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 1  44/16ישיבת מועצת עיר מן המניין מס' פרוטוקול 
 2  2016ביולי  6ישיבה מיום 

 3  :נוכחים
  4 

 5  ראש העירייה -     ישראל גל
 6  חבר המועצה -     רון מלכה

 7    חברת המועצה -   אלונה בומגרטן
 8  חברת המועצה -     כוכבה קניסטר

 9  חבר המועצה -     שי דבורה
 10  חבר המועצה -     נפתלי כהן
 11  חבר המועצה -     גיל מיכלס

 12  חבר המועצה -     דה מעייןיהו
 13  חבר המועצה -     איציק ציזר

 14  חברת המועצה -     אתי כהן
 15  חברת המועצה -     איילת דן

 16  חבר המועצה -     ירון יעקובי
  17 

 18  חבר מועצה -     משה דאלי
 19  :חסרים

 20  חבר מועצה -     עמי כחלון
 21  חבר מועצה -     ליאת ארבל

 22  מוזמנים קבועים:
 23  מנכ"ל העירייה -     גד לייכטר
 24  ת העירמהנדס -     אנדה בר
 25  עוזר ראש העיר -     ניר טאקו
 26  יועץ משפטי -     אלון רום
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 1  :מוזמנים נוספים
 2  סגנית גזברית העירייה - סיון דדון
 3  מנכ"ל תאגיד מי אונו - דוד עוזר

4 
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 1  :על סדר היום
  2 
  3 

 4 דיווח ראש העיר .1

 5 
 6 שאילתות:  .2

 7 בנושא צהרונים, של חבר המועצה שי דבורה .א
 8 רנושא מכשירי החייאה של חבר המועצה איציק ציז .ב

 9 
 10 הצעות לסדר: .3

דיון בנושא: הקלטה ושידור ישיבות מועצה, הצעה של חברת  .א 11 
 12 המועצה אתי כהן.

דיון בנושא: מיזוג עמדות שמירה, הצעה של חבר המועצה שי  .ב 13 
 14 דבורה. 

 15 3דיון בנושא: שליל זכות דיבור של חבר המועצה המקלל למשך  .ג
 16 ישיבות, הצעה של חבר המועצה נפתלי כהן.

ועדה המקומית לאור הסמכת הועדה, הצעה דיון בנושא: תקנים ב .ד 17 
 18 של חברת המועצה ליאת ארבל.

  19 
 20 .2014/2015דוחות כספיים  –דיון בנושא מי אונו  .4

  21 
במחוז   SONGYUANאישור הסכם ליסוד קשרי ידידות בין העיר .5 22 

JILIN  .23 ברפובליקה הסינית העממית והעיר קריית אונו 
  24 

 25  שונות. .6
26 
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 1  פרוטוקול
  2 

 3  דיווח ראש העיר
  4 

 5  ים, יש לי שלושה דיווחים, אני אעשה אותם בקצרה:חבר  מר גל:
נחתם חוזה עם חברת  8.2.2015להזכירכם, בתאריך  – 1   6 

מצלאוי להקמת חניון משותף לעיריה ולמצלאוי. החוזה  7 
באותה שנה.  25/5 - אושר בישיבת מועצת עיר גם אחר כך ב 8 

מקומות חניה בעלות של  33לפי החוזה מצלאוי תבנה לעיריה  9 
. מכיוון שאושרה תוכנית חדשה, הרי אישרנו 1,771,000 10 

בועדה תוכנית חדשה ששינתה את התכנון, החניון כעת הוא  11 
חניות פשוט עברו  33ממוקם מתחת לרחוב הכלנית, אותן  12 

מקום, צריך לעדכן את זה שזה יהיה בהסכם, אני מעדכן, זה  13 
 14  לא לדיון, 

 15  ,- אני אומר תן לדוד ש  מר דבורה:
 16  ח.נסיים את הדיוו  מר גל:

 17  (מדברים ביחד)
 18  שניה, סליחה. אלונה, הישיבה התחילה.  מר גל:

זה היה חניון משותף, גם  18 - ב –אוקי, אז השינוי הוא כך    19 
מקומות חניה הוא נכנס  18דנו על זה בועדה לתכנון ובניה,  20 

הוא מעביר אותן מתחת לרחוב  33 - לתוך השטח הפרטי שלו ו 21 
במפלס אחד, זה הכלנית, במקום בשלושה מפלסים זה יהיה  22 

השינוי. כל הבניה וכל עלויות הבניה יהיו על חשבונו, כולל  23 
הרמפה המשותפת שמפרידה בין השטח לחניה הפרטית  24 
שלהם ובין השטח לחניה הציבורית, זה השינוי, זה רציתי  25 

 26  לעדכן. זה אחד.
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, חלקי כידוע לכם קיבלנו הסמכה לועדה המקצועית –שתיים    1 
 2  את הסמכויות,להם 

 3  איך היינו צריכים לדעת?כידוע לכם?  למה אתה אומר  :מר ציזר
 4  שמה?  מר גל:
 5  עכשיו הוא מודיע חגיגית.  :גב' בר

 6  איך חבר ועדה שלך צריך לקרוא את זה במקום אחר? למה?  מר ציזר:
 7  ישראל, בזה לא התנהלת יפה.  מר דבורה:

 8  בפעם הבאה אני אשלח לכם ראשונים.  מר גל:
להודיע לאנשים לפני שאתה מודיע ישראל, לא יפה ללכת   מר דבורה: 9 

 10  לנו.
 11  אני מתנצל, בפעם הבאה אני אודיע לך ראשון.  מר גל:

 12  (מדברים ביחד)
 13  בפעם הבאה תודיע לנו לפני.  גב' קניסטר:

 14  דברים טובים צריכים להודיע לחברי הועדה.  מר גל:
 15  רבותי, קודם כל אני רוצה להגיד שגם,  
 16  (מדברים ביחד)

 17  שניה כוכבה.  מר גל:
רי הועדה וכל עובדי הועדה נבחנו ע"י משרד המשפטים כל חב   18 

בלי ידיעתם, ע"י משרד האוצר בלי ידיעתם, בועדה לניגוד  19 
עניינים ובכל הדברים, גם פרוטוקולים של הועדה נבחנו  20 
ונבדקו, זכינו לציון לשבח, זה יפה מאוד. כל המדיניות שלנו  21 
בהרבה מאוד תחומים, החל משטחי ציבור ובפינוי בינוי  22 

בתמ"א ותב"עות שעשינו הלכו ונבחנו, כולל עבודות ו 23 
האכיפה שלנו, הגברת האכיפה גם שנעשית בשנים האחרונות  24 
שנבחנו גם כן על ידי משרד המשפטים, וזכינו לציונים טובים  25 
מאוד, הועדה והצוות המבקר שלנו שבחן אותנו הוציא דו"ח  26 
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מצוין, הוא אצל אנדה, מי שרוצה יכול תמיד לקרוא אותו.  1 
גם חווה"ד של הועדה המחוזית זכינו לדברי הלל ושבח, וגם  2 
לשר כחלון מגיע הלל ושבח שחתם אחרי שהגיעו אליו כל  3 
ההמלצות וכל התיק במהרה ונתן לנו את ההסמכה הזאת.  4 
למעשה במחוז ת"א יש ארבע רשויות שהוסמכו, זה אנחנו,  5 

 6  ת"א, חולון והרצליה. 
ים, אור - בעתיים, בתברק, ג- שתבינו, רשויות כמו ר"ג, בני   7 

יהודה ואזור ואחרות הן עוד רחוקות מלהגיע לזה, ואני  8 
חושב שזה כבוד שיש לנו, כבוד ואחריות גדולה. אחריות  9 
גדולה כי עכשיו יכולים לבוא אלינו בהרבה מאוד דרישות,  10 
יגידו אתם עושים את זה בסמכות מקומית, ואנחנו צריכים  11 

היעתר, קודם לשקול בכובד ראש האם להיעתר או לא ל 12 
 13  יכולנו שלא, גיל קצת בלחץ מזה, אבל,

 14 3אני לא בלחץ, תשמע, עכשיו ברחוב הנשיא אפשר להרחיב   מר מיכלס:
אחוזי בניה. הבעיה היחידה שאין  100%קומות ולהוסיף עוד  15 

 16  לי שם מגרש.
אז זה הכל גיל, אז אתה יכול להיות בלחץ, אבל יש הרבה   מר גל: 17 

הרבה מאוד סמכויות שגם  סמכויות ואנחנו שמחים שכך. 18 
יכולות לפשט לתושבים שלנו, תזכרו, בניין שרוצה מרפסות,  19 
אם היה חסר לו מטרים עד היום הוא היה צריך לרוץ לועדה  20 
המחוזית, בהינף יד יכולים לעשות תיקונים. גם כל מיני  21 
תיקונים בבתים פרטיים שאפשר לעשות אותם בסמכות  22 

נשתדל לעשות את מקומית ולא סמכות מחוזית. ואנחנו  23 
 24  הטוב עם מירב הסמכויות שקיבלנו.

