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 דיווח ראש העיר. .1

 

אני מתנצל על האיחור של הרבע  –לכולם. א'  ערב טוב  :מר ישראל גל

סתיימה רק עכשיו, ולכן וה 16:00-שעה, פשוט היינו בישיבה ארוכה שהתחילה ב

בדיווח ראש העיר בהתחלה,  אני מתנצל בפני כולם וגם בפני האורחים. אני פותח 

שהתרחש פה לפני קצת יותר והדיווח המרכזי שלנו זה על האירוע יוצא הדופן 

. אני מגדיר אותו אירוע שנגמר למעשה בנס. כי אם זה היה 3משבוע ברח' האגוז 

כשאנשים היו בבתים וקצת יותר איחורים וקצת יותר  קורה בשעות אחרות,

יודעים איך זה היה מסתיים. ולכן אנחנו יצאנו בשם ועין,  עיכובים, אנחנו לא 

והגיעו כל כוחות הכיבוי וההצלה, ועבדו כשה מאוד יחד עם כל כוחות העירייה, 

קומות וזה הזמן להודות. היה אפילו מתנדב שאיננו, שעכשיו בחו"ל, שרץ בין כל ה

להעיר את האנשים, והעיר זקנה אחת שישנה ואפילו לא שמה לב שיש שריפה 

והוציא אותה החוצה. אני הזמנתי לכאן את נציגי הכבאות ואת נציגי המשרד 

לביטחון פנים, המשרד לחירום, שיגידו את ההתרשמות שלהם מהצד גם על אופי 

ירפו את נפשם באמת, הטיפול. וגם אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, לכבאים שח

שרצו ונכנסו לתוך האש, באמת. עם חשש גדול מאוד לפיצוצים של בלוני גז ואי 

ידיעה מגובה הלהבות בהתחלה, לשיתוף הפעולה של חג'בי, שלך, ושל כל האנשים, 

כל מדינת ישראל דאגה למערכת הזאת. ועדי, גם לכם, לכלל הפיקוד שעשה את זה 

ביא קצת תמונות ואחר כך נשמע קצת אתכם ונגיד דקות, ת 2-3אני אתן לך  פה,

 לכם תודה רבה אחר כך, ובאמת תודה רבה על הכל.

 

אני לא אכנס יותר מידיי לפרטים. יש פה את נציגי   :זעועדי ממר 

הכבאות, הם ייתנו את הסקירה שלהם, אבל בעיקרון מדברים על שריפה ברח' 

ול להגיד לכם שהאגף שלנו נמצא . אני יכ10:42, סביבות השעה 5.2.19, 3האגוז 

למעשה ליד הבניינים. סמדר שעובדת איתי, מנהלת מחלקת חירום, היא יצאה 

למרפסת לעשן סיגריה ופתאום היא רואה עשן שמיתמר מהבניין. הזעקנו את 
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דקות הגיע לבניין. קצת אני אראה לכם פה  3-4הכוחות. הצוות שלי כבר תוך 

 תמונות. 

 

 תם הראשונים שראיתם? א  :מר יעקובי ירון

 

במקביל כנראה כבר תושבים הזעיקו את כוחות ההצלה,   וז:עעדי ממר 

כי כשהגיעו לשם היתה כבר כבאית, הביאו לשם סולם גבהים. הלהבות שפורצות 

כאן, זה מה שנשאר לאחר מכן מהדירה. הדירות פשוט עם הרס עצום שם. חשוב 

חזקות באותו יום, וזה ממש אפקט מאוד -לציין שגם היו רוחות מזרחיות מאוד

האש פרצה בדירת הגן הדרומית, מטורף, כמו מנגל שאתם עושים לו רוח. למעשה 

ובעזרת הרוח היא פשוט התפשטה לדירה הצפונית וגם עלתה לקומות. הנזקים 

להתרשם  הגיעו עד לקומה חמישית,ממש נזקים משמעותיים. פה אתם גם יכולים

צילומים בפנים. כאן אתם רואים, אנשים שנלכדו קצת ממה שקורה שם בזירה, 

בתוך הקומות, למעשה בשלב מסוים פשוט כל הבניין היה עם עשן, אי אפשר היה 

להיכנס פנימה. אז עם המעלית של הקבלן, שכרגע הוא מבצע... של שהמרפסות, 

אנחנו הורדנו אנשים באמצעות המעלית הזאת. כאן אתם יכולים לראות הרבה 

המון כוחות הצלה שהגיעו לשם, זה מבחינת המשטרה כמעט כל תחנת  אמבולנסים,

מאוד גדול. מבחינת גורמים שהיו לנו -מסובים היתה. זה נחשב לאירוע מאוד

באירוע, אז למעשה היה לנו שם את כב"א, היה לנו מד"א, משטרה, עובדי העירייה 

יטור הקהילתי, שהיו, זק"א, תושבים שהגיעו שגם נעזרנו בהם, פיקוח עירוני, הש

אגף הביטחון, אגף הרווחה ואגף החינוך. קצת פעולות שעשינו שם, אז כעיקרון 

הגעה מהירה של כלל הכוחות לשטח האירוע. עובדי הרשות ממש, אני חייב לציין, 

כל מנהלי האגפים, אגף החינוך, אגף הרווחה, עובדים סוציאליים שיגידו לך 

את כל  איתרנואופן מיידי לתת מענה, שמבחינת העירייה אנחנו דאגנו כבר ב

נתנו להם באותו יום מענה שהם נשארו בצהרונים עד הילדים שגרים בבניין הזה, 

יגיעו לבניין. היה שם סיוע של 17:00השעה  , יקבלו ארוחה חמה על מנת שלא 

תושבים אזרחים. הבחור שישראל ציין אותו בהתחלה, ערן המדביר שעובד עם 
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ים חייב לשבח אבל בצורה יוצאת מן הכלל. הבניין היה מנותר העירייה. תאגיד המ

חירום שלנו רכשנו הביטחון, אנחנו עם תקציב ממים. הגיעו לשם... שלמים. אגף 

שישיות של מים, כי הבניין לא היה להם שם מים לשתות.  200-קרוב למעלה מ

להם  ביצענו שם חבירה בקבוצת הווטסאפ של הבניין לתושבים, על מנת להעביר

הנחיות, ודאגנו גם להביא לשם אבטחה, כי היו שם דירות, למניעת ביזה בסיום 

בגדול סך הכל אני חייב לציין שהיה שיתוף פעולה יוצא מן הכלל של האירוע. זהו, 

כל הגורמים בעירייה. ולמעשה האירוע הזה הראה לנו את החוזקה ואת המוכנות 

מחר זה יכול להיות אירוע של טילים  לשעת חירום, שזה יכול להיות היום שריפה,

או משהו אחר. באמת, אני חייב לציין, כמעט גם כל הגורמים שעבדנו איתם... זהו 

 פחות או יותר מבחינת העירייה. 

 

 תודה. אנשי כיבוי אש.   :מר ישראל גל

 

ערב טוב לכולם. קודם כל אני שמח על ההזמנה. תודה   אליק אלבז:מר 

הרקע. שמי אליק אלבז, אני ממלא מקום מפקד תחנת בני  רבה לכם. ככה קצת על

..  7ברק בקעת אונו, עובד עם   רשויות. כל בעקבת אונו ובני ברק.

 

.   :מר ישראל גל  הוא המפקד שלנו

 

נכון. השריפה התקבלה במוקד אצלנו במבצעים בשעה   אליק אלבז:מר 

סביון. הגיע פק"ל , מיד הזנקנו צוותים מהתחנה של רענן שנמצאת בצומת 10:38

רכבים ומנוף. ובנוסף, הזנקנו עוד צוותים מהמחוז, שזה גם מחוץ למחוז  2מלא של 

מאוד חזקה, כי -מפתח תקווה, ועוד מתחנות רמת גן, גבעתיים. הגבנו בצורה מאוד

הבנו שמדובר באירוע מאוד חריג. בשביל ההבנה, מבחינתנו זה האתגר החדש שלנו, 

מאוד גדולה באזור -תחשבו שיש כמות דיירים מאוד רב קומות, גורד שחקים,

מאוד קטן בבניין גורד שחקים. אם אני עושה חשבון פשוט, הבניין הזה היה -מאוד

נפשות  5דירות בכל קומה, כפול בערך  4כפול פחות או יותר  17קומות, יש שם  17
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זמנית  איש, שיכולים להיות בו 500-ו 400, 300-בכל זה. אנחנו מגיעים לפעמים ל

בבניין כזה. אתה נגעת ראש העיר בלילה, יכול להיות כל התושבים נמצאים בלילה 

מאוד גדולה. מבחינתנו זה אתגר -בבניין הזה. כמות הלכודים שיש לנו היא מאוד

מאוד מעניין, אנחנו נותנים עליו את הדעת באימונים ובתרגילים לגבי -מאוד

עות הבוקר, עם רוחות מזרחיות כמו האירוע הזה תפס אותנו בשהאירועים האלה. 

