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 הרמת כוסית לראש השנה.  .1

 

 טוב, נתחיל בדיווח.   :מר ישראל גל

 

 הרמת כוסית קודם.   מר גדי לייכטר:

 

בסוף הדיווח. קודם כל הרמת כוסית, לא, הרמת כוסית   :מר ישראל גל

גדי אומר בסדר. אז חבר'ה, בואו נרים כוסית. הנה, יש גם את יעל, אנחנו כבר 

. אז אנחנו נרים כוסית. אנחנו מסיימים את השנה, אני חייב להגיד 10-גדלנו ל

שאולי זה בשל צל הדברים שמה שקורה בעולם, ושאנחנו רואים למעשה את הדעאש 

ות הערביות פה מסביבנו קורסות ונלחמות, ואת הפליטים באירופה, ואת כל המערכ

 אנחנו מבינים כמה טוב לחיות במדינת ישראל. 

 

.   :מיכלס גילמר   ובקרית אונו

 

יום   :מר ישראל גל זה ודאי, זה בסוף. לחיות במדינת ישראל. בסופו של 

ושה שזה כנראה זה הכל עניין של השוואה, כל הדברים האלה. ויש סך הכל תח

המקום הכי טוב, הכי בטוח, הכי חם והכי חברתי לחיות בו, כשאנחנו רואים את 

מה שהולך מסביב. וכששמעתי אתמול את חברינו שחזרו מהמשלחת בגרמניה, 

שבוודאי ייתנו עוד מעט דיווח גם איך היה, אז אמרו אפילו שמה שנקרא, בארץ 

שם, עדיין יותר טוב לחיות המובטחת אצל כולם, שכל נחילי הפליטים הולכים ל

במדינת ישראל בגלל האנשים שפה. אני מקווה שנמשיך להיות אחד המקומות 

הטובים בעולם לחיות בהם, ובקרית אונו בפרט, שהוא המקום הכי טוב לחיות, אם 

 אתה זוכר. אז קרית אונו בפרט.

ואני רוצה לאחל לכם באמת שנה טובה, שנה מוצלחת. שיהיו שיתופי פעולה, 

 ושנעשה דברים טובים, זה הכל. אז הרבה בריאות ושנה טובה. לחיים. 
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 ... להצטרף לעשייה.   :נפתלי כהןמר 

 

 דיווח ראש העיר. .2

 

 נפתלי. תביא לו את הכדורים.   :מר ישראל גל

 

טוב, דיווח קצר. שבוע שעבר פתחנו את שנת הלימודים.   :מר ישראל גל

ודים שהתקבלו בפתיחה עם כל כך הרבה ואני חייב להגיד, אחד משנות הלימ

שינויים בחודש האחרון, של מדיניות מדינה שמשתנה מהרגע להרגע. חודשיים לפני 

, ומהרגע להרגע היינו 3-4פתיחת שנת הלימודים, הוחלט על סייעת נוספת לגילאי 

צריכים להיערך לסייעות ולקלוט סייעות, וזה לא דבר פשוט, כי מדובר על כמעט 

ות שנכנסו לגנים. כמובן שגם זה השתנה מעת לעת. בהתחלה דובר במימון סייע 30

ימים, ולא היתה בהירות. ופתאום חודש לפני, הסתבר  6-מלא של מדינת ישראל ו

. כרגיל כמו בכל דבר 25%ימים, ויש השתתפות של הרשות, של כמעט  5שזה רק 

ימים, ואת  5-יעות כועניין, אבל גם על זה התגברנו, כאשר אנחנו נותנים את הסי

ההשתתפות שלנו, אין לנו ברירה, אלא לתת. זאת אומרת, הסייעות נכנסו לגנים 

 ופתחנו את שנת הלימודים של הגנים בשמחה רבה. 

עוד נושא שהיתה ככה החלטה מהירה של הרגע האחרון, זה היה הכיתות הקטנות. 

בלה החלטה טובה אנחנו דרך אגב קיבלנו החלטה לפני שנה כאן, כאן המועצה קי

ונכונה, שהכיתות הלא תקניות אנחנו לא מפרקים אותן, ואנחנו נמשיך לממן אותן, 

לא  –למרות החלטת משרד החינוך והוראת משרד החינוך והוראות משרד הפנים 

פירקנו. ההחלטה הזאת דרך אגב אומצה במרבית הרשויות במדינת ישראל, 

א ממשלתית השנה מכיתות ב' ואילך ולמעשה הפכה להלכה למעשה, וקיבלה גושפנק

של כיתות לא תקניות, שהעירייה יכולה להמשיך ולהחזיק, וכך אנחנו נוהגים. ואני 

שאנחנו במועצה הזאת, שהתקבלה החלטה פה אחד, היינו החלוץ של שמח על כך 
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 הנושא הזה. 

ילדים, במגמה  34-בד בבד התקבלה החלטה נוספת שבכיתות א' לא יהיו יותר מ

ילדים  34-שנים יהיו לא יותר מ 6יצמח, ואז כל בתי הספר היסודיים בעוד שזה 

שבועות לפני פתיחת שנת  4שבועות או  3-בכיתה. גם ההחלטה הזאת התקבלה כ

בתי ספר, גם לקליטת  2-הלימודים, דבר שחייב אותנו גם לשינויים מבניים ב

המדינה, של  מורים וגם לפיצול כיתות. כך שכל המערכת סביב השינויים של

החלטות המדינה שהתקבלו בחודש וחצי האחרונים, לפני פתיחת שנת הלימודים, 

גרמה פה לתעסוקה רבה ופעילות אדירה דרך אגב של ועד ההורים העירוני, שהיה 

גם שותף למאבק הארצי. לא רק שותף, הוא היה מבין מוביליו של המאבק הארצי 

 אבק הסרדינים שאנחנו מכירים.להקטנת מספר הילדים בכיתות, מה שנקרא מ

בד בבד מערכת החינוך בהובלתו של רון מלכה, פתחה את הפרויקט החדש של 

השאלת ספרים, פרויקט שזכה להצלחה אדירה בעיר. ואני חייב להגיד שיש 

בפרויקט הזה תאריכים, שאפשר היה לבוא ולהירשם, לשלם, ואחר כך היה אפשר 

מרו השלבים האלה והמועדים, כבר אי אפשר לבוא ולקחת את הספרים. ואחרי שנג

להיכנס למעשה. ואז, פתאום כל אלה שלא נכנסו, כמה עשרות אחוזים בודדים 

עכשיו להיכנס. היה קצת קושי, אבל אני מניח -שלא נכנסו, נכנסו ללחץ ורצו עכשיו

 שהם השתלבו בהמשך. פרויקט מוצלח וכל הכבוד לכל אלה שעשו על המלאכה. 

ילדים במערכת החינוך. עלייה גדולה. עם  9,500ת הלימודים עם פתחנו את שנ

גני  2בנייה מאסיבית של מוסדות חינוך. לצערי, לא בכולם עמדנו בלוחות הזמנים. 

הגנים שברש"י.  2ילדים לא נפתחו. זאת אומרת, הם נפתחו בקומה שנייה פה. זה 

 עברו לרש"י. עשינו להם את כל ההכנה ואת כל ההיערכות. אחרי סוכות הם י

כל מרכז המדעים בתיכון בן צבי ומה שנקרא שז"ר הישן, גם כן אמור לסיים את 

כך שאחרי סוכות, גם מרכז המדעים והמרכז העבודות שלו בשבוע הקרוב. 

 לאומנויות האלה שנפתח בתיכון, ייחנך גם כן. אהלן דורון. 

 

 ערב טוב.   דורון קרפ:מר 
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ולם הספורט, חלים איתו עיכובים, גם הסיפור של א  :מר ישראל גל

בתקווה רבה שאולם הספורט, אנחנו נחנוך אותו מיד אחרי סוכות. סך הכל, כל 

שאר העבודות והבינויים הסתיימו, וקיבלנו את המזג האוויר הזה שהביא לקריסת 

מזגנים. הוא גורם לקריסת מזגנים בכל הארץ, אבל גם בקרית אונו. נעבור גם את 

ערכת עברה בשלום, והשיבוצים והכל השתלם, ואנחנו נכנסים זה. סך הכל המ

 לתלם לפתיחת שנת הלימודים. 

אני מודה באמת לכל אלה שעושים על המלאכה, ולכל אלה שעשו על המלאכה 

ושיעשו למלאכה. רון, תעביר לכל צוות אגף החינוך את ברכתנו. גדי, לכל אנשי 

 ודה מואצת וכלים שלובים של כולם. הבינוי וההנדסה, ולשפ"ע ולכולם. זו היתה עב

 

אני הסתובבתי בשטח וראיתי את ההתרגשות של  :גב' קניסטר כוכבה

ההורים. ובשמם אני פה באמת מוסרת, בלי התחמקות ואמיתית, מלוא ההערכה, 

מלוא התודה לך, לרון מלכה ולכל אלה שעסקו במלאכת הקודש. זה דור שאנחנו 

 טב. צריכים לתת לו את המיטב של המי

 

 אנחנו משתדלים.   :מר ישראל גל

 

 אנחנו רואים בהם דור המשך וטוב.  :גב' קניסטר כוכבה

 

משתשלים. עוד דבר נוסף, יש לנו הערה, ואת זה אני   :מר ישראל גל

מבקש מכולם, כל הוועדות. יש מספר ועדות שלא מספיק מתכנסות. יושבי ראש 

 הוועדות, זו הערה של מבקר משרד הפנים. 

 

 איפה אלונה?   ב' ארבל ליאת:ג

 

 היא תגיע אחרי הקטע הזה.   :מר ישראל גל
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 כדאי להעביר לה את המסדר.   גב' ארבל ליאת:

 

אז אני מבקש מכולם, על מנת שלא נצטרך לעשות   :מר ישראל גל

העברות או כל מיני דברים כאלה, לכנס את הוועדות. סך הכל כל המערכות 

וועדות יעבדו, אפשר רק להפיק מכך תועלת נוספת. זהו עובדות, ואני אומר, אם ה

 זה, עד כאן הדיווח שלי בנושא דיווח ראש העיר. 

