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 על סדר היום:

 
 .העיר ראש דיווח .1

  :ותתשאיל .2

 .ציזר איציק של שאילתא – שלישית חטיבה מרבד . א

 . ציזר איציק של שאילתא – עניינים לניגוד חשש . ב

 : לסדר הצעות .3

, כהן אתי, דן איילת, ציזר איציק של בקשה – המים מגדל תאורה א. 

 . מיכלס גיל, ארבל ליאת, מעיין יהודה

  .ציזר איציק של בקשה -אונו בקריית עגורנים ב.

)א( בצו על שטח הקרוי  13לשר האוצר להכריז על פי סעיף  להמליץ אישור .4

 פי על ולשנות אונו קריית מקומי תכנון מרחב כעל "מסלול הטנקים" 

,אונו קריית מקומי מרחב גבול )א(16סעיף שלא יינתן טופס אכלוס  יובהר 

 ראישוו ובשטחים אלו בטרם העברתם לתחום המוניציפאלי של קריית אונ

לשר הפנים ולשר האוצר על הסדרת הגבול בין אור יהודה לקריית  המליץל

 לבקשת רמ"י.  בהתאםאונו בתכנית צומת סביון 

,   ביןהסכם  אישור .5  שכונת 508-0255349"ע תברמ"י לבין עיריית קריית אונו

 צומת סביון.

בקשה של גב' ליאת ארבל לדון בניגוד עניינים של ציזר  בנושא דיון .6

 ת משנה לתכנון ובניה. כחבר בועד והשתתפותו

 ,מים תאגיד ר"ליו העיר' ר כהונת אישור –' א46 סעיף לפי חזור לדיון בקשה .7

 איציק, מעיין יהודה, דן איילת, כהן אתי, מיכל גיל, ארבל ליאת של בקשה

 . ציזר

 . אונו קריית לעיריית אליוף נריה בין גישור הסכם אישור .8

 .ח"אש 700 ס"ע גמלאים מורים למועדון במבנה גמר עבודת ר"תב אישור .9

 עבור) הפיס מפעל ממקורות מליון 3 ס"ע ד"מרב( 3087) ר"תב הגדלת אישור .10

  (. ומחשוב ריהוט 
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 . ח"אש 350 ס"ע ורשה ס"ביה( 2223) ר"תב הגדלת אישור .11

 . ח"אש 627 ס"ע( 2368) הצופים מבנה ר"תב הגדלת אישור .12

 35% עד( ניקיון' חב) דינמיקה חברת עם התקשרות חוזה הגדלת ראישו .13

 . המקורי מהחוזה

 עבור המקורי חוזההמ 50% עד צמנטק גלובל עם קבלן חוזה הגדלת אישור .14

 .לצופים נוספת קומה בניית

 .  השחייה בריכת בדירקטוריון נציגים החלפת .15

 הגביה באגף קהל ותישר מחלקת מנהלת, כהן לאיילה אישי חוזה אישור .16

 .הפנים משרד לאישור בכפוף ל"מנכ משכר 40%-30%

 .שונות .17
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 ... אין פה יועץ משפטי.   :מר ישראל גל 

 

   טוב, דיווח אתה יכול להתחיל עד שהוא יבוא.   :מר גדי לייכטר

 

יועץ משפטי פעם שעברה.   :איציק ציזרמר   אמרת שלא צריך 

 

 בסדר.   :מר גדי לייכטר

 

 אם אין בעיה, אני מתחיל. לא, אני מוכן, אין בעיה.   :מר ישראל גל

 

 אתה אמרת את זה לפרוטוקול.   :איציק ציזרמר 

 

  -סליחה, אם זה מקובל עליכם, אני  :מר ישראל גל

 

.   :איציק ציזרמר   לא, זה לא מקובל, בגלל זה קמנו ועזבנו

 

  לא. מקובל או לא מקובל?  :מר ישראל גל

 

 לא, קמנו ועזבנו בגלל זה.   :איציק ציזרמר 

 

 שאני אבדוק איפה הוא? אז אתם רוצים   :מר ישראל גל

 

לא, אני רוצה רק שתגיד לנו את האמת, אם צריך או לא   :איציק ציזרמר 

 צריך יועץ משפטי. 

 

 אני סבור שלא, אבל אני מכבד אותך.   :מר ישראל גל
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 הבנתי.   :איציק ציזרמר 

 

 זג, זה לא קורה. -ואם אתה משנה את דעתך כזיג  :ישראל גל מר

 

בוא אני אקרא לך את החוק, אם אתה רוצה. אתה רוצה   :איציק ציזרמר 

 שאני אקרא לך את החוק?

 

 אתה לא צריך.   :מר ישראל גל

 

כי אני בדקתי, למרות שאמרת שתשלח לי ספרים ולא   :איציק ציזרמר 

 . שלחת ספרים. גדי, לא שלחת

 

ציזר,תהיה רגוע, אנחנו עוד לא התחלנו את הישיבה. עוד   :מר ישראל גל

 מעט... 

 

 הספר בהדפסה.   :מיכלס גילמר 

 

 הספר בהדפסה, נכון גדי? הוא ביקש ממך לשלוח לנו.   :איציק ציזרמר 

 

 איזה ספר?   :מר גדי לייכטר

 

 ספר פקודת העיריות החדש.   :איציק ציזרמר 

 

 למה, אין לך?   :מר גדי לייכטר

 

 אין לי.   :איציק ציזרמר 
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.  :מר גדי לייכטר  החדש..

 

 , זה בסדר? 2003-יש לי מ  :איציק ציזרמר 

 

 איפה אלון? תתקשר. בוא נראה איפה הוא.   :מר ישראל גל

 

יועץ משפטי אמור להיות מזומן. הוא לא חייב   :מר גדי לייכטר קודם כל, 

 מזומן. להיות נוכח, הוא אמור להיות 

 

יודע.   :איציק ציזרמר   אני לא 

 

 אני אומר לך.   :מר גדי לייכטר

 

 אני הלכתי וקראתי וכתוב הזמנות חובה.   :איציק ציזרמר 

 

 הזמנות כן. מי שחייב להיות.   :מר גדי לייכטר

 

 כתוב הזמנה, לא חייב לבוא.   :מיכלס גילמר 

 

 ח חייב להיות גזבר. לא חייב לבוא, זה הזמנה. נוכ  :מר גדי לייכטר

 

היועץ המשפטי לרשות  -ידידי, כתוב הזמנות חובה   :איציק ציזרמר 

 המקומית יוזמן לישיבות המועצה. 

 

 יוזמן, לא כתוב שהוא חייב להתייצב.   :מר גדי לייכטר

 

 אז איפה כתוב שהוא לא חייב להיות?   :איציק ציזרמר 
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 ם הוא בא, זה שיקול שלו. אאתה חייב להזמין אותו.   :מר גדי לייכטר

 

 אז אם ככה, אז אפשר להתחיל לפי מה שאתה טוען.   :איציק ציזרמר 

 

.   :מר גדי לייכטר  נכון

 

 אני רק רוצה לשמוע את זה ממנו.   :איציק ציזרמר 

 

 ממי? מאלון?   :מר גדי לייכטר

 

 מהיועץ המשפטי.   :איציק ציזרמר 

 

 בפעם הקודמת. אלון אמר לך את זה  :מר גדי לייכטר

 

לא, אלון לא אמרת בפעם הקודמת, כי הוא לא היה   :איציק ציזרמר 

 בפעם הקודמת. 

 

 הנה הוא, הנה הוא.   :מר גדי לייכטר

 

 אתה יכול לשאול אותו.   :נפתלי כהןמר 

 

יגיד.   :איציק ציזרמר   עכשיו הוא 
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 .העיר ראש דיווח .1

 

דיווח . 66/18מועצת העיר  אני מתכבד לפתוח את ישיבת  :מר ישראל גל

ראש, אתי לפניי, מאחר ואת ביקשת לדווח על הסיפור של המשלחת לפולין. אז את 

 נכנסת על הדיווח שלי, את מוזמנת לפתוח ולדווח, ואחר כך אני אמשיך בדיווח. 

 

אני רוצה להגיד שיצאתי למסע לפולין בצל החוק   גב' אתי כהן:

גם כאן היה דיון לגבי חשיבות או אי חשיבות, הפולני. וגם לפני החוק הפולני ו

אחרי שחזרתי משם, אני רוצה להגיד שזה היה לי צירוף חבר מועצת עיר למסע. 

זכות שהיתה לי להצטרף אליו. הממש מודה על -מסע ממש עוצמתי, ואני ממש

לדעתי, חזרתי משם עם כמה תובנות, שאני דווקא רוצה להגיד שכן חשוב לשלוח 

גם בגלל שהמשלחת מקרית אונו היא אחת מהמשלחות, אני רוצה חבר מועצה. 

להגיד הכי גדולות שיוצאות בכלל, או הכי גדולה שיוצאת. ואני חושבת שמן הראוי 

 שמשלחת כזאת גדולה כן יהיה נציג ציבור שיצטרף אליה. 

אני חושבת שחבר מועצה שמצטרף, כמו שהוא מקבל את הזכות, הוא צריך גם 

במה שתהיה לו לתת. ואפשר לחשוב על כמה אפשרויות, או במהלך לקבל איזושהי 

המסע, לשלב אותו באיזושהי דרך, או אולי אפילו בטקס העירוני שעושים אחר כך, 

יוכל לתת מרשמיו. אבל אני חושבת ש באמת, כמו שיש את  שאותו חבר מועצה 

יוכל להחז יר לעיר. הזכות והוא מצטרף, אז באמת לתת לו גם איזושהי במה שהוא 

אני חושב דבר נוסף, שדברים שרואים משם, לא רואים מכאן. ואחרי שהייתי שם, 

אם יעלה שוב הנושא הזה, ואולי אפילו יגיע לפתחה של המועצה, האם בכלל צריך 

 ם המסעות האלה או לא צריך להמשיך עם המסעות. להמשיך ע

ות, ולא רק לקבל אני חושבת שחבר מועצה שמגיע לשם, יכול להגיע לתובנות אחר

את האינפורמציה מתקשורת או מכל השיח הציבורי שנעשה מסביב. אז באמת 

 תודה רבה, ואני מרגישה שזאת ממש היתה לי זכות, תודה.

 

אני רוצה להגיד תודה רבה לכם, על ההשתתפות במסע.   :מר ישראל גל
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תרשמנו אני חושבת שהיית חלק בכלל מקבוצה איכותית ביותר של הורים, אנחנו ה

מכך מאוד שמדובר בקבוצה איכותית של הורים, שנכנסה והתלכדה, והיתה ביחד. 

אני חושב שהרשמים בטיול הזה, במיוחד בשל הקור העז, זה היה קור נוראי, זה ו

מאוד, שכל פעם מעוררים לנו את סימני השאלה, ואת -מאוד-רשמים חזקים מאוד

לא לעשות את המסע בחורף השאלות האם לעשות את המסע בחורף הזה או אם 

. יש כאלה שטוענים שזה צריך להיות בחורף,  הזה. זה התהליכים, ואנחנו תמיד..

וזו חוויה קשה. ויחד עם זאת, מצד שני, מצמצמים  כדי שירגישו את המציאות 

טקסים, הטקסים נהיו יותר קצרים? יש יותר לחץ סביב העניין הזה. אבל מסתבר 

יודע. הם שרדו את זה והם עשו את שהילדים שורדים. הילדים ש ורדים, רון, אתה 

זה יפה. אז קודם כל תודה רבה לך על ההשתתפות, מובן מאליו שאנחנו נמשיך 

במסורת הזאת, כי זו חשיפה טובה, ואני חושב שזה גם נותן איזו נוכחות, ובהחלט 

 צריכים לחשוב על שילוב של חברי המועצה שיוצאים גם בחלק מהטקסים. 

 

משלחת של הילדים, יש לך אבל כמתבוננת מהצד על ה  ון מלכה:רמר 

להעיר עליהם? מבחינת הארגון של בית הספר, המשלחת הגדולה של  הערות איזה

 , המענה והשרות שההורים מקבלים?הילדים

 

הארגון היה, שוב, ממה שהיה לנו את האינטראקציה   גב' אתי כהן:

ה היה מאורגן. חיכו להם עם מרקים מול הילדים, הארגון היה למופת. ממש, ז

ם בכל דרך אפשרית, הביאו ערימת שקיות כדי שהם ישימו בין חכמים, ופינקו אות

הנעליים לגרביים וכל הזמן מאוד דאגו להם. וזה היה נפלא, זה היה מאוד קשוב, 

כמו שישראל גל אמר. אם היתה בעיה של קור שתקפה את כל האזור, זה גרם לזה 

לעשות שינויים, אז התארגנו לזה ברגע האחרון ועשו את זה מאוד  שאם היה צריך

טוב. אני ציינתי בהערות שלי, וגם יצא לי לדבר עם ציפי, שבאמת צריך להכניס 

לסדר היום של הלימודים גם את יהדות אלג'יר וגם את יהדות לוב וגם את יהדות 

על כל גווניו גם סלוניקי. כלומר, להתמקד באמת, להביא את כל הפסיפס הישראל 

בנושא הזה. אני חושבת שבאמת, גם הארגון וגם כל הדברים מסביב, היו ממש 
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 למופת. 

 אבל לא אחד על חשבון השני. בנוסף.   :מר יעקובי ירון

אבל במקביל באמת לא אחד על חשבון השני, ממש לא.   גב' אתי כהן:

  -להביא את כל ה

החצי השני, כי אנחנו היינו טוב, אז אני אדווח את   :מר ישראל גל

אני חייב להגיד שאני התרשמתי. אגב, באירוח אירחו משלחת ביוון ביוהנינה. 

אותנו בצורה יוצאת מן הכלל. היתה גם שרת התרבות שהיתה שם ואירחה אותנו. 

היו מפגשים עם ראשי המחוז ועם כל הנהלת העיר וכל מועצת העיר. והיה טקס 

ני חייב להגיד שכל חברי הבית היו בישיבה, גם ם, שאמאוד מרשים שנכחנו ש-מאוד

 האופוזיציה וגם הקואליציה, וכולם בירכו. על הקשרים האלה. 

 

 אז יש לנו מה ללמוד.   :מיכלס גילמר 

 

נכון, דרך אגב. זה גם מצולם. אני יכול לשלוח לך לראות   :מר ישראל גל

 איך התנהגו חברי האופוזיציה.

 

 באיחור שבוע, אבל שמעתי חוויות.  אמנם  :מיכלס גילמר 

 

מאוד מרשים. היוונים זה אנשים -מאודהיה אירוח   :מר ישראל גל

מאוד -חמים, שדומים לנו בצורה בלתי רגילה ורוצים לפתח את הקשרים. מאוד

מעוניינים להיות בקשרים עם ישראל, הם מאמינים שקשרים עם ישראל בסופו של 

יועילו להם כלכלית. גם לה ם עצמם. האזור הוא אזור מדהים הוא נמצא על דבר 

 110,000ידי עמק הזגורי, לא רחוק ממטאורה, קרוב לאזור של קורפו. עיירה של 

תושבים, עם מה שנקרא היסטוריה יהודית ארוכת שנים. זה הקהילה היהודית 

מאוד קטנה של כמה עשרות -הוותיקה ביותר ביוון. עדיין יש שם קהילה מאוד

להן חשוב מאוד הקשר עם ישראל. וזאת עיר שהיא עיר בהתפתחות  משפחות, שגם

סטודנטים, יש שם קבוצות ספורט מצוינות.  25,000אדירה, יש בה אוניברסיטה עם 
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ולעניין זה אנחנו מקווים מאוד שאכן הקשרים יתפתחו איתם. מקווים מאוד 

 שהקשרים יתפתחו איתם. ואנחנו חושבים שיתחיל משא ומתן. 

את ליאור, הנציג שיצר איתה קשרים, ד"ר ליאור שחר. הוא עומד בקשר היה כאן 

ויעלו רעיונות, ואנחנו נביא אותם, ואני מקווה שייצא. בכלל, הנהירה  שוטף איתם, 

לישראל היא נהירה גדולה, אני חייב להגיד שיש לנו הזכות לחדש את הקשרים עם 

נ 25-. ושנה שהיתה כאן דממת אלחוט מלאה 25העיר דרכטן אחרי  כח פה שנה שלא 

בני נוער, שהתארחו פה אצלנו, ירון אירח  40איש. היתה כאן השבוע קבוצת נוער, 

אותם בצוללת האדומה. מפגש מרגש היה בין בני הנוער שלנו לבני הנוער שם, 

מבוגרים לקרית אונו מדרכטן. אני חושב שהמעמד  30ועכשיו יבואו השבוע עוד 

 לך ועולה, ואנשים מחדשים את הקשרים. המדיני של מדינת ישראל הו

כנס גדול מאוד של מרכז השלטון המקומי, שראשי הרשויות מדורמגן ומיוון היה 

היו פה בארץ כשבוע, והיו בכנסים ובהרצאות. מה שנקרא, יש אהדה לעיר ויש 

רק לתיכון ולחטיבה פריחה. והבשורה הטובה. שאחרי הרבה זמן שהיו קשרים נניח 

עה משלחת מגרמניה בחודש אפריל עם מנהלת בית ספר מקרייס אחת, אז מגי

נצא אופנבך שמאוד מעוניינת לעשות גם קשרים עם החטיבה השנייה. ואנחנו 

מאוזנים, שאף אחד לא ירגיש מקופח. הפרויקטים בין בתי הספר עובדים בצורה 

 בלתי רגילה, ואנחנו יכולים לברך על כך. כל מה שמתנהל בלעדינו ואנחנו רק

 ,-מסייעים

 

 צריך עוד.   גב' איילת דן:

 

בחטיבה השלישית גם נדאג, בחטיבה השלישית יהיה   :מר ישראל גל

מיוון. אז אני אומר, שז"ר יקבלו אותם באהבה והם חיכו לזה, וזו בשורה טובה, 

ובסוף אפריל הם מגיעים לפה, ויהיו שיחות, ואני מקווה שיהיו מועילות ואנחנו 

שותפים גם בין חטיבת שז"ר, ככה שגם לתיכון בן צבי יש נראה פרויקטים מ

לברך קשרים טובים, גם לחט"ב בן צבי, וגם לחט"ב שזר, עם הערים התאומות, ויש 

על כך. מי שיודע, התובעת שלי יצאה לחופשת לידה. מי שמחליף אותה כתובע 
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 עירוני זה עו"ד אפי יצחקי, הוא התובע העירוני. עד כאן בדיווח. 

 

בישיבה  אפשר לקבל תשובה על הייעוץ המשפטי? אלון,  :יציק ציזראמר 

 -דברים: אחד  2שעברה לא נכחת, ואנחנו שאלנו האם זה חובה או לא. נאמרו לנו 

ול להחליף אותך. אנחנו שאלנו, לא דני שווץ יכ אם זה חובה, -שזה לא חובה, שנית 

 קיבלנו תשובות. הבטיחו לנו ספר, לא שלחו לנו ספר. 

 

קודם כל, אני הייתי בחופשה. כמובן שבהיעדרי באופן   :עו"ד אלון רום

טבעי, בדרך כלל שלי התובעת העירונית וסגניתי, היא באופן טבעי צריכה להחליף 

אותי. אלא מא, היא היתה בחופשת לידה. אין מניעה שעו"ד שעובד איתנו, שהוא 

יופי, כישורים המתאימים ריטיינר שלנו, שאני ממנה אותו לצורך זה, ויש לו את ה

וכאשר אני הייתי איתו בקשר טלפוני באונליין. אז ייאמר כן, למרות מרחק 

השעות, ייאמר שזה מה שתוכנן, ואני לא רואה בזה מניעה. לשאלה היותר 

ספציפית, האם אפשר או אי אפשר, הייתי אומר שלשון פקודת העיריות מדברת על 

ת אומרת, לכאורה אין חובה אבסולוטית כך שיוזמן לישיבות מועצת העיר. זא

שיהיה. הייתי אומרת שמפאת כבוד האירוע, ואם רוצים זאת חברי מועצת העיר, 

יש לעשות כמעט כל דבר שאפשרי כדי למלא את המאוויים האלה בנוכחות. אבל 

יופיע מטעמי, כאשר איננה אותה  ככלל, לא רואה פסול בכך שעו"ד בנסיבות האלה 

 א על פי דין יכולה להופיע. ממלאת מקום שהי

 

אז לפי מה שאתה אומר, שכתוב חובת הזמנה ולא כתוב   :מיכלס גילמר 

  -חובת השתתפות

אני חושב שעניתי בצורה מאוד מדויקת. זאת אומרת, לא   :עו"ד אלון רום

יועץ משפטי בפניהם,  אמרתי שאין משמעות לכך שרוצים חברי מועצה שיופיע 

רק על הפקודה ולחפש נוסח ות אמיתית. ואני לא מסתכל בעיניי זה דבר בחשיב

מדוע אפשר לקיים את הישיבה. אם חברי מועצה רוצים שיהיה נוכח עו"ד ורוצים 

שאלה של חוק, מבחינתי חובה שיהיה עו"ד. אמרתי שמילאתי את הדרישה הזאת 
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בנסיבות האלה באופן המיטבי שיכולתי. ואני מצר אם משהו לא ענה על רצונכם. 

 אבל זו השאיפה שלי, שתמיד יהיה. 

 לא יכולנו בלעדיך.   :איציק ציזרמר 

 

 קיבלתם את התשובה, אפשר להמשיך לשאילתות?   :מר ישראל גל

 

.   :איציק ציזרמר   את התשובה הזאת כן

 

 בסדר, תודה.   :מר ישראל גל

 

  :ותשאילת .2

 .ציזר איציק של שאילתא – שלישית חטיבה מרבד . א

 

הסבת המבנה.  -מרב"ד חטיבה שלישית  -שאילתות   :אל גלמר ישר

-התשובה היא הסבת המבנה לחטיבת הביניים אושרה בישיבת רשות רישוי  ב

 . 14.11.17-. היתר למבנה יוצא ב23.7.17

 

 ... רשות רישוי?   :איציק ציזרמר 

 

, כל מבני 101בוודאי, בוודאי. תלמד את חוק תיגון   :מר ישראל גל

אתה גם אישרת את זה להזכירך עברו לרשויות רישוי. יתרה מכך, הציבור 

 בשאילתא הקודמת שקיבלת תשובה בישיבה צמודה לרשות רישוי במועצת העיר. 

 

.   :איציק ציזרמר  . .  מה הקשר בין

 

אני אומר זה הוצג, המרב"ד והכל. רק להשכלה כללית   :מר ישראל גל

 אני מוסיף. תודה. שאילתא זה לא דיון. 



 ואונ-עיריית קרית

 12.3.18מיום  18/66ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 15 

 

 בשאילתא דרך אגב השואל יכול לשאול שאלה, כתוב.   :איציק ציזרמר 

 

 ציזר, אני יודע שקשה לך מאוד.   :מר ישראל גל

 

 הוא צודק.   :שי דבורהמר 

 

 שמה?   :מר ישראל גל

 

 שהוא יכול לשאול שאלה.   :שי דבורהמר 

 

הוא יכול לשאול שאלה.שאלה על שאלה. תשאל את   :מיכלס גילמר 

 אלון, אנחנו צודקים?  אלון.

 

 ישראל, שישאל.   :עמי כחלוןמר 

 

 שאל, בבקשה. אתה רוצה לשאול? הנה, בבקשה.   :מר ישראל גל

 

.   :איציק ציזרמר  .  אמרת לי שכל מבנה ציבור.

 

מספיק רשות רישוי, כל מבנה ציבור באשר הוא,  -כן. א'   :מר ישראל גל

 היום לפי החוק החדש. 

 

. בלי קשר לציבורי, פרטי. כ  גב' אנדה בר:  ל מבנה שאין בו..

 

וגם  101ז שאנחנו לפי תיקון בכלל, רשות רישוי, מא  :מר ישראל גל

 ועדה מוסמכת, יש לה הרבה יותר סמכויות ממה שהיה בעבר. 



 ואונ-עיריית קרית

 12.3.18מיום  18/66ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 16 

 

 . ציזר איציק של שאילתא – עניינים לניגוד חשש . ב

 

אילתא שהגיש אנחנו עוברים לחשש לניגוד עניינים, ש  :מר ישראל גל

אגב, זו פעם שנייה. עונה נפתלי כהן תשובה לשאילתא של איציק ציזר לנפתלי כהן. 

איציק ציזר. הופתעתי לקבל בשנית את שאלתו של מר ציזר. תמוה בעיניי שדווקא 

איש אשר לא בחל בשום אמצעים בעבר כאשר ניסה להכניס חברה בה עבד בתפקיד 

בנה בביתו ללא היתר, ובנוסף, ממשפט עם בכיר לעבוד עם העירייה, אדם אשר 

חברת מועצה אחרת עולה שאמרה את דעתה על ניגוד העניינים של חבר המועצה 

איציק ציזר, והביעה את מורת רוחה על כך בבית משפט, ובית המשפט אף קיבל את 

טענותיה, מעז ציזר ושואל שאלות מסוג זה. מוטב למר ציזר שיבדוק בציציותיו או 

ויבדוק היטב את ניגוד ענייניו בטרם הוא בא לשאול שאלות, אדם במעשיו, 

המקפיד יתר על הצבעותיו ועל תפקודו כחבר מועצה בפרט בכל האמור לניגוד 

 עניינים. על החתום, נפתלי כהן. 

 

כן או לא?  -לא קיבלתי תשובה לשאלה הפשוטה  -אחד   :איציק ציזרמר 

 פעמים שיקרת.  3 מים שיקרת בתשובתך, נפתלי.פע 3 -שנית 

 

 זה כבר לא אלה, זו כבר הכפשה.   :מר ישראל גל

 

פעמים בשקר,  3כן או לא? לא קיבלתי הוא הכפיש פה   :איציק ציזרמר 

 ..  ואנחנו.

 

 מר ציזר, אתה לא צריך להתרגז.   :מר ישראל גל

 

תענה לי על השאלה. האם הוא בניגוד עניינים, כן או   :איציק ציזרמר 

 שאל אותי מי אני, כן או לא? פעם שנייה. לא? לא שי
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מר ציזר, תקשיב. מאחר ואדוני כנראה סובל מהבנת   :מר ישראל גל

הנקרא, אז אני אקריא לך שוב. . הופתעתי לקבל בשנית את שאלתו של מר ציזר. 

 זאת אומרת, שבראשונה כבר קיבלת תשובה. 

 

 לא נכון, לא קיבלתי.   :איציק ציזרמר 

 

 בוודאי.   :למר ישראל ג

 

 תקרא את התשובה שלכם.   :איציק ציזרמר 

 

 בראשונה, שהוא לא בניגוד עניינים. אז זה הכל.   :מר ישראל גל

 

 ממש לא, ממש לא.   :איציק ציזרמר 

 

 תהיה בריא.   :מר ישראל גל

 

 ממש לא.   :איציק ציזרמר 

 

 שלא, שהוא לא ביגוד עניינים.   :מר ישראל גל

 

 אדוני, הנה התשובה שלו של הראשונה.   :ראיציק ציזמר 

 

 מר ציזר, זה לא דיון.   :מר ישראל גל

 

.   :איציק ציזרמר   אני מקריא לך אותו

 

.   :מר ישראל גל  תקריא וזהו

 

'  :איציק ציזרמר  אין לי כל קשר אם חברת אאורה, ואינני ענה נפתלי 

 . 'נמצא בניגוד עניינים איתה
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 צא. אינני נמ  :מר ישראל גל

 

זו לא השאלה של השאילתא הזאת. שאלתי שאלה   :איציק ציזרמר 

 אחרת.

 

 מר ציזר, קיבלת, קיבלת.   :מר ישראל גל

 

 לא קיבלתי תשובה לשאלה הזאת, ידידי.   :איציק ציזרמר 

 

 שאלת שאלה. מר ציזר, תקשיב, אתה לא תו תקן.   :מר ישראל גל

 

 לא קיבלתי תשובה.   :איציק ציזרמר 

 

.   :ישראל גל מר  מר ציזר, הסברתי לך, אתה לא תו תקן

 

 קיבלתי תשובה עליי. שאלתי שאלה.   :איציק ציזרמר 

 

עוד מעט אתה תצטרך לענות להרבה מאוד שאלות לגבי   :מר ישראל גל

 ניגוד העניינים שלך. 

 

 אנחנו נדבר אליו בשמחה.   :איציק ציזרמר 

 

ת הרבה מאוד שאלות, עם כל זה הכל. ואתה תצטרך לת  :מר ישראל גל

 הדברים שאתה מסתיר. 

 

ותשובות אני אתן, לא שאלות. וגם הרבה שאלות תקבל,   :איציק ציזרמר 

 מבטיח לך. 

 

כן. ונשמע אותך מה אתה אומר על הבג"צים ועל   :מר ישראל גל

 הפסיקות. 

 

 כולכם תהיו מופתעים פה.   :איציק ציזרמר 

 

יודעואנחנו מאוד   :מר ישראל גל   -נשמח לשמוע, אתה 
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 אלון, יש תשובה לשאלה ששאלתי?  :איציק ציזרמר 

 

אל תענה לו יותר. אדוני, עם כל הכבוד, מר ציזר שואל   :מר ישראל גל

 שאלות, מקבל תשובות. 

 

 אבל לא קיבלתי תשובה.   :איציק ציזרמר 

 

 הטובל שרץ בידו.  -אני אוסיף על מה שכתב ציזר   :מר ישראל גל

 

 הבנתי.   :איציק ציזרר מ

 

 ושלום עליכם.   :מר ישראל גל

 

 ואין תשובה לשאילתא.   :איציק ציזרמר 

 

 קיבלת תשובה.   :מר ישראל גל

 

 אין תשובה.   :איציק ציזרמר 

 

 קיבלת.   :מר ישראל גל

 

.   :איציק ציזרמר  ', ולא כתוב 'לא'  לא כתוב 'כן

 

 נים', נקודה. כתבת 'איננו בניגוד עניי  :מר ישראל גל

 

אבל לא זה שאלתי אותו. לא שאלתי אם הוא בניגוד   :איציק ציזרמר 
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 עניינים, שאלתי אם יש לו שם דירה לו או לקרוב משפחה. 

 

.   :מר ישראל גל .  ציזר, הטובל שרץ בידו, לא.

 

 שאלתי רק שאלה אחרת, תענה על השאלה.   :איציק ציזרמר 

 

עוברים להצעה לסדר. הטוב שרץ אתה רוצה, אנחנו   :מר ישראל גל

 בידו, גמרנו. 

 

 אתה יכול להגיד שאתה לא רוצה לענות.   :איציק ציזרמר 

 

 מר ציזר,מר ציזר.   :מר ישראל גל

 

 זכותך המלאה, לא ענית תשובה.   :איציק ציזרמר 

 

 הוא ענה לך מצוין. מר ציזר.   :מר ישראל גל

 

 י. לא ענית תשובה. תגיד אין לי, תגיש יש ל  :איציק ציזרמר 

 

מר ציזר, שלום. כשהוא אומר לך שהוא לא בניגוד   :מר ישראל גל

 עניינים, לך תלמד מה זה. 

 

 הכל בסדר.   :איציק ציזרמר 

 

.   :מר ישראל גל הוא לא צריך לתת לך דין וחשבון, אתה לא תו תקן

 קודם כל, תתנהל כתו תקן. 
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 ה ששאלתי. הוא צריך לענות על השאל  :איציק ציזרמר 

 

 לא, לא, לא. מר ציזר, תתחיל להתנהג כתו תקן.   :מר ישראל גל

 

 יש תשובה של כן ויש תשובה שלא.   :איציק ציזרמר 

 

מר ציזר, אתה יכול להתנהג כבריונות כמה שאתה רוצה,   :מר ישראל גל

 להפריע בבריונות. 

 

 אני בריון?   :איציק ציזרמר 

 

 כן, כן.   :מר ישראל גל

 

 אתה קורא לי בריון?   :איציק ציזר מר

 

לא, אני לא קראתי. אתה מתנהג בבריונות. אתה מפריע,   :מר ישראל גל

 אתה משתולל. 

 

 אני מפריע? אתה לא עונה.   :איציק ציזרמר 

 

 אתה עצבני. תהיה רגוע, תהיה רגוע.   :מר ישראל גל

 

 אני משתולל? על מי השתוללתי?  :איציק ציזרמר 

 

 להביא לך כוס מים?   :גל מר ישראל

 

תשובה לא הבנתי. אני אשמח שתביא לי כוס מים.   :איציק ציזרמר 
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 נתתם. 

 

 תודה רבה. קיבלת תשובה.   :מר ישראל גל

 

 תשובה לא נתתם.   :איציק ציזרמר 

 

 קיבלת תשובה.   :מר ישראל גל

 

 תשובה לא נתתם.   :איציק ציזרמר 

 

שקרים קיבלנו. הוא כשהוא עצבני  3 יאללה, שלום. רק  :מר ישראל גל

 ..  אז הוא.

 

 : לסדר הצעות .3

, כהן אתי, דן איילת, ציזר איציק של בקשה – המים מגדל תאורה א. 

 . מיכלס גיל, ארבל ליאת, מעיין יהודה

 

 כן, מר ציזר, בבקשה, מגדל המים.   :מר ישראל גל

 

 עכשיו נראה איזה תשובות יהיו לך.   :איציק ציזרמר 

 

 אני לא צריך לתת לך שום תשובות.   :מר ישראל גל

 

 נכון. יכול להיות.   :איציק ציזרמר 

 

 אתה לא תו תקן.   :מר ישראל גל
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 נכון, אתה צוק.   :איציק ציזרמר 

 

 קודם כל תסתכל בציציותיך.   :מר ישראל גל

 

 אתה צודק, אתה צודק. עכשיו נראה את תו התקן שלך.   :איציק ציזרמר 

 

 אתה תקבל בדיוק תשובה.   :ישראל גלמר 

 

שופץ מגדל המים והותקנה עליו מערכת  2017בסוף שנת   :איציק ציזרמר 

ממוחשבת עם תאורת לדים. אני הופתעתי. כחבר מועצה, לא זוכר שאישרתי את 

 זה, ועשיתי את הדבר הפשוט ביותר, שלחתי מכתב. 