מאוד חזקות מה שליבה מאוד את השריפה וההתפשטות של -שנגעת וציינת, מאוד

השריפה היתה מכיוון הגינה לכיוון הדירות, וראיתם כבר בתמונות את הנזקים, 

מאוד לציין, -שהנזקים הגיעו אפילו לקומה שישית ושביעית. מה שלי חשוב מאוד

 25עולה אתכם היה מדהים. אני אומר לכם, אני עובד שנים, קודם כל, שיתוף הפ

שנה במכבי אש בני ברק, לא נתקלתי בשיתוף פעולה כל כך כל טוב, כמו שנתקלתי 

באירוע הזה. הן מבחינת הביטחון, עם סמדר ועם חג'בי וכל מי שהיה שם. כל מי 

לה היה שבא נתן מעטפת, אז אני רוצה להגיד שאפו באמת, לפרגן, שיתוף הפעו

צוין. הבדיקה של הדיירים, בקשה של מפקד האירוע להסתגר בתוך הדירות היה מ

מאוד חשוב, וזה משהו שאנחנו חייבים לשמר אותו. ומבחינתנו ככה לעשות -מאוד

גם איזשהו תרגילים לטובת העניין הזה. מה שלי חשוב להדגיש בדברים האלה, 

כל הנושא של המגדלים האלה. משהו שאני רוצה גם שהעירייה תהיה מעורה, זה 

המגדלים הישנים לא כל כך שומעים על מערכות בטיחות אש שמצילות חיים. יש 

אפשרות על ידי הדיירים לתחזק אותם בצורה יעילה, וגם אני רשמתי את זה באחת 

הכתבות. חשוב מאוד לשמר ולשפר את התקינות של המערכות האלה, כי אלה 

עית. אז בגדול, סך הכל מבחינתי, האירוע הזה מערכות שמצילות חיים, חד משמ

מאוד מוצלח מבחינתנו. הכבאים חירפו את נפשם, חתרו למגע -הוא אירוע מאוד

מאוד מהיר עם האש. באמת כולם, בלי יוצא מן הכלל נתנו שם יד ועם -מאוד

מאוד גדולה. שיתוף הפעולה אתעם, עוד פעם אני חוזר על זה ואני -מוטיבציה מאוד

דגיש את זה, היה מדהים. סך הכל מבחינתי האירוע הזה מוצלח. כמובן חייב לה

אנחנו מתחקרים אותו ברמה האישית שלנו של התחנה. אבל אני שמח גם שדברים 

 טובים אני מתזכר.
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 מערכות כיבוי אש לא עבדו   :מיכלס גילמר 

 

 לא, יש שם מערכות שלא מתוחזקות.   אליק אלבז:מר 

 

 חובה על פי החוק לתחזק? אין חובה.  יש  :מר יעקובי ירון

 

-מבחינתנו אין לנו סנקציות לזה, זה משהו שהוא מאוד  אליק אלבז:מר 

 מאוד חשוב. 

 

יודע שזה מאוד יקר לתחזק אותם.   :מר יעקובי ירון  אני 

 

 כן. ושוב פעם, תודה רבה לכם.   אליק אלבז:מר 

 

 תודה רבה לכם. תקשיבו לחג'בי.   :מר ישראל גל

 

.   אליק אלבז:ר מ  רענן

 

 אה, רענן מדבר?   :מר ישראל גל

 

לא, אליקו כבר אמר את הכל. באמת תודה רבה לכם על   רענן בן משה:מר 

שיתוף הפעולה עם סמדר ועם כל חבר'ה של הביטחון, וגם עם המשטרה עבדנו 

בשיתוף פעולה. אני הייתי מפקד האירוע, אני הגעתי ראשון לאירוע בעצם, וראיתם 

את הסרטונים, בטח הסרטונים כאן רצים וראיתם בדיוק מה היה שם. כמו שאמר 

ראש העיר, מזל שזה לא היה בלילה. בסך הכל האירוע הזה נגמר בשלום, ואני 

 מאוד מודה לכם על ההזמנה, שרק ניפגש רק בתרגילים ובאירועים משמחים. 

 

 יש לך תחקיר מה גרם לשריפה?     דובר:
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עדיין לא, אנחנו בשלבי חקירה. עוד לא הסתיימה   אליק אלבז:מר 

 החקירה. 

 

ערב טוב לכולם. שמי חג'בי משה, ואני מנהל מחוז דן   משה חג'בי:מר 

ברשות חירום לאומית. בעיקרון, לא הייתי צריכים לראות אותי באירוע כזה, אני 

 גם לא מתעסק באירועים כאלה. המדד שלי היה, כששמעתי שיש את האירוע הזה,

זה לבחון את היכולת של העיר להתמודד במצב חירום, ולראות איך העיר 

מתמודדת. זה מה שרציתי לראות. כי אתה לוקח משהו בשגרה, אתה מנתח אותו 

רגע, אי אפשר לתת את הפתרון לכאן או לכאן ולהסתכל... בעיקרון,  –ואתה אומר 

כז הפעלה עם אנחנו מדברים את הרשות איך לעבוד בשעת חירום, בעיקר ממר

המכלולים והכל. זה טוב למצב חירום, והשאלה אם אתה יודע ליישם את זה 

בשגרה, זה עניין של האם התאמנת נכון בתהליך, או שאתה נכנס לסיטואציה כזאת 

וצה לתת כמה שבחים או שאתה מתוך האינרציה נכנס לאיזה אירוע. ופה אני ר

נקבה, לאגף החירום וכמובן תשבוחות, תלוי איך מסתכלים על זה, בזכר או 

לסמדר. ואני אנתח לכם את זה בצורה פשוטה. כאשר יש אירוע כזה של שריפה, 

יודע אם בן אדם נשרף או לא. ועכשיו תתנתקו מהגורם לשריפה, כי זה  אתה לא 

יודע מי  יכול להיות גם טיל שנפל ופגע בבניין. אתה לא יודע מי נשרף, אתה לא 

 GISריך לקחת פה מודיעין אוכלוסייה, לעלות נתונים על לכוד. ואנחנו מלמדים שצ

שיהיו מוכנים לחירום, שנדע מי מרותק, מי לא מרותק, מי מונשם, מי לא מונשם, 

מי הילדים בבית ספר, מי הילדים שנמצאים בבית. את כל הדברים האלה הם ביצעו 

וידעו לבוא ולהציג מי נמצא ומי לא נמצא. יתרה מכך , ופה לא ציינו ניתוח די נכון, 

את זה, לבוא ולהגיד שנכנסו לבתים על מנת להעיר אנשים ולבדוק, בדרך כלל הם 

לא זורקים חשבון, הם בועטים בדלת ומעיפים את הדלת פנימה. אני יכול להגיד 

לכם בוודאות שהיה להם מפתח. למה? כי במודיעין אוכלוסייה נכון, סמדר ידעה 

ילדים, ולכן גם פעלו בשיטה של החירום, להביא את המפתח, ידעו גם איפה ה

יגיעו ויהיה להם מה לעשות עד שעה  . בראייה הזאת אני 17:00לדאוג שהילדים לא 
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יכול לבוא ולהגיד בשבחם של אגף החירום, ומההתנהלות של ראש העיר, כפי שהיא 