 

מועצת העיר קרית אונו, בהתאם להוראת פקודת המיסים )גבייה(  . 3

לממונה על הגביה ומר  23507486מאשרת את גב' טירנה ססי ת.ז. 

ין גבייתם של כפקיד גבייה לעני 015194194שלמה בן עמרה ת.ז. 

 מיסים, ארנונות, ותשלומים אחרים במקום מר יצחק אהרון.

 

 . בבקשה, גדי. 3אנחנו עוברים לסעיף מספר   :מר ישראל גל

 

ברגע שאושר שלמה בן עמרה, ביקשנו אז לאשר אותו גם   מר גדי לייכטר:

 כממונה על הגבייה וגם כפקיד גבייה, במקום יצחק אהרון. 

 

מה המושג הזה פקיד גבייה? הוסיפו את המילה הזאת  :גב' קניסטר כוכבה

 'פקיד'. מאיפה המצאתם אותה? 

 

זה כתוב בפקודה. זה בפקודה. פקודת הרשויות היא   :מר ישראל גל

 פקודה. גם פקודת הרשויות היא עדיין פקודה. 

 

 זו פקודה מנדטורית.   מר גדי לייכטר:

 

 . 1932-מנדטורית מ  :מיכלס גילמר 
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 . 1932-בדיוק, מ  ון רום:עו"ד אל

 

 אבל לתת לזה שם תואר אחר.  :גב' קניסטר כוכבה

 

 אנחנו לא יכולים. תפני לביבי נתניה.   :מר ישראל גל

 

 זו הרגשה נוראית להיות פקיד. פקיד בימי המנדט.  :גב' קניסטר כוכבה

 

 לא משנה.   :מר ישראל גל

 

מונחים בדיוק, זה אותם כן, אבל גם הממונה על המחוז,   עו"ד אלון רום:

 מונחים מנדטוריים שהפקודה קובעת אותם. 

 

בקיצור, היום המדיניות של משרד הפנים היא לא לאשר   מר גדי לייכטר:

את הממונה על הארנונה ומנהל הגבייה כמה שנקרא ממונה על הגבייה ופקיד גבייה 

עניין תהיה באותו בן אדם, אלא הם רוצים הפרדה, שהממונה על הגבייה לצורך ה

 הגזברית, ופקיד הגבייה יהיה מר בן עמרה. זה השינוי שאנחנו מביאים. 

 

 אפשר להפריד בהצבעות?   :איציק ציזרמר 

 

 מה?   :מר ישראל גל

 

לא מקשה אחת. יש מינוי אחד ויש מינוי שני. למה זה   :איציק ציזרמר 

 בא ביחד? 

 

 פקיד הגבייה כבר אושר.   מר גדי לייכטר:
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 פקיד הגבייה כבר אושר.   :ראל גלמר יש

 

 אז למה אנחנו צריכים לאשר אותו עוד פעם?   :איציק ציזרמר 

 

 כי הוא גם אושר כממונה על הגבייה.   :מר ישראל גל

 

 אז אם כך, אנחנו רק ממנים אותה כממונה.   :איציק ציזרמר 

 

  -כן, אבל אנחנו מבחינה טכנית לא רוצים  מר גדי לייכטר:

 

 שלא יחזרו עוד פעם.   :אל גלמר ישר

 

 לא רוצים שמשרד הפנים יחזירו אלינו עוד פעם.   מר גדי לייכטר:

 

 אני שואל עוד פעם, אפשר להפריד בהצבעות?   :איציק ציזרמר 

 

 לא יודע. זה אלון שייתן.   מר גדי לייכטר:

 

 הגיוני.   :איציק ציזרמר 

 

 ממש לא.     :???

 

  -אומראני גם   עו"ד אלון רום:

 

יודע מה, לא רע, נפריד.   :מר ישראל גל  אתה 
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 אפשר להפריד.   עו"ד אלון רום:

 

 כן, נפריד.   :מר ישראל גל

 

 הוא אמר אפשר.  גב' אלעני הס זוהר:

 

אני גם אוסיף שפקודת המיסים גבייה, היא פקודה   עו"ד אלון רום:

. ולכן, רוצים שאוצרת בתוכה כוח אדיר להיכנס לאזרח הביתה, לקחת חפצים

 ממונה על הגבייה שיהיה גזבר הרשות. 

 

.   :איציק ציזרמר  .  טירנה נראית כזאת אחת ש.

 

.. והטעם בהפרדה   עו"ד אלון רום: אילן גבוה מה שנקרא כדי שיהיה לזה.

 הוא גם טעם משפטי. 

 

 אלון, אפשר או אי אפשר?   :מר ישראל גל

 

 אפשר להפריד.   עו"ד אלון רום:

 

אפשר להפריד, אוקיי. אז מועצת העיר, בהתאם להוראת   :ל גלמר ישרא

פקודת המיסים גבייה מאשרת את גב' טירנה ססי לממונה על הגבייה. מי בעד? פה 

 אחד. 

 

מועצת העיר קרית אונו, בהתאם להוראת פקודת המיסים )גבייה(  :החלטה

 לממונה על הגביה  23507486מאשרת את גב' טירנה ססי ת.ז. 

 פה אחד.   בעד
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,   :מר ישראל גל עכשיו אני חוזר עוד הפעם. מועצת העיר קרית אונו

בהתאם להוראת פקודת המסיים גבייה מאשרת מר שלמה בן עמרה, יש כאן 

תעודות הזהות שלהם, אחר כך תוסיפו, כפקיד גבייה לעניין גבייתם של מיסים, 

 ארנונות ותשלומים אחרים, במקום מר יצחק אהרון. מי בעד? 

 

בעד: נפתלי, דאלי, יעקובי, גיל, דנוך, ליאת, כוכבה,   מר גדי לייכטר:

 עמי, רון וישראל. 

 

 מי נגד?   :מר ישראל גל

 

 אין.   מר גדי לייכטר:

 

 מי נמנע?   :מר ישראל גל

 

 נמנעים: ציזר, יעל, זוהר. מאושר.   מר גדי לייכטר:

 

 זהו, תודה רבה.    :מר ישראל גל

 

ר קרית אונו, בהתאם להוראת פקודת המיסים )גבייה( מועצת העי :החלטה

כפקיד  015194194שלמה בן עמרה ת.ז.  מראת ברוב קולות מאשרת 

גבייה לעניין גבייתם של מיסים, ארנונות, ותשלומים אחרים במקום 

 מר יצחק אהרון.

גל,  (10)  בעד               , מיכלס יעקובי, גילירון דאלי, משה , כהן נפתליישראל 

 . מלכה , רוןכחלון , עמיקניסטר , כוכבהארבל דנוך, ליאתאביגיל 

 איציק ציזר, יעל הרציקוביץ, זהר אלעני הס.  (3)  נגד
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 עדכון של חברי המשלחת מגרמניה. .8

 

.   :מר ישראל גל  ברשותכם, ליאת, די

 

 לא, הוא מקנטר אותה.   :מיכלס גילמר 

 

בשביל להפריע לנו לעשות את  אבל די. ציזר גורר אותך  :מר ישראל גל

העבודה. אני מבקש ברשותכם, מאחר והחבר'ה של דורמגן פה שהיו, אז אני אשמח 

  -להעביר

 

 תן להם ליהנות מישיבת המועצה.   :מיכלס גילמר 

 

, אני מבקש עדכון של חברי 8גיל, גיל. בבקשה. סעיף   :מר ישראל גל

במשך דקות ספורות. לא יותר  המשלחת. אני אשמח לשמוע קצת חוויות, דורון,

 שניות.  22מאשר 

 

 שעה, שעה ורבע.  דורון קרפ:מר 

 

ספר קצת, שנשמע. אני הרבה נהניתי, דרך אגב, שראיתי   :מר ישראל גל

 את התמונה שלי בגדול עומדת מעל שר הבריאות הגרמני. 

 

 תמונות.  7,000טוב, חפרת. הבנו שלבשת חליפה ונגמר.   מר גדי לייכטר:

 מדברים ביחד( )

 גיל, אתה רוצה להתחיל לספר אתה קצת?   :מר ישראל גל
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 לא, דורון. זה ראש המשלחת.   :מיכלס גילמר 

 

 עוד שנייה.   דורון קרפ:מר 

 

 דורון, זה הרבה התארגנות?   :מר ישראל גל

 

 3לא. טוב תשמעו, אני אקרא מהכתב, זה ייקח בדיוק   דורון קרפ:מר 

 אם זה. אם תהיינה שאלות, אני אשמח.  דקות ואנחנו גמרנו

אז קודם כל, ערב טוב לכולם, אני שמח כמובן להיות כאן, לספר לכם על מה שעבר 

עלינו במשלחת לדורמגן. וברכן, אני הגעתי לפה הערב לבקשתו של ראש העיר, על 

 מנת לדווח לכם על השליחות שלנו לעיר דורמגן גרמניה. 

בעיר דורמגן, לציון  6.9.15לטקס שהתקיים ביום  העירייה נתבקשה לשלוח משלחת

 25( 2שנה ליחסים הדיפלומטיים בין גרמניה לישראל.  50( 1אירועים חשובים:  3

שנה לחתימה על ברית  20( 3קרית אונו. -שנים להקמת אגודת הידידות דורמגן

 הידידות בין דורמגן לקרית אונו. 

שלחת הפורמאלית ייצוגית של המ –קבוצות בעצם. אחת  3-יצאנו לדורמגן ב

חברי מועצת העיר גיל מילכס וירון יעקובי שנמצאים כאן איתנו.  2העירייה, עם 

נציגי אגודת הידידות קרית אונו דור מגן אורי ודניאלה קליינמן. אורי נמצא כאן. 

גב' טובה אחידוב, מי שייצגה ביחד עם בעלה המנוח ארי אחידוב ז"ל את הקשרים 

 ניה. ואני, כיו"ר המשלחת, יחד עם ראייתי ציפי. עם העיר בגרמ

, 15-18בנות בגילאים  11הקבוצה השנייה היתה להקת זמר, שמנתה  –שתיים 

 בליווי יהודית ארליך ויריב רובין. 