 

 תו תקן. סע, סע, ציזר.   :מר ישראל גל

 

 תמשיך לצחוק.   :יק ציזראיצמר 

 

תתקדם, תתקדם. אנחנו מבקשים סליחה שלא אישרת,   :מר ישראל גל

 מר ציזר הקיסר. 

 

 אתה צודק. נכון, תיכף נגיע לזה.   :איציק ציזרמר 

 

 ואנחנו מתנצלים.   :מר ישראל גל

 

 תיכף נגיע לזה מי אישר, ישראל גל.   :איציק ציזרמר 

 

 תתקדם.   :מר ישראל גל
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 תיכף נגיע, ישראל גל. אתה תמשיך לצחוק, זה בסדר.   :איציק ציזרר מ

 

 תתקדם ציזר, תתקדם.   :מר ישראל גל

 

 הכל בסדר.   :איציק ציזרמר 

 

 הכל שטות. אני מבין שזה מפריע לכם, העשייה.   :מר ישראל גל

 

.  :איציק ציזרמר   אפשר להמשיך בבקשה? אתם מפריעים לי

 

 ה עשייה. מה ז  :מיכלס גילמר 

 

תי את , שאל9.12.17-אתה מפריע לי, בבריונות אפילו. ב  :איציק ציזרמר 

מועצה הוחלט על הארת מגדל המים,  באיזו ישיבת -מנכ"ל העירייה שאלה פשוטה 

כמה כסף אושר, מה העלות בפועל, ומי החברה המבצעת. המנכ"ל ענה לי שזה שייך 

ריכים לשאול את דעתי, כי זה שייך לתאגיד המים. אמרתי בסדר, באמת לא היו צ

גיד המים. למחרת, ישראל גל, אתה התקשרת אליי, דיברת איתי משהו בנושא לתא

רחבת השקד, וגם אמרת לי 'מה אני בוחש?', או אני לא זוכר את המילה, בנושא 

תאורת מגדל המים. וכששאלתי אותך כמה זה עלה, אמרת לי את המשפט הבא 'זה 

רי זה, שלחתי ימים אח 5'. ₪תוך עבודות של חצי מיליון מ₪  200,000-עלה כ

שאלות למנכ"ל תאגיד המים, שיספר לי קצת על הפרויקט היפה הזה. תשובת 

מנכ"ל התאגיד היתה 'תכנית העבודה והתקציב אושרו על ידי הדירקטוריון' שאתה 

י היו"ר שלו, 'ורשות המים. שיפוץ לוחות החשמל ולוחות הבטון, הן החלק העיקר

 והמהותי של הפרויקט', ולא ענה לי אף לא מילה אחת על התאורה. 

א' למנכ"ל העירייה, 140יש החושים שלי התעוררו, ואז הוצאתי שאילתא לפי 

יד. זאת אומרת, א' חל על פנקסי העירייה ולא על התאג140ומנכל העירייה ענה לי 

ונושא  11 זה לא קשור בכלל לפנקסי העירייה, שייך לתאגיד. בסדר. עברו יום, 
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טלוויזיה הכל כלול. ומה היתה תגובת התאגיד מגדל המים עולה בתכנית 

לטלוויזיה? תוספת התאורה היתה חלק מעבודות שיקום ושיפוץ של מגדל המים 

ואושר על ידי הדירקטוריון של התאגיד שאתה היו"ר שלו, במסגרת תכנית עבודה 

יודעים  שנתית. ומה היתה תגובת רשות המים 'נבדוק את סדרי הגודל, אנחנו  לא 

לרזולוציות, על פניו נראה שההשקעה כל כך גדולה אינה נדרשת. אנחנו מוצאים 

 לבדוק זאת פרטנית ולהסיק מסקנות'. 

אני ראית את התגובה, ושלחתי מכתב לאפי דביר הממונה על רשות המים. והוא 

. 'אנו מוצאים מקום לבדוק זאת פרטנית ולבחו 24.12-ענה לי ב ן את המשמעויות'

שאני אקרא את תקצירו קיבלתי מייל מהדובר שלו,  7.2.18-חיכיתי בסבלנות, וב

. אתה יו"ר התאגיד, ישראל גל. באופן שבו דיווח  ואמר לי ככה 'התאגיד שגה'

לתקשורת כי הפרויקט אושר על ידי רשות המים, זאת אומרת, הוא לא אושר על 

ויזיה שהוא כן אושר. וכן, שלא ציין ידי רשות המים, למרות שכתבתם לטלו

ש איזה בהודעתו את המקור החיצוני למימון עלויות מיזם האורות. זאת אומרת, י

מקור חיצוני שאני לא הכרתי אותו. באופן שנחזה כאילו התאגיד מבצע עבודות 

 שנועדו לשיפור פני העיר. במימונו, שיפור פני העיר זה שלך.

 

ך לקרוא לנו? לא קראנו את זה בבית? לא אבל למה צרי  רון מלכה:מר 

 מבין? מה, יש פה קטע של להקריא לנו את זה? זה מה ששלחת לנו, נכון? 

 

 כן.   :איציק ציזרמר 

 

אבל למה צריך להקריא את זה עוד פעם, ישראל? בוא   רון מלכה:מר 

 נתחיל את הדיון מיד. 

 

 כי אני לא בטוח שקראת.   :איציק ציזרמר 

 

 מה אתה אומר?   כה:רון מלמר 
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 תיכף נגיע לדיון.   :איציק ציזרמר 

 

 רק אתה קורא?   רון מלכה:מר 

 

 נגיע לדיון. מה לעשות. תאגיד מים וביוב.   :איציק ציזרמר 

 

 דקות.  10מה שאתה רוצה תגיד עכשיו, יש לך   :מר ישראל גל

 

 10-ב נכון, אני אגיד הכל, אל תדאג. אתם מפריעים לי  :איציק ציזרמר 

 דקות.  10-דקות. הבריונות שלכם מפריע לי ב

 )מדברים ביחד( 

 הכתיבו לך בבית. עוד מעט יגמרו להכתיב לך בבית.   :מר ישראל גל

 

 אני מרגיש בשעת סיפור.   רון מלכה:מר 

 

יו"ר   :איציק ציזרמר  תאגיד מים וביוב, אני ממשיך לקרוא את מה שאמר 

ינו אמור לבצע, ככל שכן לממן, עלויות שאינן מינהל המים. תאגיד מים וביוב א

עלויות ישירות הקשורות בשיפוץ תשתיות המים והביוב, כגון מיזם אורות. זאת 

אומרת, אסור לכם היה לאשר את זה, לפי מה שהוא כותב, שכן פעולות מעין אלו, 

הינן בתחום אחריותה הישירה של הרשות המקומית וממונה. זאת אומרת, אנחנו 

צריכים להחליט על זה. משכך, פעולתו של התאגיד בראשותך, בהקשר זה לא  היינו

 היתה תקינה, מר רון מלכה. אם קשה לך לקרוא, אני הקראתי לך. 

 

אני קראתי את זה. לא צריך שתקריא לי את זה עוד   רון מלכה:מר 

 פעם.
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 יש להקפיד בנושא זה ביתר שאת בשנת הבחירות.   :איציק ציזרמר 

 

 מה אתה רוצה, שהוא יפרק את המנורות עכשיו?   מלכה: רוןמר 

 

.   :איציק ציזרמר  עכשיו נראה אתכם עונים לי לשאלות, זה בסדר, רון

הכל בסדר. זה כנראה חלק מתוך מסמך התחקיר של רשות המים. איני מבין למה 

. אני ביקשתי לזמן לדיון את אני לא קיבלתי את כולו. זה מה שקיבלתי, מה לעשות

נכ"ל התאגיד שלא נראה לי שהוא פה. יש פה הרבה אנשים, אבל אני לא מצליח מ

 לזהות אותו. ועכשיו רון, אם כל כך הזמן דוחק לך. 

 

.   רון מלכה:מר   לא דוחק לי

 

ל  :איציק ציזרמר  שאלות, ואני אקרא אותן עוד  81-אני רוצה תשובות 

 פעם, אלא אם כן, יש לכם תשובות לתת לי. 

 

 רגע, אבל מי שלח את זה לטלוויזיה?   לכה:רון ממר 

 

 מי שלח את זה לטלוויזיה?   :איציק ציזרמר 

 

 מעניין אותי, איך זה הגיע להכל כלול?   רון מלכה:מר 

 

 לא אני.  -בוא אני אגיד לך   :איציק ציזרמר 

 

 לא.   :מר ישראל גל

 

.   :איציק ציזרמר   ממש לא אני
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שזה אתה, סתם מעניין אותי מי. מי אני לא אמרתי   רון מלכה:מר 

 הוציא את דיבתה של העיר. 

 

רון, אתה שואל אותי שאני אענה לך, אתה מאמין   :איציק ציזרמר 

 לתשובה שאני נותן לך. 

 

.   רון מלכה:מר  .  מה שתגיד אני.

 

 לא אני.  -יפה. אז שאלת מי שלח. אני אומר לך   :איציק ציזרמר 

 

י  רון מלכה:מר   ודע מי? ואתה לא 

 

זה לא שאלת אותי. שאלת אותי מי שלח, אמרתי לך לא   :איציק ציזרמר 

 ן, דיברו איתי. כ -אני. עכשיו תשאל אותי, האם דיברו איתי 

 

 מי, הטלוויזיה?   רון מלכה:מר 

 

לא אני שלחתי. אתה רוצה גם מכונת אמת, גם לזה אני   :איציק ציזרמר 

 ונה לך. מוכן. תפסיק, אם אתה שואל, אני ע

 

אני שואל איך זה הגיע לטלוויזיה. אני בחיים לא אעלה   רון מלכה:מר 

 ה שלי בחוץ. סכבס את הכביעל דעתי לעל דעתי 

 

תאמין לי, אני יודע להגיד מתי אני עושה ומתי אני לא   :איציק ציזרמר 

 עושה. לא הכל אני עושה. 

 

 ל מגדל המים. ... האנטנות הסלולאריות שמותקנות ע  :מיכלס גילמר 
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ממש אל תיתן את הקרדיט שזה הגיע לטלוויזיה בגללי.   :איציק ציזרמר 

הלאה. להלן השאלות. אם אתם הולכים לענות לי על השאלות, אז אני אפסח 

 עליהן. אם אתם לא מתכוונים לענות לי, אז אני אעלה אותן. 

 

 דקות.  4ציזר, יש לך עוד   :מר ישראל גל

 

 הבנתי. הורדת את הזמן שהפרעתם לי?   :איציק ציזרמר 

 

. תתקדם, יש 3דקות. למעשה היה לך עוד  7-אתה כבר ב  :מר ישראל גל

 , קיבלת דקה. 4לך עוד 

 

 אל תדאג...   :מיכלס גילמר 

 

 דקות.  10אין לך לתת,   :מר ישראל גל

 

מכיוון שאני מבין שתשובות אני לא אקבל, גם דוד עוזר   :איציק ציזרמר 

אלות. של מי הרעיון להתקנת תאורה לשיפור חזות יע, אז אני אשאל את השלא הג

, 2017או במהלך  2017או בשנת  2016העיר במגדל המים. מתי נולד הרעיון, בשנת 

. מי היה השותף לרעיון, אדוני היו"ר, 2017או בהכנת התקציב של תאגיד המים של 

ץ מגדל המים בתקציב האם רק יו"ר התאגיד והמנכ"ל. כמה כסף אושר לשיפו

. מה היתה עלות השיפוץ לפי המכרז ובפועל אל מול התקציב. 2017התאגיד לשנת 

האם הדירקטורים שלך היו מודעים למיזם התאורה, והאם הם אישרו אותו 

. האם השותפה, עיריית יהוד, ידעה מזה. האם 2017בתכנית העבודה בתקציב 

רת לי בטלפון וכמו שאמרתם כמו שאמ₪  200,000המיזם עלה באמת ישראל 

לטלוויזיה. או מה הסכום המדויק לפי המכרז שנחתם. האם המכרז שנסגר במגדל 

למיזם המים לשיפוץ שדרוג חשמל ותאורה, תואם לתקציב. האם כל התקציב 
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תאורת המים הגיע רק מתאגיד מי אונו או ממקור חיצוני אחר כמו שנאמר פה 

. האם מותר לתאגיד מים וביוב להוציא פתאום, שאולי אתה יודע מאיפה הוא

, אני 200,000כספים על מופע תאורה בסכום שהוצא. מזכיר לכם, אתם אומרים 

אומר קצת יותר או הרבה יותר. האם זה בגדר תפקידו ועבודותיו. מדוע מועצת 

העיר קרית אונו לא היתה מודעת לעניין ולא אישרה אותו. זה אלמנט קישוט של 

מיזם תרבות ואיכות סביבה. האם הסכום שהוצא בכלל, אל מול  חזות העיר, תחת

מה שעודכן, הגיוני. האם עיריית קרית אונו התחייבה לשפות את התאגיד מיזם 

התאורה, ואם כן, בכמה כסף מתוך עלותו. האם אחרי חשיפת הנושא, העבירה 

ה, עיריית קרית אונו כסף לתאגיד המים עבור מיזם התאורה, עבור השיפוץ, כמ

האם בתב"ר, האם באישור מועצת העיר, האם חוקי, האם היא מתכוונת להעביר 

בעתיד. נבקש להציג את כל ההתכתבויות בין עיריית קרית אונו לתאגיד המים ובין 

תאגיד למינהל המים בנושא תאורת המגדל. נזכיר, כי אם עיריית קרית אונו 

תב לי מנכ"ל העירייה, על זה העבירה או תעביר ולו שקל אחד לנושא, אז כל מה שכ

שהעירייה לא קשורה, אינו נכון, והיה גם צורך באישור של ועדת כספים ומועצת 

האם התאגיד דיווח אמת לשאלות שלי, לתגובה בתכנית עיר לעניין הכספי מראש. 

.. יש פה הצעת החלטה, אחרי שנקבל תשובות, תודה.   הכל כלול, ולמינהל המים בו.

 

קודם כל אני מודיע, שאנחנו הולכים להביא הצעה   :מר ישראל גל

נגדית. אני אענה בקצרה. אלא אם כן יש למישהו עוד. יש לו עוד דקה לציזר 

דקות מיצית. אם לא, אז אנחנו נענה בקצרה.  10-שלקחנו לו כאילו. אבל את ה

להזכיר לכולם, בהקמת התאגיד, דובר כבר אז על שיפוץ מגדל המים. אפשר לשאול 

ת היו"ר הקודם. עקב עסקנות פוליטית לא ביצעו את זה. חברות הסלולאר גם א

לטובת השיפוץ. התאגיד אמר שהוא ₪  130,000או  120,000נתנו סדר גודל של 

יועד בתוך  יעשה את כל היתר. ואכן, במשך כל השנים האחרונות, במשך כל שנה, 

ורשים באופן עקבי לשיפוץ המגדל. אנחנו ד₪  300,000תכנית העבודה של התאגיד 

ועקרוני מכל אחד ואחד, לעשות שדרוג כל המבנים ולעשות אותם ברמה הגבוהה 

ביותר. ובמשך כל השנים גם דובר, וגם עוד בשלהי הקדנציה קודמת, ניסו לעשות 
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את השיפוץ ולא הצליחו להגיע. דיברו עם חברות הסלולאר, אולי יחפו למעלה ולא 

י שיג דיל תקציב, הוא לא רצה להגדיל תקציב פתאום יחפו למטה, ואילן ג'ורג'

כל התרגילים והעסקנות הפוליטית, בשעה טובה הגענו מעבר לכסף וכדומה. 

להבנות, בשעה טובה הגענו למסקנות, ותאגיד המים אישר בתכנית העבודה שלו 

שעברה משנה לשנה ומאושרת בתקציב פיתוח יחד עם כולם, ויצא ₪  300,000עוד 

מאושרים על כך שתאגיד המים עשה את המקום ושיפר אותו ושדרג  לעבודה ואנחנו

 אותו. 

ואני חייב להגיד באופן כללי, יש שביעות רצון רבה מהשיפוץ, מהשדרוג 

ומהתאורה. על טעם ועל ריח אפשר תמיד להתווכח. בדרך כלל, כל מה שאני אעשה, 

כל. על טעם ועל ציזר יגיד שזה לא יפה. אבל יש כאלה שכן יגידו שזה יפה. זה ה

ריח, יש מה להתווכח, אני לא נכנס לזה. וההצעה הנגדית שלנו היא כדלקמן: 

בניגוד לעמדתו של חבר המועצה איציק ציזר, מועצת העיר דורשת מכל גוף הבונה 

בעיר, ובפרט זה מתאגיד המים, לבצע עבודות גמר ברמה גבוהה ביותר, חיפוי 

וקת מבנה התאגיד. במיוחד מגדל המים כבישים, סגירת מדרכות, ובכלל זה תחז

שהינו בעל ערכים היסטוריים, כיאה לנכס המיועד לשימור במיקום אסטרטגי. 

זה ברמה הגבוהה ביותר, ובכלל זה מהתאגיד. זה  אנחנו דורשים מכולם לעשות את

 לא דיון, ציזר, אתה יכול להביא את הנושא שלך להצבעה. 

 

 עה שלי. אני אביא את ההצ  :איציק ציזרמר 

 

 בבקשה.   :מר ישראל גל

 

.   :איציק ציזרמר   קודם כל, ההצעה היא לא שלי

 

. להצעה.   :מר ישראל גל  סליחה, אנחנו נוסיף את כל..

 

 תן כבוד לאנשים שרשמו.   :איציק ציזרמר 
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.. אנחנו נצרף את   :מר ישראל גל אז כל האחרים יכולים להתנגד.

 השמות של כולם. 

 

 25או  18שמענו את ההצעה שלך, וגם הבנו שמתוך   :ראיציק ציזמר 

השאלות ששאלתי, קיבלנו תשובה של אולי שאלה אחת, אבל זה אתה, זה בסדר. 

אתה לא יכול להתמודד עם האמת. הצעת ההחלטה שלנו: מועצת העיר מבקשת 

להעביר לחברי המועצה את כל המסמכים הקשורים לתאורת מגדל המים. דרך אגב, 

אמרת, אם הכסף עבר מהעירייה, אז מה שגדי אמר לי זה לא נכון. זה לפי מה ש

 כסף עירוני, אם זה כסף עירוני, אנחנו צריכים לאשר אותו. 

 

 חברות הסלולאר.   :מר יעקובי ירון

 

 חברות הסלולאר.   :מר ישראל גל

 

 הן העבירו ישירות? לא שמעתי, ירון.   :איציק ציזרמר 

 

 חברה הכלכלית. העבירו ל  :מר ישראל גל

 

 הן העבירו לחברה הכלכלית.   :מר יעקובי ירון

 

 הן העבירו לחברה הכלכלית שהיא שלנו, היא שלנו.   :איציק ציזרמר 

 

 טוב, ציזר, ציזר.   :מר ישראל גל

 

כל כסף של החברה הכלכלית, אנחנו נאשר, לא חברות   :איציק ציזרמר 

 הסלולאר. 
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 ציזר, תודה.   :מר ישראל גל

 

 ודרך אגב, כתוב שם שיפוץ, לא תאורת מגדל המים.   :איציק ציזרמר 

 

 אז אנחנו שיפצנו ועשינו את התאורה.   :מר ישראל גל

 

מועצת העיר מבקשת בדיקה מקיפה לנושא, הן   :איציק ציזרמר 

בהתנהלות תאגיד מי אונו, והן בהתנהלות העירייה, על ידי מבקר העירייה וועדת 

יום יוגשו למועצת העיר, לאחר בדיקה מול ההנהלה  90תוך ביקורת. ממצאים 

ויו"ר תאגיד המים, ויו"ר הנהלת החברה לפיתוח. על פי המסמכים ובדיקת 

נושאים, הצורך בחיוב אישי, הצורך בשימועים לבעלי תפקידים,  3המבקר, ייבדקו 

 על החתום, כל מי שחתום. והצורך בשינוי נהלים. 

 

 בעד ההצעה של ציזר? טוב, מי  :מר ישראל גל

 

 גיל מיכלס, ציזר, אתי, איילת, יהודה, שי וליאת.   :מר גדי לייכטר

 

 מי בעד ההצעה שהקראתי?   :מר ישראל גל

 

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

 

תודה רבה, עברנו לסעיף הבא. ההצעה לסדר שלכם   :מר ישראל גל

 נפלה. 
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 :מר ישראל גל הצעתו של ראש העיר

בניגוד לעמדתו של חבר המועצה איציק ציזר, מועצת העיר דורשת מכל גוף הבונה 

בעיר, ובפרט זה מתאגיד המים, לבצע עבודות גמר ברמה גבוהה ביותר, חיפוי 

ל זה תחזוקת מבנה התאגיד. במיוחד מגדל המים כבישים, סגירת מדרכות, ובכל

שהינו בעל ערכים היסטוריים, כיאה לנכס המיועד לשימור במיקום אסטרטגי. 

 .אנחנו דורשים מכולם לעשות את זה ברמה הגבוהה ביותר, ובכלל זה מהתאגיד

 

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

 נה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה. אלו

 

 איציק ציזר: מר הצעתו של

מועצת העיר מבקשת בדיקה מקיפה לנושא, הן בהתנהלות תאגיד מי אונו, והן 

יום  90בהתנהלות העירייה, על ידי מבקר העירייה וועדת ביקורת. ממצאים תוך 

ו ויו"ר תאגיד המים,  יו"ר הנהלת יוגשו למועצת העיר, לאחר בדיקה מול ההנהלה 

נושאים, הצורך בחיוב  3החברה לפיתוח. על פי המסמכים ובדיקת המבקר, ייבדקו 

אישי, הצורך בשימועים לבעלי תפקידים, והצורך בשינוי נהלים. על החתום, כל מי 

 שחתום. 

 

( איציק ציזר, יהודה מעיין, אתי כהן, איילת דן, גיל מיכלס, ליאת  (7בעד 

 , שי דבורה.ארבל

 

הוחלט ברוב קולות לאשר את הצעתו של ראש העיר בנושא תאורה  :החלטה

 מגדל המים.

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

 אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה. 
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 . ציזר איציק של בקשה -אונו בקריית עגורנים ב.

 

הנושא הבא הוא נושא העגורנים. אני לא אקריא, אבל   :איציק ציזרמר 

הרגה תושבת ב שהנושא הזה, בייחוד בנושא של תאונת עגורן האחרונה, נאני חוש

העיר, הוא נושא שעקרוני לכל המדינה. אני פניתי לגדי, ודרך אלון קיבלתי תשובה 

שמצד אחד הבנתי שאין לנו הרבה מה לעשות, מצד שני... שאפשר לדבר על זה. 

וונה שמכיוון שיש הרבה ואין לי טענות פה לאף אחד וגם לא לעירייה. יש לי רק כ

בנייה אצלנו ויש הרבה עגורנים, האם אנחנו כמועצת עיר יכולים להיות אפילו 

העיר הראשונה בישראל שמחייבת בהצבת עגורנים, עוד איזה כמה דברים, על מנת 

שיבטיחו לנו את שלום תושבינו וילדינו. זו מטרת הדיון, לא שום דבר אחר, בלי 

 טלוויזיה. 

 

 בלי הצעת החלטה, ציזר?   :למר ישראל ג

 

אתה רואה? אתה לא... אני מבטיח לך שבפעם הבאה   :איציק ציזרמר 

 שתשאל, אני לא אענה לך. 

 

 אלון, תענה לו. אלון ואנדה, תענו לו בקצרה.   :מר ישראל גל

 

לפחות אני אגיד, כמובן שברמה הציבורית זה דבר חשוב,   :עו"ד אלון רום

הציע, שיכול לסייע הוא תמיד טוב ברמה הוולונטרית.א בל וכל דבר שאתה יכול ל

מבחינה של חובות שאנחנו יכולים להטיל על קבלן, לצערי נראה לי שהתשובה היא 

מי שעובד או  חד משמעית שאין לנו סמכות לכך, מהטעם שחוק חופש העיסוק של

רגע עושה עבודות עם עגורנים, ומוגבל בהגבלות רגולטוריות רבות שקבועות. ב

שהוא מקיים אותן, אז אתה כבר לא יכול לבוא ולהגיד לו 'תעשה עוד משהו אחד 

נוסף. זאת דעתי המשפטית. אני מוכן אהיה בשמחה לשמוע כ דעה אחרת. אבל 

די גבוה, שקשה מאוד, באמצעות אפילו חקיקת עזר, לפגוע בו. לדעתי, מדובר בערך 
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ל אדם שקיבל את כל ההיתרים זאת אומרת,  בעצם אני מעמיד את חופש העיסוק ש

והרישיונות ועומד בכל מה שצריך אל מול חקיקת עזר של רשות מקומית. לטעמי 

 זה לא יכול לעמוד. אפילו אם תחוקק את זה, חקיקת עזר, לצערי אני אומר. לא,

אני כמובן מאוד מזדהה ושותף למה שאתה אומר, אני רואה את המנופים הגדולים 

הורים, משהו כזה או אחר להצביע, ת, משהו וולונטרי של וזה מחריד. יחד עם זא

לפנות לעירייה, לבוא ולהגיד, לצאת לשם. כל דבר שהוא מבחינת פתוח לדיון 

ציבורי, וולונטרי יותר. אבל אם את השואל משפטית אם אנחנו יכולים לחייב, 

 לטעמי לא. 

 

במקור. נטע לא תושבת העיר, היא היתה תושבת העיר   :מר יעקובי ירון

 עד אוקטובר היתה תושבת העיר. 

 

 מה זה  חשוב? כן תושבת, לא תושבת.   :מיכלס גילמר 

 

 מה זה רלוונטי.   :מר ישראל גל

 

.   :מר יעקובי ירון אני מסביר לך, עד אוקטובר היא היתה תושבת העיר.

קנו דירה בגני תקווה. אבל לעניין עצמו מה שציזר אמר, באמת מתי שזה קרה 

לערן, שהוא סמנכ"ל החברה הכלכלית, ממלא מקום המנכ"ל, שבעצם מה פניתי 

 שכן באחריותנו, להודיע לקבלנים שאנחנו נגביר את הפיקוח. 

 

 אין לנו אמצעי פיקוח לזה.   :מיכלס גילמר 

 

יש עניין של מודעות גם. ברגע שאתה מעלה את זה, זה   :מר יעקובי ירון

רים, וזה לא רק עגורנים. זה שהם עומדים מעלה את המודעות, לשים יותר לב לדב

על פיגומים ויכולים ליפול. אני אומר, להעלות את המודעות זה גם דבר שעוזר. לא 

 רק צריך הכל באכיפה. אף אחד לא רוצה שהפועלים ימותו. 
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לא, אבל אני חייב להגיד דבר אחד. כשאתה יוצר מצב   :מר ישראל גל

ך אותה, אתה מטעה את הציבור. הציבור חושב שכביכול אתה לוקח אחריות ואין ל

 'וואלק, יש לך סמכות ואתה לא עושה כלום'. 

 

  -אתה לא לוקח אחריות, מבקש מהקבלנים להגביר  :מר יעקובי ירון

 

.   :מר ישראל גל .  אם אין לך סמכות.

 

.   :מר יעקובי ירון .  שהקבלנים יגבירו.

 

ם. גם כשהם עושים ... משרד העבודה אלא מפקחי  :מיכלס גילמר 

 ביקורות, זה שווה, לא רוצה להגיד. 

 

.. הציבור ייקח ציפייה ויגיד 'רגע, אתה לא עושה   :מר ישראל גל אתה.

ויבוא אליך.   ,  כלום'

 

 עדיף לא לעבור מתחת למנוף.   :מיכלס גילמר 

 

אני אומר לך, אם אין לך סמכות, אל תעשה דברים.   :מר ישראל גל

 בסדר. להגביר מודעות זה 

 

זה מה שאמרתי, רק להגביר, לבקש מהם יותר לשים לב   :מר יעקובי ירון

 לחיי הפועלים גם שעובדים על פיגומים בלי רתמות ודברים כאלה. 

 

ציזר, אני חושב שבעניין הזה, אין לנו סמכויות. אנחנו   :מר ישראל גל

 כולנו מודאגים. 
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 אבל טוב שהוא העלה את זה.   :מר יעקובי ירון

 

אבל אני יכול ללכת לקבלן, אני, ראש העיר, יכול ללכת   :מר ישראל גל

לקבלן, והוא יגיד לי 'בסדר'. מה אתה רוצה? אנחנו גם הולכים. הנה האישורים, 

משרד העבודה היו אצלנו בביקורת, אתה לא יכול להיכנס לפה ולבדוק את המנוף. 

 גם אין לי את הכלים לבדוק את המנוף. 

 

 אבל אנחנו בודקים שיש להם אישור.פ   ר:גב' אנדה ב

 

עם כל המקרה העצוב הזה, אנחנו נקווה שמשרד העבודה   :מר ישראל גל

 והרווחה יגבירו את רמת המפקחים ושיהיה יותר. תודה רבה. 

 

 אי אפשר להביא איזה בודק מטעמנו?   גב' איילת דן:

 

הוא יוכל  לא. אין לו סמכות. חוץ מאשר לבזבז כסף,  :מר ישראל גל

לדבר עם הקיר. אין לו שום סמכות. אנחנו יכולים לקחת בודק מטעמנו, חלק 

יסכימו שהוא ייכנס, חלק יגידו לו אל תיכנס. אנחנו נשלם כסף לריק, ואנחנו ניצור 

 ציפיות שאנחנו אחרי. זהו, תודה. 

 

)א( בצו על שטח  13לשר האוצר להכריז על פי סעיף  להמליץ אישור .4

 ולשנות אונו קריית מקומי תכנון מרחב כעל סלול הטנקים" הקרוי "מ

,אונו קריית מקומי מרחב גבול )א(16סעיף פי על שלא יינתן  יובהר 

טופס אכלוס בשטחים אלו בטרם העברתם לתחום המוניציפאלי של 

לשר הפנים ולשר האוצר על הסדרת הגבול  המליץל אישורו וקריית אונ

 לבקשת רמ"י.  בהתאםתכנית צומת סביון בין אור יהודה לקריית אונו ב
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 , אנדה. אפשר לראות את התכנית? 4סעיף  -סעיף הבא   :מר ישראל גל

 

 יש את התכנית במצגת.   גב' אנדה בר:

 

 תשימי את התכנית.   :מר ישראל גל

 )מדברים ביחד( 

  -בתכנית של צומת סביון שקיבלה תוקף, יש  גב' אנדה בר:

 

נתחיל כך. קודם כל ועדת הגבולות עוד לא חתמה בואי   :מר ישראל גל

 על הגבולות, כי הצבא לא רוצה לשלם את הארנונה. 

 

 הגבול המוניציפאלי הוא כזה עם המשולש הזה.   גב' אנדה בר:

 

  -וכרגע הגבול עם המשולש  :מר ישראל גל

 

... המוניציפאלי התקף. אנחנו מדברים פה על החתיכה   גב' אנדה בר:

 הזאת. 

 

 של התכנון?   :מר ישראל גל

 

שהיא חלק מהתכנית, אבל עדיין שטח גלילי ששייך   גב' אנדה בר:

 למחנה. 

 

 זה בשביל הדיור למשתכן.   :מר ישראל גל

 

בדיוק. על מנת שאפשר יהיה להוציא, כי אתם רואים   גב' אנדה בר:

שהן  שהגבול הוא עובר בלי קשר לתכנון וחוצה מגרשים, וזה מגרשים של יח"ד
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 בדיור למשתכן. 

 

וציא לתושבי קרית זה הדיור למשתכן שהמינהל צריך לה  :מר ישראל גל

 אונו ולאחרים. 

 

מקפיא לנו כמעט מחצית ממגרשי המגורים שבתכנית.   גב' אנדה בר:

. מרחב ואז באה ההצעה שמרחב התכנון יוגדל לפי הקו הכחול, לפי גבול התכנית

. הגבול המוניציפאלי יוגדל לעת פינוי הקטע הזה התכנון, לא הגבול המוניציפאלי

  -של המחנה. אבל בינתיים נוכל להוציא היתרים

 

 למתחמי הדיור האלה.   :מר ישראל גל

 

.  גב' אנדה בר: .  במגרשים ש.

 

 הם יכולים להתחיל לבנות שם?   :מר יעקובי ירון

 

תחילו לא, זה ייקח לפחות עוד שנה וחצי שנתיים, עד שי  :מר ישראל גל

 לבנות. 

 

יוכלו  גב' אנדה בר:   -הם יוכלו להתחיל לבנות, הם לא 

 

.. בינינו אושר. הם יוכלו להתחיל לתכנן.   :מר ישראל גל  ועדת גבולות.

