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 הוקרה למר דני רז.  .1

 

אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה. היום החלטנו   :מר ישראל גל

וסיפה, של העיר קריית אונו, דני רז, להזמין את מהנדס העיר האגדתי אנדה מ

לבוא ולקבל מגן מהעיר, ממועצת העיר, מראש העיר ומכל החברים. דני רז היה 

. 2004-ל 1994מהנדס העיר והוועדה המרחבית לתכנון ובנייה בזמנו. בין השנים 

לאחר שהוא בא ממקומות יותר גדולים מקרית אונו, מה שנקרא תל אביב, מחוז 

יודע את כל ההיסטוריה שלך. דני אחראי תל אביב, אמסט רדם. אתה רואה, אני 

שכונות מהמפוארות  של קריית ונו, והמפוארות בכלל של  3לתכנון בוא נאמר 

מזרח לכביש גהה, שבזכותם הביאו הרבה מאוד אנשים צעירים, הרבה מאוד 

י, אנשים טובים, עזרו לשגשוג ולביסוס של של קריית אונו בכל הרמות, גם החברת

גם הכלכלי וגם המעמד שאנחנו נמצאים בו ברמת החינוך. ודני, אני חושב שאנחנו 

חייבים לך הרבה. העבודה שלך בהחלט הייתה מקצועית. והדבר הכי חשוב, שמי 

שהכיר את דני, לא הרבה אנשים פה, אבל אנחנו מכירים חלק, דני תמיד היה נעים 

ומנסה לפתור את הבעיות גם. בעיה ת, ונגיש לאנשים, ומקבל אותם בסבר פנים יפו

אצלו, אם זה היה נאמר לו, אז הוא היה יושב בחשיבה ביחד איך אנחנו כן עושים 

את הדבר הזה, אולי בדרך אחרת, אולי בדרך כזאת, ואני חושב שבעניין הזה 

דווקא, לפחות עליי הייתה לך השפעה רבה בתקופה הקצרה שאני הייתי איתך, 

ר את כל הדברים, אם לא בדרך הזאת, בדרך אחרת. אבל לראות איך אפשר לפתו

בסופו של דבר להגיע לשביעות רצון כמעט מלאה, ותמיד בנעימות ובשקט, ובאהבת 

האדם ובהקשבה. ואני רוצה להגיד לך תודה רבה על כל מה שעשית בעיר באמת, לך 

ולמשפחה הנהדרת שלך, לאישה, לשרון המהנדסת. וזהו, אם יש מישהו שרוצה 

 - טוב. ואם לא -להגיד איזו מילה, שהכיר, כי לא כולם הכירו פה, רובם חדשים 

 אני מזמין אותך, דני. אלון רום, אתה מכיר. 

 

באמת זה לעונג לי ולכבוד לי, ובאמת אני חושב שראש   :עו"ד אלון רום
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העיר אמר נכון, נועם הליכות, השקט הנפשי, הדרך החיובית, השכל הטוב, תמיד 

וע רב, והרבה דברים שקרו פה בעיר והתפתחו, אני מכיר מלפני הרבה היה לסי

 מאוד תודה, וגם על החברות האישית. -שנים, היו בזכותך ומאוד

 )מדברים ביחד( 

 דני בבקשה.   :מר ישראל גל

 

קודם כל תודה רבה לכם. אני מוכרח להגיד לכם שבסופו    מר דני רז:

הרבה עבודות, נהניתי מאוד לעבוד פה. של דבר מכל העבודות שעשיתי, ועשיתי 

בקריית אונו יש אנשים באמת רציניים, לא רק במועצה, לא רק בעירייה. אתם 

 עירייה כבר? 

 

 גם כשאתה היית.   :מר ישראל גל

 

גם כשאני הייתי. אז אני חושב שקרית אונו  נתברכה    מר דני רז:

ותמשיכו ל כל מיני יזמים. בהנהגה טובה שיודעת לקדם את העיר, ולא ליפול בפח ש

 ככה. 

 

 תודה רבה, דני.   :מר ישראל גל

 

 כל הכבוד.  עו"ד אלונה בומגרטן:

 

 טוב, זהו. תודה רבה לכולם.   :מר ישראל גל

 

עתיד לוי אשכול, על פי בקשת חברי המועצה ליאת ארבל,  -א' 9סעיף  .2

 גל מיכלס, אתי כהן, איילת דן, יהודה מעיין ואיציק ציזר.

 

 א', כן, ציזר. 9סעיף   :מר ישראל גל
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אפשר רק שאלה לא לפרוטוקול בקשר לאדון? לא   :איציק ציזרמר 

 לפרוטוקול. 

 

 תעצור את ההקלטה.   :מר ישראל גל

 

 *** ההקלטה הופסקה לבקשת ראש העיר ***

 

הנושא זה עתיד רחוב לוי אשכול. ישראל, אנחנו ביקשנו   :איציק ציזרמר 

 ו יראה לנו את כל מה שקשור לרחוב ולנת"צים. יש כוונה כזאת? אם אפשר שמישה

 

 קראתי את הצעת ההחלטה שלך. דבר.   :מר ישראל גל

 

 לא, שאלתי אם יש כוונה.  :איציק ציזרמר 

 

יש לנו כוונה מאוד רצינית. אנחנו מתייחסים לכל דבר   :מר ישראל גל

 ברצינות. 

 

ו הולך להציג לנו את המפות אני רק שאלתי אם מישה  :איציק ציזרמר 

 והנתיבים.  

 

 לא.   :מר ישראל גל

 

אז אין ספק שזה רצינות, בסדר. אז אני אתחיל קצת,   :איציק ציזרמר 

אחרי שלא רוצים להציג לנו פעם שלישית את הנתיבים, וגם לא את בדיקות 

דברים לפני שאני מקריא את מה שאנחנו  2התחבורה, אז אני רוצה לדבר על 

מתמטיקה. להזכירכם, אנחנו לפני שנתיים  -השקיפות, השני  -עים. אחד מצי
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אישרנו על נת"צים גם ברחוב לוי אשכול וגם ברחוב דורי. אם שמתם לב, לאחרונה 

התחילו לעבוד בדורי, ואני מברך על זה. רק בואו אני אזכיר לכם קצת על הנת"צים 

מיליון שח,  70אמור לעלות  האלו, כדי שתבינו איך הגענו הלום. כביש דורי היה

, אמרנו אין כסף ולא עשו. בקדנציה 30%קדנציות וביקשו מאיתנו  2לפני  וכשבאו

מיליון שח ונעשה. אמרנו אין  15, זאת אומרת, תביאו 15%, 85%הקודמת אמרו 

כסף. ואז ישראל הצליח במשרד התחבורה, לא רק לקבל את הכביש הזה חינם, גם 

 ח. מיליון ש 21נקבל עוד 

 

לא, לא, תדייק. קיבלתי את הכביש הזה חינם.פ חוץ   :מר ישראל גל

זה בשבילנו  מיליון שח 21-מזה, קיבלנו עוד... לנת"צים זה בנפרד. שלא תתבלבל. ה

מיליון  75מיליון שח זה לנת"צים, ועוד  116ומשהו מיליון שח,  100לפרויקטים. 

 שח שזה על הכביש ע לזה. 

 

אני אחזור על מה שאמרתי כי לא טעיתי. רק הוספת  אז  :איציק ציזרמר 

כביש דורי קיבלנו כמו שאתה אומר חינם, לא לי עוד דבר אחד שלא ידעתי. את 

מיליון שח, וקיבלנו את  21מיליון שח, קיבלנו עוד  10-15היינו צריכים לשלם עליו 

מיליון  21הנת"צים שאתה קורא שקיבלנו, ואני טוען שזה רע מאוד. אם אני מחבר 

ו נראה אחלה עסקה. ראש העיר מיליון שח. על פני 36, תזכרו את המספר 15-ל

הקודם לא הצליח לעשות את הכביש וגם לא שילם כסף. וראש העיר הזה עושה את 

נתיבים מהכביש  2הכביש ועוד מקבל כסף. אבל מה, מכרת אותנו, ישראל. מכרת 

והם עכשיו עושים נת"צים.  נתיבים בלוי אשכול ומשרד התחבורה. 2-בדורי, ו

הכבישים שלהם, הם יעבירו שם איזה אוטובוסים שהם רוצים, כמה שהם רוצים, 

נתיבים מכל דרך. זאת אומרת, הפרטיים  2קיבלנו כסף אבל איבדנו  -ואנחנו נגיד 

, והנת"צים, כל התחבורה הציבורית בבקעת אונו, יעברו 2יסעו רק באחד מתוך 

ב לרגע שלהביא כסף ומשרד התחבורה הוא טמבל, אז דרך שם. אז אם אתה חוש

מיליון שח  15-נתיבים מאיתנו ב 4כבישים,  4הוא באמת לא טמבל. כי הוא קנה פה 

ורק הולך לאאורה ומקבל את  36. עכשיו אם היית לוקח את הסכום הזה 21ועוד 
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ה מיליון שח לבית ספר רימונים. אבל מ 4ועוד , היה לך גם את הסכום הזה 40-ה

לעשות, שכחת לעשות את זה. ולגבי השקיפות, להזכירכם, שאנחנו אישרנו את 

תמת במשרד התחבורה. ולכן, אנחנו הנת"צים האלו, אחרי שאתה כבר התחייבת וח

אנשים, ולא מצליחים להבין איך ייראה רחוב לוי אשכול.   7מנסים להבין, אנחנו 

התחדשות עירונית. סך הכל  פרויקטים של 10ברחוב לוי אשכול אמורים להיבנות 

יחידות דיור נוספות, בערך  3,500מגדלים.  77, זה 80מגדלים. טעות, זה לא  77

מכוניות של דיירים נוספים על ציר לוי  5,000תושבים חדשים, ובערך עוד  12,000

. זאת אומרת, עוד 13מגדלים רק  77-אשכול. מי שלא יודע, עד עכשיו נבנו מתוך ה

פעמים, מה שנבנה, ייבנה. מעולם לא הוצגו במועצת העיר הזאת  5פעמים או  6

בדיקות תחבורתיות על כל הרחוב הזה. לא מה המצב שלו היום ולא מה המצב שלו. 

