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גל ישראל
מלכה רון
כהן נפתלי
כחלון עמי
בומגרטן אלונה
יעקובי ירון
מיכלס גיל
דאלי משה
דבורה שי
ארבל ליאת
ציזר איציק
יהודה מעיין
אתי כהן
איילת דן

 ראש העירייה חבר המועצה חבר המועצה חבר המועצה חברת המועצה חבר המועצה חבר המועצה חבר המועצה חבר המועצה חברת המועצה חבר המועצה חבר המועצה חברת המועצה -חברת המועצה

לא השתתפו ה"ה:
קניסטר כוכבה

 -חבר המועצה

מוזמנים קבועים:
גדי לייכטר
סיוון דדון
אלון רום
שימי זהבי
ניר טאקו

 מנכ"ל העירייה גזברות יועץ משפטי מבקר העירייה -עוזר ראש העיר

מוזמנים נוספים:
רועי כהן

 -מנכ"ל החברה הכלכלית
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על סדר היו ם:
.1

דיווח ראש העיר.

.2

אישור התקשרות בין עיריית קרית אונו לבין ארקפה רשתות (  ) 1996במסגרת
מכרז פומבי מספר  , 6/2018להשכרת מבנה לבית קפה בספורטק.

.4

סעיף  - 46דיון חוזר:
א.

הצעות לסדר:
 . 1תמרור ברח' יאנוש קורצ'ק  -הצעה של שי דבורה.
 . 2קיר אקוסטי  -הצע ה של שי דבורה.

ב.

סעיף  9א'  -הגרלת דירות בפרויקט בר יהודה.

ג.

סעיף  9א'  -עתיד רח' לוי אשכול  -בקשה של ליאת ארבל ,גיל מיכלס,
אתי כהן ,איילת דן ,יהודה מעיין ,איציק ציזר.

ד.

אישור הגדלה עד  50%לחוזר מס'  311/17עם הקבלן לבניית תוספת
כיתות לבי"ס ניר.

ה.

אי שור השתתפות בכרטיסי טיסה לשני מורים מלווים לנסיעת משלחת
תלמידי בן צבי לקרייס אופנבך בין התאריכים  . 4-8/5/2018לע ינב
חביב אסא ת.ז 034024968 .ונעמה אור כהן ת.ז , 300943545 .בעלות
של כ  380$ -לכל אחד.

ו.

אישור הגדלת תב"ר נגישות מוסדות חינוך (  ) 3017ב  1 -מיליון .₪

ז.

אשרור מתן הלוואה למרכז הספורט ובריאות קרית אונו בע"מ ע"ס 8
מיליון .₪

ח.

אישור נטילת הלוואה מבנק דקסיה ע"ס  8מיליון  ,₪ז"פ  15שנה עם
אופציה לגרייס בריבית פרים  34 . 0 -לטובת הלוואה לבריכת השחייה.

ט.

אישור תב"ר הלוואה לבריכת השחייה ע"ס  8מיליון  ,₪מקור מימו ן -
בנקים.

.4

שונות.
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מר ישראל גל :

אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין

 . 70/18אין דיווח מיוחד .גדי ,בבקשה.
.2

אישור התקשרות בין עיריית קרית אונו לבין ארקפה רשתות ( ) 1996
במסגרת מכרז פומבי מספר  , 6/2018להשכרת מבנה לבית קפה
בספורטק.

מר גדי לי יכטר :

סעיף  - 2אישור התקשרות בין עיריית קרית אונו לבין

ארקפה רשתות (  ,) 1996במסגרת מכרז פומבי מספר  , 6/2018להשכרת מבנה לבית
קפה בספורטק ,על פי הנוסח שצורף לכם.

מר ישראל גל :

כן ,רועי פה ,אם מישהו רוצה לשאול אותו שאלות גם,

אז בבקשה.

מר איציק ציזר :

מי ז ה רועי?

מר ישראל גל :

רועי הוא מנכ"ל החברה הכלכלית.

מר איציק ציזר :

 3שאלות .כמה שילמו קקאו?

מר רועי כהן :

כמה שילמו קקאו? .₪ ... 22

מר איציק ציזר :

 ? 22והאם ההסכם עם אקרפה שהוא פתוח  7ימים

בשבוע?

מר רועי כהן:

ההסכם עם ארקפה לא הגביל .הם מתכוונים לפתוח 7

ימים בשבוע ,אנחנו לא הגבלנו את הנושא.
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מר איציק ציזר :

אין הגבלה .זאת אומרת ,אם הם ירצו  -אז הם יפתחו,

ואם הם ירצו  -הם לא יפתחו.

מר רועי כהן:

הם מתכוונים לפתוח .

מר ישראל גל :

חופש העיסוק.

מר איציק ציזר :

וממתי?

מר רועי כהן:

הם מתחילים ,יש להם עבודות של התארגנות בבנייה.

הם מתחילים במקביל בתכנון .יש להם סדר גודל של  3חודשים.

מר ישראל גל :

כמה השקעה הם רוצים לשים?

מר רועי כהן:

הם מעריכים את ההשקעה ב  2 -מיליון  .₪יש הבטחה או

רצון שלהם שזה יהיה סניף הדגל של הרשת .הם מוכנים להשקיע הרבה מ אוד
משאבים .הם מאוד מאמינים במקום .ואני מציין שהשומה של המכרז היתה
 .₪ 34,000והתוצאה של המכרז ,הם הגישו .₪ 48,500

מר ישראל גל :

עוד שאלות ,חברים?

מר יהודה מעיין :

אנחנו עושים בזול.

מר ישראל גל :

מי בעד לאשר את ההסכם עם ארקפה?

מר גדי לייכטר :

פה אחד .
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מר ישראל גל :

פה אחד ,תודה רבה .כוכבה קניסטר לא נמצאת.

מר גדי לייכטר :

של הנמצאים.

מר שי דבורה :

אני לא שמעתי ,אני לא שמעתי ,אני לא יכול להצביע

שלא שמעתי.

מר ישראל גל :

שי לא השתתף בהצבעה .תודה רבה .רועי ,תודה רבה לך.

הרי אתה משוחרר.

החלטה :

הוח לט פה אחד לאשר התקשרות בין עיריית קרית אונו לבין ארקפה
רשתות (  ) 1996במסגרת מכרז פומבי מספר  , 6/2018להשכרת מבנה
לבית קפה בספורטק .עפ"י הנוסח שצורף.

בעד

פה אחד.

לא השתתף בהצבעה ( ) 1

.4

שי דבורה

סעיף  - 46דיון חוזר:

מר ישראל גל :

סעיף  - 46ביקשתם דיון חו זר .כאמור ,דיון חוזר וביטול

ההחלטות שהתקבלו ,אתם צריכים עכשיו לבוא ולנמק מדוע אתם רוצים לבטל את
ההחלטות שהתקבלו ולעשות דיון חוזר או לשנות את ההחלטות שהתקבלו ,בשביל
שנוכל לקבל את ההחלטה אם לעשות...

מר מיכלס גיל :

קודם כל ,אדוני ראש העיר ,אתה מתבלבל ,אנחנו לא

בוועדה מקומית ,ואין שום צורך לנמק .מספיק שדורשים דיון חוזר לפי סעיף , 46
זה דבר ראשון .ודבר שני ,אני מפנה אותך להצבעה שאנחנו הגשנו ,לפחות לסעיף
6
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של הגרלת הדירות .זה לא דיון חוזר .לא היה דיון בכלל.

מר ישראל גל :

טוב ,אז אני שמח מאוד שאתה אומר .אני אענה על זה

בקצרה.

מר מיכלס גיל :

כרגיל ,את התפרש את החוק איך שבא לך ,אבל לא נורא.

נלך לעוד עתירה.

מר ישראל גל :

אין שום בעיה .בקיצור ולעניין ,סעיף  9א' שביקשתם ,על

דיון שהתקיים ,הוא לא רלוונטי .היה פה דיון מעמיק.

מר מיכלס גיל :

לא היה דיון מעמיק ,אנחנו חו זרים עוד פעם.

מר ישראל גל :

אתה שאלת שאלה? אתה רוצה לתת לדבר? התקיים דיון,

התקבלה החלטה .ההחלטה מפורטת איך להתנהל .מבקר העירייה צריך ללכת
לבחון את כל הנושאים האלה .באתם וביקשתם סעיף  9א' 9 .א' על דיון בהחלטה
שהתקבלו ,זה לא רלוונטי ,כי הוא לא תואם את הסעיף ,מה לעשות?  9א' ,לקבל על
דיון בהחלטה שהתקבלו ,זה שאתה אומר שלא היה דיון ולא התקבלה החלטה ,זה
יפה .אבל היה דיון ,התקבלה החלטה ,הוחלט על עשייה וביצוע ,ופניתם ל  9 -א' 9 .א'
לא נדון על החלטה שהתקבלה .ההחלטה שהתקבלה ,לא תידון שוב אלא לאחר 3
חודשים .אלא אם כן ,יגיע סעיף  , 46שיבקשו לבטל את ההחלטה שהתקבלה ,או
לשנותה ,בהתאם לסעיף  . 46ולכן ,כשהגשתם את זה על בסיס סעיף  , 46שמחנו
מאוד והכנסנו זאת.

מר איציק ציזר :

אוקיי .טו ב ,אז כנראה שאתה לא מכיר את הספר שעד

היום עוד לא קיבלנו אותו ,למרות שאמרת לפני כמה חודשים ,להעביר לנו ספר
ועוד לא קיבלנו .אז יש גם סעיף  , 29אדוני היועץ המשפטי .אנחנו הגשנו בקשה ב -
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 13.3על פי סעיף  9א' ,שתוך  7ימים היתה צריכה להיות ומובאת לפה לדיון .היא
הגיעה אחרי יותר מחודש ,בניגוד ל  9 -א' ,הפרה ראשונה .לא משנה גם את הסיבה,
אני אפילו לא אקריא את הסיבה שגדי כת ב למשרד הפנים .למה?  -אני מתבייש.
אחרי זה ,שהעליתם את זה ,פנינו אליכם ואמרנו לכם ,שאנחנו לא יכולים להיות
חלק מהאנשים ...וביקשנו להוריד לפי סעיף  . 29אם תפתח עכשיו את הספר ,תראה
שסעיף  29אומר שאפשר להוריד הצעה לסדר יום שאנחנו ביקשנו ,אם זה בהודעה
מראש ,שהודע נו מראש ,וגם בתוך הישיבה? וזה מה שנעשה ,אני לא הייתי בישיבה
הזאת ,וגם אם תקראו בפרוטוקול ,אלון רום גם אמר שזכותנו להוריד .לא הורדתם
ועשיתם דיון ,למרות ש  2 -אנשים ,אני ושי בכלל לא היינו פה ,ליאת יצאה לפני זה,
 3הצביעו .זאת אומרת ,בקשה שביקשו  6אנשים 1 ,נשאר והצביע ,ובניגוד לסעיף
 , 29דנתם בו .ועכשיו אתה נתפס לזה ואומר 'מכיוון שדנו בזה ,אז אי אפשר לדון
עוד פעם אחרי  3חודשים' .אז תיכף אני אסביר ,אם אתה רוצה שנסביר לכם ,למה
אנחנו רוצים דיון חוזר ,אז אני אעבור על הכל ואני אסביר לכם גם למה .אבל זה
גם לא נגמר פה .אנ חנו ביקשנו לפי סעיף  46דיון חוזר ,גם לא נתת .ואז הלכנו
לעתירה משפטית .ואז השופטת קבעה דיון ונבהלת .ורצת לקיים את הישיבה
הזאת .אז אם התרגיל פה עכשיו זה לנסות לא לעשות פה דיון חוזר ,אדוני היועץ
המשפטי ,רק תגיד לנו ,אז עכשי ו אני אנמק ,סעיף וסעיף ,למה אני חושב שצריכים
לעשות דיון חוזר על הכל .אם זה מה שאתם רוצים ,זה מה שנעשה.
מר ישראל גל :

בבקשה ,בהחלט.

מר איציק ציזר :

דרך אגב ,זה בניגוד למה שכתוב בפקודה.

מר ישראל גל :

הוא שכח להגיד שאת ה  9 -א' הכנסנו לסעיף מן המניין

לסדר היום ...סעיפים כאלה מסדר היום...

מ ר איציק ציזר :

כן ,חודש ושבוע אחרי זה.
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מר ישראל גל :

נכנס לסעיף הישיבה בסדר היום .ובשביל להוריד

סעיפים בסדר היום ,זה לא בדיוק כמו ההצעה לסדר ,שהוא לא בא לישיבה או  9א'
שהוא לא בא לישיבה.

מר איציק ציזר :

ממש לא נכון ,תקרא את החוק.

מר מיכלס גיל :

קודם כ ל ,סליחה אדוני ראש העיר ,ואדוני היועץ

המשפטי .אני מבין את התרגיל.

מר ישראל גל :

היועץ המשפטי לא דיבר ,למה אתה אומר לו סליחה?

מר מיכלס גיל :

אני רוצה להפנות אתכם עוד פעם לסעיפי ה  , -אנחנו

הגשנו ,ההצעה האחרונה ,שהיא נשוא העתירה ,ובעתירה כתוב במפורש ,שאנחנ ו
מבקשים  2דברים באותה הצעה .אחד  -אנחנו מגישי ם את זה ,ומותר להגיש גם
בקשה לפי סעיף  46וסעיף  9א' .אין שום קשר בין אחד לשני .סעיף  46קובע,
שמשחתמו  1/3מחברי המועצה על בקשה לדיון נוסף ,דנים בדיון נוסף .אף אחד לא
צריך לדון אם לדון או לא לדון.

מר ישראל גל :

רגע ,זה כתוב?  46בוטלה ההחלטה?

מר מיכלס גיל :

סליחה ,רק שנייה.

מר ישראל גל :

תקרא את סעיף . 46

מר מיכלס גיל :

אני לא צריך לקרוא .אני קראתי .אני כתבתי עתירה.

אתה רוצה שהשופטת תתייחס לזה? אז מזל שלא מחקתי עדיין את ה...
מר ישראל גל :

סעיף  , 46החלטות שהי ו בדיונים ,לא בוטלו בגלל ש...
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מר מיכלס גיל :

סליחה ,סעיף  , 46אתה רוצה שאני אקריא לך? אז אני

מקריא לך ותפסיק ל...

מר ישראל גל :

תקרא ,בבקשה.

מר מיכלס גיל :

לא תעמוד לדיון ולהצבעה הצ עה לביטול החלטה או

הצעה...

מר ישראל גל :

הצעה לביטול החלטה .יפה.

מ ר מיכלס גיל :

רק שנייה .או הצעה שנדחתה .אתה מוכן לתת לי לדבר.

או הצעה שנדחתה ,אלא לאחר שעברו  3חודשים ממועד ההחלטה או ממועד דחיית
ההצעה לפי העניין .זולת לפי דרישה של ראש העיר ,אתה כמובן רוצה להסתיר
דברים ,אז אתה לא דרשת את זה .או  1/3לפחות מחברי המועצה חתו מה בידם .לא
ייערך דיון נוסף יותר מפעם אחת.
מר ישראל גל :

נכון .ולא בוטלה ההחלטה.

מר מיכלס גיל :

סליחה ,אתה לא קראת את ההצעה שאני הגשתי.

מר ישראל גל :

לפי  , 46ההחלטות ,גם אם ראש העיר מביא אותן ,הן

קיימות ,שרירות ,וצריך לשנות אותן .וצריכים לבקש לשנות א ותן.

מר מיכלס גיל :

אנחנו הגשנו הצעה לפי סעיף  9א' ,בצורה מסודרת עם 2

בקשות .אחת  -לדון במה שאנחנו ביקשנו מההתחלה ,הורדנו את זה לפי ,אפילו
כתוב בפרוטוקול על פי דין ,מסדר היום .ודבר שני ,בהחלטה ההזויה שאתה
קיבלת ,מחוץ לסדר היום ,בלי שיש סדר היום ,קיבלת החל טה .דנת עם עצמך
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וקיבלת החלטה .זה מצוין .ביקשנו  2דברים ,גם לבית המשפט עתרנו על פי סעיף
 46ועל פי סעיף  9א'.
מר איציק ציזר :

ו . 29 -

מר מיכלס גיל :

ו  . 2 9 -ואדוני ראש העיר ,היועץ המשפטי שלך בדיון

הקודם שנערך ,שעליו אנחנו מלינים ,אמר לך בעברית צחה שחבר מועצה או חברי
מועצה שמגישים הצעה לסדר ,זכאים לפי סעיף  29למשוך בכל עת את הצעתם .גם
במהלך הדיון וגם לפני הדיון .במקרה הספציפי הזה ,אנחנו משכנו את ההצעה
לסדר בכתב לפני הדיון ,ואני ביקשתי למשוך אותה גם לפני שהדיון בהצעה התחיל.
אתה לא יכול לדון בהצעה שאתה יוזם לעצמך מחוץ לסדר היום ,תוך כדי תנועה.
זה לא על פי התקנות ,ואתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה .ולכן ,עם כל הכבוד,
עתרנו לבית המשפט .ומעניין מאוד שאחרי שהשופטת קבעה את התיק לדיון כבר
עכשיו ,אז אתם עשיתם את התעלול הזה .אז אם אתם לא רוצים לקיים את הדיון,
ואתה ממציא המצ אות עכשיו ,אז בבקשה ,אדוני היועץ המשפטי.