עוד דבר, היום בבוקר ישבנו עם מנהלת התכנון של מנהלת    25 
מרחב ת"א, מהנדסת המחוז, מתכננת המחוז, להתניע את  26 
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תוכנית המתאר האזורית. מדינת ישראל נתנה לנו למעלה  1 
ממיליון שקלים לקדם את תוכנית המתאר, נבחרו אנשי  2 

קים ועדת היגוי עם חמישה חברי מועצה בקרוב נמקצוע,  3 
ונציגים מכל המשרדים הממשלתיים, יהיו ועדות עבודה. יש  4 
לועדה הזאת בסיס. אני אומר מיטב משרדי התכנון נלקחו  5 
פה, יערך גם שיתוף ציבור, כמה שיתופי ציבור בעניין הזה,  6 
עם פרסומים באינטרנט ועם הכל. העבודה של תוכנית  7 

ת, היא מגיעה כשהיא מקבלת כבר המתאר היא תהיה יחסי 8 
חומרים שיש לנו חלקם, מדיניות, יש לנו תוכניות בנושאים  9 
של שטחים ציבוריים, פרוגרמות וכאלה, ויש גם עבודה  10 
מקדימה שנעשתה עוד בקדנציה הקודמת של תוכנית מתאר  11 
שיכנסו כולם ויתחילו לקדם את זה. אז זה יצא היום בבוקר,  12 

ה ונקווה שנוכל להשלים את אנחנו התחלנו להתניע את ז 13 
חודש, כולל השיתופי ציבור,  20 - ל 17העבודה הזאת בין  14 

כולל הכל, ואם נשלים את זה אז נקבל שדרוג של ועדה יותר  15 
חזקה. זה תחליף למחוזי, אז נקבל תחליף של יותר חזקה,  16 
ונקבל מעמד הרבה יותר גבוה, ואנחנו נעשה את זה ביחד עם  17 

 18  ם.הציבור כמו שאנחנו יודעי
 19  אפשר לשאול שאלה?  מר מיכלס:

 20  כן.  מר גל:
על  60%האם היכולת שלנו לתת תוספת של אחד נקודה, או   מר מיכלס: 21 

 22  ?413זכויות הבניה, אפשר יהיה להפעיל את זה על קא/
אנחנו יכולים להחליט מה שאנחנו רוצים, אנחנו סומכים על   מר גל: 23 

 24  שיקול דעתך גיל.
 25  הגבול. בקיצור איציק השמים הם  מר מיכלס:

 26  (מדברים ביחד)
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 1  זה הזמן לפרוש, לפרוש בשיא.  מר ציזר:
 2  אני מודה לכם מאוד.  מר גל:

3 
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 1  שאילתות
 2 בנושא צהרונים, של חבר מועצה שי דבורה .א
 3  נושא מכשירי החייאה של חבר המועצה איציק ציזר .ב
  4 

 5  שאילתות, בבקשה גדי תקריא את התשובות להן בקצרה.  מר גל:
צהרונים של שי דבורה, האם יש פיקוח  כן, שאילתא בנושא  מר לייכטר: 6 

כן,  –על המזון בצהרונים / גני ילדים, מי מפקח? התשובה  7 
 8  על המזון בצהרונים מפקחת מעבדה פרטית בשם ויולט.

 9 –האם נבדקו מחירי הצהרונים ביחס לערים אחרות? תשובה   
 10  כן.

חודש, כולל קייטנת  11מה מחירי הצהרונים בעיר? במסלול    11 
 12 10. במסלול 1,190בסוכות, חנוכה ופסח,  קיץ וקייטנות

. מסלול 1,090חודשים, כולל קייטנות וסוכות, חנוכה ופסח,  13 
 14  .850ימים,  3חודשים,  10חלקי, 

חודשים, כולל  10מסלול  –מחיר הצהרונים בבתי הספר    15 
קייטנות סוכות, חנוכה ופסח, בבית ספר של צהריים ארוחה  16 

 17 - באה גם בעלומים, בבביה"ס יעקב כהן, ורשה, החל משנה ה
1,190 .  18 

המחירים הנ"ל אינם כוללים הנחות הרבות שנתנו על חשבון    19 
 20  תקציב המתנ"ס.

יצוין כי למעט בבתי הספר לא חל שינוי במחיר הצהרונים    21 
בחמש שנים האחרונות למרות התייקרות התשומות לרבות  22 
תוספות שכר שניתנו בשנה החולפת לסייעות שמפעילות את  23 

ות המזון שהתייקרו מאוד עקב החלפת ספק הצהרון ועלוי 24 
 25  הזמון על פי דרישת ההורים.
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₪  100 - בבתי ספר היתה עליה במחיר בשנה שעברה ב   1 
 2  בהסכמת ועדי ההורים.

  3 
 4  –תשובה לשאילתא של ציזר, בנושא מכשירי החייאה   
' התקיימה ישיבת הנהגת הורים בה 15דצמבר  21ביום    5 

החייאה הועלתה על ידם בקשה לרכוש מכשירי  6 
(דפיברילטור), לכל בתי הספר בעיר. לשאלת המימון הציעו  7 

 8  ההורים להשתתף במימון חצי מעלות המכשירים.
בישיבת ועדת החינוך שהתקיימה שבוע לאחר מכן הועלתה    9 

סוגיה זו שוב. לאחר בדיקת האפשרויות התקציביות הוחלט  10 
כי עיריית קרית אונו תממן חצי מעלות מכשירי החייאה לכל  11 

 12  י הספר ואת החצי השני יממנו ההורים עפ"י הצעתם.בת
 13  אנו מאחלים לכולם בריאות ואריכות ימים.  

 14  תודה רבה.   מר גל:
15 
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 1  2014/2015דוחות כספיים  –דיון בנושא מי אונו 
  2 

 3  דוד, אתם רוצים לתת לדוד לפני ההצעות לסדר?  מר גל:
 4  מה זה יתן לנו?  מר מיכלס:

 5  תקבל מים בחינם.  מר גל:
 6  בתעריף המים. הנחה  דובר:

 7  (מדברים ביחד)
 8 - קיבלתם את הדוחות, זה דוחות של תאגיד המים מי אונו ל  מר עוזר:

 9  .31.122015 - ו 31.12.2014, 2014
 10 - גם כולל חצי שנה עבור יהוד, כלומר החל מ 2015 - הדו"ח ל  

 11 –תאגיד מי אונו כולל גם את עיריית יהוד  2015ביולי  1
 12  מונוסון. –שנה של יהוד  מונוסון, אז הדו"ח גם כולל חצי

אתם קיבלתם את הדוחות האלה לפני יותר משבוע, ואם    13 
תרצו לשאול שאלות, בשביל זה קיים דיון, בשביל זה אנחנו  14 

 15  נמצאים פה.
 16  אתה יכול להגיד לנו בדקה וחצי קצת זה?  מר גל:

מיליון שקל, זה  26 - היו כ 2014 - כן, אז סה"כ ההכנסות ב  מר עוזר: 17 
 18 3.2. סיימנו את השנה ברווח של 2014של בדו"ח  5בעמוד 

 19 2.044מיליון, מזה חילקנו דיבידנד לעיריית קרית אונו של 
מיליון שקל כדיבידנד. חוץ  2 - כלומר קצת יותר מ₪, מיליון  20 

מזה גם היה החזר של הלוואת בעלים ופרעון של שטר הון  21 
 22  .2014בשנת 

 23 כמו שאמרתי זה כלל גם חצי בגין יהוד. סך 2015בשנת   
 24 2.4 - מיליון שקל, וסיימנו את השנה ב 35ההכנסות היו כמעט 

מרווחים שנכפה עלינו  צמצוםמיליון. אגב זה תוך כדי  25 
מרשות המים, כאשר מחיר המים ירד ואת העלויות שלנו,  26 
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זאת אומרת העלות שאנחנו משלמים למקורות כמעט ולא  1 
 2  צמצמו.