 

 זו לא להקת זמר, זה המלאכיות של יהודית.   :מיכלס גילמר 

 

 18-ל כקבוצה ש –תקרא לזה איך שאתה רוצה. שלוש   דורון קרפ:מר 

ויגאל, מורה לכימיה. סך הכל  תלמידי תיכון בן צבי, בליווי של ברוך מדריך של"ח, 
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ת. זו המשלחת הגדולה ביותר שהגיעה איש, אולי עם אחד או שניים פחו 40-היינו כ

 אי פעם מקרית אונו לעיר דורמגן. 

הקשרים שהתפתחו במשך השנים בין תושבי הערים, אינם דבר מובן מאליו. צריך 

לזכור כי יש רגישות לקשרים עם גרמניה בגין העבר הקשה. צריך לזכור כי חלק 

ניצולי שואה. לכן צריך לזכור  נכבד מתושביה הוותיקים של קרית אונו, היו והינם 

פחות או יותר אמרתי גם ולא לשכוח, את העבר הנורא מכל. את המשפט הזה 

בי הערים, ולחתור לכך בנאום שלי. עם זאת, יש לבנות גשר של הבנה בין תוש

 שהעתיד יהיה טוב יותר. 

ימי שהותנו בעיר דורמגן, היינו מוקפים בחום ובאהבה כמותם לא רואים.  5במשך 

ערים, הייתי אפילו אומר שחלק מהקשרים היו  2-ידידות אמת נקשרה בין אנשים מ

ממש כמו קשרי משפחה. בראש ובראשונה אני מבקש לציין את מר ארי קלירנפלד, 

ראש העיר הצעיר והנמרץ של העיר. הוא ליווה אותנו באופן אישי כל הזמן, יחד עם 

אנשים מהעירייה. במנהיגותו, הוא סחף את כולם בהרבה אהבה וחום. כמובן היו 

. וחנה שונדר, וכל חברי אגודת הידידות האחרים. אני  ..  , איתו הזוג הישראלי

יעמיקו הקשרים ויכו שורשים משוכנע שבתקופת כהונתו של ראש העיר הנוכחי, 

 הערים כן ייטב.  2-עמוקים, ככל שירבו משלחות מ

הטקס בעיר היה מרשים ביותר, אורח הכבוד היה שר הבריאות של ממשלת גרמניה, 

שבדבריו שיבח את קשרי הידידות בין ישראל לגרמניה. גם שאר הנואמים שיבחו 

ל וערים מגרמניה. מה את הקשר האמיץ שהתפתח במשך השנים בין ערים מישרא

רבה חשיבותו. גם גיל הפתיע בנאום מרגש ומרתק בשפה הגרמנית. הנאום המרגש 

הערים. רק מי שהיה שם בטקס,  2ביותר היה של הכומר, מייסד הקשרים שבין 

יכול היה להבין את האהבה והחום שהרעיף עלינו, ואת מידת ההערצה של האיש 

ת ישראל הצעירה שקמה מיד לאחר השואה. המדהים הזה, למה שעשינו כאן במדינ

 כן ירבו אנשים כמותו בגרמניה וגם בעולם כולו.

לסיום, אני מבקש לציין את התנהגותם של בני הנוער שלנו. הם התנהגו למופת 

וגרמו לנו להתרגשות גדולה בעיר דורמגן. הייתם צריכים לצפות בהופעה מרגשת 

דורמגן. הנערות שלנו שרו מחרוזת  של להקת הזמר שלנו שהתקיימה במדרחוב של
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של שירים עבריים, החל בשיר הפופולארי הללויה, דרך כנר על הגג, הבאנו שלום 

עליכם ועוד. זה היה מאוד מרגש, עד כדי דמעות של אושר. אמרנו להם שאנו מאוד 

גאים בהם. אני מבקש לציין במיוחד את העבודה היפה שעשתה הגב' יהודית 

 ארליך. 

להודות לכם, חברי מועצת העיר, על ההזדמנות שניתנה בידי ובידי חברי  אני מבקש

המשלחת, לייצג את קרית אונו בכבוד בעיר דורמגן. אני מאחל לכולכם לסיום, לכל 

 בני משפחותיכם, שנה טובה וברוכה, בריאות ואושר ובשורות טובות. 

 

 שנה טובה. כן, ירון, אתה רוצה להוסיף?   :מר ישראל גל

 

כן. גיל ואני הגענו עוד יום אחד לפני המשלחת לצורך   :יעקובי ירוןמר 

ביקור במתקנים שלהם, לראות איך הם מחנכים. במרכזי הנוער, מרכזי הילדים... 

 איך צריך להיות צהרונים שם. 

 

עד עכשיו גיל המום מזה שהמושבים נפתחים   :מר ישראל גל

 אוטומאטית באולמות הספורט. 

 

 ראינו איך גרמנים מתכננים, שבאמת ראוי להערכה.   :ןמר יעקובי ירו

 

.  גב' ארבל ליאת: .  יש לנו היסטוריה עם תכנונים של גרמניה.

 

שכונה בסדר, אבל כשהם מתכננים לטובה זה טוב.   :מר יעקובי ירון

חדשה שהם מתכננים איפה יהיו גני המשחקים וכמה גני משחקים, בשיתוף הילדים 

 100ים את הילדים איזה מתקנים הם רוצים. ויש לנם עצמם, שהם ממש שואל

 מגרשי מתקנים בעיר, שכל אחד מהם יותר גדול מהכי גדול שיש לנו פה בעיר. 

המודל המעניין שיש שם, שבעצם מי שמפעיל את מרכזי הנוער, זו הכנסייה בעצם 

ה ולא העירייה, והם בעצם מממנים אותם. העירייה עוזרת במימון, אבל זו הכנסיי
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שם. רוב האלה שנוכחים שם, הילדים, הם דווקא ילדים מוסלמים, פליטים 

שפגשנו. הילדים היותר אמידים הגרמנים הולכים לחוגים. וזה הרגשנו טוב עם 

עצמנו פה, שאנחנו בעצם מחפשים את הילדים ומושכים אותם, והם מחכים 

 ל. לילדים. אז מהבחינה הזאת, הפרינו אחד את השני איך כל אחד פוע

צוללות בכל  7ראינו שיש להם, כמו שלנו יש את הצוללת האדומה, להם יש איזה 

 מתקן כזה. גם דרך אגב אדומות. באמת אדומות, וגם במקלטים. 

 

 בטח לא בית"ר.   רון מלכה:מר 

 

לא בית"ר, כן. שם זה ניתן, לכל להקה בעצם יש את   :מר יעקובי ירון

מאוד מעוניינים להחליף גם בנושאים  המקום שלה, עם הציוד שלה. שהם היו

האלה של מוסיקה, רוק, גם משלחות. דיברנו על נושא, אצלם יש פרלמנט ילדים 

הם קוראים, שאצלנו זו מועצת התלמידים. אצלנו זה הרבה יותר מפותח מאשר 

 אצלם, אצלם זה רק מבתי הספר, אצלנו יש עוד קבוצות.

בוד ביחד על כל מיני נושאים שמעניינים דיברנו שיש צורך להביא אותם גם לפה ולע

ילדים. ובני הנוער הגרמנים גם סיפרו לי על הביקורים שלהם פה בארץ. היו 

ך הצופים שלהם, שאמנם הם הרבה יותר קטנים משלנו, אבל איך הם היו שם, אי

 הם היו בצד הפלסטיני שהם רוצים לעשות איזה משהו משותף גם מעניין. 

יים שעשיתי בנפרד לשאר המשלחת. שאר המשלחת דורון בסך הכל זה הצד ליומ

יש לי הרבה תמונות. היה  –מילא את כל הפרטים, ומי שירצה לראות גם תמונות 

 מאוד מעניין. 

 

 תודה. גיל?   :מר ישראל גל

 

אין לי הרבה מה להוסיף. אצלם הכל בגדול, כל גן ילדים   :מיכלס גילמר 

בתי ספר. וכל גני הילדים, לפחות שאני וירון  2אצלם אתה יכול לבנות עליו לפחות 

לאומים  10או  9ראינו, זה גני ילדים של המיעוטים שם. ספרנו בגן אחד נדמה לי 
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 מכל הקשת העולמית. 

 

 מהגרים?  רון מלכה:מר 

 

מהגרים, מהגרים. הם משקיעים במהגרים בלי סוף.   :מיכלס גילמר 

 2-3שיקצו לנו לפחות  –ר שם, אחד הצעות לסדר שיעלו במועצת העי 2וביקשתי 

שיעשו חילופי גזברים.  –דונם לבנייה שאנחנו נבנה שם איזה מתקן מעניין. שנית 

 כי גם להם יש גזברית מאוד נחמדה. 

 

 ככה ויתרת עליי?   גב' טירנה ססי:

 

 אנחנו לא מוותרים על טירנה.  גב' אלעני הס זוהר:

 

 . לא, חילופים מקצועיים  :מיכלס גילמר 

 

 לשלוח אותם לשם.   :מר יעקובי ירון

 

  -לשלוח אותם לשם  :מיכלס גילמר 

 

חברי מועצה שייסעו לישיבת  2ישראל, אתה יכול לאשר   :איציק ציזרמר 

 הדברים שהוא אמר? 2-מועצה שדנה ב

 

 חברי מועצה.  2לא, שיחליפו  :גב' קניסטר כוכבה

 

 אפשר?   :מיכלס גילמר 

 

 חברי מועצה.  44הם יש ל  :מר יעקובי ירון
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אבל באמת, זכינו לאירוח מדהים, והדבר הכי מדהים   :מיכלס גילמר 

היה שראש העיר מאוד התלהב מהשעון שנשלח אליו, ישר ענק אותו והלך והראה 

 לכולם. 

 

 אה, השעון יצא טוב? שעון ירוק מבמבוק. זה   :מר ישראל גל

 

 חבל על הזמן.   :מיכלס גילמר 

 

 ממה הוא ירוק?  טן אלונה:גב' בומגר

 

 מבמבוק.   :מיכלס גילמר 

 

 חבר'ה, תודה רבה. אתה רוצה להגיד משהו, אורי?   :מר ישראל גל

 

 אני רוצה להגיד שנה טובה לכולם.     :אורי

 

 שנה טובה, תודה רבה.   יצחק אהרון:מר 

 

 תודה רבה על ההופעה הספורטיבית שלך. אחלה.   :איציק ציזרמר 

 

 הסתדרנו מצוין, שכרנו אוטו, נסענו לטייל.   :לס גילמיכמר 

 )מדברים ביחד( 

.   :מר ישראל גל .  אה, יש מתנות, אז אני חייב.