באה לידי ביטוי, אני יכול להגיד שהתפקוד היה מכריע לטובה בתחילתו של האירוע 

משכו. כשמסתכלים על כל העשייה שנעשתה פה, אני יכול לבוא ולהגיד שכל ובה

המכלולים, כשאני אומר מכלול, זה גוף מסוים שמרכז בתוכו את כל הנושאים 

הקשורים לאותו מכלול. קרי, מכלול אוכלוסייה, אנחנו מדברים על רווחה, 

ו, או מכלול מדברים על חינוך, מדברים על רפואה, מדברים על כל הגורמים האל

תשתיות. אני יכול לבוא ולהגיד שכל המכלולים ידעו לדבר בממשק ביניהם ולתת 

את המענים אחד לשני. גם כשלא היה כיבוי, ידעו לדבר עם תאגיד המים, על מנת 

ודברים מהסוג הזה. ובמיוחד השת"פים, המגיבים הראשונים, היה שיביא צינורות 

תכל על זה, אני יכול לבוא ולהגיד שכנראה מעולה. זה ההסתכלות שלי. כשאני מס

קרית אונו ערוכה לחירום, ולתת את המענה הנדרש. אנחנו אומרים שיכול להיות 

שנידרש לאירועים יותר כבדים עם נפגעים, עם טילים כאלה ואחרים. אבל 

בוא נמדוד את האירוע הזה שהוא מקרה שובר שגרה  –ההסתכלות שלי היתה 

בזה ולשבחכם ייאמר איך בשגרה העירייה יכולה לטפל  ואירוע חירום, ונראה

שהעניין טופל טוב. כאן זה צד אחד. היה צד נוסף שסמדר החליטה בחוצפתה גם 

להעסיק אותי במה שנקרא שובר שגרה שלי, לדבר עם חברת החשמל. כי כיו"ר 

ועדת המל"ח אני אחראי גם על כל מה שקשור לחירום בתחומים של משרדי 

הביאה את זה לידי ביטוי. אמרתי לוועדת המל"ח שלי, בואו נשחק  ממשלה. ופה

שהאירוע הוא כבר שלנו, ואירוע חירום, בואו נראה איך מצליחים לעזור. ופה היה 

גם סיוע, גם של חברת חשמל ושל עוד גורמים נוספים שלא באו לידי ביטוי 

די ביטוי בצורה בראייה, אלא תוך כדי פעולה וסגירת טלפונים, כך שהאירוע בא לי

 טובה. תודה לכם.

 

 תודה רבה. הערות קצרות, זה לא דיון.   :מר ישראל גל

 

יש לנו גם את בתור תושב השכונה, שזה חשוב להגיד,   עשהאל עמית:מר 

קבוצת הפייסבוק של השכונה וגם קבוצת ווטסאפ של השיטור, שבזמנו הקמנו, 
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עיר תתפקד ככה. ברמת שהם תפקדו ברמה של עזרה הדדית, שהלוואי וכל ה

מלמצוא דירות חלופיות והתרימו כסף וגם תודה לשרון, המנהלת של בית הספר 

 שנתנה פה יד. אני חושב שהשכונה תפקדה להפליא. 

 

אני רוצה דווקא לשאול אם הכבאות, הרי אנחנו עכשיו   :מר יעקובי ירון

יתי שהורדתם עם מדברים על בניינים יותר גבוהים שקיימים והולכים להיבנות. רא

 המעליות. מה, יש סולמות גבוהים? איך מפנים? 

 

השיטה היא לא, יש סולמות, הסולמות לא מגיעים עד   אליק אלבז:מר 

הקומות הגבוהות. השיטה היא, בגלל זה בונים את הבניינים האלה נמוכים, בגלל 

 זה, נגעתי בזה כמה חשוב לשמור על מערכות בטיחות אש שיש בתוך הבניין.

חדרי מדרגות עם מפוחים. אם שומרים על  2השיטה היא בבניינים החדשים שיש 

 בצורה בטיחותית. מערכות בטיחות אש האלה תקינות, אפשר להתנהל 

 

 אבל אין דרך היום לאכוף את זה.   גב' נירית בלייר:

 

 זה המסר העיקרי שצריך לעבור מזה.   :מר יעקובי ירון

 

ל אני אומר לכם עוד פעם, אנחנו הולכים היום לא, אב  אליק אלבז:מר 

לעשות עכשיו, בעקבות הרבה שריפות שהיו, לעשות ביקורות, בלי תשלום כמובן, 

 לבוא לדיירים לבית... של הבניות. 

 

טוב, תודה רבה לכם. אני רוצה לסכם את החלק הזה   :מר ישראל גל

הבאות ולהפיק  שגם אנחנו הקמנו ועדה על מנת לבוא ולשפר ולהשתפר גם לפעמים

אנשים שיבדקו את כל הנושא ויביאו המלצות לעתיד  4לקחים. מינינו ועדה של 

 לבוא. 
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הצעה לסדר: צילום ישיבות מועצת עיר, לבקשת חברת המועצה יעל  .2

 ץ.הרציקובי

 

 אוקיי, הצעה לסדר, גב' הרציקוביץ, בבקשה.   :מר ישראל גל

 

תה כבר כמותה משהו דומה על ידי זו הצעה לסדר שהועל גב' הרציקוביץ יעל:

אתי כהן, ואני מאוד מקווה שהתקדמנו מאז וננגיש את הנושא. אז הרקע להצעה: 

בעידן הדיגיטלי שבו אנו חיים, עידן שבו אנחנו מצולמים תדיר במרחב הציבורי, 

באמצעות מצלמות המותקנות בערים ובמוסדות הציבור, כיצד ייתכן שיש עדיין 

שר לציבור לראות את חבריהם מצולמים בישיבות מועצת ערים המסרבות לאפ

העיר. יש מספיק ערים שכן מצלמים, ישיבות מועצה מצולמות, יש בגבעתיים, הוד 

השרון, חולון, יבנה, ירושלים, עפולה, פתח תקווה, ראשון, רמת גן, תל אביב. 

של  קרית אונו כמובן שמבינה את החשיבות למעורבות לתושבים בכל תחומי החיים

העיר, על כן ולצורך חיזוק הקשר של התושבים, יש להעמיד את נושא הנגשת 

ושידור ישיבות מועצת העיר לכלל תושבי העיר, בראש סדר היום הציבורי. שקיפות 

היא ערך מרכזי ברשות מקומית. תורמת לחיזוק אמון הציבור, ולבניית תודעה כי 

ן הציבור ולא לאף אחד אחר. עובדי הרשות וחברי המועצה מחויבים בדין לחשבו

מחקרים מלמדים כי העובדה שישיבות כאלה מצולמות, מעדנת את התנהגות 

המשתתפים ומנמיכה את מפלס האלימות בישיבות. בעידן המודרני, עלויות רכישת 

מערך המצלמות וחיבורן אונליין לאתר האינטרנט של העירייה הינה שולית. לפיכך, 

ונו תרכוש מערך מצלמות שיותקנו בחדר הישיבות של אני מציעה שעיריית קרית א

מועצת העיר, ויחוברו לאתר האינטרנט העירוני, כך שישיבות המועצה יצולמו 

 וישודרו אונליין לציבור הרחב החל מישיבת המועצה הבאה. תודה רבה. 

 

 טוב, עוד מישהו רוצה להוסיף משהו מהאופוזיציה? כן.   :מר ישראל גל

 

קודם כל, אני מברכך את יעל על ההצעה לסדר   :מיכלס גילמר 
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 הראשונה, אני מקווה שיהיו עוד הרבה כאלה. 

 

זה רק עוד אחד יכול להוסיף. קיבלת את הזכות שלך כי   :מר ישראל גל

 אין יותר. זה בהצעה לסדר. 

 

ההצעה הזאת נדונה כמה וכמה פעמים בקדנציה   :מיכלס גילמר 

תחה והעלות שלה היא  מזערית, ואני לא רואה הקודמת. היום הטכנולוגיה התפ

שום סיבה שלא לחשוף בפני הקהל הרחב את מה שקורה פה. אנחנו לא מסתירים 

ואם ניקח דוגמא מרשויות דומות, כמו למשל רמת גן כלום ואין לנו סיבה להסתיר. 

הקטנה ועוד, משדרים את זה כבר הרבה זמן, לא ראיתי שזה השפיע עליהם לרעה. 

 , התושבים יודעים בדיוק מה קורה. להיפך

 

 

זה לא דיון. אני אענה לכם, הצעתי ככה, תקשיבו.   :מר ישראל גל

ראשית, ההצעה הזאת חוזרת כל פעם מחדש, זה התחיל משי דבורה ומוחזרה אחר 

כך על ידי אתי כהן, ועכשיו ממוחזרת בפעם השלישית. אני רוצה להבהיר. קודם 

הגת על פי החוק ואפילו מעבר. היא מדווחת על ישיבות כל, עיריית קרית אונו, נו

המועצה שהן פתוחות לציבור והציבור מוזמן להגיע. היא מוקלטת באופן מוחלטת 

ומתומללת. כל התמלולים מגיעים לציבור בדיוק כפי שנדרש בחוק, וחלק מחברי 

 המועצה אפילו מפיצים את זה גם בעצמם. כך גם החלטות המועצה. כל הדורש את

ההקלטה מגיע ויכול לקבל אותה, לא מסתירים את זה ממנו דרך חוק חופש המידע. 

אנחנו, כפי שאמרנו ואם זה חבר מועצה, אז על אחת כמה וכמה אין לו בעיה. 

 בעבר, לא עושים חפל"פ ולא שמים מצלמות כאלה או אחרות. 