 3  אם ישנן שאלות, בשביל זה אנחנו פה.  
 4  בה.תודה ר  מר גל:

 5  אגב, הדו"ח הוא לא לאישור, הוא לידיעה. הדוחות.  מר עוזר:
תודה רבה. שאלות? תודה רבה לכם, אנחנו מודים לכם   מר גל: 6 

 7  מאוד, בהצלחה.
 8  (מר דוד עוזר ומר שרון מהרי עזבו את הישיבה)

9 
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 1  הצעות לסדר
  2 
דיון בנושא הקלטות ושידור ישיבות המועצה, הצעה של חברת  .א 3 

 4 המועצה אתי כהן
  5 

טוב, אני בעצם מעלה את ההצעה, גם מקליטים את   כהן:גב'  6 
הישיבות, גם לצלם אותן, גם להסריט, וזה מכמה מניעים,  7 
קודם כל נושא של קרית אונו כקהילה, זה נושא שגם אנחנו  8 
דיברנו פה בישיבה קודם על שיתוף, שיתוף התושבים,  9 
מעורבות התושבים, אני חושבת שברגע שהם יוכלו להיות  10 

, יוכלו לראות את זה, יוכלו להיות onlineהישיבה חלק מתוך  11 
 12  מעורבים גם בשידור, כלומר יש אפשרות גם להגיב תוך כדי.

 13  היום הרבה עיריות כבר משדרות את ישיבות,    
 14  מה, במסגרת הישיבה עם תושבים? אני אשמח ללמוד איפה.  מר גל:

 15  כן.  גב' כהן:
דברים בתוך אני אשמח לראות אם בעיריית ת"א התושבים מ  מר גל: 16 

 17  האולם.
 18  עיריית ת"א כן.   גב' כהן:

 19  שמדברים?  מר גל:
 20  לא, הם לא מדברים.  גב' כהן:

 21  ללמפה הם מדברים. (צוחק).  מר גל:
ללמפה. לא, הם לא מדברים, אבל יש אפשרות לשלוח שאלות   גב' כהן: 22 

 23  תוך כדי דיון הישיבה.
אפשר תמיד לשלוח שאלות לחבר מועצה אם הוא רוצה   מר גל: 24 

 25  .לעלות
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אף אחד לא יכול לשלוח דרך הטלוויזיה, ודרך אגב, ככלל, רק      1 
 2  שתדעי,

 3  דרך המחשב.  גב' כהן:
אני חייב להגיד לך, גם אם הם באים לפה, בואי אני אהיה   מר גל: 4 

יותר קל, גם אם באים לפה ויושבים כמו יפעת שיושבת שם,  5 
 6  כן, הם לא יכולים לשאול שאלות.

 7  נכון.  גב' כהן:
ו נעשה את זה קל, יש כללים בדברים האלה, אז בטח אז אנחנ  מר גל: 8 

רגע, רגע, מי שעומד בטלויזיה  –שלא דרך שלט רחוק, ואומר  9 
 10  שם, אני רוצה לדבר.

 11  לא, אז לא,  גב' כהן:
 12  זה לא עובד ככה.  מר גל:

לא, אבל אתה לא צריך להגיב להם, אבל אתה יכול לפעמים   גב' כהן: 13 
 14  של אנשים.לראות מגמה, אתה יכול לראות תגובות 

 15  איזה מגמה?  מר גל:
הם מעורבים, הם רואים את הדיון, הם כותבים, הם לא   גב' כהן: 16 

 17  מדברים.
אני אשמח מאוד לנסוע איתך לכל ישיבת מועצה בארץ   מר גל: 18 

שרואים את התושבים שמדברים עם חברי המועצה ונותנים  19 
 20  להם בקשות והנחיות.

עיון הוא שהם יכולים הם מדברים תוך כדי מקלדת, כלומר הר  גב' כהן: 21 
 22  להעלות דברים.

 23  אני אשמח, אני בא איתך, אני לא יודע, לא מכיר את זה.  מר גל:
אז אני דיברתי עם מי שמעביר את זה גם ברמת גן וגם בת"א,   גב' כהן: 24 

הישיבות גם מוקלטות וגם נותנים במה לתושבים. שוב, זה  25 
לא צריך להעלות לדיון תוך כדי הישיבה, כי באמת כמו  26 
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אתה אומר אין לזה סוף ואנשים יכולים לדבר, אבל יש ש 1 
 2  מעורבות.

לא, אני לא אומר שאין לזה סוף, אני אומר שאין להם זכות   מר גל: 3 
 4  דיבור.

אין להם זכות דיבור, אבל אתה יכול ברקע, אתה לא חייב   גב' כהן: 5 
 6  להתייחס לזה, שוב.

 7  מה זה, אני לא מצליח להבין,  מר גל:
 online.  8א חייב, אתה לא צריך לענות להם אוקי? אתה ל  גב' כהן:

 9  שאני אשמע אותם ואני לא אתייחס?  מר גל:
 online.  10אתה לא צריך לענות להם   גב' כהן:

זה הטעיית הציבור, למה לתת להם אשליה שהם ירגישו שהם   מר גל: 11 
יכולים לדבר, לא הצלחתי להבין את זה, שהם יכולים לדבר  12 

 13  ולא יתייחסו אליהם?
 14 – 1ם כל בוא נחלק את זה לשני חלקים, בסדר? אוקי? קוד  גב' כהן:

זה להקליט וכל אחד יכול לראות ולשמוע את הדיונים  15 
online.16  , כלומר זה דבר אחד 

יש גם אופציה שיכולים להגיב, זו אופציה שאפשר  –דבר שני      17 
לחסום אותה, אבל יש גם אופציה שתושבים יכולים להגיב,  18 

 19  זה בעצם,
 20  את האופציה הזאת, אני אשמח לדעת איפה.אני לא מכיר   מר גל:

 21  אז אני אומרת שהיא קיימת.  גב' כהן:
 22  (מדברים ביחד)

 23  בסדר, זה גם לא בהצעה, אז מה זה משנה.  דובר:
 24  זה לא בהצעה.  מר גל:

 25  מבחינת ההצעה,  גב' כהן:
 26  אז אם זה לא בהצעה זה לא בהצעה.  מר גל:
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אגיד מכמה  אוקי, זה בעצם להעביר את השידורים, ואני  גב' כהן: 1 
קודם כל באמת הנושא של מעורבות וקהילה,  – 1מניעים:  2 

אני חושבת שדווקא היינו גם לעדים זה היום שהוצגו  3 
הדברים שאתה בעצמך אומר שגם מבחינת התהליכים לדבר  4 
עם התושבים, לערב אותם, לשתף אותם, יש פה אפשרות  5 

 6  להגיע,
 7  בישיבות ועדה אין אפשרות כזו בחוק.  מר גל:

לא לישיבות ועדה, אבל אפשר לישיבות מועצת עיר לפתוח   הן:גב' כ 8 
 9  את זה לקהילה.

דבר שני, ברגע שפותחים את זה לקהילה בשידורים יש גם      10 
 11  שקיפות וגם עירוב התושבים.

