לך, ואני הריבון אומר לך לעשות ואתה עושה 

תפים, זה לא 'לא רוצה לעשות', את התנועה עם היד, לא יכולים להמשיך להיות שו

למשפחה, היית הולך איתך. ₪  200,000. כשהמדובר גם, אם היית אומר הגיוני

  למשפחה לשמור על הבטיחות שלהם. ₪  2,000

  

ן מלכה:מר  ל     רו אבל איזו התניה אתה נותן? לא הבנתי. יש פה סגירה ש

  כל העניין. 

  

   - ממה לא. אין פה סגירה. אנחנו משקיעים את הכסף   :איציק ציזרמר 

  

ן מלכה:מר    לא נשקיע שום כסף.     רו

  

  ₪.  200,000   :איציק ציזרמר 

  

ן מלכה:מר    לא.     רו

  

  מה לא?     :מיכלס גילמר 

  

  מה לא, רון? מה לא? זה בדיוק ככה.    :איציק ציזרמר 

  

ן מלכה:מר    רגע, אני רוצה להבין, לא הבנתי. אנחנו משקיעים?     רו

  

  ₪.  200,000נחנו נותנים אם אנחנו מתקנים, א    :מר ישראל גל
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  ואתה לא תקבל את זה בחיים.     :מיכלס גילמר 

  

ן מלכה:מר    ומה?     רו

  

  והולכים לתבוע, רון. הולכים לתבוע.    :איציק ציזרמר 

  

ן מלכה:מר    אה, אחרי שמתקנים?     רו

  

  כן.    :איציק ציזרמר 

  

  אחר כך תתבע אותם.     :מיכלס גילמר 

  

ה  עו"ד אלונה בומגרטן:   בעיה? אתה שם להם עיקול על הדירה. מה 

  

.. לממש את העיקול.    :מיכלס גילמר    כן, כן. וגם.

  

  לחייב אותם, ומי שלא משלם, תובע.     :מר ישראל גל

  

  טירנה, על איזו דרך את תחייבי אותם?  :גב' קניסטר כוכבה

  

..     גב' טירנה ססי: .  

  

  סיכון מפגעים.     :מר ישראל גל

  

.. מחי    גב' טירנה ססי:   יבים אותם.

  

  גם הקולנוע שהרסנו, אנחנו חייבנו אותם.     :מר ישראל גל
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  הודעת תשלום.     :מר גדי לייכטר

  

  הודעת תשלום. יש להם את החוב על הבית.     :מר ישראל גל

  

  למה לא מפעילים את זה?  :גב' קניסטר כוכבה

  

 נפעיל. עכשיו אנחנו מאשרים. כי אנחנו צריכים לאשר    :מר ישראל גל

  בשביל להפעיל את זה. ₪  200,000- את ה

  

ן מלכה:מר    טוב, יאללה, נו.     רו

  

אז ההצעה. קודם כל, אני חייב להגיד לך, ציזר, מאחר     :מר ישראל גל

והדיון הוא בכלל לא אצלנו, אז אין לנו שום אופציה לשים סנקציה כזאת, זו 

  סנקציה. 

  

.. בחניות.    :איציק ציזרמר  .  

  

בוא אני אגלה לך סוד, אי אפשר כל הזמן לא לדייק.     :מר ישראל גל

  בחניות הודענו שאנחנו מושכים את עצמנו מהתכנית. 

  

  מצוין.    :איציק ציזרמר 

  

מושכים את עצמנו מהתכנית, בגלל שהוועדה המחוזית     :מר ישראל גל

לא קיבלה את עמדתנו. היום, אם אנחנו מושכים את עצמנו מהמחוזית, אין לנו 

וואן. ומידיי וואן זה אומר גם קונפליק ט. אנחנו מושכים את התוכנית מידיי 

  המחוזית תסתכל עלינו בצורה עקומה. הוועדה 
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  אני לא ביקשתי למשוך.    :איציק ציזרמר 

  

ה.     :מר ישראל גל לי להסביר לך קצת את תהליכי התכנון והבניי אבל תן 

וישראל גל לא יכול ללכת. היום זה נמצא בוועדה המחוזית. אנדה לא יכולה ללכת, 

אל תקדמי את התכניות.  - ואומר לממונה על המחוז או יו"ר הוועדה, לא משנה 

פי מה  - אומרת לי היא  זאת אומרת, גברתי אל תקדמי את התכניות? אני עובדת על 

לי  חוק מדינת ישראל. אצלי אני לא יכולה שלא לקדם, בודקים לי את השעון, יש 

י עוצרת. הבעיה יכולה להיות בעיה תכנונית או בעיה אחרת. מונה. אם יש בעיה, אנ

בעיות כלכליות חשבונאיות אני עוצרת. לה יש חוק שעומד לוחות הזמנים בחוק 

  התכנון והבנייה. 

  

  אבל דווקא האיום הזה הוא מצוין.     :מיכלס גילמר 

  

ירון ..   :מר יעקובי    לא, כי אנחנו כשותפים יכולים להגיד שאנחנו לא.

  

  אנחנו לא שותפים.     :ר ישראל גלמ

  

אבל ישראל, זה איום מצוין. אל תעשה את זה מיד. תגיד     :מיכלס גילמר 

  יום.  30להם שבתוך 

  

  נכון, בדיוק.    :איציק ציזרמר 

  

,     :מר ישראל גל אי אפשר לעשות דברים שהם לא... אם התכנית לכן

לא זוכר מתי, ואז זה היה  שנים, כשהיא בא לפה, שנתיים, 4או  3הזאת היתה לפני 

רים שהם קורה, היינו יכולים להגיד שאנחנו לא דנים בה, כשזה בידיים שלנו. דב

לא בידיים שלנו, אין לנו השפעה עליהם. גיל, אני לא עוסק בנדמה לי. אחד 
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לי.    הדברים שאני לא אוהב לעסוק, זה בנדמה 

  

  אתה יכול למשוך את התכנית?     :מיכלס גילמר 

  

  למשוך את התכנית זה לבטל אותה.     :אל גלמר ישר

  

  תאיים עליהם.    :איציק ציזרמר 

  

  אני לא יכול לאיים.    :מר ישראל גל

  

  רגע, איימת. ואם הם לא ישלמו?   עו"ד אלונה בומגרטן:

  

  אז לא תהיה להם תכנית.    :איציק ציזרמר 

  

  אז תמשוך להם?   עו"ד אלונה בומגרטן:

  

.. זה הכל, את    :מר ישראל גל   ה רוצה, תעלה. כבר העליתם בעבר.

  

  זו סנקציה קשה מידיי.   עו"ד אלונה בומגרטן:

  

  לדירה, על זה מדובר. ₪  2,000לא, זה לא יאומן.    :איציק ציזרמר 

  

  איתך.  אני מסכימה  עו"ד אלונה בומגרטן:

  

שירוויחו. הם לא ₪, הם הולכים להרוויח חצי מיליון    :איציק ציזרמר 

- על הביטחון של הילדים שלהם. אז אני אשקיע את ה₪  2,000ע מוכנים להשקי

200,000  ₪ ?. .   של הילדים שלך ושלי במקום לתת להם משהו.
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  אתה צודק.   עו"ד אלונה בומגרטן:

  

אני ראיתי שהם באו פה לקבל את האישור להרחיב את  :גב' קניסטר כוכבה

.. על הילדים שלהם.  . הם הראו אבנים. .. הדירה, הם הראו..   הם באו פה.

  

פינו... את כל הפינוי שלו, את     :מר ישראל גל היה בניין אחד שהם 

הלינה שלהם במשך חודש כמעט של הדיירים. נראה את ציזר שמדבר ככה, על 

  חשבונם. שימצא לפני שהוא זורק סיסמאות. 

  

  למה? אני אמרתי?    :איציק ציזרמר 

  

ל. סליחה. התכוונתי לגיל. מבקש     :מר ישראל גל גי סליחה. סליחה, זה 

  גיל זורק סיסמאות. סליחה, התנצלתי. לא קורה הרבה שאני טועה, התנצלתי. 

  (מדברים ביחד) 

גיל, מה קורה אם מאיימים והם לא עושים? מושכים?   עו"ד אלונה בומגרטן:

  אני שואלת. 

  

.  100,000אני ביקשתי להוריד    :איציק ציזרמר  לי ₪.. כל המנהלים כתבו 

.. אין שום מכתב פה. ₪  100,000על  מכתבים   תוספת.

  

  אני הייתי משאירה להם את זה ככה.   עו"ד אלונה בומגרטן:

  

,    :איציק ציזרמר  לו אני לא יכול לראות תושב, שאנחנו באים לעזור 

'לא'.  לנו בלבן של העיניים ואומר    ושהוא מסתכל 

  

ן מלכה:מר  ה    רו ם ₪ מיליון  2.7- אם היית מציע להעביר את  לצהרוני
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  מתב"רים.