 

 אתם לא שמים בכלל.   :מיכלס גילמר 

 

ם את דברים האלה. אם אנחנו עושים, ואנחנו לא שמי  :מר ישראל גל
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 10-אנחנו נעשה משהו רציני, ומשהו רציני יש לו מחיר. רק להשכלה, פחות מ

 300רשויות במדינת ישראל משדרות את השידורים שלהן בשידורים חיים, מתוך 

רשויות במדינת ישראל. טוב היה אם הייתם עושים, כן, יש לנו ועדת שקיפות, 

דרך אגב, פניו אליך? לא, לא פנו אליך. הייתם ת תחילה. פונים לוועדת שקיפו

פונים לוועדת שקיפות או משהו כזה. אנחנו אומרים לכם, יש לכם את האופציה, 

היא רק התכנסה לפני שבועיים שלושה בחרנו אותה, שלושה שבועות. יש לכם את 

מה  האופציה תמיד ללכת לפנות אליכם, ובזאת להוריד. אנחנו לא נעשה לכם את

שאמרנו לאתי ומה שאמרנו לשי דבורה, ש.. בדיקות מחירים וכדומה, הצעות 

 מחיר. 

 

 אין בעיה.   :מיכלס גילמר 

 

לא ברור כמה לבדוק עלות תועלת וכל הדברים האלה.   :מר ישראל גל

משתמשים. האם אנחנו צריכים להוריד את השירות במקומות אחרים בשביל 

לך, תורידי את ההצעה, תפני לוועדת שקיפות, לעשות את הדבר הזה. אני מציע 

אז תמיד תוכלו לחזור כמו שאתם  –טוב, לא יסתכלו על זה  –יסתכלו על זה בעתיד 

טוב, אם לא,  –חוזרים כל פעם מחדש עם ההצעה הזאת שלכם. אם את מוכנה לזה 

 המלצתי שאין מה לדון בהצעה הזאת לאור ההחלטות שהתקבלו. 

 

 עמדת...מה   :מיכלס גילמר 

 

 אין דיון.   :מר ישראל גל

 

 מה עמדת יו"ר ועדת שקיפות.   :מיכלס גילמר 

  

 לא דיון, אני רוצה לדעת מה דעתך האישית.   מר שי וידס:
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טוב, תודה. יבדקו לכם. אתה בכלל קיבלת על הדקות   :מר ישראל גל

יא שלה,  גברתי מגישת ההצעה, את רוצה למשוך את ההצעה או שאת רוצה להב

 אותה לדיון. 

 

.  גב' הרציקוביץ יעל:  לא, אני רוצה להוסיף משהו

 

לא, אין תוספת. קיבלת את הזמן. את רוצה למשוך את   :מר ישראל גל

 ההצעה או שאת רוצה... 

 

 לא, תעמיד אותה.   :מיכלס גילמר 

 

 לא, אני רוצה שיקבלו את ההצעה.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

 להוריד את ההצעה מסדר היום. אני הצעתי   :מר ישראל גל

 

 מה אתה עושה פרצוף, למה להוריד?   :מיכלס גילמר 

 

 ... היא פופוליסטית.   :מר יעקובי ירון

 

ירון, אין דיון, אני לא פתחתי את זה, אין דיון. מי בעד   :מר ישראל גל

 ההצעה של יעל? 

 

  -גי, שי, יעל  :מר יוסי קדוש

 

 הצעה או מי בעד דיון בהצעה? מי בעד ה גב' הרציקוביץ יעל:

 

 יעל, רות.  :מר יוסי קדוש
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 הצעתה של יעל הרציקוביץ בנוגע לצילום ישיבות מועצת העיר.  :הצבעה

 גיל מיכלס, יעל הרציקוביץ, שי וידס, רות אלוש רייף.  (4)  בעד

 

 מי בעד ההצעה שלי שאין לדון בהצעה?   :מר ישראל גל

 

 ך אין לדון? ההצעה של גב' הרציקוביץ יעל:

 

 לדון בהצעה, כן. מי בעד? אין לדון, כן.  אין  :מר ישראל גל

 

 נירית, ירון, עמית, אלונה, עמי, רון וישראל.  :מר יוסי קדוש

 

 מה איתי ונפלתי?   דאלי משה:מר 

 

 ונפתלי.   :מר יוסי קדוש

 

 ומשה דאלי.   דאלי משה:מר 

 

 ומשה דאלי.   :מר יוסי קדוש

 

 הוא בכלל נגד, הוא לא רוצה לדון.  :מיכלס גילמר 

 

 זה פוליטיקה לצורך פוליטיקה.   :מר יעקובי ירון

  

.    מר שי וידס:  אתה פוליטיקאי קטן

 

 אני עברתי על מה שרשמת, זה גם לא נכון מה שכתבת.   :מר יעקובי ירון
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 ירון, נו. תודה. להתראות.   :מר ישראל גל

  
 תתבייש לך.   מר שי וידס:

 

אני מאוד מתבייש. שי, אתה יודע שזו פוליטיקה   :עקובי ירוןמר י

 .  רדודה..

 
 הוחלט ברוב קולות לא לדון בהצעה.   :החלטה

,             (9)  בעד ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן

 ירון יעקובי, עמית עשהאל, משה דאלי, נירית בלייר. 

 

אלונה בומגרטן  הכלכלית לפיתוח קריית אונו:החלפת חברים בחברה  .3

 .מחליפה את דן רבין

 

היתה החלטה שנאמרה בישיבה הקודמת,  – 3סעיף   :מר ישראל גל

שבאמת צדקתם, אני חייב להגיד... שליש חברי מועצה. אז אלונה מחליפה את דן 

 רבין בחברה הכלכלית. מי בעד? פה אחד, תודה רבה. 

 
 עשית? הבאת לי עוד עבודה.  מה גב' אלונה בומגרטן:

 
.   :מיכלס גילמר   ממילא לא תבואי

 
.  גב' אלונה בומגרטן:  נכון

 

החלפת חברים בחברה הכלכלית לפיתוח הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 .אלונה בומגרטן מחליפה את דן רבין קריית אונו:

 פה אחד.    בעד

 

 אישור חברי ועדה למאבק בנגע הסמים: .4
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 קביירון יע יו"ר

 משה דאלי חבר

 רותי אלוש חבר

 עידו ז'ולטי מנהל אגף רווחה

 נירה פרידמן מנהלת אגף חינוך

 ציפי רוזנבאום מנהלת בית ספר על יסודי

 קרן יפת נציג ציבור

 חן ארד נציג ציבור

 

 אישור חברי הוועדה למאבק בנגע הסמים.  :מר ישראל גל

 

 מי בעד?   :מר ניר טאקו

 

 למה לסיעה הגדולה אין נציג שם?   :מיכלס גילמר 

 

 רוצה? תגיש בקשה. יאללה, מי בעד?   :מר ניר טאקו

 

 פה אחד, תודה רבה.   :מר ישראל גל

 

 כדלקמן: חברי ועדה למאבק בנגע הסמיםהוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 פה אחד.    בעד

 ירון יעקבי יו"ר

 משה דאלי חבר

 רותי אלוש חבר

 ו ז'ולטיעיד מנהל אגף רווחה

 נירה פרידמן מנהלת אגף חינוך
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 ציפי רוזנבאום מנהלת בית ספר על יסודי

 קרן יפת נציג ציבור

 חן ארד נציג ציבור

 

 דן רבין מחליף את מוטי מורן. –אישור החלפת נציג ציבור במתנ"ס  .5

 

דן רבין מחליף את  –אישור החלפת נציג ציבור במתנ"ס   :מר ישראל גל

 י בעד? מוטי מורן. מ

 

לא, אנחנו רוצים להבין למה. מוטי מורן הוא בחור על   :מיכלס גילמר 

 הכיפאק. 

 

מוטי מורן החליט שהוא לא מעוניין ודן רבין נכנס   :מר ישראל גל

 במקומו. 

 

ניגוד עניינים? הוא לא עשה פעם דוחות על   :מיכלס גילמר  לדן רבין אין 

 ? -ה

 

 שום דבר.   :מר ישראל גל

 

 על המתנ"ס?   ן מלכה:רומר 

 

 לא יודע, אני שואל.   :מיכלס גילמר 

 

 דן רבין הוא רואה חשבון מקרית אונו, זה הכל.   :מר ישראל גל

  

 מילים, משהו, טיפה.  2אבל אחד כזה, להגיד    מר שי וידס:
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 מי בעד?   :מר ניר טאקו

 

 פה אחד.   :מר ישראל גל

  

נגד. בניגוד אליכ   מר שי וידס: ם, אנחנו לא מצביעים לפי לא 

 פוליטיקה. 