דבר נוסף, אני בישיבה הראשונה שהייתי, היה פה קוד דיבור      12 
מאוד לא מכבד, אני מאמינה שברגע ששידורים יצולמו, אני  13 

מינה שזה גם יגרום לקוד דיבור יותר מכבד לדעתי ברגע מא 14 
 15  שזה גם,

 16  ראה דוגמה חנין זועבי.  דובר:
 17  (צוחקים)
ודבר נוסף, הרבה עיריות היום כבר עושות את זה. אני   גב' כהן: 18 

מרגישה שדווקא קרית אונו, שבאמת כן יש פה קהילה  19 
 20  פעילה, כן יש פה ניסיון,

 21  תם, באזור שלנו?איזה עיריות עושות את זה, ס  מר גל:
ירושלים, כפר סבא, ראשון לציון, רמת גן, גבעתיים, יבנה,   גב' כהן: 22 

חולון, תל אביב, הוד השרון, אפילו בלוד, כלומר אפילו בלוד,  23 
 24  פתח תקווה, קדימה, נצרת עילית, עפולה.

 25  יפה.  מר גל:
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הרבה עיריות היום הכניסו את זה כחלק מתוך הישיבות של   גב' כהן: 1 
 2  מועצת עיר.

 3  למה זה טוב?  גב' בומגרטן:
 4  לא, לא משנה. ההצעה הזאת כבר עלתה בעבר.  מר גל:

 5  של שי דבורה.  מר מיכלס:
 6  שי דבורה העלה.  גב' קניסטר:

 7  (מדברים ביחד)
 8  אתה אמרת לו תביא הצעות מחיר.  גב' קניסטר:

אני רוצה להגיד משהו לאתי. אתי, אם תושב רוצה יש לו את   :מר משה 9 
ל להיכנס ולראות את זה. דבר נוסף, אם הכל מודפס, הוא יכו 10 

כל כך חשוב לו הוא יכול לבוא לכאן ולהקשיב. לדעתי הדבר  11 
יש  waze - הזה רק יביא, מקודם דיברתי על זה עם גיל, שב 12 

לנו כאלה נקודות, או בפייסבוק לייקים, אנשים יתחילו אם  13 
יהיה כאן טלוויזיה לדבר ולדבר, נצטרך להביא פה כריות  14 

ן, כי אז ידברו המון, כדי לקבל עוד כמה לייקים כנראה ולישו 15 
בפייסבוק או משהו כזה, מניסיון אני אומר לך, כן. אז כמה  16 
שפחות הדברים האלה יהיו בשידור וכו', יותר ענייניים, לדבר  17 

 18  יותר לעניין, זו דעתי, כן.
 19  אני דווקא חושבת, אני אומרת את ההיפך.  גב' כהן:

וממוקד, אם לא, הדיונים פה יתחילו  העניין זה לדבר לעניין  :משהמר  20 
 21  להיות שעות וימים.

 22  אני דרך אגב חושבת ההיפך.  גב' כהן:
 23  זה גם כמה שעות בלי זה, תסתכל.  ציזר:מר 

 24  זה מה שאני אומר.  :שהמר מ
 25  בגלל זה הן שעות.ולא   מר ציזר:

 26  אז אתה מצדיק אותי.  :שהמר מ
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 1  לא, לא בגלל זה הן שעות. אני לא מצדיק.  :ציזרמר 
 2  טוב, היא מושכת את ההצעה.  כהן: מר

 3  כן יהודה.  מר גל:
, החלק הראשון לפי דעתי הצעה שלנו קודם כל ההצעה  מר מעיין: 4 

נוראה, זאת אומרת לא נגיד שלא עושים אף פעם וזה לא  5 
יהיה טוב, צריך לעשות בדיקה, איך אתה אומר, לראות עיר,  6 

ודע, לנסוע לאיזה עיר, יש עיריית רמת גן, עיריית אני לא י 7 
 8  אביב,  - תל

 9  עיריית רמת גן.  גב' כהן:
 10  (מדברים ביחד)

 live?  11 - ורמת גן משדרים ב  דובר:
 live.  12 - רמת גן משדרים ב  גב' כהן:

 13  שלחת אותו להביא הצעות.  גב' קניסטר:
 14  (מדברים ביחד)

אני חושב שצריך לעשות בדיקה יסודית, לראות כמה זה   מר גל: 15 
י דברים בין עולה, איך מקדמים/מקבלים את זה (חילופ 16 

החברים תוך כדי דבריו), את התגובות, ואחרי שיראו את זה  17 
שקל  40,000 – 30,000נביא את זה לדיון, אם זה עניין של  18 

 19  לשים אותם בספורט או בזה, אז אני אשים אותם בספורט.
 20  (מדברים ביחד)

 21  אם לא נחשוב צעד אחד קדימה אז אנחנו בסופו של דבר ...  מר מעיין:
 22  )(מדברים ביחד

איפה מי שאמר לי שזה לא יהיה ממוקד? זה לא היה קורה   גב' כהן: 23 
 24  בשידור.

אני מאוד מאוד מתחברת למה שיהודה אמר ואני רוצה רק   גב' בומגרטן: 25 
 26  להוסיף,
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 1  (מדברים ביחד)
 2  חברים, די.  מר גל:

 3  ישראל, אני מאוד מתחברת למה שיהודה אמר,  גב' בומגרטן:
 4  ה קורה מה שקורה עכשיו.אם זה היה משודר זה לא הי  מר ציזר:

 5  אני מבקשת שאחרי ששולחים את גב' אתי להביא הצעות,  גב' בומגרטן:
 6  כן, ולבדוק גם את מה שיהודה ביקש.  מר גל:

להביא ולבדוק, אני ממשיכה את מה שיהודה אמר, צריך גם   גב' בומגרטן: 7 
 8  להגיד לה שתביא הצעה מאיזה סעיף להוריד את התקציב,

 9  ף ספורט אולי,כן, איזה סעי  מר גל:
 10  לא, ספורט אני מתנגדת כבר מראש.  גב' בומגרטן:

 11  למה? תוריד מהמתנ"ס.  מר מיכלס:
 12  מהמתנ"ס, כן.  גב' בומגרטן:

 13  מהטלויזיה הקהילתית.  מר מיכלס:
העלות הזאת מאיזה סעיף להוריד, האם מהחינוך? האם   גב' בומגרטן: 14 

 15  מהספורט? 
. אין לך מבקר, את מהמבקר, אין לך מבקר, את חוסכת כסף  מר ציזר: 16 

 17  חוסכת כסף.
 18  אולי מהנוער.  גב' בומגרטן:

 19  מה עם המבקר גדי?  מר גל:
 20  אין מבקר.  מר ציזר:

 21  מה עם המבקר?  מר גל:
 22  אין מבקר עיריה.  מר ציזר:

 23  יהיה, יהיה.  גב' בומגרטן:
יש לך מלא, אבל בינתיים יש לך מלא כסף, אז אפשר חצי   מר ציזר: 24 

קי. אם את ממירה שנה עכשיו על הכסף, תבדקי, תבד 25 
 26  שקיפות בכסף.
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 1  תודה רבה שחסכת את שכר המבקר.  מר גל:
אתי, אני חייב להגיד לך דבר אחד, כמו שראית עכשיו,      2 

ברצינות, שמה שציזר אמר, שבאמת אנחנו נאבקים בשביל  3 
האיזון, ואני חייב להגיד שזה נאמר יום יום, אנחנו נאבקים  4 

כספי הוא באמת כן לכך שאנחנו נהיה מאוזנים, והמאבק ה 5 
קשה, כל אחד בעירייה רוצה עוד קצת ועוד קצת כי אין, יש  6 
עוגת משאבים שהיא מאוד מאוד קשה, ואני אומר כשאנחנו  7 
עושים את סדרי העדיפויות שלנו ואומרים שדבר כזה יכול  8 

שקל, שתביני זה הרבה כסף  40,000או  30,000 - להגיע ל 9 
זה. נוכל לתת  בעירייה הזאת, אז אנחנו צריכים לתעדף את 10 

יותר הנחות למגרשי הספורט שהצגת אם יהיה לנו את זה  11 
 12  למשל.