 

 לא רק את זה, קיבלנו יותר. כרגע מדובר על זה.   גב' דנוך אביגיל:

 

נון אנדה, תני לי להסביר. הסיפור כאן, שיוצאים לתכ  :מר ישראל גל

לדיור למשתכן, צריכים שיהיו לנו סמכויות תכנון. השטח הזה מצטרף אלינו 
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 , יוכלו לשווק את הדירות האלו לצורך דיור למשתכן מבחינת סמכויות תכנון, ואז 

כדי שנוכל להתחיל לקדם את התכנון איתם, להגיש בקשת היתרים. עד אז, אני 

ול הטנקים, ששם זה מאחורה מניח שכבר הצבא יתחיל להתפנות, כי מדובר על מסל

בדיוק מסלול הטנקים, אמור להתפנות בעוד שנה. ועד אז, אני מקווה שכבר יחתמו 

על ועדת הגבולות ויאשרו אותה כדת וכדין. כיום השרים לא חותמים על ועדת 

הגבולות, בגלל שמשרד הביטחון לא רוצה לשלם ארנונה. כשמשרד הביטחון הוא 

ור מארנונה. אם הם חותמים על ועדת גבולות ובאופן נמצא בשטח גלילי, הוא פט

נה, אין לו ברירה אחרת. אז הם מחכים הלכה למעשה לפינוי ש... הוא משלם ארנו

המחנה, ואז הם יחתמו, או לפינוי מרבית המחנה. עד אז, על מנת שלא לעצור את 

התהליכים, ושאפשר יהיה להתחיל לשווק ואפשר יהיה להתחיל לתכנן, אנחנו 

וקחים את החלק הזה, מסבכים אותו, את השפיץ הזה של למעלה רק לצרכי תכנון ל

 ואישורי תכניות, כדי שיוכלו להתקדם, כדי שיוכלו לשווק את הדיור למשתכן. 

 

 מדובר על יחידות נוספות? יותר יחידות?   :שי דבורהמר 

 

לא, זה הדירות שמיועדות לדיור למשתכן. לא תוספת   :מר ישראל גל

ד. יש היום כבר, התכנית בתוקף. הם צריכים לבוא, נניח בא קבלן, זכה לדירות יח"

למשתכן, הוא צריך להתחיל להכין את התכניות, להגיש אותן לוועדה, לעשות את 

התיאומים, בשביל שנוכל לשבת לדבר איתו, צריך לעשות את הדברים האלה. בלי 

 ן. זהו. זה, אי אפשר לשווק את הקרקעות האלה לדירות למשתכ

 

 צ'ופצ'יקים קטנים.  2רגע, יש עוד   גב' אנדה בר:

 

אבל הם לא ישווקו את הקרקעות האלה לפני שהם יפנו   :מיכלס גילמר 

 את המחנה. 

 

בסופו של יום, הם לא יתחילו לבנות לפני שזה. אבל הם   :מר ישראל גל
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קח שנה, יכולים לשווק את זה כבר עכשיו ולהתחיל לצאת להיתרים. היתרים לו

 שנה וחצי, כמו שאתה יודע במדינת ישראל, לפחות. 

 

צ'ופצ'יקים קטנים שהכנסנו ליתר  2עכשיו יש עוד   גב' אנדה בר:

ך אישור מועצה, שהחתיכה הקטנה הזאת תבוא לאור ביטחון, יכול להיות שלא צרי

 יהודה. 

 

 ליישר גבולות מה שנקרא.   :מר ישראל גל

 

 לינו. זה יעבור א  גב' אנדה בר:

 

זה לאישור גבולות, שלא לקחו אותם בחשבון בוועדת   :מר ישראל גל

 הגבולות המקוריות. 

 

 אם צריך אישור מועצה, שיהיה לנו אישור מועצה.   גב' אנדה בר:

 

 מה זה, חילופי שטחים?   :מר יעקובי ירון

 

.   גב' אנדה בר:  סוג של, כן

 

.   גב' אתי כהן: .  אתם אומרים בעצם השטח.

 

.   :מר ישראל גל  כן, רק אנחנו יכולים להתחיל לתכנן אותו

 

..?   גב' אתי כהן:  לתכנן את זה לפני שיש את ה.

 

כן, ושיוכלו לשווק כבר, כן. בדיוק. מי בעד? פה אחד.   :מר ישראל גל
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 תודה רבה. אנדה, תודה רבה. 

 

 13לשר האוצר להכריז על פי סעיף  להמליץהוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 מקומי תכנון מרחב כעל )א( בצו על שטח הקרוי "מסלול הטנקים" 

,אונו קריית מקומי מרחב גבול )א(16סעיף פי על ולשנות אונו קריית  

שלא יינתן טופס אכלוס בשטחים אלו בטרם העברתם לתחום  יובהר

לשר הפנים ולשר  המליץל אישורו והמוניציפאלי של קריית אונ

אור יהודה לקריית אונו בתכנית צומת האוצר על הסדרת הגבול בין 

 לבקשת רמ"י.  בהתאםסביון 

 פה אחד.    בעד

. (1)נכחלא   נפתלי כהן

 

,   ביןהסכם  אישור .5  508-0255349"ע תברמ"י לבין עיריית קריית אונו

 צומת סביון. שכונת

 

 הסכם בין רמ"י, טירנה, בבקשה.   :מר ישראל גל

 

 וח צומת סביון. הסכם בין רמ"י לעיריית קרית אונו, פית  גב' טירנה ססי:

 

 זה עוד פעם על אותו מתחם.   :מר ישראל גל

 

מדברים בדיוק על אותו מתחם. בתוך ההסכם אנחנו   גב' טירנה ססי:

לפי ₪ מיליון  100מדברים על העברת מקדמות לפיתוח תשתיות בצומת סביון של 

 100-אבני דרך. למעשה, איך שאנחנו נסיים את שלב א' הפרויקט, כבר נקבל את ה

העירייה מתחייבת לקזז מתשלומי היטלי הפיתוח על פי חוק העזר, את ₪. מיליון 

₪. מיליון  100-התקבולים של הוצאות הפיתוח האלה שנקבל מרמ"י, את ה
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הוצאות הפיתוח בהתאם למפורט העירייה מתחייבת בהסכם לבצע את מלוא 

לשיווק בהסכם התשתית. הסכם התשתית גם הוא מצורף להסכם. ההסכם יאפשר 

מתחמי העסוקה והמסחר. עם החתימה על ההסכם, שזה מחר אחרי אישור מועצת 

יופצו חוברת שיווק של מתחם התעסוקה. מועד ההגשה זה אמצע מאי  . 2018עיר, 

ובתוך מספר חודשים, הדירות לדיור למשתכן גם הן ישווקו. בתוך חוברת המכרז 

סוקה. העירייה מעודדת יזמים יש לנו עידוד של יזמים, כדי לעודד את שטחי התע

שיוציאו היתרים תוך שנתיים מיום הזכייה במכרז, בכך שהם לא יידרשו לשטחי 

 ציבור מבונים בפרויקט. 

המתחם הוא עוגן כלכלי, נכס אסטרטגי, מניב עבור עיריית קרית אונו. הוא יאפשר 

הציג להגדיל את ההכנסות לאורך  השנים ולהביא לאיתנות כלכלית. אני רוצה ל

בפניכם את המודל הכלכלי שהקמנו, שבנינו לצורך בעצם תחזית וראיית כל כל 

 התמונה הכלכלית הכוללת של המתחם. 

 

 רק תגידי מה כולל המתחם.   :איציק ציזרמר 

 

.   :מר ישראל גל .  מה שראית את הצד של ה.

 

 את החלק הדרומי?   :איציק ציזרמר 

 

מ"ר  400,000זור התעסוקה עם בוא אני אעשה קצר. א  :מר ישראל גל

לתעסוקה, שהמכרז של התעסוקה והמסחר אמור לצאת תוך שבועיים. הוא יצא 

כבר באוויר, אם תיכנסו. החוברת, תוך שבועיים ימים צריכה לעמוד, אחרי שאנחנו 

מאשרים פה גם את ההסכם, היא צריכה לעמוד עם המחירים ולצאת למכרז של כל 

שעומד הקו העליון עדיין. כי קו המתח העליון, לפנות מתחמי המסחר, חוץ מאיפה 

 . 2019וזה כנראה יתחיל בשנת ₪, אותו על אותו כמעט חצי מליארד 

 

אנדה, תראי שנייה. מה זה כולל? רק את האזור הדרומי   :איציק ציזרמר 
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 הסגול? 

 

 הסגול, כן.   :מר ישראל גל

 

  -מגרשים שההסגול, כל זה תעסוקה. יש פה כמה   גב' אנדה בר:

 

.   :מר ישראל גל  קו המתח העליון

 

אנחנו מדברים רק על המסחר, לא מדברים על החלק   :איציק ציזרמר 

 העליון? 

 

 לא, ההסכם הוא לכל השטח.   :מר ישראל גל

 

 כולל המגורים?   :איציק ציזרמר 

 

אבל השיווק של המסחר, השיווק הראשון כן, כולל הכל.   :מר ישראל גל

 כשיו. בלי ההסכם הזה, אי אפשר להוציא את השיווק של המסחר. יוצא ע

 

מתחם העסקים והפנאי בצומת סביון, הוא אמור להוות   גב' טירנה ססי:

מרכז ציבורי, מסחרי ועסקי איכותי של בקעת אונו. המתחם יהיה ייחודי וחוויתי, 

ף לעירייה, בעל מרחב ציבורי אקטיבי, אייקוני ומתוכנן בקפידה, שיעניק ערך מוס

לתושבים, ליזמים ולמבקרים בו. את השלביות שקודם אנדה וישראל דיברו עליה, 

מ"ר, מסחר,  223,000 -אז באמת יש כאן את השלביות של הפרויקט. מגורים 

מ"ר. מתוך הנתונים של השלביות ושל הגדלים, אנחנו  391,000תעסוקה ותחבורה 

והיטלים, התחשיב של אגרות בעצם בנינו את המודל הכלכלי. לגבי אגרות 

והיטלים, בעצם מכסים את אומדן עלויות הפיתוח של התשתיות שצפויות בצומת 

קיים צפי לקבל חלף השבחה בהיקף של  -סביון וגם את הסובב אותו. חלף השבחה 
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 לפיתוח ולמוסדות בור וחינוך. ₪ מיליון  300-כ

 

 זה בכל העיר.   :מר ישראל גל

 

חת מימוש מלוא הפוטנציאל. אנחנו מדברים בהנחה בהנ  גב' טירנה ססי:

 שמממשים את מלוא הפוטנציאל הכולל של התעסוקה. 

 

במקרה הזה שהמינהל לא, זה עם המכירה, דרך אגב.   :מר ישראל גל

משווק את הקרקעות, אנחנו מקבלים את הסכומים האלה, גם של המגורים וגם של 

ל המגורים וגם של זה, אנחנו זה, אנחנו מקבלים את הסכומים האלה, גם ש

 מקבלים את הסכומים האלה. 

 

 זמן קצר אחרי השיווק.   גב' טירנה ססי:

 

 זמן קצר אחרי.   :מר ישראל גל

 

 מה נעשה עם כל הכסף?   :יהודה מעייןמר 

 

 נעשה ים בקרית אונו ונביא שייטים.   :מר ישראל גל

 

 תשמור על הבריכה.   :יהודה מעייןמר 

 

ל הכלכלי, וזה מודל מבחינת הכנסות ארנונה, לפי המוד  ססי:גב' טירנה 

מימוש בארנונה שלא למגורים. הוא גם שמרני  80%מאוד שמרני, הוא גם לוקח 

ביחס למסחר ותעסוקה. וגם התעריפים הם יותר נמוכים מהתעריפים הקיימים 

ה. היום בצו הארנונה, מתוך הנחה שאנחנו נצטרך לעדכן את התעריפים במתחם הז

זה  25הכנסות ארנונה, ₪ מיליון  100אנחנו יוצאים עם  2017-אז אנחנו רואים שב



 ואונ-עיריית קרית

 12.3.18מיום  18/66ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 47 

הכנסות בארנונה, ₪ מיליון  164-אנחנו נגיע ל 2031למגורים, ועד  74-לא למגורים ו

ו 80  למגורים.  84-לא למגורים 

 

 באחוזים.   :מר ישראל גל

 

למגורים  מבחינת ההשפעה על התמהיל של ארנונה  גב' טירנה ססי:

וארנונה לא למגורים, אנחנו רואים שאם אנחנו רואים את המצב הקיים ומוסיפים 

חס של נגיע לי 2031-לו את המתחם של הדיור והמגורים בצומת סביון, אנחנו ב

נחנו ניקח את כלל העיר, . ואם א50;50-נגיע ל 2031-. ב74;26. היום אנחנו 50;50

 רים וההתחדשות העירונית.כולל בר אילן, אזורי התעסוקה והמגו

 

 לא, כולל כל הבנייה בעיר.   :מר ישראל גל

 

 כולל כל הבנייה והתחדשות עירונית.   גב' טירנה ססי:

 

כולל רק הפיתוח של אזורי התעסוקה של בר אילן, אנחנו   :מר ישראל גל

אחוז, זה מבלי לקחת בחשבון את אזורי התעסוקה של פסגת אונו  45;55-נגיע ל

נוכל  ושל...  לפתח. שאותם אנחנו משאירים כי לא 

 

מיליון זה חלק ממה שהם צריכים  001-כמה שאלות. ה  :איציק ציזרמר 

 לשלם? 

 

 כן.   :מר ישראל גל

 

זה לא כל הסכום. הם נותנים, ורק אז אנחנו מתחילים   :איציק ציזרמר 

 לפתח? 
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 כן.   :מר ישראל גל

 

 ? זאת אומרת, זה תנאי  :איציק ציזרמר 

 

.   :מר ישראל גל .  אנחנו לוקחים את הכסף.

 

.. חתימה על ההסכם   גב' טירנה ססי: ביד, מה ₪ מיליון  20אנחנו נקבל.

 שיאפשר לנו את שלב א'. 

 

 כמה יח"ד יש במקטע שהראיתם, פחות או יותר?   :איציק ציזרמר 

 

 , משהו כזה. בשלב הראשון של הדיור למשתכן. 700  :מר ישראל גל

 

 בכל הקטע הזה.   :יציק ציזראמר 

 

 יח"ד.  1,300בכל התכנית עצמה יש   :מר ישראל גל

 

 בתכנית הזאת?   :איציק ציזרמר 

 

ר שדיברתי . אבל אתה זוכ1,300כן, בכל התכנית עצמה   :מר ישראל גל

על קו המתח העליון שאי אפשר לבנות לידו. עד שלא מפרקים אותו, לא משווקים 

עו בדיור למשתכן יח"ד יוצ 700-לק מההקצבות של הבסיס, כאותו וכדומה. וגם ח

 בשלב הראשון, והיתרה היא תצא במשך השנים הבאות. 

 

ואיך הם ייבנו יחסית לתעסוקה? מה ייבנה קודם או   :איציק ציזרמר 

 שזה במקביל? 
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אנחנו מדברים על התעסוקה שאמור לצאת המכרז   :מר ישראל גל

  -אנחנו גם ניתן עידוד לתעסוקה, לאלה שיהיועכשיו, בשבועיים הקרובים. 

 

 ? -התעסוקה תקדים את ה  :איציק ציזרמר 

 

כן, כן. אנחנו גם ניתן עידוד לתעסוקה שבשנתיים   :מר ישראל גל

הראשונות אנחנו יכולים לדרוש, יש לוועדה סמכות לדרוש שטחי ציבור בתוך 

היתר תוך שנתיים ויתחיל  ינוי. מי שיוציאב-המבנים, כמו שאנחנו עושים בפינוי

 לבנות, לא ניקח ממנו. ניתן לו את זה. 

 

יח"ד, שזה קצת  1,300שאלה אחרונה. באותו מתחם יש   :איציק ציזרמר 

פחות מפסגת אונו. לגבי שטחים חומים, יש כבר את הכיבוי אש, יש מגרש כדורגל 

 שזה המגרש הצפוני לו. 

 

 שם. יש עוד מלא שטחים חומים   :מר ישראל גל

 

 בית ספר יכול להיות רק בשטח אחד.   :איציק ציזרמר 

 

 כל הרצועה הזאת היא חומה, כיבוי אש הוא פה.   גב' אנדה בר:

 

.   :מר ישראל גל .  אגב, גם המסוף מתפנה מבפנים, חוזר.

 

 איפה אפשר לבנות בית ספר, רק בעליון.   :איציק ציזרמר 

 

 י אש. מעבר למסוף, צמוד לכיבו  :מר ישראל גל

 

 פה אפשר לבנות בית ספר בכזה גודל?   :איציק ציזרמר 
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 לא פה, בעליון יותר.   :מר ישראל גל

 

 רק בעליון, נכון?   :איציק ציזרמר 

 

 בעליון, וגם איפה שהמסוף מתמלא.   :מר ישראל גל

 

 איפה שהמסוף ברצועה הצרה יכול להיכנס בית ספר?  :איציק ציזרמר 

 

 , הוא יכול להיות בית ספר... בטח  :מר ישראל גל

 

 זה הכדורגל.   :איציק ציזרמר 

 

 לא, זה בצד השני. אני אומר.   :מר ישראל גל

 

 דונם?  10ברצועה הצרה זה   :איציק ציזרמר 

 

 דונם.  9-8דונם,  9זה   :מר ישראל גל

 

 לא, הקטן.   :איציק ציזרמר 

 

 הקטן. -הקטן  :מר ישראל גל

 

 דונם.  30זה   גב' אנדה בר:

 

 אז איך אפשר לבנות פה בית ספר?   :איציק ציזרמר 
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 צר וארוך. גם בית ספר יעקב כהן הוא עצמו צר וארוך.   :מר ישראל גל

 

 אנדה, הכביש של סביון זה בצד הזה או בצד הזה?   גב' אתי כהן:

 )מדברים ביחד( 

 לאן עובר המסוף?   :מר יעקובי ירון

 

 לפינה. המסוף יורד   :מר ישראל גל

 

 הוא לא בתכנית הזאת?   :מר יעקובי ירון

 

 המסוף יורד לצומת סביון למטה.   :מר ישראל גל

 

יורד?   :מר יעקובי ירון  אה, הוא כן 

 

 כן, אנחנו מעבירים אותו, מתכננים אותו למטה.   :מר ישראל גל

 

 הוא קצת דרומה.   :מר יעקובי ירון

 )מדברים ביחד( 

 קומות.  3לא,   :מר ישראל גל

 

 לעשות מעלית.   :איציק ציזרמר 

 

.. או לא?  :יהודה מעייןמר   יש.

 

 4-3קומות בדרך כלל,  3לא, אין. אבל אנחנו עושים   :מר ישראל גל

 קומות. 
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 ליאת בלי קול היום, אז אני שואלת שאלה בשמה.   גב' איילת דן:

 

 אה, יפה.   :מר ישראל גל

 

 ות התחבורה? מה קורה עם שלבי  גב' איילת דן:

 

לגבי הציר הזה? אז אני שמח לבשר שאני כבר מניח   :מר ישראל גל

שבחודש אפריל תראו את תחילת העבודות של דרך דורי, בחודש אפריל. אני מקווה 

גור. וכל פריצת הדרכים  שעד סוף השנה הזאת תראו את תחילת העובדות של מוטה 

התקדמויות הפיתוח שלנו, כי  הפנימיות האלה שאתם רואים בפנים, הם יהיו עם

זה עבודות שלנו. כבישי האורך והרוחב שנמצאים בתכנית, זה אם הכספים שאנחנו 

 מקבלים כמקדמה מהמינהל, ואנחנו נתחיל לקדם אותם. 

 

 מה העלות של דרך דורי?   רון מלכה:מר 

 

 ₪. מיליון  75דרך דורי,   :מר ישראל גל

 

 מי מממן את זה?    רון מלכה:מר 

 

 המדינה באופן מלא.   :מר ישראל גל

 

 הכל מלא?   רון מלכה:מר 

 

 כן.   :מר ישראל גל

 

 וס? וזה יתבצע לפני האכל  גב' אתי כהן:
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וואן. אנחנו מקבלים   :מר ישראל גל כל הפיתוח הפנימי יתבצע מידי 

עכשיו. דרך דורי בוודאי יתבצע ₪ מיליון  100עכשיו. אורך ורוחב ₪ מיליון  100

 ס. כי אם היא מתחילה באפריל, צפי עבודות שנתיים. אכלו

 

דרך דורי זו חלק מתכנית הנת"צים שקיבלנו עליה כסף   :איציק ציזרמר 

 והכל. אני מתפלא על השאלה הזאת. 

 )מדברים ביחד( 

.   :מר ישראל גל  סליחה, צר לי, אני חייב לתקן

 

 הבעיה עם זה?  ... דרך דורי במימון מלא של המדינה. מה  רון מלכה:מר 

 

סליחה, רון, לא, לא. דרך דורי היא לא מתכנית   :מר ישראל גל

זה לא קשור לדרך דורי. הנת"צים זה ₪, מיליון  160הנת"צים. תכנית הנ"צים היא 

₪, מיליון  160על כל חידושו של לוי אשכול לכל אורכו, והמשכו לבן גוריון. זה 

ברים שאנחנו רוצים ללא להגיד איפה. אנחנו ניקח לאיזה ד₪ מיליון  20שמתוכם 

למשל דוגמא, עכשיו אנחנו הולכים להוריד את הכיכר התוקעת השנייה ברח' 

גוריון, שעושה את הפקקים הגדולים שם, ואנחנו נקבל מזה עודפים  הנשיא בן 

 בשביל לסלק את קו המתח העליון. אוי ואבוי, אמרת את זה גם על הכיכר פה. 

 

.. כיכר לרמזור, רמזור לכיכר.  5כל   :מיכלס גילמר   שנים.

 

 אני יכול לדבר?   :מר ישראל גל

 

.  :גב' קניסטר כוכבה .  אבל שם היתה כיכר.

 )מדברים ביחד( 

שאלתם על היקפי התחבורה. רון, בוא ניתן קצת רקע.   :מר ישראל גל

 154נת"צים, שזה ממשרד התחבורה. ₪ מיליון  160זה כביש דורי, ₪ מיליון  75
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רואים זה אנחנו בונים זה דרך מוטה גור, הדרכים הפנימיות שאתם ₪ ליון מי

 מהכספים שאנחנו מקבלים מקדמות. ₪ מיליון  100בהיקפים של 

 

 הכל הולך לפיתוח?כלומר אתה אומר המקדמות   גב' אתי כהן:

 

  -כן, ודאי. אגרות והיטלים  :מר ישראל גל

 

ו  גב' אתי כהן:  דברים אחרים? לא נשאר מזה לטובת העיר 

 

של ההשבחה, זה את לוקחת לאן ₪ מיליון  003-לא, ה  :מר ישראל גל

שאת רוצה. האגרות וההיטלים, צריכים לכסות את השכונה, קודם כל. אם נשאר 

בזה יתרות, לוקחים את זה לסובב. חברים, עוד שאלות? מי בעד לאשר את הסכם 

 הפיתוח. 

 

 פה אחד?   :מר גדי לייכטר

 

פה אחד. עוד פעם נפתלי יוצא? תחזירי אותו לפה כבר.   :גל מר ישראל

 פה אחד, תודה רבה. 

 

רמ"י לבין עיריית קריית אונו,   ביןהסכם הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 צומת סביון. שכונת 508-0255349"ע תב

 פה אחד.    בעד

 נפתלי כהן (1)נכחלא 
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בקשה של גב' ליאת ארבל לדון בניגוד עניינים של ציזר  בנושא דיון .6

 כחבר בועדת משנה לתכנון ובניה.  ושתתפותוה

 

צורף לכם החומר. בקשה שהגישה ליאת ארבל  - 6סעיף   :מר ישראל גל

לחוות  18לפני כשנה ולא עלתה לדיון, כפי שאתם רואים בחוות הדעת. בסעיף 

הדעת של אלון רום, מי שראה דאז, ראה שאשתו של ציזר איננה עובדת בעירייה. 

ת, ולא מגישה תכניות ולא עושה דבר, וסברנו שאין צורך, אולי עשינו בדיקה יסודי

בשגגה, אולי לא בשגגה ליאת, אין צורך של לעשות הסדר לניגוד עניינים מחמיר, 

 כנדרש, על פי דין וכדומה. 

שאשתך ציזר עוסקת גם במתן ייעוץ לאחרונה, התרבו השמועות והראיות 

גישה תכנית באופן רשמי לוועדה, למתנגדים לתכניות ולהקלות, ובכלל זה אף ה

לאחרונה לפני מספר שבועות. בעניין זה חוות הדעת הופכת להיות מאוד רלוונטית. 

אנחנו לא יכולים להתעלם ממנה. במקרים כאלה, על חבר ועדת משנה, במקרה 

צריך לחתום על הסדר ניגוד עניינים מחמיר שיבוא לעיון מועצת הטוב, מבחינתו 

  העיר במקרה הטוב.

הפסיקות, כמו שאתם רואים בחוות הדעת, לא נותנות את האפשרות שבכלל חבר 

מועצה שאשתו אדריכלית ברחבי העיר, או הוא אדריכל, או משרדו, יכול להיות 

חבר בוועדת המשנה או להיפך, אלא אם כן, אותו משרד שותף קרוב, אינו עובד 

זה מה שעולה ים. ברחבי העיר. וכפי שסברנו בפעם הקודמת והיינו משוכנע

 מהפסיקה, זה מה שעולה מחוות הדעת של היועצים המשפטיים. 

ואני אומר לך, ציזר, אנחנו מאוד נשמח שאשתך תעבוד בעירייה כמה שיותר, אבל 

מבחינתך האישית היום אחרי יש לי מכתב כזה פתוח, ואחרי שמעל לכל צל של ספק 

ע לך ולהמליץ לך, טוב תעשה אשתך עובדת בתוך התהליך הזה, אני רק יכול להצי

אם תסתפק להיות במליאה ושתכניס חבר אחר מטעמך לצורך העניין. אני רק יכול 

להציע לך את זה. מאשר שאנחנו נצטרך לעשות הסדר מיוחד לניגוד עניינים, 

ני לא קורא ממרחק כזה. ולהביא אותו למועצה ולאשר אותו וכדומה. זה הסיפור. א

 שיקריאו. תני לאלונה או ליהודה 
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 מה עם המייל ששלחתי למנכ"ל?   :יהודה מעייןמר 

 

אז עניתי לך עכשיו, אם לא שמעת. התשובה נתתי לך   :מר ישראל גל

ניגוע  -בגוף התיאור שלי,  נסיבות. אחד  ניינים מחמיר חייב לעלות עכשיו עהסדר 

המועצה. לדיון. רגע, אני קודם כל פניתי לכבודו. הוא חייב לבוא לדיון בהחלטת 

ת מועצה שעושים לו הסדר ניגוד הגיד החלטל -תהליכים: א'  2צריכים לעשות 

ם לו אותו והוא חותם עליו, צריכים להראות אחרי שמביאי -עניינים מיוחד. וב' 

אותו גם במועצה לעיניי כל. אז זה אחד, כתבת את זה. ואני אומר, זה חייב להיות 

לא העליתי? התנצלתי על זה, אבל בפעם  במועצה, את צודקת. והנושא השני, למה

יולי, כשהוא עשה את הבדיקות, בדקנו, ואשתו של ציזר אכן לא  הקודמת בחודש 

 עבדה. אני לא מבין. לא מבין. יהודה, תקריא לי. 

 

מזל שיש לה כתב יפה. למה שהיא תכתוב, אני אקריא.   :יהודה מעייןמר 

 לא קיבלתי את חוות הדעת של אלון? 

 

למה לא קיבלת את חוות הדעת של אלון? את יכולה   :אל גלמר ישר

לשאול את ההתפתחויות שהיו בסמוך לזה כבר אחר כך, ואחרי שהחלטנו שלא 

לעשות את זה. אבל בסדר, נגמר. כי אני אומר לך שאנחנו סברנו שאשתו של ציזר, 

לא  בסדר, אם זה משנה את דעתך כעת זה בסדר. אני לא שומע. איפה, בסדר היום?

 חשוב, יאללה. 

 

 היא שואלת איפה חוות הדעת?   :יהודה מעייןמר 

 

לא שלחתם אותה בסדר היום? צירפתם אותה. כבר   :מר ישראל גל

אמרתי לך מה היו השיקולים. לא הוצאנו אותה כי סברנו, זה הכל. אז כן, מר 

ר, ציזר, בבקשה. אני אישית הייתי אומר לך ההיפך, שאשתך תעבוד פה כמה שיות
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  -אנחנו מאוד נשמח. אבל אני ממליץ לך, לאור חוות הדעת

 

.. מהתחלה?   :מיכלס גילמר   אתה כבר מתחיל.

 

 מה? אני לא מצליח להבין. בבקשה.   :מר ישראל גל

 

 מה אתה מציע? אני לא מבין.   :איציק ציזרמר 

 

יש כאן אפשרות שאנחנו, בדיוק כמו שליאת כתבה,   :מר ישראל גל

הסדר ניגוד עניינים מיוחד, ואתה תצטרך לחתום עליו, ושהוא יובא שנכין לך 

לעניין מועצת העיר, ועד אז, עד שלא תחתום עליו, אנחנו ממליצים לך להשעות את 

 עצמך מישיבות הוועדה. וזה הסיפור. 

 

 ... את המ"מ.   :נפתלי כהןמר 

 

 איזה מ"מ?   :מר ישראל גל

 

 ן. המחליף הוא התכוו  :איציק ציזרמר 

 

 מחליף.   :נפתלי כהןמר 

 

 זה שיקול של האופוזיציה.   :מר ישראל גל

 

טוב, אז כמו שאתם יודעים, יש לי מה להגיד והרבה.   :איציק ציזרמר 

 7שנים.  7, לפני 2011הנושא בסעיף הזה, הוא מישיבת ועדה לתכנון ובנייה ממאי 

תר משנה. ההתייחסות , לפני יו2017שנים. הבקשה של ליאת היא מתאריך פברואר 

 8-, קצת יותר מ2017של אלון רום, שאני לא קיבלתי אותה גם, ליאת, היא מיוני 
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והסיבה שאתה אומר, אחרי כל הבדיקות . 12.3.18חודשים. והיום התאריך הוא 

ישיבות ועדה, שזה הזמן שבעצם אני  70, 7כפול  10-שלכם, אחרי שהייתי בערך ב

נה. בסדר. יכול להיות. בוא נראה אם אתם לא מתאים להיות חבר ועדת מש

 מתאימים. 

שנים להביא אותו לכאן למועצת  7אכן הנושא כל כך חשוב לראש העיר, שלקח לו 

העיר. אז למה היום? כי זו שנת בחירות ישראל? כי אתה מפחד שאולי אתה עלול 

להפסיד את הכסא והשכר בצידו? כי זה הזמן להכפשות? כי זה הזמן לסכסך 

פוזיציה? אני לא אחזור על המקרה שטוענים שהייתי בניגוד עניינים בשנת באו

יועצים  2. אני אפילו לא בטוח שרוב האנשים יודעים את השטות הזאת. 2011

משפטיים של העירייה והוועדה, כתבו אז שחור על גבי לבן, שלא פעלתי בניגוד 

 . אבל פה זה כנראה לא מספיק לכם. 47עניינים לפי סעיף 

יזר, לא דן בכלל בנושא ניגוד צ -רבל וארבל א -סק הדין בתביעות הדיבה, ציזר פ

שכבר  1998ניינים אלא בדיבה. גם הפסקה לעניין היתר חדש בביתי משנת הע

י הדין משרדי עורכ 2-בתחילת הישיבה נפתלי ציין, אינה נכונה כמובן. נזכיר רק ש

 רי מועצה לשעבר, הכל מקרי. חב 2שהגנו על ליאת בתביעת הדיבה, הם במקרה של 

 

.   :נפתלי כהןמר   ... המשפטי

 

 אל תפריע.   :מר ישראל גל

 

 תן לו, למה את המפריע?   :מיכלס גילמר 

 

 ... לבוס שלו. מה?   :נפתלי כהןמר 

 

ועכשיו אתייחס לחוות הדעת של אלון רום, שאלון, אני   :איציק ציזרמר 

ל שנתבקשת ולא ידעתי שכתבת. אבל שאפו. לא ידעתי בכל -רוצה להגיד לך 

כשקראתי אותה, באמת לקחת צד של שופט, וכתבת מה שכתבת, ואני מעריך את 
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 זה מאוד. 

 

 הוא שופט.  עו"ד אלונה בומגרטן:

 

ואני רק אציין משפט אחד מתוך הדברים שכתב אלון   :איציק ציזרמר 

יזר ורעייתו". אני רום. "לא התקבל מידע אודות פעולות בניגוד עניינים של מר צ

אקרא לך עוד פעם, נפתלי, כי לא בטוח שהבנת. "לא התקבל מידע אודות פעולות 

בניגוד עניינים של מר ציזר ורעייתו. אין בחוות דעתי זו כל קביעה או טענה כי מר 

ציזר נהג בפועל ל בניגוד עניינים, או נפל פגם כלשהו בכהונתו כחבר הוועדה 

ניגוד המקומית, בהיבט זה של נ יגוד עניינים. אין ממצא של ממש, היכול להעיד על 

עניינים הלכה למעשה. בהתאם לכך יש לגבש מול ציזר הסדר למניעת ניגוד עניינים 

חודשים,  8שלא הכרתי אותו בכלל. ואת זה הוא אמר לפני  ",לאמור בבג"צ קסוטו

שבה ולאף אחד זה לא הפריע, שחוות הדעת של אלון רום היועץ המשפטי, י

 באיזשהו מקום. 

בקיצור, ראש העיר, לא עשית שום דבר עם ההמלצה הזאת. עכשיו בוא נסובב את 

הגלגל, ובוא נדבר קצת עליכם, ונראה למי בעצם צריך לעשות הסדר לניגוד 

ה ישיבה שטוענים שאני הייתי בניגוד , אות16.5.11-עניינים. אז נחזור לישיבה מ

ם: ישראל גל, איציק ציזר, נפתלי כהן, עו"ד עמי חברי 7עניינים. נוכחים בישיבה 

ויוסי כוכבי. על סדר היום בישיבה הזאת היו   20גורט, עמי כחלון, ליאת ארבל 

נושאים. בנושא פינוי ובינוי רחבת משה"ב ברח ישעיהו, אדוני נפתלי גר בצמוד 

 . נפתלי198יח"ד בנייה ובניית  60מ'. דובר שם על הריסת  20לפרויקט, מרחק 

משתתף בדיון בנושא. לא אומר אם הוא בניגוד עניינים. ואז מגיעה ההצבעה. 