  

  אבל אי אפשר.    :איציק ציזרמר 

  

ן מלכה:מר  תב"ר. מזה שנכון, אי אפשר, אז מה אתה אומר? גם פה     רו

ם  2איך אפשר להשוות את  המקרים? אם אתה כבר משווה, אז תשווה מקרים שה

  דומים. 

  

לא, אני רק אומר על כסף, אומרים שחסר לנו כסף. למה    :איציק ציזרמר 

  אם אפשר במכתב אחד, ותראה שהם רצים לעשות את זה. ₪  200,000פה  לשים

  

  זה לא נכון.     גב' אנדה בר:

  

  בואי תנסי את זה.    :איציק ציזרמר 

  

ן מלכה:מר  אתה לא יכול לשחק עם חיי אדם. מדובר פה בחיי אדם,     רו

  זו סכנה. 

  

התחלתי  נכון. רון, זה לא יפה מה שאתה אומר, כי אני   :איציק ציזרמר 

  את המשפט כשאמרתי, שקודם אני מקבל את מה שהוא עושה, חיי אדם לפני הכל. 

  

  דווקא בגלל זה.     גב' איילת דן:

  

ן מלכה:מר    לא אמרתי שאתה לא אמרת את זה.     רו

  

לו    :איציק ציזרמר  אי אפשר לתת להם את הכסף ולהמשיך איתם כאי

.. אתם תשימו לא  ממשיכים להיות חברים, נלך ביחד. עלינו ואנחנו נמשיך אתכם. 
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עובד.    עובד, לא 

  

ן מלכה:מר   –אי אפשר להכריז הכרזה כזאת גורפת     רו

   מבטלים/מקפיאים את הפרויקט. 

  

לא ביקשתי שתבטל, ביקשתי להוציא להם מכתב שלא    :איציק ציזרמר 

  נתקדם. לא לבטל. לא אמרתי לבטל. לא שמעתי אותי אומר לבטל. 

  

ה  גרטן:עו"ד אלונה בומ האלה יילכו לאיבוד ברגע ₪  200,000- ישראל, 

  - שיתחילו את ה

  

יוכלו, כי יהיה להם חוב. הם     :מר ישראל גל את הפינוי בינוי? הם לא 

  צריכים לשלם. 

  

לא, לא על הכסף. העבודה שעושים היום, היא חסרת   עו"ד אלונה בומגרטן:

   - תוחלת כי ממילא

  

שנים גם, ועד אז  3לא יתחיל בעוד אבל הפינוי בינוי     :מר ישראל גל

  צריך היות בטוח, מה לעשות? 

  (מדברים ביחד) 

  כן, יאללה, בואו נגמור עם זה, יאללה.     :מר ישראל גל

  

עניין של אחריות,     גב' אנדה בר: לי להגיד משהו, כי יש פה באמת  חשוב 

  דיברת בלי נתונים, וזה דברים חמורים ולא מדברים על זה ככה. גיל. 

  

  הוא טוען שכאילו מפנים פה...     :ר ישראל גלמ
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  אני מסבירה, מסוכן זה לא כן או לא.     גב' אנדה בר:

  

לך     :מיכלס גילמר  אין. מסוכן זה מסוכן. השופט לידך לשעבר, יגיד 

  שמסוכן זה מסוכן. 

  

ן מלכה:מר    בדימוס.     רו

  

יד     גב' אנדה בר: יג לי עד הסוף, וגם השופט  לא. אם אתה תקשיב 

  אחרת. 

  

  אנדה, בקצרה.     :מר ישראל גל

  

אנחנו הוצאנו מהנדס שיבדוק. הוא בדק ומה שבעייתי     גב' אנדה בר:

זה הקורות בחלק העליון של הבניין. יש חוות דעת על זה. כדי לתקן את הקורות 

האלה, הוא גם נתן איך מתקנים אותם, וזה לא סיפור כזה גדול, ואין שום הצדקה 

  ית בשביל זה, וגם עיריית תל אביב לא היתה עושה את זה. להוציא אנשים מב

  

  אז זה לא מסוכן?     גב' איילת דן:

  

נופלות קורות מלמעלה וזה יכול ליפול.     גב' אנדה בר:   זה מסוכן כי 

  

אנדה, תספרי לכולם, תספרי לאלונה למה נופלות    :איציק ציזרמר 

תוך הבטון מבקיע אותו הקורות. כי יש שם עצים על הגג. עצים עם שורשים ב

₪  200,000ונופלות הקורות. עצים, ולאף אחד לא אכפת. ואתם רוצים שנשקיע 

  ונמשיך לדבר איתם? נראה לכם הגיוני?

  

נו, אז מה אתה מציע? אתה רוצה לפנות אותם? בבקשה,     גב' אנדה בר:
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  תפנה אותם אתה. 

  

.     גב' אתי כהן:   לא, לא לפנות. ההצעה אומרת..

  

אני מציע ברוח הדברים לאשר את הצעתו של אלון     :ל גלמר ישרא

בכפוף לכך שעד שנסיים את הכל, נפנה גם לחברה, שנסביר לה שעדיף לה לממן את 

זה כי יעלה לה הרבה יותר יקרה כשהעירייה עושה את זה, אם היא יכולה לעשות 

ה ולא את החיזוקים האלה לבד, ונודיע לתושבים שהם הולכים לקבל חיובים. במיד

  ייענו, נבצע את זה, נגיש נגד כולם את החיוב ותביעות. 

  

  אפשר לקצוב את זה בזמן.     גב' ארבל ליאת:

  

  את מה?     :מר ישראל גל

  

  את התשובה של החברה, האם היא הולכת לממן.     גב' ארבל ליאת:

  

  עד שאנחנו יוצאים לעבודה. זה חודש בערך, חודש וחצי.     :מר ישראל גל

  

  שיהיה ברור לוחות הזמנים שזה דחוף.     ליאת:גב' ארבל 

  

  דרך מה אתם תחייבו?  :גב' קניסטר כוכבה

  

  דרך הגבייה, לפי חוק עזר עירוני. ואחר כך תביעות.     :מר ישראל גל

  

פ    גב' אנדה בר: .. אם תהיה להם תכנית  ינוי בינוי, הם לא יוכלו .

  להוציא היתר. 

  



  אונו-עיריית קרית
  8.3.17מיום  17/52ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 

  

  61

ק ההצעה שלכם, פלוס התוספת הצעה נגדית זה בדיו   :איציק ציזרמר 

  שעיריית קרית אונו תקפיא, לא תבטל, תקפיא את פרויקט ההתחדשות העירונית. 

  

  אני אוסיף להצעה.     :מר ישראל גל

  

  זו הצעה שלי.    :איציק ציזרמר 

  

מקובל, מקובל. ואני מצרף להצעה שלנו שהצעתו של     :מר ישראל גל

פופוליסטית ולא חוקית.    ציזר 

  

לי רק לסיים. לא שמעת. תוסיף    :ק ציזראיצימר  עוד לא סיימתי, תן  אבל 

  מה שאתה רוצה, אין בעיה. 

  

  קדימה, אתם רוצים, תצביעו על הצבעות לא חוקיות.     :מר ישראל גל

  

לי    :איציק ציזרמר  אין בעיה, תגיד אחר כך מה שאתה רוצה, אבל תן 

נותן לי רשות דיבור.    לסיים לדבר. אתה 

  

.    :גלמר ישראל    פופוליסטית ולא חוקית. אתם רוצים לעצור, תעצרו

  

  היועץ המשפטי, אני רוצה חוות דעת.     גב' איילת דן:

  

  פופוליסטית ולא חוקית.     :מר ישראל גל

  

  אז אני רוצה חוות דעת שזה לא חוקי.     גב' איילת דן:

  

אני מבקש להוסיף להצעה שאמרת עד לפני שהתחלתי    :איציק ציזרמר 
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   - אני מבקש לדבר,

  

  

  להקפיא את התכניות?     :מר ישראל גל

  

עירונית    :איציק ציזרמר  להקפיא את פעילות העירייה בנושא התחדשות 

רחבת השקד, עד אשר ייפתר הנושא. אם זה דרך החברה שלהם, אם זה דרכם, אם 

זו הצעתי. אם אתה רוצה להוסיף עוד משהו, תוסיף מה דרך פתרון בית משפט. 

  ה. שאתה רוצ

  (מדברים ביחד) 

  זו בדיוק הדרך לפתור את הבעיה.     גב' אנדה בר:

  

עזוב, הסברתי לו שזה לא     :מר ישראל גל מי בעד ההצעה של ישראל? 

  ניתן להקפיא, זה לא בסמכות של העירייה. מי בעד ההצעה שאני הצעתי? 