 13  ישראל, כמה התקציב של העירייה?  מר מעיין:
 14 – 30,000אבל בכל מקרה, תקשיב יהודה, בכל מקרה, נכון, זה   מר גל:

 15 - שקל זה הרבה כסף להעביר לכל דבר ודבר. אנחנו ב 40,000
סייעת, כן, עוד סייעת שקל מחזיקים עוד  40,000 – 30,000 16 

 17  לגן החינוך המיוחד השפתי,
 18  שקל? 40,000 – 30,000מי אמר לך שזה   מר ציזר:
 19  אבל מי אמר שזה הסכום?  גב' כהן:

אז לכן אני מציע שתעשי בדיקה יסודית כמה זה עולה,   מר גל: 20 
מאיזה המלצה שלך, מאיזה סעיפים להוריד את זה, וגם איך  21 

 22  ההשפעות במקומות האלה.
אני רק חייבת לציין שעשיתי את הבדיקה, אני לא העלה   גב' כהן: 23 

כרגע סכומים ואני לא אכנס לזה. עשיתי את הבדיקה, זה לא  24 
 25  שקל, 30,000

 26  .30,000 - זה לא קרוב ל  מר ציזר:
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 1  , ויש כמה אפשרויות גם,30 - זה לא קרוב ל  גב' כהן:
 2  ית.לא, לא לישיבה, אני מדבר לשנה, אני מדבר ברמה שנת  מר גל:

 3  , על מה אתה מדבר?40 – 30 - ברמה השנתית זה יותר מ  מר מיכלס:
 4  ברמה השנתית.  מר גל:

 5  בטח, נו באמת.  מר כהן:
 6 – 13אני תמיד מדבר ברמה שנתית, לא מדבר על פעם. יש לך   מר גל:

 7  ישיבות בשנה, כן, תעשי חשבון. 14
 8  שקל בשנה זה לא שווה? 30,000 - ואתה אומר ש  מר ציזר:

לא אומר כלום, אני אמרתי תביאו את ההצעות ותביאו  אני  מר גל: 9 
 10  גם מאיפה לקצץ, אז זה הכל.

 11  בואו נצביע.  מר ציזר:
אז אני מציע הצעה נגדית, כן, שאתי, כחברת מועצה רצינית   מר גל: 12 

היכן זה נעשה ומה  –תעשה בדיקה יסודית ורצינית א'  13 
ההשפעות שם, כי גם אני אבדוק את זה, כדי שאוכל לבדוק  14 

 15  זה, את
 16  אוקי.  גב' כהן:

מאיזה סעיף  –עלות של הדברים האלה. שלוש  –שתיים   מר גל: 17 
 18  תקציבי אכן לקצץ. ואז אנחנו נוכל לדון בזה פעם נוספת. 

 19  אני רוצה להגיד,  מר דבורה:
 20  זה הצעה הנגדית.  מר גל:

 21  סה"כ אני מאוד מברך אנשים, חברי מועצה,  מר דבורה:
 22  (מדברים ביחד)

 23  ,תקשיבו  גב' קניסטר:
 24  אני רוצה שתדעו שאתי,  מר דבורה:

 25  רגע, הוא מדבר, תנו לו לדבר.  דובר:
 26  תנו לו לדבר, ההצעה היתה הראשונית שלו.  גב' קניסטר:
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אתי, כדאי לך לשמוע. אני רוצה לומר בשבחה של אתי   מר דבורה: 1 
שחשבה על ההצעה אני מניחה שלא קשורה אלי כי לא  2 

צם מיוזמתה. דיברנו מעולם, נכון? זו הצעה שהגיעה בע 3 
עכשיו אני אומר בלי שום קשר להצבעות, חשוב שאנשים  4 
יביאו הצעות, מה שיחליטו פה יחליטו, אבל עצם העובדה  5 
שחבר מועצה בא ומביא הצעה, תמיד אני אומר את זה כל  6 
הזמן, ודנים על זה ומתייחסים לזה, לא מקבלים, כן מקבלים,  7 

 8  העיקר להביא הצעות. יפה, אתי, כל הכבוד.
 9  יישר כוח.  גל:מר 

 10  תודה.  גב' כהן:
 11  מי בעד ההצעה של אתי?  מר גל:

 12  ,- אני דרך אגב חושב ש  מר דבורה:
 13  (מדברים ביחד)

 14  מי בעד ההצעה של אתי? ציזר, אתי, איילת ושי.   מר לייכטר:
מי בעד ההצעה של ישראל, כמו שהקראתי אותה קודם?      15 

 16  ל.נפתלי, דאלי, יעקובי, מיכלס, כוכבה, אלונה, רון וישרא
 17  מי נמנע? מעיין.    

  18 
 19  הקלטה ושידור ישיבות מועצה. - הצעתה של חברת המועצה אתי כהן

 20  איציק ציזר, אתי כהן, איילת דן, שי דבורה.) 4בעד(

 21  אתי, כחברת מועצה תעשה בדיקה יסודית:   הצעה של ראש העיר

 22  א) היכן זה נעשה ומה ההשפעות שם.  

 23  ב) עלות של הדברים האלו.  

 24  תקציבי אכן לקצץ: ואז אנחנו נוכל לדון בזה פעם נוספת. ג) מאיזה סעיף 

נפתלי כהן, משה דאלי, ירון יעקובי, גיל מיכלס, כוכבה קניסטר, אלונה  )8בעד( 25 

 26  בומגרטן, רון מלכה, ישראל גל.
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 1  יהודה מעיין.) 1נמנע(

אתי, כחברת מועצה  - לקבל הצעתו של ראש העירברוב קולות הוחלט  החלטה: 2 

ת א) היכן זה נעשה ומה ההשפעות שם.  ב) עלות תעשה בדיקה יסודי 3 

של הדברים האלו.  ג) מאיזה סעיף תקציבי אכן לקצץ: ואז אנחנו  4 

 5  נוכל לדון בזה פעם נוספת.

  6 
 7  תודה.  מר גל:

 8 דיון בנושא מיזוג עמדות שמירה, הצעה של חבר המועצה שי דבורה .ב
  9 

ר דיון בנושא: מיזוג אווי –אנחנו עוברים לשאילתא הבאה   מר גל: 10 
 11  לשמירה, של חבר המועצה שי דבורה. 

 12  כן, בבקשה שי דבורה.    
מה חברת מועצה צריכה ללכת לחפש הצעות מחיר? אני לא ל  גב' כהן: 13 

 14  מבינה את זה. יש ועדת מכרזים, יש עובדים.
 15  (מדברים ביחד)

אדוני ראש העיריה, חברי המועצה הנכבדים, פה בהצעה שלי   מר דבורה: 16 
 17  את זה, אמנם זה לא הרבה, , אני רוצה להגיד- מדובר ב

 18  (מדברים ביחד)
 19  חבר'ה, אתם מפריעים לשי.  מר גל:

אני אומר ההצעה שלי, לפני שאני אציג אותה, היא מדברת   מר דבורה: 20 
על דיני נפשות, באמת זה מדובר באנשים שבסה"כ מבוגרים  21 
רובם, שחלק אולי זה העבודה שלהם היחידה שיש להם והם  22 

אוד נמוך, ונאלצים בחודשי הקיץ מרוויחים גם כן אגב שכר מ 23 
המסכנים האלה באמת בשמש הקופחת בלי מזגנים, זה דבר  24 

 25  שלא מקובל. אני נעלבתי לראות את זה בעיתון, לא ידעתי.
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 1  איפה?  גב' קניסטר:
 2  בעיתון פורסם לפני חודש.  מר דבורה:

 3  היה בטלוויזיה גם.  דובר:
קואליציה, זה  – בטלוויזיה. אני אומר זה אין פה אופוזיציה  מר דבורה: 4 

לא קשור חברים, זה אמרתי קודם דיני נפשות, אני חושב  5 
שהתפקיד שלנו הוא לראות מה אנחנו יכולים לעשות כדי  6 
למנוע את החלילה נזק של אותו אדם שיקרה לו משהו.  7 
תבינו, אני לא חושב, ישראל אמר איזה משהו שההוראה היא  8 

? זאת איך הוא יסייר מתעלףשהוא יסייר, אם אדם הוא  9 
אומרת מה האפקט של זה שאותו שומר אם הוא לא מרגיש  10 