מר ישראל גל :

אני אענה לך בקצרה.

מר מיכלס גיל :

אתה לא צריך לענות לי ,היועץ המשפטי צריך לענות.

אתה לא עו"ד ,אתה בסך הכל ראש העיר .אתה כרגיל עושה מה שאתה רוצה.

מר ישראל גל :

תקשיב  ,גם אם -

מר מיכלס גיל :

אל תדו ן ,תהיה לנו סיבה להמשיך את העתירה ,מה

לעשות .אני אספר לכם ,ואחר כך גם אלון רום ימשיך .ביקשתם סעיף  9א' ,אם
תפריעו לי אני לא אדבר ,אם לא תפריעו לי ,אני אדבר .ביקשתם סעיף  9א',
ששבועיים לפני מועד הישיבה ,הכנסנו את זה יחד עם הישיבה ,או שבועיים וחצי
לפני מועד ה -
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מר מיכלס גיל :

סליחה? חודש וחצי .אל תמציא המצאות.

מר איציק ציזר :

חודש ושבוע ,על מה אתה מדבר? . 16.4 , 13.3

מר ישראל גל :

טוב.

מר איציק ציזר :

לא ,תלמד...

מר מיכלס גיל :

אתה עובר על החוק ,אתה ממציא המצאות.

מר איציק ציזר :

שבועיים הוא קורא לזה.

מר ישראל גל :

ביקשתם הצעה שנכנסה לישיבה מן המניין .הכנסנו

אותה כסעיף לישיבה מן המניין ,בשל החשיבות הרבה של ההצעה .הכנסנו אותה
לישיבה מן המניין ,כסעיף שרשום בסדר היום .אני מבין שאתם אוהבים לעשות
הרבה רעש ,ולבוא ולהוריד את ההצעות ,לא לבוא לישיבות וללכת ,אנח נו החלטנו
שאנחנו משאירים את זה ודנים בזה.

מר מיכלס גיל :

אתה לא יכול.

מר איציק ציזר :

אתה לא יכול ,סעיף  29לא מתיר לך.

מר מיכלס גיל :

אמר לך היועץ המשפטי בפרוטוקול ,תפסיק ,החלטת.

אני הכנסתי את זה לסדר היום ,כי גם אני רוצה לדון בזה ,כמו שאתם רוצים לדו ן.

מר איציק ציזר :

כתוב שזו הצעה שלנו .אתה לא יכול לדון בזה.
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(מדברים ביחד)

מר יהודה מעיין :

השופט יחייב אותך .אתה רוצה ככה? אין בעיה ,בוא נלך

על הכיוון הזה.

מר ישראל גל :

חבר'ה ,אתם רוצים לתת לדבר ,או שאתם רוצים

להשתלט על הדיון?
מר איציק ציזר :

אנ חנו רוצים לשמוע את היועץ המשפטי .הוא יועץ

משפטי גם שלנו ,לא רק שלך.
מר יהודה מעיין :

ישראל ,הכי פשוט ,בוא לא נדון בזה .תקבל החלטה,

נזמן ...מה קרה? יש לכם הרבה זמן.
מר ישראל גל :

ביקשתם סעיף - 46

מר מיכלס גיל :

גם סעיף  46אתה לא צריך ,אתה צריך לדון בזה עוד

פעם.

מר ישראל גל :

אתם מפריעים ,אתם לא נותנים לדבר .אז לא תקבלו

תשובות אם תמשיכו להפריע.

מר יהודה מעיין :

ישראל ,אם תגיד  10פעמים אותו דבר ותדבר יפה ,אבל

לא ...אנחנו רוצים תשובה מהיועץ המשפטי .הוא לא היועץ המשפטי רק שלך .זה
הכל.
מר ישראל גל :

קו דם כל ,היועץ המשפטי ידבר.

מר יהודה מעיין :

אז תן לו לדבר .בוא נשמע מה הוא אומר.
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מר ישראל גל :

אני עדיין מנהל את הישיבה .אתם יכולים לצעוק עד

מחר ,אתם יכולים להפריע כמה שאתם רוצים.

מר יהודה מעיין :

לא מפריעים.

מר ישראל גל :

אתם לא מפריעים? אני אומר ,אחר כך תראו כמה אני

יכולתי לדבר בזמן שאתם כל הזמן מפריעים.

מר יהודה מעיין :

נזמן אותך דרך בית המשפט ,יותר טוב? זה מה שיהיה

בסופו של דבר .בוא נמשיך ככה .תמשיך ,אנחנו נזמן אותך דרך בית המשפט.
דובר :

אבל תן לו לדבר.

מר יהודה מעיין :

למה לבזבז את הזמן של כולנו?

מר ישראל גל :

כשתתנו לי את זכות הדיבור אני אחכה.

מר איציק ציזר :

בבקשה ,יש לך.

מר ישראל גל :

תודה רבה .אני מודה לכם שאתם נותנים לי את זכות

הדיבור .אבל אם תפריעו לי עוד פעם ,אני אשתוק .זה הכל .אין שום בעיה .אתם
יכולים להפריע כמה שאתם רוצים .רבותיי ,הסעיף הזה היה בסדר היום ,ישיבה מן
המניין .באתם ,רציתם ללכת ,אנחנו החלטנו שלא להוריד אותו מסדר היום מפאת
חשיבותו .החלטנו שאנחנו לא מו רידים אותו מסדר היום מפאת חשיבותו שיש
בהחלט להתייחס לכך במלוא הרצינות .קיבלנו בסופו של יום החלטה רצינית מאוד
שמבקר ה עירייה והיועץ המשפטי ילכו ויבחנו את הנושא ויבדקו ,וינסה להוציא
את השמות .אנחנו עשינו את זה ,בדיוק במלואו ,בסופה של ההחלטה .לא קיבלנו
14

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר  70/18מיום 4.6.18

החלטה שאתם רוצים ,שנפסיק את היתרי הבנייה או מתן הקלות.

מר מיכלס גיל :

זה לא מה שביקשנו.

מר ישראל גל :

אל תפריע לי.

מר איציק ציזר :

מפחיד אותך עכשיו.

מר מיכלס גיל :

מה יש לך להסתיר? אלוהים ישמור.

מר ישראל גל :

עוד פעם אתם מפריעים .חבר'ה ,אני אגלה לכם סוד ,אין

לי שום דבר מה להסתיר ,היתה עוד הגרלה עכשיו ,היו שם הרבה מאוד אנשים.
אמרנו שאנחנו נעודד .אנחנו נעודד הגרלות בכל העיר לתושבי קרית אונו על אפכם
ועל חמתכם ,גם אם תרצו וגם אם לא תרצו ,במחירים מוזלים ,בכל הפרויקטים
שאפשר .אנחנו לא משתתפים בזה .שלחנו את מבקר העירייה לבקשתכם ,לנסות
להשיג את הדברים .באתם ,עיכבתם את התהליכים ,אין שום בעיה .היום אתם
צריכים להסביר מדוע הדיון שהתקיים אז ,הוא לא ...עכשיו אלון ,אתה רוצה
להוסיף אולי? בבקשה.

עו"ד אלון רום :

אני יכול להתייחס לחלק מסוים של הדברים ,ואני מדבר

על אותו חלק ,אם התקיימה ישיבה או לא התקיימה ישיבה .בפועל ,אם תטען לאי
החוקיות שלה ,להשקפתי התקיימה ישיבה .יו"ר הישיבה הוא ראש העיר ,הוא זה
שקובע לגבי ניהול הישיבה והוא קיים ישיבה .אני גם אומר שאחד מהחברים
מהאופוזיציה ,ממגיש הבקשות היה בדיון.

מר ישראל גל :

הם היו עד הסוף.
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עו"ד אלון רום :

רק רגע ,הביע את דעתו ,אפילו שאתם טוענים ,ואני

מקבל את הטענה שאתם אומרים  -א נחנו ביקשנו לחז ור בנו .ההשלכה של הנושא
הזה ,חוץ מאשר פלונטר משפטי שהיא מניבה ,לא מניבה הרבה תועלת לשיטתי.

מר איציק ציזר :

ולמה אי אפשר לעשות על זה  ? 46נניח שהיתה ישיבה.

עו"ד אלון רום :

אם היתה ישיבה והתקבלה החלטה ,ובסדר ,אם אתם

חולקים על הנקודה הזאת ,אפשר כעת ,וראש ה עיר אומר ,תעשו ישיבה לגבי . 46

מר איציק ציזר :

אבל ביקשנו  46על הנושא הזה.

עו"ד אלון רום :

סליחה .אומר לך ראש העיר  -כן ,נקיים כעת ישיבה על

פי סעיף  46בנושא הזה .אלא מה ,מטעים ראש העיר ומוסיף ,סעיף  , 46אומר
שצריך לקיים ישיבה לצורך ביטול ההחלטה הקודמת ו /או שינוי שלה.

מר ישראל גל :

לא רק לגבי זה ,כל הסעיפים.

עו"ד אלון רום :

כן ,נכון ,לכל אחד מהסעיפים ,וזה בסדר שאתם תעלו

את כל ה...

מר איציק ציזר :

בוא נקרא את סעיף  46ביחד.

עו"ד אלון רום :

בבקשה .תקריא לי אותו.

מר איציק ציזר :

אתה היועץ המשפטי ,לא אני .אין לי אפילו ספר .בוא

נקרא את מה שאתה אומר שזה כתוב.
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עו"ד אלון רום :

אבל זה מה שכתוב .ותסביר לנו את מה שאמרת.

מר ישראל גל :

הנה ,סעיף  , 46לא תועמד לדיון ולהצבעה הצעה לביטול

החלטה .משמעות הדבר ,שיש החלטה .או הצעה לדיון מחדש בהצעה שנדחתה .זו
גם החלט ה ,לדחות הצעה ולאשר אותה .אלא לאחר שעברו  3חושים ,זה לגבי ה -
 9א' ,ממועד ההחלטה ,או ממועד דחיית ההצעה ,זולת לפי דרישה של ראש העירייה
או  1/3מחברי המועצה.

מר איציק ציזר :

 1/3ביקש .זולת...

מר ישראל גל :

אבל לא שמעת מה יועמד .תועמד ההצעה לבטל את

ההחלטה.

עו"ד אלון רום :

או לשנות אותה.

מר ישראל גל :

או לשנות אותה .אז עכשיו אתם צריכים לנמק.

מר איציק ציזר :

זה מה שביקשנו .זה לא קשור שאני צריך לנמק מראש.

כל סעיף...

מר ישראל גל :

אתם עכשיו צריכים...

מר איציק ציזר :

כן ,כן.

מר ישראל גל :

מה ביקשתי ממך בהתחלה? ביקשתי ממך תעלה עכשיו.

מר איציק ציזר :

לא ,לא ,לא .כל סעיף אני אנמק לך ,לא עכשיו.
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מר ישראל גל :

לא ,תעלה את הכל ,תעלה כל סעיף וסעיף ,תסביר.

מר איציק ציזר :

שנייה ,בהנחה שאני מסכים למה שהוא אומר ,מה שהו א

אומר לי 'אדוני ,אם אתה רוצה לשנות החלטה שהיתה  -תנמק' .אנחנ ו בכל סעיף
ננמק.

מר ישראל גל :

תנמק.

מר איציק ציזר :

בבקשה ,בוא נתחיל.

מר מיכלס גיל :

רק שנייה ,לפני זה ,עם כל הכבוד לו ,אנחנו הגשנו סעיף

 9א' לדון בבקשה המקורית שלנו .זה כתוב בבקשה .זה חלק מהעתירה .אני יכול
לדון בהחלטה של ראש העיר מחדש ,זה כן .ואני רוצה לדון מהתחלה בבקשה
המקורית שמשכנו אותה ושהגשנו אותה מחדש.

מר ישראל גל :

זה אחרי  3חודשים.

מר איציק ציזר :

ממש לא.

מר מיכלס גיל :

סליחה ,אם אני משכתי ,לא היה דיון.

מר ישראל גל :

אתה לא קובע את סדר היום.

מר איציק ציזר :

אחרי שהבנו שאנחנו צריכים לנמק כל דבר ,יש לי רק

עוד  2שאלות אליך .לא שמעתי אותך אומר שום דבר על אי קביעת  ' 9תוך  7ימים
שקט ושלווה ,ולא שמעתי אותך שום דבר לגבי סעיף  29שאומר שמה שביקשנו,
18

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר  70/18מיום 4.6.18

זכותנו להוריד .מה דעתך על זה?

עו"ד אלון רום :

אתה ציטטת באשר לרכיב השני ,א תה ציטטת אותי,

שאו מר בישיבה הקודמת ועשית זאת מספיק טוב ,אז אני לא צריך רק להנהן
בראש.

מר איציק ציזר :

זאת אומרת ,זה ברור שדנתם בסעיף שלא הייתם צריכים

לדון בו.

מר ישראל גל :

מה פתאום.

מר מיכלס גיל :

אדוני היועץ המשפטי ,ראש העיר יכול להמציא תוך כדי

תנו עה במהלך ישיבה סעיפים לסדר? אז על מה הוא דן בישיבה הרלוונטית?

עו"ד אלון רום :

אני רוצה לעשות סדר בדברים ,בכל הכבוד הראוי ,אנא.

מדובר בנושא שאתם פניתם לממונה על המחוז.

מר מיכלס גיל :

משכנו אותו.

עו"ד אלון רום :

סליחה ,וביקשתם לדבר עליו .אגב ,אני התייח סתי

לנושא הזה בהרחבה  ,מדובר בפרויקט הגרלה של דירות ,בפרויקט בר יהודה .ואני
לא חסכתי מהמציעים .ישבתי עם מי שיושב משמאלך ,איציק ציזר ,חבר המועצה,
איציק ציזר ,חבר המועצה ,ופרשתי בפניו שעה ארוכה את כל הידוע לי בנושא הזה.

מר איציק ציזר :

מצוין.

עו"ד אלון רו ם :

הבהרתי לו ,שיתפתי אותו בכל המסמכים שישנם ,היות
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ואני חושב שיש חשיבות רבה לכל שאלה של כל אחד מהציבור ,ובטח של יו"ר
האופוזיציה בשאלות האלה .יתרה מכך ,אתם גם פניתם לממונה על המחוז,
וביקשתם לקיים את הישיבה המאוד  -מאוד חשובה בנושא.

מר איציק ציזר :

תוך  7ימי ם מהרגע שביקשנו.

עו"ד אלון רום :

סליחה ,רק רגע .אבל ,ולמרות האיחור וייאמר שהאיחור

הזה היה על רקע גם של חג הפסח ,גם של אירועים אחרים.

מר איציק ציזר :

לא כתוב חג הפסח ,לא כתוב בפקודה חג הפסח.

עו"ד אלון רום :

אני מתייחס לעובדות.

מר מיכלס גיל :

זה נבע מזה שראש העיר נסע לטייל בחו"ל.

עו"ד אלון רום :

אם היה איחור כזה או אחר ,אני לא נותן תירוץ או

הצדקה .אני בא ואומר -

מר איציק ציזר :

אז לא בסדר .ו  2 9 -גם לא בסדר .אז מה כן בסדר? לא,

ברצינות.

עו"ד אלון רום :

ציזר ,זה בסדר שאתה אומר 'אני אומר' .ישנם עיכובי ם,

המקרה הזה תקף ,וראש העיר קבע את אשר קבע לדיון .אלא שבמועד הדיון שנקבע
לבקשתכם ,אחרי שפניתם גם לממונה על המחוז ,וקיבלתם מכתב מרותי שמואלי,
ועניתי והתייחסנו ,וגם ישבתי איתך .דרך אגב ,גם עם הגב' ארבל בנושא הזה ,גם
עם מר יעקובי ישבתי על הנושא הזה ,ופתחנו ,ס יפרנו את הכל ,בגלל שאין באמת
מה להסתיר .אחרי כן ,למרבה הצער שהגעתם הנה משיקולים ,אני לא נכנס לזה,
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החלטתם טרום הישיבה להוציא הודעה שזה לא יהיה בסדר היום .ראש העיר,
מבחינתנו שלו ,סבר שהוא כן צריך לקיים את הישיבה ,מטעמים שהוא הסביר
אותם .אני כרגע לא נכנס ,אני פשוט מסביר איך זה התפתח.