 10-ו 8פרויקטים על הרחוב,  6פרויקטים מהרחוב,  4פרויקטים מהרחוב,  2יהיו 

משרד פרויקטים על הרחוב. אף אחד לא מציג לנו את זה. אתה התחייבת ל

נתיבים בכל צד, נתיב אחד מכל צד יהיה נת"צ. מאות  2התחבורה שמתוך 

אוטובוסים יחצו את העיר ברחוב הזה. אף אחד מחברי המועצה מהאופוזיציה 

שנים באופוזיציה, וגם מאנשי הקואליציה שהצטרפו  4.5ההיסטוריה, ואנחנו כבר 

הם יעברו, איפה יהיו  אלינו, לא ראו לעולם את הנת"צים האלה. לא יודעים היכן

במרכז הכביש בצד הכביש, מה יהיה עם כל הכיכרות הקיימות, יהפכו הנתיבים 

לרמזורים, לא יהפכו לרמזורים, יסגרו את פסי ההפרדה באמצע. מה יקרה לחניות 

הנתיבים הקיימים או  2-היום בלוי אשכול. האם הנת"צים האלה יהיו חלק מ

, מה תהיה ההשפעה על הירות ברחובלת משיהיה נתיב שלישי. האם תהיה הגב

השכונות מסביב בעקבות הנת"צים. כלום. אף אחד לא ראה כלום. אתם הצבעתם 

בעד הנת"צים, אני לא. אף אחד מאיתנו גם לא ראה בדיקות או היערכות של רעש, 

של זיהום אוויר, ושל פתרונות אקוסטיים לאנשים שחיים היום בלוי אשכול, ולעוד 

לכם שהוועדה המחוזית, אני מבין ירון שזה ו בלוי אשכול. אני אזכיר שיחי 3,500

 לא מעניין אתכם, לפחות אל תפריעו לי. 

 

אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה על תחבורה ציבורית.   :מר יעקובי ירון
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.. תחבורה ציבורית, אני מצביע בעד. אני אגיד לך שמאוד מעניין אותי.  כל מה ש.

ן, אז אני מראה לך שזה מעניין. זה מרתיח אותי שאתה אתה אמרת שלא מעניי

 .  מעניין אותי יותר ממה שאתה חושב. אומר 'לא מעניין'

 

הוא לא אמר שלא מעניין אותו, הוא אמר הוא לא מבין.   :מר ישראל גל

נגיד שהוא לא מבין למה צריך תחבורה ציבורית בעיר.   בוא 

 

 ים, שזה מיועד לכלל הציבור. שיש דברים כל כך אקוטי  :מר יעקובי ירון

 

 אבל למה אתה עכועס?   :מיכלס גילמר 

 

מאוד כועס. כי אני בניגוד אליכם כן משתמש בתחבורה   :מר יעקובי ירון

יודע כמה.  ציבורית, ואני 

 

 הוא לא מבין למה אתה נוסע בתחבורה ציבורית.   :מר ישראל גל

 

 אם זה מעניין אותך.  ירון 6אני אחזור. אני בסעיף   :איציק ציזרמר 

 

.   :מר יעקובי ירון  זה מאוד מעניין

 

אף לא אחד מאיתנו, לא ראה לא בדיקות ולא הערכה של   :איציק ציזרמר 

וזיהום אוויר, וגם לא פתרונות למיגון אקוסטי. אני אזכיר לכם, שהוועדה  רעש 

ש המחוזית שדנה בנושא השקד, אמרה שיהיו פתרונות אקוסטיים ופתרונות רע

לבניינים החדשים. היא גם חייבה את זה. אבל אף אחד לא חשב מה יהיה על כל 

הבניינים הישנים שנמצאים היום בלוי אשכול. מי להם פותר את הרעש ואת זיהום 

האוויר? אף אחד. אבל מעניין אתכם תחבורה ציבורית וזה בסדר גמור. אף לא אחד 

ית, על פתרונו החנייה שם, על מאיתנו קיבל מידע על המסחר הצפוי בגדה המזרח
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ה ברח' לוי אשכול. אנחנו גם לא מבינים איך אפשר תברואה, ועל פריקה וטעינ

פרויקטים ברח' אחד. אף אחד מאיתנו גם לא קיבל דיווח על  10לבנות בו זמנית 

מספר מקומות החנייה שיהיו לאורך הבנייה ברחוב, לאותם האנשים שיבואו 

. רחוב שאתם מספרים  למסחר, לבתי הספר, לרחוב עם שבילי האופניים, ל..

שאנשים הסתובבו יד ביד עם עגלות טיולים, ויטיילו לאורך הרחוב, שיהיה כולו 

מוצל ומואר. אף אחד לא הראה לנו שבאמת יהיו מקומות חנייה. אף אחד גם לא 

הראה לנו פתרונות בטיחותיים להולכי הרגל. חוצים את הרחוב ובמיוחד הילדים. 

אם הרחוב הזה הופך להיות רחוב עם נת"צים, שיטוסו בו אוטובוסים, מישהו  הרי

לתת את הדעת איך פותרים שאף ילד לא יקפוץ. האם יהיו פסי הפרדה עם צריך 

גדרות, האם לא יהיו, האם יהיו גשרים להולכי רגל מעל לרח' הסואן. האם יהיה 

ערב, ולכיוון החטיבה גשר לכיוון החטיבות הקיימות, מהצד, מי שבא ממזרח למ

החדשה ממערב למזרח. האם יהיה גשר לכיוון הספורטק, הקאנטרי והצופים, או 

שכולם יצטרכו לחצות את כל הנתיבים, כולל האוטובוסים. האם בציר לוי אשכול 

אלכסנדרוני, להזכירכם, מי שלא יודע איפה זה אלכסנדרוני, זה ההמשך של לוי 

רמזורים ואפס  15ק"מ שמדדתי, יהיו  3.7, ק"מ 4-אשכול, שביחד זה פחות מ

ייבנו עד  כיכרות? האם זו הכוונה לעשות בציר הזה? אנחנו לא יודעים. האם 

שבילי אופניים מסודרים בכל הרחובות המובילים למוסדות החינוך?  2018ספטמבר 

גם לא ראינו. בכוונת העיריה להפוך את המרב"ד בבר יהודה לחטיבה שלישית 

. אנחנו כבר אמרנו בעבר, או 2018ח, כמו שאתם יודעים בספטמבר בעיר, שתיפת

חלקנו כבר אמרנו בעבר, שלדעתנו המקום הזה לא מתאים לחטיבה או יותר 

מתאים לבית ספר יסודי, ואנחנו בעצם שואלים האם נלקח בחשבון כל הנושא 

א בכוונת העירייה שמענו, אנחנו להתחבורתי והבטיחותי למעבר לחטיבה החדשה. 

יודעים, כי גם זה לא עבר פה במועצת העיר, שיש כוונה לבנות איזשהו בית ספר 

יסודי קטן, אולי בש"י עגנון, אולי על מד"א שמענו, אנחנו לא יודעים. גם על זה לא 

ל כל נושא התחבורה והבטיחות בדרך היה דיון במועצת העיר. וגם זה ישפיע ע

. אחרי שנתיים שמדברים על נת"צים, לאותו בית ספר. אנחנו ביקשנו בקשה פשוטה

אחרי שמתחילים עכשיו לבנות את דרך דורי, אחרי שכבר אנחנו מעלים את נושא 
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לוי אשכול פעם שלישית, כל פעם בהיבט אחר, כתבנו שאנחנו מבקשים דבר פשוט. 

אנחנו מבקשים שיתקיים בישיבת המועצה הקרובה דיון תחבורתי בעיקרו. בנוסף, 

ם הנ"ל, מה שהקראתי, לעניין עתיד רח' לוי אשכול, עם כל גורמי דיון על הנושאי

יוצג  המקצוע, ועם כל התכניות והבדיקות שנעשו עד כה. אנחנו מבקשים שהכל 

בבקשה לחברי המועצה. אז ראש העיר כבר הודיע בתחילת דבריי שהוא לא מתכוון 

"צים. אבל לא להציג לנו. זאת אומרת, מדברים פה על שקיפות ועל רחובות ועל נת

מראים לנו אותם, יכול להיות שזה באמת הדבר הכי טוב, ירון. אבל אחד מאיתנו 

לא ראה, אולי אתה ראית, אנחנו לא ראינו. כל בקשותיי, וזו פעם שלישית, לא 

, הצעת ההחלטה שלנו היא כדלהלן. אנחנו חשבנו הראו לנו. ולכן, בלית ברירה

 שיהיה פה דיון. 

 

 דברים. 2לפני שאתה מקריא את הצעת ההחלטה יש לי   גב' ארבל ליאת:

 

אנחנו קיווינו שיהיה דיון, וכדי שיראו לנו דברים, ויכול   :איציק ציזרמר 

להיות שיש פה בדיקות תחבורתיות שאנחנו לא יודעים ולא מכירים. ומי שיראה 

ויגידו לנו אם זה במרכז הכביש או זה בצד הכביש, אבל אתם  לא לנו את הנת"צים, 

רוצים להראות לנו, אז הצעת ההחלטה שלהו איה די פשוטה. מועצת העיר מבקשת 

 -יום לנושאים הבאים. אחד  60מהגורמים המקצועיים הצגת פתרונות למועצה תוך 

בדיקת הצורך לנתיבי התחבורה הציבורית על ידי מומחים בתחום. אם אכן קיים 

יכן למקם את נתיבי הנת"צ בלוי צורך, אז נא להציג לנו במועצת העיר תוך הצעה ה

ן  אשכול, והצגת השפעת בניית הנתיבים על השכונות סביב. זאת אומרת, אם אי

אם יש צורך, שיגידו איפה למקם את הנתיבים באמצע או  צורך, שיגידו שאין צורך.