ובהצבעה נפתלי מודיע שהוא לא משתתף. ולשאלתנו למה? הוא אומר שהוא בניגוד 

עניינים. זאת אומרת, הוא ישב ישיבה שלמה, דן בנושא מול ביתו, לא מספר לאף 

ד עניינים, והוא גם אומר 'אני אחד שהוא בניגוד, בניגוד אליי שאמרתי שאני בניגו

 לא מצביע'. 

אבל זה עוד כלום. באותה ישיבה נושא גן ילדים פז, היתר לשימוש חורג. אדוני 
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. הדיון מתמשך  כחלון שיצא, משתתף בדיון. לקראת ההצבעה הוא אומר 'אני נגד'

ללא הצבעה, ובסוף מגיעים להצבעה. לפני ההצבעה הסופית אומר כחלון 'אני לא 

 ע, אני לא רוצה להשתתף, אני בניגוד עניינים', אדון כחלון. זה לא נגמר. מצבי

 

.   :נפתלי כהןמר  .  סליחה, סליחה.

 

אל תתערב, אחרי זה תגיד מה שאתה רוצה. אל תפריע   :איציק ציזרמר 

 לי. 

 

.   :נפתלי כהןמר  .  רגע, אבל ארז אמר ש.

 

 . ציזר, אתה חושב שאתה כשר אני מבין  :מר ישראל גל

 

 חכה, נגיע גם אליך, אדון ישראל גל. יש לי זמן.   :איציק ציזרמר 

 

 אתה חושב שאתה כשר, כן, כשר.   :מר ישראל גל

 

  -הנושא הבא שעלה באותה ישיבה  :איציק ציזרמר 

 

.   :עמי כחלוןמר  .  איציק, זה.

 

נגיע   :איציק ציזרמר  אל תפריע לי, אחרי זה תגיד מה שאתה רוצה. עוד 

 ה. לאט. אני בונה את ז-, לאטאליך

 

 אני בונה שאתה מוקלט. הלאה, תמשיך.   :עמי כחלוןמר 

 

 הכל מוקלט.   :איציק ציזרמר 
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 ציזר חושב שהוא כשר. אמרתי, הטובל ושרץ בידו.   :מר ישראל גל

 

ב  :איציק ציזרמר   7לפני  0112-נושא פינוי ובינוי השקד. באותה ישיבה 

₪. ובינוי השקד. זו תכנית של קצת פחות ממיליארד  שנים, אושר נושא פינוי

 'מ 50ישראל גל, ידידנו ראש העיר, גר ₪. אושרה שם תכנית של מיליארד 

 מהפרויקט. הפרויקט משפיע על ביתו. הוא לא מודיע שהוא גר שם. 

 

 למה? כולם התנגדו לפרויקט.   :מר ישראל גל

 

מה שאתה רוצה. אני אל תפריע לי. אחרי זה תגיד   :איציק ציזרמר 

נתי לדיון הזה בניגוד אליך. הוא לא מודיע שהוא גר שם, הוא לא אומר התכונ

שהוא בניגוד עניינים. הוא משתתף פעיל ומצביע. הוא עצמו שותף מלא לבניית 

מ'  50, בדיון על בניית בניין חדש בצפון רח' ביאליק, 2014התכנית הזאת. בשנת 

  -מ צפונית לביתו, הוא יותר רחוק

 

 רגע...?   :מר ישראל גל

 

 למה אתה מפריע לי?  :איציק ציזרמר 

 

 לא, לא, לא, אני שואל אותך שאלה.   :מר ישראל גל

 

 טענתי ממך רשות דיבור.   :איציק ציזרמר 

 

אתה טוען שאני בניגוד עניינים? אני רוצה שתרשום את   :מר ישראל גל

 זה לפרוטוקול. 
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 הבנתי.   :איציק ציזרמר 

 

ההצבעות האלה?  2-אתה טוען שאני בניגוד עניינים ב  :מר ישראל גל

 לא, לא, לא. 

 

 אני אומר מה שאני רוצה להגיד.   :איציק ציזרמר 

 

אני רוצה לשמוע, חוץ מלחפור ולקשקש, אתה טוען שאני   :מר ישראל גל

 בניגוד עניינים?

 

 אתה מוכן לתת לי?   :איציק ציזרמר 

 

 על השאלה.  תענה  :מר ישראל גל

 

 אני לא חייב לענות לך.   :איציק ציזרמר 

 

 תענה על השאלה.   :מר ישראל גל

 

 אני לא חייב לענות לך.   :איציק ציזרמר 

 

 תענה.   :מר ישראל גל

 

.   :עמי כחלוןמר  .  אתה סתם.

 

אני טוען שאתה בניגוד עניינים עם הסיפור של אשתך.   :מר ישראל גל

עניינים? אני רוצה שתרשום את זה. אני טוען שאתה בניגוד  אתה טוען שאני בניגוד

 עניינים. 
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 אני מכבד את דעתך, בניגוד אליך.   :איציק ציזרמר 

 

אני רוצה לשמוע, אני רוצה שתכתוב שאני בניגוד   :מר ישראל גל

 עניינים. 

 

 אני מכבד את דעתך.   :איציק ציזרמר 

 

 וד עניינים? מה אתה מתכוון? אני בניג  :מר ישראל גל

 

.  :איציק ציזרמר   אתה מוכן לתת לי? זה הזמן שלי

 

 אני רוצה לשמוע, חוץ מאשר לבלבל את המוח.   :מר ישראל גל

 

 זה הזמן שלי.   :איציק ציזרמר 

 

 תענה לשאלות. כן, בבקשה.   :מר ישראל גל

 

 אני לא חייב לענות על שום שאלה.   :איציק ציזרמר 

 

ה אומר, אני בניגוד עניינים? תגיד, ציזר. הוא לא מה את  :מר ישראל גל

 אומר, הוא פוחד להגיד. 

 

 אני מאוד מכבד את דעתך.   :איציק ציזרמר 

 

 אתה אומר שאני בניגוד עניינים?   :מר ישראל גל
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אני אתה מוכן להפסיק להפריע לי. אתה מפריע לי לדבר.   :איציק ציזרמר 

כחלון, מכבד אותה, ואחרי זה תגידו כל מה מאוד מכבד גם את דעתך וגם את דעת 

 שאתם רוצים. 

 

 לא, לא, שתגיד שאני בניגוד עניינים.   :מר ישראל גל

 

 אחרי שאני אסיים את דבריי.   :איציק ציזרמר 

 

 אני רוצה לשמוע שתגיד שאני בניגוד עניינים. תגיד.   :מר ישראל גל

 

.   :עמי כחלוןמר  .  ישראל, לא לשכוח שיש.

 

, בדיון על בניין חדש בצפון רח' ביאליק, שעד 2014בשנת   :יציק ציזראמר 

מ"ר צפונית לביתו של גל, מחליט גל שהוא כן  50היום עוד לא התחילו לבנות, 

בניגוד עניינים. למה? הוא טוען כי הוא הגיש עם שכניו לבנייה וההתנגדות נדחתה. 

 עניינים והוא מצביע. הוא לא בניגוד ₪, בניינים ששווים מיליארד  6-אז ל

 

 זה על אותה חלקה.   :מר ישראל גל

 

מ' מבית, צפוני, הוא  בניגוד  50אבל לבניין אחד, שהוא   :איציק ציזרמר 

 עניינים. 

 

 הוא נזהר, הוא נזהר.   :מר ישראל גל

 

שנים, נמצא בדיון,  7עו"ד גורט, אנחנו מדברים על לפני   :איציק ציזרמר 

צביע. שלא לפרוטוקול הוא אומר לחברים רק לפני ההצבעה משתתף פעמיים ולא מ

שהוא בניגוד עניינים. עמי כחלון, נמצא בדיון, משתתף פעיל, ועל פי הפרוטוקול 
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. ציזר מתנגד לפרויקט,  ניגוד אינטרסים' הוא אומר 'אני לא משתתף בהצבעה עקב 

 ישראל, כחלון, נפתלי וכוכבי בעד. 

 

 חוזר על הטעות, למרות ש... אתה עוד פעם   :עמי כחלוןמר 

 

למה אתה מפריע לי אבל? מה קשה לך לשמוע? אחרי זה   :איציק ציזרמר 

 תגיד מה שאתה רוצה? 

 

 מה זה להגיד? אבל אתה משקר.   :עמי כחלוןמר 

 

 אתה מפריע לי, אתה מפריע לי.   :איציק ציזרמר 

 

 אבל אתה משקר.   :עמי כחלוןמר 

 

 שקרנים. יש גבול ל  :מר ישראל גל

 

יודעים בדיוק על איזה כסא הם   :איציק ציזרמר  נכון, נכון. אנחנו 

 ועכשיו לפי סדר הישיבה.יושבים. 

 

קיבלת מכתב שגם גורט ועכשיו אתה אומר משהו אחר.   :עמי כחלוןמר 

 אתה שמת לב? 

 

 למה אתה מפריע לי אבל?   :איציק ציזרמר 

 

 אתה משקר.   :עמי כחלוןמר 

 

.   :למר ישראל ג .  עמי, הוא חושב ש.
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.   :עמי כחלוןמר  .  אתה תקבל תביעת דיבה שלא תדע מאיפה.

 

אני אחזור על מה שאני אומר. אני קשה שאומרים לי   :איציק ציזרמר 

 שאני משקר. כתבתי שעל פי הפרוטוקול, אומר עמי לפני ההצבעה.  

 

 אה, אתה מדייק אבל אתה משקר?   :עמי כחלוןמר 

 

 אני מדייק. תודה רבה.   :יזראיציק צמר 

 

קיבלת מכתב? אתה מבין איזה שקרן? יהודה, אתה מבין   :עמי כחלוןמר 

 איזה שקרן הבן אדם? אתה קולט? שקרן. 

 

 עכשיו לפי סדר הישיבה.   :איציק ציזרמר 

 

 זה יותר מידיי נתונים...   :יהודה מעייןמר 

 

 מה זאת אומרת? אבל עמי, מדובר פה על פרוטוקול,  גב' אתי כהן:

 

 הוא קיבל מכתב שהפרוטוקול שגוי.   :עמי כחלוןמר 

 

נגיע אליך. עמי, עוד לא התחלנו איתך.   :איציק ציזרמר   אבל 

 

 מה מחכה לך, בית ספר.   :עמי כחלוןמר 

 )מדברים ביחד( 

 ועכשיו לפי סדר הישיבה.   :איציק ציזרמר 
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 הלאה, הלאה.   :עמי כחלוןמר 

 

 אחד.  -נעבור אחד  :ראיציק ציזמר 

 

 אין בעיה, אנחנו פה.   :עמי כחלוןמר 

 

כדי שיהיה לך הרבה צדדים של ניגוד עניינים. אדון   :איציק ציזרמר 

נפתלי כהן, קיבלת בקדנציה זאת אישור לבניית חנייה. מדוע היא סגורה ומשמשת 

אחורי, כתוספת חדר ענק? יש תמונות והרבה. ביקשת אישור תוספת בנייה למחסן 

תוך כדי בנייה. אמר ראש העיר והמהנדסת בוועדה, ולמחרת רצתי לראות את 

הבנייה. מתברר שממזמן הבנייה נגמרה. ובעצם בנית יותר מההיתר המותר לך, 

 וביקשת בדיעבד להרחיב את הזכויות. האם הצהרת על כל זה? ממש לא. 

יוני ם. האם יש לך אישור משה דאלי, סיפרת לי שיש לך בבית עסק לגידול ומכירת 

עסק מהעירייה? האם אתה משלם ארנונה עסקית? לפי שלמה בן עמרה, מנהל 

 תשובה היא לא. ה -הגבייה דאז ששאלתי אותך 

 

 אשתך שילמה על משרד בבית?  :נפתלי כהןמר 

 

 חס ושלום.   :מר ישראל גל

 

יודע. ירון יעקובי, פעם ישבת פה, אז  :איציק ציזרמר   האם הצהרת? לא 

שמתי אותך בסדר הזה. נלחמת במגדלי רייספלד ומרכז מסחרי ברייספלד מול 

 ביתך, ומנגד אתה מאשר נושאים כאלה בשכונות אחרות. 

 

.   :מר יעקובי ירון .  ... מסחרי אישרתי.

 

האם החלטותיך בוועדת התכנון מושפעות ממיקום   :איציק ציזרמר 
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 ת לנו? דירתך? דרך אגב, האם עברת דירה בשל כך? סיפר

 

 אחרי שהמרכז נבנה, כן.   :מר יעקובי ירון

 

הכל בסדר. ליאת ארבל, שפנתה אליכם על הכל, אני   :איציק ציזרמר 

שאלות, האם ישבת בישיבות שעורכי הדין שהגנו עליך קשורים למתחמים  2שואל 

תעני לבד. אלונה, נלחמת כנגד המרכז המסחרי שלך?  2שהצבעת, או מספר 

 אישרת בשכונות אחרות.  ברייספלד, אך

 

 אבל היא לא עברה דירה.   :מר יעקובי ירון

 

זכית בדירה בהגרלת אאורה, כל הכבוד. לא חשבת לצאת   :איציק ציזרמר 

בדיון על ביטול היטלי ההשבחה של אאורה, את כעו"ד. אחרי שלפי הפרסומים 

יצאת שזכה בהגרלה, קיבל הנחה גדולה. רק אחרי שהתערבתי, שלהם, כל מי 

. כוכבה קניסטר.   מהחדר עוד בפליאה 'מה, אני לא יכולה לשבת פה?'

 

 נעים מאוד.  :גב' קניסטר כוכבה

 

יודע אם זה נכון, את תגידי, שיש לך   :איציק ציזרמר  נאמר לנו, ואני לא 

הפרויקטים  3-. מונטיפיורי, אחד מ2/38דירה במונטיפיורי, שאושרה לתמ"א 

, כי הולך להיות מאושר עוד פרויקט 4אגב, זה כבר , דרך 2היחידים של תמ"א 

השבוע ביום חמישי. בהנחה שזה נכון, כל חברי סיעתך, הצביעו על זה, את לא. 

היועץ המשפטי של הוועדה אומר שזה טעם לפגם. וכשליאת שאלה אם מותר לה 

, והיא יצאה  'לא' .. הוא אמר לה  להצביע, בדיוק באותו נושא על הפרויקט של.

האם מישהו מהסיעה שלך הצהיר על ₪. . הדירה שלך תושבח במאות אלפי מהחדר

 זה? עמי כחלון? אם חשבת, אז הנה, עכשיו. 
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. :גב' קניסטר כוכבה  אנחנו..

 

 תסלח לי, זה לא החוק.   :נפתלי כהןמר 

 

 אל תפריע לי ואת מפריעה לי. אל תפריע לי.    :איציק ציזרמר 

 )מדברים ביחד( 

 

נפתלי, איך הוא יסביר את הבעיה של אשתו? הוא מוציא  :כבהגב' קניסטר כו

 את המטענים החורגים. 

 

 ממש אשתי זה בעיה גדולה מאוד. ממש בעיה.  :איציק ציזרמר 

 

 לא, אתה הבעיה, ציזר, אתה.   :מר ישראל גל

 

אין בעיה, ישראל, תאמין לי, שאין לי בעיה לא להיות   :איציק ציזרמר 

 לי, יש לי מה לעשות בשעות האלה.  בוועדה שלך. תאמין

 

למה? אשתך תמשיך לעבוד. אתה תצטרך לפרוש ואשתך  :גב' קניסטר כוכבה

 תעבוד. 

 

עמי כחלון, אתה מנכ"ל ובעלים כמדומני של חברת   :איציק ציזרמר 

 נדל"ן יזמית. 

 

 אתה רוצה לעבוד?   :עמי כחלוןמר 

 

עורכי דין, ת בנייה, ואתה בקשר עם אדריכלים, חברו  :איציק ציזרמר 

 שעושים ובונים פרויקטים בקרית אונו. 
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 מה?   :עמי כחלוןמר 

 

 עוד פעם אני אחזור.   :איציק ציזרמר 

 

 לא, אני אתן לך לדבר, סליחה.   :עמי כחלוןמר 

 

אני אחזור עוד פעם. אתה מנכ"ל ובעלים כמדומני, אם   :איציק ציזרמר 

חברת נדל"ן יזמית. אתה בקשר עם אדריכלים, אני טועה אתה יכול להגיד לי, של 

החברה שלך, חברות בנייה ועורכי דין, שעושים ובונים פרויקטים בקרית אונו. 

תקרא, זה באתר שלך מפורסם. אחד מהדירקטורים שלכם, כיום או לשעבר, בונה 

את המרכז המסחרי באחת השכונות. החברה שלך מעורבת בפרויקטים שגם החברה 

שפטי הנוכחי של הוועדה לתכנון ובנייה, מעורבת בהם. האם סיפרת של היועץ המ

 לנו את זה? אולי זה הכל תקין, אבל מעולם לא שמעתי את זה. 

 

 דרך אגב, על זה יש פסיקה.     :???

 

את ניגוד העניינים שלך לכאורה בשקד, כתבנו ארוכות   :איציק ציזרמר 

 ? לא. בהתנגדות שלנו, לא נכנס לזה כעת. האם הצהרת

 

 מה אתה אומר?   :עמי כחלוןמר 

 

 למה אתה מפריע לי אבל? אחרי זה תגיד מדבר שטויות.   :איציק ציזרמר 

 

 דירקטור שלי בחברה בונה?   :עמי כחלוןמר 

 

 עזוב, אל תיתפס עכשיו.   :איציק ציזרמר 
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 מה זה להיתפס, זה אומר בפרהסיה.   :עמי כחלוןמר 

 

 בדוק. כדאי שת  :איציק ציזרמר 

 

 קשה להם להגיד אמת, נתפסתם בקלקלתכם.   :מר ישראל גל

 

כדאי שתבדוק. אדון עמי כחלון, האם היה לך ואולי   :איציק ציזרמר 

עדיין יש לך עמי כחלון, קשר עסקי עם הקריה האקדמית? האם דיווחת על הנ"ל? 

כספית  האם לכאורה אתה לא בניגוד עניינים? האם קיבלת שכר/ריטיינר או תמורה

 מהם? האם הצהרת? אני לא יודע. 

 

 כמה כסף תשלם.   :עמי כחלוןמר 

 

 הרבה. אני אוהבת את זה.   :איציק ציזרמר 

 

יודע.   :עמי כחלוןמר  יודע, אני   אני 

 

יש לי חשבוניות. אתה יודע שמה שאני אומר, הכל   :איציק ציזרמר 

 מגובה. 

 

 רקטור שבונה. תיתפס על כלום. כן, על הדי  :עמי כחלוןמר 

 

 אתה ענית על זה אפילו.   :איציק ציזרמר 

 

 לא, זה שעובד.   :עמי כחלוןמר 
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 אתה אפילו ענית על זה.   :איציק ציזרמר 

 

יודע מה אתה עושה   :עמי כחלוןמר  דירקטור שבונה. אתה אפילו לא 

 לעצמך. 

 

וד אתה ענית על זה אפילו. האם לא היית לכאורה בניג  :איציק ציזרמר 

ויו"ר החברה  עניינים כמחזיק תיק פינוי ובינוי, חבר הוועדה לתכנון ובנייה, 

 לפיתוח? אני שואל. למה לא סיפרת לנו למה התפטרת מכל התפקידים האלה? 

 

.   :איציק ציזרמר  . יו"ר הנהלה.  הוא רצה להיות 

 

 ... לפני חצי שנה איתך, לא רצית.   :עמי כחלוןמר 

 

מלכה, האם ייתכן, רון מלכה, שאתה מעסיק באגף רון   :איציק ציזרמר 

החינוך בריטיינר עיתונאי במרכאות, ועושה סקרי בכירות, שכותב כתבות על העיר, 

על העירייה, עלינו? האם זה הגיוני? להזכירך, שכל המדינה עסוקה בחודשים 

האחרונים בקשרים של ביבי עם ידיעות האחרונות ואתר וואלה, אם זה נכון, כשר, 

לא כשר. האם לא נכון שאחד שהוא עיתונאי או חושב שהוא עיתונאי, לא יקבל גם 

 מעניין. שכר מהעירייה? 

ישראל גל, אתה מדבר על ניגוד עניינים. דירתך בביאליק מושפעת מהמרכז 

המסחרי והבניינים שתכננת במרזוק אזר ופינת השקד וביאליק. קידמת פרויקט 

 דירתך מושפע מפינוי בינוי השקד. שרק בלחץ התושבים הוקטן. שווי 

 

אני חייב להגיד לך שאני מקטין את כל הפרויקטים,   :מר ישראל גל

 שנים.  5כולל אתמול גם את המרכז המסחרי שאישרת לפני 

 

שנים לקח לך לרדת מהעץ בגלל שוב לחץ תושבים.  6  :איציק ציזרמר 
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טיים במשרות הדובר ימבקר המדינה קבע שהעירייה בראשותך עשתה מינויים פול

ומנהל אגף הביטחון. אתה מדבר על ניגוד עניינים? מה שקורה סביב ביתך, 

שלדעתך הוא עושה טוב לעיר, לשכונה ולתושבים, אמור להשביח את דירתך 

ישבת בכל בדיונים, ודיברת עם כל הקבלנים. שם ₪. בעשרות או אפילו מאות אלפי 

על כלום. שם זה זכויות בנייה, דירות, ס"מ גובה שאין לו שום השפעה  30זה לא 

 חנויות. 

 

אז רגע, אתה טוען שאני בניגוד עניינים? תגיד. ציזר,   :מר ישראל גל

 תגיד. אני רוצה לשמוע אותך אומר. 

 

 האם הצהרת? האם הצהרת?   :איציק ציזרמר 

 

יודעים איפה אני גר. ציזר, תגיד שאני בניגוד   :מר ישראל גל כולם 

 ני רוצה לשמוע. למה הוא לא אומר? עניינים, א

 

 למה אתה מפריע לי אבל.   :איציק ציזרמר 

 

 תגיד, תגיד.   :מר ישראל גל

 

 למה אתה מפריע לי לדבר? מה כואב לך?  :איציק ציזרמר 

 

אל תחזור, אני רוצה לשמוע, אני רוצה... ומחבריך   :מר ישראל גל

 שיגיד שאני בניגוד. 

 

לי להיות רגוע. אמרת לי לא להיות עצבני. למה אמרת   :איציק ציזרמר 

 אתה מתעצבן? 
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אז תגיד, למה אתה לא אומר? תגיד, מה אתה פוחד,   :מר ישראל גל

 ציזר? תגיד, נו. 

 

מה עם בית מפלגת העבודה? מר ראש העיר. בית מפלגת   :איציק ציזרמר 

מתן אישורים העבודה, מר ראש העיר, חשפתי בזמנו אי תשלום ארנונה עסקית, אי 

.. וגם קיבלתי תשובות ששום דבר  והיתרים לסוכך ולפרגולה ולמשטח הבטון.

מהדברים לא קרה, מלבד דבר אחד, שלא צריכים לו היתר. וגם לא שכחנו את 

הפרוג'טור שהאיר בחשמל העירייה, ומנכ"ל העירייה אמר לי 'לא יודע מי התקין 

. של נעליך מעל רגליך, ראש העיר, כשאת ה מדבר על ניגוד עניינים. ועכשיו, אותו'

הסדר ניגוד עניינים, אלון רום, אתה מוזמן לשלוח לי הסדר ניגוד אם אתם רוצים 

עניינים. אם אתם מבקשים שאני לא אהיה בוועדה, אין לי שום בעיה להיות 

 בוועדה.

 

 ... השופט קבע, בית משפט.   :עמי כחלוןמר 

 

 כדאי מאוד שתלמד לקרוא.  תקרא את פסק הדין.  :איציק ציזרמר 

 

השופט. את היודע מה ההבדל בינך לבינינו, שאתה רק   :עמי כחלוןמר 

 מעלה בלונים שהם שקריים, לנסות לתפוס משהו, כי אתה שום דבר לא תופס. 

 

 למה אתה מפריע לי? למה אתה מתעצבן?   :איציק ציזרמר 

 

 אצלך שופט קבע. שופט.   :עמי כחלוןמר 

 

 דקות.  10למה אתה מתעצבן? אחרי זה תדבר, יש לך   :יזראיציק צמר 

 

 השופט קבע.   :עמי כחלוןמר 
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 דקות אחר כך.  10יש לך   :איציק ציזרמר 

 

 השופט פסק. תתעורר לחיים שלך. השופט פסק.   :עמי כחלוןמר 

 

 כדאי מאוד שתקרא, כי אתה לא מבין את העברית.   :איציק ציזרמר 

 

 לנו לא, אצלנו לא. אצ  :עמי כחלוןמר 

 

 -ם, מר אלון רום, אני מבקשבקיצור, לסיו  :איציק ציזרמר 

 

 בטח לסיום, אתה רועד. שופט פסק, לא אנחנו.   :עמי כחלוןמר 

 

שתוך כדי שאתה מגבש הסדר לניגודי עניינים, אני מציע   :איציק ציזרמר 

ים בפרוטוקול לך לבדוק את כל הנושאים שהעליתי ונמצאים בפרוטוקולים, ונמצא

 של הישיבה. ותגיד באמת מי בניגוד עניינים. 

 

 תודה רבה, ציזר.   :מר ישראל גל

 

 אני מודה גם לך.   :איציק ציזרמר 

 

עכשיו אני מבקש ממך לא להפריע לי, כי אני הולך להגיד   :מר ישראל גל

דברים שהם מאוד כואבים. יש מישהו שרוצה עוד להתבטא? סליחה ליאת, תני 

 שהו להקריא לך. למי

 )מדברים ביחד( 

.   :מיכלס גילמר   אין לי נכסים בקרית אונו

 



 ואונ-עיריית קרית

 12.3.18מיום  18/66ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 76 

 היא עונה: הצהרתי ויצאתי מהישיבות.   :יהודה מעייןמר 

 

צודקת. בסדר. רבותיי, ציזר ככל הנראה נתפס   :מר ישראל גל

בקלקלתו, וחושב שאם הוא יטיל רפש ברבים שאין בו שום דבר ושום הטלת רפש, 

בכהוא זה על היותו בניגוד עניינים. יש חוות דעת משפטית בנושא הזה.  זה יקל

ואני אומר לחבריו לסיעה, אתם יכולים להצביע בעד זה שהוא יישאר בניגוד 

עניינים. זו זכותכם. יש פסקי דין שמדברים על מקרים כאלה. ומר ציזר, מה 

ת מה שליאת ארבל לעשות, כל עוד אשתך לא עבדה פה, אז אולי טעינו ולא עשינו א

חשבנו שיש בן דרשה לפני שנה ובצדק רב מסתבר. כי חשבנו שיש על מי לסמוך. 

אדם אחרי שיודע את חובתו. שכמו שיודע כל היום לשבת ולהקריא הרבה מאוד 

דפים, כמו שרון אמר קודם לספר סיפורים מפה ועד כאורך הגלות, ינהג במשנה 

זורק רפש  ,במקום לבוא ולהציע הצעותו מסתבר שלא, מסתבר שלא.זהירות. אבל 

 לכל הכיוונים. 

אז מר ציזר, אני חייב להגיד לך דבר אחד, מועצת העיר, כשזה מגיע לפתחה, ברגע 

שהיא תסכים ובטח שאם אני אסכים לזה, אני אהיה שותף לסיפור הזה של ניגוד 

שותף העניינים. וכל אחד מהחברים שיגיד כרגע שהנושא הזה מגיע לפתחו, יהיה 

ייתן. אני אומר לך מראש,  לנושא של ניגוד העניינים. ומי שרוצה לתת לזה תמיכה, 

והצעתי לך במקום ללכת לכל הרפש הזה ולכל הלכלוכים האלה, להחליט מה שאתה 

מאחר שאתה לא רוצה להחליט, ואתה לא רוצה לקבל את הצעתנו, אז אנחנו רוצה. 

יע כרגע, מאחר ואף אחד לא רוצה, נצטרך לקבל את ההחלטה בנושא הזה. אני מצ

 יש עוד מישהו שרוצה להתבטא? 

 

 אני.   :יהודה מעייןמר 

 

 כן, בבקשה.   :מר ישראל גל

 

 יש פה דרך אגב הצהרה של יועצת משפטית.   :יהודה מעייןמר 
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לא, אני סיימתי עם הצהרה של ייעוץ משפטי. יש את   :מר ישראל גל

ניגוד עניינים מחמיר צריך להיחתם, צריך ההצהרה של היועץ המשפטי. הסדר 

לבוא להיות פה במועצת העיר. עד אז, ציזר לא יכול להשתתף בישיבות ועדת 

המשנה. לאחר שיחתום על הסדר ניגוד עניינים שיוכן, יובא לפה למועצת העיר, עד 

 אז ציזר לא יוכל להשתתף בישיבות ועדת המשנה. זה הכל. 

 

דע חדש מהשנה האחרונה, פרויקטים שהגב' יש איזה מי  :מיכלס גילמר 

 ציזר עסקה בהם? לא הבנתי. 

 

  -אני סיפרתי לך, תקשיב  :מר ישראל גל

 

 ? 2011או שאנחנו דנים על   :מיכלס גילמר 

 

תיקים,  2-לא, לא, לא. רק לאחרונה גב' ציזר מטפלת ב  :מר ישראל גל

היתה שותפה להכנת אחד כבר הוגש. מעבר לכל העובדות שאנחנו יודעים שהיא 

התנגדויות לתכניות וגם להקלות אחרות שיש לנו מידע על זה. אז זה מידע חדש 

רה. וזה, מי שלא נוהג במשנה זהירות, זה יוני שנה שעב-שלא היה לנו בחודש יולי

מידע חדש. אם אתה רוצה, אתה יכול ללכת, לקחת את מספר התיק שנמצא 

 בוועדה, והוא מופיע בוועדה. 

 

  -נו בסדר, אז הוא לא ידון. ממילא זה בסמכות ה  :כלס גילמימר 

 

לא לדון בתיק, זה כבר  -לא, לא, אדוני עוה"ד, זה לא   :מר ישראל גל

משנה את העמדה. חבר ועדת משנה לא יכול להיות חבר בוועדת משנה אם הוא 

 מתכנן באותה עיר. 
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 אבל הוא לא מתכנן.   :מיכלס גילמר 

 

 א לא מתכנן. הו  גב' אתי כהן:

 

קרובו להגדרתו זו אותה יישות, או שותפו, ואם הוא   :מר ישראל גל

 .  היה שותף במשרד אדריכלים, אני מניח שהוא ואשתו הם מתראים..

 

 אני שותף במשרד של אשתי?   :איציק ציזרמר 

 

.   :מר ישראל גל  אתה/קרובך. תקרא את הנושא של הגדרות של 'קרובך'

 

אז לפי מה שאתה אומר, אני לא יכול להיות חבר ועדת   :איציק ציזרמר 

 שנים חבר ועדה ולאף אחד זה לא הפריע.  9בניין עיר. אני 

 

 אז תקרא את פסק דין קסוטו. מאחר והיא לא עבדה.   :מר ישראל גל

 

 היא לא עבדה?   :איציק ציזרמר 

 

.   :מר ישראל גל  היא לא עבדה פה בשנה שאנחנו בדקנו. בעבר כן

 

 שנים אני פה.  9  :איציק ציזר מר

 

בעבר כן, בשנתיים האחרונות לא. זהו, גיל מיכלס, את   :מר ישראל גל

היכול להגיד שפסקי הדין הם לא נכונים והשופטים גם מטומטמים, בדרך כלל אתה 

 אומר את זה. 

 )מדברים ביחד( 

.. את חוות דעתך. לפי מה שאומר ישראל, א  :איציק ציזרמר  ני אלון רום.
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לא יכול להיות חבר ועדה. ואם כן, תגיד את זה, אין בעיה. זה מה שהוא אומר 

 כרגע. 

 

 אל תגיד לו כלום.   :עמי כחלוןמר 

 

אני לא אומר, לא, לא. בקיצור, עד אשר אלון רום, ואתה   :מר ישראל גל

  -והיועצים המשפטיים, לא תכינו לו הסדר מיוחד

 

כבר הכין חוות דעת. חוות הדעת אבל היועץ המשפטי   גב' אתי כהן:

 שלו סותרת את מה שאתה אומר. 

 

ניגוד   :מר ישראל גל לא, אתי, אתי. חוות דעתך פוטרת אותו מהסדר 

 עניינים? 

 

אני מבקש לא להתייחס לעניינים אישיים של כל אחד   :עו"ד אלון רום

ה צריך מחברי המועצה. אם יש איזשהו עניין שרוצים להפנות אליי, אני חושב שז

להיעשות באופן מקצועי וגם באופן אישי. אני לא מרגיש בנוח, לא בעניינים של מר 

ציזר ולא בעניינים של אף אחד אחר, לחוות את דעתי פה ולבוא לומר. אז נכון, יש 

ים באשר אין לי נתונ -את פסק דין קסוטו, חוות הדעת שלי עצמה אומרת 

אם יובא משהו בפניי, פנייה אומר,  לעיסוקים של חבר מועצה או אשתו. אני רק

 קונקרטית, אני אבחן אותה ואפעל בהתאם לרוח הפסיקה. 

 

ומאחר ואם יש חשד, צריך לחתום על הסדר לניגוד   :מר ישראל גל

 עניינים... 

 

 תן לו לבדוק את זה.   :מיכלס גילמר 
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ישראל, מה שאלון אומר, אני אישית מקבל את מה   :עמי כחלוןמר 

שהוא אמר. כי אני מזכיר לאלון, במספר פניות היתה לנו באמת איזושהי חוות דעת 

ועשינו את זה בדיוק על פי החוק. אני חושב שגם בשולחן הזה, זה לא משנה. 