 

..?   רון מלכה:מר   מה אתה חושב, שאני צריך... באיזה הצגה.

  

 תימנע רון, תימנע.    מר שי וידס:

 

 הכל מתומלל והכל משודר, ותפסיק לבלבל את המוח.   רון מלכה:מר 

 

 רון, בסופו של דבר זה עניין של תקציב.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

מצלמות? זה  3איזה תקציב. כמה עולה היום לשים   :גילמיכלס מר 

 שהוא לא רוצה להיות ליצן, בסדר. 

 )מדברים ביחד( 

 
דן רבין מחליף  –החלפת נציג ציבור במתנ"ס הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 את מוטי מורן.

 פה אחד.    בעד

 

צור ז'טלני וטל עציוני כחברים בוועדה -אישור יו"ר מועצת הנוער  .6

 לקידום מעמד הילד.
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אישור יו"ר מעוצת הנוער צור ז'טלני וטל  – 6סעיף    :מר ישראל גל

 עציוני כחברים בוועדה לקידום מעמד הילד. 

 
רק להגיד, צור הוא היו"ר וטל עציוני הוא נציג תנועות   :מר יעקובי ירון

 הנוער. 

 
 מי בעד? פה אחד, תודה רבה.   :מר ישראל גל

 

צור ז'טלני וטל עציוני -יו"ר מועצת הנוער אחד לאשר  הוחלט פה :החלטה

 כחברים בוועדה לקידום מעמד הילד.

 פה אחד.    בעד

 

אישור החלפת נציגים בוועדה לבטיחות בדרכים, ישראל גל במקום קרן  .7

 .יפת

 

חשבתי שאני אוכל לא להיות יו"ר הוועדה לבטיחות   :מר ישראל גל

יכים להחזיר אותי. אז אני במקום קרן יפת. מי בדרכים, אבל החוק מחייב, אז צר

 בעד? פה אחד, תודה רבה. 

 
 בשביל מה עשית ישיבה?   :מיכלס גילמר 

 

 בשביל לראות אתכם.   :מר ישראל גל

 

החלפת נציגים בוועדה לבטיחות בדרכים, הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 .ישראל גל במקום קרן יפת

 פה אחד.    בעד

 

ת עבור מלגת נסיעה לספורטאי יובל נעים במסגרת אישור השתתפו .8
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 ₪.  1,500תחרות בינלאומית לג'ודו בספרד ע"ס 

 

אישור השתתפות עבור מלגת נסיעה לספורטאי יובל   :מר ישראל גל

 נעים שנוסע בתחרות בינלאומית לג'ודו. 

 

 קודם כל, לדעת כמה זה עולה?  גב' רות אלוש:

 

  -רבה יותר, ההשתתפות שלנוהנסיעות עולות ה  :מר ישראל גל

 

 בדיוק. אז למה לא יותר?   גב' רות אלוש:

 

יש לנו קריטריונים. היו קריטריונים שנקבעו כבר   :מר ישראל גל

 ממזמן. אנחנו אולי צריכים לעשות להם עדכונים בעתיד. 

 

אני חושבת שזה ראוי, כי אנחנו רוצים לעודד את   גב' רות אלוש:

 ט. הילדים להתעסק בספור

 

בסדר, אבל כרגע אנחנו עובדים על פי הקריטריונים   :מר ישראל גל

וכרגע צריכים לעזור. אז אנחנו לא עושים שינוי. לעשות שינוי קריטריונים, צריכים 

 .  לעשות..

 

 אבל מי ישלם לו את ההשלמה? הוא יכול לעמוד בזה? גב' אלונה בומגרטן:

 

.  גב' רות אלוש: .  ההתאחדות.

 

 ₪.  5,000אולימפיאדה מבחינתנו זה הכי הרבה,   :למר ישראל ג
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 אבל הוא יכול לעמוד בזה?  גב' אלונה בומגרטן:

 

 אבל ההתאחדות משלמת.  גב' רות אלוש:

 

 לא, לא. מסבסדת.   :מר ישראל גל

 

 משלמת לו טיסה.   גב' רות אלוש:

 

 יש לו עלות גדולה. מי בעד? פה אחד. תודה רבה.   :מר ישראל גל

 

השתתפות עבור מלגת נסיעה לספורטאי יובל הוחלט פה אחד לאשר  :טההחל

 ₪.  1,500נעים במסגרת תחרות בינלאומית לג'ודו בספרד ע"ס 

 פה אחד.    בעד

 

 אישור קריאת כיכר בדרך רפאל איתן ע"ש ציפורי מרדכי ז"ל. .9

 

 אישור קריאת כיכר בדרך רפאל איתן.    :מר ישראל גל

 

 לא אושר כבר?  זה  גב' רות אלוש:

 

 זה אושר, מזיזים את הכיכר.   :מר יעקובי ירון

 

מה שקרה, זה זז כיכר אחד מערבה. ביקשה המשפחה   :מר ישראל גל

להזיז את זה כיכר אחד מערבה. אנחנו הסכמנו, ואנחנו נשים את הכיכר מערבה 

 במקום מזרחה שהיתה. מי בעד? 

 

 מזרחה? -הלא, לא הבנתי, מה זה מערב  :מיכלס גילמר 
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 כיכרות. יש אחת בצד המזרחי.  2יש   :מר ישראל גל

 )מדברים ביחד( 

 

 מי בעד? פה אחד.   :מר ישראל גל

 

קריאת כיכר בדרך רפאל איתן ע"ש ציפורי הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 מרדכי ז"ל.

 פה אחד.    בעד

 

 אש"ח. 220אישור תב"ר גידור ברחבי העיר ע"ס  .10

 

אישור תב"ר גידור ברחבי העיר, יש לנו בעיות משטרה,   :מר ישראל גל

 עניינים. 

 

אפשר להפריד את הסעיפים בבקשה? לא להצביע על   גב' רות אלוש:

 כולם בבת אחת. 

 

 יש לה בעיה עם הגידור.   :מר יעקובי ירון

 

 יש לי שאלות לגבי הגידור.   גב' רות אלוש:

 

 נו, אז תשאלי. בבקשה.   :מר ישראל גל

 

 ... להצביע אבל על כולם.   :ניר טאקו מר

 

 יאללה, טאקו, בשביל מה לדבר?  גב' אלונה בומגרטן:
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 מותר לנו להצביע בהסתייגות, לא?   :מיכלס גילמר 

 

 לגבי מתחם הצופים הישן, זה לא מבנה של הסוכנות?   גב' רות אלוש:

 

מתחם הצופים הישן זה לא קשור לשאלה הזאת ולא   :מר ישראל גל

 שור לגידור. ק

 

 כתוב גידור מתחם צופים.   גב' רות אלוש:

 

 איפה מתחם צופים ישן?   :מר ישראל גל

 

 ככה כתוב.   גב' רות אלוש:

 

אישור תב"ר גידור ברחבי העיר. יש גם את התב"ר הזה,   :מר ישראל גל

זה נכס שאמור לעבור להיות של עיריית קרית אונו. אנחנו במשא ומתן עם 

 הודית. עד אז באמת צריכים לגדר אותו בצורה טובה וראויה. כן. הסוכנות הי

 

 זה יעבור לקרית אונו?   גב' רות אלוש:

 

אמור לעבור. תבינו, הצופים, היתה להם הנצחה של   :מר ישראל גל

לייב. אנחנו בנינו להם את הצופים החדש על שטח שלנו. המטרה -הסוכנות פור

ההנצחה, וככה אנחנו נשחרר את הצופים  שלנו, שהצופים החדש הוא יהיה אתר

  -הישן. אנחנו במשא ומתן עם הסוכנות על מנת שנוכל

 

 מה מתכוונים לעשות שם?   גב' רות אלוש:
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אנחנו יש לנו הרבה רעיונות. שיבוא, קודם כל נחזיר   :מר ישראל גל

 מקבלים את השטח. 

 
ים? איזה מה זה הגידור של השטח החום ברח' המייסד  גב' רות אלוש:

 שטח זה? 

 
יש הרבה רחובות, במייסדים יש שם כמה שטחים   :מר ישראל גל

נוכל  פתוחים שאין להם בעלים שם, שהם צריכים לגדר את זה. וכשנגיע, אנחנו 

 לחייב אותם. אבל בינתיים יש הרבה מאוד תלונות. 

 
צריך לעשות שם חנייה. במרכז מסחרי צריך לעשות  גב' אלונה בומגרטן:

 יה. חני

 
 או חנייה, או לעשות איזה פיתוח.   גב' רות אלוש:

 

עד שנעשה חנייה צריכים לגדר את זה, כי אנשים לא   :מר ישראל גל

 רוצים שיעלו שם מכוניות. 