הצגת כל הפתרונות הבטיחותיים  -בצד, ומה ההשפעה על השכונות סביב. שנית 

הצגת הערכות רעש וזיהום  -חוב מזרחה ומערבה. שלוש לתלמידים וחציית הר

אוויר והצגת פתרונות מיגון מתאים לכל תושבי הרחוב, לא רק לאלו שמקבלים 

הצגת כל מבני החינוך בעיר, התומכים בתוספת הדיור  -דירות חדשות. ארבע 

שצפויה כנגזרת מהתחדשות עירונית ברח' לוי אשכול. רק נעשה חשבון, אם 
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יח"ד, בוא נאמר כבר שהתווספו, מצלאווי כבר בנוי, התווספו  3,500עד  מתווספים

יודעים, בערך כל 2,500מעל  דירות זה כיתה בשכבה. אז בערך  350. כפי שאתם 

שכבות גיל עם גנים, צריכים משהו  12כיתות בשכבה, כפול  8, זה משהו כמו 2,500

גנים או לימוד, רק לתוספת הזאת. אם ק 100כמו  , אז רק 10%-צת הפרזתי בכיתות 

 , אנחנו מבקשים לראות את זה. 80-90

 

ציזר, לפני מספר שבועות, באחת הישיבות, התייחסת   רון מלכה:מר 

בתכנית המתאר למוסדות החינוך. ואמרת שדווקא שם נחה דעתך שיש. אתה 

 בעצמך אמרת. 

 

 לא, לא, לא.   :איציק ציזרמר 

 

 ו אומר לא נמסר לך? אז עכשיו אתה כאיל  רון מלכה:מר 

 

אני אגיד לך בדיוק מה אמרתי. אמרי שלצערי, רק   :איציק ציזרמר 

בנושא מוסדות החינוך, עשו בדיוק את המתאר שהראו לנו, אולי משהו ש... ולא 

נגעו במבנה ציבור אחרים, זה מה שאמרתי. ואמרתי גם שאני לא בדקתי ואני לא 

ו שפה יהיה בית ספר, פה יהיה בית ספר, ידוע, ואני מקווה מאוד שמה שעשו והרא

 זה מספיק. עכשיו אני מדבר על לוי אשכול. 

 

לא, אבל תכנית המתאר לקחה בחשבון את הגידול בלוי   רון מלכה:מר 

 אשכול. 

 

.   :איציק ציזרמר   נכון

 

נכון. אז אם אתה אומר שנחה דעתך עם מוסדות חינוך,   רון מלכה:מר 

 שוב? אז למה אתה שואל את זה 
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אז אני אגיד לך בדיוק. כי אני חושב שבלוי אשכול, אם   :איציק ציזרמר 

תיקח את התכנית הזאת שאין לה לו"ז ואין לה כלום, מה שאני ראיתי לפחות, חוץ 

ממבנה בש"י עגנון,ושמעתי שמועה שבמד"א רוצים לעשות, לא יודע אם זה נכון, 

שטח אחר שצריכים לעשות בו בית ובבר יהודה, אני לא מכיר על לוי אשכול שום 

ספר. ואני לא רואה באמת, יכול להיות שיש פתרון. ואם תגידי לי 'בדקנו, הנה 

הפתרונות', תודה רבה, הכל בסדר. הבעיה שלא מראים לנו את הנתיבים, לא 

מראים את הפתרונות, לא מדברים איתנו על הרעש, לא מדברים איתנו על הרעש, 

ורה, ורוצים שאנחנו גם נצביע ונגיד שהנת"צים טובים. לא מדברים בבדיקות תחב

 . .. איך אפשר לעשות את זה בכלל. עכשיו גם את הציבור זה מעניין. רוצה להבין, 

בלוי אשכול, יכול להיות שהכל יהיה טוב. אני לא אמרתי שלא יהיה טוב. וכל מה 

 ו. שהצעת ההחלטה שלנו גם מבקשת, תראו לנו בחייאת רבקום, רק תראו לנ

 

נגד.   :נפתלי כהןמר   גם אם זה יהיה טוב, אתה תצביע 

 

.   :איציק ציזרמר  מה אתה אומר? אז יש לי גם תשובה בשבילך, נפתלי

שנים. בממוצע יש  4.5בוא תראה, גם אתה חלש במתמטיקה. אנחנו הולכם לסגור 

בכל . 50ישיבות, לדעתי כבר היו מעל  45, היו 4.5ישיבות מועצה בשנה, כפול  10

אם החלטות.  300-ל 250החלטות. זאת אומרת, היו פה בין  8ישיבה יש לפחות 

'כן' לפחות ל 300תבדוק, תראה שאני מתוך  את, על כל . לעומת ז200-הצבעתי 

שנים, אפילו פעם אחת אתה נפתלי לא  4.5ההחלטות שהאופוזיציה הביאה במשך 

מיד אצביע נגד, כי אתה הצבעת בעד. אז אל תקשקש, ואל תגיד את המשפט שאני ת

נגד, אתה וחבריך, תודה.   תמיד מצביע 

 

.   :נפתלי כהןמר  .  הייתי שמח.

 

 לא, לא, לא. תלמד מתמטיקה, זה בסדר.   :איציק ציזרמר 
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 הוא תיכף יתפרע, אל תיתן לו להתפרע.   :מר ישראל גל

 

לא, לא, סליחה, רגע. הייתי שמח מאוד שהיתה לך   :נפתלי כהןמר 

 דיבור, שתכבד אותך. תרבות

 

 הבראת, חזרת לסורך?   :איציק ציזרמר 

 

גם את ירון כבר הוצאת מהכלים, מה נשאר? את הכי   :נפתלי כהןמר 

 רגוע במועצה. 

 

קודם כל, מה שאני יודעת, אני רוצה לחדד כמה דברים.   גב' ארבל ליאת:

א מצליחה החלק של שביני אופניים של מהיר לעיר, מתקדם די מהר. אז אני ל

, אם כבר יש כזאת התקדמות בתכנית של מהיר לעיר, למה באמת אנחנו לא להבין

יודעים אם הנת"צ יהיה בצד ימין או בצד שמאל, כי אני מבינה שמהאמצע ירדנו 

 ובצדק רב. אז לפחות תספרו לנו, אבל לפחות תספרו לנו, גם אם אתם לא רוצים. 

 

בצד. כשאומרים נת"צ צד  ן, צד ימיבאמצע צד שמאל  :מר ישראל גל

 שמאל, זה באמצע. 

 

 יש כזה דבר בישראל?   :איציק ציזרמר 

 

 יש גם באמצע וגם בצד.   :מר ישראל גל

 

 לא, לא, שיש נתיב אחד ככה ונתיב אחד ככה. כבר קיים?   :איציק ציזרמר 

 

לא. יש נת"צים שהם בצד ימין, ויש נת"צים שהם   :מר ישראל גל
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י  הסוגים האלה. כן, הלאה.  2שראל קיימים באמצע. במדינת 

 

 אה, לא אמרת מה יקרה בלוי אשכול?   :איציק ציזרמר 

 

 אני לא אמרתי.   :מר ישראל גל

 

 אה, סליחה. לא הבנתי אותך.   :איציק ציזרמר 

 

להבנתי, אמורים לסגור את העניין של נת"צ צידי, אבל   גב' ארבל ליאת:

ני כן יודעת ששבילי האופניים מתקדמים. אז אני אני לא יודעת איפה זה עומד. א

מניחה שגם ההחלטה הזאת נפלה, אז יהיה נחמד לשתף אותנו, זה דבר אחד. הדבר 

שכללה גם חוות דעת הנדסית על השני, זה שבמרץ שלחו מכתב, קבוצה של הורים, 

  -דרכי גישות לחטיבה החדשה. זה היה אחרי שהמפקחת שיטאי

 

 ת המחוז. מנהל  רון מלכה:מר 

 

כן, כן. הוציאה להם מכתב ואמרה שיש לה התחייבות   גב' ארבל ליאת:

של ראש העיר, שידאגו לבטיחות הילדים. מעבר לזה שההורים לא קיבלו שום 

התייחסות למכת בממרץ, גם לנו לא הוצג איזה פתרונות אתם מתכוונים ליישם 

דמים, לא ברור לי גם כדי להבטיח את הביטחון של הילדים. אנחנו אוטוטו מתק

הנקודות שאני  2למה ההורים לא קיבלו התייחסות. זה בהיבט של לוי אשכול. אלה 

 מבקשת לחדד. 

 

כן. עוד שאלות? טוב, אז אני, מאחר ודיברו בנושאים   :מר ישראל גל

, ואני אתייחס לכל, ואנחנו נציג את -רחבים, אז אני גם חייב קצת לפתוח את ה

אני ציזר ממש מתנצל שאתם לא הבנתם. אני יודע שלא  הצעת ההחלטה שלנו.