מעלות או יותר,  40, 35 - טוב כתוצאה מזה שאין לו מיזוג, ב 11 
איך הוא יכול לבוא ולשמור? אבל כשיש לו מזגן הוא רגוע,  12 
נינוח כמו שאומרים, הוא יכול לעשות את הסיורים שלו.  13 

יותר בזול עכשיו לא מדובר פה במיליונים חבר'ה, באמת, זה  14 
מכל הצעה שעלתה פה היום. מדובר פה בעלות מאוד נמוכה,  15 
מזגן היום זה זול, כוח סוס אחד, לא יודע כמה זה עולה,  16 

בוטקה?  10 – 5גרושים, כמה כאלה יש שומרים בקרית אונו?  17 
חבר'ה, באמת. זה ההצעה שלי, פשוטה מאוד חבר'ה, זה הכל,  18 

 19  אני לא נחשפתי לזה, רק מהעיתון.
שי, בעבר היו באמת נהלים כאלה, בכל מקרה כבר בעבודות   מר גל: 20 

הקיץ האלה כל המזגנים יכנסו, חלקם כבר עכשיו בימים אלה  21 
בכל הבוטקה, בגלל שהיה כאן כאלה שההורים השקיעו  22 
בנפרד בעבר, הצלחנו להשוות לכולם והכל יהיה פה ממוזג  23 

 24  כבר בסוף הקיץ. תודה. תודה רבה לך שי.
 25  אחד התקבל? יפה. פה  מר דבורה:

 26  זה כבר מבוצע, זה יצא לביצוע במסגרת שיפוצי קיץ.  מר לייכטר:
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 1  מבוצע שי.  מר גל:
 2  ההצעה התקבלה?  מר דבורה:

 3  מבוצע, מבוצע.  מר גל:
 4  (מדברים ביחד)

 5  אבל ישראל, אין הצבעה?  מר דבורה:
חלק היה  –לא צריך על משהו שמבוצע. על מה? מה שקרה   מר גל: 6 

בכל מיני מקומות בעבר, בבית ספר עם מזגנים שההורים קנו  7 
ניר, בכל מיני מקומות כאלה, בעקבות זה שמחצית אז כבר  8 

 9  החלטנו להשלים את הכל וזהו.
 10  אבל תעשה הצבעה.  מר דבורה:

 11  אין הצבעה.  מר גל:
 12  (מדברים ביחד)

 13  מבוצע שי, על מה אני אעשה?  מר גל:
 14  על מה שאני הבאתי.  מר דבורה:

 15  ה שמבוצע?אבל מה אני אעשה, על מ  מר גל:
 16  שי, זה מבוצע.  :גב' קניסטר
 17  מבוצע? שיהיה רשום בפרוטוקול.  מר דבורה:
 18  תעשה לנו טובה תתן לנו להצביע.  :גב' קניסטר

 19  אבל זה מבוצע, מה יש להצביע?  מר גל:
 20  מבוצע, לא מבוצע, למדתי פה דברים.  מר דבורה:

 21  רגע, אתה רוצה להצביע, לפרק ולהרכיב מחדש?  מר גל:
 22  גרושים.זה   מר דבורה:

23 
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 1 3דיון בנושא שלילת זכות דיבור של חבר המועצה המקלל למשך  .ג
 2 ישיבות, הצעה של חבר המועצה נפתלי כהן

  3 
 4  נפתלי.  מר גל:

 5  אני מבקש לדחות את זה לישיבה הבאה מפאת קוצר הזמן.  מר כהן:
 6  למה? אתה לא יכול.   מר גל:

 7  למה?  מר כהן:
 8  וריד.הוא יכול להוריד? אם אתה רוצה להוריד ת  מר גל:

 9  לדחות.  מר כהן:
 10  אין לדחות, אתה יכול להוריד.  מר גל:

 11  תוריד.  מר כהן:
 12  טוב, נפתלי כהן מבקש שנוריד את ההצעה שלו.  מר גל:

  13 
 14  ישראל, לא עשית הצבעה.  מר דבורה:

 15  אין לי הצבעה על מה שמבוצע.  מר גל:
 16  יש הצבעה.  מר דבורה:

 17  תגיש תלונה.  מר גל:
 18  זה מבוצע שי.  מר כהן:

 19  חד)(מדברים בי
20 
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הצעה  –דיון בנושא תקנים בועדה המקומית לאור הסמכת הועדה  .ד 1 
 2  של חברת המועצה ליאת ארבל

  3 
 4  למה ההצעות לא עולות?  מר ציזר:

 5  נפתלי ביקש להוריד אותה.  מר גל:
 6  נפתלי ביקש להוריד, ולמה של ליאת לא עולה?  מר ציזר:

כי היא לא מופיעה, אני לא יודע מה לעשות. אתה רוצה   מר גל: 7 
 8  יג את ההצעה של ליאת?להצ

לא, התרגיל לבוא באחת בצהריים ביום ראשון כדי לדחות   מר ציזר: 9 
 10  את ההצעה כולנו אנחנו מכירים בע"פ את התרגילים האלה.

 11  שמה?  מר גל:
זה תרגיל יפה, גם לנו יש תרגילים. זאת אומרת להכניס   מר ציזר: 12 

 13  הצעה לסדר כדי שלא,
אופוזיציה שתי הצעות, קואליציה קודם כל אני אתקן אותך, ל  מר לייכטר: 14 

 15  שתיים, מותר, זה בסדר.
נכון, אבל מתי מגיעה השניה? ולמה היא לא מועלית פה אם   מר ציזר: 16 

 17  היא כל כך חשובה? היא הגיעה ביום ראשון בשעה שלוש.
 18  תשאל אותה, אני לא מייצג אותה.  מר לייכטר:

 19  אני שואל אותך, היא איננה.  מר ציזר:
למה היא הלכה, מותר לי להגיד לך למה היא  אני אגיד לך  מר גל: 20 

 21  הלכה?
 22  לא, זה לא מעניין אותי.  מר ציזר:

לא, אני אגיד לך למה היא הלכה. בשעה חמש וחצי היא   מר גל: 23 
הרדימה היום את הכלב שלה, היא באה לפה בגלל שהיא  24 
העלתה את הזה של הגן ילדים, לא היה לה מצב רוח לכל  25 



  
  

  0058236-03 :פקס        6127715-03 טל:     "  בע"מ "אבני שרותי הקלטה

   6.7.2016                              44/16ישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 

  

28

בה שנים, והיא לא רצתה אורך הדרך, הכלב שלה שהיה הר 1 
 2  להישאר, זו הסיבה האמיתית.

 3  זכותה המלאה.  מר ציזר:
 4  אז זה הכל, זה הסיפור והיא הלכה בגלל זה.  מר גל:

האמת היא שהיא לא אמרה כלום, היא קמה והלכה, אני יכול      5 
להעלות את ההצעה לסדר, אבל אני לא נוהג ככה, אני לא  6 

 7  תה.יודע מה לעשות אז אני חשבתי לדחות או
 8  (מדברים ביחד)

 9  אני יכול להעלות במקומה את ההצעה הזאת?  מר מיכלס:
 10  יש לך יפוי כוח?  מר כהן:

 11  הוא מ"מ.  דובר:
 12  (מדברים ביחד)

  13 
14 
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 JILIN 1במחוז  SONGYUANאישור הסכם ליסוד קשרי ידידות בין העיר 
 2  ברפובליקה הסינית העממית והעיר קריית אונו

  3 
ת אילן ג'ורג'י ודורון קרפ בחודשים האחרונים נוצר ביוזמ  מר גל: 4 

 5  שלא יכל להגיע, וג'ורג'י פשוט הלך גם כן לבר מצווה,
 6  הוא כעס שהזמנתם אותו שעתיים לפני הדיון.  מר מיכלס:

 7  זה בגלל גדי.  מר גל:
 8  בגללי.  מר לייכטר:

זה בגלל גדי. עיר בסין שרוצה לייצר קשרי ידידות עם   מר גל: 9 
לפני כשבועיים הם  ישראל. היה מו"מ ומיילים במשך זמן רב. 10 

באו לפה לארץ משלחת גדולה מהעיר ועשינו פה מספר  11 
שיחות. נראה אזור מאוד נחמד. הם מאוד ידידותיים, מאוד  12 
מאוד רוצים את ההיכרות עם הישראלים. הם מקווים  13 
שבזכות קרית אונו אולי יבואו משקיעים לאזור שלהם.  14 

נפט האזור הזה זה אזור, הוא האזור הכי גדול עם בארות  15 
בסין, אזור חקלאי ואזור מספר אחד לגידול בקר בסין. העיר  16 

מיליון איש והיא משתרעת על שטח של  3שם היא כמעט  17 
 18  כמעט מחצית מדינת ישראל.