יודע להתנהג ככה, אבל אנחנו קצת שונים בתפיסת העולם. אני  למרות שציזר לא 

  -שב שכן נכון, אם יש איזשהו משהו אישי, שהוא יפנה אליו, יגיד לו, יבדוק אלוןחו

 

 יכין לו את ההסדר, זה הכל.   :מר ישראל גל

 

יגיד  -יגיד לו כן, יחשוב שזה לא נכון  -יחשוב שזה נכון   :עמי כחלוןמר 

 לו לא. אנחנו שונים, אני מזכיר לך. 

 

..  אם אלון בודק את זה,  גב' אתי כהן:  כדאי שבאותה הזדמנות.

 )מדברים ביחד( 

לכן, עד שהוא יכין לו את ההסדר, הוא לא יוכל   :מר ישראל גל

 להשתתף. 

 

היו פה דירות לתושבי העיר, חצי עיר זכתה. אם היית  עו"ד אלונה בומגרטן:

 .  באה, גם את היית..

 

..   :מיכלס גילמר  .  איך חצי עיר זכתה? 

 

. ?למה   :יהודה מעייןמר  ניגוד עניינים..  לא הובא הסדר 

 )מדברים ביחד( 

 כולנו חתומים פה.   :מר ישראל גל

 

.   גב' אתי כהן: .  השאלה אם מדברים על.
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ניגוד עניינים   :מר ישראל גל ניגוד עניינים, מסמך של  אנחנו חתומים על 

 שכל חברי המועצה חתומים. 

 

 גם אני חתום.   :איציק ציזרמר 

 

במקרה שלך אתה יכול לחתום על הסדר מיוחד, ציזר.   :מר ישראל גל

 את זה תלמד, תקרא את חוות הדעת של אלון. 

 )מדברים ביחד( 

 

 שקט.   :מר ישראל גל

 

 לא הצבעתי בעד הוועדה.  :גב' קניסטר כוכבה

 

ציזר, אתה הולך לכולם על הראש, אתה מאיים על   :מר ישראל גל

 מישהו. ציזר מאיים. 

 )מדברים ביחד( 

 

נפתלי, תקשיב, כולנו רועדים פה מציזר, צדיק. בינתיים   :מר ישראל גל

הדיון פה הוא על הצדיק. ואני אגיד לך דבר אחד, לא הוכן הסדר לניגוד עניינים, 

מכיוון שהנושא הזה נודע שבוע שעבר, כשהוגש התיק באופן רשמי. כאשר הוגש 

מביאים את זה לדיון פה, אין באופן רשמי, החלטנו להביא את זה לדיון פה. אנחנו 

ניגוד  לי יותר מה להוסיף מזה. מי שלא רוצה, יכול לאשר אותו גם בלי הסדר 

 עניינים, זה הכל. 

 

.   גב' אתי כהן: .  אבל אמרת שלפני שנה ליאת ארבל הודיעה על זה.

 

.   :מר ישראל גל  רבותיי, רבותיי
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 כם. יש פה הצעה שידונו בזה כשיהיה הס  :יהודה מעייןמר 

 

מה שאנחנו מביאים עכשיו, הצעתנו, היא בדיוק גם מה   :מר ישראל גל

ניגוד עניינים.   שכתב במכתב, שיכין לו אלון רום הסדר 

 

 אולי לא צריך. אתה לא צריך לקבוע.   :מיכלס גילמר 

 

הוא יחליט אם לא. עד שאלון רום לא מכין לו הסדר   :מר ישראל גל

נוכח ניגוד עניינים, ושיעשה את ז ה בהקדם, ציזר ישעה את עצמו, לא יהיה 

 בישיבות הוועדה למען הנושא. זה הכל. תודה, זו הצעתנו. 

 

נוח, כי באמת, גם יש לי משהו להגיד.   גב' איילת דן: אני יושב פה ולא 

 אף אחד פה לא השופט. אני מדברת. 

 

נו.   :מר ישראל גל  נפתלי, 

 

 תן לה לדבר.  :גב' קניסטר כוכבה

 

 נכנסת ללחץ מזה שציזר איים עליך?   :ישראל גלמר 

 

 ... הוא מאיים עליי כל יום.   :נפתלי כהןמר 

 

אפשר? עלו פה הרבה, ואני מרגישה קצת די לא בנוח,   גב' איילת דן:

ומה שאני חושבת, שאת כל חברי הוועדה לבדוק לניגוד עניינים, ולא להפלות 

 ..  דווקא אחד.
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 ה. יפה, תוד  :מר ישראל גל

 

 שנייה. ועד שלא בודקים את כולם, פשוט לא מכנסים.   גב' איילת דן:

 

 אז את טוענת שציזר צדיק?   :מר ישראל גל

 

 שנייה.   גב' איילת דן:

 

 בסדר, זכותך.   :מר ישראל גל

 

 איזה צחוק. לא, אתה צדיק.   :איציק ציזרמר 

 

.   :מר ישראל גל  צדיק הדור, תו תקן

 

 ני לא הפרעתי לאף אחד. א  גב' איילת דן:

 

.  :איציק ציזרמר  .  מבקר המדינה כבר אמר.

 

 עליך אמר?   :מר ישראל גל

 

 לא, עליך דווקא. על העירייה שאתה עומד בראשה.   :איציק ציזרמר 

 

 אני אעמוד בראשה עוד הרבה שנים.   :מר ישראל גל

 

. עליי הוא עוד ל  :איציק ציזרמר  א אמר שהתאמת כל מיני מכרזים ל..

 את זה.
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 למורת רוחך, אני אעמוד בראשה עוד הרבה שנים.   :מר ישראל גל

 

 או שכן או שלא.   :מיכלס גילמר 

 

, -אתה עצרת אותי. אני מבקשת, שעד שכל חברי הוועדה  גב' איילת דן:

נו די.   אני מדברת, בבקשה, 

 

 ... אתה תיתן לי את הבית שלך?   רון מלכה:מר 

 

 ין לי בית... אני יכול לתת לך רק את הבית המושכר. א  :מיכלס גילמר 

 

 אפשר?   גב' איילת דן:

 

 שמענו.   :מר ישראל גל

 

 לא, לא שמעתם. אתם מדברים.  גב' איילת דן:

 

 כן, דברי.   :מר ישראל גל

 

אני מבקשת שכל חברי הוועדה ייבדקו לניגוד עניינים,   גב' איילת דן:

 ועד אז הוועדה לא תתכנס. 

 

 אבל חותמים בהתחלה.   :נפתלי כהן מר

 

גם אני חתמתי על המסמך שאתה חתמת. אז מישהו יכל   :איציק ציזרמר 

 שנים אני שם, לא הפריע לך, לא הפריע לו.  9להגיד לי שאני לא יכול להיות שם. 
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אתה טוען שאתה לא בניגוד עניינים ואתה לא צריך   :מר ישראל גל

 יטימי. אתה יכול להתנגד להצעה לחתום על הסדר. לחתום על הסדר? זה בסדר. לג

 

גם אני חתמתי על טופס ניגוד עניינים. יש לי רק שאלה   :עמי כחלוןמר 

ניגוד עניינים שאשתך היא אדריכלית ועובדת ברחבי  אחת אליך. רשמת בטופס 

 העיר? 

 

 בבקשה, תבדוק.   :איציק ציזרמר 

 

 אני שואל.   :עמי כחלוןמר 

 

 תבדוק.   :זראיציק צימר 

 

 תגיד לי, מה, אתה מסתלבט?   :עמי כחלוןמר 

 

 כמובן שכן.   :איציק ציזרמר 

 

.   :עמי כחלוןמר  יודע מה ההבדל? אני רשמתי  אתה 

 

 שאלת שאלה ועניתי לך.   :איציק ציזרמר 

 

 יפה, אז גם אני רשמתי.   :עמי כחלוןמר 

 

.   :איציק ציזרמר  .  בבקשה, אתה מוזמן ל.

 

 תר. אבל זה לא אומר שזה מו  :אל גלמר ישר
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כן, עמי, אמרו לי וישבתי, כן. נראה לך באמת תגיד לי?   :איציק ציזרמר 

שנים יושבים  9הרי כל האנשים שעכשיו רוצים שאני לא אשב שם ואין לי בעיה, 

ויו"ר הוועדה,  שנים הוא איתי שם. אף פעם הוא לא  9איתי שם, למשל ראש העיר 

 לי שיש בעיה.  שאל אותי ואמר

 

 אני יהיה חבל לי שלא תהיה.   :מר ישראל גל

 

אלון, ראש העיר אמר, יו"ר הוועדה, אמר שאני אשעה   :איציק ציזרמר 

את עצמי עד למשהו. אני מבקש לדעת ממך, האם אני צריך לדעת איזושהי פעולה 

 אקטיבית. תגיד לי רק. 

 

 .. אלון, הוא צריך לחתום על הסדר.  :מר ישראל גל

 

 רגע, אלון, תן לאלון להתבטא.  :גב' קניסטר כוכבה

 

.   :מיכלס גילמר   תן לו..

 

 למה אתה עונה במקומו?   :איציק ציזרמר 

 

אני אומר, זו חובתו של איש הציבור לבדוק האם הוא   :עו"ד אלון רום

ניגוד עניינים,  מצוי במצב של ניגוד עניינים. ואם הוא סבור שהוא נמצא במצב של 

 ז ראוי שלא יישב במצב הזה. א

 

 מי זה הוא? הוא זה אני.   :איציק ציזרמר 

 

 כן, אתה, אתה.   :עו"ד אלון רום
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זה מה שהצעתי לו בהתחלה, הוא לא סבור שהוא בניגוד   :מר ישראל גל

 עניינים. 

 

אני בטוח ששאלה קונקרטית שכזו, יכולה לקבל תשובות   :עו"ד אלון רום

מו של דבר, אתה הריבון לבוא ולומר אם אתה עושה זאת כאלה ואחרות ובסיכו

מהיום, בעתיד או בכלל לא. חוות הדעת שלי, אם אני אישאל, היא לא תיעשה 

היא תיעשה תוך שמירה על כבוד וחיסיון מלא של בשום אופן במגרש הפומבי הזה. 

 כל אחד מהנתונים בגלל שהנתונים האלה גם, גם אם יהיה הסדר בעתיד, חלק ארי

ממנו יחסי בפני החברים, רק העניינים שמעניינים. לכן, אני לא יכול לתת איזושהי 

הוראה או הנחייה, בטח לא לנבחר ציבור, שהוא מנועה מלשבת בטריבונל כזה או 

אחר. בהינתן הנתונים המסוימים שאני אבדוק אותם ולא פה, אני אהיה מוכן 

 להתייחס. 

 

 את הכדור אליי וזה בסדר גמור. בסדר, אתה מעביר   :איציק ציזרמר 

 

 האמת שזה נכון.   :עו"ד אלון רום

 

שנים חושב שאני לא בניגוד עניינים, יכול להיות  9אני   :איציק ציזרמר 

שאני טועה. אני רק שואל אותך שאלה, ראש העיר אמר שמכיוון שאשתי 

אני לא  אדריכלית, אני לא יכול לשבת שם. האם יש כזה חוק? אז אני לא אשב שם.

 שנים שיש כזה חוק.  9שמעתי 

 

 אנחנו לא ידענו שאשתך אדריכלית.   :מיכלס גילמר 

 

ישנו  Xאני אומר שאם ישאלו אותי אם ברשות מקומית   :עו"ד אלון רום

חבר ועדת המשנה שהוא מכהן שם, ורעייתו מגישה תכניות בפועל ואני לא אומר 

שצריכים לבחון אותם ולהסתכל עליהם  שזה לרגע, יש בכך עניין של ניגודי עניינים
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 בזכוכית מגדלת. זה מה שאני אומר בשלב הזה. 

 

 אין בעיה. אבל אין משהו שאומר שאני לא יכול לשבת.   :איציק ציזרמר 

 

 עוד פעם, אני לא רוצה לענות פה, בגלל שזה גורר אותי.   :עו"ד אלון רום

 

 יום חמישי הקרוב. לא, אני צריך לדעת מה לעשות ב  :איציק ציזרמר 

 

אני מבטיח לך שבכל רגע שתרצה, אני אשמח לפגוש   :עו"ד אלון רום

 אותך, לשבת איתך, וגם שתוכן הפגישה בינינו יישאר מקצועי ולא בפרהסיה. 

 

,   :איציק ציזרמר   , ביום חמישי יש ישיבה. ללכת, לא ללכת? 100%אלון

 

ל  :נפתלי כהןמר   פרוטוקול. הוא לא רוצה להגיד לך כלום 

 )מדברים ביחד( 

 

זה משהו שאני לא יכול להבין אותו בחיים שלי. אתה בא   :עמי כחלוןמר 

 לעזור... מהנשמה, הוא מתנפח. לא ראיתי כזה דבר. 

 

אנחנו מועצת העיר, הצעת ההחלטה בקיצור ולעניין,   :מר ישראל גל

  -שלנו היא

 

 אני העליתי הצעה נגדית, כן?   גב' איילת דן:

 

שנושא הכנת הסדר לניגוד עניינים יובא לפתחו של אלון   :מר ישראל גל

רום היועץ המשפטי, ואנחנו ממליצים לציזר לא להשתתף בישיבת הוועדה עד אשר 

ניגוד עניינים, או יפעל לפי ההנחיות.   לא יחתום על הסדר 
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 אם יידרש לכך.   :מיכלס גילמר 

 

 אם יידרש.   גב' אתי כהן:

 

 או לפי כל הנחיית היועץ המשפטי בהתאם.   :למר ישראל ג

 

 אנחנו ממליצים.   :מר יעקובי ירון

 

 תודה. כן, מי בעד?   :מר ישראל גל

 

 שנייה, יש לי הצעה נגדית אמרתי.   גב' איילת דן:

 

 מה ההצעה הנגדית שלך?   :מר ישראל גל

 

 ההצעה הנגדית, אותו דבר לכל חברי הוועדה.   גב' איילת דן:

 

 תודה. אוקיי. מי בעד ההצעה שלנו?   :ישראל גלמר 

 

של ראש העיר. בעד: נפתלי, דאלי, אלונה, כוכבה,   :מר גדי לייכטר

 יעקובי, עמי, רון וישראל. 

 

 

 מי בעד ההצעה של איילת דן?   :מר ישראל גל

 

גיל, ציזר, אתי, איילת דן, יהודה,   :מר גדי לייכטר ההצעה של איילת: 

 וליאת. 
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אני אביא  שיחתמו גם. 5-הלך להציע להם לכל אני מציע   :מר ישראל גל

לך להחתים אותם גם. יש לי גם על איילת, גם על אתי וגם על ליאת. אל תדאג, גם 

 אתה תקבל...

 

 אין לי שום בעיה, ישראל.   :יהודה מעייןמר 

 

ישראל, אני חייבת להגיד משהו. אני רוצה להעלות  :גב' קניסטר כוכבה

לבית משפט, גב' ארבל, ומשום מה,  נקודה. התמוה בעיניי, היא הגישה את התביעה

  -זה לפסיכוסומאטי

 

עכשיו היא תצטרך לחתום בעצמה, למה היא תקבל את   :מר ישראל גל

. גם.   ה..

 

למה פתאום זה היה אז? מה זה אז? זה לא רלוונטי? את  :גב' קניסטר כוכבה

 סותרת את עצמך. 

 

זה. מה את איזה תביעה? בחיים לא היתה תביעה על   :איציק ציזרמר 

 מבלבלת את המוח. איזה תביעה היתה על זה? 

 

 תשאל אותה.  :גב' קניסטר כוכבה

 

אני אשאל אותה, איזו תביעה היתה... אין לך מושג   :איציק ציזרמר 

 .  אפילו מה..

 

 תשאל אותה.  :גב' קניסטר כוכבה
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אם החברים שלך רוצים לחתום, אני אביא... כל אחד   :מר ישראל גל

 ם לאלון רום. ואחד מה

 

 אתה ממש מפחיד אותנו, ממש מפחיד.   :איציק ציזרמר 

 

 נראה אתכם מתנדבים לחתום.  :מר ישראל גל

 

 אתה ממש מפחיד אותנו.   :איציק ציזרמר 

 )מדברים ביחד(  

 

 העתקים, ישראל.  3-ב  :יהודה מעייןמר 

 

 אל תדאג, תקבל את החומר, תצטרך לחתום. לא תרצה  :מר ישראל גל

 לחתום, לא תרצה. 

 

 העתקים. אם תביא לי פחות מזה, אני תובע אותך. 3  :יהודה מעייןמר 

 

לא תרצה לחתום, נראה את היושרה שלך, הצבעה מול   :מר ישראל גל

. כל הדברים שהוא  החתימה בפועל. גם גיל מילכס. החל מסיפור הפנטהאוז שלו..

 התנגד להם. נאה דורש, נאה מקיים. 

 ד( )מדברים ביח

אתם הורדתם אותי לרמה הזאת, אין בעיה. אתה צודק,   :איציק ציזרמר 

.. לא רק אתם חזקים, אני יותר חזק. אתם מביאים את זה פה  אתה הצבעת.

שנים שאני נמצא פה בכל הוועדות. זה אתה, זה אתה.  9לשולחן בלי בושה אחרי 

. לפני חודשיים.  4-שאני לא אגיד לך מה אמרת לי ב אבל זה אני זוכר, עיניים..

 אתה שכחת כבר. זה אני זוכר מה אמרת. שדיברנו בשקט, היה גשם. 
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 שיטת הדלתות המסתובבות אני זוכר.   :מר ישראל גל

 

 ... לגבי רחבת השקד.   רון מלכה:מר 

 

 אני אזכיר לך אחרי הישיבה הזאת, אם אתה לא זוכר.   :איציק ציזרמר 

 

 הצעתו של ראש העיר ישראל גל:

 , שנושא הכנת הסדר לניגוד עניינים יובא לפתחו של אלון רום היועץ המשפטי

ואנחנו ממליצים לציזר לא להשתתף בישיבת הוועדה עד אשר לא יחתום על הסדר 

 ניגוד עניינים, או יפעל לפי ההנחיות. 

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

 בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה. 

 :איילת דן גב'של  ההצעת

 אותו דבר לכל חברי הועדה.

איציק ציזר, גיל מיכלס, אתי כהן, איילת דן, יהודה מעיין, ליאת  (6) בעד

 ארבל.

 

שנושא הכנת הוחלט ברוב קולות לאשר את הצעתו של ראש העיר  החלטה:

יובא לפתחו של אלון רום היועץ המשפטי,  הסדר לניגוד עניינים

ואנחנו ממליצים לציזר לא להשתתף בישיבת הוועדה עד אשר לא 

ניגוד עניינים, או יפעל לפי ההנחיות.   יחתום על הסדר 

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

 בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה. 

 שי דבורה. (1לא נכח)
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 תאגיד ר"ליו העיר' ר כהונת אישור –' א46 סעיף לפי חזור לדיון בקשה .7

 יהודה, דן איילת, כהן אתי, מיכל גיל, ארבל ליאת של בקשה, מים

 . ציזר איציק, מעיין

 

 , בבקשה. 46ציזר, סעיף   :מר ישראל גל

 

,   :איציק ציזרמר  בבקשה. כפי שאתם יודעים, בישיבה הקודמת לא היינו

בגלל הסיבה של היועץ המשפטי. ובישיבה הקודמת היה סעיף שמינה אותך ישראל 

חרונים התקיימה בדיקה של פעם שנייה להיות יו"ר תאגיד המים. בחודשים הא

רשות המים לעניין ביצוע עבודה לתאורת מגדל המים. שדיברנו בתחילת הישיבה, 

וכמובן לא קיבלנו שום תשובה ממך. המסקנות לדעתנו חמורות ומחייבות דיון 

מעמיק. ליו"ר התאגיד ומנכ"ל התאגיד, יש חלק גדול בעניין. להלן חלק מסיכום 

ל המים. כבר קראתי את זה היום, אני לא אקרא את הבדיקה כפי שהתקבל במינה

זה עוד פעם. ועכשיו ישראל, למרות שלא סיפרת לנו בתחילת הישיבה מה קרה 

אני נפגשתי עם יו"ר מינהל בתאורת מים, אני אספר לך קצת ממה שסיפרו לי. 

המים. דירקטוריון התאגיד לא אישר מעולם את מיזם האורות. אני מדבר על מיזם 

 ת. האורו

 

 משהו טוב עושים בעיר.   :נפתלי כהןמר 

 

למה אתה עוד פעם מפריע? למה אין לך סבלנות? כבר   :איציק ציזרמר 

קיבלת משהו אחד בלב, למה אתה צריך עוד פעם? למה אתה מפריע לי לדבר? קצת 

 כבוד. 

 )מדברים ביחד( 

 מה, אתה הולך, ישראל? מה קרה?   :איציק ציזרמר 
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 ... שטויות.   :מר ישראל גל

 

 שטויות? רק אתה אומר דברים חכמים.   :איציק ציזרמר 

 

 שטויות אין לי כוח לשמוע.   :מר ישראל גל

 

 ישראל הלך, אז אני אמתין לו. בוא נחכה, יש זמן.   :איציק ציזרמר 

 

 הפסקה, לא? מה זה?   :יהודה מעייןמר 

 

, קדימה. מי נגד הצבעה. מי נגד ההצעה של ציזר? קדימה  :מר ישראל גל

 ההצעה של ציזר? 

 

 לא גמרתי לדבר.   :איציק ציזרמר 

 

  -אתה יש לך בדיוק  :מר ישראל גל

 

 דקות, ולא גמרתי אותן.  10  :איציק ציזרמר 

 

דקות, אתה רוצה לגמור אותן? נתתי לך את הזמן.  10  :מר ישראל גל

. 2אמרתי  .  דקות עכשיו. עכשיו אתה יכול להמשיך.

 

 . 8יש לי עוד   :ק ציזראיצימר 

 

 דקות.  8עוד   :מר ישראל גל
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 לאט. אתה ממשיך להפריע לי. -אני אעשה את זה לאט  :איציק ציזרמר 

 

 דקות.  8תמשיך, אני חוזר עוד   :מר ישראל גל

 

חברי מועצה  3שימו לב מה שקרה עכשיו, לפרוטוקול.   :איציק ציזרמר 

 ל גל שזה הנושא שמדברים עליו. יצאו מהישיבה: הראשון ראש העיר ישרא

 

 איציק, אני הולך לשירותים.   דאלי משה:מר 

 

השני זה משה דאלי שהולך לשירותים ואני מכבד את זה.   :איציק ציזרמר 

השלישי זה עמי כחלון. זאת אומרת, גם עמי וגם ישראל, זה לא מעניין. הנה, עמי 

ותו. אבל אני אמשיך, בלי חוזר. אז ראש העיר חושב שהנושא הזה לא מעניין א

ראש העיר. וכדאי מאוד שתדעו מה קורה במיזם המים, כי אף אחד לא סיפר לכם. 

נפגשתי עם יו"ר מינהל המים, דירקטוריון התאגיד, כל הדירקטורים מעולם לא 

אישרו את מיזם האורות. מינהל המים מעולם לא אישר את מיזם האורות. חברי 

נו וגם של יהוד, לא ידעו שבכלל עושים את מיזם הדירקטוריון גם של קרית או

-א לול₪  300,000-האורות. סכום המיזם כפי שהועבר אליי, הוא יותר קרוב ל

 300,000לא היה תקציב מאושר. התקציב שישראל אמר ₪.  ₪300,000.  200,000

האם יש כוונה להעביר כסף מעיריית קרית אונו ₪.  500,000המכרז היה ₪, 

יו"ר מינהל המים אמר שכן.לתאגיד המי אף אחד לא שאל אותנו. ירון אמר שזה  ם? 

כספים של האנטנות הסלולאריות, זה בכלל לא משנה של מי הם. שום כסף לא יוצא 

 בלי שאנחנו נצביע עליו. 

 

  -לא, בהסכם  :מר יעקובי ירון

 

.. אמת.    :מר ישראל גל  ירון, אל תענה לו.
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 ריע לי? למה אתה מתעצבן היום? למה אתה מפ  :איציק ציזרמר 

 

 בבקשה, ציזר, דבר. אתה חוזר על עצמך.  :מר ישראל גל

 

מינהל המים קבע שמיזם האורות אינו חלק מתקציב   :איציק ציזרמר 

 בפעולות תאגיד המים. 

 

 אז שיפעל מינהל המים.   :מר ישראל גל

 

כלל. לא מועצת העיר, אתם כולכם הייתם מחוץ ללופ ב  :איציק ציזרמר 

עדכנת את המועצה, לא במיזם, לא בתקציב, לא בכסף שאולי הועבר או יעבור 

מהחברה הכלכלית או מהעירייה, שדרך אגב, דובר שם על שיפוץ ולא על מיזם 

לא בבעיות ולא בקביעה של מינהל המים. לא סיפרת לנו כלום, גם לא על תאורה. 

נו אתה לא יכול להמשיך להיות הביקורת שנעשתה על הנושא הזה. לאור הנ"ל לדעת

כיו"ר תאגיד המים, בטח לא בשנת בחירות. ולכן, אני אחזור על הצעת ההחלטה 

שלנו, כשבעצם אתה צריך לעלות את זה חזרה לדיון. אז אנחנו נצביע שוב פעם 

 האם אתה יכול או לא יכול להיות יו"ר תאגיד המים. 

 

בקצרה, לפני שאנחנו נביא מר ציזר, אני רוצה להגיד לך   :מר ישראל גל

 את זה להצבעה. כל מה שקשקשת פה, קשקוש שאין מאחוריו מאום. 

 

.   :איציק ציזרמר  .  אני אגיד.

 

 אל תפריע לי. אל תפריע לי. הבריונות שלך לא לרוחנו.   :מר ישראל גל

 

 הבריונות?   :איציק ציזרמר 
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נות, אל שמעת? אתה יכול להתנהג בבריונות ובכיי  :מר ישראל גל

 דקות.  7.5תפריע. שמענו אותך בקשב רב 

 

 אני היחידי שלא מפריע.   :איציק ציזרמר 

 

 -אתה היחידי שמדבר פה. אז כל מה שאתה אומר פה   :מר ישראל גל

קשקוש אחד גדול שאין בו שמץ של אמת, שאין בו שום כלום מכלום מכלום. ולכן, 

גל. משה, בוא. מי בעד לאשר את אני מביא שוב פעם את ההצעה לאשר את ישראל 

 ישראל גל שוב לתאגיד המים להמשך כהונה? נפתלי, דאלי, אלונה, כוכבה. 

 

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

 

 מי בעד ההצעה של ציזר, להביא את זה לדיון חוזר?   :מר ישראל גל

 

 ונגד.  ... תעשה בעד  :איציק ציזרמר 

 

נגד? תודה.   :מר ישראל גל נגד. מי   אוקיי, תעשה את זה 

 

 נגד: גיל, ציזר, אתי, יהודה, ליאת ואיילת.   :מר גדי לייכטר
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 של ראש העיר מר ישראל גל: והצעת

 שוב את ישראל גל כיו"ר תאגיד המים.לאשר 

בי, משה דאלי, כהן נפתלי, כוכבה קניסטר,          ישראל גל, ירון יעק (8)  בעד

 אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה. 

 הצעתו של מר איציק ציזר:

 להצביע שוב האם ישראל גל יכול או לא יכול להיות יו"ר תאגיד המים.

( איציק ציזר, יהודה מעיין, אתי כהן, איילת דן, גיל מיכלס,            (6בעד 

 ליאת ארבל.

  

 העיר ליו"ר תאגיד מים. אשר אתר רהוחלט ברוב קולות לאש החלטה:

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

 אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה. 

איציק ציזר, יהודה מעיין, אתי כהן, איילת דן, גיל מיכלס,            (6)   נגד

 .ליאת ארבל

  (0)   נמנע

(   שי דבורה. (1לא נכח 

 

 

 

 . אונו קריית לעיריית אליוף נריה בין גישור הסכם אישור .8

 

 כן, טירנה.  -סעיף הבא   :מר ישראל גל

 

 שור. הסכם גי  גב' טירנה ססי:

 

 יש שאלה למישהו? תשאל.   :מר גדי לייכטר
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כן, נריה אליוף. רבותיי, להזכיר, משפט שמתקיים כבר   :מר ישראל גל

 7-החזרים. לפני כ₪ מיליון  90כמה שנים, התחיל מהתביעה שלהם להיקפים של 

על ₪ מיליון  80שנים לערך, היטל השבחה בהיקף של  8שנים לקחנו היטל השבחה, 

היטל ₪ מיליון  80בונים עכשיו, קרסו הולכים לבנות את המתחם. לקחנו הגוש ש

השבחה, מבחור שמכר להם את המגרש. זה היה קודמיו, הוא מכ להם את המגרש. 

 . קוראים לו נריה אליוף

 

 מי זה להם?   :איציק ציזרמר 

 

 הוא מכר לקרסו. נריה אליוף מכר לקרסו.   :מר ישראל גל

 

 רסו? לק  :איציק ציזרמר 

 

₪ מיליון  80מכר לקרסו, מכר את זה אז, לקחנו לו   :מר ישראל גל

 12על ו₪ מיליון  80-היטל השבחה. הם תבעו את עיריית קרית אונו על כל חזר ה

החזר ריבית. מן הון להון, המשפט הלך והתקדם, הלך והתקדם. ולפני ₪ מיליון 

חנו שהעסקה התבצעה בפועל מיליון, הוכ 80-כשנתיים בערך, נגמר הליך הריבית, ה

של ריבית שעליו התקוטטנו. היינו בהליכי גישור. עד עכשיו ₪ מיליון  12ונשאר 

חיכתה עו"ד בראף שהיתה פה והיתה צריכה ללכת, שהגיעה למשפט אצל הילה 

, -גרסטל בגישור. בית המשפט, שמאוד לא אהב את זה שגבינו ריבית, ודרך אגב

 אפשר להפסיק שנייה הקלטה?

 

 *** ההקלטה הופסקה לבקשת ראש העיר *** 

 

בסופו של יום, הפשרה שהציעה הילה גרסטל, שאנחנו   :מר ישראל גל

ריבית. שמשמעות הדבר  6%ריבית, אלא משהו בסביבות  9%נגבה מהם כביכול לא 
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ומכל הסיפור הזה שהיינו החזר. ₪ מיליון  4-שגבינו, כ₪ מיליון  12-מה 1/3שזה 

 יות, אנחנו כרגע צריכים לאשר את הסכם הגישור של הנושא הזה. בתביעות אין סופ

 

 מי ייצג אותנו?   :איציק ציזרמר 

 

, זה כבר -עו"ד בראף, שישבה פה עד עכשיו, ממשרד  :מר ישראל גל

 שנים.  6-7משפט שעוד מתנהל 

 

 קיבלנו?  80-את ה  :יהודה מעייןמר 

 

שנים. אילנה  7-6הל אצלנו. זה משפט שכבר מתנ 80-ה  :מר ישראל גל

בראף עוד לקחה אותה בזמנו דניאלה גז לייצג אותנו בתוך התהליכים האלה, וזה 

משפט שמתנהל, ואילנה בראף ממליצה מאוד, באה לפה להמליץ ללכת על זה. הילה 

גרסטל לחצה מאוד. וגם אנחנו מכירים את רוח השופט ואת בית המשפט. הנושא 

ו את הסכסוך, ואנחנו גם משחררים את הכספים. הזה גומר לנו את העניין וגמרנ

.. ₪, מיליון  80-עד לא מזמן... את ה₪. מיליון  80-כרגע לא כל ה  כן. כרגע אנחנו.

 

אני כמובן ממליץ להיעתר להסדר. הסוגיות שעלו פה הן   :עו"ד אלון רום

סוגיות משפטיות רחבות, מורכבות. בסיכומו של דבר, הילה גרסטל, שמאוד בקיאה 

בתיקים שכאלה, נתנה את דעתה. אני חושב שזה סביר, הריבית השתנתה. דרך אגב, 

 הריבית החוקית היום היא שונה. וסך הכל זה הסדר סביר מבחינתנו. 

 

 כן, טירנה?   :מר ישראל גל

 

כן, אנחנו גם אמדנו את הסיכונים והסיכויים במסגרת   גב' טירנה ססי:

למסקנה שההסדר הוא בהחלט סביר ונכון אילנה בראף והגענו הגישור יחד עם 

 לעירייה. 
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מה שאני לא מבינה רק. כלומר, הוא חייב לעירייה   גב' אתי כהן:

 ריבית. 

 

₪ מיליון  80אני אסביר לך. טענתו היתה שהוא שילם   :מר ישראל גל

שהוא לא היה צריך לשלם אותם. אגב, אם לא היתה עסקה מתבצעת הלכה למעשה 

ו שנה, אז יכול להיות שגם היה את הויכוח אם אנחנו צריכים לפני כשנתיים א

הסכם של העסקה. הוא שילם גם זה סגר את ה ₪.מיליון  80-להחזיר לו את ה

או  9%שזה היה ₪, מיליון  12ריבית פיגורים בין הוצאת השומה ועד התשלום עוד 

 משהו כזה. 

 

 . 4אתם מחזירים  21-כלומר, מתוך ה  גב' אתי כהן:

 

לא מדובר גם פה על החזר ריביות מה שהכסף עמד   :ישראל גלמר 

 שנים.  5שנים או  4או  3אצלנו כאילו עוד 

 

 ליתר דיוק.  4.670  :עו"ד אלון רום

 

טוב. כן. שאלות עוד? מי בעד לאשר את ההסדר? פה   :מר ישראל גל

 אחד, תודה. 