מר ישראל גל :

מעוניין .תרשום שהייתי מעוניין.

מר מיכלס גיל :

אבל אתה אמרת לו שאני זכאי למשוך אותה .הזוי זה.

(מדברים ביחד)

עו"ד אלון רום :

רק רגע ,אני משלים את תשובתי .ובסיכומו של יום ,אחד

מחברי האופוזיציה ,היה שותף פעיל ,גם בדיבור וגם בהצבעה .עכשיו לבוא ולומר
בדיעבד שלא היתה ישיבה על הנושא הזה ,זו שאלה פרשנית .אני גם לא רוצה לבוא
ולומר ,כדי לא לבטא עמדה בפני בית משפט ,יש לי מספיק חוסן ואינטגריטי לבוא
ולומר  -ל עניות דעתי ,היתה ישיבה שהתקיימה.

מר איציק ציזר :

בסעיף לא כתוב שר אש העיר מעלה נושא .כתוב סעיף

 9א' ,דיון בהגרלה ,דירות ...על פי בקשת חברי המועצה ,ליאת ארבל ,גיל מיכלס,
אתי כהן ,איילת דן ,יהודה מעיין ,איציק ציזר .ולא כתוב ראש העיר .לא כתוב.
וסעיף  29מבטל אותו ,ביקשנו פעמיים .אז מספיק כבר ,נו די .יש גבול.

עו"ד אלון רום :

לגופו של עניין ,ופה אני מסיים את דבריי ,מקנח אותם,

אנא ,תקשיבו טוב .בסיכומו של דבר ,יש לכם כאן ועכשיו את ההזדמנות ,תחת
איזו כותרת שלא תקראו לה ,הכותרת אינה חשובה .המהות חשובה כחברי מועצת
העיר ,להעלות כעת כל טיעון שאתם רוצים ,באשר לכל אחד ,הן אם תקראו לזה,
איך שלא תקראו לזה ,זה מופיע תחת ה  . 46 -גם אם כי נית אותו בשלב מסוים
לשיטתך כאילו  9א' ,זה לא משנה .תדון בנקודה הזאת.
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מר ישראל גל :

זה לפי  . 46אתה לא רוצה לדון בזה? תגיד שאתה לא

רוצה.

מר מיכלס גיל :

אני ביקשתי  2דברים .אני רוצה לדון בהצעה המקורית

שלנו ובה צעה של ראש העיר.

מר ישראל גל :

תסביר קודם כל למה אתה רוצה...

מר מיכלס גיל :

אני לא צריך להסביר את זה.

מר איציק ציזר :

אנחנו נסביר ,אנחנו נדון עכשיו בכל סעיף במכה אחת,

כי אתה רוצה שזה יהיה במכה אחת ,זה יהיה ב מכה אחת.

מר ישראל גל :

בבקשה ,תסבירו ,קדי מה.

מר איציק ציזר :

זה יהיה במכה אחת .הכל בסדר .אני רק אזכיר לך ,כי

אתם כנראה קצת מבולבלים ,שאתם בכלל לא דנתם בחלק מהסעיפים פה .למשל2 ,
הצעות לסדר של שי ,מעולם לא עלו .סעיף  9א' רח' לוי אשכול ,מעולם לא עלה .אז
זה קודם כל כבר בפנים.

עו"ד אלון רום :

יש  2תשובות ,סליחה ,עם כל הכבוד.

מר מיכלס גיל :

גם ההצעה שלנו לא עלתה כי לא דנו בזה .אני לא הצגתי

אותה .הוא הציג מה שבא לו ובזה נגמר העניין.

מר ישראל גל :

הנה סעיף א' ,אמרת לא דנו .בסדר .תקבל תשובה על

הכל.
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מר איציק ציזר :

אז מה אתה רוצה עכשיו ,שנסביר לך ל מה אנחנו רוצים

לדון ב?...

מר ישראל גל :

למה אתם רוצים לעשות דיון חוזר.

מר איציק ציזר :

דיון מהותי ,קדימה ,אז נעשה.

(מדברים ביחד)

מר שי דבורה :

אלון וכל החברים הנכבדים .תראו ,אני אגיד לכם משהו.

אני קראתי את ההצעה .אני רוצה להגיד בשבחה של חברת המועצה א לונה ,שאמרה
את מה שאמרה לפני כמה ישיבות .אני חושב שאם יש לנו פה חשש שבאמת ,זה
הסעיף שלי הכי מפריע .חברי מועצה או מי מטעמם ,זה לא מתאים .זאת אומרת,
אתה יכול להגיד לי שההוא קיבל והדודה של ההוא ,אין לי בעיה .בוודאי שתושבים
וזה .אבל אם יש מקרים כאלה ,זה לא מוצ א חן בעיניי בכלל .לא מקובל עליי .עם
כל הכבוד ,עזוב  9א' , 50 , 46 ,זה לא רלוונטי .אנחנו פה ,יש לנו מחויבות ושליחות.
באמת אני אמרתי פה את אלונה שהיא יצאה גם מהישיבה .אני מאוד מעריך את
זה .אני חושב שאם היו בודקים את זה ,ונותנים לנו תשובה שאין בעיה ,אז אין
בעיה .לא הבנתי מה הבעיה עכשיו.

מ ר יעקב זיצר :

אין בעיה.

מר שי דבורה :

מה הבעיה להגיד לנו אין כלום? לא הבנתי.

מר ישראל גל :

הנה תגיד לו ,אלון אמר שהוא בדק את זה  20פעם.

מר איציק ציזר :

בישיבה שהם דנו בזה בלעדינו ,היה פה רק נציג אחד,
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שים לב מה הם אומרים ל ך ,עזוב בכלל אם היה מישהו קיבל .לא על זה אני מדבר
איתך .שים לב רק למשפט הזה .אנחנו קיבלנו החלטה להזכירכם ,שמבקר העירייה
ילך לנסות לבדוק פרטים בדבר הזוכים ,והאם הם תושבי קרית אונו .זאת אומרת,
שנתיים לא יודעים שהזוכים תושבי קרית אונו .לא אכפת לי מי הם בכלל .שנתיים.
שהתנאי היחידי שהיה להיכנס להגרלה זה  5שנים תושבות .את זה הם עוד לא
יודעים ,היום אחרי שנתיים .אז אתה מבר איי מי קיבל מה? את הדבר הבסיסי שזה
תושב קרית אונו ,שאני רוצה שתושב קרית אונו יזכה ,וכרגע לא משנה מי זה ,הם
לא יודעים .עכשיו הוא אומר לי 'תנמק למ ה אני רוצה לדון בזה עוד פעם' .זה
הנימוק הכי חזק ,לא צריכים יותר מזה בכלל.

מר שי דבורה :

קח  10דקות ,קח.

מר איציק ציזר :

קדימה ,תתחיל בהצעות שלך.

מר שי דבורה :

הצעות שלי?

מר איציק ציזר :

כן.

מר ישראל גל :

לא ,לא ,לא ,סליחה.

מר איציק ציזר :

זה מה שהוא אמר ...אנחנו רוצים לפי הסדר.

מר ישראל גל :

סליחה ,אתה צריך להגיד למה אתה חושב שצריכים לדון

בהצעות היום .לא לדון בהצעות .ואז אנחנו צריכים לדון ,שלא נתבלבל.
מר איציק ציזר :

זה לא מה שאלון אמר.

מר מיכלס גיל :

אדוני היועץ המשפטי ,איפה אתה רואה...
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מר ישראל גל :

אני מודיע לכם ,אתם רוצים לפוצץ את הישיבה.

מר מיכלס גיל :

ש 6 ...חברי מועצה .תראה לי איפה.

מר איציק ציזר :

לא כתוב.

מר מיכלס גיל :

איפה זה כתוב? אתה דן בהצעה שלנו או לא דן? אל

תשחק משחקים.
מר ישראל גל :

סליחה ,גיל ,גיל .אתה יכול להפרי ע ,אתה רוצה לפוצץ

את הישיבה?
מר מיכלס גיל :

ממש לא.

מר ישראל גל :

אני מבין שאתם רוצים לפוצץ את הישיבה ,קשה לכם.

גב' אתי כהן:

אנחנו לא רוצים.

מר איציק ציזר :

איך הגעת למסקנה הזאת?

(מדברים ביחד)
מר איציק ציזר :

למה אני צריך לנמק? תגיד לנו רק למה.

מר מיכלס גיל :

אני רוצה להצעה שלי ,לנמק למה צריך לקבל אותה.

יכול או לא יכול? שיגיד.

מר ישראל גל :

תקשיבו ,אלון ,סעיף  , 46תסביר לכם -
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מר מיכלס גיל :

כל מה שכתבתי בעתירה למה כל מה שהוא עשה לא

חוקי? לא רוצה .זה היה צריך לעשות בבית המשפט .ברחתם מזה ,סבבה.

מר ישראל גל :

בואו נלך לראות את המשחק .שיירגעו ,ונחזור .סעיף , 46

מה שקרה פה ,יושבים פה חברים ,שאומרים שכל הדיונים שנעשו פה ,פארסה ,הם
בכלל לא באו ,לא באו לישיבה.

מר איציק ציזר :

הודענו מראש.

מר ישראל גל :

לא באו לישיבה ,רצו לתקוע את בריכת השחייה ,רצ ו

לתקוע את הפרויקטים אנחנו עושים פה ,את כל הדברים האלה .לא באו ,ועכשיו
הם אומרים  -נתחיל מהתחל ה .הכל נתחיל מהתחלה .אז אני אספר לכם סוד .היה
דיונים בכל הסעיפים האלה ,התקבלו החלטות בכל הסעיפים האלה.

מר שי דבורה :

אבל הסעיפים שלי לא דנו.

מר ישראל גל :

יפה  .אז אני אתן לך הסבר עכשיו למה .לגבי סעיפים א'

ו  -ג' שהם רח' ל וי אשכול ,בדיוק ההצעות לסדר וה  9 -א' של לוי א שכול ,א' ו  -ג'
בסעיף שלכם ,כן ,כן ,ככה נוהגים שנים.אין שום בעיה .בן אדם שלא הגיע ,ג' זה
הסעיף שאתה חתום עליו ,וא' זה סעיפים שאתה הבאת .א' ו  -ג ' מעולם ,מאז
ומעולם ,בן אדם שמגיש הצעה לסדר ,עולה על סדר היום ,לא נדונה ,מגיש אותה
מחדש .ככה נהגנו .אם היית מגיש אותה מחדש ,היינו דנים בה.

מר איציק ציזר :

אבל עכשיו היא על סדר היום ,אדוני.

מר ישראל גל :

אל תפריע לי .היא לא על סדר היום.
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מר איציק ציזר :

היא על סדר היום ,כתובה.

מר ישראל גל :

כנ"ל ה  9 -א' ,לכאורה הגשתם  9א' ,לא באתם לישיבה.

מחר תגיד לא דנתי חודשיים ב  9 -א' הזה גם.

מר מיכלס גיל :

הוא הגיש אותה מחדש .יתכבד מר ציזר ,יגיש את ה  9 -א'

כחוק ,מחדש ,גמרנו.

מר איציק ציזר :

אלון ,תעשה טובה ,תגיד לנו מה אנחנו צרי כים לעשות.

עזוב אותנו ,לא מבינים אותו .תגיד לנו מה לעשות ,נעשה .רק תגיד לנו מה לעשות.

מר שי דבורה :

אלון ,אני רוצה לדון בהצעות שלי.

מר ישראל גל :

ציזר 10 ,שנים היה ככה ,מעולם לא...

מר מיכלס גיל :

אל תמציא המצאות 10 .שנים 15 ,שנה.

מר איציק ציזר :

מה לעשות ,נעשה .תגיד לנו מה את הרוצה שנעשה

עכשיו ,נעשה.

מר יהודה מעיין :

ממי קיבלנו את סדר היום הזה?

מר איציק ציזר :

ממנו ,ממנו.

מר ישראל גל :

 ...סעיף  , 46כמו שהגשת.

גב' אתי כהן:

כתוב סעיף  , 46דיון חוזר .למה זה ?...כתוב.
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מר מיכלס גיל :

אני הגשתי דיון על דיון חוזר .מה לעשות ,זה לא ...מה

אתה כורך אחד בשני? זו בקשה אחרת בכלל.

מר ישראל גל :

אלון ,אתה יכול להגיד להם מה זה סעיף ? 46

מר מיכלס גיל :

מה זה שייך  9א' ,זה צורת ההגשה 46 ,זה משהו אחר.

ואפשר להגיש  9א' על  . 46מה לעשות .תגיד לנו מה לעשות.

עו" ד אלון רום :

אני מציע שתטען לגופו של עניין ,מדוע אתה סבור

שצריך לשנות את ההחלטה או לבטל אותה .זה היינו הך ,זה התוכן.

מר איציק ציזר :

מתחילים מסעיף א' ,מותר לנו? הוא לא רוצה לדון

בסעיף א'.

מר ישראל גל :

א.

קדימה ,תתחילו.

הצעות לסדר:
 . 1תמרור ברח' יא נוש קורצ'ק  -הצעה של שי דבורה.
 . 2קיר אקוסטי  -הצעה של שי דבורה.

מר שי דבורה :

ערב טוב לכולם .נבצר ממני להגיע לאותה ישיבת מועצה

לדאבוני .ואני מבקש ,מאחר ומדובר בדרישה של תושבי קרית אונו ,על  2ההצעות
שלי ,כפי שאתם יודעים ,רוב ההצעות שאני מביא ,זה בהתאם ל דרישת התושבים.
ובאמת 2 ,הסעיפים הללו ,זה אנשים שזה מציק להם .גם מדובר פה בדבר שהוא
סיכון חיי אדם .סעיף  . 1סעיף  2זה מפריע לדיירים פה ,זה תחנת הדלק .אני חושב
שמועצת העיר ראוי שתדון בדבר כזה ותיתן דעתה לעניינים הללו ,ותקבל החלטה
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לגמור עם הסעפים האלה לפחות .ו אחרי זה אלוהים גדול.

מר ישראל גל :

כן ,הלאה ,ציזר.

מר איציק ציזר :

רק מנמקים?

מר ישראל גל :

כן ,כן ,כן .תקבלו תשובה מסודרת על הכל ,אם תתנו לי

לדבר.

מר איציק ציזר :

אנחנו נטען עכשיו שעתיים ,ובגלל שאין לך רוב אתה...

בסדר גמור ,אין בעיה .באהבה נעשה את זה ,זה בסדר.

מר ישראל גל :

קדימה 3 ,שעות .עדיף מאשר בצעקות ,תעשו את זה ב...

מר מיכלס גיל :

האמת שרציתי לפתוח את דבריי בתודות לשופטת

נחליאלי ,שבהתנהלות הבהירה לראש העיר שאת החוק גם הוא צריך לקיים .הייתי
אופטימי ,ורק חבל -

מר עמי כחלון :

תתפוס את המושכ ות ,יו"ר האופוזיציה ,תתחיל לדבר

ובואו נמשיך ,לאט  -לאט.

מר מיכלס גיל :

אתה מוכן לתת לי לדבר?

מר עמי כחלון :

דיברת ,שמענו אותך  500פעם .כשתגיע לסעיף שלך,

נדבר .אתה כרגע לא בסעיף שלך .אנחנו בסעיף של ציזר.

מר מיכלס גיל :

איזה סעיף של ציזר?
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מר עמי כחלון :

סעיף ב' ,ציזר ,לא שלך?

מר מיכלס גיל :

לא ,הוא שלי.

מר איציק ציזר :

חילקנו היום את הכוחות.

מר רון מלכה:

אני רואה ,מה זה תיאום ,חבל על הזמן.

מר עמי כחלון :

רציתי קצת לשמוע אותך.

מר רון מלכה:

אתם בעיניים אחד עם השני .השופט נחליאלי ,השופט

דוכיפת.
(מדברים ביחד)

ב.

סעיף  9א'  -הגרלת דירות בפרויקט בר יהודה.

מר ישראל גל :

כן ,דבר גיל.

מר מיכלס גיל :

רק חבל שהייתי צריך לבזבז זמן מיותר על הגשת

העתירה הזאת .אולי אדוני ראש העיר זו טקטיקה שאני אהיה עסוק בעתירות ולא
בדברים אחרים שאני צריך לעשות עכשיו .חבל גם שהתעלולים שלך עולים כסף
לקופה ציבורית.