הבנתם בתחילת הקדנציה למה צריכים להוציא את המסוף מגני הילדים, מעבר 
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הירדן, למה הורדנו את הפסל בכיכר, הפסל המכוער, למה הורדנו את כיכר 

הפקקים, למה בנינו את מגדל המשרדים בקניון שהיינו צריכים לבנות אותו בשביל 

ר את התעסוקה, למה הרחבנו את הקניון, איך בכלל סגרנו את זה שימשיכו להגבי

בתי הקולנוע, ולמה צריך לפתוח את שוק האיכרים, ואני אראה לכם עוד הרבה 

מאוד דברים שלא הבנתם למה צריך לעשות, כמו שאתם גם עכשיו לא מבינים למה 

יכים גם נת"צים וגם צריך נת"צים ותחבורה ציבורית. וירון, אתה צודק, אנחנו צר

תחבורה ציבורית וכדומה. ואם אנחנו מדברים כבר על דרך לוי אשכול שאנחנו 

מדברים, אז אני רוצה לבשר לכם, קודם כל באנו עכשיו מהנחת אבן הפינה של 

, פרויקט אוממי. שזה היה תענוג לראות את חברת הבנייה השנייה בגודלה בעולם

כמות גדולה מאוד של סינים. פרויקט מרשים. שהיא גם באה לבנות פה בארץ, ועם 

היו מיטב הצמרת הכלכלית, ואני מקווה מאוד שהוא יצא לדרך. אבל יחד עם זאת, 

בשורות טובות לבשר לכם גם. על דרך לוי אשכול, פרויקט לוי אשכול  2יש לי 

דרום. שהוא הראשון בארץ שעשו בו את שינוי נתיבי שדות התעופה, והגבהנו את 

קומות באישור מיוחד, והראשונים במדינת ישראל, עבר  20ם שם לגובה של המגדלי

יח"ד משהו כזה  750ללא התנגדויות. לראשונה בקרית אונו, פרויקט של כמעט 

ומשהו יח"ד, עובר במרכז העיר, ללא התנגדויות. כי  700למיטב זכרוני, לא זוכר, 

 ל. אני חושב שאנשים ראו בזה הזדמנות. פספסתם, אני מתנצ

 

 אולי לא היה פרסום, לא היו מספיק מודעות.   גב' איילת דן:

 

 פספסתם. אז עבר ללא התנגדויות.   :מר ישראל גל

 

 לא, אם לא היו התנגדויות, אולי לא היה פרסום.   גב' איילת דן:

 )מדברים ביחד( 

 

ואני רוצה לבשר לכם על עוד דבר, שבשעה טובה פרויקט   :מר ישראל גל

והטפסים בר גמר למעשה את כל הסיכומים עם עיריית קרית אונו. הרקפת והצ
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עוברים לוועדה מחוזית להתקדמות, ואפילו סיפור החנייה עם כתב ההתחייבות 

מקומות חנייה, קיבלנו מהם כתב התחייבות  147שהם היו צריכים לתת לנו כנגד 

חילופי  כמו שצריך, ובא לציון גואל. כל מקומות החנייה שאנחנו נוריד בגין

הקרקעות, אם אתם זוכרים, הם יממנו אותם כמקומות חדשים. ואני שמח לבשר 

נוכל לחדש את התשתיות, נוכל להרחיב את  -לכם, שבזכות הפרויקטים האלה, א' 

הכבישים, נוכל להרחיב את לוי אשכול, נוכל לעשות את כל מסלולי האופניים גם 

מושים, שיהיה גם מסחר ברחוב, בשלבים, את כל מסלולי ההליכה, עם עירוב שי

שיהיה רחוב שוקק, שאנשים ירדו למטה, יוכלו לפגוש אחד את השני. אני היום 

פוגש את האנשים והם מאושרים ואומרים 'יואו, מתי ארקפה ייפתח ומתי ייפתח 

שוק האיכרים, ומתי ייפתח כבר קפה גן סיפור, והם רוצים שבעיר שלנו יהיה גם 

רחוב הזה יפותח. אני שמח שים למטה, וכך אנחנו נוהגים, והבינוי, גם ייפגשו אנ

השכונות האלה רצות קדימה, והלוואי  2לבשר לכם בהזדמנות זאת שעל לוי אשכול 

שאנחנו נראה אותם בשנים הקרובות מתחדשות עם הרחוב עצמו. לעצם עניין 

 הנת"צים, אני אענה בקצרה, ובכלל לעצם עניינים אנשי המקצוע בכלל. אנשי

המקצוע עובדים על כל התכניות הלאה. זה מיטב אנשי המקצוע. מיטב אנשי 

המקצוע עובדים על כל התכניות האלה באשר הם. בנושא הנת"צים אין עדיין 

הסכמה, יש את עמדת המשטרה, יש את עמדת משרד התחבורה, ואנחנו, האנשים 

ם אותו ואיך שלנו בוחנים את כל המאבקים לגבי המיקום של הנת"צ, איך מסיימי

גומרים אותו. זה הכל. המתכננים האחרים, המהנדסים, כולם עובדים ושוקדים על 

עבודתם. אני חושב שמדובר באנשי מקצוע. אני לא חושב שצריכים להיכנס לכל 

עוד הדברים האלה, איך אנשי המקצוע עובדים, איך הם משרטטים וכדומה. מה 

ם כאלה, צריך לעבור את הוועדה רישמה שדרוש היתר, כמו סלילת כבישים ודב

לתכנון ובנייה. אין צורך של מועצת העיר, אם ישנו שינוי בצמתים או אם עושים 

שינויים מבניים ודמוגרפיים אחרים, אז הוא צריך לעבור לוועדה לתכנון ובנייה. 

אבל אתם יודעים מה, אפילו אנחנו כאן, אין לנו שום בעיה, ואנחנו באים ואומרים 

יועצים. דרך אגב, יש לכם, אנח נו לא רוצים להפוך את הסיפור הזה, ולא להביא 

נגיד ליועצי המשטרה לבוא למועצת העיר, הם  יועצים שלא יסכימו לבוא. אם 
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 , יצחקו עלינו, או ליועצי משרד התחבורה לבוא למועצת העיר ולעשות בהם לינצ'

 הם יצחקו. 

 

 אבל מה עמדת קרית אונו?   :מיכלס גילמר 

 

אני אומר לך, עמדת עיריית אונו מובהקת. נת"צים,   :ישראל גלמר 

תחבורה ציבורית, פיתוח כבישים, שבילי אופניים, שבילי הליכה, בפירוש כן כמה 

שיותר לרווחת הציבור וכמה שיותר אפשר להרחיב את לוי אשכול, נרחיב אותו לכל 

עת פרטים, מאחר אורכו. אבל בכל זאת, ישלי הצעה. מאחר ואתם כל כך רוצים לד

והתכניות האלה, היועצים יעבדו עליהם במהלך השנים הקרובות. אנחנו ננחה את 

כל היועצים שלנו להכין את התכניות עד כמה שניתן. יכול להיות שחלק לא יהיו 

 . יום, אתם  90ואפילו מה שיש להם בינתיים, תוך ניתנים, כי אנחנו יודעים ש..

ה שרוצה, אנחנו נזמין אותם לפה יומיים שיישבו תשבו עם היועצים. כל חבר מועצ

פה. היועצים שלנו לפחות, היועצים האחרים אנחנו נצטרך לבקש מהם שהם יבואו, 

ותוכלו להיפגש איתם, תוכלו לראות את התכניות, תוכלו לשאול אותם שאלות. לא 

 צריכים לעשות סימפוזיון וגרדום פוליטי וגמרנו. הרי אף אחד פה סביב השולחן

יועץ נגישות, הוא לא  הזה הוא לא מהנדס תחבורה, הוא לא יועץ בטיחות, הוא לא 

 יועץ תנועה. אז אני אומר. אבל אם תרצו את זה, זאת הצעתנו. 

 

אני מבקש שזה יהיה אחר הצהריים, כדי  -אני אשמח,  גב' ארבל ליאת:

 שאני גם אוכל לבוא. 

 

. זו בקשתנו, ולא לעצור אנחנו נשתדל יומיים שיישבו פה  :מר ישראל גל

 שום דבר. שיחכו לכם, כי אתם חברי המועצה. 

 

אבל למה אי אפשר להציג את זה לחברי המועצה? אתה   גב' אתי כהן:

בסופו של דבר לא צריך להביא לפה לא את איש המשטרה ולא את האיש המהנדס. 
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 אתה צריך להביא את אותם יועצים שאתה אומר. 

 

מאוד -ובן מבינים הכל. ההבנה שלי היא מאודאתם כמ  :מר ישראל גל

נמוכה. אני לא מכיר את כל הדברים ואת כל הנתונים ואת הסטטיסטיקות. שלך 

אבל אני אומר, יחד עם זאת, אני לא רואה שזה צריך להיות, אני לא כן, לא שלי. 

מכיר דרך אגב שזה נעשה במקומות אחרים, את כל הפולמוסים האלה שרוצים 

פרופגנדה. אבל יחד עם זאת, אנחנו נותנים לכם, בגלל שאתם יכולים לעשות מזה 

גם להתווכח איתם בלי שאנחנו נפריע לכם בעגה המקצועית הגבוהה ביותר, כן? את 

האפשרות להיפגש איתם ולראות מה שיש להם עד אז. מה שכן, ומה שלא. בלי 

הפוליטיקה. אנחנו לעשות פרופגנדה על אנשי מקצוע שהם לא קשורים לעניין של 

לא עוסקים בפוליטיקה, אנחנו עוסקים בתכנון ובמיטב השכונות. זה הכל. כן, 

 ציזר, בבקשה. 

 

לפני שאנחנו, אני כבר לא יודע מה להגיד, אנחנו   :איציק ציזרמר 

. אתה ₪200, מיליון  200מתעסקים בפוליטיקה. אנחנו מתעסקים בפרויקט של 

מה רצינו? שמישהו יציג את ₪, מיליון  200. 21ועוד , 116, ועוד 75ספרת באצבעות 

הפרויקט, יראה את הנתיבים, יראה בטיחות, ידבר על החינוך, חצי שעה, חצי שעה, 

חצי שעה. שעתיים זה נגמר. אז מה אתה אומר? אני לא רוצה לעשות פרופגנדה, 

 פוליטיקה. אני אביא אתכם ליומיים. תגיד לי, היומיים כוללים גם ארוחות

 200צהריים ובית מלון אולי שם? מי ביקש את זה בכלל? רוצים להציג פרויקט של 

לא נעשה כזה פרויקט בקרית אונו. די עם הזלזול הזה. אל תביא לי ₪, מיליון 

יומיים, לא ביקשנו יומיים, לא רוצים יומיים. רוצים הרצאה של שעתיים 

 גבול. שמאגדת, לא צריכים את המשטרה ולא צריכים את משמר ה

 

 הוא יבוא.  -אם רמי ירצה  הוא יבוא, -אם רון ירצה   :עמי כחלוןמר 

 

אנשים, מהנדסת העיר, מישהו מהתחבורה,  3צריך   :איציק ציזרמר 
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מישהו  מהבטיחות ומישהו מהחינוך. גם רון זה מספיק לי מהחינוך שיגיד לי 

 , נגמר. 1,2,3,4

 

טוב,  -רוצה לקבל אותה ציזר, הצעתי באמת, אם אתה   :מר ישראל גל

 נעשה הצעה.  -אם לא 

 

 אני רוצה לשכלל אותה.   :איציק ציזרמר 

 

 לא, לא.   :מר ישראל גל

 

תקבע שעתיים, יבוא מי שרוצה ממועצת העיר. מה זה   :איציק ציזרמר 

 תבוא ליומיים?