 

 פה אחד?   :מר גדי לייכטר

 

 . לא, אני נמנעת  גב' איילת דן:

 

 איילת נמנעת.   :מר ישראל גל

 



 ואונ-עיריית קרית

 12.3.18מיום  18/66ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 102 

 

 לעיריית אליוף נריה בין גישור הסכםהוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

 . אונו קריית

ישראל גל, ירון יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי, כוכבה קניסטר,       (13)  בעד

רון מלכה, איציק ציזר, יהודה מעיין, אתי כהן, גיל אלונה בומגרטן, 

 ליאת ארבל. יכלס,מ

  (0)   נגד

.  (1) נמנע  איילת דן

 עמי כחלון, שי דבורה (2)נכחולא 

 

 700 ס"ע גמלאים מורים למועדון במבנה גמר עבודת ר"תב אישור .9

 .ח"אש

 

 גדי.   :מר ישראל גל

 

עבודות גמר במבנה למועדון מורים גמלאים אישור תב"ר   :מר גדי לייכטר

צמודים לבית אנחנו מתכוונים להוציא את המורים גמלאים ה₪.  700,000ע"ס 

הספר האנתרופוסופי, כדי לאפשר להם לקבל את המקום. הולכים להכשיר את 

הגנים ברבין על יד המבנה של הצופים, כדי להכניס לשם את  2הקומה השנייה מעל 

 המורים גמלאים. מי בעד? 

 

 ובכך אפשר יהיה לפתח את האנתרופוסופים.   :מר ישראל גל

 

 , בגלל זה. כן, זה לטובה  :מר גדי לייכטר

 

.. שלהם. מי בעד?   :מר ישראל גל  עד כיתה ח', כפי שהם צריכים ב.
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 פה אחד.   :מר גדי לייכטר

 

 מורים למועדון במבנה גמר עבודת ר"תבהוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 .ח"אש 700 ס"ע גמלאים

 פה אחד.    בעד

 שי דבורה. (1)נכחלא 

 

 הפיס מפעל ממקורות מליון 3 ס"ע ד"מרב( 3087) ר"תב הגדלת אישור .10

  (. ומחשוב ריהוט עבור)

 

מיליון  3שזה המרב"ד על סך  3087אישור הגדלת תב"ר   :מר גדי לייכטר

ממקורות מפעל הפיס עבור ריהוט ומחשוב. מה שאישרנו עד היום, לא כלל את ₪ 

הריהוט ואת המחשוב, כי לא ידענו בדיוק איזה ריהוט ואיזה מחשוב. לאחר 

ואנחנו לוקחים את זה ₪, מיליון  3דר גודל של שנגמרה העבודה, האומדן הוא ס

 ממקורות מפעל הפיס. 

 

 ? 14.7עד עכשיו אישרנו   :איציק ציזרמר 

 

 כן, לא קשור, זה רק בבנייה.   :מר גדי לייכטר

 

 לא, רק שאני אבין.   :איציק ציזרמר 

 

 כן.   :מר גדי לייכטר

 

. עכשיו, כל מה שמקבלים הרשאות, אנחנו   :מר ישראל גל  מקבלים גם..

 

מיליון שאנחנו  3-שאישרנו, פלוס ה 14.7-בסדר, ב  :איציק ציזרמר 
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 זה כדי לאשר את כל ה... ₪, מיליון  18מאשרים, שזה כמעט 

 

 קומפלט.   :מר ישראל גל

 

 הכל?   :איציק ציזרמר 

 

 קומפלט, הכל.   :מר גדי לייכטר

 

 השדרוגים בפנים והבנייה בחוץ?   :איציק ציזרמר 

 

 כן.   :מר ישראל גל

 

אבל יכול להיות שעוד יהיו שינויים, כי אנחנו נכנסים   :מר גדי לייכטר

 ן. בעיקרון זה אמור לגמור. כ -למה שנקרא שיפוץ מבנה. זה אומדנים. בעיקרון 

 

 זה הפרויקט? ₪ מיליון  18  :איציק ציזרמר 

 

 כן.   :מר ישראל גל

 

 לים להיות. כן, עם שינויים שיכו  :מר גדי לייכטר

 

 לא, כרגע מה שידוע.   :איציק ציזרמר 

 

 כרגע מה שידוע, מי בעד? פה אחד.   :מר גדי לייכטר

 

 פה אחד. תודה.   :מר ישראל גל
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 אישור הגדלת תב"ר.   :מר גדי לייכטר

 

 רגע, רגע.   גב' אתי כהן:

 

 היא נמנעת.   :יהודה מעייןמר 

 

 היא נמנעת. היא נמנעת, על המרב"ד   :מר ישראל גל

 

 למעט ליאת שנמנעת.   :מר גדי לייכטר

 

 זה בית ספר, לא מרב"ד.  :נפתלי כהןמר 

 
 מליון 3 ס"ע ד"מרב( 3087) ר"תב הגדלתהוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

 (.ומחשוב ריהוט עבור) הפיס מפעל ממקורות

     , ישראל גל, ירון יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי, כוכבה קניסטר (13)  בעד

, אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה, איציק ציזר, יהודה מעיין

  אתי כהן, איילת דן, גיל מיכלס.

  (0)   נגד

 ליאת ארבל.  (1) נמנע

 שי דבורה. (1)נכחלא 

 

 . ח"אש 350 ס"ע ורשה ס"ביה( 2223) ר"תב הגדלת אישור .11

 

בית הספר ורשה על סך  - 2223אישור הגדלת תב"ר   :מר גדי לייכטר

כיתות. ויש לנו בתב"ר עוד יתרה קודמת.  2אנחנו הולכים להוסיף שם . ₪ 350,000

 ₪.  350,000התוספת הנדרשת היא 
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 אבל איפה? כאילו על חשבון החצר?   :מר יעקובי ירון

 

לא על חשבון. יש זרוע אחת יותר קצרה. אם אתם   :מר גדי לייכטר

יד שנוכל להוסיף כיתות, עם אופציה בעת 2-מכירים, אנחנו מאריכים אותה, ב

 למעלה. מי בעד? פה אחד. 

 

 350 ס"ע ורשה ס"ביה( 2223) ר"תב הגדלתהוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 .ח"אש

 פה אחד.   בעד

 שי דבורה.  (1)נכחלא 

 

 . ח"אש 627 ס"ע( 2368) הצופים מבנה ר"תב הגדלת אישור .12

 

צירפנו ₪.  627,000מבני הצופים, על סך  2אישור הגדלת   :מר גדי לייכטר

 . את הפירוט

 

 מה עם הנוער העובד?   :מיכלס גילמר 

 

 אישרנו כבר כסף להזכירך.   :מר ישראל גל

 

בעקבות השינויים שהיו בתכניות והגדלה של השכר, גם   :מר גדי לייכטר

של הפיקוח וגם של העבודות של השינויים, אנחנו נדרשים לסגור את זה בתוספת 

 מי בעד? פה אחד. ₪.  627,000של 

 

 פה אחד.   :למר ישראל ג
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 627 ס"ע( 2368) הצופים מבנה ר"תב הגדלתלאשר  אחדהוחלט פה  :החלטה

 . ח"אש

 פה אחד.   בעד

 .שי דבורה (1)נכחלא 

 

 35% עד( ניקיון' חב) דינמיקה חברת עם התקשרות חוזה הגדלת אישור .13

 . המקורי מהחוזה

 

אישור הגדלת חוזה התקשרות עם חברת דינאמיקה,   :מר גדי לייכטר

 מהחוזה המקורי. יש לנו חוזה איתם.  35% חברת הניקיון, עד

 

 של העירייה, יש כאן הסכמי שכר.   :מר ישראל גל

 

..?   :איציק ציזרמר   עירייה.

 

 הטיאוט רחובות, לא?   :מר ישראל גל

 

לא, לא, לא. זה לא טיאוט רחובות, זו החברה שמנקה   :מר גדי לייכטר

 את מוסדות החינוך. 

 

  אה, נכון.  :מר ישראל גל

 

בעקבות שתחילת השנה, אתם זוכרים שנכנס בית הספר   :מר גדי לייכטר

על השעות הנוספות, הצהרונים, אז שטחי הניקיון גדלו כתוצאה מזה. אז זה גרם 

 לנו להגדיל את ההוצאה. 

 

 ? %35  :איציק ציזרמר 
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 כן, תוספת שטחים והסכמי שכר.   :מר גדי לייכטר

 

 ? ומאיפה הכסף  :איציק ציזרמר 

 

 מה זאת אומרת מאיפה? חלקו מקבלים החזרים.   :מר גדי לייכטר

 

חלק ממשרד החינוך, חלקו מקציב העירייה, אין מה   :מר ישראל גל

 לעשות. 

 

 לא, אבל מתקציב שתקצבנו או שעכשיו צריכים לתקצב?   :איציק ציזרמר 

 

חברה כן, תקצבנו. אין בעיה של תקציב. זה רק, בגלל שה  :מר גדי לייכטר

 היה לה חוזה מסוים, המועצה רשאית להגדיל. 

 

 במקום לקחת עוד חברה.   :מר יעקובי ירון

 

, כדי לא 35%. אנחנו מבקשים 50%רשאית להגדיל עד   :מר גדי לייכטר

 להכניס עוד קבלן נוסף. 

 

?   גב' איילת דן:  לפי תנאי המכרז...

 

 פה אחד.  כן, הכל לפי תנאי המכרז. מי בעד?  :מר גדי לייכטר

 

 לא, לא, אני נמנע.   :איציק ציזרמר 

 

 תודה.   :מר ישראל גל
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 רגע, אז אני אכתוב פה אחד למעט ציזר.   :מר גדי לייכטר

 

 דינמיקה חברת עם התקשרות חוזה הגדלתהוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

 . המקורי מהחוזה 35% עד( ניקיון' חב)

שה דאלי, כהן נפתלי, כוכבה קניסטר, אלונה ישראל גל, ירון יעקבי, מ (13)  בעד

 , בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה, יהודה מעיין, אתי כהן, איילת דן

 ליאת ארבל. גיל מיכלס,

  (0)   נגד

 איציק ציזר.  (1) נמנע

 שי דבורה. (1)נכחלא 

 

 המקורי חוזההמ 50% עד צמנטק גלובל עם קבלן חוזה הגדלת אישור .14

 .לצופים נוספת קומה בניית עבור

 

 50%אישור הגדלת חוזה קבלן עם גלובל צמנטק עד   :י לייכטרמר גד

מהחוזה המקורי, עבור בניית קומה נוספת לצופים. זו הקומה הנוספת שאישרנו 

בישיבה אחת הקודמת או אחת לפניה. אותו קבלן שימשיך בעבודה, אנחנו מגדילים 

 פה אחד. לו את החוזה. מי בעד? 

 ? צריך לצאת למכרז  גב' איילת דן:

 

 המועצה יכולה לאשר. זה פה אחד.  50%לא צריך. עד   :מר גדי לייכטר

 

 50% עד צמנטק גלובל עם קבלן חוזה הגדלתהוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 .לצופים נוספת קומה בניית עבור המקורי חוזההמ

 פה אחד.    בעד

 שי דבורה. (1)נכחלא 
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 .  השחייה בריכת בדירקטוריון נציגים החלפת .15

 

 פת נציגים זה אתה. החל  :מר גדי לייכטר

 

החלפת נציגים בדירקטוריון הבריכה. עקב התפטרותה   :מר ישראל גל

חברי  3של הגב' רותי אלוש ועקב יציאה, נוצר מצב שיש בדירקטוריון הבריכה 

נציגי  4דירקטורים,  10עצה, כולם מהאופוזיציה. הנציגות, הרי להזכירכם, יש מו

צה. אנחנו מכניסים לבריכה את עמי כחלון עחברי מו 3-עובדי עירייה ו 3ציבור, 

יו"ר הדירקטוריון במקום איילת דן וגיל מיכלס.  ואת משה דאלי. עמי כחלון יהיה 

 מי בעד? 

 

 רגע, אני רוצה להתייחס.   :איציק ציזרמר 

 

 בבקשה, בבקשה.   :מר ישראל גל

 

 מפתיע אותנו, אפילו לא רושם את זה לפרוטוקול ואתה  :איציק ציזרמר 

 רוצה שלא נתייחס לזה? 

 

 בבקשה. איך לא? בטח הבאת עוד כמה עמודים לקרוא.   :מר ישראל גל

 

 יפה.   :איציק ציזרמר 

 

 עוד פעם שעת סיפור?   רון מלכה:מר 

 

קודם כל, מילה לעמי שבאמת עושה את הכל בהתנדבות,   :איציק ציזרמר 

עוד משהו ועוד משהו,  ואני אומר לך באמת, בלי ציניות, בתור אחד שהיה, לקחת
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שאפו. ורסמי, אני לא מבין איפה האחרים בעירייה שייקחו קצת עבודה. אבל אם 

אתה אוהב את זה ונהנה מזה ואתה יכול, באת שאפו, בלי קשר לכלום. מצב 

, ותראו לאן הגענו 2016הבריכה בכי רע. ואני רוצה להקריא לכם מה אמרנו במרץ 

דנציה הזאת, היתה רק ישיבה אחת, ישראל, . לצערי, במשך כל הק2018במרץ 

הצעות שאנחנו האופוזיציה יזמנו, אחד אני  2שאתה יזמת בנושא הבריכה, והיו 

. ומה לעשות, תמיד הפסדנו 10.12.17-וב 8.6.16אישית והשני זה כל האופוזיציה: 

 בהצבעות, ותמיד הדרך שלך ניצחה. 

ות פירעון של הבריכה, והיום גם שנים, כמעט לחדל 4ובכל זאת, הבאת אותנו אחרי 

אתה אומר שיש יותר חברי אופוזיציה מקואליציה. ממתי יש בבריכה אופוזיציה 

וקואליציה? חשבתי שכולם נציגי ציבור ואין קשר לקואליציה ואופוזיציה. ועכשיו 

התברר שיש אופוזיציה וקואליציה. אז בעצם, מי נשאר מהאופוזיציה, זה רק רותי. 

חברים  3, את כבר לא צריכה להיות, וגם אתה לא. שלא נדבר שיש שם כי איילת דן

 שמעולם כמעט לא ראו את זיו פניהם ונגיע לזה. 

. אתה אומר ישראל גל, והכל ציטוטים 2.3.16אבל בואו נתחיל קודם כל מהישיבה 

 9מתוך הישיבה. אז אתה אומר את זה 'הבריכה אינה יכולה להתקיים, חובות 

מקום חשוב', אתה אומר, 'העירייה לא יכולה להכניס יותר כסף. 'ה₪'. מיליון 

הרעיון לפתרון, הבריכה המזרחית למפעיל, והבריכה המערבית למכבי קרית אונו'. 

ובאמת, זה מה שעשית, בריכה אחת העברת, בריכה שנייה יצאת למפעיל, עברו 

 שנתיים, לא מפעילה, לא מפעילה ולא נעליים. 

 2מה לעשות, אין לנו  כל החובות שלנו יוחזרו. אזת האלו רויויהשכ 2-אמרת שב

שכירויות, החובות לא חזרו, ומתברר שמכבי, לפחות על פי מה שמשה סעד כתב 

איזה מכתב, גם חייבת כסף. בקיצור, הנושא של להשביח ולפתח את המקום לא 

ת קרה. עמי כחלון אומר שברגע שתהיה הפרטה לפני שנתיים, אנחנו כבר רואים א

העתיד. הוא אמר 'אנחנו גם לא ילדים קטנים. יש לנו קצת עיניים, גם מקדימה וגם 

. וירון אומר 'אני לא אוהב את נושא  'וגם מלמעלה' , יפה, לא ידעתי,  מאחורה'

 ההפרטה, אבל שום עירייה לא מצליחה לנהל בריכה, תמיד יש יזם חיצוני'. 

עות, ואומר 'חבר'ה, צריכים ומה אני מבקש? הקטן, זה שתמיד מפסיד בכל ההצב
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'אני   . דרך אחרת', ואז כולכם שואלים אותי 'מה אתה מציע? מה אתה מציע?'

 . מבקש דבר אחד פשוט. תכנית כלכלית ועסקית למהלך', ואתם אמרתם 'לא צריך'

וישראל גל עמד על דעתו ואמר 'אל תמשכו זמן, אנשי האופוזיציה. אתם רוצים 

אם תמשכו את לוחות הזמנים, נגיע לחדלות ? נתונים, מה, אתם לא סומכים

. וואלה, הגעת לשם, בלי חברי האופוזיציה. הפסדנו בהצבעה, לא הראית  פירעון'

 לנו נתונים, לא תכנית עסקית, וואלה הולכת הבריכה. 

אלונה אומרת, חשבה כמונו רק הצביעה הפוך 'זה נכס מכביד, צריך להיפטר ממנו, 

גיל, שהיה אז חבר אני הייתי סוגרת את העסק  הזה בכלל', זה מה שאומרת אלונה. 

קואליציה, שואל אותי אם יש לי רעיונות אחרים, וגל עונה לגיל 'אנחנו לא שואלים 

את ציזר, נקודה'. אז אל תשאלו אותי, זה בסדר. גם אמרת פעם, לפני איזה חצי 

. אני עד היום בריכה, ותזמינו אותי לכל הפגישותשנה, שאני יכול להיות יועץ טוב ב

הצעות. ההצעה שלך, ראש הרשות 'להסמיך  2מחכה. והנה ההחלטה שהיתה, היו 

. והיתה גם ההצעה של  את ידי ההנהלה להמשיך ולהתקדם בתכנית ההבראה'

הקטנצ'יק הזה ציזר, שאומר 'מועצת העיר מבטלת את ההחלטה של הנהלת 

בחינה לסורסינג, עד -טהבריכה להפרטה', תזכרו, זה לפני שנתיים, 'או את האאו

ודיון מיוחד של מועצת העיר בנושא שלא היה מעולם, וזאת לאחר קבלת דעת 

כתובה של היועץ המשפטי ומבקר העירייה, שגם אותה לא קיבלתי. 'טיוטת המכרז 

הסופית ובצמוד לה תכנית עסקית, תועבר לאישור חברי מועצת העיר, ויתקיים 

. לא קרה. 'בדיון יוחל ריט את הבריכה ט האם נכון או לא נכון להפעליה דיון'

העירונית לכמה שנים ובאיזה תנאים. גם זה לא קרה. 'יוערו הערות והארות 

למכרז, ואם צריך, ייצאו למכרז. בדיון ימסרו לחברי המועצה גם את הדו"חות 

, גם אם אינם מאושרים. בסוף הישיבה והדיון... יוחלט על 2015הכספיים של שנת 

כה לעניין ההפרטה', או המשך ההפרטה כמו היום, 'ואנו מאחלים עתיד הברי

קולות בלבד, והקואליציה  4הצלחה בכל דרך שתיבחר. כמובן האופוזיציה הצביעה 

 , וניצחתם. 10

אדוני, שנתיים עברו מאז, נכשלת, והדרך שלכם נכשלה. הבריכה המועברת הקטינה 

שום תכנית עסקית, ואנחנו  את ההכנסות, ולא הצלחתם להפריט שום דבר, ואין
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ממשיכים לברבר על הבריכה הזאת. אסור שהבריכה הזאת תיסגר. והדרך שאתה 

מוליך היום, לפטר את איילת דן ואת גיל מיכלס, שלדעתי בין היחידים שלקחו 

מהזמן הפרטי שלהם, כמו עמי כחלון, ואני מעריך את זה מאוד ובאו כן להציל את 

שנים אתה היית, המון, וכמה שנים את היית, אני חושב הבריכה. אני לא יודע כמה 

חברי המועצה  2ששנתיים. והפתרון שלך, של כל השנתיים האלו, זה להעיף את 

 מהאופוזיציה. 

 

.   :מר ישראל גל .  הם עשו עבודה נהדרת.

 

אתה אומר לי שאני לא אתה ממשיך להפריע לי בדיון.   :איציק ציזרמר 

 אפריע לך. 

 

 לרגע אתה אומר שהם עשו עבודה נהדרת.   :מר ישראל גל

 

וכל מה שאתה אומר, שבעצם כל הבעיה של הבריכה זה   :איציק ציזרמר 

חברי אופוזיציה שצריכים להחליף אותם. אז בוא נדבר קצת על  2בעצם כנראה 

חברי דירקטוריון שלא ראינו את זיו פניהם  3הבריכה, אוקיי? קודם כל, יש שם 

שור קשלדעתי הוא  -מן, מי שיושב שם: לא את שלום מרום כבר הרבה מאוד ז

ע לאן הוא קשור, וגם לא את אורי שאני לא יוד -לסיעה שלך, לא את עמי גורט 

 נפתלי.

 

 והיא גם קשורה לסיעה שלי.   :מר ישראל גל

 

  -3דירקטורים,  3יש שם   :איציק ציזרמר 

 

י פעם, אז תגיד. אם אתה מכיר את המושג הזה יושרה א  :מר ישראל גל

 אני רוצה לדעת, לראות אותך אדם ישר. 
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 מה השאלה? רוצה לשאול אותי שאלה?   :איציק ציזרמר 

 

 למי היא קשורה, אורי עוז נפתלי? חילקת את הציונים.   :מר ישראל גל

 

  -אורי עוז נפתלי שייכת  :איציק ציזרמר 

 

 למי? אני רוצה לשמוע.    :מר ישראל גל

 

היא נבחרת ציבור, וכנראה שייכת ליש עתיד, אם זה   :יזראיציק צמר 

 היא לא שייכת לתנועת התושבים עם עתיד חדש. חשוב לך. 

 

 רציתי לדעת... קשה לך.   :מר ישראל גל

 

אבל מה שיפה, שאתם הסברתם לי בתחילת הקדנציה   :איציק ציזרמר 

יציה, ולכן הסיעה שהבריכה היא חברה עירונית, ולכן אין פה אופוזיציה או קואל

יילת דן, נציגה אחת. שזו היתה א 1-מנדטים, בכלל לא קיבלה יותר מ 4שלי שהיא 

הרי אם זה אופוזיציה, קואליציה, היינו צריכים לקבל הרבה יותר, והבאתם נציגי 

 ציבור. וגם אמרתם שהם לא צריכים לעבור בכלל את ועדת ברנר. 

 

 ון, הם לא צריכים לעבור. הוא עוד לא למה את התקנ  :מר ישראל גל

 

 ... 3-בין ה  :מר יעקובי ירון

 

לא משנה, ציזר יודע את התקנון של הבריכה על בוריו.   :מר ישראל גל

 הוא רק לא נוהג להגיד אותו. 
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 נציגים.  3נכון, אתה צודק.   :איציק ציזרמר 

 

.   :מר ישראל גל  הוא שכח. אנחנו נרענן לו את הזיכרון

 

.  :וכבהגב' קניסטר כ .  ... שלום אסייג וקטורזה.

 

.. של המוח.   :מר ישראל גל  יש לו כנראה בעיה עם ה.

 

נציגים שלא שייכים לתנועה שלי, זה אני כן  3והנה,   :איציק ציזרמר 

יכול להגיד, לא מגיעים לישיבות מועצה, ואין לך עם זה שום בעיה, הם ימשיכו לא 

וגיל מיכלס, שזה מצוין. אני רוצה לשאול, להגיע. אבל יש לך בעיה עם איילת דן 

 . הרי גם לעירייה יש חברים בדירקטוריון

 

 מה אמרת? לא שמעתי.   :מיכלס גילמר 

 

.  עו"ד אלונה בומגרטן: .  למרות ה... שהשקעת.

 

הם עשו עבודה גרועה, רק הנציגים שלך עשו עבודה   :מר ישראל גל

 טובה. 

 

ת זה, אבל זה יפה שתמשיך לפרשן לא זוכר שאמרתי א  :איציק ציזרמר 

 אותי. 

 

.   :מיכלס גילמר   עכשיו אני אצטרך לענות לך כי..

 

לא הצלחת בקדנציה. אתה לא אשם, אבל זו העובדה,  עו"ד אלונה בומגרטן:

 שלא הצלחת בקדנציה הקודמת להרים את הבריכה. חבל, אני מצטערת על זה. 
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 אנחנו עדינים.   :מר ישראל גל

 

 רגע, זו לא עובדה?  נה בומגרטן:עו"ד אלו

 

בפוליטיזציה שאתם הורסים את הבריכה., שלא קשורה   :מיכלס גילמר 

 לשום דבר. 

 

 רגע, גיל, אני אמרתי את זה גם כשהיית בקואליציה.  עו"ד אלונה בומגרטן:

 

 כן, בסדר.   :מיכלס גילמר 

 

  -אני קונסיסטנטית. ולצערנו הרב עו"ד אלונה בומגרטן:

 

 כן, את אמרת שצריכים לסגור את הבריכה.   :איציק ציזרמר 

 

 הבעיה היחידה שאת לא יודעת על מה את מדברת.   :מיכלס גילמר 

 

גיל, אני באתי לכל הפתיחות שעשית בבריכה, והיה רק  עו"ד אלונה בומגרטן:

 פתיחה, פתיחה ופתיחה.

 )מדברים ביחד( 

.. של מ  :מיכלס גילמר   ר גל.עמי, אני מאחל לך ש.

 

אני הולך לאיפה שצריך להציל. את המתנ"ס, את   :עמי כחלוןמר 

 הבריכה, ואם אתם רוצים עוד כמה... אני אציל אותם. זו המציאות. 

 

גיל.   :מר ישראל גל  אתה הולך כל הזמן אחרי 
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 מה אני אעשה?   :עמי כחלוןמר 

 

נים לא ש 5אני רק מזכיר לך, אדוני הבדחן, שאני כבר   :מיכלס גילמר 

 שנים.  6שנים,  5יו"ר הנהלה, לפחות 

 

 אבל הנזק שנגרם, הנזק שנגרם.  עו"ד אלונה בומגרטן:

 

 וכל מה שעשיתי בבריכה, עשיתי בשמך ובעצתך.   :מיכלס גילמר 

 

 אוי, אוי, אוי.  עו"ד אלונה בומגרטן:

 

 דקות שלי?  10-אפשר למור את ה  :איציק ציזרמר 

 

יו"ר הבריכה.  כל עו"ד אלונה בומגרטן:  כך רצית להיות 

 

יו"ר הבריכה?   :מיכלס גילמר   מי רוצה להיות 

 

 רצית אתה.  עו"ד אלונה בומגרטן:

 

נציגים  3די. מה שמעניין, שבתוך הדירקטוריון יש גם   :איציק ציזרמר 

מהעירייה. ובראשם עומדת הגזברית של העירייה, אין תפקיד יותר חשוב מזה 

ת בהנהלת הבריכה. אז לפני שכולכם צועקים על מי נכשל, בעירייה, שיכול לשב

תסתכלו בציציות שלכם. גזברית העירייה ישבה ודנה עם כל החברים שם. מי 

 שהגיע כמובן. 

 

 אחרי הכישלון. זה כבר היה אחרי.  עו"ד אלונה בומגרטן:
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אני גם מציין שיושבת שם רוית וגם דובר העירייה. והם   :איציק ציזרמר 

  -עשו את עבודתם נאמנה עד כדי כך כנראה

 

 לא, הם לא, רק אתה, ציזר.   :מר ישראל גל

 

 אתה ממשיך להפריע לי, אתה שם לב?   :איציק ציזרמר 

 

 אני מחלק לך מחמאות.   :מר ישראל גל

 

 אתה ממשיך להפריע לי אבל. למה אתה מפריע לי?   :איציק ציזרמר 

 

ה הטובה. עוד מעט אתה תספר רק אתה עשית את העבוד  :מר ישראל גל

 לי גם איך. 

 

 למה אתה מפריע לי? למה אתה עצבני?   :איציק ציזרמר 

 

 אני לא עצבני.   :מר ישראל גל

 

אז למה אתה מפריע לי? אתה קורע לי את חוט   :איציק ציזרמר 

 המחשבה, זה קשה לי. אני לא מצליח גם להקשיב לך וגם לדבר. 

 

 וני הקיסר. בבקשה, אד  :מר ישראל גל

 

ולכן, לפני שאתם בכלל מעלים על דל שפתותיכם, על   :איציק ציזרמר 

מישהו שלא הצליח או נכשל בבריכה מתישהו, איפה שהוא, תסתכלו במראה. אתם 

למצב שלה, רק אתם. שנים האחרונות, את הבריכה  4-הבאתם בהחלטות שלכם, ב
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.  מדובר על חדלות פירעון

 

 חנו? אבל... לשם, בקדנציה הקודמת. אנ עו"ד אלונה בומגרטן:

 

 עזבי אותו, נו.   :מר ישראל גל

 

מדובר על יו"ר יגאל צוברי שמתפטר, ועל יו"ר רותי   :איציק ציזרמר 

אלוש שמתפטרת. הפרטת הבריכה המזרחית, איוש יו"רים ואחרים בעמותת 

ם השחייה, הכנסות משיעורי שחייה וקייטנות שהעברתם את זה לצד האחר במקו

שזה יהיה הכנסות שלנו. מכרזי הפרטה, הבחישה של כל מיני נציגים בעירייה 

ובדירקטוריום, שבוחנים עם כל מיני מציעים, מדברים איתם על מספרים. במכרז 

הראשון, במכרז השני, במכרז השלישי. מכרז שיש זוכה, הזוכה מחליט שהוא לא 

 4-שני שלישי ורביעי. כל הנכנס, לא חולטים לו את הערבות, ולא הולכים למקום 

 מתפוגגים, ואין לנו בן אדם. 

בקיצור, גם החוזה עכשיו שעכשיו מדברים על חוזה לפרופיט, על חוזה לקומה 

השנייה, על חוזה לבית קפה ועל חוזה לניהול, מדברים עם כולם. עולים שמות, 

חרים. עולים אנשים. זה נקרא מכרז בכלל? הגיע הזמן שתתחילו להקשיב לאנשים א

בצד השני שאומרים פה סביב השולחן   לא כל השכל נפל בצד שלכם. יש גם אנשים

דברים שכדאי לשמוע. ואני מציע לכם, לפני שאתם בכלל רוצים להחליף על חשבון 

איילת דן, תסתכלו בהצעה הנגדית שלנו, שאנחנו מכבדים את זה שאתם רוצים 

א על חשבונם של גיל ושל איילת להביא אנשים חדשים. אין לנו שום בעיה, אבל ל

אנשים, הבאתם  3דן. ואנחנו מציעים שהם יהיו על חשבון, אנחנו חשבנו שתביאו 

, אז רותי לא רוצה להמשיך, תעשי עם הראש שאני באמת מייצג אותך, רותי 2רק 

לא רוצה להמשיך ולהיות דירקטורית אחרי שהיא התפטרה, ואנחנו חושבים, שאם 

תם חושבים שהיה לא מוצלח, אז היא לא מתאימה להיות שם. טירנה ישבה שם, וא

 השמות שהבאתם יחליפו את טירנה ואת רותי. תודה רבה.  2-ולכן אנחנו מציעים ש
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 טוב, בבקשה.   :מר ישראל גל

 

אני רוצה להגיד לך שאתה באמת קוסם. באמת. אני   :מיכלס גילמר 

אליציה, כל פעם מחדש מאוד מעריך את הקסמים שלך. כשישבתי בשולחן הקו

השתוממתי איך אתה מצליח לזרוק את הכל על ציזר, כאילו שלא היינו שם, ולא 

אז אני רוצה קצת לעשות סקירה, היית שם, ולא היית שותף ולא היינו שותפים. 

 כדי שאלונה תרענן את הזיכרון שלה. 

 3.8, העלינו בפעם הראשונה את נושא שדרוג הבריכה בהלוואה של 1.10.09-ב

פני ישיבת ל₪, מיליון  9-שאני לא מצליח להבין עד היום איך זה צמח ל₪, מיליון 

יודע, מי היה נוכח בישיבה הזאת. אני  סגנים. אני רוצה להזכיר, רק למי שלא 

הייתי נוכח כי הצגתי את התכנית יחד עם אורי קליינמן ועוד חברי הנהלה. אבל 

רון מלכה סגן ראש העיר, מר ישראל גל  היו נוכחים: מר יוסי נשרי ראש העיר, מר

סגן ראש העיר, ומר איציק ציזר ממלא מקום ראש העיר. ואני רוצה להגיד לך, 

שתמיד טענתי והוקרתי את זה, שהשדרוג הזה של הבריכה נעשה בעיקר בזכות זה 

 שאני הייתי חבר שלך אז. אולי עוד פעם נהיה חברים. 

 

 ישב גם הגזבר שם.   רון מלכה:מר 

 

 ישב הגבר, ברור.   :מיכלס גילמר 

 

.   רון מלכה:מר  .  הוא אמר את המשפט.

 

 חבל שלא הצבענו איתנו.  עו"ד אלונה בומגרטן:

 

 שבסוף העירייה תחזיר את הכסף.   רון מלכה:מר 

 

.  עו"ד אלונה בומגרטן:  נכון, נכון
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 הוא אמר את זה.   רון מלכה:מר 

 

 ני נזכרת. גיל, עכשיו א עו"ד אלונה בומגרטן:

 

 אני לא הפרעתי לך.   :מיכלס גילמר 

 

,   רון מלכה:מר  גרשון טוסק אמר 'בסוף העירייה תחזיר את הכסף'

 והוא צדק. 

 

הוא צדק, וטעינו, טעינו כשתמכנו בך. טעינו טעות  עו"ד אלונה בומגרטן:

 גדולה. אנחנו מצטערים על הטעות הזו. 

 

 את זה, דרך אגב. הוא צדק? הוא לא אמר   :מיכלס גילמר 

 

הוא צדק, ואנחנו טעינו שהלכו אחריך. טעות גדולה זאת  עו"ד אלונה בומגרטן:

 היתה. 