  

  נפתלי, דאלי, ליאת, אלונה, כוכבה, רון וישראל.     :מר גדי לייכטר

  

  

  מי בעד ההצעה של ציזר?     :ישראל גל מר

  

  ציזר, אתי, איילת ויהודה.     :מר גדי לייכטר

  

  מי נמנע?    :איציק ציזרמר 

  

  . 2נמנע:     :מר גדי לייכטר

  

  לא, לא היה על זה בקואליציה.     :מר ישראל גל
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  אני רוצה לנמק.     :מיכלס גילמר 

  

  כל דבר אישיו.   עו"ד אלונה בומגרטן:

  

זו דוגמא לחוסר שיניים של     :למיכלס גימר  אני חושב שההצבעה הזאת 

  הרשות המקומית. 

  

  טוב, תודה.     :מר ישראל גל

  

אני לא שמעתי שבעיריית תל אביב על מקרים דומים     :מיכלס גילמר 

  מביאים את זה למועצת העיר. 

  

לי דוגמא     :מר ישראל גל תראה כמה עיריית תל אביב, עכשיו תביא 

  אחת. 

  

ן מר  עוד פעם.     מלכה:רו   ישראל, אל תפתח את זה 

  

  הלאה, הלאה.     :מר ישראל גל

העירייה תפנה לחברה למימון העבודה או לביצוע החיזוק לבד, : הצעת ראש העיר

נודיע לתושבים שהם הולכים לקבל חיוב, במידה ולא ייענו נבצע את 

  זה, נגיש נגד כולם את החיוב והתביעות.

לי, כהן נפתלי, כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן, ישראל גל, משה דא  )7בעד(

  ליאת ארבל, רון מלכה.

.  ) 2נמנע(   גיל מיכלס, ירון יעקובי

ההצעה של ראש העיר פלוס התוספת שעיריית : הצעת חבר המועצה איציק ציזר

עד  קריית אונו תקפיא לא תבטל את פרוייקט התחדשות עירונית 
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  שהנושא יפתר.

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

העירייה תפנה  - הוחלט ברוב קולות לקבל  את הצעת ראש העיר    החלטה:

ן העבודה או לביצוע החיזוק לבד, נודיע לתושבים שהם  לחברה למימו

את  נגד כולם  נגיש  זה,  נבצע את  ייענו  הולכים לקבל חיוב, במידה ולא 

  החיוב והתביעות.

כהן נפתלי, כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן,  ישראל גל, משה דאלי,  )7בעד( 

  ליאת ארבל, רון מלכה.

.  ) 2נמנע(   גיל מיכלס, ירון יעקובי

  

ון  5תאורת לד ע"ס  –אישור תב"ר התייעלות אנרגטית   .6   ₪. מילי

  

אישור תב"ר התייעלות אנרגטית, תאורת לד  – 6סעיף     :מר גדי לייכטר

  ₪. מיליון  5ע"ס 

  

  ם את כל העיר. לילהש    :מר ישראל גל

  

גודל של     :מר גדי לייכטר   מהעיר.  1/3להשלים. אנחנו עד היום עשינו סדר 

  

  והוכח כהצלחה.     :מר ישראל גל

  

אנחנו רוצים לסיים את כלה עבודה. אז צירפתי לכם את     :מר גדי לייכטר

  האומדן הכללי. מתוך זה ביצענו סדר גודל של העיר. 

  

  ין איך בוחרים ספקים. אני רוצה להב    :מיכלס גילמר 
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  זה מכרז דרך משק וכלכלה.     :מר ישראל גל

  

  המכרז היה דרך משק וכלכלה.     :מר גדי לייכטר

  

אני רוצה רק שתדע שיש שמועות שאנחנו שילמנו בערך     :מיכלס גילמר 

  יותר ממה שהיה צריך.  70%

  

  למה לא נעשה את זה במכרז אגב?     :מר ישראל גל

  

יודע. איך בוחרים במשק וכלכלה? הרי יש להם א    :מיכלס גילמר  ני לא 

  כל מיני מציעים. לפי מה בחרו את זה? 

  

זאת אומרת יש להם כל מיני? יש זכיינים של משק מה     :מר גדי לייכטר

  וכלכלה והם מתמודדים. 

  

  אתם התמחרתם עם הזכיינים?     :מיכלס גילמר 

  

  משק וכלכלה זה ארצי כאילו?     :יהודה מעייןמר 

  

  המקומי. משק וכלכלה זה של השלטון     :מר ישראל גל

  

  למה לא התמחרתם?    :מיכלס גילמר 

  

  הם מנהלים את זה.     :מר ישראל גל

  

  הם מנהלים את המכרז.     :מר גדי לייכטר
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.    :יהודה מעייןמר  . עיריית קרית אונו היתה מנהלת.   אני חושב שאם 

  

  . טוב, אנחנו נבחן את זה. אוקיי    :מר ישראל גל

  

מיליון  3או ₪ מיליון  1.5כמה שאלות. עד עכשיו הוצאנו    :איציק ציזרמר 

לי.₪?    תזכיר 

  

  ₪. מיליון  3    :מר ישראל גל

  

  ₪? מיליון  8המכרז הראשוני היה על    :איציק ציזרמר 

  

  . 3לא, המכרז הראשוני היה על     :מר גדי לייכטר

  

יכולים להגדיל מכרז של איך אנחנו ₪. מיליון  3היה על    :איציק ציזרמר 

3 ?  

  

  לא מגדילים, זה מכרז חדש.    :מר גדי לייכטר

  

  הולכים לעשות מכרז חדש?    :איציק ציזרמר 

  

  כן, חדש.     :מר ישראל גל

  

  שלא יודעים מי יזכה בו?   :איציק ציזרמר 

  

  לא, לא.     :מר ישראל גל

  

בר אמרתי הפרויקט כ –מצוין. יופי. זה אחד. שנית, א'    :איציק ציזרמר 
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הערות. אחד, בזמנו אמרתם  2עליו בעבר שלדעתי הוא פרויקט מצוין. אבל הערתי 

שתאורת הלד תוזיל בהמון כסף את החשמל, וזה אמרנו לפני שידענו שזה קרה. 

  האם באמת זה נכון? 

  

  כן.     :מר ישראל גל

  

זאת אומרת, שמדדנו את החשמל באמת יש ירידה ניכרת    :איציק ציזרמר 

מצדיק אותו? זאת אומרת, החזר ₪, מיליון  8יקט הזה שבסופו של יום יהיה והפרו

  ההשקעה? 

  

  לאורך שנים.    :נפתלי כהןמר 

  

שנה  40לאורך שנים, כמובן. אבל השאלה אם זה לאורך    :איציק ציזרמר 

  שנים או לעוד שנתיים.  10או לאורך 

  

  שמל. ציא את הצהרונים לשיטתך מהחשנים נו 10   :נפתלי כהןמר 

  

ב   :איציק ציזרמר  יורד  שנים  10- אכבר תשובה. חבר'ה תדעו, שהחשמל 

.. חיסכון, מצוין, נפתלי. אחלה תשובה.    לפי הצהרונים. .

  

  נפתלי, די.     :מר ישראל גל

  

זו רצינות. והדבר האחרון, אני הערתי בפעם    :איציק ציזרמר  זו רצינות, 

' עם הראש, ישראל. ש 'כן לי  אם כבר עושים כזה פרויקט, תצבעו הקודמת, ועשית 

  גם את העמודים, העמודים נראים רע מאוד. 

  

  לגבי העמודים, אנחנו נביא את זה בתב"ר נפרד.     :מר גדי לייכטר
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ו     :מר ישראל גל לנ בתב"ר נפרד. צביעת עמודים זה מהשוטף, אין 

  בשוטף. 

  

צביעת שנייה, אני אסביר למה. במכרז הזה קיימת גם     :מר גדי לייכטר

  עמודים. אנחנו לא רוצים, כי המחיר שם גבוה. 

  

  אוקיי.    :איציק ציזרמר 

  

  אנחנו יכולים לעשות את זה בפחות. לכן אני מעדיף.     :מר גדי לייכטר

  

  ירון.     :מר ישראל גל

  

ירון    - שיעלה₪ מיליון  9אני זוכר שאז דיברנו בזמנו על איזה   :מר יעקובי 

  

  ₪. מיליון  8העיר. זה מכסה, זה שיעלה כל     :מר ישראל גל

  

  זה היתרה לסגור אותה.     :מר גדי לייכטר

  

  יש ירידת מחירים.     :מר ישראל גל

  

ירון .?   :מר יעקובי    אז רגע, אנחנו בתקציב הזה מכסים..