 

.   :מר ישראל גל ויציגו אין לי בעיה שיבואו ליום אחד אחרי הצהריים 

פר לך, למשל אתה לא יודע שפגישת משרד התחבורה, ומשטרת ישראל, בוא אני אס

יום, א זזה יהיה בתחילת אוגוסט  60נקבעה לסוף חודש יולי. אז אם אני אגיד לך 

והם לא יגמרו, אז מה אני אביא לך אותם? אתה מבין? למשל, אני לא קובע להם 

ך את זה בזמנים שזה את לוחות הזמנים. אז מה תגיד לי? עבדת עליי? אז אני שם ל

 יהיה... אתה מבין? אוקיי. אתה רוצה ביום אחד, ציזר? אנחנו נקבע יום. 

 

אני רוצה הרצאה של שעתיים, לא צריכים יום, לא   :איציק ציזרמר 

 צריכים שבוע, לא צריכים כלום. 

 

 אז הצעתנו היא פשוטה.   :מר ישראל גל

 

 יאללה. , 0:002עד  18:00-שני הבא מ  גב' איילת דן:
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עיריית קרית אונו, תנחה את אנשי המקצוע לשקול על   :מר ישראל גל

 קידום התכניות. 

 

עמי, אם הם לא יכולים לבוא בשעות שאנחנו יכולים, אז   גב' ארבל ליאת:

 מה זה שווה? 

 )מדברים ביחד( 

 

ההצעה שלי של אנשי המקצוע, אם אתם רוצים ערב אחד   :מר ישראל גל

  אחרי הצהריים.

 

 כן.   גב' ארבל ליאת:

 

ויציגו את כל הדברים האלה, מצוין. אז   :מר ישראל גל בלי קשר, יבואו 

אני מציע את ההצעה ונקבל אותה. הצעתנו: עיריית קרית אונו תנחה את אנשי 

המקצוע, לשקוד על קידום התכניות ולהציגן במרוכז. לא לכל חבר מועצה, 

 תודה רבה. יום מהיום.  90במרוכז. ערב אחד אחרי צהריים, תוך 

 

 רק לא קיבלתי התייחסות למה לא ענו להורים.   גב' ארבל ליאת:

 

סליחה, לעניין ההורים, ישבנו עם הנהגת ההורים,   :מר ישראל גל

  -אמרנו שאנחנו

 

 ההורים ששלחו את המכתב.   גב' ארבל ליאת:

 

הפנייה מחילה. אנחנו מדברים על בית הספר החדש, זו   :מר ישראל גל

נוכל לשבת  היחידה. כשאנחנו נדע מי מהילדים שנמצאים בבית הספר החדש, אנחנו 

איתם, אנחנו יושבים עם אותו קהל יעד. אני לא יושב עם ילד בגן הילדים ומסביר 
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לו על הליכה לבית הספר, שהוא לא בית ספר שלו. כשיהיה לנו את קהל היעד, הם 

ל המסלולים מסודרים, כולל את קווי יישבו עם יועצי הבטיחות ויקבלו את כ

 התחבורה. 

 

 מעולה. יש לי שאלה, למה התשובה לא ניתנה להורים?   גב' ארבל ליאת:

 

 הם יודעים, סליחה.   :מר ישראל גל

 

 כולם חוצים כבישים.   רון מלכה:מר 

 

 מי ששלח מכתב.   גב' ארבל ליאת:

 

  -סליחה, מי שלא ידע  :מר ישראל גל

 

אשכול, לא  וחצה את לוימרימון שנים  6הבן שלי הלך  :רון מלכהמר 

 ראיתי שקפצת עם הצעה לגבי הילדים מרימון.

 

 רון, זה לא מה ששאלתי. אני שואלת שאלה.   גב' ארבל ליאת:

 

 אבל לא היתה אלטרנטיבה.   :מיכלס גילמר 

 

 מה זה קשור?   רון מלכה:מר 

 

 אשכול.  פרויקטים על לוי 10לא היו   :איציק ציזרמר 

 

נתיב כלוי אשכול תמיד התייחסו למה זה קשור?   רון מלכה:מר 

 תחבורה סואן. 
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 הולך להיות שונה לחלוטין, אם עוד לא הבנת.   :איציק ציזרמר 

 

 רחמנא ליצלן, חוצים באדום.   רון מלכה:מר 

 

 

תנחה את אנשי המקצוע, לשקוד על  : עיריית קריית אונוהצעתו של ראש העיר

 מהיום. 90קידום התכניות ולהציגן במרוכז ערב אחד תוך 

יית קרית אונו תנחה את אנשי עיר כדלקמן: הוחלט פה אחד לאשר :החלטה

תוך ערב אחד המקצוע, לשקוד על קידום התכניות ולהציגן במרוכז 

 .יום מהיום 90

 פה אחד.    בעד

 

אש"ח  260( מועדון מורים גמלאים ע"ס 3103אישור הגדלת תב"ר ) .3

 מקרנות הרשות. 

 

מקרנות ₪  260,000אישור הגדלת תב"ר מועדון מורים,   :מר ישראל גל

 ות. כן, ציזר. הרש

 

כן, גדי, אני רוצה רגע להגיד כמה מילים לגדי עכשיו.   :איציק ציזרמר 

בישיבה הקודמת תפסת אותי שהיה איזה מספר רשום שלא ראיתי. אז עכשיו בוא 

 אני אתפוס אותך בכל מה שאתה לא ראית. אתה הרגזת אותי בשבוע שעבר. 

 

 על איזה נושא? מה זה?   רון מלכה:מר 

 

 בוועדת הכספים.   :שראל גלמר י
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 תראה, אם הרגזתי אותך רק בשבוע שעבר, אז זה בסדר.   :מר גדי לייכטר

 

אתה הזמנת את ועדת הכספים ליום ראשון אתמול,   :איציק ציזרמר 

שכבר אני אומר את זה כמה פעמים, ימי ראשון אני לא יכול, וזה בסדר, זו זכותכם 

 והכל בסדר. 

 

 ני לא קובע את מועד הישיבה. א  :מר גדי לייכטר

 

לא, לא, זה בסדר גמור. תן לי לדבר. ועדת הכספים   :איציק ציזרמר 

ב פה בהצעה לסדר דברים. כתו 6-ב דברים, דנה 4-אתמול היתה אמורה לדון ב

, חומר הועבר. עכשיו אני 6, החומר הועבר, ותקציב מספר 5היום, בסעיף מספר 

את כל החומר של ועדת הכספים. ואני מפשפש חבר ועדת הכספים, ואני מחזיק 

עכשיו פעם רביעית, ואני לא מצליח למצוא את הדברים שקושרים לשיפוץ מבני 

החינוך ודינאמיקה. עכשיו אני אעבור עוד פעם מולך, אישור תב"רים... רח' 

 ירמיהו. למה כתבת שהחומר הועבר אם לא הועבר בחיים? 

 

 על מה?   :מר גדי לייכטר

 

. בחיים, אפילו לוועדת הכספים לא הועבר 6-ו 5על   :ציק ציזראימר 

 . 6וגם 5חומר. גם 

 

 אז אם משהו לא עבר, אני מתנצל.   :מר גדי לייכטר

 

יפה. מצוין. ועכשיו אני רוצה להבין, איך אתם בוועדת   :איציק ציזרמר 

 הכספים, על דברים שלא בסדר היום. 

 

י אסביר לך. קודם כל, לגבי מורים שנייה רגע, תן אנ  :מר גדי לייכטר



 אונו-עיריית קרית

 11.6.18מיום  18/71מן המניין( מספר שלא ישיבת מועצה )
 

 25 

גמלאים, אם שמת לב, אני אתפוס אותך גם על משהו, הייתי בטוח שעל זה אתה 

 תעיר. 

 

.   :איציק ציזרמר   חכה, עוד לא התחלנו דיון

 

.   :מר גדי לייכטר .  המספר ירד עקב תוצאות.

 

 המספר טעות.   :איציק ציזרמר 

 

 הוא לא טעות.   :מר גדי לייכטר

 

 לא, הוא לא טעות, עקב התוצאות של המכרז.   :ישראל גל מר

 

. 360היה   :מר גדי לייכטר  , עקב תוצאות מכרז הקטנו..

 

 המכרז ירד.   :מר ישראל גל

 

 לא.   :איציק ציזרמר 

 

 מה לא?   :מר גדי לייכטר

 

בוא אני אגיד לך איך טעית בחשבון גם פה. אם אתה   :איציק ציזרמר 

זה אומר שהמספר הקודם ₪,  1,058,000והמספר הקודם היה  ₪, 360,000רוצה 

איך האומדן של ₪.  725,000איך האומדן היה ₪.  698,000שנשאר לך ביד היה 

ניגש בכלל למכרז? ₪.  698,000כשלך יש בכיס ₪,  725,000מכרז הוא   איך אתה 

 

קודם כל המכרזים, מה שאתה רואה ש האומדן ירד או   :מר גדי לייכטר
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ירד, זה תלוי, מתכננים, לא מתכננים. לא אכנס איתך לויכוח על המספר. מה לא 

שאני אומר פה, לעצם העניין, אנשים שואלים, אנחנו הורדנו, בגלל תוצאות מכרז, 

 את העניין הזה. ₪  100,000שקיבלנו הנחה, הורדנו ב

 

אבל אני לא מצליח להבין. עלות ביצוע של הקבלן   :איציק ציזרמר 

. זה 20%-15%אתם אומרים שאף אחד לא ניגש, אתם רוצים להעלות ₪.  800,000

 מה שאתם אומרים. 