 

מה לעשות שהתכנית הזאת במקרה, בניגוד לפרויקטים   :מיכלס גילמר 

פי הכנסות צשנים, עם  10-אחרים בעיר, לוותה בתכנית כלכלית מסודרת, עם צפי ל

 א לא נכונה או כן נכונה. וצפי הוצאות. יכול להיות שהי

 

.  עו"ד אלונה בומגרטן: .  לא, לא יכול להיות.

 

אל תפריעי לי עכשיו. את מזבלת את המוח סתם,   :מיכלס גילמר 

 תשתקי, אחר כך תגידי מה שאת רוצה. 
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.  עו"ד אלונה בומגרטן: .  אתה תדבר אליי יפה. 'תשתקי' תדבר.

 

 אל תפריעי לי.  אני אגיד למי שאני רוצה.  :מיכלס גילמר 

 

 לאשתך בבית.  עו"ד אלונה בומגרטן:

 

 אדוני היו"ר, אני מבקש שתגן עליי מפניה.   :מיכלס גילמר 

 

 מסכן, רחמים, אתם צריכים הגנה.   :מר ישראל גל

 

בעקבות הישיבה הזאת שנערכה בנוכחות הגזבר, מר    :יכלסמגיל 

מכתב מגזבר העיר, אז, יגאל צוברי שערך את התכנית מבחינה כלכלית, קיבל 

גרשון טוסק, ושאל אותו כל מיני שאלות לגבי הכנסות, לגבי הוצאות. כלומר, 

מישהו התייחס ברצינות לזה. בין היתר היה גם כתוב שמומלץ, לא אמרו לו לעשות 

את זה. אין פה בשום מקום המלצה כזאת. להיפך, הוא אומר שהוא ממליץ 

שנים, כמו שתכננו. זה לא  10-שנה ולא ל 15-להתחשב, אולי לעשות את ההחזר ל

 משנה. 

זיצר, והובאה בסופו של יום, ההצעה הזאת נבחנה על ידי כלכלנים וגם על ידי אדון 

לישיבת ועדת כספים, וגם בישיבת ועדת כספים נערך דיון וכבר אז העירייה עמדה 

לשפות על על זה וזה אושר גם במועצת העיר... טוסק, שבכל שלב שהעירייה תצטרך 

כל סכום החזר שלא יוחזר, זה יופחת משווי הנכס. וזה מחייב את אישור הנהלת 

  הבריכה, כולל נציגי הפרטיים. וזה דרך אגב הובא לפה.

 

 ואתה תמכת בהם שזה לא ירד מחלקם.   :מר ישראל גל

 

 מה זה?   :מיכלס גילמר 
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לקם. תמכת שיהיה רשום בפרוטוקול שזה לא ירד מח  :מר ישראל גל

אני אומר, כל מה שהעירייה מחזירה, כל מה שאתה ואיילת דן, שיירשם גם דרך 

.. הציבורי   -אגב בפרוטוקול, אתם תומכים בזה שה.

 

אתה היית. אני לא הייתי חבר מועצת העיר. אתה היית   :מיכלס גילמר 

 חבר. 

 

 ילך לידיים הפרטיות, שיהיה רשום.   :מר ישראל גל

 

 ה היית חבר מועצת העיר וסגן ראש העיר. את  :מיכלס גילמר 

 

 שניכם, אני רוצה שיהיה רשום.   :מר ישראל גל

 

ההשקעות יבוצעו בשיתוף יועץ כלכלי, וכן יועץ לנושא   :מיכלס גילמר 

 הבריכה. 

 

.   :מר ישראל גל .  כן, כספי הציבור הם לא הפקר, אבל.

 

אתה הצבעת בעד, . 1.11.091-זה אושר מאמי'לה שלי, ב  :מיכלס גילמר 

. שכחת את זה? היתה מצגת שלמה. תפתח את הפרוטוקולים של וכולם הצביעו בעד

 מועצת העיר. יכול להיות שטעיתם. 

 

אבל מה זה אומר? הבאת הצעה ואנשים תמכו בהצעה,   רון מלכה:מר 

שהסתבר שהיא היתה מוטעית. שהיא בסופו של דבר ריסקה את הבריכה, ריסקה 

 לעשות? את הבריכה. מה 

 

.  עו"ד אלונה בומגרטן:  טעינו כשהלכנו אחריך, טעינו
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יש לך בריכה נפלאה ומדהימה, את לא יודעת לנהל   :מיכלס גילמר 

 אותה. זה בעיה אחרת. הכנסתם פוליטיקה לשם. 

 

 הטעית אותנו והגזבר צדק.  עו"ד אלונה בומגרטן:

 

. מראש זאת היתה הצעה שאי אפשר היה לעמוד בה  רון מלכה:מר 

 גרשון ידע את זה. זאת היתה הצעה שלא ניתן היה לעמוד בה. 

 

 אז אם הוא ידע את זה, למה הצבעת בעד? מה?   :מיכלס גילמר 

 

.  עו"ד אלונה בומגרטן:  כי הטעית אותנו

 

אותך, מינה כי מישהו בהסכם קואליציוני  -למה?   רון מלכה:מר 

 מצטער, כיו"ר הבריכה. 

 

 מי?   :מיכלס גילמר 

 

 ואנחנו הלכנו עם התכנית שהבאת. מה נעשה?   רון מלכה:ר מ

 

 מאשר את התכנית למרות שחשבת שהיא תיכשל?   :מיכלס גילמר 

 

 סמכנו עליך.   :עמי כחלוןמר 

 

 אני לא מודה שזה כישלון.סמכת עליי?   :מיכלס גילמר 

 )מדברים ביחד( 

בריכה עם השארתי את ה 2012-אני מזכיר לך, שאני ב  :מיכלס גילמר 



 ואונ-עיריית קרית

 12.3.18מיום  18/66ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 125 

יו"ר והכל  רווח תפעולי. יותר מזה, גם מר צוברי, שניהל את הבריכה, היה 

 . 2015בהתנדבות כמובן, עד 

 

 נדבר על העובדות עכשיו אחת ולתמיד.   :מר ישראל גל

 

 ... נשמע פעם אחת. כל הזמן הגנת עליו.   רון מלכה:מר 

 

 פעם אחת.   :מר ישראל גל

 

 ת ולתמיד? אולי פעם אח  רון מלכה:מר 

 

שנים לא הוא ולא איילת דן שילמו ארנונה.  01-שיידעו ש  :מר ישראל גל

 עבריינות. 

 

 אנחנו לא שילמנו ארנונה?   :מיכלס גילמר 

 

חברי מועצה שעבדו ולא שילמו ארנונה לעירייה שלהם.   :מר ישראל גל

 עבריינות. 

 

יו"ר ההנהלה.   :מיכלס גילמר   אתה 

 

 ינות, תרשום את זה. עברי  :מר ישראל גל

 

אתה שקרן נקלה. אתה מבין מה זה שקרן? אני לא   :מיכלס גילמר 

 שילמתי ארנונה? 

 

 שנים אתה לא משלם.  10לא. כבר   :מר ישראל גל
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 אני משלם הוראת קבע בהוראת קבע.   :מיכלס גילמר 

 

. לא שילמת   :מר ישראל גל בבית שלך, לא בבריכה. כשאתה היית..

 ארנונה. 

 

  -אתה הרסת והורס את הבריכה. מר יגאל צוברי  :מיכלס גילמר 

 

יגאל צוברי כבר אמר את דעתו עליך. אמר את דעתו   :מר ישראל גל

 עליך. 

 

 יגאל צוברי אמר את דעתו עליך גם.   :מיכלס גילמר 

 

יגיד את זה עוד פעם. הוא יודע מי האנשים   :מר ישראל גל הוא 

 שמדברים אמת לפחות. 

 

. ונתנו לו להמשיך להיות. אז רוב העניין זה הוא עשה,   רון מלכה:מר  ..

 לא את בכלל. 

 

 'רוב העניין זה הוא עשה'?   :מיכלס גילמר 

 

 כן.   רון מלכה:מר 

 

 שנים. מה לעשות.  8אני לא מנהל את הבריכה הזאת כבר   :מיכלס גילמר 

 

רוצים ר, והם עשר שנים לא משלמים ארנונה. כספי ציבו  :מר ישראל גל

 5-את זה לבעלים פרטיים. רוצים לתת את העסק הזה לבעלים פרטיים, כל ה לתת
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 האלה ששם יושבים. כסף ציבורי. 

 

ישראל, תפסיק לשקר. מי שרוצה לבנות שם מגדלים זה   :מיכלס גילמר 

אתה, לא אף אחד אחר. אתה וקודמך. אני מזכיר לך את התכנית של דרור 

 בירנבוים. 

 

 ... די, מספיק, יאללה.   :כחלון עמימר 

 

כסף ציבורי? אתה חתמת עליהם. אתה הרסת את   :מיכלס גילמר 

הבריכה במו ידיך בהחלטות שכפית על הנהלת הבריכה לקבל. אתה והגזברית שלך. 

וא התפטר? ישראל גל, המינוי שלך התפטר, למה ה... למה 2015-צוברי גמר את ה

יודע את זה. הוא התפטר? כי לא מצא חן בעינ יו מה שאתה עושה. מה לעשות? אתה 

זה הכל שטויות. ואם היית נותן לאנשים לנהל את זה על בסיס כלכלי כמו שאני 

דרשתי בלי מעורבות פוליטית, בלי גחמות, הבריכה הזאת היתה מרוויחה ומחזירה 

את כל החובות שלה. זה הכל. ואתה יודע את זה, ותפסיק להפיל את התיקים שלך 

אחרים. ואם אני אחראי, אז אתה קודם כל אחראי, אני פעלתי בשמך, בעידודך,  על

יו"ר ההנהלה.   ועל פי הטובנים שלך, גם כשלא הייתי 

ואני מאחל למר כחלון, עם כל הכבוד, שיצליח בתפקידו, יציל את הבריכה. קודם 

כה כל, עמי, תדאג לעובדים שישראל התחייב למצוא להם עבודה ותעסוקה אם הברי

תיסגר, שימצאו את מקום העבודה שלהם, כמו שהוא התחייב, כי זה צו מוסרי של 

 שנה במקום, גדלו איתו. ישראל, אל תפהק.  40-ו 30כולנו. יש שם אנשים שעובדים 

 

יודע מה ההבדל ביני לבינך, נשמה? בלי לפגוע.   :עמי כחלוןמר   אתה 

 

 הוא התחייב על זה, לא אני.   :מיכלס גילמר 

 

 אתה מדבר, אני עושה.   :עמי כחלוןר מ
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 תעשה, אני מוריד בפניך את הכובע.   :מיכלס גילמר 

 

הנה הגיע עוד אחד, עוד אחד, שהוא מת שיתייחסו אליו   :עמי כחלוןמר 

 בכלל. 

 

 אבל תעשה. אני אמרתי לך לא לעשות?  :מיכלס גילמר 

 

.. משהו הזוי.  איך יתייחסו אליו? רק בזה שהוא מנסה.  :עמי כחלוןמר 

שב בשקט, מה אתה קופץ? מי דיבר עליך בכלל. שב בשקט כבר. חלאס. זה שאתה 

 גובה, זה לא אומרת שאתה חכם. לא פונים אליך, אתה קופץ? רוצה בכוח לריב? 

 

יש איזו הצעה שאתה ביקשת להעביר  מר גל, תגיד לי,  :מיכלס גילמר 

 ון שהבאת? ותך, איזשהו פתרבדירקטוריון ואני הצבעתי נגדה? אני שואל א

 

 אני לא מנהל איתך דיאלוג. סיימת?   :מר ישראל גל

 

לא הבאת שום ופתרון, הרסת את הבריכה בניהול   :מיכלס גילמר 

 העקום שלך. 

 

 יפה, תודה, תודה.   :מר ישראל גל

 

 ואל תברח מזה. אתה תהיה זה שסוגר אותה, לא אני.   :מיכלס גילמר 

 

 מעתי, שמעתי. כן, איילת. ש  :מר ישראל גל

 

 אני יכולה לדבר?   גב' איילת דן:
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 כן, איילת, בבקשה.   :מר ישראל גל

 

אוקיי, אני מבינה שאתם לא רוצים אותי בהנהלה כי אני   גב' איילת דן:

קצת מפריעה, כי אני קצת לטובת הבריכה ולטובת התושבים. אל תכניסו לי פה 

 . שאני לטובת בעלי המניות הפרטיים

 

בוודאי, מה פתאום. לפחות הכל כתוב. תצטרכו לתת את   :מר ישראל גל

 הדין על זה גם. כספי ציבור לא הפקר. 

 

כספי ציבור לא הפקר. תזכור את  -אני רשמתי את זה   גב' איילת דן:

 זה, אמרת את זה כבר פעמיים. 

 

 כספי ציבור לא הפקר. לא אתן לכם.   :מר ישראל גל

 

 שנים לעשות מה שאתה רוצה?  5מה מנע ממך   :מיכלס גילמר 

 

גיל.   :מר ישראל גל  גיל, גיל, 

 

מההנהלה. אתה יכול  70%אתה מחזיק  בכוח הצבעה של   :מיכלס גילמר 

 לעשות מה שאתה רוצה. ולצערי אתה עושה גם מה שאתה רוצה. 

 

 ציזר, צלם את גיל מיכלס.   :מר ישראל גל

 

גן מה מה לעשות? תת  :מיכלס גילמר  ייעץ עם הגזבר של עיריית רמת 

 צריך לעשות. 

 



 ואונ-עיריית קרית

 12.3.18מיום  18/66ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 130 

ב  גב' איילת דן: -אני לקחתי כמה דברים מהתכנית הכלכלית שהיתה 

, ואני רוצה להזכיר לכולם בכלל מה המטרות של הבריכה. זה קודם כל שירות 2009

לתושבי קרית אונו בתחום הספורט, וחבל אלונה שאת לא מעורבת וקצת ספורט  

אפשר היה לעשות שם כמה דברים. לימודי שחייה לתלמידי בית הספר ובריכה, ו

ירים מסובסדים. שירות לגמלאי כחלק מפעילויות העשרה, מוענקות להם במח

קרית אונו, שימוש של קבוצת השחייה מכבי קרית אונו במתקני המרכז. שיתוף 

ריכה. פעולה עם המתנ"ס בחודשי הקיץ, סבסוד הנוער של קרית אונו  בכניסה לב

 מאוד חבל שבשנים האחרונות לא היו מחירים לנוער. 

 

 מעניין מי היה בדירקטוריון שהיה יכול לשנות את זה.   :מר יעקובי ירון

 

יפה. יושבים פה באמת ראשים שבאמת הבריכה פה יכלה   גב' איילת דן:

לתת שירות, הן בחינוך, הן בספורט, הן בנוער והן במתנ"ס. אוקיי? אני מדברת. 

השיפוץ הגדול שנעשה, אני גם אזכיר לכולם, הוא נעשה בעיקר מהסיבה כי הבריכה 

 המקורה שימשה בעיקר את מכבי עמותת השחייה. אוקיי? מהצורך הזה. 

 

אתם יכולים להציע לסגור את המכבי, זה לגיטימי.   :מר ישראל גל

 שמעתי את זה בעבר על ידכם, אתם מציעים את זה, אני שמח. 

 

אני פה אומרת ומדגישה ואומרת את זה כל הזמן, ושוב   ת דן:גב' אייל

 אל תכניס לי מילים לפה. 

 

 לא, אני רוצה לשמוע.   :מר ישראל גל

 

 מאוד חשובה. אוקיי?-פעילות מכבי פעילות מאוד  גב' איילת דן:

 

 הו.   :מר ישראל גל
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אממה, אממה, ושוב, אני חוזרת לתכנית הכלכלית.   גב' איילת דן:

כנית הכלכלית שהבריכה המזרחית היא בעיקר שימשה את קבוצת השחייה של בת

 . בערב.  20:00עד  15:00מסלולים, בין השעות  6קרית אונו. גם רשום פה נתונים..

ו 6,975הבריכה צורכת  שבוע. בגין שעות ב 139.5-שעות פעילות במהלך השנה, 

, כולל מע"מ, שזו 2009-שח לשעה, זה היה ב 70שימוש בבריכה, משלמת מכבי 

 וקיי? . א2009-שח נכון ל 571,252-הכנסה שנתית של כ

נות, אחרי שכבוד ראש העיר נכחת בישיבת הנהלת שנים האחרו 4-לצערי הרב, ב

הבריכה, וכנראה הבנת שאולי גם הבעלים הפרטיים גם עייפים, ואתה אומר אולי 

ך, ומאותו כל כולו של דמנות ופתאום ראיתי ככה איזו הברקה בעיניים שליש פה הז

הבריכה ושל ההנהלה, שלך בעיקר, היה להפריד את הפעילות של מכבי מפעילות 

הבריכה. ואז התחיל הנושא באדיבות הגב' הגזברית. התחיל הנושא של להפריד את 

הבריכה. התניתם סידור או הסכמים של חובות הארנונה, מול הפרדת הבריכה. די 

קיי? אחרי זה המשכתם עוד שלב. שאם אפשר הצבתם את זה כאולטימטום. או

לעשות את השלב הזה, בואו נפריד עוד, בואו נפריד גם את הבריכה, נצא למכרז. 

תוך כדי דיונים פתאום טלפונים עם מציעים: רגע, כמה, הוא הציע ככה, הוא הציע 

ככה. שוק הכרמל,ישיבה שאני פשוט לא יכולתי כבר לסבול את זה. קמתי והלכתי, 

 אמרתי אני לא אשתף פעולה עם זה. כי 

 

 מי עשה את זה?   :מר ישראל גל

 

 מי עשה מה?   גב' איילת דן:

 

 מי עשה בטלפונים ככה וככה?   :מר ישראל גל

 

  -לדעתי, לדעתי  גב' איילת דן:
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לא, לא, מי? אני רוצה לדעת מי התנהל בצורה כזאת.   :מר ישראל גל

 ון. אני חושב שמחובתך כחברת דירקטורי

 

 אז אני אגיד, אני אגיד.   גב' איילת דן:

 

כן, אם את חושבת שמישהו עשה את הדברים האלה,   :מר ישראל גל

 להגיש תלונה. 

 

 , גם ממך. 99%היתה שיחת טלפון שאני די בטוחה,   גב' איילת דן:

 

 שמה?   :מר ישראל גל

 

 לגיל מיכלס.   :איציק ציזרמר 

 

 שמה היה?   :מר ישראל גל

 

 ...   :מיכלס גילר מ

 

 אז תענה לו, הוא ביקש.   :איציק ציזרמר 

 

 שמה היה?   :מר ישראל גל

 

 שהיזם אמר במחיר כזה וכזה אני אכנס.   גב' איילת דן:

 

 להשפיע על יזם?   :מר ישראל גל

 

 לדון באיזה מחיר לצאת למכרז.   גב' איילת דן:
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רתם שאפשר לקבל משח שא 0,0007-לא, לא, לא. על ה  :מר ישראל גל

שכירות מינימאלית, ואני אוהב לשמוע את זה, זה הדבר היחידי שאני התקשרתי 

שח מינימום, אף אחד לא יבוא'. והראיה, גם לא באו  70,000ואמרתי, 'אם תשימו 

, זו היתה ההתערבות 50,000ז מסתבר שאני צדקתי, כששמנו שח. א 50,000-ב

נגיד שנדבר אמת  , אבל תיכף אני גם אענה לך. היחידה שלי. אז בוא 

 

ולא היה איזשהו יזם שנתן איזשהו מחיר ושמנו את   גב' איילת דן:

 שח.  55,000-המחיר הזה על השולחן? אם אני לא טועה את ה

 

 אני, אני?   :מר ישראל גל

 

.   גב' איילת דן: .  לא יודעת, לא יודעת.

 

גברתי חברת אני רוצה לשמוע. מי היה? אני רוצה,   :מר ישראל גל

 המועצה, לפני שאת מכפישה פה את כל הסובבים. 

 

.   גב' איילת דן: .  לא הכפשתי, אמרתי.

 

.. אף פעם.   :איציק ציזרמר   הוא לא היה קשור ל.

 

גברתי חברת המועצה, לפני שאת מכפישה פה את כל   :מר ישראל גל

 חברי המועצה, אני רוצה שתגידי לי מי. 

 

 , תעזבי אותו. איילת  :איציק ציזרמר 

 

  -האם אתה היית מעורב אי פעם  גב' איילת דן:
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 בחיים לא. מה פתאום   :איציק ציזרמר 

 

 במכרזים האלה?   גב' איילת דן:

 

 אני רוצה לדעת.   :מר ישראל גל

 

 שואלת אם אתה דיברת עם יזמים.   גב' איילת דן:

 

 לא, חד  וחלק, חד וחלק לא.   :מר ישראל גל

 

.   דן: גב' איילת .  אם היית מעורב ב.

 

.   :איציק ציזרמר  .  הוא לא הביא את היועץ, הוא לא.

 

 עכשיו אני שואל אותך שאלה, גברתי.   גב' איילת דן:

 

 אני אמשיך.   :איציק ציזרמר 

 

 הלאה, עכשיו תמשיכי.   :מר ישראל גל

 

 אני אמשיך.   גב' איילת דן:

 )מדברים ביחד( 

לא, לא. מאחר ואת הטלת רפש, תעני לא, לא,   :מר ישראל גל

 לפרוטוקול מי שמעת. 

 

 אתה כל היום מטיל פה רפש. על מה אתה מדבר?   :איציק ציזרמר 
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 מר ציזר, מר ציזר. אני רוצה לשמוע אנשים ישרים.   :מר ישראל גל

 

.   :איציק ציזרמר   הרסת את הבריכה עם ההחלטות שלך. זה הכל, תמשיכי

 

דברים עיקריים שאתה כן היית  2י אמשיך, אוקיי. אז אנ  גב' איילת דן:

 2009-ר לכם שבאמת ההכנסה השנתית באם אני אזכי -מעורב בהם, אוקיי? אחד 

ו  בלי שאנחנו חברי ופתאום גם חברי עמותת מכבי התחלפ 571,000ממכבי היתה 

הנהלה בכלל ידענו כשהיו חובות עצומים, ופתאום גם החובות נעלמו וחברים 

פו. ושאלתי כמה וכמה פעמים, האם מדובר בעמותה חדשה? מי הם חברי התחל

העמותה. עד היום לא קיבלתי את התשובות מי חברי העמותה החדשה, אוקיי? 

הם  2017-ול להיות שב, איך יכ2009-שח ב 571,000מבחינת מחירים, אם הם שילמו 

 ? שח? אוקיי? איך יכול להיות שמשלמים פחות 550,000-שילמו רק כ

 

 אם אתם רוצים, תעלו להם את המחירים.   :מר ישראל גל

 

 שח.  480,000 2016-ב  גב' איילת דן:

 

אני מתנגד באופן נחרץ לפגוע במכבי קרית אונו ולעשות   :מר ישראל גל

 עליהם עושק. תרצו לעשות להם עושק, תגידו לי. 

 

 לא פגעו במכבי.   גב' איילת דן:

 

 נם. את וציזר רוצים לסגור את זה, בבקשה. לא על חשבו  :מר ישראל גל

 

 איי, אי, איי.   :איציק ציזרמר 
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 מתנגד.   :מר ישראל גל

 

 היתה הנהלת בריכה שלא אישרה.   גב' איילת דן:

 

 הלאה, תודה.   :מר ישראל גל

 

 לא אישרה הוזלת מחירים למכבי.   גב' איילת דן:

 

 יון שח. מיל 3.5-בנינו מתקן מדהים ב  :מיכלס גילמר 

 

 זה לא דיון על הבריכה פה.   :מר ישראל גל

 

תגיד לי, אתה בונה את אולם הספורט ברייספלד, את   :מיכלס גילמר 

המבקש החזר שמישהו יחזיר לך את הכסף? יש לך אולם, יש לך בריכה לתפארת. 

 פשוט בושה. 

 

 אתם מתרגזים, כנראה יש לכם מה להסתיר.   :מר ישראל גל

 

 מה יש לנו להסתיר?   :ילמיכלס גמר 

 

 להסתיר, להסתיר.   :מר ישראל גל

 

 מה להסתיר? מה להסתיר?   :מיכלס גילמר 

 

תיכף תשמעו, אם לא תפריעו לי. אם תפריעו לי, אני   :מר ישראל גל

 אגש להצבעה, זה הכל. 
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.   גב' איילת דן: .  בנוסף ללימודים, הם קיבלו עוד.

 

להם את המחירים. את וציזר יכולים תמליצי להעלות   :מר ישראל גל

 מיליון שח.  2להגיד להם גם 

 

שנייה, לא העלו למכבי מחירים. אתם יכולים לתת לי   גב' איילת דן:

 , רק לסבר לכולכם את האוזן. אני מדברת. 2010לדבר בבקשה? 

 

דברי. ציזר, תפסיק להרביץ לשולחן, תהיה רגוע. אנחנו   :מר ישראל גל

 חץ. מבינים שאתה בל

 

 חה. -חה-חה  :איציק ציזרמר 

 

שח  800,000מכבי עמותת ספורט שילמו כמעט  2010  גב' איילת דן:

גדלה, בלי בכלל שזה  והפעילות 40%-רד בי, אוקיי? 40%-לבריכה. המחיר ירד ב

 עבר את ההנהלה. 

 

 והמים התייקרו.   :מיכלס גילמר 

 

 אומר. אני אמשיך, לגבי המחירים שאתה   גב' איילת דן:

 

תמליצו להעלות. את וציזר יכולים להציע בכתב להעלות   :מר ישראל גל

 . 50%-למכבי ב

 

 לא דיברנו על להעלות, גם לא דיברנו על להוריד.   גב' איילת דן:

 

 אבל הוא אמר, הוא אמר, מה אכפת לך?   :איציק ציזרמר 
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 מה את מציעה? לא להעלות? אז לא להעלות.   :מר ישראל גל

 

לא, אנחנו מציעים שתמשיך להרוס את הבריכה, זו   :איציק ציזר מר

 ההצעה שלנו. 

 

 זה צריך לעבור דיון בהנהלת הבריכה.   גב' איילת דן:

 

 ישראל, אנחנו עובדים מחר, סליחה.  :גב' קניסטר כוכבה

 

 גם אנחנו עובדים.   :איציק ציזרמר 

 

 יק. שעות את צריכה לישון, זה מספ 6  :יהודה מעייןמר 

 )מדברים ביחד( 

 אני יכולה להמשיך?   גב' איילת דן:

 

 כן, תמשיכי. תגידי לחברים שלך.   :מר ישראל גל

 

.   גב' איילת דן: דאלי, אתה הולך להיות חבר, בוא תקשיב לפחות משהו

 נותנת לך פה מידע. 

 

 תלמד, תלמד קצת משהו.   :איציק ציזרמר 

 

תה אמרת בעצמך. אדון ראש העיר, יש פה כמה דברים, א  גב' איילת דן:

אתה דיברת שכספי ציבור הם לא הפקר. אמרת עוד הפעם, כספי ציבור לא הפקר. 

, אושר תב"ר 12.7.17-ואמרת עוד הפעם היום בישיבה, כספי ציבור לא הפקר. ב

שח.  300,000לטובת הפרדת בריכת השחייה המערבית ועבודות בטיחות בהיקף של 
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  -בטיחות. עד היום שקלהיה דו"ח של ליקויי 

 

. :גב' קניסטר כוכבה  ציזר..

 

תקשיבי גברת, זה ליקויי בטיחות. את דיברת על   גב' איילת דן:

 בטיחות לבריכה לפני כמה חודשים. 

 

 אל תקראי לי גברת, שמי כוכבה.  :גב' קניסטר כוכבה

 

שח לטובת ליקויי בטיחות והפרדת הבריכה. עד  300,000  גב' איילת דן:

ום הבריכה לא קיבלה שקל לטובת ליקויי בטיחות, אוקיי? הדבר היחיד שהגיע, הי

 כספי הציבור שאתם אישרתם פה. 

 

 מה קורה... לא הבנתי מה קורה פה.   :עמי כחלוןמר 

 

 עמי, אתה הולך להיות היו"ר. אתה יכול להקשיב?   גב' איילת דן:

 

ה אני אשאל קח אחריות. לא רוצה לשאול אותה. מ  :עמי כחלוןמר 

 אותה? 

 

 אני מדברת, עמי, באמת, אני לא הפרעתי לך.   גב' איילת דן:

 

 דקות שלך ומכבדים.  01-זה דיון. את דיברת מעל ה  :עמי כחלוןמר 

 

 לא דיברתי, אתם הפרעתם לי, דיברתי... דקות.   גב' איילת דן:

 

 איזה הפרענו? תתעוררי.   :עמי כחלוןמר 
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 מכבדים. ממש   :איציק ציזרמר 

 

עוד אחד התעורר. כל הזמן הוא מתעורר, מה זה הדבר   :עמי כחלוןמר 

 הזה? מילה והוא מתעורר. 

 

. בדרך לבריכה, בדרך   גב' איילת דן: . זה שאתם.. . הכספים היחידים ש.

 ..  שהיא לא תקנית. אוקיי? גם.

 )מדברים ביחד( 

.. לגבי ישראל אם אתה מעורב ויודע ולא יו  גב' איילת דן: דע.

ל, הסכמנו להעביר אליו את הסכום של , ישרא1.8.17-בפרוטוקול ישיבת הנהלה מה

שח שהוקצה להפרדת הבריכה המערבית, מתוך הסכמה שבבוא העת  300,000

-במידה וירצה להפריד בין הבריכות, הוא יעשה זאת על חשבונו. אתה העברת את ה

 אוקיי?  שחלקו היה מיועד לבטיחות בשביל יזם.שח,  300,000

 

 אוי ואבוי.     :???

 

 כן. כן.   גב' איילת דן:

 

תחזרי, תחזרי. למי העברתי כסף, ליזם? אני העברתי   :מר ישראל גל

 ליזם כסף? 

 

 לטובת, לטובת.   גב' איילת דן:

 

לא, לא, לא, לא. אני רוצה לשמוע את זה. את טענת   :מר ישראל גל

 עכשיו שאני העברתי את זה ליזם.פ 
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 אני אחזור.   איילת דן: גב'

 

 לא, את טענת כרגע שאני העברתי את זה ליזם.   :מר ישראל גל

 

 ישראל, תן לה להגיד את זה. היא תגיד לך.   :יהודה מעייןמר 

 

 לא, לא, אני רוצה לשמוע.   :מר ישראל גל

 

 לא אמרתי שהעברת את הכסף.   גב' איילת דן:

 

 מכספי העירייה ליזם. את אמרת שהעברתי כסף   :מר ישראל גל

 

 לא אמרתי שהעברת את הכסף.   גב' איילת דן:

 

 את יכולה להגיד שלא התכוונת, אבל זה מה שאמרת.   :מר ישראל גל

 

 חבר'ה, תקשיבו, היא מוכנה לחזור, מה אתם רוצים?   :איציק ציזרמר 

 

לא, לא, לא. את אמרת שהעברתי כסף ליזם? תחזרי,   :מר ישראל גל

 חזרי. בבקשה, ת

 

 מה הבעיה?   :יהודה מעייןמר 

 

 לא, אין בעיה.   :מר ישראל גל

 

בפרוטוקול הנהלת הבריכה אתה אומר. לא אמרתי   גב' איילת דן:

 שהעברת. 

 

 לא, היא תשלם.   :מר ישראל גל

 

כולם ישלמו. כל התושבים ישלמו, כל חברי המועצה   :איציק ציזרמר 

 ד אותנו. ישלמו. כולם ישלמו. אתה ממש מפחי

 

ני מבין.   :מר ישראל גל  ציזר, למה אתה עצבני? א 

 

 אנחנו לא ישנים בלילה, לא ישנים.   :איציק ציזרמר 
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 . 1.8.17-ישראל, מה  גב' איילת דן:

 

  -תתחילו להתקדם, כי כבר את רבע שעה על ה  :מר ישראל גל

 

₪  300,000הסכמנו להעביר אליו את הסכום של   גב' איילת דן:

ת הבריכה המערבית מתוך הסכמה שבבוא העת, במידה וירצה רדהוקצה להפש

  להפריד בין הבריכות, הוא יעשה את זה על חשבונו.

 

  מי אמר את זה?  מר איציק ציזר:

 

  ישראל.  גב' איילת דן:

 

  אה, כן?  מר איציק ציזר:

 

  עוד אמר ישראל, צריך להחליט מה עושים.  גב' איילת דן:

 

  אמר ושכח.  :ילמיכלס גמר 

 

לניהול המקום. לנהל איתם משא ומתן  IPoolלהביא את   גב' איילת דן:

  שבועות ולסגור. 3

 

  ?IPool מי זה  מר איציק ציזר:

 

כל הזמן עולים והועלה גם במכרז הגדול, גם  IPool   גב' איילת דן:

  במכרז הקטן, הוא כל הזמן מכל הכיוונים.