  

  אמור לכסות הכל.     :מר גדי לייכטר

  

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

  

  פה אחד, תודה רבה.     :ל גלמר ישרא

  

 5תאורת לד ע"ס  –תב"ר התייעלות אנרגטית הוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

ן   ₪.מיליו

  פה אחד.    בעד

  ליאת ארבל  לא נכחה 

  

  אש"ח.  95) בניין העירייה  ע"ס 3008אישור הגדלת תב"ר (  .7

  

ו ₪,  95,000אישור הגדלת תב"ר בניין העירייה     :מר גדי לייכטר אנחנ

  ריכים לגמור פה חדר של הרישוי בעקבות הרפורמה. מי בעד? פה אחד. צ

  

  מי בעד? פה אחד.     :מר ישראל גל

  

 95) בניין העירייה  ע"ס 3008הגדלת תב"ר (הוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

 אש"ח

  פה אחד.    בעד

  ליאת ארבל  לא נכחה 

  

ן ע"ס 3025אישור הגדלת תב"ר (  .8   אש"ח. 400) צומת סביו

  

  ₪.  400,000הגדלת תב"ר צומת סביון על סך     :די לייכטרמר ג

  

  מה זה צומת סביון?    :איציק ציזרמר 
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אני אגיד את זה בקצרה. צומת סביון, אנחנו לקראת מה     :מר ישראל גל

שנקרא סוף הפרויקט שם לקראת מתן תוקף. על מנת לקבל את התוקף, היינו 

רבה מאוד שינויים סביב הסיפור של צריכים לשנות את הדיפו. אנחנו עשינו שם ה

  הדיפו. 

  

  באזור העסקים?    :איציק ציזרמר 

  

ור     :מר ישראל גל רוב ההוצאה פה נובעת סביב כל התכנון בגין אז

 55התעסוקה שם, שאנחנו רוצים להוציא את הדיפו. אנחנו מעבירים אותו לתמ"מ 

ים. השינויים בשביל לקבל את זה כאזור תעסוקה. אנחנו ממש בשלבים האחרונ

האלה מהתכנית הראשונה עם הדיפו, הביא אותנו להוצאות נוספות, סדר גודל של 

400,000  .₪  

  

..    :איציק ציזרמר    מי האדריכל? שלנו או של?.

  

  אותו אחד ש...     :מר ישראל גל

  

  אותו אחד שמהתחלה.     גב' אנדה בר:

  

  מאיוס, אותו אחד.     :מר ישראל גל

  

  בעד? פה אחד.  מי    :מר גדי לייכטר

  

 400) צומת סביון ע"ס 3025הגדלת תב"ר (הוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

 אש"ח.
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  פה אחד.    בעד

  

  אישור סגירת תב"רים על פי רשימה מצורפת.   .9

  

פי רשימה מצורפת.    :מר גדי לייכטר   אישור סגירת תב"רים על 

  

  מה זה? האישורים של התב"רים?    :איציק ציזרמר 

  

  סגירה.     :טרמר גדי לייכ

  

שאלות. שאלה ראשונה, למה אנחנו לא עושים את  3כן,    :איציק ציזרמר 

  הקיר האקוסטי שהבטחנו בבית הספר הדמוקרטי. 

  

ירון   מה זה הקיר האקוסטי?   :מר יעקובי 

  

מה זה הקיר האקוסטי? אם אתם רוצים, אני אסביר.    :איציק ציזרמר 

  ב"ר השלישי לא נסגר? אתה סוגר אותם, מבטל את התב"ר. אז הת

  

  נשאיר את זה פתוח.    :מר ישראל גל

  

  נשאיר אותו פתוח.     :מר גדי לייכטר

  

.    :איציק ציזרמר  גדי מצוין. אבל הגיע הזמן שתעשו כבר את הקיר הזה, 

שנים. התושבים שצמודים, טוענים שבית הספר עושה  7הבטחנו לתושבים לפני 

  להם רעש. 
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ן מלכה:מר     תושב אחד.    רו

  

תושב אחד, האלה. הבעיה של הקיר האקוסטי זה הרבה     :מר ישראל גל

  יותר גבוה מזה. 

  

לי. מה    :איציק ציזרמר  אפשר לעשות את הקיר הזה, זה כסף קטן, תאמין 

נור מבנה יביל?    זה מועדון 

  

.?     :מר ישראל גל נוער מבנה יביל? זה היה..   מה זה המועדון 

  

  מעדכנים אותך. מה אתה אומר? ישראל, לא     :יהודה מעייןמר 

  

  כל הכבוד, אני שמח.     :מר ישראל גל

  

  מאוד גרוע.     :יהודה מעייןמר 

  

  צודק, לא הכל מושלם.     :מר ישראל גל

  

יודע להסביר לי מה זה?    :איציק ציזרמר    מישהו 

  

  מה זה?     :מר ישראל גל

  

  אני אזכר.     :מר גדי לייכטר

  

ן מלכה:מר    ספר? איפה זה? איזה מ    רו

  

  בעמ' הראשון.  2289   :איציק ציזרמר 
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  אנחנו לא יודעים מה זה, אז אנחנו מבטלים אותו.     :מר ישראל גל

  

יודע.    :איציק ציזרמר    אבל אולי זה משהו חשוב. אני לא 

  

  אבל בוצע כבר, נסגר.     גב' טירנה ססי:

  

  הם סיימו אותו.     גב' איילת דן:

  

  ? אם אפשר רק להגיד לי מה זה. לא. אה, בוצע   :איציק ציזרמר 

  

  זה מה שעבר לבית כנסת, כן.     :מר ישראל גל

  

  העברנו את זה לבית הכנסת שנשרף.     :מר גדי לייכטר

  

  הצבעת בעד.    :נפתלי כהןמר 

  

  היה חסר לך כסף לגמור את בתי הכנסת והעברת את זה.     :מר ישראל גל

  

הי   :איציק ציזרמר    ה?אבל העברנו מאיפה? מה זה 

  

ן מלכה:מר     לנוער דתי.זה היה מועדון שנפתלי היה צריך להקים     רו

  

נוער דתי כזה. אישרנו.     :מר גדי לייכטר   בזמנו אמרו לפתוח מועדון 

  

ן מלכה:מר    אתה לא זוכר את זה, ציזר?     רו
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  של נפתלי כהן. ₪  500,000- היה את ה    :מר ישראל גל

  

  של נפתלי כהן?    :איציק ציזרמר 

  

  כן.     :ישראל גלמר 

  

ן מלכה:מר    כן. אתה לא זוכר?     רו

  

עירייה? אתה החזקת ₪  500,000נפתלי כהן החזיק    :איציק ציזרמר  כספי 

  כספי עירייה? זה מה שהם אומרים, אני לא יודע. זו שערורייה. ₪  500,000

  

..     :מר ישראל גל   אבל ציזר אישר את זה.

  

ז   :איציק ציזרמר    ה, אני לא אמרתי. אני רק שאלתי מה 

  

  העברנו אז לשריפה של בית הכנסת.   :נפתלי כהןמר 

  

, פנייה מלוי אשכול ללוס אנג'לס, 2356שאלה אחרונה,    :איציק ציזרמר 

  למה מבטלים?

  

  בגלל שמשרד התחבורה מממן את זה.     :מר גדי לייכטר

  

  מממן מה? את הפנייה?    :איציק ציזרמר 

  

  מת פה. את כל הצו    :מר גדי לייכטר

  

  . 100%כל הצומת וכל סילוק הכיכר, משרד התחבורה     :מר ישראל גל
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  עד שעשיתם כיכר, עכשיו אתם מבטלים אותה?     :מיכלס גילמר 

  

  אוקיי, מי בעד?     :מר ישראל גל

  

  מי בעד? פה אחד.     :מר גדי לייכטר

  

  ₪.  45,000- רגע, בלי ה    :מר ישראל גל

  

  קוסטי. פה אחד. הורדתי את הא    :מר גדי לייכטר

  

(למעט הוחלט פה אחד לאשר סגירת תב"רים על פי רשימה מצורפת   :החלטה

 )2241הקיר האקוסטי תב"ר 

  פה אחד.    בעד

  ליאת ארבל  לא נכחה 

  

  י כהן כמ"מ חבר בוועדה המחוזית במקום מר ישראל גל. למינוי מר נפת  .10

  

המחוזית במקום  מינוי מר נפתלי כהן כמ"מ חבר בוועדה    :מר גדי לייכטר

גל.    ישראל 

  

  אני התפטרתי מהוועדה המחוזית.     :מר ישראל גל

  

  למה, מה קרה? :גב' קניסטר כוכבה

  

  - ככה. ועדה מחוזית תל אביב    :מר ישראל גל
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ה    :איציק ציזרמר  שאלות. מה זה? מה אתם כבר מצביעים? לפני שניי

.. רגע, תנו לי רגע לברר ₪,  500,000   את הדברים פה. עכשיו הוא הולך.

  

רגע, אתה לא יכול להתפטר.אנחנו יכולים למנוע את   עו"ד אלונה בומגרטן:

  ההתפטרות שלו. 

  

ר     :מר ישראל גל עיר. במקרה הטוב באישו לא, אי אפשר להיות ראש 

  מיוחד סגן. 

  

ה     :יהודה מעייןמר  אני עכשיו רוצה לשאול שאלה. קודם כל, מה זו הוועד

יודע.    הזו? אני לא 

  

זו הוועדה המחוזית תל אביב. היא מעל הוועדה     :מר ישראל גל

  המקומית. 