 
 אז לעשות פיתוח.   גב' רות אלוש:

 

 בסדר, נעשה פיתוח.   :מר ישראל גל

 

 חנייה, צריך לעשות חנייה.  גב' אלונה בומגרטן:

 

 תעלת הניקוז זה על הגבול עם סביון?   רות אלוש: גב'

 

 כן. ומה זה המעברים בהרצפלד?   :מר ישראל גל

 

הרצפלד לדעתי זה מנחם בגין למעלה. שטח פרטי   :מר ניר טאקו

 שאנחנו מגדרים אותו כי הג'יפים עולים. 
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יש כאן בקשה לאישור, אני רוצה לדעת על מה אני   גב' רות אלוש:

 מצביעה. 

 
 הכל בסדר. מה קרה?   :מר ניר טאקו

 

 ומה המטרה של הגידור של חורשת...?   גב' רות אלוש:

 

 איפה?   :מר ישראל גל

 

.   גב' רות אלוש: .  סעיף אחרון, גידור דרכי גישה... חורשת.

 
 החורשה שם פתוחה מכל הכיוונים.     דובר:

 

 אין לי הסבר על החורשה.   :מר ישראל גל

 

 הם רוצים את זה, יש שם פעילות.  גרטן:גב' אלונה בומ

 

 אפשר להביא להצבעה? מי בעד?   :מר ניר טאקו

 

מי בעד? נפתלי, משה, גיל, שי, יעל, נירית, ירון, עמית,   :מר יוסי קדוש

 אלונה, עמי, רון וישראל. 

 
 מי נמנע? מי נגד?   :מר ישראל גל

 
 אני נמנעת.   גב' רות אלוש:

 

 רותי. נמנעת  :מר יוסי קדוש

 
  -מבקשת לפעם הבאה להביא  גב' רות אלוש:
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 את יכולה לנמק.   :מיכלס גילמר 

 

 את יכולה לבקש את זה גם לפני.   :מר ישראל גל

 

 קיבלתי את זה אתמול, קצת היה לי קשה.   גב' רות אלוש:

 

 אתמול?   :מר ישראל גל

 

 כולה גידור, יאללה, רותי.  גב' אלונה בומגרטן:

 

 זה כסף שלנו, מה?   לוש:גב' רות א

 

 אבל צריך את זה, התושבים צריכים את זה.  גב' אלונה בומגרטן:

 

 אלונה, את תגידי לי דבר כזה?   גב' רות אלוש:

 

 כן, הם צריכים את זה.  גב' אלונה בומגרטן:

 

 אש"ח. 220תב"ר גידור ברחבי העיר ע"ס הוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

,            ישראל גל,  (12)  בעד רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן

ירון יעקובי, עמית עשהאל. גיל מיכלס, יעל הרציקוביץ, שי וידס, 

 נירית בלייר, משה דאלי. 

   (0)   נגד

 רות אלוש רייף.  (1) נמנע

 

 4אישור תב"ר תכנון מוסדות חינוך וציבור ברובע אריאל שרון ע"ס  .11
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  .₪מליון 

 

  .₪מליון  4אישור תב"ר תכנון מוסדות חינוך וציבור בצומת סביון ע"ס  .12

 

שכונות שהולכות ומתפתחות בימים אלה,  2לנו יש   :מר ישראל גל

להתחיל לתכנן את כל מוסדות  שכונת אריאל שרון, שכונת צומת סביון. צריכים

יב הסיפור הציבור שלהם, קרי בתי ספר, גני ילדים, מתנ"סים, כל מה שצריך סב

 הזה. אנחנו צריכים את הכסף זה לתכניות האלה. זה הכל. 

 

 לא מוגזם הסכום הזה?   :מיכלס גילמר 

 

כשאתה צריך להקים בית ספר וחטיבה בכל שכונה,   :מר ישראל גל

גני ילדים בכל שכונה, אז אתה יודע לבד, תעשה חשבון של  8ואתה צריך להקים 

 עלויות התכנון לבד. 

 

 זה עבר ועדת כספים?   אלוש:גב' רות 

 

לא, זה לא עבר ועדת כספים, אנחנו צריכים את זה. אתה   :מר ישראל גל

 רוצה להגיד רועי משהו. 

 

  -אני אתן איזה משפט  רועי כהן:מר 

 

 קומות? 3מה זה באומדן מבנה משולב   רון מלכה:מר 

 

 אני אתייחס.   רועי כהן:מר 

 

 ₪. מיליון  4לא יודע.  זה נראה מוגזם,  :מיכלס גילמר 
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 אני אומר לכם, חברים, נורא פשוט.   רועי כהן:מר 

 

 רועי כהן, מנהל החברה הכלכלית.   :מר ישראל גל

 

מ"ר יחד עם  4,200כיתות, זה מבנה של  24בית ספר של   רועי כהן:מר 

 יסודי. ₪, מיליון  30-ל 29ביטוח, סדר גודל של עלויות שמגיע לבין 

 

למשכ"ל אין תכניות כבר לבתי ספר שצריך לתכנן את   :למיכלס גימר 

 הכל? 

 

למשכ"ל אין תכניות. התשובה היא לא. בנוסף, אנחנו   רועי כהן:מר 

מדברים על גנים משולבים. הרעיון הוא בעצם לעשות מבנה משולב, שבקומת 

גני הילדים. כמו שעשו פה מול  הקרקע, לפעמים גם בקומה הראשונה, בונים את 

ייה. קומה נוספת שימושים נוספים, ציבור, מתנ"ס, חוגים, והיום אנחנו העיר

קומות. למצער, השטחים הם מוגבלים מלכתחילה לייצר מבנה  3מדברים כבר על 

מ"ר, תלוי מה עושים  1,900-ל 1,700קומות, זה מבנה של בין  3שבעם מייצרים 

 .  בקומת הקרקע, בנוי. כל מבנה כזה יש לו פונקציה..

 

זה ₪? מיליון  4-אבל למה לא...? למה צריך לתכנן ב  :מיכלס גילמר 

 נראה לי... 

 

.   :מר יעקובי ירון  לא, לא, זה גם ניהול, זה לא רק תכנון

 

 . 4רק לתכנן   :מיכלס גילמר 

 

 לא, לא, לא, תעשה חישוב של ניהול ופיתוח.   :מר יעקובי ירון
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יו"ר החברה הכלכלית, אני אוהב את גיל. גיל, כשהי  :מר ישראל גל ה 

 . . עוד לפני בלתי צפויות לכל 8%, שזה עלויות פיקוח ותכנון. 8%ידע ש.. ...

 30-בתי ספר בכל שכונה, שכל אחד מהם זה קרוב ל 2פרויקט. כשהוא מקבל בו רק 

..  8%אז ₪, מיליון   זה.

 

 ₪. מיליון  4ן לא עלה התכנון של יעקב כה  :מיכלס גילמר 

 

 מיליון. 2.5עלה יותר,   :מר ישראל גל

 

 מאיפה אתה מביא את המספרים.   :מיכלס גילמר 

 

 מעלות המבנה.  7%-ל 6%תכנון זה סדר גודל של בין   רועי כהן:מר 

 

 רגע, אנחנו מדברים על תכנון ופיתוח?   גב' רות אלוש:

 

אבל אתה מדבר על תכנון מוקדם עכשיו. אתה לא מדבר   :מיכלס גילמר 

. ע   -וד חודש נבוא, עוד חודשייםעל תכנון..

 

זה נורא קל. כשעושים פה יציאה, מתכננים, ורוצים   רועי כהן:מר 

לרוץ ולעשות את התהליך, אתה יכול לעבוד בצורה בירוקרטית ולעשות הכל 

בשיטת הסלאמי, או שאתה כבר יוצא, ויש לך עלויות תכנון. אתה עושה חוזה פעם 

יים. כשאתה מסתכל על כל שכונה כזאת, לעשות אותו פעמאחת, אתה לא צריך 

לכל שכונה. תעשה ₪ מיליון  80, 70, 60אתה מגיע לעלות ביצוע של מבנה ציבור של 

מתוך זה פר שכונה, אתה שכם, זה בלי הניהול והפיקוח, זה  7%-את הנגזרת של ה

מהעלויות  1/2-ל 1/3רק אנחנו מדברים על תכנון. זה חלק שהוא אולי מהווה בין 

 שות. הנדר
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 כמה יחידות דיור בערך יש שם?   עשהאל עמית:מר 

 

 יח"ד.  1,500אריאל שרון, סדר גודל של   רועי כהן:מר 

 

 ובצומת סביון?  עשהאל עמית:מר 

 

 אותו דבר.   רועי כהן:מר 

 

 . 1,200  :מר ישראל גל

 

.   רועי כהן:מר  . .1,600.. . 