מר רון מלכה:

למה ,העתירה על חשבון מי?

מר מיכלס גיל :

העתירה על חשבוני ,אבל היועץ המשפטי שלקחתם הוא
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חיצוני .ממש עתירה מסובכת .אבל לא חשוב .שי ,תשים לב .בפתח הדברים ,אני
רוצה להדגיש שההצעה שלנו לא נועדה לעצו ר ,כפי שכמה פה לחשו על כל מיני
אוזניים ,את הפרויקט של פינוי בינוי בר יהודה ,ממש לא .לצערי ,זה כבר מאוחר
מידיי .ועם התוצאות של הפרויקט הזה אנחנו נצטרך לחיות.

מר ישראל גל :

אם יכולת לעצור את זה ,היית עוצר.

מר מיכלס גיל :

נכון .ההצעה הזאת נועדה לאלץ אותך אדוני ראש העיר,

ואת עיריית קרית אונו ,להשתמש סוף סוף בכל האמצעים החוקיים שעומדים
לרשותכם ,כדי שאנחנו והציבור נדע סוף סוף מה באמת קרה סביב ההגרלה
הראשונה שערכה חברת אאורה ,שלטענתה ,היתה אמורה להיות עם עדיפות לזוגות
צעירים מחוסרי דיור מקרית אונו .ככה הם פרסמ ו ,מה לעשות .והאם בעקבות
המידע ,ייתכן ויש קשר בין ההגרלה הזאת ,לבין העובדה שעיריית קרית אונו טרחה
וויתרה בהמשך על תשלום של  40מיליון  ₪היטלי השבחה ,לא יודע .אבל זה
מעניין .הדיון היום זה לא רק דיון חוזר על החלטה מסורסת ונטולת השיניים
שקיבלת ב  , 16.4 -כביכול מ תוך רצון להגיע לחקר האמת .זה דיון בהצעה של  9א',
שאנחנו הגשנו במקור ב  , 13.3 -אדוני ראש העיר .ולמרות שהסרנו אותה מסדר
היום ,עשית מן איזשהו מהלך תוך כדי הישיבה ,הגשת הצעה משלך ,הצעה שלא לפי
סדר היום ,כי היא לא היתה קיימת .דנת בזה בעצמך .בכל מקרה ,ההצעה שאנחנו
הגשנו ,לא נדונה .לא הצגנו את הטיעונים שלנו ,ולא הבאנו את זה בפני מועצת
העיר .כל מה שאנחנו רוצי ,זה דיון בהצעה ,שהעירייה תחשוף שיניים ותביא לכך
שחברת אאורה תחשוף סוף סוף את כל המידע מסביב להגרלה הזאת שחלק מחברי
הקואליציה המאוד נאמנים שלך מתים לדעת מה  ...ירו ן ,אל תרכין ראש .אדוני
ראש העיר .תפתיע אותי ,שההחלטה שהמצאת ,וקיבלת לפני חודש וחצי ,עשתה את
שלה .קיבלת את המידע? נמסר? מישהו בדק? אדוני היועץ המשפטי ,אתה יכול
להצהיר לנו עכשיו קבל עם ועדה שכל הזוכים בהגרלה הקודמת היו תושבי קרית
אונו מחוסרי דיור? אני לא מאמ ין שאתה יכול .אני מזכיר לך ,אדוני ראש העיר,
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שבקדנציה הקודמת הקמת ועדה ציבורית מיוחדת לדיור לזוגות צעירים .הוועדה
הגישה דו"ח עם המלצות ,שיתייחסו לקריטריונים בנוגע להטבה של דירות למכירה
במחיר מופחת כדיור בר השגה .בין יתר ההמלצות של הוועדה שאתה אישרת אותה,
את ה קיבלת אותה ,בסעיף  9כתוב 'שקיפות' ,והוועדה ,ראו איזה פלא ,מה
המליצה? הוועדה ממליצה שהעירייה תעמיד לרשות הציבור אינפורמציה מלאה וכן
נתונים אודות הזוכים בהטבות .הדו"ח וההמלצות אושרו על ידי מועצת העיר
בקדנציה הקודמת לדעתי .ואם אני לא טועה ,הוקמה ועדה מיוחדת לעניין ,שאפילו
אתה טרחת בתחילת הקדנציה להחליף  2מחבריה .כלומר ,ראית בזה חשיבות
וכולנו חושבים שזה חשוב .אז למה אדוני ראש העיר ,אתה לא פועל שאותן
המלצות שאתה קיבלת ואישרת ,ייושמו גם במקרה הזה .איפה השקיפות? לכל
הרוחות .שי שאל אותך  -מה יש לכם להסתיר? תבואו ,תגידו לנו ,תמנו אנשים
שיבדקו מי זכה ומה זכה .אבל פתאום צנעת הפרט חשובה לך ,אדוני ראש העיר .אז
תגיד לי מה יש לך להסתיר .אני שואל את זה בפעם המי יוד עמה ,ואני לא מבין
מה .אני רוצה להזכיר לחברי המועצה ,שהכל התחיל ב  . 17.3.13 -בסעיף  7למטרות
התכנית של בר יהודה ,נכתב במפורש 10% ,מהדיור במתחם ,במטרות ,לפני שזה
אושר ,דירות לדיור בר השגה .אני יודע אדוני ראש העיר ,שבהמשך הפרוטוקול זה
כבר הפך לדירות קטנות ,כנראה לאנשים עם הורים עשירים ,אני לא יודע .אבל לא
דירות לזוגות צעירים ברי השגה .באוגוסט  , 2016חברת אאורה ,בכיסוי תקשורתי
רחב ,בגיבוי של עיריית קרית אונו ,אני לא אחזור על כל מה שאמרנו ,פרסמה
שהיא עושה הגרלה ושתינתן עדיפות לתושבי העיר מחוסרי הדיור .זה רשום שחור
על גבי לבן ,ובהצעה זה כתוב וזה גם הוגש לבית משפט .צירפנו את הפרסומים .אין
מחלוקת שבפרסומים האל העירייה היתה ש ותפה ,או לפחות לכאורה שותפה
ופיקחה על הליך ההגרלה .אז למה הציבור לא זכאי לדעת מי באמת זכה בדירות?
למה אנחנו צריכים לשמוע שמועות כאלה ואחרות ,שכל מיני גורמים מקורבים זכו
בדירות ואחרים לא? מה הבעיה? תחשפו את השמות .בדיון שנערך ב , 14.12.16 -
שהסתיים בזה ששלחנו כל מיני פונקציונרים עירוניים לבדוק מה קרה ,אמר היועץ
המשפטי  -למיטב ידיעתי ,כל אלה שהגישו בקשות ,הם תושבי קרית אונו .מה זה
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'למיטב ידיעתי'? ההם היו חסרי דיור ,לא היו חסרי דיור ,היו תושבי העיר ,לא היו
תושבי העיר ,מה כל כך בעיה?  60איש זכו בהגרלות 120 ,איש או אני לא יודע כמה,
ניגשו להגרלות.

דוברת:

. 300

מר מיכלס גיל :

 , 300סליחה.

מר איציק ציזר :

. 240

מר מיכלס גיל :

 . 240ואנחנו לא יודעים מי הם המאושרים שזכו בהגרלה.

ואתה אדוני היו"ר ,אדוני ראש העיר ,עושה הכל .פעם אחרי פעם ,כדי שלא נגלה
את האמת .מה הבעיה ? השותפים שלך אאורה ,שיתכבדו בבקשה.

מר ישראל גל :

השותפים שלי הם אאורה?

מר מיכלס גיל :

שותפים שלך בתור עירייה בהגרלה הספציפית הזאת.

מר איציק ציזר :

כן ,כן ,בהגרלה .היה כתוב  -בשיתוף העירייה .אז הם

שותפים לעירייה .אתה זה העירייה.

מר ישראל גל :

סליחה  ,סליחה .לפני שאתם מאשימים אותי בצעדים

בלתי חוקיים ,תיזהרו לכם .לפני שאתם מאשימים אותי בצעדים בלתי חוקיים,
תיזהרו להם.

מר מיכלס גיל :

אנחנו ניזהר.
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מר איציק ציזר :

אני אחזור עוד פעם ,שיהיה לפרוטוקול.

מר ישראל גל :

לא ,לא ,שיהיה ברור לפרוטוקול.

מר אי ציק ציזר :

אני אחזור ,שאלת .נענה לך.

מר ישראל גל :

לא ,לא ,לא .שיהיה ברור לפרוטוקול ,תיזהרו לכם.

מר איציק ציזר :

אין בעיה ,אל תאיים עלינו.

מר ישראל גל :

שקרים אפשר להפיץ כמה שאתם רוצים.

מר איציק ציזר :

אל תאיים עלינו.

מר ישראל גל :

עד כאן.

מר א יציק ציזר :

כתוב בכל מקום -

מר ישראל גל :

שאני שותף שלו?

מר איציק ציזר :

שההגרלה נעשתה בשיתוף העירייה .תבין מזה מה שאתה

רוצה .תמשיך ,גיל.

מר מיכלס גיל :

גם היועץ משפטי לעירייה ,אחרי שהוא סיפר לנו שהוא

היה נוכח שם ועשה בדיקות מדגמיות ,לא מסוגל היום גם בשעה הזאת לבוא
ולשים ,לבדוק רשימה שמית ולוודא שכל תושבי העיר שזכו ,זכו .ולכן אדוני ,אנחנו
ביקשנו ,במסגרת השקיפות העירונית ,לפי מה שאתה קבעת ,לפי מה שאתה קיבלת,
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שכל הציבור ידע ,שאין פגם בהגרלה הזאת .שיעבירו לנו את המסמכים ,מי שניגש
להגרלה הזאת ,היה צפוי לדע ת ,או היה צריך לדעת שיחשפו את שמו אי פעם,
ושיגלו את זה .אין שום פסול בזה .אנחנו רוצים פשוט לדעת מי הם הזוכים בדירות
האלה .יש להם קשר למישהו מאיתנו? אין להם קשר למישהו מ איתנו? בדיון
הקודם שנערך ב  , 2016 -אתה אדוני ראש העיר ,אמרת ואני מצטט ,בניגוד למה
שכתוב אח ר כך  -זה לא דיור בר השגה בכלל ,וזה לא דיור לזוגות צעירים ,וזה לא
דיור למשתכן ,זה לא דיור לשום דבר אחר .ככה אמרת .אתה רוצה ,אני אביא לך
את הפרוטוקול.אז אם זה לא ולא ולא ,אז מה הבעיה לפרסם את השמות? למה
אתה לא משתמש במלוא כובד הסמכות? ברור לי ,שאם אתה תשלח מכתב לאאורה,
ותגיד להם  -אנחנו רוצים שוועדה תבדוק את העניין ,תאמין לי ,הם ייתנו את הכל.
ולכן ,אני חוזר על ההצעה ,אני אומר עוד פעם .אמרנו את זה בבית המשפט ,לא
התקיים דיון בהצעה שלנו .מבקשים שההצעה שלנו כמו שהיא ,שעיריית קרית אונו
תפנה בצורה אגרסיבית ,ולא במ שחקים שמישהו עושה לנו טובה .אתם נתתם חסות
להגרלה הזאת .הם קיבלו זכויות בנייה לפחות כביכול כדי לייצר לנו דירות יותר
זולות לאנשים מהעיר .אנחנו רוצים לדעת שזה נקי ,שזה שקוף ,ואין שום סיבה
אדוני בעולם ,שאתה לא תנקוט בכל הכוח ,ואתה יודע לעשות את זה כשאתה רוצה.
אז למה לא פה? זה הדבר היחיד שאנחנו לא מבינים .ולכן ,ההצעה שלנו היא מאוד
ברורה .אנחנו ביקשנו שעיריית קרית אונו ,באמצעות ראש העיר.

מר ישראל גל :

אנחנו יודעים מה ביקשתם ,את שלושת הסעיפים.

מר מיכלס גיל :

והעובדה היא ,שההצעה שאתה קיבלת ,מיוזמתך ,היא

מריחה ,א ין לה שום גושפנקא ,אין לה שום שיניים .היא נעשתה כלאחר יד ,בשבי ל
לסתום למישהו את הפה ,והיא לא הביאה שום תוצאות.

מר איציק ציזר :

אני אמשיך את דברי גיל ,ואני אקרא מתוך הפרוטוקול

שלכם שדנתם בהצעה שבכלל ביקשתם להוריד .ואני אזכיר רק  3דברים ,לפני שאני
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אתן את ה  20 -סעיפים שלי למה .אחד ,עד היום ראש העיר ,אנחנו לא יודעים
שהזוכים הם תושבי קרית אונו .לא משנה כרגע מי הם בכלל .שקודם כל הם תושבי
קרית אונו .להזכירכם ,ב  10% , 2013 -מהפרויקט הם דירות לזוגות צעירים .אמר
את זה יו"ר הוועדה אז ,במקרה ישראל .אני רואה מי הצביע .אד וני היועץ
המש פ טי ,אלונה השתתפה בהצבעה ,וממה שאני יודע ,ככה ראש העיר אמר ,היא
זכתה בהגרלה .האם היא יכולה להשתתף בהצבעה על זה?

עו"ד אלון רום :

אתה שואל אותי?

מר איציק ציזר :

אני שואל .כי בהצבעה ראיתי שאלונה יצאה בפעם

האחרונה שדנו ,כי אמרו שהיא זכתה .עכשי ו יש דיון חוזר באאורה ,על מי זכה
והיא מצביעה .תסביר לי אם מותר לה.

??? :

היא לא פה ,היא יצאה.

גב' אתי כהן:

לא עכשיו ,בהצבעה שהיתה.

מר איציק ציזר :

בהצבעה שהיתה .אני מנמק למה צריכים עוד פעם.

מר ישראל גל :

אין מדובר בהטבה פה.

מר איציק ציזר :

מה אתה אומר ,אדוני היועץ המשפטי?

עו"ד אלון רום :

היא נמצאת פה? לא הבנתי.

מר איציק ציזר :

כרגע היא יצאה ,לא נעים לה כנראה .לשמוע אותי.
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עו"ד אלון רום :

אתה אומר אם היא יכולה להשתתף בהצבעה?

מר איציק ציזר :

 ...אם היא יכולה להשתתף בהגרלה .היא זכתה בהגרלה,

ככה אמרו לי.

עו"ד אלון רום :

תראה ,ההחלטה של אלונה חברת המועצה להשתתף או

לא ,מסורה לה .ככל שאני אתבקש על ידה ,אני אתן לה את ההתייחסות המשפטית
שלי .אבל מניעות ,לבוא ולומר שאין היא יכולה להשתתף באופן קטגורי בהצבעה
הזאת ,לא הייתי אומר .מה גם ,שאני מכיר את נסיבות המקרה ,ולא רואה שיש
איזשהו קשר או זיקה בין ההטבה לכאורה שיכולה לצמוח לה מההצבעה הזאת,
לבין העובדה שהיא או בן משפחה שלה אחד מהאשים שרכשו .זו תשובתי.

מר איציק ציזר :

זאת אומרת ...שהיא יכולה להצביע על ההצבעה אם

לחשוף את השמות ,כשהיא אחד מהשמות?

מר ישראל גל :

היא הצהירה שזה השם.

עו"ד אלון רום :

אני אמרתי ,ההחלטה מסורה לה .עניתי.

מר איציק ציזר :

אה ,היא מחליטה?

עו"ד אלון רום :

ההחלטה מסורה לה .אם היא רוצה את חוות דעתי ,אתן

לה אותה ,גם אד הוק .וגם הגדלתי ואמרתי -

מר איציק ציזר :

אין ניגוד ענייני ם?

גב' אתי כהן:

אבל כיועץ משפטי זה לא התפקיד שלך?
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מר איציק ציזר :

באותה הצבעה השתתף גם חבר המועצה נפתלי כהן,

שבפעם אחת הוא אמר שאין לו שום ניגוד עניינים בנושא בר יהודה .ומאידך,
בדקנו את כל ההצבעות שקשורות לבר יהודה ,ברובן ,אם לא בכולן ,הוא תמיד
יצא.

מר ישראל גל :

זה כבר נדון.

מר איציק ציזר :

אני רוצה לשאול ולדעת ,האם הוא בניגוד עניינים .הוא

גם יגיד ,כי אתה בטח תגיד שהוא יגיד ,האם הוא בניגוד עניינים או לא.

מר ישראל גל :

יושב פה בן אדם שמטיל רפש.

מר נפתלי כהן :

אל תענה לו ,אני רוצה לענות לו.

מר ישראל גל :

היחידי שנמצא בניגוד עניינים מתמשך זה הוא בעצמו.