  

לנו את העיר.    :מיכלס גילמר    אלה שהורסים 

  

  הם הורסים לנו את העיר? אתה צודק.    :איציק ציזרמר 

  

לך יש ממלא מקום? יש ממלא מקום בעירייה הזאת? אני     :יהודה מעייןמר 

  - שואל, יש ממלא מקום

  

  אבל אנחנו סיכמנו בינינו שזה...     :מר ישראל גל

  

..     :יהודה מעייןמר    אני שואל שאלה. אם יש ממלא מקום.
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ן מלכה:מר    אני מוותר על כל מה שקשור לתכנון ובנייה.     רו

  

לי את הכבוד שלי.     :יהודה מעייןמר    תן לי לגמור לדבר. תן 

  

ן מלכה:מר    מוותר, נותן לנפתלי.     רו

  

לו.  הנה,    :מר ישראל גל   הוא נתן 

  

אני חייב להגיד לך. לפני שעתיים ישבנו בקקאו, והוא    :איציק ציזרמר 

', ואמרתי את התגובה בדיוק מה שאמרת, מילה  אמר 'למה שזה לא יהיה רון?

  במילה אמרתי לו שככה תגיב, תשאל אותו. 

  

ן מלכה:מר  .     רו   כנראה שאתה מכיר אותי

  

. אבל הוא בכל זאת א   :איציק ציזרמר  'אני אשאל'   מר 

  

יו"ר ויש ממלא מקום.     :יהודה מעייןמר    אני שואל. יש 

  

לך.     :מר ישראל גל   לא, לא. תן לי לענות 

  

לי לגמור את המשפט שלי. יש יו"ר    :יהודה מעייןמר  לא  רגע, תן  ויש ממ

מקום ראש העיר. אני חושב, שבתפקיד שיו"ר לא יכול להגיע, צריך לבוא ממלא 

   מקומו. נקודה.

  

  אני אסביר את זה בקצרה.     :מר ישראל גל

  

  אתה יכול לבקש מסבו שיהיה.     :מיכלס גילמר 
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  הוא ישמח.    :איציק ציזרמר 

  

המינוי הוא בכלל לא מינוי שלנו, אנחנו ממליצים.     :מר ישראל גל

אופציות, או שלעיריית קרית אונו לא  2המינוי הוא של השר. אם אני הולך, יש 

נציג, או שעיריית קרית אונו ממנה. במקרה הזה זה יכול להיות מ"מ יהיה שם שום 

יודע שרון דיברנו איתו,  או סגן, לצורך העניין. בעניין שלנו אנחנו הסכמנו, אני 

  ורון הסכים שיהיה נפתלי. 

  

  הוא לא יכול לוותר על זה.     :יהודה מעייןמר 

  

  אז הוא ויתר.     :מר ישראל גל

  

. יש ת    :יהודה מעייןמר    פקידים שאתה לא יכול לוותר עליהם..

  

  אוקיי, הצבעה.     :מר ישראל גל

  

  לא, שאלות.    :איציק ציזרמר 

  

  ישראל, יש תפקידים שאתה לא יכול...     :יהודה מעייןמר 

  

..     :מיכלס גילמר  לו על. יוותר    למה? אולי הוא 

  

..     :יהודה מעייןמר  .. יש תפקידים שממלא מקום. .  

  

ירו   מה הקשר של רון חולדאי פה?   :ןמר יעקובי 
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,     :מר ישראל גל רון חולדאי גם כן התפטר ומי שנכס זה הסגן שלו

  ואנחנו ממלאים את אותה משבצת. 

  

  אבל ישראל, זאת ישיבת ועדה מאוד חשובה על פניו.     גב' אתי כהן:

  

  נכון, הכל חשוב.   עו"ד אלונה בומגרטן:

  

עיר לא?     גב' אתי כהן:   אתה כראש 

  

  אני מודה לכם. לא רוצה להיות יותר. זהו.     :ר ישראל גלמ

  

  מאיזו סיבה?     גב' איילת דן:

  

אני מקווה שזה שכבר התפטרת, לא  –כמה שאלות. א'    :איציק ציזרמר 

ג.    יקרה מצב שנמצא את עצמנו בלי נצי

  

  קודם כל, אני כבר התפטרתי, ונכון להיום אין לנו נציג.     :מר ישראל גל

  

..    :ק ציזראיצימר    אז מה ההיגיון? מחר יכולים לשים.

  

ג, זה לא רק     :מר ישראל גל בוא תהיה רגוע, הרבה רשויות אין להן נצי

ג. זה לא רק אנחנו, להם  גבעתיים אין להם נציג, רמת השרון אין להם נצי אנחנו. 

  אין נציג בכלל. 

  

צליח אבל למה התפטרת לפני שהבאת מחליף? אני לא מ   :איציק ציזרמר 

  להבין. 
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וזה     :מר ישראל גל כי אני כבר לא הייתי הולך לשם הרבה לאחרונה, 

  לקח הרבה מאוד זמן. אני חושב שנפתלי יכול ללכת.

  

  מה היא עושה הוועדה?     :יהודה מעייןמר 

  

היא קובעת את כל הבניינים הגדולים שקמים בתל אביב,     :מר ישראל גל

אור יהודה, רמת השרון, כל האזור הזה, כפר  בת ים, חולון, הרצליה, קרית אונו,

  שמריהו, שצריכים דברים חדשים, היא מאשרת. 

  

  זה בוודאות תפקיד של ממלא מקום.     :יהודה מעייןמר 

  

  לא, של ראש העיר.     גב' איילת דן:

  

ישראל, אני מבין שאנחנו, הנציג שלנו, אתה או מי שזה    :איציק ציזרמר 

  הנציג של תל אביב לא הולך. יהיה, הולך רק במידה אם 

  

  כן.     :מר ישראל גל

  

  כמה פגישות יש כאלו? אחת בחודש?    :איציק ציזרמר 

  

  פעמיים.    :מר ישראל גל

  

?    :איציק ציזרמר  ..   פעמיים בחודש? וכמה פעמים יוצא ש.

  

  בגלל זה הוא מתפטר...     :מיכלס גילמר 

  

נו.    :איציק ציזרמר    די, חלאס, 
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מה זה משנה? אני הייתי הולך כל הזמן כשרציתי, מתי     :מר ישראל גל

  שאני רוצה. 

  

  לא, אבל אם הם הולכים, אתה לא יכול ללכת.    :איציק ציזרמר 

  

  אז אנחנו מתאמים את זה בינינו גם.     :מר ישראל גל

  

פגישות בשנה. כמה  24אז אני שואל, בסופו של יום יש    :איציק ציזרמר 

לנו את המקום מתוך זה תל אביב נותני   ? 22או  2לשבת שם? ם 

  

שנים האחרונות, בוא נאמר, רק כשהיו נושאים  3- ב    :מר ישראל גל

  חשובים מאוד לתל אביב, הם היו שם. 

  

  הבנתי. זאת אומרת, רוב הפעמים הנציג שלנו היה?    :איציק ציזרמר 

  

  כן. אבל לא הלכתי רוב הפעמים.     :מר ישראל גל

  

  ?למה   :איציק ציזרמר 

  

   - כי נמאס לך לדון. תקשיב, אני אומר לך    :מר ישראל גל

  

  מה אכפת לך מה קורה בהרצליה.     :מיכלס גילמר 

  

לי יותר חשוב להתעסק בענייני העיר. כשאתה צריך     :מר ישראל גל

ללכת לדון על רמת גן ועל גבעתיים ועל בני ברק ועל בת ים ולשמוע את 

ל ההתנגדויות, לשרוף שם יום שלם. תח שבו שזו ועדה שדומה לוועדה שלנו פה, אב
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ש  היא דנה ביישובים אחרים. יש דברים יותר חשובים בסופו של יום לעשות, ואכן י

 2ראשי רשויות שהם כאילו בעלי התפקידים. בדרך כלל אתם יכולים למצוא בין  5

ה... הזה של ה 3- ל , עם ממלאי המקום שלהם, זאת 5- נציגים כאלה, אפילו את 

נציגים שיושבים שם ככלל. כי זה הרבה עבודה  2-3, אנחנו רואים 10 אומרת

והתעסקות שלאו דווקא ביישובים שלך. אז אני הייתי מגיע כראש רשות. הייתי 

יושב תמיד, כשהיה את כל הדיונים של קרית אונו, אז הייתי תמיד מבזבז כבר את 

יישב שם כחבר אם  ם אני כראש רשות תמיד אוכל להגיע. נפתליכל היום שם. היו

  ירצה. 

  

זאת אומרת, אתה רומז שלנפתלי יש הרבה יותר זמן    :איציק ציזרמר 

  פנוי מאשר לך? 

  

  אם הוא ירצה. חברים, תודה.     :מר ישראל גל

  

ניגוד אינטרסים עם בני ברק?     :יהודה מעייןמר    רגע, אין לנפתלי 

  

  מי בעד לאשר את נפתלי? פרגנו לו.     :מר ישראל גל

  

ן     :גדי לייכטר מר נפתלי, יעקובי, דאלי, מיכלס, אלונה, כוכבה, רו

  וישראל. מי נגד? 