 )מדברים ביחד( 

 

גנים  10-רד החינוך, יש לי פה הכרה לכרגע מבחינת מש  רועי כהן:מר 

 בכל שכונה כרגע לתקופה הקרובה. 

 

 אני הסתכלתי על מספר הכיתות.   עשהאל עמית:מר 

 

 ... 2.75%רועי, תגיד, למה   :מר יעקובי ירון

 )מדברים ביחד( 

 זה נראה לי סכום לא הגיוני.   :מיכלס גילמר 

 

 אפשר להצביע?   :מר ניר טאקו

 

 כן.   :מר ישראל גל
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 ביחד.  12-ו 11אפשר להצביע על סעיף   :מר ניר טאקו

 

.. ובמיוחד כפי שאנחנו רואים, שבכל המבנים   :עמי כחלוןמר  זה מבורך.

שעשינו, יש הצלחה מצוינת בקומה שנייה ושלישית, שאפו. זה אומר שזה מצוין, 

  -ובמיוחד, אתה כיו"ר מתנ"ס לשעבר

 

אמר שזה לא מבורך. אני כולה אמרתי אבל אף אחד לא   :מיכלס גילמר 

 מיליון.  4מבנים  10-שזה נראה לי סכום גבוה. מה לעשות? נראה לי לא הגיוני ל

 

טוב, מי בעד לאשר? פה אחד, תודה רבה. אנחנו אישרנו   :מר ישראל גל

 את שני הסניפים. 

 

תב"ר תכנון מוסדות חינוך וציבור ברובע הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

  .₪מליון  4שרון ע"ס אריאל 

 פה אחד.    בעד

 

תב"ר תכנון מוסדות חינוך וציבור בצומת הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 .₪מליון  4סביון ע"ס 

 פה אחד.    בעד

 

 .אש"ח 200אישור תב"ר שיפוץ בית המתופפים / אולם ג'ודו ע"ס  .13

 

ת אישור תב"ר בית המתופפים. בשעה טובה, אחרי שבי  :מר ישראל גל

המתופפים עברו לאולם עלומים, אז כולם הבינו דחוף שצריך להיות להם אולם 

שלהם. עמי כחלון הלך יחד עם מחלקת הספורט, ואיתרו אולם שנמצא על יד אולם 

 ₪.  200,000. ההכשרה שלו בשביל להתאים להם זה ןצ'ייני
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 רגע, מה זה בית המתופפים?   גב' רות אלוש:

 

 אים ללהקה הזאת? איך קור  :מר ישראל גל

 

 דרך הקצב.   :מר יעקובי ירון

 

 דרך הקצב. אז הם בעלומים יהיו?   גב' רות אלוש:

 

... יהיה להם בית משלהם. יש שם התעמלות מכשירים   רון מלכה:מר 

 . הרעש שלהם יפריע להםוהתעמלות אומנותית, 

 

ולם אני רוצה לדעת למה כיתות א' עד ג' לא נהנים מא  :יעל הרציקוביץ

 הספורט בעלומים?

 

נתתי לך תשובה באופן פרטני. תפנו למנהלת בית הספר,   רון מלכה:מר 

 מה שהיא תבקש, היא תקבל. 

 

 עזוב, היא מחזירה אותי, אין לה תשובה.   גב' רות אלוש:

 

רבותיי, גם החדר הזה יתפנה. זה לא רלוונטי לשאלה.   :מר ישראל גל

נחנו מקווים שעד אחרי פסח, אם אנחנו נאשר זה לא קשור עכשיו. זה הסיפור. א

  -את התב"ר

 

.  גב' רות אלוש: .  אי אפשר לשכנע אותה, זה לא.

 

שנייה, נו, זה לא קשור לנושא. אנחנו מקווים מאוד שעד   :מר ישראל גל

אחרי פסח אנחנו נחנוך את בית המתופפים דרך הקצב בגדול, ויהיה להם בית כמו 
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 חסינות צריכים להכריז היום.שראוי ומגיע להם. כי על 

 

רק אני רוצה להגיד, קודם כל קיבלנו בעלומים, דרך   :עמי כחלוןמר 

הקצב קיבל בעלומים, כמו שהרשות הבטיחה, הבטחנו לפני הבחירות. והיינו שם 

הבנו שבתהליך שהמציאות יותר חזקה וסיימנו את כל המקום המדהים הזה. 

לם, זה הפריע לכל ההתנהלות של כולם. מהאמת, וזה לא מתאים למקום שם, האו

יצאנו לשטח והבאנו איזושהי הברקה, גם ייאמר לזכותו של מנהל מחלקת הספורט 

ישראל, ללה, ואז יצאנו לשטח אני וישראל. ובסופו של תהליך, מצאנו פתרון 

 שהמבנה הזה יעבור למתנ"ס עצמו, ואז נוכל כן לשפץ אותו. 

 

 ה הזה? איפה המבנ גב' הרציקוביץ יעל:

 

 לפני הצ'יינין.   :עמי כחלוןמר 

 

 הוא חייב שיפוץ בלי קשר.  גב' הרציקוביץ יעל:

 

יפה, מה היתרון שם, אנחנו נעשה גם פעילות שאנחנו   :עמי כחלוןמר 

יודעים, כמו שדיבר איתי גם ירון וכולם, אנחנו יודעים שגם אין לנו אפילו לעשות 

ת שם לעשות ימי הולדת אולי. ננסה איזשהם חוגים מעבר לזה במתנ"ס, לקח

. זה משהו שונה קצת, ואז זה ייתן לנו קצת  לעשות שם דברים שהמתנ"ס ייתן..

אולי להרחיב את האופקים ואת ההכנסות של המתנ"ס. אני חושב שזה פתרון 

מצוין, וייאמר לזכותו של ללה וישראל שהגיב מהר מאוד. יצאנו לשטח,א ני חושב 

 ונכונה.  שההחלטה היתה מהירה

 

 ושהביצוע יהיה מהיר.   :מר ישראל גל

 

 ושהביצוע יהיה מהיר.   :עמי כחלוןמר 
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זה לא מעט מידיי האמת ₪  200,000-אני תוהה אם ה  :מר יעקובי ירון

יודע מהצוללת שהשקענו קרוב לחצי מיליון  עמנם שם זה מקלט, ₪. היא. כי אני 

 אז זה שונה. 

 

אנחנו לא הולכים להשקיע שם. הולכים  זה האומדנים,  :מר ישראל גל

להכניס תקרה אקוסטית, הולכים להכניס הכל. אל תשכח שאנחנו קצרים 

יינין אנחנו הולכים להשקיע חצי מיליון שזה מעט מידיי בפני  במשאבים. רק בצ'

 עצמו. אז זה הסיפור. אוקיי, מי בעד? פה אחד, שיהיה בהצלחה. 

 

שיפוץ בית המתופפים / אולם ג'ודו ע"ס תב"ר הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 .אש"ח 200

 פה אחד   בעד

 

 שונות. .14

 

סעיפים על הוועדות.  3רגע, יש לי שונות. בשונות, יש לנו   :מר ניר טאקו

 הגב' אורלי ארז כנציגת ציבור. מי בעד?  –לוועדת שקיפות והנגשת מידע 

  

 יתי יכול להצביע. אם הייתי יודע מי זאת אורלי ארז, הי   מר שי וידס:

 

.   :מר ניר טאקו .  מוועדת השיפוט של ה.

 

 )מדברים ביחד(  

 

הוחלט פה אחד לאשר את גב' אורלי ארז כנציגת ציבור בוועדת  :החלטה

 שקיפות והנגשת מידע. 
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 פה אחד.   בעד

 

 מינוי מיכל רוזנטל כנציגת ציבור.  –לקונסרבטוריון   :מר ניר טאקו

 

 הקונסרבטוריון. בוגרת   :מר ישראל גל

 

 פה אחד.   :מר ניר טאקו

 
הוחלט פה אחד לאשר את גב' מיכל רוזנטל כנציגת ציבור  :החלטה

 בקונסרבטוריון. 

 פה אחד.   בעד

 

ויש לנו פה אישור של חשבת אגף החינוך, גב' נטלי   :מר ניר טאקו

ה של יעקובי, באופן זמני, לחשבון הרשות של בית הספר האנתרופוסופי, עד קליטת

 מירי מזכירת בית הספר כעובדת הרשות.