מר איציק ציזר :

מתמשך?

מר ישראל גל :

שמטיף מוסר לכולם.

מר איציק ציזר :

מתמשך? מה אתה אומר .במה אני מתמשך? בוא תגיד

לי.

מר ישראל גל :

תלמד ,תלמד.

מר איציק ציזר :

תגיד לי רק במה.
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מר ישראל גל :

חתמת על טופס ניגוד עניינים?

מר איציק ציזר :

בבקשה ,אתה רוצה לפתוח את זה? בוא נפתח את זה,

אדון ישראל גל ,שאתה לא יודע לנהל עירייה .אתה הגעת לפני  3חודשים? אתה לא
יודע לנהל שום דבר .כי לפני  3חודשים עשיתם פה החלטה שבנויה מ  . 2 -אחד -
ציזר אנחנו ממליצים לך לא לבוא לישיבות הוועדה .לא הגעתי .ומצד שני ,שהיועץ
המשפטי ייתן לי איזה משהו .והנה ,הוא לא נתן לי .עד שגדי יום אחד התקשר אליי
ואומר לי 'תשמע ,לא הלכת ליועץ המשפטי' .אמרתי לו 'לא הזמין אותי' .ואז
ק בענו פגישה ,שהיועץ המשפטי ביטל אותה ואחרי זה קבע ע וד פעם ובאתי אליו.

מר ישראל גל :

טוב.

מר איציק ציזר :

ואז הוא לוקח לי מחשב ,מסובב אותו אליי ואומר לי

'תשמע ,אני הולך לעשות לך משהו של ניגוד עניינים ,לפי זה משהו שראיתי של חבר
מועצה שם ושם ,ומקריא לי .אמרתי לו  -אבל אני לא ח בר מועצה אדריכל .אומר -
לא ,א בל אשתך אדריכלית .אוקיי ,דיברנו ,סיכמנו שהוא יבדוק כמה דברים .מאז
עבר חודש וחצי והוא לא חזר אליי .אז אם אתה רוצה להגיד לי על ניגוד עניינים,
של רגליך מעל נעליך .ותענה לי בבקשה.

מר ישראל גל :

הו ,ציזר ,למה אתה כועס?

מר איציק ציזר :

אתה מפריע לי ,אני בזכות דיבור.

מר ישראל גל :

נפתלי שיענה לו .תקשיב ,אתה מנסה להטיל רפש בנפתלי

כבר הרבה מאוד זמן.
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מר איציק ציזר :

חס וחלילה ,ממש לא ,ממש לא.

מר ישראל גל :

מה פתאום .חס ושלום .אתה מנסה -

מר איציק ציזר :

אני קיבלתי שמועה ,שבני משפחתו יש להם  2דירות שם,

ויכול להיות שזה לא נכון .שמועה .ואני רק רוצה לוודא אם זה נכון.

מר נפתלי כהן :

מר ציזר ,מר ציזר.

מר ישראל גל :

כבר ענית לו  3פעמים.

מר נפתלי כהן :

אני רוצה לענות לו.

מר ישראל גל :

טוב.

מר איציק ציזר :

לא  ,הוא לא ענה לי אפילו פעם אחת .הוא ענה לי

בהתרסה.

מר נפתלי כהן :

עניתי ,עניתי לך.

מר איציק ציזר :

הוא לא אמר 'כן או לא' מעולם .הוא לא ענה לי כן ולא

ישראל בשאילתא ,תקרא אותה .אתה אפילו לא יודע לקרוא.

מר נפתלי כהן :

תראה ציזר ,אני מכבד אותך מאוד .רפש כבר אני מקבל

מחברת מועצה שהיא...

מר איציק ציזר :

תגיד כן או לא.
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מר נפתלי כהן :

אני מודיע לך חד משמעית לא.

מר איציק ציזר :

מצוין ,אחלה תשובה .תודה.

מר נפתלי כהן :

למה לא הצבעתי או כן הצבעתי קודם ,אני אגיד לך.

מר איציק ציזר :

עניינך ,לא אכפת לי .אמרת לי לא .עכשיו נתחיל ,אחרי

שהבנו ששנתיים ,שנתיים ה עיר הזאת לא יודעת ש  60 -אנשים זכו  ,לא יודעת אם
הם תושבי קרית אונו ,אני אתן לך עכשיו  30סיבות למה צריכים לדון בזה .ונתחיל.
אנחנו הגשנו בקשה ב  9 13.3 -א' .לא הוגשה בזמן ,פאול ראשון של העירייה.
הישיבה נקבע ל  25 , 16.4 -יום איחור .התבקשנו לא לדון לפי  , 29בכל זאת הב אתם
את זה להצבעה ,פאול שני .בתוך הישיבה ,גיל ביקש ,לא הורדתם את זה מסדר
היום ,פאול שלישי .היום אתם אומרים  -מה פתאום ,ל א דנו בהצעה שלכם .ראש
העיר רצה לדון בהצעה הזאת .ה קראתי לכם ,שסעיף  3ב  , 16.4 -היתה ה צעה של 6
חברים מועצה לא של ראש העיר ,פאול רביעי .ואז בי קשנו דיון חוזר ,והיום אתם
גם לא עושים דיון חוזר ,פאול חמישי .ועכשיו לעניינים .אחרי שהבנו שאתם לא
יודעים מי הם הזוכים .אם הם תושבי קרית אונו .ואחרי שהבנו שאלונה יכוה
להחליט מתי היא בניגוד עניינים ומתי היא לא בניגוד עניינים ,והיא לא בניגוד
עניינים ,כי היא זכ תה ,אבל עכשיו דנים בזוכים ,אז היא לא בניגוד עניינים.

עו"ד אלונה בומגרטן:

אני רוצה רגע להעיר משהו.

מר איציק ציזר :

בבקשה.

עו"ד אלונה בומגרטן:

אתה אומר את זה כמה פעמים ,ובאמת ,אני מכבדת פה

את כולם .אני רוצה להסביר לכולם .אני חברת מועצת עיר ,אבל אני גם תושבת
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העיר .ההגרלה היתה עבור תושבי העיר .אם ילד שלי יגור בקרית אונו ,אני מאוד
אשמח .לא קיבלתי שום טובת הנאה מעבר לתושב רגיל שגר בעיר הזאת.

מר איציק ציזר :

זכית בהגרלה ...אמרו שזה  ₪ 200,000פחות .זכית

בהגרלה ,כל הכבוד דרך אגב .בסדר גמור שזכית בהגרלה .אבל את לא יכולה לשבת
פה ולהצביע על ההגרלה.

עו"ד אלונה בומגרטן:

רגע ,ציזר ,אתה אומר את זה כמה פעמים.

מר איציק ציזר :

אני אגיד את זה עוד כמה פעמים.

עו"ד אלונה בומגרטן:

אתה יכול להגיד את זה כמה שאתה רוצה .איך אמר

קודם מעיין? אם תגיד את זה  10פעמים ,זה לא יע שה את זה צודק .אני בן אדם
פרטי ,אוקיי? אם ילד שלי יגור בקרית אונו -

מר מיכלס גיל :

יש לך טעות ,את לא בן אדם פרטי.

עו"ד אלונה בומגרטן:

אל תענה לי ,אני מדברת עם ציזר .אם ילד שלי יגור

בקרית אונו ,אני מאוד אשמח .יש לי זכות ,כמו לאיילת כמו ל -

מר עמי כחלון :

לכל תושב.

עו"ד אלונה בומגרטן:

כמו לכל תושב אחר ,כמו לך גם.

מר איציק ציזר :

נכון ,נכון.

עו"ד אלונה בומגרטן:

אני קיבלתי אפשרות ,כמו כל תושב אחר ,לקנות דירה,
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ועמדתי בסטנדרטים .זה הכל .לא קבלתי הטבה ,לא מעבר ,לא פחות ,אותו דבר
בדיוק.

מר איציק ציזר :

אז בואי אני אספר לך סיפור .את עובדת בחיים שלך?

עו"ד אלונה בומגרטן:

אני רוצה להגיד לך גם עוד משהו ,שאני גם לא יודעת

אם זה מחירים כל כך טובים ,אבל זה מה שנתנו ,זה הכל.

מר איציק ציזר :

זה כבר עניינך .את עובדת באיזה משרד ,נכון?

עו"ד אלונה בומגרטן:

אני עו בדת ,כן.

מר איציק ציזר :

אז בואי אני אספר לך .יש לי אישה שגם היא עובדת ,וגם

זכותה ,היא גרה בקרית אונו ,גם לעבוד בקרית אונו .ויש הטוענים ,למרות שהם
לא הראו לי אף פעם ,שאסור לה לעבוד בקרית אונו ,כי אני חבר בוועדה .יכול
להיות שהם צודקים ,רק הם עוד לא הראו ל י .אותו דבר פה.

עו"ד אלונה בומגרטן:

לא אני .ילד שלי לא יכול לקנות דירה?

מר איציק ציזר :

אני בטוח שניגשת להגרלה כחוק.

עו"ד אלונה בומגרטן:

הכל כחוק .הכל כחוק.

מר איציק ציזר :

ואני בטוח שזכית כחוק .הכל בסדר .רק אותי לימדו,

שאני לא יכול לדון בדבר שקשור בי .מה לעשות? אבל כנראה שאני לא הבנתי.

עו"ד אלונה בומגרטן:

אבל ציזר ,אני רוצה רגע קודם כל ביחסים בינינו,
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שתנוח דעתכם.

מר איציק ציזר :

אחלה יחסים ,מה קרה לך?

עו"ד אלונה בומגרטן:

לא ,לא ,לא .אל תהיה ציני ,אני לא צינית.

מר איציק ציזר :

אנ י ישן טוב בלילה ,תאמיני לי.

עו"ד אלונה בומגרטן:

שתנוח דעתכם.

מר איציק ציזר :

ישן טוב .אפילו לא חולם עליך.

עו"ד אלונה בומגרטן:

אני לא קיבלתי משהו שלתושב בעיר הזאת לא היה

מותר.

מר איציק ציזר :

גם אני לא קיבלתי משהו אף פעם ,ובכל זאת טוענים

שאני לא יכו ל לשבת בוועדה.

עו"ד אלונה בומגרטן:

מי זה טוען? החברה שלך ליאת ארבל טוענת והיא

לקחה...

מר איציק ציזר :

אז עכשיו בואי נדבר על למה צריכים לדון בזה עוד פעם.

(מדברים ביחד)

מר איציק ציזר :

היא לא הצהירה לעולם.

עו"ד אלונה בומגרטן:

ציזר ,ציזר.
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מר ישראל ג ל :

אלונה ...לדון בזה עוד פעם.

עו"ד אלונה בומגרטן:

ציזר ,עוד דבר אחד .מי שלקח אותך לבית משפט לניגוד

עניינים ,זו הגב' ליאת ארבל ,לא אני.

מר איציק ציזר :

ממש לא לקחה אותי לבית משפט.

עו"ד אלונה בומגרטן:

אני דרך אגב לא הייתי לוקחת אותך.

מר איציק ציזר :

את טועה .כנראה התבלבלת גם מי לקח את מי לבית

משפט .גם זה התבלבלת.

עו"ד אלונה בומגרטן:

מי לקח?

מר איציק ציזר :

תבררי ,תבררי.

עו"ד אלונה בומגרטן:

היא אמרה שהגישו עתירה נגדך.

מר איציק ציזר :

הדבר היחידי שלא היה ב משפט שלנו ,זה ניגוד עניינים.

היתה תביעת לשון הרע .אבל את עו"ד ,את מבינה את ההבדלים.

עו"ד אלונה בומגרטן:

לא ,אבל לשון הרע היה ...ניגוד עניינים.

מר איציק ציזר :

אני ממשיך להסביר.

(מדברים ביחד)

45

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר  70/18מיום 4.6.18

מר ישראל גל :

אלונה ,מספיק ,לא צריך לענות.

עו"ד אלונה בומגרטן:

גם את יכולת לקנות דירה ,וגם היא וגם הוא ,וכל אחד.

גב' איילת דן:

יופי .עכשיו תני לי לדבר .את הזכרת את השם שלי ,אז

אני אגיד .אם אני הייתי קונה שם דירה ,אני לא הייתי יושבת בדיון על ההצבעה
הזאת ואני הייתי יוצאת החוצה.

עו"ד אלונה בומגרטן:

למה? אין לי בעיה שייתנו לבדוק למי שרוצים...

מר איציק ציזר :

הכל בסדר.

עו"ד אלונה בומגרטן:

 ...מה הבעיה?

מר ישראל גל :

אלונה ,די .אלונה.

(מדברים ביחד)

מר ישראל גל :

אלונה ...שיסבירו למה צריך לשנות את ההחלטה.

מר מיכלס גיל :

אם אין לך בעיה ,למה את מצביעה נגד? כי ראש העיר

אמר לך?

עו"ד אלונה בומג רטן:

לא.

מר מיכלס גיל :

אז אין לך בעיה ,אז יאללה .בואו נקבל את המידע...

מר איציק ציזר :

אני אמשיך להסביר למה ההחלטה שקיבלתם ללכת
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ולבקש ואולי לקבל ,היא החלטה לא טובה שצריכים לדון בה מהתחלה .אז
הפרויקט של בר יהודה ,אושר מספר חודשים קטן לפני בחירות  , 2013בניגוד
לעמדת ראש העיר הקודם .הצפיפות לדונם היתה גבוהה ,והמסחר היו בניגוד
לעקרונות שפרסמנו ב  . 2009 -באישור ועדת בניין עיר ,נאמר בפירוש ,הוועדה
התנתה את ההצבעה של מי שהצביע שם ,שאמרה ובקולו של ראש העיר אומר
פעמיים ,לשאלתה של ליאת ארבל ,האם זה בר השגה או זוגות צעירים .אמר ראש
העיר  10% -לזוגות צעירים .כפי שאתם יודעים ,לא היתה הגרלת זוגות צעירים,
לא ועדת קריטריונים לזוגות צעירים ברשות שופט שהיתה בקדנציה .ואז הגיעה
הגרלה .בהגרלה היה כתוב שזה בחסות ,בשיתוף העירייה .עם לוגו של העירייה,
מפורסם באתר האינטרט של העיריי ה .שילוט חוצות בתוך שלטי העירייה ,לא
בכסף לרפיד ,בשלטים של העירייה .בלוח אלקטרוני של העירייה זה פורסם .ואז
אמרו לי ,הכל כתוב ,שהמבקר והמפקח מצד העירייה הוא היועץ המשפטי .את
אומרת ,מה מכל זה לא ניתן להבין שהעירייה היא קצת שותפה בפרויקט הזה, 5% .
 , 50%כמה שאת ם רוצים ,של ההגרלה אני מדבר ,לא בפרויקט של הבנייה .ההגרלה
גם לא היתה גלויה .מסתבר שאמרו שתהיה הגרלה בפני כולם ,הביאו את כולם ,רק
ההגרלה נעשתה בתוך אוהל ,על פי דברי היועץ המשפטי שישב איתי כמו שהוא אמר
שעה קלה והסביר לי .בתוך מחשב ,שמישהו לחץ על כפתור והופיע ו כל פעם 6
זוכים ,ואמרו בקריזה 'זכה משה אהרון' ,והוא נכנס ובחר דירה .שאלתי את היועץ
המשפטי אם מישהו בדק את התוכנה של ההגרלות ,האם היא תוכנה מוכרת
וידועה .הוא לא בדק .נראה לו שזה הכל תקין ,זה מה שהוא אמר לי ,תקן אותי אם
אני טועה .מתברר ,שאחרי שזכו  60או  , 62עשרות ויתרו .אני יודע בין  10ל  , 20 -לא
יודע בדיוק את המספר .מי בדק שהזוכים הם תושבי העיר? מי בדק שהתושבים,
היה כתוב ,עדיפות למחוסרי דיור .היועץ המשפטי אמר לי שהוא בדק מדגמית .מה
זה מדגמית?  ? 2,4,7,9אין כזה דבר .כל ה - 62 -

עו"ד אלון רום :

כ . 50% -
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מר איציק ציזר :

אני אומר לך מה אמרת לי אז .היום אתה אומר - ? 50%

בסדר ,אני מקבל .זאת אומרת 50% ,לא נבדקו ,ויכול להיות שאחד מסביון או
מאור יהודה או מיהוד ,או מגבעת שמואל ,או מהגולן ,או מהדרום ,זכה בדירה
שאולי הילדים שלך כמו שאת אומרת ,את רוצה שהם ימשיכו לגור פה .ביקש נו
וביקשנו את הזוכים שנתיים .אני מבקש ,כמו שראש העיר אמר ,שאילתות והצעות
לסדר ,וישיבה עם אלון רום.