  

  מי נגד? מי נמנע?     :מר ישראל גל

  

  . 4 –נמנעים     :מר גדי לייכטר

  

  .רגע, רוצים לנמק   :איציק ציזרמר 
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אבל איך אני אשמור על האינטרס של קרית אונו אם    :נפתלי כהןמר 

 ?.   מחוזק.  אני צריך לבואאתה..

  

  תן לי להימנע, אני אסביר.    :איציק ציזרמר 

  

עניינים עם בני ברק.     :יהודה מעייןמר  ניגוד    הנה, אומרים שיש 

  

  אז אני אצא בדיון.    :נפתלי כהןמר 

  

לי שום דבר כנגד נפתלי, ואני לא חושב    :איציק ציזרמר  אני נמנעתי. אין 

ויכול להיות שאתה יודע שהוא לא יכול לעשות את התפקיד הזה והכל.  אני חושב, 

נו  יותר ממני כי אתה ישבת שם, אני לא ישבתי שם. אני חושב נציג של קרית או

על  הקטנה להיות בוועדה המחוזית, גם כשדנים על דברים שלא קשורים לעיר, וגם 

דברים של העיר, אני חושב שבמדיניות של המדינה הזאת עכשיו, כשמפוצצים 

עיר שלנו צריך להיות שם. זו דעתי.  –בעיות בדירות וברכבים וב   ראש 

  

  תודה.     :מר ישראל גל

  

.?   עו"ד אלונה בומגרטן: .   וכשבונים כבישים בהתנחלויות, מישהו.

  

  גם ראש העיר צריך להיות.     :יהודה מעייןמר 

  

י כהן כמ"מ חבר בוועדה למינוי מר נפתהוחלט ברוב קולות לאשר   :החלטה

 אל גלהמחוזית במקום מר ישר

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

  כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן, רון מלכה.

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

  

וצעירים, גב' גלית הנביא אלנקווה במקום   .11 החלפת חברים בוועדת נוער 

   לגזיאל.  לילך גב'

  

  סעיף הבא.     :מר ישראל גל

  

גלית הנביא     :מר גדי לייכטר נוער וצעירים,  החלפת חברים בוועדת 

  - אלנקווה במקום חנה

  

לגזיאל, זו היתה טעות.     :מר ישראל גל   לא, לא, לא, במקום לילך 

  

לילך לגזיאל.     :מר גדי לייכטר   זו היתה טעות. במקום 

  

  אחד.  מי בעד? פה    :מר גדי לייכטר

  

  פה אחד.     :מר ישראל גל

  

נוער וצעירים, גב' גלית הוחלט פה אחד   :החלטה החלפת חברים בוועדת 

לגזיאל.הנביא אלנקווה במקום גב'    לילך 

  פה אחד.    בעד

  ליאת ארבל.  לא נכחה

  

לרגל  2017ביוני  23-27אישור נסיעת משלחת לדורמגן בין המועדים   .12

יעקובי, טירנה ססי, שנה לפסטיבל המסורתי בעי 150 ר. בהרכב: ירון 

ואלון רום. השתתפות בכרטיס טיסה בעלות של כ - נח קציר, יוסי קדוש 
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והוצאות על פי חוק. 700  $  

  

ליוני  23-27אישור נסיעת משלחת לדורמגן בין המועדים     :מר גדי לייכטר

י, שנה לפסטיבל המסורתי בעיר, בהרכב: ירון יעקובי, טירנה סס 150, לרגל 2017

$ 700- נח קציר, יוסי קדוש ואלון רום. השתתפות בכרטיס טיסה בעלות של כ

פי חוק לכל אחד.    והוצאות על 

  

  טוב, מי בעד?     :מר ישראל גל

  

  רגע. שאלות.    :איציק ציזרמר 

  

  כמה דרך אגב זה הוצאות על פי חוק? סדר גודל.     גב' אתי כהן:

  

  רות... יש תעריפים של הוצאות מות    גב' טירנה ססי:

  

לינה.  75אם יש לינה,  180    :יהודה מעייןמר    אם אין 

  

במקרה הזה האירוח הוא על חשבונם. אז לפעמים, אם     :מר גדי לייכטר

  נתקעים נגיד מונית לשדה התעופה או משהו כזה. 

  

  כן, ציזר.     :מר ישראל גל

  

ף  4- טוב, אני חייב להזכיר לכולכם שב   :איציק ציזרמר  החודשים מסו

יולי, הולכים לצאת מ אנשים לחו"ל מעיריית קרית אונו, רובם זה  19רץ ועד אמצע 

עירייה.  עירייה, חלקם זה מתנדבי  אנשים, שאם נכפיל כל אחד את כרטיס  19עובדי 

$, את עלות יום העבודה שלהם, כי הם מקבלים על זה יום עבודה רק 700הטיסה 

אתה אומר המוניות והקטנות,  שהם לא נמצאים בעבודה, רק הם נמצאים שם, וכל
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חת ₪ מדובר על עשרות אלפי  שרק בתחילת הישיבה הסברתם לי איך אי אפשר לק

כספים ממקומות אחרים. לדעתי אין שום סיבה שנהיה בכל ההערות האלו עם 

עירייה.  5משלחות של  אפילו לא יוצאת משלחת של התזמורת או בכירים ועובדי 

  דורמגן. של המתנ"ס או מישהו לפסטיבל ב

  

  אישרנו גם תזמורת, אתה גם התנגדת.    :מר ישראל גל

  

ה    :איציק ציזרמר  אני חושב שזה כבר הפך להיות מוגזם הנסיעות פה. ז

ה  פשוט לא הגיוני מבחינת הכסף, לא הגיוני מבחינת כמות האנשים, וגם החלוק

כשיו עכשיו יוצא ראש האגף הזה, עכשיו קדוש ויתר על פולין, תיק הוא נוסע ע

לא  לדור מגן. הפכנו להיות לא ראשון טורס, אלא קרית אונו טורס. משהו פה 

  הגיוני. אני אומר לכם, אנחנו לא צריכים לאשר את זה. 

  

.     :מר ישראל גל טוב, ציזר, הכל בהתאם לתקציב. גם בעבר נסעו

ם  עיריית קרית אונו. מערכת היחסי על ידי  התקציב, אני לא זוכר שמעולם לא נוצל 

עונה הזאת של השנה, במיוחד בארצות אירופה שהם מזמינים את רוב המשלחות, ב

פולין וסקוטלנד ומשלחת הריקוד  וזה אכן יצא השנה הזאת יותר. כל הנושא של 

חשוב הם בפנים. זה הסיפור, זה חלק מקשרי חוץ.  –וכל הדברים האלה שנוסעים 

. יש בתי ספר להם מאוד לארח, הם באים לפה, הם נמצאים גם פה עכשיו

שמתחלפים. וחשוב לארח נציגות גם שתוכל לשבת ולדבר וזה טוב שיוצאים עובדי 

  עירייה. זהו. מי בעד? 

  

בעד: נפתלי, יעקובי, דאלי, מיכלס, אלונה, כוכב, רון     :מר גדי לייכטר

  וישראל. 

  

  מי נגד?     :מר ישראל גל
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  י. נגד: ציזר, איילת ויהודה. נמנעת: את    :מר גדי לייכטר

  

-23נסיעת משלחת לדורמגן בין המועדים הוחלט ברוב קולות לאשר   :החלטה

ן  150לרגל  2017ביוני  27 ירו שנה לפסטיבל המסורתי בעיר. בהרכב: 

יעקובי, טירנה ססי, נח קציר, יוסי קדוש ואלון רום. השתתפות 

  $ והוצאות על פי חוק700- בכרטיס טיסה בעלות של כ

גיל   )8(  בעד גל,  ,        ישראל  מיכלס, ירון יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי

  כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן, רון מלכה.

  איציק ציזר, יהודה מעיין, איילת דן.   )3(   נגד

  אתי כהן.   )1( נמנע

  

מר   .13 אישור החלפת נציגים במשלחת למסע לפולין, מר עידו זולטי במקום 

וגב' ליקה חציר במקום גב' ירד הפרטים ללא (יתר  ה חדדניוסי קדוש 

  ).14/12/2016מיום  48/2016מהחלטה שינוי 

  

 שאישור החלפת נציגים: עידו זולטי במקום יוסי קדו    :מר ישראל גל

הכרטיסים האלה אישרנו כבר בעבר, ואנחנו רק מחליפים  2וליקה חציר. אגב, את 

  את האנשים ביניהם.

  

קודמת לא היינו. כל הלשם השקיפות, בהחלטה  –א'    :איציק ציזרמר 

חברי סיעתי לא היינו בהצבעה הזאת. אם אני זוכר טוב, ותקן אותי אם אני טועה, 

ונציגה  2ההחלטה האחרונה שהחלטנו בנושא נסיעות לפולין, הם  חברי מועצה 

מהחינוך, ככה זה היה כל שנים, לפחות שאני זוכר. פתאום הגענו בהחלטה 

, שיש לי הרבה כבוד אליו, של יוסי קדוש הקודמת שלכם שלא היינו של רב העיר

לי הרבה כבוד.  לי הרבה כבוד אליו, ושל ירדנה שיש    שיש 
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ן מלכה:מר  .. חינוך.     רו .  