 

 על מה אתה מדבר, על הגמלאים?   :מר גדי לייכטר

 

 כן.   :איציק ציזרמר 

 

ניגש.   :מר גדי לייכטר  יופי, עשינו מכרז ראשון, אף אחד לא 

 

.   :איציק ציזרמר   נכון

 

 רק אחוז הנחה. כי זה היה   :מר גדי לייכטר

 

.   :איציק ציזרמר   נכון

 

אוקיי, יצאנו למכרז נוסף שאפשרנו, גם לתת תוספת או   :מר גדי לייכטר

הנחה. וראה איזה פלא, כל המגישים הגישו תוספת, למעט אחד שנתן הנחה. ולכן 

 זהו. את מה שהתכוונו בהתחלה.  100,000-ההנחה הורידה ב

 

 לא רוצים את הכסף? לא הבנו. אם ככה, אתם   :איציק ציזרמר 

 

 מי בעד? ₪.  260,000לא  260,000רוצים   :מר גדי לייכטר
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 מי בעד? פה אחד.   :מר ישראל גל

 

 

( מועדון מורים גמלאים 3103הגדלת תב"ר )הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 אש"ח מקרנות הרשות.  260ע"ס 

 פה אחד.    בעד

 ליאת ארבל. לא נכחה 

 

בשורות טובות. רגע, אני רוצה שישמעו אותך. דבר   :מר ישראל גל

 עכשיו, אתה במועצת העיר, שומעים אותך כולם. 

 

.     :אמיר  לקחנו את גמר גביע המדינה בכיתות ח'

 

. בשורות   :מר ישראל גל כדור יד. גמר גביה המדינה כדוריד, כיתות ח'

 רוצה. טובות. אלונה, כל הכבוד. עאלק בוגרים ירדו ליגה, הוא לא מ

 

 אנחנו רוצים לעלות ליגה חזה.     :אמיר

 

כל הכבוד, אמיר, כל הכבוד. תן חיבוק גדול לילדים   :מר ישראל גל

 ממני, ביי, ביי, נשיקות. זה גם קשה, נכון אתי לשמוע? שיש כאלה הישגים. 

 

 לא נכון, ציזר הוא איש ספורט בנפשו.  עו"ד אלונה בומגרטן:

 

 רואה את הכאב.  לא, אני  :מר ישראל גל

 

מש"ח. )תשלום  3.120מסחרי ברח' ירמיהו ע"ס  האישור תב"ר מבנ .4
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 חידוש חוזה חכירה מהוון מקרן מקרקעין(.

 

 3,120,000אישור תב"ר מבנה מסחרי ברח' ירמיהו ע"ס   :מר גדי לייכטר

 זה תשלום חידוש חוזה חכירה מהוון מקרן המקרקעין. ₪. 

 

 את הולכת, בית ספר שרת מקבל כסף. רגע, יעל,   :מר ישראל גל

 

 ₪. מיליון  1.5בית ספר שרת לא מעניין אותה,     :דובר

 )מדברים ביחד( 

 

יש כוונה, כנראה שנגמרה שם התקופה של השכירות,   :איציק ציזרמר 

 ויש כוונה לעשות מכרז חדש? 

 

 יצא.   :מר גדי לייכטר

 

ז חדש ולא אנחנו שאלה, למה אנחנו צריכים מכר  :איציק ציזרמר 

 משכירים את זה? 

 

מה זאת אומרת? גם אם אתה מזכיר, אתה צריך עדיין   :מר גדי לייכטר

 מכרז. 

 

.   :איציק ציזרמר  .  מאה אחוז, אבל למה שהחברה הכלכלית לא.

 

 לא, לא, כל חנות אז היא תצטרך להוציא עליה מכרז.   :מר ישראל גל

 

-20%יש שם בן אדם שגוזר קופון מאה אחוז. תקשיב,   :איציק ציזרמר 

 עלינו, למה שאנחנו לא נרוויח את הכסף הזה?  30%
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אז אם אני אתן לך דוגמאות, ואלון יכול פה לתת   :מר גדי לייכטר

 דוגמאות מהיום, איך אחננו מתמודדים עם כל חנות וחנות. 

 

במקום  48כמו קקאו, נכון, אבל בסופו של יום, קיבלת   :איציק ציזרמר 

22 . 

 

 יש לזה המון משמעות, זה לא פשוט.  :מר גדי לייכטר

 

 מאוד מסובך.   :עו"ד אלון רום

 

 מאוד מסובך.   :מר גדי לייכטר

 

 מורכב.   :עו"ד אלון רום

 

בשביל זה יש חברה כלכלית, לא מצליח להבין אתכם.   :איציק ציזרמר 

 מה הבעיה? היא תעשה כסף. 

 

  מי בעד? פה אחד.  :מר ישראל גל

 

 פה אחד?   :מר גדי לייכטר

 

 גם קודם לא היתה ליאת.   :נפתלי כהןמר 

 

 נו מה זה משנה עכשיו, יאללה.   :מר ישראל גל

 

 ליאת ומי עוד יצא?   :מר גדי לייכטר
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 ליאת לא פה, עמי לא פה.     :דובר

 

 וירון גם.   :מר גדי לייכטר

 

 3.120ירמיהו ע"ס מסחרי ברח'  התב"ר מבנהוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 מש"ח. )תשלום חידוש חוזה חכירה מהוון מקרן מקרקעין(.

 פה אחד.    בעד

 ליאת ארבל, עמי כחלון, ירון יעקבי לא נכחו

 

 5.6אישור תב"ר שיפוץ מבני חינוך: רימונים, שרת, בן צבי, על סך  .5

מקרנות מימון משרד החינוך ככל שיידרש מימון ביניים ₪. מיליון 

 רנות העירייה בהתאם לגובה ההתחייבות.יינתן מק

 

 גדי, את היכול להתקדם?   :מר ישראל גל

 

כן. אישור תב"ר שיפוץ מבני חינוך, רימונים, שרת, בן   :מר גדי לייכטר

מקרנות מימון משרד החינוך, ככל שיידרש מימון ביניים, ₪ מיליון  5.6צבי, על סך 

 בות. יינתן מקרנות העירייה, בהתאם לגובה ההתחיי

 5.6אנחנו הגשנו למשרד החינוך בקשה מתקציב שיפוצים של משרד החינוך, על סך 

 כן? ₪, מיליון 

 

 לשפץ את המבנה?   :איציק ציזרמר 

  

 לשפץ כל מיני עבודות ומבנים.   :מר גדי לייכטר

 

 מבנים ישנים. ונותנים לבתי ספר ישנים.   :מר ישראל גל
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 מהנדסים.  לקחנו מה שנקרא  :מר גדי לייכטר

 

 השתתפות עירייה.  30%כמובן שיש   :מר ישראל גל

 

תי הספר, רשמו את כל מה המהנדסים עברו בין ב  :מר גדי לייכטר

. עוד פעם, אני אומר, לא מתוך ידיעה שנקבל את הכל, אלא 5.6שצריך, הגשנו 

 מתוך ידיעה שנקבל נתח, גם אם משהו לא יאושר. 

 

 שנקבל משהו. הגיע הזמן   :איציק ציזרמר 

 

נכון לעכשיו עדיין לא קיבלנו שום דבר. אבל אנחנו   :מר גדי לייכטר

ממשיכים, כי אנחנו מבינים שאם מחר בבוקר או בעוד שבוע תגיע הרשאה, כדי לא 

לפספס את הקיץ ומה שאפשר יהיה לעשות, לכן אנחנו מאשרים את זה על תנאי מה 

 שנקרא קבלת התחייבות. 

 

 א, חוץ מקרנות הרשות שחלק...ל  :מר ישראל גל

 לא, זה ברור.   :מר גדי לייכטר

 

 יאללה, מי בעד?   :מר ישראל גל

 

פה אחד, כולל מי שלא נמצא מי בעד? פה אחד, תודה.   :מר גדי לייכטר

וירון.   פה, ליאת, עמי 

 

 מה, כולל?   רון מלכה:מר 

 

 לא כולל.   :מר גדי לייכטר
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..  30%-ישראל, ה  :יהודה מעייןמר   שלנו.

 

שלנו פה זה בטוח. גם החריגות זה שלנו ₪ מיליון  2לא,   :מר ישראל גל

 מתוך זה.

 

 לא, לא, בסדר.   :יהודה מעייןמר 

 

 אם אתה שאל לצורך הבהרה.   :מר ישראל גל

 

..   :יהודה מעייןמר   אתה יכול לעצור את העבודה.

 

.  זה %03-ו₪ מיליון  3אם אנחנו נקבל   :מר ישראל גל . רק מיליון.

 שלנו. ₪ מיליון  2-, תיקח בחשבון ש5.6-החריגות זה גם שלנו. אם נקבל את כל ה

 

תב"ר שיפוץ מבני חינוך: רימונים, שרת, בן הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

מקרנות מימון משרד החינוך ככל שיידרש ₪. מיליון  5.6צבי, על סך 

 ובה ההתחייבות.מימון ביניים יינתן מקרנות העירייה בהתאם לג

 פה אחד.    בעד

 ליאת ארבל,  עמי כחלון, ירון יעקבי. נכחולא 

 

ן  1.2-( כ3056אישור הגדלת תב"ר אולם ספורט עלומים ) .6 עבור  ₪מיליו

 הצטיידות אולם התעמלות, מקורות מימון קרנות העירייה.

 

 1.2-, ב3056אישור הגדלת תב"ר אולם ספורט עלומים   :מר גדי לייכטר

 מימון קרנות.עבור הצטיידות אולם התעמלות. מקורות ₪, מיליון 



 אונו-עיריית קרית

 11.6.18מיום  18/71מן המניין( מספר שלא ישיבת מועצה )
 

 33 

 

.   :איציק ציזרמר  .  אתה קורא מוועדת הכספים, אתה לא קורא.

 

לא. מה שאני אומר, אני קורא את זה מסדר היום. אנחנו   :מר גדי לייכטר

הכנסנו את זה אתמול לוועדת הכספים, ברגע האחרון, כמובן, אם המועצה רוצה 

 .  לאשר את זה, תאשר. אם לא..