עו"ד אלונה בומגרטן:

דרך אגב ,ביקשו מאיתנו תעודת זהות.

מר איציק ציזר :

אני לא יודע מה ביקשו.

עו"ד אלונה בומגרטן:

אני רק אומרת לך.

מר איציק ציזר :

אני ר וצה להגיד לך שלהגרלה האחרונה ,ניגש בן אדם

שגר במדריד .שמעת מה אני אומר לך? בהגרלה האחרונה מלפני שבועיים .בן אדם
ממדריד ניגש להגרלה .ואת אומרת שהגישו תעודת זהות ,בסדר.

מר נפתלי כהן :

רוצה לעשות תושב חוזר.

מר איציק ציזר :

א ני לא חושב שעל דירה של  2מיליון  ₪לא נבדוק את

הזוכים מינימום ,תושבי קרית אונו .ביקשנו וביקשנו את הזוכים שנתיים .אני
מבקש ,כמו שראש העיר אמר ,שיהיה ...והצעות לסדר ,וישיבה עם אלון רום .ליאת
מבקשת.

גב' ארבל ליאת:

גם ירון ואני ביקשנו.

מר איציק ציזר :

ירון מבקש ,ושום דבר .כל מה שרוצים ,לפחות אני קודם
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כל ,שנדע שזה תושבי קרית אונו ,ואחרי זה נתווכח עם אפשר לגלות ,אם זה פרטי.
יכולים להחתים אותנו על סודיות ,יכולים להגיד שזה לא פרטי ,שזה כן פרטי.
מסובבים פ ה את כולם .מה קרה מאז ,מההגרלה הזאת? תראו מה קרה .רק
להראות לכם שזה כבר לא הפכה להיות הגר לה .הוסיפו עוד  34דירות לפרויקט,
ובדרך עוד  , 28כבר פורסמו .עוד לא אושרו ,אבל פורסמו .זאת אומרת ,עיריית
קרית אונו ,לא רק שותפה ,הלכה לפרויקט הזה והוסיפו עוד דירות ליזם .פתאום
יש איזו תרומה של  1מיליון  ₪לבית ספר רימונים ,מותר ,לא מותר ,נכנס לדו"ח
שמאי ,לא ה יה בדו"ח שמאי .הם בונים לנו את הגנים ואת הרווחה ,מותר או
אסור .ויתרנו להם על  40מיליון  ₪היטל השבחה ,ואנחנו לא יודעים ש  62 -הם
תושבי קרית אונו .נראה לכם הגיוני?  40מיליון  ₪ויתרנו להם ,וכולכם שותקים
פה בכלל .ונתנו להם גם ,הראשונים שקיבלנו  1,300מ"ר מסחר ,שה ם התפרנסו
מזה כל החיים .ופתאום ,לא מספיק לא קיבלנו הגרלה אחת ,מופיעה הגרלה . 2
שוב ,לא זוגות צעירים ,שוב לא התייחסו לקריטריונים של העיר מקדנציה קודמת.
שוב ושוב ושוב .עוד פעם תושבי קרית אונו ,עוד פעם מי שמחוסר דיור .האם
בדקתם שם? לא יודע .לא יודע .והפעם ,הופ יע בשחור על גבי לבן  -העירייה לא צד
בעניין .פתאום העירייה לא צד בעניין .לא מבקרת ,ולא בודקת .אבל נותנת את לוגו
העירייה ,סליחה ,כמו זונה .הלוגו הזה נהפך להות .כל אחד לוקח את הלוגו הזה,
שם אותו איפה שהוא רוצה .כל העיר מלאה באאורה עם הלוגו של קרית אונו,
ואתם אומרים 'אנחנו לא צד בעניין' .זאת אומרת ,אני יכול לקחת את הלוגו של
העיר שלי ולעשות מה שאני רוצה? לא .אבל אצלכם זה בסדר.

מר נפתלי כהן :

זה דומה ,זה דומה.

מר איציק ציזר :

אדוני ,אל תפריע לי ,לא הפרעתי לך.

מר נפתלי כהן :

ומה מוזר בכל הסיפור? שלאורך כל הש נתיים האלו,

מתברר שהיזם הוא רואה עתידות .הוא בכל הפרסומים להגרלות ,כותב מספר
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דירות שונה ממה שאושר לו .הוא כבר יודע מה יאושר .הוא כותב ₪ 680,000
שמאושר לו  .₪ 617,000עכשיו הוא כותב...

מר ישראל גל :

מה זה קשור ל  ? 4 6 -לא ,מה זה קשור?

מר איציק ציזר :

אני מס ביר למה צריכים לדון בזה עוד פעם.

מר ישראל גל :

אני חייב לדעת ,מה זה קשור?

מר איציק ציזר :

אם אתה לא רוצה ,אל ...גם ככה אתה משחק משחקים.

לא יכול להיות שיזם...

מר ישראל גל :

מה זה קשור?

מר איציק ציזר :

 672דירות שעוד לא אישרו לו .לא אישרו לו אותם .אב ל

הוא כותב ,הוא קורא עתידות ,הוא יודע לפנינו.

מר ישראל גל :

ציזר ,דבר לעניין.

מר איציק ציזר :

אני מדבר רק לעניין.

מר ישראל גל :

ביקשתם לדון בחשיפת ההגרלה.

מר איציק ציזר :

עכשיו נחזור לתשובה שנתתם על העתירה שלנו למשרד

הפנים ,שיושב בתל אביב ,ואין לו מ ושג מה קורה בקרית אונו.

מר ישראל גל :

גם למשרד הפנים אין מושג.
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מר איציק ציזר :

למה אתה מפריע לי? מקבל כל נייר ועושה 'כן' ,עם

הראש .אתם כותבים לו ,שנערך דיון ב  2016 -בנושא ו לכן אין מה לחזור .רק דבר
אחד שכחתם לספר ,שנערך דיון ,ואנחנו ביקשנו אותו באופוזיצי ה ,ולא עלתה שום
הצעת החלטה .וגם לא התקבלה שום הצעת החלטה .ולכן ,הדיון הזה ,לגבי פקודת
העיריות ,כאילו לא היה .אבל את זה אתם לא מספרים .והם בטח קוראים את
המכתב שלכם  -מה ,היה דיו ן ב  , 2016 -ועכשיו דנו עוד פעם? והאופוזיציה רוצה עוד
דיון? זה יותר מידיי .דברו אמת  ,תכתבו אמת ,זה בדיוק מה שכתוב .לגבי העתירה,
אתם גררתם אותנו להוציא את כספנו ,כולנו מתנדבים ,את כספנו ,ללכת לעתור
בשביל מה? לא בשבילנו .כדי שתושבי העיר יידעו שמי שזכה בהגרלה ,הם תושבי
קרית אונו .שלחתם אותנו לעתור ,שילמנו  ₪ 1,900על העתירה הזאת .לקחנו עו"ד.
במקרה עו"ד משלנו .אם היינו לוקחים עו"ד חיצוני ,היינו משלמים אלפי  .₪אבל
מה עשתה העירייה? לא לקחה את היועץ המשפטי שלה כנגדנו .הלכה למשרד
חיצוני ,שבטח משלמת לו גם כסף ,או שהוא בריטיינר .והוא מגן על העירייה
בעתירה שלנו .פשוט הזוי .דרך אגב ,זו עתירה הכי פשוטה שאפשר .יש פקודת
עיריות ,יש עתירה ,או שאנחנו צודקים ,או שאנחנו טועים .אלון רום ,שהיה שופט,
בשבילו זה לא פיס אוף קייק ,זה בדיחה בכלל .לוקחים עורכי דין מבחוץ ומשלמים
להם כסף .איום ונורא .רסמי ,איום ונורא .אני חושב ,שכל מה שגיל הסביר ואני,
לא מחייב דיון חוזר ולדרוש מאאורה לוודא אחד  -אחד שהם תושב י קרית אונו
ולדעת מי הם .זה גם בהגרלה הראשונה וגם בהגרלה השנייה.

ג.

סעיף  9א'  -עתיד רח' לוי אשכול  -בקשה של ליאת ארבל ,גיל מיכלס,
אתי כהן ,איילת דן ,יהודה מעיין ,איציק ציזר.

מר ישראל גל :

הלאה.

מר איציק ציזר :

נמשי ך ללוי אשכול .אנחנו צריכים להסביר לכם ,לנמק
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לכם עכשיו ,למה אנחנו צריכים להעלות את נושא לוי אשכול.

מר ישראל גל :

לוי אשכול לא עולה עכשיו.

מר איציק ציזר :

לא עולה עכשיו?

מר ישראל גל :

לא.

מר איציק ציזר :

כי צריך להגיש עוד פעם  9א'?

מר ישראל גל :

אתה צריך להגיש מחדש .כן 9 .א' .אתה יכול להגיד מה

שאתה רוצה .יש חוק בדברים האלה .עוד מעט תגיד שאני לא כינסתי את זה
חודשיים.

מר איציק ציזר :

אין בעיה.

מר ישראל גל :

 9א' הורדת ,תביא אותו מחדש.

מר איציק ציזר :

בסדר גמור .יכולת להגיד את זה לפני הישיבה ,אבל

בסדר .

מר מיכלס גיל :

אבל הכנסת את זה לסדר היום.

מר איציק ציזר :

זה היום על סדר היום ,אבל לך מותר...

(מדברים ביחד)

מר מיכלס גיל :

ראש העיר מעלה לסדר היום ,מוריד מסדר היום.
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מר איציק ציזר :

נגיש עוד פעם.

מר מיכלס גיל :

ישראל ,אתה באמת רוצה שאני אשחית א ת כל הזמן

על ?...באמת.יש גבול.

מר ישראל גל :

כן .תלמד לעבוד לפי החוק.

מר מיכלס גיל :

 4שנים הייתי איתך ,לא הגשתי ...עכשיו הוא רוצה שכל

היום נהיה בבית משפט.

מר ישראל גל :

תעבוד לפי החוק ,גיל.

מר רון מלכה:

עד שיחליטו ב יש עתיד מה הם עושים איתך.

מר מיכלס גיל :

הם יעשו ,החליטו ,אל תדאג.

מר ישראל גל :

תעבוד לפי החוק.

ד.

אישור הגדלה עד  50%לחוזר מס'  311/17עם הקבלן לבניית תוספת
כיתות לבי"ס ניר.

מר איציק ציזר :

נמשיך לסעיף ד' .אנחנו מבקשים להעלות את סעיף ד'

להצבעה ,אישור הגדלת  50%לחוזה ,כי לא הבנ ו על כמה כסף מדובר .לא כתוב,
במה שקראנו ,בכמה כסף מדובר .ולכן אנחנו מאוד רוצים לבנות כיתות בניר ,רק
שמישהו יסביר לנו על מה מדובר.
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מר ישראל גל :

ה.

טוב ,תודה.

אישור השתתפות בכרטיסי טיסה לשני מורים מלווים לנסיעת משלחת
תלמידי בן צבי לקרייס אופנבך בין התאר יכים  . 4-8/5/2018לע ינב חביב
אסא ת.ז 034024968 .ונעמה אור כהן ת.ז , 300943545 .בעלות של כ -
 380$לכל אחד.

מר איציק ציזר :

בסעיף ה' ,אנחנו מבקשים להעלות להצבעה עוד פעם ,כי

פשוט זה בדיעבד .הם כבר בטיסה ,הם בטיסה ,הם מרחפים מעלינו ,ואתם מאשרים
פה כספים .דרך אגב ,שלא עברו בוועדת כספים.

מר ישראל גל :

ו.

טוב.

אישור הגדלת תב"ר נגישות מוסדות חינוך (  ) 3017ב  1 -מיליון .₪

מר איציק ציזר :

אישור הגדלת תב"ר נגישות מוסדות חינוך .אין לנו בעיה

להוריד את זה מסדר היום כי אנחנו נאשר את זה.

ז.

אשרור מתן הלוואה למרכז הספורט ובריאות קרית אונו בע"מ ע"ס 8
מיליון .₪

ח.

אישור נטילת הלוואה מבנק דקסיה ע"ס  8מיליון  ,₪ז"פ  15שנה עם
אופציה לגרייס בריבית פרים  34 . 0 -לטובת הלוואה לבריכת השחייה.

ט.

אישור תב"ר הלוואה לבריכת השחייה ע"ס  8מיליון  ,₪מקור מימון -
בנקים.
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מר איציק ציזר :

וע כשיו נגיע לבריכה .פה חברים ,זה שיא השיאים.

באמת ,קראנו .מילה אחרי מילה כל מה שכתבתם על הבריכה ,ועכשיו אני אנמק
למה חייבים לדון על זה עוד פעם .נתחיל  -אומר מר ישר אל גל ,ההיעדרות שלהם,
הוא מתכוון אלינו ,שהודענו לכם מראש ,לא הלכנו מאחוריכם שלא נבוא .הודענו,
כ תבנו ,אמרנו .ההיעדרות שלהם ,אומר ישראל גל ,אם אתם שואלים אותי ,נובעת
מכך שהם ,תראו את הסעיפים הב אים ,סעיפי הבריכה ,שמינינו את עמי ובתוך פרק
זמן ק צר אנחנו עולים על דרך המלך ,וקש ה להם לראות שאנחנו אחרי תקופה כל
ארוכה ,שהם ,הכוונה אלינו ,הצליחו לטרפד ולהשאיר את הבריכה בקושי חיה
וקיימת ומקרטעת ,מתחילים ללכת לכיוון שהבריכה בהחל ט תצמח .אז אדוני ראש
העיר .א'  -אני מאחל לע מי כחלון הרבה הצלחה ,ושיעלה את הבריכה .אנחנו רוצים
בריכה מצליחה .אבל שכחת כמה דברים .אתה כבר  4.5שנים ראש עיר ,ומה לעשות,
כל יושבי הראש של הבריכה  ,אתם קבעתם אותם ,אתם הצבעתם הקואליציה,
לכולם .ליגאל צוברי ולרותי אלוש ,הכל אתם .אתם באים בטענות אליהם .יותר
מזה ,את הדירקטוריון גם אתם קבעתם ,את כולו חוץ מהפרטיים אתם קבעתם.
ותמיד גם וידאתם שיש אנשים בתוך העירייה שלכם ,ואנשים שאמורים להיות
חיצוניים ולא מי יצגים שום מפלגה ,גם אתם קבעתם .כבר לא בעיה שלכם .ואם יש
לכם טענות שהם לא עשו משהו ,זה אנשים שלך לא עשו משהו .ויותר מזה ,אתם
בניגוד אלינו לאופוזיציה ,שעשינו פעמיים הצעות לסדר בנושא ההפרטה של
הבריכה ,וקיבלתם הצעות בניגוד להצעתנו ,קיבלתם את ההצעות שלכם ,עד הי ום
לא הצלחתם בשום מכרז ובשום הפרטה .ופתאום אתם באים ואומרים שאנחנו
מטרפדים .כל מה שהחלטתם עד היום ב  4.5 -שנים ,נכ שלתם בבריכה .אבל זה לא
מספיק ,זה רק ההתחלה .תראו מה אתם אומרים על הבריכה ,תראו מה אתם
אומרים .אישרנו הלוואה לבריכה לפני כשנה במטרה שהבריכה תלך ל תכנית
התייעלות במתווה מקובל ומסוכם .במשך למעלה שנה התברברו בבריכה ,האנשים
שלכם.
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מר נפתלי כהן :

סליחה? באופוזיציה.

מר איציק ציזר :

אל תפריע לי.

מר נפתלי כהן :

לא ,אתה לא צודק.