  

ו   :איציק ציזרמר  חבר מועצה. רב העיר  2- כפי שאתה רואה, אחד חינוך 

  הוא חבר מועצה? לא. 

  

ן מלכה:מר    לא, אבל במקום.     רו

  

זו היתה ההחלטה בזמנו, שאפשר לשנות אותה,  שנייה.   :איציק ציזרמר 

ה  זה בסדר. שהמוטו בזמנו שהיה, זה שהקמנו את משלחת ההורים שהיא צמוד

הו  לתלמידים, ואמרנו שאת ההורים ילוו נציגים ממועצת העיר שהם בחרו, ומיש

מהחינוך, בדרך כלל זו היתה מהנהלת. יכול להיות שכבר רוב המנהלים נסעו וצריך 

הו אחר ואין עם זה שום בעיה. פתאום סליחה, למרות שאני בעד שייסעו ללכת מיש

לפולין, זה הפך להיות סידור עבודה. זה לא יכול, זה מחליף אותו, זה לא יכול, זה 

  מחליף אותו, זה עובר מפולין לדורמגן. 

  

  זה רק מצדיק את מה שאמרתי בעבר.     :מיכלס גילמר 

  

לי 'כל חברי אני חושב שעדיין   :איציק ציזרמר  , אם הייתם אומרים 

', אז בסדר, אז אין ברירה.    המועצה כבר נסעו

  

  אגב, הרוב נסעו.     :מר ישראל גל

  

הרוב נסעו, יש פה עוד חברי מועצה שלא נסעו, שאולי    :איציק ציזרמר 

  רוצים ואולי לא רוצים. 

  

.     :מר ישראל גל   שיגידו
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קודם כל לשאול את חברי אני חושב שהמינימום היה    :איציק ציזרמר 

המועצה שלא נסעו אם הם מעוניינים לנסוע. ואם לא, אז בלית ברירה או להקטין 

  את הכמות, אבל בטח לא לפתוח את הכל. זה לא הגיוני. 

  

גם     :מר ישראל גל אז אני אענה לך ציזר בקצרה. קודם כל המוטו הוא 

ך. זה אנחנו נתחיל בתקופה של₪  1,090היה, אני אזכיר לך, מחיר הצהרונים 

 .. יום.   במוטו. המוטו הוא כל 

  

איפה אתה היית בתקופה שלי? שכחתי רגע. איפה היית?    :איציק ציזרמר 

  אה, קיבלת שכר. 

  

₪  1,090אני הקשבתי, אני הקשבתי לך. המוטו היה     :מר ישראל גל

ם במחיר הצהרונים, להזכיר לך, שאתה קבעת אותו. והדברים, הנה  ראית היו

. אז אני אומר לך דבר אחד, אני לא בבו 'מה שקבעתי לא היה טוב' קר, באת, אמרת 

פונה לאנשים שכל היום צועקים נגד. אם הם רוצים, אני בהחלט אשמח חברי 

  מועצה שרוצים לנסוע, אנחנו בהחלט נשמח לשתף. 

  

  לא שאלת אותם.    :איציק ציזרמר 

  

נו בהחלט נשמח לשתף אני לא כל היום צריך לשאול. אנח    :מר ישראל גל

  ולהוציא. אני חושב שחשוב מאוד שכל חברי המועצה ייסעו. 

  

לך.   :איציק ציזרמר    אז אם זה חשוב, למה לא שאלת אותם? אם זה חשוב 

  

סליחה, כל היום אני שומע רק למה לא, אז אני לא צריך     :מר ישראל גל

  לשאול, אני משוכנע שאתם לא רוצים. 
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..?  אתה   :איציק ציזרמר    משוכנע? אתה חשבת ש.

  

   - ם הם רוצים, אין ספקא    :מר ישראל גל

  

הם היו צריכים לגשת? הם היו צריכים לדעת שההוא    :איציק ציזרמר 

  התפטר? כמו שהם היו צריכים לדעת ששר החינוך מופיע בקרית אונו? 

  

עכשיו אני מדבר. שנית, רב העיר מחליף חבר מועצה,     :מר ישראל גל

נבחר ציבור מבחינת העניין, אנחנו מכבדים את זה וקיבלנו את זה הוא כמו 

עיר. אנחנו החלטנו בהנהלה שאנחנו  לנו מקום אחד של חבר מועצת  באהבה. נותר 

ניתן את זה לבכיר בעירייה וכך נהגנו במקום זה. בעתיד, ירצו חברי מועצה, באמת 

 ..   אני אומר, ולא חשוב, חשוב ש.

  

  , זה לא באמת. היית יכול לשאול. ישראל   :איציק ציזרמר 

  

  באמת חברי המועצה, אני משוכנע שאתם לא רוצים.     :מר ישראל גל

  

,    :איציק ציזרמר  מאיפה אתה משוכנע? שאלת אותם? שאלת את שי

  שאלת את יהודה, שאלת את איילת, שאלת את אתי? מה זה אתה משוכנע? 

  

מועצה שירצו לצאת, הנה אני אומר, בפעם הבאה חברי     :מר ישראל גל

  חברי מועצה שלא יצאו. זה הכל.  2אנחנו נשמח מאוד שייצאו 

  

תן להגיד מילה. אני חושב ציזר, במקום להתלונן ולבוא    :נפתלי כהןמר 

 ..   בטענות, אתה כיו"ר סיעה יכולת לבוא, ואתה יודע שאתה לא.

  

יודע? איך אני יודע שקדוש ויתר על הנסיעה? איך אני    :איציק ציזרמר 
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  סליחה. 

  

עזוב.    :נפתלי כהןמר    אני לא מדבר על קדוש, 

  

.   :איציק ציזרמר    אה, הבנתי

  

יודע את כל המשלחות האלה.    :נפתלי כהןמר  אני בא ואומר, הרי אתה 

  תציע חלק מהחברים, אנחנו בעד, לא נגד. 

  

אתה צודק. אני אבוא עכשיו כל יום לעירייה ואני אשאל    :איציק ציזרמר 

זה שר מבקר, איזה משלחת יוצאת, מי בונה ומה עושים. אתה צודק, שכנעת אי

  אותי, נפתלי. לא חשבתי על זה. 

  

אדוני המנכ"ל, אני נציגו של ציזר לצורך העניין. אם יש    :נפתלי כהןמר 

  נסיעה לחו"ל, תציע גם לחברי הסיעה שלו. 

  

  עצת עיר. ישראל, ציזר צודק, קודם כל חברי מו  עו"ד אלונה בומגרטן:

  

..     :מר ישראל גל   בסדר, שנה הבאה.

  

..    :איציק ציזרמר    שנה הבאה.

  

שנה הבאה אנחנו נשאל שוב את כל חברי המועצה בראש     :מר ישראל גל

  ובראשונה. 

  

'נשאל שוב', אף פעם לא שאלת.    :איציק ציזרמר    לא 
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  בסדר, אני אשאל.     :מר ישראל גל

  

לה. פעם קודמת הזמינו גם את הרב והרב ישראל, שא :גב' קניסטר כוכבה

  מפאת השבת לא הגיע. 

  

  אז הפעם הוא הסכים והוא נוסע.     :מר ישראל גל

  

  הוא נוסע הפעם.     :מר גדי לייכטר

  

לו     :מר ישראל גל גם פעם שעברה הצענו לרב, הוא לא רצה. אגב, השם ש

  עלה גם פעם שעברה, כן. 

  

למה שאמרתי כל  וק הצדקהמה שקורה פה, זה בדי    :מיכלס גילמר 

השנים. במקום לשלוח את עובדי העירייה האלה, עם כל הכסף, היה צריך את 

הכסף הזה לממן לילדים שאין להם אפשרות לנסוע לפולין. זה הכל. שלח את 

האנשים האלה שמהעירייה לדורמגן, לאן שאתה רוצה. לפולין, את הכסף הזה היה 

  צריך לשלוח ילדים שאין להם. 

  

ן מלכה: מר  שידם אינה משגתבואו נעשה רגע פעם אחת סדר. ילדים     רו

למערכת ומוצאים להם פתרון. אין לנו ילדים שאנחנו  ים לצאת, מודיעיםורוצ

ולא יצאו  צאת לפולין יודעים עליהם נכון לעכשיו, באחריות אני אומר לך, שרצו ל

  בגלל כסף. אז די עם האמירות האלה, באמת. 