הם באו לפה פמליה של ראש העיר, עוזריו, אנשי עסקים,      19 
והם דיברו על שיתופי פעולה בהרבה מאוד תחומים. אני לא  20 

 21  מקווה שזה באמת יקרום עור וגידים.יודע איך זה יוולד, אני 
אני חושבת שכשמשלחת כזאת מגיעה לעיר גם לנו יש את   גב' קניסטר: 22 

 23  הזכות לבוא, להתרשם,
 24  לא היית.  מר גל:

 25  לא אני, חברי המועצה.  גב' קניסטר:
 26  אנחנו קוראים בעיתון שחתמו.  מר ציזר:
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 1  להזמין את כולם.  דוברת:
 2 של תהליך של קשר צריך דיון אני חושבת שזה גם החלטות  גב' קניסטר:

משותף ולתת את הנראות הזאת שיש לה משמעות אני  3 
 4  חושבת, שכולם יהיו שותפים.

היתה פה נציגות גדולה, למה לא הזמינו את חברי המועצה   מר מיכלס: 5 
 6  להיפגש איתם?

 7  בפעם הבאה.  מר לייכטר:
 8  אתה היית?  גב' קניסטר:
 9  י הספר עכשיו?אנחנו מכניסים לימודי סינית לבת  מר יעקובי:
 10  לא, אבל אולי נארגן,  מר מיכלס:

 11  כן ציזר.אנחנו נעשה הרבה מאוד פגישות עם כולם.   מר גל:
 12  יש לי כמה שאלות, איך מגיעים לעיר הזאת?  מר ציזר:

 13  משנגחאי, יש להם שדה תעופה, אתה יכול להשיג טיסות,זה   מר גל:
 14  אתה לא יכול ישיר מישראל.  מר ציזר:

 15  מישראל לא.  מר גל:
 16  צ'רטר. למה, אם נשכור מטוס   מר מיכלס:

 17  למה אתה מתערב? תנוח קצת.  מר ציזר:
 18  גיל, אתה עם הטיס שלך שיגעת אותנו.  גב' קניסטר:

 19  אתה טס לשנגחאי, ומשם איפה זה?  מר ציזר:
 20  משנגחאי זה עוד שעה טיסה.  דובר:

אין  –אני רוצה להגיד כמה דברים על הדבר לדעתי הזוי, א'   מר ציזר: 21 
דבר נגד הסינים, לא מכיר את הסינים, לא מכיר את  לי שום 22 

העיר הזאת ולא מכיר את המקום הזה, אבל אני יודע שרצינו  23 
לעשות עם העיר סאנוק בפולין שיתופי פעולה ועיר תאומה,  24 
שלחנו משלחת ראשונה, אחרי זה שלחנו משלחת שניה,  25 
קיבלנו חוו"ד מהמשלחת הראשונה פה במועצה, קיבלנו  26 
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חת השניה, ושום דבר לא קרה, כלום לא קרה, חוו"ד מהמשל 1 
 2  רק אנשים נסעו וחזרו.

 3  אז אולי נשלח עוד משלחת.  מר מיכלס:
לעומת זאת, פה, במרחק, בחיים לא הייתי בסין, לא יודע מה   מר ציזר: 4 

 5  המרחק, 
 6  שעות צד שלנו, חזור ... 8תלוי בהלוך או בחזור,   מר גל:

 7  (מדברים ביחד)
או עוד אוטובוס למקום אחר, אנחנו נתחיל ומשם עוד מטוס   מר ציזר: 8 

לשלוח משלחות, אוקי, לא יודע בדיוק למה, כי למשל בסעיף  9 
כתוב בתחומי החקלאות, לא יודע את מי נשלח, אולי את  1 10 

ההוא מהחווה החקלאית, כי אני לא יודע עד כמה קרית אונו  11 
 12 35,000חקלאית. יותר מזה אני אומר לך, העיר קרית אונו עם 

הולכת לעשות, אני לא יודע אם זה יהיה עיר  תושבים 13 
מיליון תושבים,  2.8תאומה, רק קשרי ידידות, עם עיר בגדול  14 

זה לא במשקל שלנו, זה לא בגודל, זה פרפרזה (חילופי דברים  15 
בין הנוכחים תוך כדי דבריו, מדברים ביחד). אני חושב שעד  16 
היום שיתופי הפעולה שהוכיחו את עצמם עם דרכטן, עם  17 

ם בגרמניה, שזה ערים קטנות ויכלו לשלוח משלחות, והיו ערי 18 
יחסים חמים ועד היום יש יחסים חמים, זה מתאים לנו.  19 
אנחנו לא עיריית ת"א, לא מתאים לנו מישהו בקצה העולם  20 

 21  באיזה חצי מדינת ישראל.
ויותר מזה, תקנו אותי אם אני טועה, יש לנו כבר איזה קשר      22 

 23  איזה קיץ אחד,בסין דרך המשלחות שבאו אז ב
 24  זה התפרק.  מר גל:

איזה סיבוב של משלחות, שפעם בכמה שנים זה בכל מדינה   מר ציזר: 25 
 26  אחרת.
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 1  לא, זה קרייס אופנבך.  מר מלכה:
 2  זה קרייס אופנבך, נכון.  מר ציזר:

 3  זה במחנה שמגיעים אליו גם מישראל.  מר מלכה:
חור מאוד אז תגידו לי, אני מבין עניין, ג'ורג'י זה בסדר, ב  מר ציזר: 4 

נחמד, חבר פה של כולם, מה יש לנו לחפש במקום הזה?  5 
בקשרי ידידות האלו? בחקלאות הזאת? זו מדינה רחוקה,  6 

 7  גדולה, לא מתאימה לנו.
 8  (מדברים ביחד)

 9  ציזר, אנחנו לא יודעים מה יילד יום ואנחנו,  מר גל:
 10  אז מה אנחנו כבר חותמים?  מר ציזר:

 11  שניה אחת,  מר גל:
 12  אנחנו חותמים?על מה   מר ציזר:

אצל הסינים זה עובד אחרת, אבל אנחנו לא יודעים מה יילד   מר גל: 13 
יום, אנחנו עם פנינו פתוחים לעולם, אני בהחלט בין אלה  14 
שדוגלים תמיד לחימום קשרי החוץ, ותמיד שמרתי על  15 

 16  הקשרים,
 17  אתה מבקר אותם הרבה שם בגרמניה אנחנו יודעים ישראל.  מר ציזר:

ה יכול להכפיש כהרגלך אנחנו יודעים כבר, זה בסדר את  מר גל: 18 
אנחנו לא מתרגשים מזה, אתה יכול גם להמשיך איך שאתה  19 
רוצה, גם בפייסבוק, גם באינטרנט ואיפה שאתה רוצה. אבל  20 

 21  אנחנו בעד,
 22  טוב שאתה מאשר לי, אני צריך את האישור הזה.  מר ציזר:

ייס שניה, בעד, בעד שיתוף פעולה, עובדה בדורמגן ובקר  מר גל: 23 
אופנבך יש יחסים נהדרים, ואני חייב להגיד שלי יש חלק  24 
גדול מאוד בחימום היחסים תמיד ובהוצאת הרבה ילדים בני  25 
נוער ואפילו גם סטודנטים בעבר וגם מורים בעבר לשם  26 
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ונוצרו ביניהם קשרים טובים מאוד ואנשים לקחו את זה  1 
 2  כחוויות.

שירי החייאה, פתאום שקל למכ 30,000לפני שניה לא היה לך   מר ציזר: 3 
 4  יש לך כסף להוציא משלחות?