 

ל  מר איציק ציזר:   ?א זכו עד היוםאבל הם 

 

  אוקי? כספי ציבור הם לא הפקר.  גב' איילת דן:

 

 כן תודה. סיימת?  :מר ישראל גל

 

 איילת, יאללה, מספיק.  :גב' קניסטר כוכבה
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 שנייה, שנייה.   גב' איילת דן:

 

 תודה איילת, עכשיו אני אענה.   :מר ישראל גל

 

 יש לי עוד.  רגע,  גב' איילת דן:

 

  איילת, איילת, את כבר רבע שעה, יש לך עוד דקה.  :מר ישראל גל

 

  דקות מתוך זה אתם מפריעים. 9 ,רבע שעה  מר איציק ציזר:

 

 דקה אני אתן לך.  עוד דקה יש לך לדבר.  :מר ישראל גל

 

עוד תיקון, מבחינת הרכב ההנהלה ממה שאני יודעת זה   גב' איילת דן:

 . נציגי ציבור 3נציגים מקצועיים,  3

 

 . 4  :ישראל גל מר

 

 פרטיים.  5-ה ומועצ 4  גב' איילת דן:

 

 . 5, נכון, 5  :מר ישראל גל

 

  שמות. 41-. אתם נקבתם פה ב15יש סה"כ   גב' איילת דן:

 

טוב, אוקי תודה. אני אענה על כל הדברים, קודם כל כך,   :מר ישראל גל

קנון אומר, למען הדיוק כבר מזה שנים רבות, הרכב ההנהלה הוא כזה וגם הת

שליש נציגי ציבור, שליש חברי מועצה או  :של העירייה 10-מה שליש, שליש, שליש

נציגי  4מייצגי מועצה ושליש עובדי עירייה. במשך השנים זה כבר שנים רבות שיש 
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ים יפרט 5חברי מועצה שהם מייצגים לאורך כל השנים.  3-עובדי עירייה ו 3ציבור, 

מאשר אותם באסיפה הכללית, ראש העיר מאשר  שאותם אנחנו לא בוחרים, אני

כאשר הוא מקבל את השמות מי הם בעלי המניות  ,אותם באסיפה הכללית

 הפרטיים. 

כאילו שאנחנו סיפרנו שקצת רקע על בריכת השחייה. מה שהיה כאן מוזר זה 

נכנס אני מקבל מכתב ממבקר , חודש אחרי שאני 2013חובות ארנונה. אז בשנת 

ן גביית ארנונה מבריכת השחייה, לא משלמים ארנונה. גרשון בא אי -המדינה 

אין ברירה, חייבים להגיע להסדר. שברנו את הראש, הלכנו כדי להציל את  -ואומר 

  שנים, איש לא חשב לשלם ארנונה. 9או  8הבריכה שכמעט 

 

  זה לא נכון. ,דרך אגב  :מיכלס גילמר 

 

 ים חובות. מיליון שקל 3שניה אחת,   :מר ישראל גל

 

 תבדוק.   :מיכלס גילמר 

 

  ל תפריע לי.א  :מר ישראל גל

 

 אל תמציא המצאות.   :מיכלס גילמר 

 

 אל תפריע לי.   :מר ישראל גל

 

 מר גל, אתה ממציא המצאות ובדיות.   :מיכלס גילמר 

 

 אל תפריע לי.   :מר ישראל גל

 

 גיל, תן לו לסיים.  :גב' קניסטר כוכבה

 

מיליון שקלים חובות ארנונה.  3, חבר'ה מיליון שקלים 3  :מר ישראל גל

אם זה מעניין אתכם, כנראה שזה לא מעניין אתכם אבל אף פעם לא שילמו ארנונה 

 . שקל מים 400,000וגם לא  ,מסתבר
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 אתה טועה.   גב' איילת דן:

 

לתאגיד המים.  ,לאותו תאריך שח מים 400,000וגם לא   :מר ישראל גל

, חבר'ה לא נעים להם לשמוע את המציאות אבל זה כתוב במסמכים, תאגיד המים

ל ההסדרים נסגרו גם עם הנהלת תאגיד המים וגם עם הממונה על המחוז כלמה? כי 

בניגוד להמצאות שמספרים פה. וגם נכח יו"ר הבריכה  ,וגם עם מבקר משרד הפנים

  דאז שקראו לו יגאל צוברי וגם רצה,

 

 בסיעה שלך.  15בסיעה שלך. מספר  15מספר   מר איציק ציזר:

משה סעד  ,ציזר, ציזר, ציזר, נכון, וגם נכח נציג הבעלים  :מר ישראל גל

מה יש לכם גם להגיד עליו? מסתבר שכולם נכחו ומסתבר שהיו  באותו הסדר.

לא ניתן רבותיי לוותר על החובות. הגענו להסדר  - חובות, יתרה מכך נאמר בפירוש

 5-6הבראה, למה? כי כבר גם ההלוואות, בהלוואות בהיקפים של מיוחד עם תהליך 

שקל לתאגיד המים  400,000מיליון שקלים שעמדו לנכון לאותה התקופה, ועוד 

ים אם מיליון שקל 8-9ועוד מוסדות כן? והגענו כבר אז להיקפי חובות שקרובים ל 

 תייעלות, ו שאנחנו נכנסים לתכנית הואמרנ .אנחנו מסכמים וסוכמים את הכול

  -ותכנית ההתייעלות

 

מאיפה אתה ממציא את זה? אני מסתכל במספרים, אתה   :מיכלס גילמר 

 ממציא. 

 

אל תפריע לי עכשיו, חבר'ה אני שתקתי כשאתם דיברתם   :מר ישראל גל

  למעלה משעה.

 

 ממש שתקת.   :איציק ציזרמר 

 

כתוב  ומה לעשות? כל מה שאני אומרלמעלה משעה.   :מר ישראל גל

אצל הממונה על המחוז, כל מה שאני אומר כתוב בספרי החשבונות של עיריית 

קריית אונו. כל החובות וההלוואות, אפשר ללכת ולבדוק אותם ולחפש אותם 

בבנקים, הם שם. אנחנו כולנו כאן היינו צריכים מתחילת הקדנציה הזאת 

 . להתמודד איך להציל את המערכת, איך להציל את המערכת
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 את הבריכה.   :נפתלי כהןר מ

 

לפתחנו עוד  עומדיםוהחובות האלה  להציל את הבריכה.  :מר ישראל גל

שנים רבות. להפתעתי כה רבה, חלק מנציגי העירייה שישבו שם, וכשדובר שאנחנו 

צריכים לרשום את זה ולהטיל את החובות האלה ולקזז אותם מנכסי העירייה, 

 ושבים פה, הפכו את עורם והתנגדו לזה. משום מה חלק מנציגי העירייה שי

רבותיי, הבריכה הזאת, עכשיו אני אומר את זה לסיום לפני ההצבעה ועכשיו 

שמעתי שגם רותי רוצה לצאת אז אנחנו גם נחליף אותה, כן? תמשיך לפרוח, אנחנו 

נוציא את כל הגורמים שמנסים להפריע לתהליך ההבראה ואני יודע שזה כואב. 

  -הליך ההבראה, אני סמוך ובטוח עמיע לתשמנסים להפרי

 

 ישראל, תחזור בך עכשיו.   :מיכלס גילמר 

 

 מוך ובטוח שאתם תבריאו את הבריכה. אני ס  :מר ישראל גל

 

להעביר להבריא את הבריכה תגיד איזה הצבעה ביקשת   :מיכלס גילמר 

ה מאשים הנה יושבת פה הגזברית שלך, למה אתשאני התנגדתי. אתה מוכן להגיד? 

  יש גבול. ,באמת דברים?

 

גיל, סליחה.  :מר ישראל גל   גיל, גיל, 

 

הרי כל דבר שעשיתי בבריכה עשיתי מטעמך, בהסכמתך,   :מיכלס גילמר 

 יש גבול, יש גבול. בהנחייתך וידיעתך. 

 

גיל, סליחה. אני  ,גילגיל,   :מר ישראל גל מותר לי להגיד לך מילה? גיל, 

גיל אני רוצה , בניגוד לכם תי, סליחה, אנייהוד שניה עמי, אנחנו בניגוד אליהם, 

ולא מחפש לתת לך מחמאות. אני בניגוד אליך לא בא מעולם מעולם בטענות לאדם 

  אנחנו כאן, שניה, אל תפריע לי ציזר.  אשמים.

 

.   :איציק ציזרמר  . .  אתה רק כותב בעיתון
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לת, אני מודה לגיל, לרותי, אני מודה לאיי יתיאני הוד  :מר ישראל גל

 . שניה אחת. אני מודה לגיל, אני גם מודה ליגאל צוברי שציזר לא מודה לו

 )מדברים ביחד( 

 

אני מודה לכולם ועכשיו ההצעה שלי היא כך. מאחר   :מר ישראל גל

קטוריון, אנחנו נחליף את רותי במתן ירורותי הודיע שהיא פורשת גם מהד

 י.אנחנו נחליף את רות ינוסביץ'.ב

 

  ... 202,500... שמתם   גב' איילת דן:

 )מדברים ביחד( 

כנס עמי כחלון. יההצעה שלנו, במקום גיל מיכלס, י  :מר ישראל גל

, משה דאלי יחליף את איילת דן ואת רותי אלוש יחליף מתן במקום משה דאלי

  ינוסביץ'. מי בעד הצעה של ישראל? אח"כ נצביע גם על ההצעה של ציזר.ב

 

נפתלי, דאלי, אלונה, קניסטר,  בעד ההצעה של ישראל:  :לייכטר מר גדי

  יעקבי, עמי, רון וישראל.

 

  תודה, תודה רבה.מי בעד ההצעה של ציזר?   :מר ישראל גל

 

  כלס, ציזר, אתי, איילת ויהודה. מה עם השאר?גיל מי  :מר גדי לייכטר

 

  ר.רגע נעשה שוב הצבעה גם על עמי היו"  :מר ישראל גל

 

  אני לא שומע?? צבעתעל מה ה  :מר גדי לייכטר

 

וינוסביץ', יאללה תודה.  :מר ישראל גל מי  על ההצעה שלהם, כן. נגד 

  בעד לאשר את עמי כחלון כיו"ר הבריכה?

 

נפתלי, דאלי, אלונה, כוכבה, יעקבי, עמי, רון  :בעד  :מר גדי לייכטר

  וישראל.

 חברים נמנעים. יפה, תודה רבה.  מי נגד? מי נמנע?  :מר ישראל גל
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 הצעתו של ראש העיר ישראל גל:

ת איילת דן ואת רותי במקום גיל מיכלס, ייכנס עמי כחלון. משה דאלי יחליף א

 אלוש יחליף מתן וינוסביץ'.

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

 אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה. 

 הצעתו של איציק ציזר:

 השמות החדשים יחליפו את טירנה ורותי ולא גיל ואיילת.

( ארבל, יהודה מעיין, אתי כהן, איילת דן, גיל  איציק ציזר, ליאת (6בעד 

 מיכלס

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת נציגים בדירקטוריון בריכת  החלטה:

דאלי יחליף את השחייה כדלקמן: עמי כחלון יחליף את גיל מיכלס, 

וינוסביץ' יחליף את רותי אלוש. איילת דן  ומתן 

 ן נפתלי, כוכבה קניסטר,          ישראל גל, ירון יעקבי, משה דאלי, כה (8)  בעד

 אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה. 

איציק ציזר, יהודה מעיין, אתי כהן, איילת דן, גיל מיכלס, ליאת  (6)   נגד

 ארבל.

 (0) נמנע

   שי דבורה (1לא נכח)

 

הוחלט ברוב קולות לאשר את עמי כחלון כיו"ר הנהלת בריכת  החלטה:

 השחייה.  

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

 אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה. 

   (0)   נגד

, ליאת ן, אתי כהן, איילת דן, גיל מיכלסאיציק ציזר, יהודה מעיי  (6) נמנע

 ארבל.

 שי דבורה (1לא נכח)
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 הגביה באגף קהל שרותי מחלקת מנהלת, כהן לאיילה אישי חוזה אישור .16

 .הפנים משרד לאישור בכפוף ל"מנכ משכר 40%-30%

 

יפה, תודה רבה סעיף אחרון. אישור חוזה אישי לאיילה   :מר ישראל גל

משכר מנכ"ל, שכר  30-40%בין  ,באגף הגבייה קהלכהן מנהלת מחלקת שירות 

  בכירים.

 

 ת הבריכה? אני לא מבין מה הסיפור? לסגור אעמי... רגע   :יהודה מעייןמר 

 

 כן.   גב' איילת דן:

 

 תודה.   :מר ישראל גל

 

  מי בעד? י,אוקי  :מר גדי לייכטר

 

 כן, מי בעד?   :מר ישראל גל

 

 שנייה, יש לי שאלה.   גב' איילת דן:

 

 רגע, מה קרה?   :איציק ציזרמר 

 

 פשר לעשות חוגי שיט בבריכה.א  רון מלכה:מר 

 )מדברים ביחד( 

אני בטוח באתם תצליחו בגדול וזה  .עמי, עמי, בהצלחה  :מר ישראל גל

 הכול. אין לי ספק שתצליחו בגדול, תודה.

 )מדברים ביחד( 



 ואונ-עיריית קרית

 12.3.18מיום  18/66ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 150 

  אני לא מבין. שכר מנכ"ל. 30-40%איילה,   :מר ישראל גל

 

 ה. זה תפקיד חדש. מנהל מחלקה חדש  :מר גדי לייכטר

 

 כן, תסביר מה זה. זו מחלקה בתוך האגף.   :מר ישראל גל

 

 כן, אפשר להסביר מה זה?   :איציק ציזרמר 

 

 כן.   :מר ישראל גל

 

 אנחנו מסבירים.   :מר גדי לייכטר

 

 זה לא תקן חדש.   :מר ישראל גל

 

אחד התקנים שהיה של איילה, אנחנו  זה לא תקן חדש.  :מר גדי לייכטר

  לתפקיד שנקרא מנהל מחלקת שירותי קהל. הפכנו אותו

 

עד שהיית צריך לעזור בריפוי של הבריכה ואז התחלת   :מר ישראל גל

. עד שהיית צריך לעזור, כי כשצריכים לטפל, עכשיו אני אגיד לך, כשצריכים לתקוע

לטפל בעידן משבר, צריכים להתלכד כולם ולא למרר את החיים וללכת ולעשות את 

לנסות לחבל זאת הדרך הכי קלה. זה מתאים לזה שיושב על ידך,  הדברים האלה.

  בזה הוא טוב. ביצירה לא, ביצירה לא.

 

 בניתי לך מתקן לתפארת.  :מיכלס גילמר 

 

 לא אמרתי שלא בנית.   :מר ישראל גל
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ים עכשיו את האולם ברייספלד, אני לא זוכר שכשבונ  :מיכלס גילמר 

  יש לך מתקן מדהים.מחכים ש... 

 

 איילה.   :מר ישראל גל

 

 אנחנו רוצים לשאול שאלות.   :איציק ציזרמר 

 

הטעות היחידה שאז נכנעתי לך כי אני לא רציתי   :מיכלס גילמר 

ממן את זה מתב"ר, כמו שהיא שהבריכה תיקח הלוואה. אני רציתי שהעירייה ת

 מממנת. 

 

  איך אפשר? איך אפשר? איך אפשר?  :מר ישראל גל

 

.   :ס גילמיכלמר   כמו שהיא מממנת כל מתקן ספורט בקריית אונו

 

 שח, היה אפשר.  350,000היו צריכים להעביר   :איציק ציזרמר 

 

נו?   :מר גדי לייכטר  נו, מה השאלה, 

 

 אפשר הכל, אפשר.   :איציק ציזרמר 

 

מי?  כן. ,-פוליטית ב באתה אישרת את המנכ"ל המקור  :מר ישראל גל

  ראש העיר שלך.

 

שלו. אולי  2אולי תבדוק אותו? אתה היית מספר   מר איציק ציזר:

 התנגדתי. אני היחידי ש ? גם אתה אישרת... תבדוק
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... למשכורת בחירות שלו, לפעילי בחירות שלו.   :מר ישראל גל  לא, 

 

.   רון מלכה:מר  . מצאנו דרך איך, מה, מו, להביא שח אז?  400,000למה.

  אותם לבריכה.

 

 רון, אתה רציני מה שאתה אומר?   :יק ציזראיצמר 

 

 עברנו, נכון? אנחנו לא בנושא הזה,  לא, לא.  רון מלכה:מר 

 

  הלאה תתקדם.  :מר ישראל גל

 )מדברים ביחד( 

  טוב, מי בעד? מי בעד לאשר?  :מר ישראל גל

 

 רעע, אני רוצה לשאול שאלות.   :איציק ציזרמר 

 

  מה השאלה?  :מר גדי לייכטר

 דברים ביחד( )מ

חדש. אמרתי אנחנו עושים שינויים באגף הגבייה. אחד   :מר גדי לייכטר

  הדברים זה ליצור תפקיד של מנהל מחלקת שירותי קהל מתוך התקנים, כן.

 

  היא עובדת בעירייה.  :מר יעקובי ירון

 

  היא עובדת.  :מר גדי לייכטר

 

ת בחירות של ליאת, במסגרת כלכל אני ממשיכה  גב' איילת דן:

 שמתנהלת, אני מבקשת להציע את המשרות הבאות, 
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 טוב, יאללה.   :מר גדי לייכטר

 

טוב יאללה, זה לא יכול להיות בעניין של שכר, תודה. מי   :מר ישראל גל

  ?40%-בעד לאשר את ה

 

 אני רוצה לשאול שאלה, מה קרה לך?   :איציק ציזרמר 

 

זה תעלו  חסות לעניין, הלאה.לא, לא, לא, זה לא התיי  :מר ישראל גל

  כהצעה לסדר, יאללה קדימה.

 

נגד קידום נשים?  רון מלכה:מר    אתם 

 

.   גב' איילת דן: .  אני שימשתי כדוברת.

 

   הם נגד קידום נשים, זה בסדר.  :מר ישראל גל

 

.   :איציק ציזרמר  .  אתה צודק, רון.

 

  ?שאלותכן ציזר, אתה רוצה לשאול   :מר ישראל גל

 

  ותך לשים סימן שאלה בסוף המשפט?אני למדתי א  רון מלכה:ר מ

 

  אבל אתה לא שם.  :איציק ציזרמר 

 

ר טסימן שאלה לא פוזה פוטר אותי...סימן שאלה.   רון מלכה:מר 

  מאחריות.
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 אני לא אתבע אותך, אל תדאג.   :איציק ציזרמר 

 

זכור את ר מאחריות, תטסימן שאלה בסוף משפט לא פו  רון מלכה:מר 

  זה. תזכור את זה טוב.

 

נשארים  ,תקנים 5אם הבנתי נכון, היו סתם דוגמא   :איציק ציזרמר 

  ונותנים לו הגדרה שונה. 5-תקנים. לוקחים תקן אחד מה 5אותם 

 

היה מנהל מדור, התקן היה מנהל מדור. הפכנו אותו   :מר גדי לייכטר

 למנהל מחלקה. 

 

 בתוך האגף?   :איציק ציזרמר 

 

 בתוך האגף.   :מר גדי לייכטר

 

 היא היתה מנהלת מדור והפכה להיות מנהלת מחלקה?   :איציק ציזרמר 

 

 כן, כן.   :מר גדי לייכטר

 

הנה היא מתחילה לדבר. ליאת את מדברת עכשיו, מה  :גב' קניסטר כוכבה

  ראית אותה? תפסתי אותה על חם.חזר לך הקול? קרה? 

 

 יר לי, לא הבנתי מה זה התפקיד הזה. עכשיו תסב  :איציק ציזרמר 

 

על כל הנושא של  התפקיד הזה, אתה אחראי בעצם  :מר גדי לייכטר

גבייה כפופים אליה. היא צריכה לראות שכל השירות הפקידי שירותי קהל. כל 

 מבחינת לוחות זמנים, מבחינת מענה.לקהל 
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  לא? ,זה מה שהיא עושה היום  מר איציק ציזר:

 

  לא, היא לא עושה את זה בדיוק היום.  :טרמר גדי לייכ

 

  היום היא לא עושה את זה בדיוק?  מר איציק ציזר:

 

  היא לא עושה את זה בדיוק.  :מר גדי לייכטר

 

התפקיד היא זאת אומרת ברגע ששינינו לה את הגדרת   מר איציק ציזר:

 תעשה את זה? הבנתי. 

 

  מהעניין. היא קיבלה על עצמה עוד חלק  :מר גדי לייכטר

 

 הבנתי.   :איציק ציזרמר 

 

  זהו מספיק. ,? עצור40%-מי בעד לאשר את ה  :מר ישראל גל

 

  -: דאלי, נפתלי, אלונה, כוכבהבעד  :מר גדי לייכטר

 

 נפתלי לא.   :מר ישראל גל

 

,   :מר גדי לייכטר נפתלי לא פה, אני לא רואה אותו אוקי, אז דאלי, עמי

  ון וישראל.אלונה, כוכבה, יעקבי, ר

 

  מי נגד? ציזר, ליאת,  :מר ישראל גל

 



 ואונ-עיריית קרית

 12.3.18מיום  18/66ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 156 

 

 

  ציזר וליאת ואתי.  :מר גדי לייכטר

 

  איפה איילת?  :מר ישראל גל

 

  .4ויהודה. זה   :מר גדי לייכטר

 

נגד לתת לה   :מר ישראל גל   שכר?ה אתאת לא נגד? את לא 

 

 אני נמנעת.   גב' איילת דן:

 

 אה, היא נמנעת.   :מר ישראל גל

 

 נגד, איילת נמנעת.  4  :מר גדי לייכטר

 

 תודה רבה, מודה לכם מאוד.   :מר ישראל גל

 

 איילת נמנעת, נפתלי לא השתתף.   :מר גדי לייכטר

 

 וגם לא בדיון.     :???

 

. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1ומי היה בעד? אתה היית, לא נכח. א  :מר גדי לייכטר

נגד,  4הוא לא נכח. נפתלי לא נכח וגיל.  איפה גיל? הוא לא היה? מה? מה הוא היה?

 .תאיילת נמנע
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 מחלקת מנהלת, כהן לאיילה אישי חוזההוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

 שורלאי בכפוף ל"מנכ משכר 40%-30% הגביה באגף קהל שרותי

 .הפנים משרד

ישראל גל, ירון יעקבי, משה דאלי, כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן,  (7)  בעד

 חלון, רון מלכה. עמי כ

 יהודה מעיין, אתי כהן, איציק ציזר, ליאת ארבל. (2)   נגד

.  (1) נמנע  איילת דן

 תלי כהן, שי דבורה.גיל מיכלס, נפ (3)נכחולא 

 

 !סיום הישיבה
 

 

______________ 
 גדי לייכטר 

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
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 קובץ החלטות

 הצעות לסדר:  .3

ר, איילת דן, אתי כהן, בקשה של איציק ציז –תאורה מגדל המים  א. 

 יהודה מעיין, ליאת ארבל, גיל מיכלס. 

 

 :מר ישראל גל הצעתו של ראש העיר

בניגוד לעמדתו של חבר המועצה איציק ציזר, מועצת העיר דורשת מכל גוף הבונה 

בעיר, ובפרט זה מתאגיד המים, לבצע עבודות גמר ברמה גבוהה ביותר, חיפוי 

ל זה תחזוקת מבנה התאגיד. במיוחד מגדל המים כבישים, סגירת מדרכות, ובכל

שהינו בעל ערכים היסטוריים, כיאה לנכס המיועד לשימור במיקום אסטרטגי. 

 .אנחנו דורשים מכולם לעשות את זה ברמה הגבוהה ביותר, ובכלל זה מהתאגיד

 

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

 נה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה. אלו

 

 איציק ציזר: מר הצעתו של

מועצת העיר מבקשת בדיקה מקיפה לנושא, הן בהתנהלות תאגיד מי אונו, והן 

יום  90בהתנהלות העירייה, על ידי מבקר העירייה וועדת ביקורת. ממצאים תוך 

ו ויו"ר תאגיד המים,  יו"ר הנהלת יוגשו למועצת העיר, לאחר בדיקה מול ההנהלה 

נושאים, הצורך בחיוב  3החברה לפיתוח. על פי המסמכים ובדיקת המבקר, ייבדקו 

אישי, הצורך בשימועים לבעלי תפקידים, והצורך בשינוי נהלים. על החתום, כל מי 

 שחתום. 

 

( איציק ציזר, יהודה מעיין, אתי כהן, איילת דן, גיל מיכלס, ליאת  (7בעד 

 , שי דבורה.ארבל

הוחלט ברוב קולות לאשר את הצעתו של ראש העיר בנושא תאורה  :החלטה

 מגדל המים.

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

 אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה. 
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)א( בצו על שטח  13אישור להמליץ לשר האוצר להכריז על פי סעיף  .4

 ולשנות אונו קריית מקומי תכנון מרחב כעל הטנקים" הקרוי "מסלול 

,אונו קריית מקומי מרחב גבול )א(16סעיף פי על יובהר שלא יינתן  

טופס אכלוס בשטחים אלו בטרם העברתם לתחום המוניציפאלי של 

קריית אונו ואישור להמליץ לשר הפנים ולשר האוצר על הסדרת הגבול 

 צומת סביון בהתאם לבקשת רמ"י.  בין אור יהודה לקריית אונו בתכנית

 

 13הוחלט פה אחד לאשר להמליץ לשר האוצר להכריז על פי סעיף  החלטה:

 מקומי תכנון מרחב כעל )א( בצו על שטח הקרוי "מסלול הטנקים" 

,אונו קריית מקומי מרחב גבול )א(16סעיף פי על ולשנות אונו קריית  

ם העברתם לתחום יובהר שלא יינתן טופס אכלוס בשטחים אלו בטר

המוניציפאלי של קריית אונו ואישור להמליץ לשר הפנים ולשר 

האוצר על הסדרת הגבול בין אור יהודה לקריית אונו בתכנית צומת 

 סביון בהתאם לבקשת רמ"י. 

 פה אחד.    בעד

. (1לא נכח)  נפתלי כהן

 
 
 

 508-0255349אישור הסכם בין רמ"י לבין עיריית קריית אונו,  תב"ע  .5

 שכונת צומת סביון.

 

הוחלט פה אחד לאשר הסכם בין רמ"י לבין עיריית קריית אונו,   החלטה:

 שכונת צומת סביון. 508-0255349תב"ע 

 פה אחד.    בעד

 .נפתלי כהן (1לא נכח)
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דיון בנושא בקשה של גב' ליאת ארבל לדון בניגוד עניינים של ציזר  .6

 . והשתתפותו כחבר בועדת משנה לתכנון ובניה

 

 

 הצעתו של ראש העיר ישראל גל:

 , שנושא הכנת הסדר לניגוד עניינים יובא לפתחו של אלון רום היועץ המשפטי

ואנחנו ממליצים לציזר לא להשתתף בישיבת הוועדה עד אשר לא יחתום על הסדר 

 ניגוד עניינים, או יפעל לפי ההנחיות. 

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

 בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה. 

 

 :איילת דן גב'של  ההצעת

 אותו דבר לכל חברי הועדה.

איציק ציזר, גיל מיכלס, אתי כהן, איילת דן, יהודה מעיין, ליאת  (6) בעד

 ארבל.

 

שנושא הכנת הוחלט ברוב קולות לאשר את הצעתו של ראש העיר  החלטה:

יובא לפתחו של אלון רום היועץ המשפטי,  הסדר לניגוד עניינים

ואנחנו ממליצים לציזר לא להשתתף בישיבת הוועדה עד אשר לא 

ניגוד עניינים, או יפעל לפי ההנחיות.   יחתום על הסדר 

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

 בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה. 

 שי דבורה. (1לא נכח)
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אישור כהונת ר' העיר ליו"ר תאגיד  –א' 46בקשה לדיון חזור לפי סעיף  .7

מים, בקשה של ליאת ארבל, גיל מיכל, אתי כהן, איילת דן, יהודה 

 מעיין, איציק ציזר. 

 
 

 

 של ראש העיר מר ישראל גל: והצעת

 שוב את ישראל גל כיו"ר תאגיד המים.לאשר 

בי, משה דאלי, כהן נפתלי, כוכבה קניסטר,          ישראל גל, ירון יעק (8)  בעד

 אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה. 

 

 הצעתו של מר איציק ציזר:

 להצביע שוב האם ישראל גל יכול או לא יכול להיות יו"ר תאגיד המים.

( איציק ציזר, יהודה מעיין, אתי כהן, איילת דן, גיל מיכלס,            (6בעד 

 ליאת ארבל.

  

 העיר ליו"ר תאגיד מים. אשר אתר רהוחלט ברוב קולות לאש החלטה:

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

 אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה. 

איציק ציזר, יהודה מעיין, אתי כהן, איילת דן, גיל מיכלס,            (6)   נגד

 .ליאת ארבל

  (0)   נמנע

(   שי דבורה. (1לא נכח 
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 אישור הסכם גישור בין נריה אליוף לעיריית קריית אונו.  .8

 

הוחלט ברוב קולות לאשר הסכם גישור בין נריה אליוף לעיריית  החלטה:

 קריית אונו. 

ישראל גל, ירון יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי, כוכבה קניסטר,       (12)  בעד

רון מלכה, איציק ציזר, יהודה מעיין, אתי כהן, גיל   אלונה בומגרטן,

 מיכלס, ליאת ארבל.

  (0)   נגד

.  (1) נמנע  איילת דן

 .שי דבורה ,עמי כחלון (2לא נכחו )

 

 700אישור תב"ר עבודת גמר במבנה למועדון מורים גמלאים ע"ס  .9

 אש"ח.

 

ם הוחלט פה אחד לאשר תב"ר עבודת גמר במבנה למועדון מורי החלטה:

 אש"ח. 700גמלאים ע"ס 

 פה אחד.    בעד

 .שי דבורה (1לא נכח)

 

10. ( מליון ממקורות מפעל הפיס  3( מרב"ד ע"ס 3087אישור הגדלת תב"ר 

  )עבור ריהוט ומחשוב(. 

 

ן  3( מרב"ד ע"ס 3087הוחלט ברוב קולות לאשר הגדלת תב"ר ) החלטה: מליו

 ממקורות מפעל הפיס )עבור ריהוט ומחשוב(.

ישראל גל, ירון יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי, כוכבה קניסטר,       (13)  בעד

אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה, איציק ציזר, יהודה מעיין, 

 אתי כהן, איילת דן, גיל מיכלס. 

  (0)   נגד

 ליאת ארבל.  (1) נמנע

(  שי דבורה (1לא נכח 
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11. (  אש"ח.  350( ביה"ס ורשה ע"ס 2223אישור הגדלת תב"ר 

 

) החלטה:  350( ביה"ס ורשה ע"ס 2223הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר 

 אש"ח.

 פה אחד.   בעד

(  .שי דבורה (1לא נכח 

 

 אש"ח.  627( ע"ס 2368אישור הגדלת תב"ר מבנה הצופים ) .12

 

 627( ע"ס 2368לאשר הגדלת תב"ר מבנה הצופים ) אחדהוחלט פה  החלטה:

 אש"ח. 

 פה אחד.   בעד

 שי דבורה (1נכח)לא 

 

 35%אישור הגדלת חוזה התקשרות עם חברת דינמיקה )חב' ניקיון( עד  .13

 מהחוזה המקורי. 

 

הוחלט ברוב קולות לאשר הגדלת חוזה התקשרות עם חברת דינמיקה  החלטה:

 מהחוזה המקורי.  35%)חב' ניקיון( עד 

ה קניסטר, אלונה ישראל גל, ירון יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי, כוכב (13)  בעד

 , בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה, יהודה מעיין, אתי כהן, איילת דן

 גיל מיכלס, ליאת ארבל.

  (0)   נגד

 איציק ציזר.  (1) נמנע

 .שי דבורה (1לא נכח)

 

מהחוזה המקורי  50%אישור הגדלת חוזה קבלן עם גלובל צמנטק עד  .14

 עבור בניית קומה נוספת לצופים.

 

 50%לט פה אחד לאשר הגדלת חוזה קבלן עם גלובל צמנטק עד הוח החלטה:

 מהחוזה המקורי עבור בניית קומה נוספת לצופים.

 פה אחד.    בעד

 .שי דבורה (1לא נכח)
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 החלפת נציגים בדירקטוריון בריכת השחייה.   .15

 

 הצעתו של ראש העיר ישראל גל:

ת איילת דן ואת רותי במקום גיל מיכלס, ייכנס עמי כחלון. משה דאלי יחליף א

 ינוסביץ'.באלוש יחליף מתן 

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

 אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה. 

 הצעתו של איציק ציזר:

 השמות החדשים יחליפו את טירנה ורותי ולא גיל ואיילת.

( ארבל, יהודה מעיין, אתי כהן, איילת דן, גיל  איציק ציזר, ליאת (6בעד 

 מיכלס

הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת נציגים בדירקטוריון בריכת  החלטה:

דאלי יחליף את השחייה כדלקמן: עמי כחלון יחליף את גיל מיכלס, 

 ינוסביץ' יחליף את רותי אלוש. בומתן  איילת דן

 ן נפתלי, כוכבה קניסטר,          ישראל גל, ירון יעקבי, משה דאלי, כה (8)  בעד

 אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה. 

איציק ציזר, יהודה מעיין, אתי כהן, איילת דן, גיל מיכלס, ליאת  (6)   נגד

 ארבל.

 (0) נמנע

   שי דבורה (1לא נכח)

 

הוחלט ברוב קולות לאשר את עמי כחלון כיו"ר הנהלת בריכת  החלטה:

 השחייה.  

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

 אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה. 

   (0)   נגד

, ליאת ן, אתי כהן, איילת דן, גיל מיכלסאיציק ציזר, יהודה מעיי  (6) נמנע

 ארבל.

 שי דבורה (1לא נכח)
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שרותי קהל באגף הגביה אישור חוזה אישי לאיילה כהן, מנהלת מחלקת  .16

 משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים. 40%-30%

 

הוחלט ברוב קולות לאשר חוזה אישי לאיילה כהן, מנהלת מחלקת  החלטה:

משכר מנכ"ל בכפוף לאישור  40%-30%שרותי קהל באגף הגביה 

 משרד הפנים.

ומגרטן, ישראל גל, ירון יעקבי, משה דאלי, כוכבה קניסטר, אלונה ב (7)  בעד

 עמי כחלון, רון מלכה. 

 איציק ציזר, ליאת ארבל. אתי כהן, יהודה מעיין, (4)   נגד

.  (1) נמנע  איילת דן

 גיל מיכלס,נפתלי כהן, שי דבורה (3לא נכחו)

 

 

 

______________ 
 גדי לייכטר 

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
 