 

 חילופי שעונים.   :מיכלס גילמר 
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.. זכות השתיקה, אבל זה לא  גב' בומגרטן אלונה: יש לי להגיד לכם משהו.

וגיל יוד נגדיות, אם יימשך עוד הרבה זמן. רציתי לדעת קודם כל,  ע... חקירות 

.. זה בסדר.   אין.

 

רבותיי, זו המתנה שקיבלנו אנחנו פה בעירייה. יפה   :מר ישראל גל

 מאוד. שעון. הוא כבד. 

 

כבד מאוד. אל תשאל, היו לי בעיות איתו. ידידות בין   דורון קרפ:מר 

 קרית אונו לדורמגן. 

 

נותן לי, אם אני לא יש לי בקשה אישית, למרות שזה  :גב' קניסטר כוכבה

  -אומרת, אני מתה. אתה יודע שאני הכל

 

 לא, לא צריך, לא צריך.   :מר ישראל גל

 

 רק שנייה, סליחה. לא, אתה לא תעצור אותי, ישראל.  :גב' קניסטר כוכבה

 

 טוב, לא צריך עכשיו.   :מר ישראל גל

 

 אני חייבת להגיד.  :גב' קניסטר כוכבה

 

 . אני יכול לבקש? אני מבקש  :מר ישראל גל

 

 ישראל.  :גב' קניסטר כוכבה

 

 אבל אני יכול לבקש? בקשה שלי. תודה.   :מר ישראל גל
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 ישראל, זה מציק לי. זה מציק לי.  :גב' קניסטר כוכבה

 

 בקשה שלי, תכבדי אותי.   :מר ישראל גל

 

 לא, אבל מציק לי.  :גב' קניסטר כוכבה

 

הבא, תודה רבה לכולם. הגדולה  רבותיי, עברנו לסעיף  :מר ישראל גל

 של אנשים זה שתיקתם. 

 

.  :גב' קניסטר כוכבה .  אבל אני... כתבה בעיתון, וכשהלכתי למספרה.

 

 גדולתם של אנשים שתיקתם.   :מר ישראל גל

 

 אז בבקשה, נאה דורש נאה מקיים.  :גב' קניסטר כוכבה

 

 בסדר, יפה, תודה.   :מר ישראל גל

 

 שילמתי על הכרטיס.  ואני  :מיכלס גילמר 

 

גיל. שלום, תודה רבה.   :מר ישראל גל  די, 

 

.   :איציק ציזרמר   מה שנכון, נכון

 

גיל, אני רוצה את הראיה לראות. לראות ששילמת את     :???

 הכרטיס. 
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 ערבות. -אישור תוספת תבחינים בספורט, מתן תמיכות עקיפות .4

 

 רבותיי.  – 4סעיף   :מר ישראל גל

 

, אנחנו לפני מספר ישיבות אישרנו תבחינים 4גבי סעיף ל  י לייכטר:מר גד

למתן תמיכות בספורט. היום אנחנו מביאים השלמה לתבחינים האלה, כדי 

שהעירייה תהיה רשאית לתת ערבות, כדי שהעירייה תוכל להיות רשאית לתת 

, ערבות למוסדות ספורט. אנחנו קבענו תבחינים, וברגע שאנחנו מאשרים אותם

העירייה תוכל לתת במידת הצורך, אם היא תראה לנכון, ערבות למוסדות ספורט. 

 זהו. 

 

 מי קובע למי לתת ערבות?  גב' ארבל ליאת:

 

קודם כל, כל ערבות באה לדיון המועצה. בדיוק אם   :מר ישראל גל

תראי. אבל בלי לשנות את סעיף התבחינים, אי אפשר. אז מי  –תעברי לסעיף הבא 

 ר? בעד לאש

 

 רגע.   :איציק ציזרמר 

 

 בבקשה.   :מר ישראל גל

 

 מה המגבלה?   :איציק ציזרמר 

 

 המגבלה? מה זאת אומרת?   :מר ישראל גל

 

  -תבוא קבוצת כדורסל כמו שהיתה פה  :איציק ציזרמר 
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 תגידי לו את המגבלות.   :מר ישראל גל

 

לשאול את אפשר לשאול שאלה, רגע. עוד לא גמרתי   :איציק ציזרמר 

מיליון  5 50%תבקש ₪, מיליון  10השאלה. תבוא פה קבוצת כדורסל עם הכנסה של 

 ערבות. ניתן לה? לא. לכן צריכים לקבוע מגבלה. ₪ 

 

 רגע, הכדורסל?  גב' בומגרטן אלונה:

 

 סתם נתן דוגמא.   :עמי כחלוןמר 

 

..  50%  :מר ישראל גל  מגובה.

 

 וב, ישראל. לא. זה לא מה שכת  :איציק ציזרמר 

 

 לא, מההכנסות.   :עמי כחלוןמר 

 

 עדיף שלא תענה. תחשוב רגע.   :איציק ציזרמר 

 

 אני עונה לך מיד.   עו"ד אלון רום:

 

זה לא חשוב, אנחנו כל דבר בוחנים לגופו. ציזר, סליחה,   :מר ישראל גל

אם אתה מתייחס לחברי המועצה כאל מטומטמים שאין להם שיקול דעת בכל 

 ₪...  100ה וצריכים לנעול אותם שיהיה כתוב מראש החלט

 

 ? 50%אז אל תכתוב בכלל, למה אתה כותב   :איציק ציזרמר 
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מתוך ₪  100אני אומר דבר אחד, ₪.  100לא, שנייה,   :מר ישראל גל

העצמיות, סתם כדור ₪  300,000אם נאמר שיש לך אחד שההכנסות שלו זה ₪.  100

ואתה בשביל להציל אותו, צריך לשים, אתה לטענתך  יד מחר הוא קורס לדוגמא.

בערבות. אז זה לא ₪  30,000מהכנסותיו זה  10%-מהכנסותיו, כן? ו 10%לשים 

 על פי בסיס הנתונים של היום זה קיים.  50%נותן שום דבר. 

 

 , ישראל. 50%-אין לי בעיה עם ה  :איציק ציזרמר 

 

וך, ציזר. אתה רוצה אני אומר לך את המוצר ההפ  :מר ישראל גל

 ? 10%-להגביל את זה ל

 

 לא, לא רוצה להגביל, ישראל.   :איציק ציזרמר 

 

 אז מה?   :מר ישראל גל

 

שנייה, אני רק אומר, לי אין בעיה עם כל החלטה, הכל   :איציק ציזרמר 

 זה סכום ענק.  50%-בסדר. אני רק אומר, יכול להיווצר מצב, שה

 

 לא ניתן אותו. זה שיקול דעת שלנו.  אבל אנחנו  :מר ישראל גל

 

 אם זה שיקול דעת, אז אל תכתוב כלום.   :איציק ציזרמר 

 

לא, אנחנו חייבים לאשר את זה ולתת איזו מגבלה וזאת   :מר ישראל גל

 המגבלה. 

 

 . 100%ולא  50%... לעשות   :מר יעקובי ירון
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הוא שואל גם אפשר. הוא לא שואל את זה,  100%לא,   :מר ישראל גל

זו אותה קבוצה  50%-ודרך אגב, הלמה זה הרבה. אין לנו כרגע קבוצות כאלה. 

עצמה, ואז יש לך שיקול דעת. רוב הקבוצות שיש לנו היום, אנחנו יודעים את 

 הסכומים שלהם. 

 

.   :עמי כחלוןמר  .  ישראל, אבל כל החלטה עולה.

 

 איציק, אתה רוצה שאני אענה?   עו"ד אלון רום:

 

ברור שכל החלטה... תקשיב, זה לא הגיוני שמחר תבוא   :איציק ציזרמר 

מיליון  20הכנסות, תביא לו ₪ מיליון  40קבוצת כדורגל מהליגה הלאומית, תרצה 

 ערבות. ₪ 

 

 לא נאשר. אנחנו לא חייבים לאשר.   :מיכלס גילמר 

 

אחד, תודה אוקיי, מי בעד להוסיף את זה לתבחינים? פה   :מר ישראל גל

 רבה. 

 

תוספת תבחינים בספורט, מתן תמיכות הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 .ערבות-עקיפות

 פה אחד   בעד

 

 אש"ח. 400אישור ערבות ללקיחת הלוואה לאגודת השחייה עד  .5

 

עכשיו סיפור מכבי קרית אונו. מכבי קרית אונו הגיעה   :מר ישראל גל

 חובות. ₪  800,000-להיקפים של כ
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 ובלי החוב לבריכה.   :למיכלס גימר 

 

כ  :מר ישראל גל חובות בלי החוב ₪  800,000-זה בלי החוב לבריכה. 

שהם חייבים לבריכה. אנחנו כבר מקיימים דיאלוג ארוך מאוד על מנת להציל את 

האגודה. סיפור הצלת האגודה כרגע, יכול להתבצע בשיתוף פעולה תוך כדי, אני 

עולה אחד זה עם מרכז מכבי, שאני מקיים הוורסיות, שיתוף פ 2מספר לכם את 

בערך לצורך הקטנת החובות. ₪  280,000איתם משא ומתן והם מוכנים להכניס 

ואז גם אנחנו ₪,  500,000ובמקרה כזה העמותה החדשה תמשיך להתקיים עם 

צריכים להזרים להם כסף בצורת הלוואה, לא בצורת הגדלת תקציב או משהו כזה, 

יוכלו לקחת בשביל להתקיים.  אלא בצורת הלוואה,  שהם 

אופציה שנייה, שלא נגיע להבנות עם מרכז מכבי, היא שאנחנו צריכים להקים 

-עמותה חדשה. במקרה כזה אנחנו מאבדים את ההקצבות של הטוטו, שהן כ

 ואנחנו צריכים גם עוד משהו להזרים לצורך הקדמת מימון. ₪,  240,000

 

 נית? זו עמותה עירו  :איציק ציזרמר 

 

לא. עמותה חיצונית שאנחנו נותנים את הערבות לצורך   :מר ישראל גל

 הפעילות. 