  

פופוליסטי.     :מר ישראל גל   זה 

  

ן מלכה:מר  ם מוצואנחנו לא מזניחים אנשים שרוצים לצאת     רו אי

  פתרון. לכולם 
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  הקואליציה מתנדנדת...  :גב' קניסטר כוכבה

  

ה     :מר ישראל גל מי בעד? הכרטיסים, רק מדובר בהחלפות, כי הנסיע

  שלהם כבר אושרה. מדובר רק בהחלפות של אנשים, לא מדובר פה בהוצאות. 

  

נוח.  :גב' קניסטר כוכבה   הרב 

  

  מי בעד?     :מר ישראל גל

  

גיל, אלונה, כוכבה, רון וישראל.     :מר גדי לייכטר   נפתלי, יעקובי, דאלי, 

  

  מי נגד? מי נמנע?     :מר ישראל גל

  

  . 4    :מר גדי לייכטר

  

נציגים במשלחת למסע לפולין, מר הוחלט ברוב קולות לאשר   :החלטה החלפת 

וגב' ליקה חציר במקום גב' ירדעידו זולטי במק ה נום מר יוסי קדוש 

 )14/12/2016מיום  48/2016מהחלטה הפרטים  ללא שינוי (יתר  חדד

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

  כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן, רון מלכה.

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

     )0( נמנע
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תודה רבה. מודה לכם מאוד, הישיבה הסתיימה. חג     :מר ישראל גל

לנו גשם בחגיגות.    שמח. חג פורים שמח, ושלא ירד 

  

יירד, זו ברכה.  :גב' קניסטר כוכבה   גם אם 

  !סיום הישיבה
  

  

  

  

  

  

  

  

______________  
  גדי לייכטר 

  העירייהמנכ"ל 

_______________  
  אל גלישר

  ראש העירייה
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  קובץ החלטות

  

  

  

עלות צהרונים בקרית אונו, הצעה של חברי סיעת  –הצעה לסדר היום   .3

 לב. 

  

יום למועצת העיר  30לאפשר לעירייה ולמתנ"ס להביא תוך : הצעה של סיעת לב

מליון בתקציב העירייה 2.7הצעה סופית ומוסכמת של קיצוץ שנתי של 

הוזלת מחירי הצהרונים תבוצע כבר והעברתו לתקציב המתנ"ס, 

  השנה.

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

נגדית של ראש העיר מועצת העיר מתנגדת, נחרצות לתכנית הקיצוצים : הצעה 

שאותם מציעים ציזר ומפלגתו של נשרי. תכנית קיצוצים זו תפגע 

ניקיון, גינון, איכ ות הסביבה במישרין בשירות לתושב, ברמת 

ותחזוקת העיר. עיריית קרית אונו והמתנ"ס בוחנים כל העת להוזיל 

את עלויות הצהרונים במידת האפשר, וזאת מבלי לפגוע באיכות 

הצהרונים, בכוח האדם של הצהרונים, ובכל שירות חיוני אחר של 

 העירייה.

ות  –הוחלט ברוב קולות לקבל את הצעת ראש העיר בנושא   החלטה: על

מועצת העיר מתנגדת, נחרצות לתכנית הקיצוצים שאותם  ם:צהרוני

מציעים ציזר ומפלגתו של נשרי. תכנית קיצוצים זו תפגע במישרין 

ותחזוקת העיר.  בשירות לתושב, ברמת ניקיון, גינון, איכות הסביבה 

עיריית קרית אונו והמתנ"ס בוחנים כל העת להוזיל את עלויות 

, הצהרונים במידת האפשר, וזאת מב לי לפגוע באיכות הצהרונים

ני אחר של העירייה. ובכל שירות חיו  בכוח האדם של הצהרונים, 

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

 כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן, ליאת ארבל,   רון מלכה. 
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 חיזוק בתים ברח השקד:   .5

  י פעולה. א. דיון בנושא וגיבוש דרכ  

  אש"ח.  200ב. אישור תב"ר לחיזוק הבתים ע"ס   

  

העירייה תפנה לחברה למימון העבודה או לביצוע החיזוק לבד, : הצעת ראש העיר

במידה ולא ייענו נבצע את  ,נודיע לתושבים שהם הולכים לקבל חיוב

  זה, נגיש נגד כולם את החיוב והתביעות.

י, כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן, ישראל גל, משה דאלי, כהן נפתל  )7בעד(

  ליאת ארבל, רון מלכה.

.  ) 2נמנע(   גיל מיכלס, ירון יעקובי

ההצעה של ראש העיר פלוס התוספת שעיריית : הצעת חבר המועצה איציק ציזר

עד  קריית אונו תקפיא לא תבטל את פרוייקט התחדשות עירונית 

  שהנושא יפתר.

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

העירייה תפנה  - הוחלט ברוב קולות לקבל  את הצעת ראש העיר    החלטה:

ן העבודה או לביצוע החיזוק לבד, נודיע לתושבים שהם  לחברה למימו

את  נגד כולם  נגיש  זה,  נבצע את  ייענו  הולכים לקבל חיוב, במידה ולא 

  החיוב והתביעות.

כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן, ישראל גל, משה דאלי, כהן נפתלי,   )7בעד( 

  ליאת ארבל, רון מלכה.

.  ) 2נמנע(   גיל מיכלס, ירון יעקובי

  

ון  5תאורת לד ע"ס  –אישור תב"ר התייעלות אנרגטית   .6  ₪. מילי

  

 5תאורת לד ע"ס  –הוחלט פה אחד לאשר תב"ר התייעלות אנרגטית   החלטה:

ן   ₪.מיליו
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  פה אחד.    בעד

 ליאת ארבל  לא נכחה

  

 אש"ח.  95) בניין העירייה  ע"ס 3008שור הגדלת תב"ר (אי  .7

  

 95) בניין העירייה  ע"ס 3008הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר (  החלטה:

 אש"ח

  פה אחד.    בעד

 ליאת ארבל  לא נכחה

  

ן ע"ס 3025אישור הגדלת תב"ר (  .8  אש"ח. 400) צומת סביו

  

 400סביון ע"ס ) צומת 3025הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר (  החלטה:

 אש"ח.

  פה אחד.    בעד

 ליאת ארבל  לא נכחה

  

 אישור סגירת תב"רים על פי רשימה מצורפת.   .9

  

(למעט הוחלט פה אחד לאשר סגירת תב"רים על פי רשימה מצורפת   החלטה:

 )2241הקיר האקוסטי תב"ר 

  פה אחד.   בעד

  ליאת ארבל  לא נכחה

  

 המחוזית במקום מר ישראל גל. מינוי מר נפתלי כהן כמ"מ חבר בוועדה   .10
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הוחלט ברוב קולות לאשר מינוי מר נפתלי כהן כמ"מ חבר בוועדה   החלטה:

 המחוזית במקום מר ישראל גל

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

 כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן, רון מלכה.

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

  

וצעירים, גב' גלית הנביא אלנקווה במקום   .11 החלפת חברים בוועדת נוער 

לגזיאל.    גב' לילך 

  

נוער וצעירים, גב' גלית   החלטה: הוחלט פה אחד החלפת חברים בוועדת 

לגזיאל.  הנביא אלנקווה במקום גב' לילך 

  פה אחד.    בעד

  ליאת ארבל  לא נכחה

  

לרגל  2017ביוני  23-27נסיעת משלחת לדורמגן בין המועדים אישור   .12

150  , יעקובי, טירנה ססי שנה לפסטיבל המסורתי בעיר. בהרכב: ירון 

ואלון רום. השתתפות בכרטיס טיסה בעלות של כ - נח קציר, יוסי קדוש 

והוצאות על פי חוק. 700  $ 

  

-23מועדים הוחלט ברוב קולות לאשר נסיעת משלחת לדורמגן בין ה  החלטה:

ן  150לרגל  2017ביוני  27 ירו שנה לפסטיבל המסורתי בעיר. בהרכב: 

יעקובי, טירנה ססי, נח קציר, יוסי קדוש ואלון רום. השתתפות 

 $ והוצאות על פי חוק700- בכרטיס טיסה בעלות של כ

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

  , אלונה בומגרטן, רון מלכה.כוכבה קניסטר

  איציק ציזר, יהודה מעיין, איילת דן.   )3(   נגד
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  אתי כהן.   )1( נמנע

  

מר   .13 אישור החלפת נציגים במשלחת למסע לפולין, מר עידו זולטי במקום 

וגב' ליקה חציר במקום גב' ירדנה חדד (יתר הפרטים ללא  יוסי קדוש 

 ).14/12/2016מיום  48/2016שינוי מהחלטה 

  

נציגים במשלחת למסע לפולין, מר   החלטה: הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת 

וגב' ליקה חציר במקום גב' ירדנה  עידו זולטי במקום מר יוסי קדוש 

 )14/12/2016מיום  48/2016חדד (יתר הפרטים  ללא שינוי מהחלטה 

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

 כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן, רון מלכה.

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

     )0( נמנע

  

  

  

  

  

______________  
  גדי לייכטר 

  העירייהמנכ"ל 

_______________  
  ישראל גל

  ראש העירייה
  