 

 יף חדש. זה סע  :איציק ציזרמר 

 

בסדר, אני אומר. אני אומר, זה אתמול הוכנס, כי   :מר גדי לייכטר

 אתמול הביאו את הנתונים. עד אתמול לא היו לנו בדיוק הנתונים. 

 

בסדר היום אפשר להכניס לוועדת כספים דברים לא   :איציק ציזרמר 

 לפרוטוקול ולהביא את זה עכשיו כסעיף חדש? 

 

 , בהחלט שכן. בהסכמה  :עו"ד אלון רום

 

 בהסכמה.   :איציק ציזרמר 

 

 אם אתם לא מסכימים, בסדר.   :מר ישראל גל

 

 לא, זה מעניין, מעניין.   :איציק ציזרמר 

 

 אתם לא מסכימים, זה בסדר.   :מר ישראל גל

 

כשאנחנו מבקשים משהו, אסור שום דבר. אבל פה מותר   :איציק ציזרמר 

 פה מותר להביא עוד דברים. הכל, בוועדת כספים מותר הכל. ו
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 אמרתי, בהסכמה זה מותר.   :עו"ד אלון רום

 

אין שאלה. ההצטיידות זה כל ההצטיידות של אולם   :מר ישראל גל

 הספורט, שלא היה מספיק כסף. 

 

 לא מקבלים שום דבר מההתעמלות?   :איציק ציזרמר 

 

ינת שום דבר. שום דבר לצערנו הרב, שום דבר במד  :מר ישראל גל

וצים לפתוח את ישראל, אנחנו לא מקבלים כלום, זה הכל נופל עלינו. אנחנו ר

האולם הזה לתפארת ושיהיה ברמה הכי גבוהה. רמה הכי גבוהה זה תקציבים 

ת אולם ההתעמלות אאפשר לפתוח  ₪מיליון  1.2-. אבל ב₪מיליון  2-2.5שצריכים 

ויפה, ואנחנו בהחלט רוצים ל פתוח אותו. אם הוא כבר הזה ברמה טובה, סבירה 

 נבנה, שיהיה ברמה הטובה ביותר. 

 

 לוח זמנים של הדבר הזה.   :יהודה מעייןמר 

 

 ספטמבר.  -לוח זמנים   :מר ישראל גל

 

 ספטמבר מתחילים או ספטמבר גומרים?   :יהודה מעייןמר 

 

 ספטמבר גומרים.   :מר ישראל גל

 

א את זה למכרז עכשיו. תראה, סכום כזה צריך להוצי  :מר גדי לייכטר

 האולם אמור להסתיים בחודש אוגוסט, סוף אוגוסט. 

 

 אה, הוא לא עומד בזמנים?   :איציק ציזרמר 
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 הוא עומד.   :מר גדי לייכטר

 

 כמה הוא משלם על זה?   :איציק ציזרמר 

 

 נדבר על זה, יאללה.   :מר ישראל גל

 

יוני, אני זוכר. לא א  :איציק ציזרמר  שכח את זה. נפתלי, אני כתבתם לו 

 זוכר דברים.

 

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

 

-( כ3056הגדלת תב"ר אולם ספורט עלומים )הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

עבור הצטיידות אולם התעמלות, מקורות מימון קרנות ₪ מיליון  1.2

 העירייה.

 פה אחד.    בעד

 רבל.ירון יעקבי, ליאת א לא נכחו

 

ן  .7 מחוזה  50%אישור הגדלת חוזה התקשרות חברת דינמיקה, חב' ניקיו

 מקורי. 

 

הגדלת חוזה התקשרות של חברת דינמיקה, זו חברת   :מר גדי לייכטר

מהחוזה המקורי. אנחנו מכניסים את החטיבה החדשה, ועוד יחידות  50%הניקיון, 

 קטנות שיש לנו. 

 

 ? 50%יף להם עוד מה זה, אתה מוס  :איציק ציזרמר 
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 . 50%לא, עד   :מר גדי לייכטר

 

ועכשיו אני שמעתי שבוע שעבר, ולא תגיד לי 'אבל זה   :איציק ציזרמר 

אתה מוסיף להם?  2%? 50%. כמה כסף? מה זה עד , כי זה לא כתוב'היה כתוב

20% ,22% ,27% ,32% ? 

 

 כמה הפרויקט הזה... משלמים?   :יהודה מעייןמר 

 

 בערך, לא נתפוס אותך על המילה.   :ציזראיציק מר 

 

כל מוסדות החינוך, אם אני מעריך בשנה, אם אני לא   :מר גדי לייכטר

 משהו כזה. ₪, מיליון  3טועה, הזיכרון לא מטעה, משהו סביב 

 

 לא, אבל באחוזים כמה אתה מוסיף להם על המכרז?   :איציק ציזרמר 

 

לדוגמא, ₪ מיליון  3ם המכרז הוא . א50%אני אומר, עד   :מר גדי לייכטר

 ₪. מיליון  1.5אז 

 

. אני 5%, זה יכול להיות 3%זה יכול להיות  50%אבל עד   :איציק ציזרמר 

 שואל כמה. 

 

 כמה זה עכשיו?   :מר גדי לייכטר

 

 כן, כמה אתה הולך להוסיף להם.   :איציק ציזרמר 

 

נגיע, בסוף נגיע ל  :מר גדי לייכטר , עם פתיחת %05-זה יגיע, אנחנו 

 החטיבה וכל זה. 
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 ובתקציב תקצבנו את זה?   :איציק ציזרמר 

 

 בתקציב אין בעיה.   :מר גדי לייכטר

 

 אין בעיה, אוקיי.   :איציק ציזרמר 

 

אם בעצם לא...  50%רק שאלה קטנה, איך יכול להיות   גב' אתי כהן:

 כל כך הרבה מוסדות חינוך. 

 

יש לנו, סתם אני אתן לכם דוגמא, יש לא, תראו,   :מר גדי לייכטר

 מקומות שהניקיון הוא על ידי עובדי עירייה. 

מספיק שעובד עירייה הולך, אנחנו לא מכניסים עובד חדש, מעבירים את זה 

 לקבלן. אז ככה זה מתגלגל כל השנה. 

 

.   גב' אתי כהן: .  אה, כלומר היה חלק.

 

יה או שטחים חדשים. חלק כן. חלק היה עובדי עירי  :מר גדי לייכטר

 בטח, זה לא שטחים שלא נוקו. הם פשוט עוברים לקבלן. מי בעד? פה אחד, הלאה. 

 

 

הגדלת חוזה התקשרות חברת דינמיקה, חב' הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

  מחוזה מקורי.  50%ניקיון 

 פה אחד.    בעד

 ירון יעקבי, ליאת ארבל. לא נכחו

 

  הודעה אישית.  :איציק ציזרמר 
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גיל?   :מר ישראל גל  אה, יש לך הודעה אישית, 

 

 כן. בשבוע שעבר.   :מיכלס גילמר 

 

 חוזר לקואליציה?   :איציק ציזרמר 

 

.   :מיכלס גילמר   אולי

 

 למה לא? דלתנו פתוחה גם לך, מר ציזר, תירגע.   :נפתלי כהןמר 

 

 אני משחרר אותו אליכם בחזרה.    :איציק ציזרמר 

 

 אנחנו לא שונאים, אנחנו לא אויבים.  :נפתלי כהןמר 

 

בשבוע שעבר פרסם אתר חדשות תן לי לגמור ונלך.   :מיכלס גילמר 

לא  -לכאורה באינטרנט הודעה שנשאה כותרת כזאת 'יש עתיד הטילו פצצה 

 .  תומכים באף מועמד בבקעת אונו'

 
 כן.   :מר ישראל גל

 
כל מיני אנשים, כולל  בעקבות הידיעה הזאת, פנו אליי  :מיכלס גילמר 

בקרית אונו, חברי מועצה וכדומה, ואני מבקש להעביר את עמדת יש עתיד, כמו 

 שהיא נשלחה, לאתר האינטרנט. ואני אקריא לכם אותה. 

 
 אבל מה זה קשור לפרסום פה?   :מר ישראל גל

 

 זה פוגע בשם.   :מיכלס גילמר 
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 ... בעיה עם יש עתיד?   :מר ישראל גל

 

 כן, תיכף תשמע. ואז הם פנו לאתר האינטרנט.   :ס גילמיכלמר 

 

 רגע, מי פרסם את זה?   :איציק ציזרמר 

 

 אתר בשם אונו ניוז או משהו דומה.   :מיכלס גילמר 

 

 אה, זה אתר רציני.      :איציק ציזרמר 

 )מדברים ביחד( 

אני לא מזלזל באף אר. דרך אגב, בעקבות הידיעה הזאת   :מיכלס גילמר 

נו אליי כל מיני אנשים, אני רוצה להבהיר. הדוברות של יש עתיד פנתה לאתר פ

וביקשה שיפרסמו כדלקמן: בעקבות פרסום שלכם שהוציא מהקשרו את הודעת 

מפלגת יש עתיד, אנשי מפלגת יש עתיד ששאלת עליהם, הם התכוונו לעורך של 

הבהרה האתר, שלושת אנשי יש עתיד מהאיכותיים שיש, אבקש לפרסם את ה

כדלקמן. שר הרווחה לשעבר חבר הכנסת מאיר כהן, מסר מטעם מפלגת יש עתיד 

ואמר, לאור פרסומים כאלה ואחרים שגורמים, אשר טובת העיר והאמת אינם לנגד 

עיניהם, עשו בהם שימוש, אני רוצה להדגיש בפני כל תושבי קרית אונו, גיל מילכס 

 הוא נציג יש עתיד בעיר. 

 
לא, לא, לראשות העיר. אני רוצה שיגיד השר מאיר דהן,   :מר ישראל גל

 אם אתה מועמד לרשותה עיר. 