 

ואנחנו צריכים מכרז בשביל זה? או שאנחנו יכולים   :איציק ציזרמר 

 להקים לבד? 

 

 אתה יכול להיות גם חבר בעמותה. מה זה מכרז?   :מר ישראל גל

 

רוצה לפתוח עמותת אנחנו צריכים לעשות מכרז מי   :איציק ציזרמר 

 ?..  שחייה בעיר, או שאנחנו כעירייה דואגים לפתוח את העמותה.
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יש עמותה, באים חברים, נכנסים לעמותה, מפעילים את   :מר ישראל גל

הפעילות, הפעילות חייבת להתחיל. היום אנחנו נמצאים כבר שבוע ימים אחרי 

יתי, לשמוע את בלילה לפגישה א 22:00-תחילת הפעילות. ההורים מחכים ב

הבשורה האם הם נרשמים או האם הם לא נרשמים. ולכן אני מביא את זה כאן 

 לשולחן. 

( דרך מכבי, אם אנחנו נגיע איתם להבנה 1וורסיות.  2-סיפור ההצלה יכול להיות ב

₪,  200,000שבמשא ומתן שאנחנו מתקדמים בימים האלה איתם, שהם יכניסו 

, קצת ₪ 500,000-ונרד לכ₪,  80,000קו במקום הם ימח₪  100,000ואמרתי, עוד 

 פחות. 

 

 אז מי ינהל את העמותה? אם תלך בדרך הזאת?   :איציק ציזרמר 

 

חברי העמותה, אני פניתי להורים שייכנסו ולאנשי   :מר ישראל גל

 ציבור. 

 

 זאת אומרת, זו תהיה עמותה חדשה?   :איציק ציזרמר 

 

מהעמותה החדשה תישאר רק עמותה חדשה. כאשר   :מר ישראל גל

דורית לימור. יש קצר מוחלט בין אריה, מי שניהל את העמותה, ויש עוד איזו גב' 

אחת. אני לא יכול להגיד עליהם גם מילה רעה. אני לא רוצה להגיד שהם עשו 

דברים רעים או לא עשו דברים רעים. סך הכל הם הקימו את העמותה הזאת כשהם 

הילדים שלהם כבר ממזמן הפסיקו לשחות. ויכול  היו הורים בעצמם לילדים,

להיות שזה גם ניהול כושל, גם אלף ואחד דברים. והם הגיעו למצב שאליו הם 

הגיעו. סך הכל הם עשו את העבודה הזאת בהתנדבות, ואני יודע שחלקם מתוך 

העמותה גם שמו כסף מכיסם בוודאות לפעילות העמותה הזאת, במיוחד בתקופה 

 רים לילדים האלה. כשהם היו הו
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 ₪?  400,000-למה הם צריכים את ה  :מיכלס גילמר 

 

אז אני מנסה להסביר. אם היית קשוב, היית שומע. עד   :מר ישראל גל

אנחנו נצטרך להקים עמותה חדשה ולא נלך עם מכבי ביחד, אנחנו  אם₪.  400,000

-. ישבו פה כאת זה הבהרתי כבר להורים₪,  800,000כעירייה לא יכולים לקחת 

נו לא יכולים לקחת את החובות האלה, מצידי אנח –הורים, והבהרתי להם  100

תיסגר העמותה ואז תקום עמותה חדשה ואז זה פלונטר הרבה יותר גדול. יש הרבה 

יותר התעסקות בהעברת שחקנים, ברישום שלהם מחדש, ברישום קבוצות חדשות. 

אנחנו צריכים קצת מזומנים בשביל  – זה הרבה יותר פלונטר. ואז במקרה כזה, א'

שאנחנו מפסידים מהטוטו. ₪  240,000-אנחנו צריכים את ה –להתחיל לפעול. ב' 

עזוב את התקציב העירוני. אבל אז העמותה הזאת לוקחת את התקציב של הטוטו, 

 ₪.  15,000-20,000-ושנה הבאה נגדיל להם את התקציב ב₪,  240,000

 

 יקרה עם החובות של העמותה הקודמת?  אבל מה  :מיכלס גילמר 

 

 אז היא מתפרקת.   :מר ישראל גל

 

אבל מישהו יצטרך להחזיר את החובות האלה. מי יחזיר   :מיכלס גילמר 

 אותם? 

 

 אז זה פירוק. אם אנחנו לא מקבלים את זה, זה פירוק.   :מר ישראל גל

 

 אם הם חייבים כסף, פירוק וזהו?   :מיכלס גילמר 

 

 זה פירוק.   :אל גלמר ישר
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 הלך הכסף. נו, מה קרה לך?   :איציק ציזרמר 

 

 של מי הלך הכסף? מישהו ערב.   :מיכלס גילמר 

 

 אני לא בעל העמותה, זו עמותה פרטית.   :מר ישראל גל

 

 זה בלי החוב לבריכה.   :מיכלס גילמר 

 

 תעזוב אותי עם החוב לבריכה.   :מר ישראל גל

 

 ריכה לא תתבע אותם ואנחנו לא נתבע אותם. הב  :איציק ציזרמר 

 

 גיל מיכלס, תקשיב.   :מר ישראל גל

 

 למי הם חייבים כספים?   :מיכלס גילמר 

 

גיל, גיל. החובות שלהם זה קופות פנסיה של עובדים,   :מר ישראל גל

שלהם, שהם ערבים ₪.  300,000החובות שלהם זה לבנקים שלהם אישיים, כמעט 

 אישית. 

 

 אז הם ערבים אישית. אז ייקחו מהם את הכסף בסוף.   :כלס גילמימר 

 

יינזקו להערכתי בסדר גודל של עכשיו, מעבר   :מר ישראל גל כן. הם 

 יימחקו. ₪  600,000-ו₪,  200,000-למה שהם שמו, כ

 

 שום סיכוי לקבל כסף מהטוטו?  לנואין   גב' ארבל ליאת:
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ה נאיבית. זה אומר שזאת שאלהייתי זו שאלה נאיבית.   :מר ישראל גל

אלטרנטיבות כאלה. אחת, דרך הפעלת העמותה  2הכל, זה הסיפור. ולכן יש 

-הקיימת, אם מרכז מכבי יכניס יד לכיס. מבחינתנו הכנסת יד לכיס שלו זה כ

מחיקת חוב של אחד מהבעלים שם, גב' שקוראים לה ₪  80,000פלוס ₪,  220,000

להזרים פחות כסף מאשר להקים עמותה חדשה, כי  דורית רובין. ואז אנחנו נצטרך

הכספים של הטוטו ימשיכו לזרום במקרה כזה, להזכירכם. במקרה כזה אנחנו 

נצטרך להשיג רק את הכסף, שהוא לצורך הריצה של הפעילות הראשונה, ולראות 

 איך סוגרים בתכנית התייעלות את יתרת החובות. 

 

מיד לעמותות, אבל שלא נפתח אין לי בעיה לעזור ת  :עמי כחלוןמר 

איזשהו פתח שבסופו של תהליך, עמותות פרטיות הולכות ומנהלות, לא משנה, יכול 

להיות שהם נפלאים, אבל אני מדבר על אחרים, לאו דווקא על מכבי קרית אונו. 

אני מדבר על אחרים, שלא יקרה מצב שאנחנו לא עושים איפה ואיפה. מנהלים את 

לנהל, בסוף יבואו לשולחן המועצה ואנחנו נצטרך פה לסגור זה לבד, לא יודעים 

₪  400,000אני אין לי בעיה להצביע ₪.  500,000פה ₪,  400,000פה ₪,  200,000

ולתת להם ישירות, ולדעת שזה מה שאנחנו עושים, מאשר ללכת להיכנס להלוואות, 

 ואז כולם מנהלים עמותות. 

אם היתה איזו תכנית ייעול, שאומרים לי 'תשמע, יש פה תכנית ייעול, הם יכולים 

זה יהיה יותר ₪,  400,000-באמת למזער את הנזק, שלא בסוף אנחנו נשלם את ה

ו  נגד להצביע. אני מצביע בעד. אבל זה יכול להביא לנ הגיוני נראה לי. לא שיש לי 

עם זה יכול להיות, לא משנה מי, אני פתח לעתיד, לעמותות שלא יודעות להתנהל. פ

 פה. ₪  200,000פה, ₪  400,000יודע. ואז 

 

 אתה צודק. תקשיב.  –א'   :מר ישראל גל

 

 הנחה בשפע. ₪ שעות נאבקנו על חצי מיליון  5רק לפני   :עמי כחלוןמר 
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ו  :מר ישראל גל   -עמי, אתה צודק במאת האחוזים. מאחר 

 

ב  :עמי כחלוןמר   עד, רק אני מעיר לכם. אני מצביע 

 

זו   :מר ישראל גל אני יודע, אני יודע. אתה צודק במאת האחוזים. 

דילמה קשה, אבל בואו לא נשכח שכל הילדים ששוחים שם, זו עדיין פעילות, וזו 

 פעילות שהעירייה לא היתה עושה אותה, והיתה נותנת את התמיכה שלה.

 

להצביע בעד ולא הלוואה.  בגלל זה אמרתי, אני מעדיף  :עמי כחלוןמר 

 עזוב אותי, תגיד לי 'זה התקציב שאנחנו נותנים לספורט' וזהו. 

 

זה מאוד נכון. הנושא הזה נבדק. תשמע, במקרה שזו   :מר ישראל גל

עמותה חדשה, מי שאמור להפעיל את זה, זה אני שבריכת השחייה שיושבים שם 

 יגאל וכולם. 

 

 בעמותה? סתם שאלת תם.  יש לנו נציגים שם  :עמי כחלוןמר 

 

שייכנס לעמותה אתה יכול להצטרף. כל מי שרוצה,   :מר ישראל גל

 בנוסף להורים שייכנסו. כל מי שרוצה. 

 

  -לא שיש לי זמן, אבל  :עמי כחלוןמר 

 

למה לא נהפוך את זה לעמותה עירונית, כמו שיש את   :מר יעקובי ירון

כה, או שלעשות איזו קונסטלציה המתנ"ס, תהיה עמותת השחייה יחד עם הברי

 כזאת. 