 
 לא הבנתי כלום.     דובר:

 

לא, לא, לא. אנחנו כרגע מאשרים מישהי שתמלא מקום   :מר ישראל גל

 שאם תיקלט מזכירה, אז נאשר אותה. מי בעד? פה אחד. תודה רבה. 

 

של חשבת אגף החינוך, גב' נטלי יעקובי, הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

זמני, לחשבון הרשות של בית הספר באופן  032534372

האנתרופוסופי, עד קליטתה של מירי מזכירת בית הספר כעובדת 

 הרשות.

 פה אחד.   בעד

 

חודשים קבענו שישיבות מועצת העיר  4שאלה. לפני   :מיכלס גילמר 
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 יתנהלו ביום שני הראשון בחודש. עד היום לא קיימנו את זה. 

 

 

 

 יופי. תודה.   :מר ישראל גל

 

רגע, אני שואל אותך. מה הבעיה לשנות את ההחלטה   :מיכלס גילר מ

 ולהגיד שזה יהיה כל יום השני בחודש? 

 

לא, לא, לא, אין החלטה. ספק החוקים של פקודת   :מר ישראל גל

 1-העיריות, אני אענה לך בקצרה, קובע שישיבת מועצת עיר מן המניין, תהיה ב

 לא ביום הראשון של החודש.  לחודש או במחצית הראשונה של החודש,

 

 לא, אבל אנחנו קבענו. ממש לא נכון.   :מיכלס גילמר 

 

 יום שני הראשון לחודש.   גב' רות אלוש:

 

אתה טועה. ואני שואל אותך, מה אכפת לך לקבוע  –א'   :מיכלס גילמר 

 את זה? תבדוק את הפרוטוקול. 

 

 אני בודק.   :מר ישראל גל

 

 א לקבוע את זה בשני. למה ל  :מיכלס גילמר 

 

, שאתה יכול לקבוע 15-אבל תמיד זה היה, אם זה לפני ה  רון מלכה:מר 

 גם בשני. אין בעיה, יש פעמיים בחצי הראשון.

אין בעיה. אני מחקתי ביומן שלי כי הוא קבע שזה   :מיכלס גילמר 



 אונו-עיריית קרית

 11.2.19מיום  19/5ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 39 

 הראשון. 

 

.   :מר ישראל גל .  גיל, אם יש החלטה כזאת בפרוטוקול.

 

 אז תקבע את זה אוטומטית בשבוע השני.  :ס גילמיכלמר 

 

ישראל, אפשר לקבל תשובה לגבי הנושא של הנסיעה   גב' רות אלוש:

 סוף? ביקשנו לוחות זמנים של הנסיעה, עדיין לא קיבלנו. -לגרמניה סוף

 

 בישיבת המעוצה הקודמת קיבלתם.   :מר ניר טאקו

 

.   גב' רות אלוש: .  ועדת שקיפות.

 

 תעבירי לוועדת שקיפות.   :ילמיכלס גמר 

 
 

 !סיום הישיבה
 
 
 
 
 

______________ 
  יוסי קדוש

 העירייהמנכ"ל מ"מ 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
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 קובץ החלטות

הצעה לסדר: צילום ישיבות מועצת עיר, לבקשת חברת המועצה יעל  .2

 הרציקוביץ.

 

 הוחלט ברוב קולות לא לדון בהצעה.   החלטה:

,             (9)  בעד ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן

 ירון יעקובי, עמית עשהאל, משה דאלי, נירית בלייר. 

 

החלפת חברים בחברה הכלכלית לפיתוח קריית אונו: אלונה בומגרטן  .3

 מחליפה את דן רבין.

 

כלית לפיתוח הוחלט פה אחד לאשר החלפת חברים בחברה הכל החלטה:

 קריית אונו: אלונה בומגרטן מחליפה את דן רבין.

 פה אחד.    בעד

 

 אישור חברי ועדה למאבק בנגע הסמים: .4

 ירון יעקבי יו"ר

 משה דאלי חבר

 רותי אלוש חבר

 עידו ז'ולטי מנהל אגף רווחה

 נירה פרידמן מנהלת אגף חינוך

 ציפי רוזנבאום מנהלת בית ספר על יסודי

 קרן יפת ציבורנציג 

 חן ארד נציג ציבור

 

 הוחלט פה אחד לאשר חברי ועדה למאבק בנגע הסמים כדלקמן: החלטה:

 פה אחד.    בעד

 ירון יעקבי יו"ר

 משה דאלי חבר
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 רותי אלוש חבר

 עידו ז'ולטי מנהל אגף רווחה

 נירה פרידמן מנהלת אגף חינוך

 ציפי רוזנבאום מנהלת בית ספר על יסודי

 קרן יפת ציבורנציג 

 חן ארד נציג ציבור

 

 דן רבין מחליף את מוטי מורן. –אישור החלפת נציג ציבור במתנ"ס  .5

 

דן רבין מחליף  –הוחלט פה אחד לאשר החלפת נציג ציבור במתנ"ס  החלטה:

 את מוטי מורן.

 פה אחד.    בעד

 

 צור ז'טלני וטל עציוני כחברים בוועדה-אישור יו"ר מועצת הנוער  .6

 לקידום מעמד הילד.

 

צור ז'טלני וטל עציוני -הוחלט פה אחד לאשר יו"ר מועצת הנוער  החלטה:

 כחברים בוועדה לקידום מעמד הילד.

 פה אחד.    בעד

 

אישור החלפת נציגים בוועדה לבטיחות בדרכים, ישראל גל במקום קרן  .7

 יפת.

 

בדרכים, הוחלט פה אחד לאשר החלפת נציגים בוועדה לבטיחות  החלטה:

 ישראל גל במקום קרן יפת.

 פה אחד.    בעד

 

אישור השתתפות עבור מלגת נסיעה לספורטאי יובל נעים במסגרת  .8

 ₪.  1,500תחרות בינלאומית לג'ודו בספרד ע"ס 
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הוחלט פה אחד לאשר השתתפות עבור מלגת נסיעה לספורטאי יובל  החלטה:

 ₪.  1,500"ס נעים במסגרת תחרות בינלאומית לג'ודו בספרד ע

 פה אחד.    בעד

 

 אישור קריאת כיכר בדרך רפאל איתן ע"ש ציפורי מרדכי ז"ל. .9

 

הוחלט פה אחד לאשר קריאת כיכר בדרך רפאל איתן ע"ש ציפורי  החלטה:

 מרדכי ז"ל.

 פה אחד.    בעד

 

 אש"ח. 220אישור תב"ר גידור ברחבי העיר ע"ס  .10

 

 אש"ח. 220גידור ברחבי העיר ע"ס  הוחלט ברוב קולות לאשר תב"ר החלטה:

,             (12)  בעד ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן

ירון יעקובי, עמית עשהאל. גיל מיכלס, יעל הרציקוביץ, שי וידס, 

 נירית בלייר, משה דאלי. 

   (0)   נגד

 רות אלוש רייף.  (1) נמנע

 

 4דות חינוך וציבור ברובע אריאל שרון ע"ס אישור תב"ר תכנון מוס .11

 ₪. מליון 

 

 ₪. מליון  4אישור תב"ר תכנון מוסדות חינוך וציבור בצומת סביון ע"ס  .12

 

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר תכנון מוסדות חינוך וציבור ברובע  החלטה:

 ₪. מליון  4אריאל שרון ע"ס 

 פה אחד.    בעד
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תכנון מוסדות חינוך וציבור בצומת הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  החלטה:

 ₪.מליון  4סביון ע"ס 

 פה אחד.    בעד

 

 אש"ח. 200אישור תב"ר שיפוץ בית המתופפים / אולם ג'ודו ע"ס  .13

 

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר שיפוץ בית המתופפים / אולם ג'ודו ע"ס  החלטה:

 אש"ח. 200

 פה אחד   בעד

 

 שונות. .14

 

ר את גב' אורלי ארז כנציגת ציבור בוועדת הוחלט פה אחד לאש החלטה:

 שקיפות והנגשת מידע. 

 פה אחד.   בעד

 

הוחלט פה אחד לאשר את גב' מיכל רוזנטל כנציגת ציבור  החלטה:

 בקונסרבטוריון. 

 פה אחד.   בעד

 

הוחלט פה אחד לאשר של חשבת אגף החינוך, גב' נטלי יעקובי,  החלטה:

הספר  באופן זמני, לחשבון הרשות של בית 032534372

האנתרופוסופי, עד קליטתה של מירי מזכירת בית הספר כעובדת 

 הרשות.

 פה אחד.   בעד

 

 

 

 

 

 

 

______________ _______________ 
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 יוסי קדוש
 העירייהמנכ"ל מ"מ 

 ישראל גל
 ראש העירייה

 