 
נותן לי לגמור.   :מיכלס גילמר   רק שנייה, אתה לא 

 

 ... את הכתבה, איך אתה יודע את הפרטים ישראל.   :איציק ציזרמר 

 

 אני רוצה לשמוע. אתה הרי מצטייר כמועמד יש עתיד.   :מר ישראל גל
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 אני קורא את התגובה של הדוברות.   :כלס גילמימר 

 

אני גם קראתי את זה באינטרנט. אמרתי לו בישיבה   רון מלכה:מר 

  -הקודמת

 
.   :איציק ציזרמר  .  באתר הזה יש לכם אנשים שאתם.

 

  רגע, אתה מוכן לתת לי לגמור... תקבל תשובה להכל.  :מיכלס גילמר 

 

 . אתה העלית את זה פה  :מר ישראל גל

 

נותן לי לגמור, זה לא יפה.   :מיכלס גילמר   אתה לא 

 )מדברים ביחד( 

אני יכול להמשיך? יופי. מפלגת יש עתיד, עוד פעם, זה   :מיכלס גילמר 

  -מפיו של חבר הכנסת מאיר כהן

 

 בחור טוב.   רון מלכה:מר 

 

יודע.   :מיכלס גילמר   אני 

 

 ות לפעמים. רק הוא מקבל החלטות לא נכונ  רון מלכה:מר 

 

מה לעשות. גם עכשיו וגם בעבר. מפלגת יש עתיד תומכת   :מיכלס גילמר 

במועמדותו של גיל מיכלס לראשות העיר קרית אונו ולא תתמוך במועמד אחר. 

יו"ר המפלגה יאיר לפיד ואני, מייחלים להיבחרו של גיל מיכלס לראשות עיריית 

טרה זאת, מפני שאנו יודעים, שעם קרית אונו, ונעשה כל מה שניתן בשביל לקדם מ

עו"ד גיל מיכלס, קרית אונו תצעד קדימה לעתיד טוב יותר. יו"ר מפלגת יש עתיד 
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יאיר לפיד אף מוסיף. 'כשקיימתי כנס בקרית אונו, ראיתי עד כמה האיש שלנו 

אנחנו מכירים שנים, ואני יודע עד כמה בעיר, עו"ד גיל מיכלס, משמעותי בעיר. 

גל לתרום עבור תושבי קרית אונו. אני חושב שלכולם ברור, שמדובר הוא תרם ומסו

באדם ערכי, אשר פועל מתוך מחשבה על האחר והסובבים אותו, ושעושה הכל 

.. ועושה  לקידום ושיפור אורח חייהם של תושבי העיר. השנים הרבות בהן הוא.

 למען הציבור הכשירו אותו להיות ראש עיר מצוין'.

 
אם אתה רץ מטעם יש עתיד לראשות העיר? עוד לא ה  :מר ישראל גל

 הבנתי. אני רוצה לשמוע את זה. 

 
 תודה רבה.   :מיכלס גילמר 

 

 אתה רץ מטעם יש עתיד להיות ראש עיר.   :מר ישראל גל

 

 אני רץ בדיוק כמו שאתה רץ מטעם מפלגת העבודה.   :מיכלס גילמר 

 

.   :מר ישראל גל  יפה, אוקיי

 

  -אני רץ  :מיכלס גילמר 

 

ברשימת יש עתיד  1רשימה של יש עתיד? אתה מספר   :מר ישראל גל

 כמועמדה לרשות? 

 

 יש עתיד תומכת ברשימה שאתה ואני נחליט עליה.   :מיכלס גילמר 

 

 לא, לא הצלחתי להבין.  :מר ישראל גל

 

 מה זאת אומרת אתה והוא תחליטו?   רון מלכה:מר 
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 עתיד לראשות העיר.  אתה מועמד של יש  :מר ישראל גל

 

 אתה מועמד של מפלגת העבודה?   :מיכלס גילמר 

 

 אני כן.   :מר ישראל גל

 

 אתה לא.   :מיכלס גילמר 

 

 כן, כן. רשימת בת של מפלגת העבודה.   :מר ישראל גל

 

 אז אני אהיה גם רשימת בת.   :מיכלס גילמר 

 

.   :איציק ציזרמר  .  אני רשימת בן של מפלגת.

 

 ₪.  100,000הם נותנים לך   :ס גילמיכלמר 

 

אני רוצה לדעת, אתה מועמד של יש עתיד? אני אוהב   :מר ישראל גל

 לצבוע בשקרים. יאיר לפיד אלוף בזה. תודה. 

 
  -אתה, אתה  :מיכלס גילמר 

 

.   :מר ישראל גל  הבנו

 

 לא תקבל תשובה.   :מיכלס גילמר 

 

 ... את הניואנסים.   רון מלכה:מר 
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ניואנסים.   :ראל גלמר יש  אין 

 

.   רון מלכה:מר  .  כאילו אתה רץ ברשימה, אבל לא יש עתיד.

 

אני רץ ברשימה שיהיה כתוב עליה יש עתיד, ואני מועמד   :מיכלס גילמר 

 של יש עתיד. 

 
 הוא רץ ברשימה נפרדת, והם יתמכו בו.   :מר ישראל גל

 

 אתה טועה, מה לעשות? תקרא.   :מיכלס גילמר 

 

 אתה רשימה של יש עתיד?   :ישראל גלמר 

 

.?   :מיכלס גילמר   אתה רשימה של..

 

 למה אתה מחזיר לו בשאלה? תענה.   רון מלכה:מר 

 

יודע, הוא יודע.   :מיכלס גילמר   מה לעשות? כי הוא 

 
 אתה רץ ברשימת יש עתיד?   רון מלכה:מר 

 

קרית אונו, יש עתיד ואני נרוץ ברשימה אחת לעיריית   :מיכלס גילמר 

 מה לעשות. בדיוק כמו שישראל גל הוא לא מפלגת העבודה. 

 

 הוא לא רץ ממפלגת, הוא רץ ברשימה עצמאית.   רון מלכה:מר 

 

 בדיוק כמו שהוא רץ.   :מיכלס גילמר 
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 -אז אתה רץ ברשימה עצמאית, בתמיכת  רון מלכה:מר 

 

 ככה. יש עתיד. בדיוק כמו שהוא רץ. זה בדיוק   :מיכלס גילמר 

 

 מה אתה אומר שזה?   רון מלכה:מר 

 

 איך קוראים לרשימה? איך קוראים לרשימה?   :מר ישראל גל

 

אתה תומך בו, ציזר? תפתחו עכשיו את כל הסודות,   רון מלכה:מר 

 שנדע מי נגד מי פה.

 
 איך קוראים לרשימה של מפלגת העבודה בקרית אונו?   :מיכלס גילמר 

 

 נסגרה, חברים.   הישיבה  :מר ישראל גל

 
 !סיום הישיבה

 

______________ 
 גדי לייכטר 

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
 



 אונו-עיריית קרית

 11.6.18מיום  18/71מן המניין( מספר שלא ישיבת מועצה )
 

 45 

 קובץ החלטות

עתיד לוי אשכול, על פי בקשת חברי המועצה ליאת ארבל,  -א' 9סעיף  .2

 גל מיכלס, אתי כהן, איילת דן, יהודה מעיין ואיציק ציזר.

 

עיריית קריית אונו תנחה את אנשי המקצוע, לשקוד על קידום  : העירהצעה של ראש 

ולהציגן במר  יום מהיום. 90ערב אחד תוך  וכזהתכניות 

הוחלט פה אחד לאשר כדלקמן: עיריית קרית אונו תנחה את אנשי  החלטה:

תוך ערב אחד המקצוע, לשקוד על קידום התכניות ולהציגן במרוכז 

 יום מהיום. 90

 ד. פה אח   בעד

 

אש"ח  260( מועדון מורים גמלאים ע"ס 3103אישור הגדלת תב"ר ) .3

 מקרנות הרשות. 

 

( מועדון מורים גמלאים 3103הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר ) החלטה:

 אש"ח מקרנות הרשות.  260ע"ס 

 פה אחד.    בעד

 ליאת ארבל. לא נכחה

 

"ח. )תשלום מש 3.120אישור תב"ר מבנה מסחרי ברח' ירמיהו ע"ס  .4

 חידוש חוזה חכירה מהוון מקרן מקרקעין(.

 

 3.120הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מבנה מסחרי ברח' ירמיהו ע"ס  החלטה:

 מש"ח. )תשלום חידוש חוזה חכירה מהוון מקרן מקרקעין(.

 פה אחד.    בעד

 ליאת ארבל, עמי כחלון, ירון יעקובי. לא נכחו

 

 5.6ימונים, שרת, בן צבי, על סך אישור תב"ר שיפוץ מבני חינוך: ר .5
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מקרנות מימון משרד החינוך ככל שיידרש מימון ביניים ₪. מיליון 

 יינתן מקרנות העירייה בהתאם לגובה ההתחייבות.

 

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר שיפוץ מבני חינוך: רימונים, שרת, בן  החלטה:

ידרש מקרנות מימון משרד החינוך ככל שי₪. מיליון  5.6צבי, על סך 

 מימון ביניים יינתן מקרנות העירייה בהתאם לגובה ההתחייבות.

 פה אחד.    בעד

 ליאת ארבל, עמי כחלון, ירון יעקבי. לא נכחו

 

ן  1.2-( כ3056אישור הגדלת תב"ר אולם ספורט עלומים ) .6 עבור  ₪מיליו

 הצטיידות אולם התעמלות, מקורות מימון קרנות העירייה.

 

) הוחלט פה אחד החלטה: -( כ3056לאשר הגדלת תב"ר אולם ספורט עלומים 

עבור הצטיידות אולם התעמלות, מקורות מימון קרנות ₪ מיליון  1.2

 העירייה.

 פה אחד.    בעד

 ירון יעקבי, ליאת ארבל לא נכחו

 

ן  .7 מחוזה  50%אישור הגדלת חוזה התקשרות חברת דינמיקה, חב' ניקיו

 מקורי. 

 

הגדלת חוזה התקשרות חברת דינמיקה, חב' הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 מחוזה מקורי.   50%ניקיון 

 פה אחד.    בעד

 ירון יעקבי, ליאת ארבל לא נכחו

 

______________ 
 גדי לייכטר 

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
 