 

יודע כמה כסף זה?  גב' בומגרטן אלונה:  אתה 
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.  :מר ישראל גל  העמותה עירונית זה אפשרי

 

 עמותה עירונית.   :מר יעקובי ירון

 

עמותה עירונית רעיון מצוין, זה לוקח בין שנה לשנה   :מר ישראל גל

  -חכה שנה, שנה וחציוחצי היום להקים עמותה עירונית. אם אנחנו נ

 

לא, על בסיס העמותה הקיימת, שאנחנו הופכים אותה   :מר יעקובי ירון

 לעמותה עירונית. 

 

וזה   :מר ישראל גל אז אנחנו צריכים קודם כל להחיות את העמותה, 

 אחד מהסיפורים. והשאר לחשוב, להפוך אותה לעמותה עירונית. 

 

 ה אבל. אפשר לקבוע שזה המתוו  :מר יעקובי ירון

 

 בסדר, לי אין בעיה. כן, ציזר.   :מר ישראל גל

 

העמותה בבעיה כבר הרבה שנים, אנחנו יודעים את זה.   :איציק ציזרמר 

בעיה שלה. הילדים, רוב הילדים שלנו, נכון  –הצליחה, לא הצליחה, למה נכשלה 

ות. יש גם מבחוץ, קודם כל צריכים להציל אותם, כי הילדים צריכים להמשיך לשח

איך עושים את זה, באיזו שיטה, ישראל, הראשונה או השנייה, אני מעריך שאתה 

 יודע יותר טוב מאיתנו. 

אני רק דבר אחד חשוב לי בכל הסיפור, שלא משנה באיזו דרך תהיה, באיזו עמותה 

. שיהיה לנו לעירייה הזאת  תיבחר, אם אנחנו מצילים את העניין ואנחנו נותנים..

say ?שלא ייבחר איזה ועד עוד פעם של הורים יותר טובים, פחות  שם. אוקיי

'גם הם  טובים, שיובילו לאן שהוא. עוד פעם אנחנו בחוץ, ונשב פה עוד שנה ונגיד 
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 .  לא הצליחו'

 

אלון, אפשר לקבל החלטה שאחד מעובדי העירייה יהיה   :מר ישראל גל

 שם כמפקח בתוך העמותה? 

 

 נאים של הבריכה, תנאים סניטריים. ראיתם את הת :גב' קניסטר כוכבה

 

 דיברנו על זה, דיברנו על זה.  גב' אלעני הס זוהר:

 

 דיברנו ולא עשינו כלום. :גב' קניסטר כוכבה

 

שלכם. תגידו לו את  15מה הבעיה? צוברי שלכם, מספר   :איציק ציזרמר 

 כל הבעיות. 

 

 שתהיה ועדת חקירה.  גב' אלעני הס זוהר:

 

 לא, לא, לא, לא צריך שיהיה.   :איציק ציזרמר 

 

  -אתה זוכר שפיינגולד הצדיק גב' בומגרטן אלונה:

 

 כן?   :איציק ציזרמר 

 

היה מוכן בהתנדבות ללכת ולהסדיר, אתה יודע, לנסות  גב' בומגרטן אלונה:

 לתת קצת יד כדי לעזור, ואז יצאת נגדו. 

 

 בהתנדבות, אלונה?   :איציק ציזרמר 

 



 אונו-עיריית קרית

 15/34ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 34 

 כן.  ה:גב' בומגרטן אלונ

 

 את אפילו לא יודעת מה את מדברת.   :איציק ציזרמר 

 

 בהתנדבות.  גב' בומגרטן אלונה:

 

בכסף מלא. ודרך אגב, פיינגולד אחלה בן אדם, גם   :איציק ציזרמר 

מקצוען, אבל הוא קיבל את התפקיד לא בדרך שאני חשבתי שהיא בסדר. זה הכל. 

 ... נציג עירייה. 

 

 פיינגולד הוא מעולה.  גב' בומגרטן אלונה:

 

מעולה, רק הוא עשה טעות אחת, הוא הריץ את ישראל   :איציק ציזרמר 

 בבחירות, ולכן הוא לא מקבל את התפקיד. 

 

אתה שומע, ציזר? אני חושב שאנחנו נבחן את העניין של   :מר ישראל גל

 ות.נציג עירייה יהיה בתוך העמותה ויהיה בעל זכות חתימה, שיפקח גם על ההוצא

 

 מה? מה?   :עמי כחלוןמר 

 

על הפעילות נציג עירייה יהיה בתוך העמותה, יפקח   :מר ישראל גל

 בתוך העמותה במידת האפשר, אנחנו צריכים לבדוק את זה עוד. 

 

ו   עו"ד אלון רום:  ... במידת האפשר... תקנונית.

 

.   :מר ישראל גל  לבדוק את זה במידת האפשר כמובן
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.. מי יהיה שם,   :איציק ציזרמר  לא יודע, אני לא יודע מה זה עמותה,.

 כמה יהיה שם. 

 

ישראל, איך אתה יכול לקחת את העמותה, שהיא  גב' בומגרטן אלונה:

 בחדלות פירעון היום ולהמשיך אותה. 

 

אני לא לוקח. אה, זאת שבחדלות פירעון היא לא   :מר ישראל גל

ים. אנחנו נמצאים לפני זה. אם מרכז הוצהרה כחדלות פירעון אבל. אנחנו לא נמצא

₪  200,000חובות. מתוכם ₪  500,000-במכלול, הם יורדים ל₪  300,000מכבי נותן 

אחרים נמצאים ₪.  300,000הם לא זמינים עכשיו, כי זה קרן הפיצויים, נשארים 

₪  300,000בהתגלגלות, שאפשר לגלגל אותם, אז אני אומר, כאן יש כבר חיות. על 

אפשר לגלגל את הכסף הזה ובטח אם העירייה ₪, מיליון  1.7ים של במחזור

מזרימה כחלק קצת. במקרה הזה, דרךא גב, של החייאת העמותה, הערבות שלנו 

 תקטן. זה רק לצורך הזרמת כספים.

 

 20למה לא להפעיל את כל המערכת הזאת כמו שלפני   :מיכלס גילמר 

 שנה הפעילו את זה דרך העירייה?

 

 הכל דרך העירייה? יותר מורכב.   :ל גלמר ישרא

 

 כולם אומרים שזה היה הכי טוב, הכי מוצלח.   :מיכלס גילמר 

 

יותר מורכב היום להחזיק. יש היום כל מיני בעיות עם   :מר ישראל גל

הממונה על השכר לגבי שעות. צריכים לעשות שעות. בעבר הכל היה דרך העירייה, 

קיים שם. הממונה על השכר יורד לכל שכר ותלוש  יש מקומות אחרונים שזה עדיין

של כל עובד ושל כל מאמן, ורוצה לבדוק כמה שעות הוא עושה את זה. המטרה היא 

לעבור או לחשבוניות, או להוציא את זה לעמותות עירוניות, כמו שאמר ירון 
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יעקובי. אנחנו רואים את זה ברמת השרון, ברעננה, בהוד השרון, שקמו חברות 

ניות לספורט. זו המדיניות. אפשר לאשר? אישור ערבות ללקיחת הלוואה עירו

 הוורסיות. מי בעד?  2-באחת מ₪,  400,000לאגודת השחייה עד 

 

 יש תוספת אבל.   :איציק ציזרמר 

 

אה, והתוספת, אבל זה במידת האפשר. במידת האפשר   :מר ישראל גל

 לצרף לשם נציג עירייה שיהיה בפנים. 

 

 נציגי העירייה.   :כהןנפתלי מר 

 

 מספיק אחד. מי שרוצה, שיביא נציג.   :מר ישראל גל

 

 אלונה, מה את מצביעה?   :מיכלס גילמר 

 

 בעד, נו מה?  גב' בומגרטן אלונה:

 

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

 

אש"ח לטובת  400הוחלט פה אחד לאשר ערבות ללקיחת הלוואה עד  החלטה:

 משתי ורסיות: השחייה באחת

 א. לאגודת השחייה מכבי )שיתוף פעולה עם מרכז מכבי(                                

 ב. הקמת עמותה חדשה.                                

 בשיתוף נציג מהעירייה במידת האפשר.                             

 פה אחד.    בעד
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עדכון וקבלת החלטות לגבי  –ות( תה"ש ות"ל )הוועדה לתשתיות לאומי .6

 המשך הדרך. 

 

 ישראל, שנה טובה לכולם.   :עמי כחלוןמר 

 

, אני רוצה גם לקבל הצבעה, כי 6שנה טובה. לגבי סעיף   :מר ישראל גל

שאר הדברים זה עדכונים. כידוע לכם, אנחנו הלכנו לבג"צ כנגד הותמ"ל ונגד 

ם חתמו לנו על ועדת הגבולות מהר תכניות תל השומר. הממשלה התקפלה וכול

מאוד בגין הבג"ץ הזה. לגבי נושא התחבורה, יש על זה דיונים עדיין, שזה הנושא 

 העיקרי שמעיק עלינו, ויש לנו את הנושא של היח"ד, אבל הם לא במתחם שלנו. 

גן. אני לא מניח  בנושא הזה אני הלכתי לבג"ץ להזכירכם עם אור יהודה ועם רמת 

רטנרים להמשך, ואני לא מניח שאם אנחנו נמשיך את הבג"ץ כנגד שהם יהיו פ

נוכל, אם מישהו יתייחס אלינו בכלל, חוץ מאשר זה  מספר יחידות הדיור שלהם, 

 ירע את מצבנו אולי באופן כללי. 