אני שמעתי את הנאום שלך בקשב רב ושמעתי גם את מה   מר גל: 5 
 6  שאתה אומר עלי גם בקשב רב, ואני מבקש,

 7  (חילופי דברים בין נוכחים נוספים תוך כדי דבריהם, מדברים ביחד)
אז אני אומר לך ציזר, אני אשמח מאוד, אלונה, אני אשמח   מר גל: 8 

אוד כן אם יתפתח איזה קשר עם אנשי עסקים, אם יהיה מ 9 
חילופים בחינוך, אם אחד יכיר אחד את השני יותר טוב אני  10 

 11  אשמח מאוד. 
אנחנו מנסים להחיות את הקשרים בכוח בימים אלה עם      12 

דרכטן, רק שתהיו מעודכנים, שהם רצו לעשות דיון במועצה  13 
אמינים בכך על ניתוק הקשר איתנו, כן, ההולנדים, אנחנו מ 14 

שצריכים לעשות, לפתח, אנחנו קרית אונו מובילה בהרבה  15 
מאוד תחומים, ותדע לך שהקשרים בין קרית אונו ובין  16 
הערים שיש לנו ידידות איתן בגרמניה הם יוצאי דופן לעומת  17 
הרבה מאוד מקומות מה שקורה בארץ, ואני מאמין שגם  18 

ואילן העסק הזה יצליח, ואני חושב שההמלצה גם של דורון  19 
ג'ורג'י שהכיר את האנשים האלה והביא אותם, והם נפגשו  20 
עם דורון לפני זה והיו בקשר עם ריקי, זו המלצה שיש בה  21 

 22  כוונות טובות. 
 23  מה התקציב לדבר כזה?  גב' דן:
 24  תמיד שאנחנו מתחילים,  מר גל:
 25  העלויות?  גב' דן:
 26  העלויות?  מר גל:
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 1  לא, אני שואלת את העלויות.  גב' דן:
ן עלויות, יש תקציב קשרי חוץ, הוא לא יגדל באגורה אי  מר גל: 2 

 3  אחת,
 4  מה התקציב?  גב' דן:
מאה ומשהו אלף שקל, הוא כבר אותו תקציב שנים רבות, כן,   מר גל: 5 

 6  הוא לא יגדל באגורה אחת בגין הקשר הזה,
 7  אוקי.  גב' דן:
כן, את זה אני אומר לכם, הוא לא יגדל באגורה אחת בגין   מר גל: 8 

חנו מקווים שיצאו ממנו דברים טובים, זה הקשר הזה, ואנ 9 
 10  הסיפור לאשורו.

 11  תודה.  גב' דן:
אני רוצה רק להתייחס למה שציזר אמר שזה הסכם הזוי או   :מר יעקובי 12 

הקשר הזה, יכול להיות שהוא הזוי, אבל אני יודע שלפעמים  13 
 14  מדברים הזויים גם יוצאים דברים טובים, אז אי אפשר לדעת,

 15  (מדברים ביחד)
יש שיטה של לשבת ולא לעשות כלום ולא לקבל החלטות, זה   מר גל: 16 

 17  לגיטימי, אנחנו מכבדים אותה.
 18  (מדברים ביחד)

 19  מי בעד לאשר את ההסכם?  מר גל:
 20  אבל ההסכם כבר נעשה, לא? זה עולה להצבעה בדיעבד?  גב' כהן:

לא, כל הסכם שאנחנו מביאים, גם אם אנחנו חותמים בראשי   מר גל: 21 
 22  לאישור המועצה.תיבות מביאים אותו 

 23  אז איזה פרצוף יהיה אם אנחנו פתאום לא נאשר את זה?  מר מיכלס:
ישראל, תשמע, זה מאוד חשוב כל הקשרים האלה והכל, אבל   גב' בומגרטן: 24 

אנחנו צריכים גם לראות, יש פה ילדים בעיר ואתה, אני לא  25 
אגיד את שם המשפחה, אתה אמרת לי, אחרי שחילקנו שם  26 
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שילדים ממשפחות שקשה להן לממן  תעודות בסוף השנה, 1 
נסיעה של הילד לחו"ל, וכל הקבוצה שלו נוסעת וזה עולה  2 

שקל, זה לא בשמים, הוא נשאר בארץ, צריך  5,000משהו כמו  3 
לתרץ תירוצים למה הוא לא נוסע, כי אין לו כסף, אז ילד  4 
כזה להוציא אותו זה יותר חשוב לי מלהוציא מישהו לסין,  5 

 6  .אני אומרת לך את זה
 7  בסדר גמור.  מר גל:

 8  מי בעד לאשר את ההסכם?    
 9  נפתלי, דליה, קובי, מיכלס, כוכבה, אלונה, –בעד   מר לייכטר:

 10  בכפוף להערה שלי.  גב' בומגרטן:
 11  מיכלס, כוכבה, אלונה, רון וישראל.  מר לייכטר:

 12  מי נגד? ציזר, אתי, איילת ויהודה.    
  13 

 SONGYUAMי ידידות בין העיר הוחלט ברוב קולות אישור הסכם ליסוד קשר:  החלטה
  ברפובליקה הסינית העממית והעיר קריית אונו.   JILINבמחוז 

  
  נפתלי כהן, משה דאלי, ירון יעקבי, גיל מיכלס, כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן,) 8בעד (

             
  רון מלכה, ישראל גל.           

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

  
  

  14 
 15  תודה רבה.  מר גל:

  16 
  17 
  18 
  19 

 20  - תמה ישיבת היום- 
  21 
  22 

__________         _____________  23 
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 1  ישראל גל              גדי לייכטר   
 2  ראש העיר            מנכ"ל העירייה 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 

  11 

  12 

  13 

  14 

  15 

  16 

  17 

  18 

  19 

  20 
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 1  קובץ החלטות

  2 

חברת המועצה אתי  - הקלטה ושידור ישיבות מועצה הצעות לסדר:  . 3 3 

 4 כהן

  5 
 6  הקלטה ושידור ישיבות מועצה. - אתי כהן הצעתה של חברת המועצה

 7  איציק ציזר, אתי כהן, איילת דן, שי דבורה.) 4בעד(

 8  אתי, כחברת מועצה תעשה בדיקה יסודית:   הצעה של ראש העיר

 9  א) היכן זה נעשה ומה ההשפעות שם.  

 10  ב) עלות של הדברים האלו.  

 11  פעם נוספת.ג) מאיזה סעיף תקציבי אכן לקצץ: ואז אנחנו נוכל לדון בזה  

נפתלי כהן, משה דאלי, ירון יעקובי, גיל מיכלס, כוכבה קניסטר, אלונה  )8בעד( 12 

 13  בומגרטן, רון מלכה, ישראל גל.

 14  יהודה מעיין.) 1נמנע(

אתי, כחברת מועצה  - לקבל הצעתו של ראש העירברוב קולות הוחלט  החלטה: 15 

 16 תעשה בדיקה יסודית א) היכן זה נעשה ומה ההשפעות שם.  ב) עלות

של הדברים האלו.  ג) מאיזה סעיף תקציבי אכן לקצץ: ואז אנחנו  17 

 18  נוכל לדון בזה פעם נוספת.

  19 
  20 
 JILIN  21 במחוז    SONGYUANישור הסכם ליסוד קשרי ידידות בין העירא  . 5

 22  ברפובליקה הסינית העממית והעיר קריית אונו.

  23 
 SONGYUAMר הוחלט ברוב קולות אישור הסכם ליסוד קשרי ידידות בין העי : החלטה
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  ברפובליקה הסינית העממית והעיר קריית אונו.   JILINבמחוז 
  

  נפתלי כהן, משה דאלי, ירון יעקבי, גיל מיכלס, כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן,) 8בעד (
             
  רון מלכה, ישראל גל.           

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

  
  

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 
  11 
  12 
  13 
  14 
  15 
  16 
  17 
  18 
  19 
  20 
  21 
  22 
  23 
  24 

______________  
  גדי לייכטר 

  העירייהמנכ"ל 

_______________  
גל   ישראל 

  ראש העירייה
  25 

  26 