מר איציק ציזר :

בהתחלה לא הצליחו להגיע להסכמה עם ההנהלה .אחרי

זה ההנהלה י צאה נגד ההסכם .לאחר מכן היתה בעיה של מכרז אחד שנפסל ,ועוד
מכרז ועוד מכרז ועוד מכרז ,ועוד ויכוחים בהנהלה ,ויכוחים אין סופיים ,ולא
הצלחנו להגיע ליעד .מאחר והאשרור הזה נעשה בשנה שעברה לפני למעלה משנה
וחצי ,אנחנו מאשררים אותה עוד פעם .זאת אומרת ,אתם אישרתם  8מ יליון ₪
ללא שבדקתם וראיתם ,לא תכנית התייעלות ,לא תכנית כלכלית ,לא איך מוחזר
הכסף .אני מצידי לתת לבריכה  80מיליון  ,₪רק שיראו פה תכנית עסקית איך
מעלים את זה .להזכירכם ,רק לפני חצי שנה ,ישב זיצר ואמר 'שימו לב ,הבריכה
בחדלות פירעון' ,ואתם עכשיו הולכים לשים שם  8מיליון  ₪בלי תכנית עסקית?
אבל זה עוד כלום .אדוני ממלא ראש העיר צועק 'זה נראה כמו סבוטאז' שניסו
לעשות כאן' .מר ישראל גל ראש העיר אומר 'האמת שכן' .ואני רוצה אלון רום
להגיד איזה סבוטאז' עשו שם .והיום אנחנו נשב ואתם תסבירו לנו מי עשה
סבוטאז' ,מתי עשה סבוטאז ' ,כמה סבוטאז' עשה ,למי עשה סבוטאז' .אבל גם זה
לא נגמר ,דרך אגב ,זה נאמר על ידי רון פעמיים הסבוטאז' ,ואנחנו היום נברר -

מר איציק ציזר :

ועכשיו אומר ישראל גל 'ה  8 -מיליון אמורים להחזיר את

כל החובות של הבריכה ,למעט תאגיד המים ,שזה נמצא במגירה אחרת' .זה
במסגר ת משפטית ,ששם יצטרכו לגמור את זה בהסדר .זאת אומרת ,ה  8 -מיליון ₪
לא מספיקים אפילו לסגור את כל החובות .בדיוק כמו שדובר במתווה שדובר פה
פה לפני שנה וחצי ושנתיים .לצערי הרב ,בריכת השחייה ואלו שניהלו אותה',
אנשים שלך' ,רק הגדילו את החובות' .אנשים שלך' .החובות ה יו מסתכמים סביב
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 8.5מיליון  ,₪אבל עם תאגיד המים הם הגיעו ל  9 -מליון  .'₪אתה הבאת אותם,
אתה בחרת אותם ,אתה גם סילקת את שניהם משם .אוקיי? הכל אתה ואתה בא
בטענות ,אז תבוא רק לעצמך .ואז הגיע גדול הדור ,סגן ראש העיר מר נפתלי כהן,
שהכניס פה ציטוטים ,שרק בשבילם שו וה לקיים דיון חוזר' .גב' אלוש ,ופה אני
שמעתי מחלק מהחברים שלא נמצאים פה ,גמרו את ההלל .אמרתי יופי ובא לציון
גואל' .אחרי זה נבין' .מצילים את הבריכה העירונית ,וברוך ה' עולים על דרך
המלך'' .האמת ,הפתעתם אותי' ,אומר נפתלי' ,האמת שלא עשיתי שיעורי בית'.
פעם שניי ה תעשה' .אמרתים לי שיש תכנית מקצועית .ראית אותה? אנחנו לא.
בקיצור ,הכל היה חלק ,הכל היה טוב ,יצאתי מפה ,הייתי בטוח' ,אני לא מבין את
העברית' ,אפילו באתי הביתה בשמחה .אשתי אומרת לי מה קורה אתה שמח?' ,כל
הכבוד .אמרתי לה 'הבריכה שגדלתי בה הולכת על דרך המלך' ,ב גלל זה היא כמעט
חדלת פירעון ' .עד לפני שנתיים ,שלוש ,שבוע ,אמרו לי שהיא מתרסקת .אז אני
רוצה להבין ,או שמציגים פה מצג שווא ,או שאני אשאל את זה לפרוטוקול ,והיום
נכנסתי לגירעון יותר גרוע' .אני לא כל כך מבין.

מר נפתלי כהן :

לא...

מר איציק ציזר :

אני קורא.

מר ישראל גל :

ציזר ,אני מבין שלקחת את כל הדקות של החברים שלך.

מר נפתלי כהן :

סליחה ,ציזר.

מר איציק ציזר :

ואז מגיע יו"ר הבריכה החדש ,אני מאחל לו באמת המון

הצלחה.

מר נפתלי כהן :

אמרו שהיא מקצועית.
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מר איציק ציזר :

ושים לב מה הוא אומר ,משפט פשוט קטן .הוא אמר

הרבה דברים ,אבל לקחתי רק  3מילים :הבריכה נשארת בידינו .אה ,ביבי נתניהו.
זאת אומרת 4.5 ,שנים התעמרתם בנו באופוזיציה והסברתם לנו למה הכי טוב
להפריט את הבריכה ,שאנחנו מצביעים נגדכם ,ואומרים לכם 'אל תפריטו'.
ופתאום ,אחרי  4.5שנים ,קיבלתם הארה ,כל הכבו ד עמי ,קיבלתם הארה ,והגעתם
למסקנה ,שאנחנו ידענו אותה לפני  4.5שנים ,שהכי טוב שאנחנו ננהל את הבריכה.
ואיזה יופי ,אמר רבין ב  1967 -על הר ה צופים 'הבריכה נשארת בידינו' .אח ,איזה
כיף .בקיצור ,אני חושב שבזעיר אנפין ה סברתי למה צריכים לדון בזה עוד פעם.

מר ישראל ג ל :

עוד מישהו רוצה לדון על הסעיפים? להוסיף? כן ,מישהו

רוצה להוסיף עוד משהו?

מר עמי כחלון :

 ...נסדר אותה ,נראה לכם את הפרצוף...

מר ישראל גל :

עמי ,נסדר את הבריכה והכל יהיה בסדר.

מר עמי כחלון :

מ ...עד הסוף ,כולם.

מר רון מלכה:

כולל אלה עם הכישרון הת יאטרלי.

(מדברים ביחד)

מר ישראל גל :

א'  -צר לי מאוד שחברי מועצה שבוחרים לזלזל בשולחן

המועצה ולא להגיע לישיבות ולא להגיע לדיונים ,מזלזלים באנשי המקצוע.

מר איציק ציזר :

כי אתה עובר על החוק.
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מר ישראל גל :

אל תפריע לי .שמעתי אותך בקשב רב.

מר איציק ציז ר :

אבל דבר אמת.

מר ישראל גל :

שמעתי אותך בקשב רב .זה שתצעק כמו בריון ,זה לא

יעזור כלום .שמעתי אותך בקשב רב כמעט  40דקות .כבר לקחת את כל הזמנים של
החברים שלך גם .צר לי ואפילו עצוב לראות כאלה שמבקשים דיון חוזר בבקשה.
בכלל לא באים לפה ,לא נוכחים ,לא מעניין אותם .לראיה ,אני דווקא אתחיל
מסעיף ד' לעצם העניין .נשאל שאלה כמה סכום ההגדלה ובמה מדובר .ורק אם היו
קוראים את החומר שנשלח לאותה ישיבה ,היה להם את הדף ,והם היו יודעים
בדיוק .ככה שלא העניין הוא לדעת את החומר .כאן ,קוראים את זה ,זה כאן כתוב.

מר איציק ציזר :

למה זה לא עבר לוועדת כספים?...

מר ישראל גל :

אל תפריע לי.

מר איציק ציזר :

בוא תספר למה זה לא עבר ועדת כספים.

מר ישראל גל :

שמעת ,ציזר?

מר איציק ציזר :

תגיע לסוף .אנחנו יודעים שאתה לא רוצה ...חבל על

הזמן של כולם.

מר ישראל גל :

סליחה ,שמעתי אותך ,אתה לא תפריע לי .מספיק עם

ההפרעות האלה ,שמעתי אותך בקשב רב כמעט  40דקות .מילה לא הוצאתי .כתוב
פה במפורש .אבל חברים לא מגיעים לישיבה ,וחושבים שיש להם סעיף  , 46וככה
הם יעצרו את כל תהליכי קבלת ההחלטות של העירייה .ולמה? אז בוא נעבור .קודם
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כל ,סעיף א' ו  -ג' ,אנ י רוצה להתייחס אליהם ,יש נהלים שעובדים בעירייה ,גם לגבי
 9א' שלא באים ,וגם לגבי הצעות לסדר .יתכבדו האנשים ,יגישו אותם כהלכתם,
יגיעו לדיון נוסף.

מר מיכלס גיל :

הגשנו ,זה לא עוזר.

מר ישראל גל :

אל תפריע לי.

מר מיכלס גיל :

צריך ללכת לבית משפט.

מר ישראל גל :

אל תפריע לי .שמעתי אותך בקשב רב .יתכבדו האנשים

הנכבדים ,בדיוק כמו שנוהגים בעירייה הזאת ,בדיוק כמו שנוהגים בכל העיריות
האחרות ,מאחר והסעיף שלהם היה על סדר היום והם לא באו ,יניחו אותו שוב,
ייכנס באופן אוטומטי לישיבה הבאה .במקום להביא אותו ב  46 -א' ,היו מתכבדים
הנוכחים ,מביאים אותו בסדר היום מחדש ,היה נכנס .לגבי סעיף  9א' של הגרלת
הדירות בפרויקט בר יהודה ,אני לא רוצה להרחיב ,אבל אני חייב לספר קצת
סיפורים של  15%תוספת שבס שניתנה פה במשהב רק בערב הבחירות הקודמות.
ושם נאמר לי 'אסור לנו להתנות את זה לזוגות צעי רים' ,והלכו והגדילו לעשות ב -
 15%תוספת לפרויקט משהב בוועדת ערר .ואמרו 'זה מיועד לזוגות צעירים ,אבל
אי אפשר להתנות את זה בלי פיקוח ובקרה' .ואותם אנשים הרי יודעים בדיוק
היטב את החוק ,שאפ י לו בדירות למשתכן ,בדיור למשתכן ,שזה קרקע ציבורית,
שהעירייה מוותרת עליה ,שהמינהל עושה את זה ,שהמדינה עושה את ההגרלה,
אפילו בדירות האלה ראש העיר לא יכול לדעת מי הם הזוכים .לא חברי המועצה
ובפרהסיה .יודעים טוב מאוד ,זה בכתובים .מחודש יולי  , 2013אותם מכובדים
ששואלים את השאלה ,שאסור ,זה כתוב בכתובים ,גם בוועדת ערר ,על ידי ראש
העיר ד אז ,וכאן במועצת העיר שאסור להתערב בהגרלות.
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מר מיכלס גיל :

אבל אתה התערבת.

מר ישראל גל :

אל תפריע לי .למרות כל זאת ,גם אנחנו רוצים לדעת,

תתפלאו .אבל אנחנו יכולים לעשות את זה בדרכים החוקיות .בדרכים החוקיות יש
לנו  2גופים שעושים את זה ,וזאת ההחלטה שהתקבלה  .ההחלטה שהתקבלה לעצם
העניין הזה של לנסות ללכת ולבדוק את החומר ,היא שמבקר העירייה והיועץ
המשפטי ,ינסו להוציא את החומר ככל שניתן ,ולהניח את זה .ואם זה סודיות
הפרט ,שיבחנו את זה הם ,והכל .זה הגופים הרלוונטיים .נכון שזה טוב לעשות מזה
רעש והכל ,אבל זה הלכה למע שה הגופים הרלוונטיים שיכולים ללכת ,לבקש,
לבדוק .ואנחנו מקווים שהם יצליחו להוציא את החומר .ואז יבדקו ויראו מי הם
הזוכים ,ואם הם תושבי קרית אונו וכדומה .אבל ידוע ,אתה יכול לצחוק ,ציזר.

מר איציק ציזר :

שנתיים ,שנתיים אתה לא מצליח ל...

מר מיכלס גיל :

כמה א תה מורח ,אלוהים ישמור.

מר ישראל גל :

אל תפריע לי 15% .תוספת -

מר מיכלס גיל :

די .על מי אתה עובד? ישראל ,באמת ,על מי אתה עובד?

מר איציק ציזר :

על חברי הקואליציה שלא יודעים כלום.

מר מיכלס גיל :

יושב פה היועץ המשפטי שנתיים וחצי לא נותן תשובות

על זה ,יו שב מבקר העירייה לא קיבל...

מר ישראל גל :

למה אתה מפריע?
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מר מיכלס גיל :

תפעיל את השיניים שלך.

מר ישראל גל :

אתם מפריעים .אתם לא נותנים.

מר מיכלס גיל :

ממה אתה מפחד לכל הרוחות?

מר ישראל גל :

תודה רבה .עם כל הכבוד ,אני לא מפחד משום דבר .אני

מסביר לך ,אני על אפכם ועל חמתכם יקדם את הפרויקטים של ההתחדשות
העירונית .על אפכם וחמתכם אני אזום .תכבד .אתה רוצה שאני אפריע לכם כל
הזמן? תאמין לי שאני יודע .אל תפריע לי.

מר מיכלס גיל :

אל תמרח.

מר ישראל גל :

על אפכם ועל חמתכם אנחנו נקדם פרויקטים לזוגות

צעירים .ע ל אפכם וחמתכם אנחנו נקיים דירות למשתכן .על אפכם וחמתכם ,אנחנו
נחדש את העיר .ולא יעזור כלום .אני מבין את המניע שאתם מתנגדים ,זה בסדר
גמור.

מר איציק ציזר :

מתנגדים למה?

מר ישראל גל :

מתנגדים פינוי בינוי ככלל.

מר איציק ציזר :

איפה שמעת את זה?

מר ישראל גל :

אל תפריע לי .אני רואה את זה הלכה למעשה.

מר איציק ציזר :

איפה שמעת? תנקה את הרוק שיש לך מהזה ,תנקה .אל
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תגיד דברים שאתה לא יודע.

מר ישראל גל :

אני רואה.

מר איציק ציזר :

אל תגיד דברים שאתה לא יודע מהפה שלי .אוקיי? אל

תדבר בשמנו.

מר ישראל גל :

אתה יודע ,מבחן המעשה .אתה תומך גדול בפינוי בינוי.

מר איציק ציזר :

אני תומך במה שאני רוצה לתמוך ,ואתה תתמוך במה

שאתה רוצה לתמוך.

מר ישראל גל :

אתם מפריעים לי כל הזמן .אני יודע שזה לא נעים לכם

לאוזניים מה שאני אומר.

מר איציק ציזר :

דווקא הקול שלך ערב היום.

מר מיכלס גיל :

תסביר לנו למה ויתרת על מה שברמת השרון לא ויתרו?

מר ישראל גל :

הו ,גיל מילכס.

מר מיכלס גיל :

אאורה שם משלמת היטל השבחה ,למה פה לא?

מר ישראל גל :

אני חייב להגיד לך .אנחנו כאן ,ותבינו את זה טוב ,יש

לנו קריטריונים ברורים בתכנון ,גם לשאלה הזאת .יש לנו קריטריונים ברורים
ושיידעו כולם ,לעניין תכנון ובנייה .אנחנו פ ט רנו את כל הפרויקטים עד היום בעיר
מהיטל השבחה ,על מנת שייצאו הפרויקטים האלה לפועל במינימום יח"ד.
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מר איציק ציזר :

בשלמה המלך לא שילמו?

מר ישראל גל :

אל תפריע.

מר איציק ציזר :

 8מיליון  ₪שילמו שם.

מר ישראל גל :

פ ט רנו את כל הפרויקטים.

מר מיכלס גיל :

ישראל ,אתה עובד על כולם בעיניים .אבל לא נורא.

מר ישראל גל :

אני מצטער ,עד היום ,כל הפרויקטים פ ט רנו אותם אחד

לאחד.

מר מיכלס גיל :

פשוט ביזיון.

מר ישראל גל :

אני לא רוצה להקריא את המילים של ציזר ב  , 2013 -וכן

ב . 2010 -

מר איציק ציזר :

תקריא ,למה לא? לא הבאת אותם.

מר ישראל גל :

לא צריך .וכן ב  , 2 010 -תבדוק אותי ,כי הזיכרון שלי הוא

טוב ,מדוע לאשר את הפטורים למצלאווי ב  2013 -ומדוע ל אשר את הפטורים ב -
 2010למשהב .דרך אגב ,תמכתי .אני חייב להגיד.

מר מיכלס גיל :

תראה כמה כסף מוציאים על שילוט .מצלאווי לא הוציא

שלט אחד .פרויקט שמרוויח מיליונים ,אתה ויתרת להם ,ויתרת.
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מר ישראל גל :

אתם מפריעים ,אתם לא רוצים לשמוע את התשובות,

כנראה זה לא מעניין אתכם.

מר איציק ציזר :

איזה תשובות?

מר מיכלס ג יל :

איזה תשובות?

מר איציק ציזר :

איפה כתוב שצריך לתת לנו תשובות? לא כתוב שצריך

לתת תשובות .אנחנו רוצים דיון .אתה רוצה הצבעה ,תעשה הצבעה .מה אתה
רוצה?

מר ישראל גל :

סליחה .אני עכשיו מנמק .אתם תפריעו לי -

מר איציק ציזר :

לא כתוב שאתה צריך לנמק.

מר יש ראל גל :

אני מסביר.

מר איציק ציזר :

לא כתוב שצריך להסביר .לא כתוב אבל.