ומאחר ואנחנו עשינו על זה דיון, המלצתי ככלל, להוריד את הבג"ץ. אני אומר ת 

ל, יח"ד בכל המתחם הזה של הותמ" 1,500ו, יש לנו זה, כי אנחנו את שלנו קיבלנ

יועץ משפטי, שחוץ  של תל השומר, בשטח שלנו. קשה לי להאמין, יש כאן גם 

מהוצאות משפטיות וסכסוך במערכת היחסים הממשלתית, וסכסוך גם אולי עם 

ממנו  50%השכנים שלנו, יעזור משהו בבג"צ הזה. ומאחר ואנחנו קיבלנו לפחות 

אבקים שלנו מבחינתנו בעיקרם זה על דרכי התחבורה, כי מבחינת שטחי כרגע, והמ

ציבור ושב"צים, אנחנו נותנים לנו יותר, כי מבינים את המצוקה שלנו, גם בשטחים 

בפרדס וחיסכון, וגם בשכונת האקליפטוס, וגם במתחם הזה. נותנים לנו עודף של 

. אנחנו לא בדיוק במצב של שטחי ציבור על מנת לכסות. אז אין לנו גם סטנדינג שם

אור יהודה, שקיבלו המון דירות. אז בנושא הזה, אני סבור, אין לנו סטנדינג אחרי 

 שקיבלנו להמשיך את הבג"ץ. והבאתי את זה לפה. כן, ציזר. 
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אני חושב הפוך ואני אנסה להסביר. רובנו לא נהיה פה   :איציק ציזרמר 

 -ה שנים, שלא אנחנוכשזה ייבנה שם. זה יהיה עוד כל כך הרב

 

 . 2025  :מר ישראל גל

 

כן, לא אנחנו נשב סביב השולחן כנראה. אבל אין ספק   :איציק ציזרמר 

גן וקרית אונו, זה  שהשטח הזה, ולא משנה איך הוא חולק בין אור יהודה, רמת 

שטח שמי שיגור שם, גם אם הכובע שלו יהיה אור יהודה, או הכובע שלו יהיה 

וא יצא לאותם כבישים ויעבור דרכנו, ויחיה סביבנו, גם אם הוא תחת קרית אונו, ה

 עיריית אור יהודה או עיריית קרית אונו. 

אז זה שאנחנו לא קיבלנו הרבה דירות, שזה מצוין, וקיבלנו יותר תעסוקה, אין 

ספק שההסכם שעשית עם אור יהודה הוא הסכם מצוין. אני רק טוען, שאם אנחנו 

  -זה שטחים חומים לעיר הזאתלא נבטיח בשטח ה

 

 הבטחנו.   :מר ישראל גל

 

ו לנו מוסדות לא נצליח לבנות פה שום דבר, כי לא יהי  :איציק ציזרמר 

חינוך ולא מוסדות תרבות, ולא מגרש כדורגל ולא מגרש כדורסל ולא אולם ספורט 

יודעים שז 1,500-גדול. ולכן, אנחנו צריכים להילחם, לא על ה ה בסדר יח"ד ששנינו 

 גמור. 

 

 אתה רוצה לפתוח את ועדת הגבולות?   :מר ישראל גל

 

לא, לא נוגע בוועדת הגבולות בכלל. אני רק נוגע, שאני   :איציק ציזרמר 

רוצה להמשיך להילחם איתם שייתנו לי עוד שטחים חומים גם במחיר כמו שאתה 

יעלו טיפה אומר, שכנראה לא יורידו את כמות יח"ד בכל המקום הזה. מצידי ש

 2025יותר לגובה באור יהודה ויהיו לנו עוד שטחים. אם לא נעשה את זה, בשנת 
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 נמצא את עצמנו. 

 

 אתה אומר לפתוח את הגבולות.   :מיכלס גילמר 

 

 לא לפתוח את הגבולות, להוסיף לנו שטחים חומים.   :איציק ציזרמר 

 

 איפה?   :מיכלס גילמר 

 

 .באותם מקומות  :איציק ציזרמר 

 

לא. הם נתנו לנו שטח. אתה רוצה, תהפוך את הכל, תגיד   :מיכלס גילמר 

 . 1,500שאתה רוצה במקום 

 

 מצוין, מצוין.   :איציק ציזרמר 

 

 אין לי בעיה.   :מיכלס גילמר 

 

ציזר, כמו שראית, הם יהיו מוכנים לסמן במקום כל   :מר ישראל גל

 ח חום. שט –אזור התעסוקה שמיועד במקום השטחים ההם 

 

 . 1,500לא, המגורים...   :מיכלס גילמר 

 

. –א'   :איציק ציזרמר  .  הם לא יהיו מוכנים.

 

אני מדבר במקום המקטע הזה, הם מחר בבוקר יגידו לי   :מר ישראל גל

'אדוני, אתה לא רוצה לעשות פה שטח חום. תגיד לעיר אתה לא רוצה תעסוקה'. 

עים שלנו כבר מתוכננים מקדמת דנן הם אנחנו מדברים על מקטע אחד. רוב המקט
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מ"ר תעסוקה  400,000-בנפרד. חוץ מאחד שהוא תלוי בזה, זה שקיבלנו את ה

בפרדס וחיסכון, שהוא הולך בד בבד עם זה. אני פוחד שאת זה הם גם כן ינסו 

לפגוע אם אנחנו נמשיך. כשאני מדבר פרקטית ופרגמרטית ולא פופוליסטית, אני 

 לבחון את זה לגופו,  צריכים –אומר לך 

יח"ד שלנו, ואנחנו  1,500-הבאמת. כי בעניין הזה אנחנו, אם לא יורידו לנו את 

בוודאי לא נלך לריב עם אור יהודה ועם רמת גן, וגם אם נלך לריב, אף אחד לא 

נגדנו, גם מדיניות הממשלה נגדנו, גם הסמכות היא של  ישמע אותנו. גם הותמ"ל 

ים, וגם הרשויות ששלהן, אומרות 'אנחנו רוצים את זה. המועצה הארצית בירושל

אז איזה סיכוי, אם אנחנו אנשים פרקטיים ופרגמנטיים יש לנו ללכת להוריד 

 אצלם יח"ד?

בואו נסתכל על השטחים שלנו. בשטחים שלנו, אם אתה בודק את פרדס בחיסכון, 

אתה  ואם אתה בודק את שכונת האקליפטוס, ואם אתה בודק את השטח הזה,

 . יגידו לך 'תוריד את אזור התעסוקה'  תמצא עודף גדול מאוד של שטחים חומים. 

 

 ... עודף?   :איציק ציזרמר 

 

 לא לעודף לעיר, עודף לשכונה.   :מר ישראל גל

 

 נכון, אבל אנחנו צריכים לעיר, ישרא.   :איציק ציזרמר 

 

. זה דרך אגב גם עכ  :מר ישראל גל שיו הם אז יגידו לך 'אין בעיה'

 אומרים. 

 

 אז בואו נוריד מגורים, לא?   :מיכלס גילמר 

 

מגורים הם לא נותנים להוריד, כי מזה הם משווקים.   :מר ישראל גל

 הם אומרים 'תורידו את התעסוקה, תעשו אותה שטחים חומים'. 
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 הם אומרים את זה?  :איציק ציזרמר 

 

ר שלנו עיר ענייה, כן. הם אומרים 'תשנה את זה'. העי  :מר ישראל גל

אולי מהרשויות היהודיות העניות ביותר במדינת ישראל למ"ר תעסוקה לתושב. 

צריכים לעשות סדרי עדיפויות. זה עניין שהוא בפני עצמו. הם לא ישווקו את 

יח"ד. כל הפול הזה זה בשביל לפנות את  1,500-השטח, לא ייתנו לנו את השטח כ

ם הכי מעט. וזה הסיפור כאן לצורך העניין. הצבא באזור הזה, כשאנחנו משתתפי

אנחנו יכולים ללכת ולהגיד דרך אגב, לבוא בדרישה ולהמשיך עכשיו להתקוטט, 

. הם באזור התעסוקה לא רואים בו פרנסה.  ולהגיד 'בוא נחליף את אזור התעסוקה'

אם היה פה את אומיד השמאי הוא היה אומר לך. הם לא מאמינים במשרדים 

אמיתית. אז תוריד מזה. אין להם בעיה. זה כבר שיקול שלך, זה לא כשווי קרקע 

 שיקול שלהם. 

 

 אין בעיה. השאלה אם יש את האפשרות הזאת?  :איציק ציזרמר 

 

  -יש לך תמיד את האפשרות. תקשיב, לדעתי זה ויכוח  :מר ישראל גל

 

.   גב' ארבל ליאת: .  זה כבר מדיניות.

 

 לי לסיים. די, נפתלי, תן   :מר ישראל גל

 

ישראל, תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. בלי תעשייה   :נפתלי כהןמר 

 אין לנו זכות קיום לעיר הזאת. 

 )מדברים ביחד( 

 שיעשה בבית שלו, שטויות.   :נפתלי כהןמר 
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 2אם אנחנו מתכננים עכשיו מגדל משרדים, אי אפשר   :מר יעקובי ירון

 ו בבנק מזרחי? קומות ציבוריות לעשות, כמו שעשינ

 

זה לא שייך עכשיו, זה בתכניות המפורטות. זה שאתה   :מר ישראל גל

 . 25-עושה את התכניות האלה כמו עם בנק מזרחי הנקודתיות, זה ב

 

 העתירה מיצתה את עצמה.     :???

 

העתירה היא עתירה שהיא לדעתי חוץ מאשר לסכסך,   :מר ישראל גל

 היא לא פרקטית כבר יותר. 

 

 לא רק זה, אנחנו צריכים אותם גם בשביל השלביות.   ארבל ליאת: גב'

 

.   :מר ישראל גל  נכון

 

אנחנו לא יכולים לפרק את זה עכשיו. אנחנו נפסיד את   גב' ארבל ליאת:

 השלביות. 

 

אוקיי. אני בהחלט מקבל את זה שאנחנו צריכים   :מר ישראל גל

כאן. אנחנו צריכים להמשיך להמשיך במאבקים שלנו. ואני רוצה לתת הצהרה 

במאבקים שלנו על תנאים לתחבורה, כולל תחבורה ציבורית והשלמת כבישים, 

. ואם אפשר, וככל שניתן, להגדיל שטחים ציבוריים. לא הייתי  שמדברים על זהי..

אומר כרגע מה על חשבון מה, אבל להגדיל שטחים ציבוריים ככלל. והעתירה 

ת, מבחינת קרית אונו לדעתי, מיצתה את עצמה. מי הזאת, היא כבר מבחינתנו לפחו

 בעד? מי נגד? 