מר ישראל גל :

אבל אני מסביר.

מר איציק ציזר :

לא כתוב אבל .לא כתוב בפקודה.

מר ישראל גל :

גם אתה נתתי לך לבלבל את המוח שעות.

מר איציק ציזר :

לא ,לא ,לא .אתה אמרת שאני צריך לדבר .. .כתוב
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בפקודה שאני צריך לדבר.

מר ישראל גל :

כשתגמור לצעוק ולהתפרע ,אז אנחנו נמשיך.

מר איציק ציזר :

אתה לא צריך להצביע .אתה לא רוצה פגישה  -תגיד

שאתה לא רוצה פגישה.

מר ישראל גל :

ציזר ,תודיע לי מתי אתה..

מר איציק ציזר :

חבל על הזמן של כולם ,נו ברצי נות.

מר ישראל גל :

ציזר ,תודיע לי מתי אתה גומר להתפרע.

מר איציק ציזר :

אדוני ,מה הוא עושה עכשיו? ביקשתם מאיתנו לנאום,

נאמנו ,נתנו לך פה כמה דברים .הוא אמר שכנראה לא צריכה להות פגישה ,כי הוא
גילה שיש איזה נתון שכתוב בעמ'  12שאמרתי ולא היה  -כ ל הכבוד לו ,על זה
באמת צריכים לפסול את כל הסעיפים .עכשיו תגיד לי ,אחרי שאמרנו ,מה הנוהל
אומר שצריך לעשות? הצבעה ,לא הצבעה ,מה?

מר ישראל גל :

אני מסביר מדוע אין לבטל את ההחלטות שהתקבלו,

נקודה .נכון שזה לא לרוחך ,נכון שאתם מנסים בכל כוחכם לעצור את ההחלטות
שכבר התקבלו זה מכבר .אני מבין את זה מאוד .ואנחנו יודעים את זה ,נכון .אבל
ההחלטות האלה התקבלו .הם התקבלו לטובת העיר ,ותיכף אנחנו נעבור גם
לסעיפים הבאים ,שגם אותם אתם מנסים לתקוע .ולכן אני אומר ,בסיפור הזה,
שאלת גם לגבי הפטור מהשבחה של אאורה ,אנחנו פו ט רים את כל הפרויקט ים.
ממליצים דרך אגב ,אנחנו לא פוטרים ,אנחנו ממליצים לפטור ,כמו שנהגנו לאורך
כל הפרויקטים ,עם אותן אמות מידה .לא משתנים .אישור הגדלה עד  , 50%אין
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שום בעיה ,היה כאן הסבר מדויק .רק משום מה ,נוח לא להגיע .ואני רוצה שזה
יהיה רשום ,נוח לא להגיע לישיבות ,ואחר כך -

מר איציק ציזר :

אה ,לישיבות עכשיו? לישיבה התכוונת.

מר ישראל גל :

לישיבה.

מר איציק ציזר :

לישיבות ,הבנתי.

מר ישראל גל :

סליחה ,ציזר ,לך זה  2ישיבות .לא להגיע לישיבות.

ואחר כך לבוא באמתלה ולבקש דיון חוזר ולחכות שאולי אנחנו נמשיך להתדיין
ולא לקדם את ה עיר .אז אני עובר לסעיפים הבאים .אישור כרטיסי טיסה ,לא
לראשונה שאנחנו מאשררים את זה בדיעבד .זה לא פעם ראשונה ,לא פעם אחרונה.

מר איציק ציזר :

זאת אומרת ,שזה בסדר?

מר ישראל גל :

לא פעם אחרונה .אנחנו מאשררים את זה ,זה על פי

הנוהל ועל פי הנורמה .וככה נהגנו תמיד ,וככה אנחנו נמשיך לנהוג .לעניין הטענה
של ועדת הכספים ,ועדת הכספים ,היא ועדה שאני חייב להגיד ,שדווקא יו"ר
האופוזיציה ,שהוא חבר בה ,הוא בדרך כלל לא נוהג להגיע אליה .ואותם חברים,
הם אותם חברים בדיוק שמאשרים והם יושבים פה .ולא אחת ,בנושאים דחופים -

מר אי ציק ציזר :

 ...לא לכנס את הוועדה .שמעת ,גיל? אם אנחנו לא

באים ,אפשר לא לכנס את הוועדה.

מר ישראל גל :

לא אחת ,בנושאים דחופים ,אישרנו את הכל במועצת

העיר .זו לא הפעם הראשונה .ואכן ,כשאנחנו באים לבוא ולבחון ,בין טובת סגירת
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בריכת השחייה בסחבת ,כמו שמנסים עכשי ו חברי האופוזיציה לעשות ,ובין
הפעלתה בשיניים למען הציבור ,שאין לו כסף להגיע לבריכת השחייה .למען
הציבור הגדול שאין לו כסף לגו אקטיב .אנחנו בעניין הזה צריכים לפעול דחוף .אז
יפה ,הצלחתם לעכב את זה עוד חודש .וואלק ,הצלחתם לעכב את זה עוד חודש,
בזכות ה  46 -א' .אבל בואו לא נשכח ,אותן החלטות שהתקבלו בדיוק בעבר .בדיוק
בעבר .רק מקור ההלוואה כאן הוא שונה .זה לא כאן החלטות שלא ...מדובר על
אשרור בהחלטה.

מר איציק ציזר :

 8מיליון  ₪אישרנו בעברה?

מר ישראל גל :

 8מיליון  ,₪תקרא.

מר איציק ציזר :

מתי?

מר ישראל גל :

תקרא בעבר...

מר איציק ציזר :

תגיד לי מתי .אמרת ,אני לא זוכר .אין לי זיכרון כמוך.

מר ישראל גל :

אל תפריע לי.

מר איציק ציזר :

 8מיליון  ₪אישרנו?

מר ישראל גל :

 8מיליון  .₪חלק מתכנית ההתייעלות כבר מדובר הרבה

מאוד שים .תשאל את...

מר איציק ציזר :

תראה לי תכנית .אתה הראית לי תכנית? אין שום תכנית

פה אפילו.
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מר ישראל גל :

היית צריך להגיע לישיבה.

מר איציק ציזר :

בישיבה אין ,קראתי את הפרוטוקול ,שום תכנית לא

היתה.

מר ישראל גל :

אני חייב להגיד לך דבר אחד .אם היית מגיע לישיבה ,מר

ציזר ,והיית רוצה לבקש תכנית ,היו מציגים לך.

מר איציק ציזר :

אה ,ואתם לא רוצים לבקש תכנית? מועצת העיר מאשרת

 8מיליון  ₪בלי תכנית? ישראל ,אתה אלוף .תאמין לי ,אתה מנהל עירייה בלי
תכניות ,אתה קובע מתי תהיה פגישה ,מתי לא תהיה פגישה .כל הכבוד לך ,באמת.

מר ישראל גל :

מאחר ואתה רוצה לטרפד באמתלות כאלה ואחרות ,כמו

שאמרנו את פיתוחה של העיר ,את הנושא של הצלת בריכת השחייה ,חלק
מהתהליכים האלה והתרגילים האלה ,הם פתאום להגיד 'אין אישור דחוף' .עשרות
פעמים ,לא פעם אחת ,ציזר בעצמו ,בקדנציות שעבר ,וגם היום ,אישר דברים
דחופים .עשרו פעמים ,לא פעם אחת ,עשרות פעמים .אבל פה ,פתרום ועדת כספים,
דיון חוזר ,תהליך .רבותיי ,הדחיפות של הכספים האלה להצלת הבריכה היא
הכרחית ,ולכן העברנו את זה ישר למועצה .בלאו הכי אתה לא בא לוועדות כספים
 , any wayאז זה לא משנה .ולכן ,אני אומר ,אותו גוף עושה את הדברים האלה אחד
אחרי הש ני .כך אשרור מתן הלוואה לבריכה זה אשרור חוזר ,כך אישור ההלוואה
עם התנאים שלה ,ופתיחת תב"ר ,שזה הדבר שנובע מכך שזה לא דובר בעבר לצורך
העניין ואנחנו פותחים את התב"ר .אלה החלטות שאין לדון בהן מחדש .הן
החלטות עשויות ,ולכן אני שואל .מי שרוצה לפתוח את הדיונים הא לה להצבעה,
אני מבקש לאשר .מי בעד?
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מר מיכלס גיל :

רק רגע .אני מבקש ,עם כל הכבוד ,להפריד את

ההצבעות ,לפחות בין סעיף  3ב' לכל יתר הסעיפים .זה לא באותה הצעה .ואני רוצה
עוד פעם להפנות את תשומת לבך ,אני מבין שאתה לא רוצה לקיים -

מר ישראל גל :

הכל זה אותה משמעו ת.

מר מיכלס גיל :

סעיף  7בהצעה שלנו לפי  9א' אמר ,לאור האמור

ולהתנהגותו הבלתי חוקית של ראש העיר ,אשר פעל ברגל גסה וביריונית בניגוד
לחוק ובניגוד להנחיות היועץ המשפטי של העירייה ,יש לדון בהצעה המקורית ,בין
כדיון ראשון ובין כדיון חוזר בהתאם להוראות .לכן אני מבקש לדון ,להצביע על
זה...

מר ישראל גל :

גיל ,אתה יכול לבקש .אתה ... 46

מר מיכלס גיל :

אתה לא רוצה לקיים דיון.

גב' איילת דן:

מה אתה מפחד מדיון?

מר ישראל גל :

לא מפחד.

גב' איילת דן:

נו ,אז תקיימו דיון .מי שבעד שקיפות ,צריך לדון.

מר ישראל גל :

כ ל ה  4 6 -א' שלכם .מי בעד להביא את הסעיפים האלה

לדיון חוזר והצבעה כפי שהתבקש? מי בעד?

מר איציק ציזר :

אבל ההצעה שלך היא לא נכונה.
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גב' איילת דן:

זה לא בעד ולא בעד.

מר איציק ציזר :

הם כבר בסדר היום .זה מי לא.

מר ישראל גל :

אנחנו מתנגדים.

מר איציק ציזר :

אבל יצא פה תיקו  , 7 ; 7שנינו יודעים ,ולכן אנחנו נדון

בזה ,כי אתה לא יכול להוריד את זה מסדר היום.

מר ישראל גל :

לא ,לא ,לא.

מר איציק ציזר :

מה לעשות .אתה לא יכול להוריד את זה מסדר היום.

מר ישראל גל :

עוד לא הצלחת להבין.

מר איציק ציזר :

ב  7 ; 7 -ההצבעה ל א עוברת ,ולכן דנים בסדר היום.

מר מיכלס גיל :

אלון מהנהן בראש ,מה לעשות.

מר איציק ציזר :

נכון ,כי דנים בסדר היום.

מר ישראל גל :

תסביר לו שאם יש החלטה ...תסביר להם.

מר איציק ציזר :

אדוני אלון ,דנים בסדר היום .הוא רוצה להוריד את זה

מסדר היום .הוא צריך רוב ,אין לו רוב .עכשיו בוא נעשה הצבעה.

מר ישראל גל :

אלון ,הוא לא מבין מה זה סעיף . 46
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מר איציק ציזר :

מה לעשות ,הוא רוצה להוריד.

גב' איילת דן:

אתה היועץ המשפטי של כולנו ,אני מזכירה לך .של

כולם.
(מדברים ביחד)

מר ישראל גל :

רבותיי ,אני רוצה עכשיו ברצינות.

מר עמי כחלון :

בואו נצביע.

מר ישראל גל :

מי בעד ביטול ההחלטות מהישיבות הקודמות ולהביא

אותן לדיון חוזר ולשנותן? שירים את ידו ,נקודה .מי בעד?

מר גדי לייכטר :

גיל ,ציזר ,אתי ,איילת ,יהודה ,שי וליאת.

מר ישראל גל :

מי נגד?

מר גדי לייכטר :

נגד  ,נפתלי ,דאלי ,אלונה ,יעקובי ,עמי ,רון וישראל.

מר ישראל גל :

תודה רבה.

מר איציק ציזר :

לא ,לא ,לא .תיקו אדוני .זה לא יורד מסדר היום .הם

לא הצליחו להוריד את זה מסדר היום.
מר ישראל גל :

רבותיי ,יש החלטות .תסביר להם...

מר איציק ציזר :

לא ,לא ,לא .שיסב יר.
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מר ישראל גל :

הסתיימה הישיבה.

גב' איילת דן:

לא ,לא הסתיימה הישיבה.

מר איציק ציזר :

אלון ,תסביר .הם לא הצליחו להוריד.

עו"ד אלון רום :

הצעה שאומרת שאתם מבטלים או משנים החלטות

קודמות ,לא עברה ברוב -
מר איציק ציזר :

לא היתה הצעה כזאת .לא ,לא ,לא .באנו לסדר יום

כתוב.
עו"ד אלון רום :

זו המשמעות.

מר איציק ציזר :

לא ,לא ,לא .אנחנו לא הצענו את זה.

מר מיכלס גיל :

אנחנו ביקשנו לדון בהצעה ,לא דנתם בהצעה.

עו"ד אלון רום :

זו דעתי.

מר איציק ציזר :

אדוני ,יש  , 7 ; 7לא הצלחתם להוריד מסדר היום ,יש פה

סד ר יום.
מר ישראל גל :

כל טוב.

מר איציק ציזר :

ניפגש בבית המשפט.
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הצ בע ה :

ביטול ההחלטות מהישיבות הקודמות ולהביא אותן לדיון חוזר
ולשנותם.

בעד ( ) 7

איציק ציזר ,שי דבורה ,יהודה מעיין ,אתי כהן ,איילת דן ,גיל
מיכלס ,ליאת ארבל.

נגד ( ) 7

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

נמנע ( ) 0
החלטה :

נדחתה ההצעה לביטול ההחלטות מהישיבות הקודמות ולהביא אותן לד יון חוזר
ולשנותם.

סיום הישיבה !

_______________
ישראל גל
רא ש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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קובץ החלטות
.2

אישור התקשרות בין עיריית קרית אונו לבין ארקפה רשתות ( ) 1996
במסגרת מכרז פומבי מספר  , 6/2018להשכרת מבנה לבית קפה
בספורטק.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר התקשרות בין עיריית קרית אונו לבין ארקפה
רשתות (  ) 1996במסגרת מכרז פומבי מספר  , 6/2018להשכרת מבנה
לבית קפה בספורטק.

בעד

פה אחד.

לא השתתף בהצבעה ( ) 1

.4

שי דבורה

סעיף  - 46דיון חוזר:
א .הצעות לסדר:
 . 1תמרור ברח' יאנוש קורצ'ק  -הצעה של שי דבורה.
 . 2קיר אקוסטי  -הצעה של שי דבורה.
ב .סעיף  9א'  -הגרלת דירות בפרויקט בר יהודה.
ג .סעיף  9א'  -עתיד רח' לוי אשכול  -בקשה של ליאת ארבל ,גיל
מיכלס,

אתי כהן ,איילת דן ,יהודה מעיין ,איציק ציזר.
ד.

אישור הגדלה עד  50%לחוזר מס'  311/17עם הקבלן לבניית תוספת
כיתות לבי"ס ניר.

ה.

אישור השתתפות בכרטיסי טיסה לשני מורים מלווים לנסיעת משלחת
תלמידי בן צב י לקרייס אופנבך בין התאריכים  . 4-8/5/2018לע ינב חביב
אסא ת.ז 034024968 .ונעמה אור כהן ת.ז , 300943545 .בעלות של כ -
 380$לכל אחד.

ו.

אישור הגדלת תב"ר נגישות מוסדות חינוך (  ) 3017ב  1 -מיליון .₪

ז.

אשרור מתן הלוואה למרכז הספורט ובריאות קרית אונו בע"מ ע"ס 8
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מיליון .₪
ח.

אישור נטילת הלוואה מבנק דקסיה ע"ס  8מיליון  ,₪ז"פ  15שנה עם
אופציה לגרייס בריבית פרים  34 . 0 -לטובת הלוואה לבריכת השחייה.

ט.

אישור תב"ר הלוואה לבריכת השחייה ע"ס  8מיליון  ,₪מקור מימון -
בנקים.

הצ בע ה:

ביטול ההחלטות מהישיבות הקודמות ולהביא אותן לדיון חוזר
ולשנותם.

בעד ( ) 7

איציק ציזר ,שי דבורה ,יהודה מעיין ,אתי כהן ,איילת דן ,גיל
מיכלס ,ליאת ארבל.

נגד ( ) 7

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

נמנע ( ) 0
החלטה :

נדחתה ההצעה לביטול ההחלטות מהישיבות הקודמות ולהביא אותן לדיון חוזר
ולשנותם.

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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