 

 . 3 –נגד   מר גדי לייכטר:
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ו  :מר ישראל גל נגד: ציזר   הבנות.  2-יפה. מי נמנע? 

 

 יעל וזוהר.  :גב' קניסטר כוכבה

 

 ... לתת לילדים.   :נפתלי כהןמר 

 

 עזוב, הוא לא יכול.   :מר ישראל גל

 

נה הוא עשה את זה עם הבוס שלו. תתעורר, אל ש 11  :נפתלי כהןמר 

 תדליק אותו. 

 

 שנה הוא נתן את כפר אז"ר ואת רמת אפעל. 11לא,   :מר ישראל גל

 

אתה מבין? הוא צוחק, עושה פופוליזם. חודשיים לא בא   :נפתלי כהןמר 

 לישיבות, עכשיו עושה... גועל נפש.

 

  נפתלי, זכותו לחשוב אחרת. גב' הרציקוביץ יעל:

 

כל זו צביעות לשמה, זה גועל נפש. זו צביעות לשמה.   :נפתלי כהןמר 

 תוספת שבאה לקרית אונו...

 

יודעים.   :מר ישראל גל  עזוב נו. הבג"ץ הזה מיצה את עצמו, כולם 

 

זו פוליטיקה קטנה מה שהוא עושה. ציזר עוד לא   :נפתלי כהןמר 

 . התבגר. את לא מבינה את זה? לא התבגר הבחור הזה
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. :מר ישראל גל  די

 

 

עדכון סיום הליכים משפטיים בנושא אגרות והיטלים של הקאנטרי  .7

 קלאב.

 

להזכירכם, בקדנציה הקודמת עוד כשנבנה עדכונים.   :מר ישראל גל

 נטרי, גבו אגרות, לא גבו היטלים בשל הקאנטרי, בשל בנייתו. הקא

 

 מתי, בתקופת נשרי?  גב' בומגרטן אלונה:

 

.   :מר ישראל גל  בקדנציה הקודמת, זהו, עזבי

 

 אה, אוקיי. פספסתי את המשפט.  גב' בומגרטן אלונה:

 

 הלכנו לתביעה משפטית.   :מר ישראל גל

 

אבל אני לא תיאמתי מול מצלאווי מה הוא אני הייתי,  גב' בומגרטן אלונה:

 משלם ומה הוא לא משלם. 

מועצת העיר קריית אונו  מאשרת הורדת הבג"צ נגד הותמ"ל  החלטה:

ותמשיך במאבקים על תנאים לתחבורה כולל תחבורה ציבורית, 

 השלמת כבישים והגדלת שטחים ציבוריים.

ישראל גל, גיל מיכלס, ירון יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי,         (10)  בעד

לונה בומגרטן, רון מלכה, אביגיל דנוך, ליאת כוכבה קניסטר, א

 ארבל.                          

 איציק ציזר, אלעני הס זהר, יעל הרציקוביץ.  (3) נגד 
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הלכנו לתביעה משפטית. בסופו של דבר, במסגרת הליך   :מר ישראל גל

 לאיזה בורר.  197בית משפט, הלכו לפי 

 

 )א( בוררות. אני הייתי שם. 79  עו"ד אלון רום:

 

 )א( בוררות, אצל איזה שופט בדימוס. 79  :מר ישראל גל

 

 שמעוני.   עו"ד אלון רום:

 

אצל השופט שמעוני בדימוס, שקבע שעיריית קרית אונו   :מר ישראל גל

מההיטלים, שהוא מבסס את זה בעיקר על  50%-אגרות ו 100%-צריכה לקבל את ה

 שנה, וזה חצי.  25שנה, אז זה  50אורך חיי הנכס. כי אם אורך חיי נכס זה 

 

לינו, אנחנו בעלים של הקרקע. ולכן בעצם חוזרים א  עו"ד אלון רום:

הטענה שהוא מחויב בהיטלי הפיתוח, כאשר בסיכומו של יום זה חוזר אלינו. 

 לכאורה היטלי הפיתוח חלים על הבעלים. אז זו היתה ההנמקה. 

 

לטענתנו של מצלאווי היה שהוא לא צריך לשלם, הוא   :מר ישראל גל

ות, ועיריית קרית אונו למעשה מהאגר 100%-מערך הנכס ו 50%הכיר בכך שזה 

מהסכום הכולל ש.. והוא יצטרך לשלם את זה לאחר תוקף של  60%תקבל כסך 

 פסק דין בקרוב. 

 

.. ₪ מיליון  2.080  גב' טירנה ססי:  זה ההיטלים, האגרות.

 

  -פלוס הצמדה וריבית  עו"ד אלון רום:
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 ₪. מיליון  3כמעט   :מר ישראל גל

 

 . 50%ל ... ש  :איציק ציזרמר 

 

 זה עוד לא אושר, לא אישרנו את זה   :מר ישראל גל

 

 לא, מה נסגר עם החברה?   :איציק ציזרמר 

 

לא אישרנו אותם. שלחנו את זה לוועדה מקצועית.   :מר ישראל גל

הוועדה המקצועית לא אישרה. תמיד אנחנו בודקים, אנחנו סומכים עליך מאוד, 

ה המקצועית. אתה יודע, זה הכל. אז הוועדה אבל אנחנו נותנים גם אחריות לוועד

אנשי מקצוע, גזברית ויועץ משפטי. אני מניח שאתה  2המקצועית זה לא כסף, זה 

זה לא ₪, מיליון  3לא סומך עליהם, אבל הם קיבלו את ההחלטה. זה הכל. סך הכל 

כולל את התאגיד, שגם שם נמשך המאבק המשפטי כנגדו. זו המשמעות. ואלונה, יש 

 ף. את רואה בסוף, אחרי מאבק. תודה רבה. כס

 

 .2רבעון  2015דיון בדו"ח רבעוני לשנת  .9

 

 דיון בדו"ח הרבעוני. בקשה, טירנה.   :מר ישראל גל

 

. אני 30.6.15-טוב, הדו"ח הרבעוני מונח לפניכם מה  גב' טירנה ססי:

של תמצית המאזן, זה הדף הראשון. סך הנכסים  1אעבור על טופס מספר 

הכנסות ₪.  30,108,000הנכסים הנזילים בבנקים ₪.  256,635,000ההתחייבויות ו

חייבים תשלומים לא מתוקצבים ₪,  12,520,000מתוקצבות שטרם התקבלו 

 ₪. 56,649,000סך הכל הרכוש השוטף ₪.  13,021,000
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?  גב' ארבל ליאת: ..  כמה.

 

ד מהפרמטרים סך הנכסים, סך המאזן? זה נובע מכל אח  גב' טירנה ססי:

 שנמצאים כאן. 

 

לא, המגמה אני שואלת. הרי בסך הכל אם יש גידול   גב' ארבל ליאת:

 בנכסים, זה אומר שיש לנו כסף בחוץ שאנחנו צריכים לקבל. 

 

תני לי להציג. אחרי כל התמונה, אני אשים לך את הדגש   גב' טירנה ססי:

₪.  55,649,000רכוש שוטף איפה יש גידול קיטון ואז תראי את התמונה. סך הכל 

אני אראה לך את הגידול. לגבי השקעות ₪.  15,000,000כאן גדלנו ברכוש השוטף 

השקעות במימון קרנות ₪.  124,766,000מיועדות לכיסוי קרן עבודות פיתוח 

קרוב למה שהיה ₪,  154,264,000סך הכל ההשקעות ₪.  29,498,000מתוקצבות 

כך סיימנו את ₪,  44,822,000עון לראשית השנה, בשנה הקודמת בסוף השנה. הגיר

סך הכל ₪.  1,900,000השנה הקודמת, ולזה נתווסף גירעון של ינואר עד יוני של 

 ₪.  46,722,000הגירעון המצטבר בתקציב הרגיל זה 

בצד ההתחייבויות והעודפים, מוסדות שכר, הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 

₪.  54,726,000צאות מתוקצבות שטרם שולמו ספקים וזכאים הו₪.  13,644,000

סך ההתחייבויות השוטפות ₪.  13,598,000פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 

נובע ₪. מיליון  15-כאן יש גידול בהתחייבויות השוטפות של קרוב ל₪.  71,968,000

בעיקר מחובות לספקים וזכאים, לשאלה שלך. קרנות, עבודות פיתוח ועודפים 

ו קרנות בלתי מתוקצבות שזה היטלי השבחה והיטלי יל, אז יש לנבתקציב הרג

זה ₪,  29,498,000קרנות מתוקצבות ₪.  79,965,000זה ₪, מיליון  80-פיתוח של כ

סך הכל הקרנות שלנו. והסעיף האחרון במאזן זה עודפים בתקציב הבלתי רגיל, 

זמניים בתב"רים  וגרעונות מימון₪,  85,161,000שזה עודפים זמינים בתב"רים של 

₪,  500,000יש כאן גידול בגרעונות זמניים בתב"רים של בערך ₪.  9,957,000של 

 וגם גידול בעודפים. זה טופס אחד למאזן.



 אונו-עיריית קרית

 15/34ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 48 

, שבו אפשר לראות את סך ההכנסות אל מול 2אני אפנה אתכם לטופס מספר 

יון זה ההוצאות נכון לחציון. אני אתחיל לפי סדר הסעיפים. סך הכל ההכנסות לחצ

זאת אומרת, יש לנו ₪.  120,954,000ביחס לתקציב שזה ₪,  125,265,000

 מסך התקציב הכנסות ביתר.  4%שזה  4,311,000

 

?   גב' ארבל ליאת: ..  זה אמור להתאזן בהמשך, או שזה יישאר.

 

אני אראה לך ממה זה נובע. וכן, עד סוף השנה צפויים   גב' טירנה ססי:

 ם שיראו תמונה קצת אחרת.לקרות הרבה מאוד דברי

 

 את אומרת שזה נקודתי?   גב' ארבל ליאת:

 

אני עוד פעם אשים את הדגש כשאני אדבר על הסעיפים.   גב' טירנה ססי:

במצטבר, גבינו ₪.  48,438,000סעיפי הארנונה, התקציב יחסי לחציון הוא 

ולות די פעשצריך לצמצם בגבייה על י ₪מיליון  2של יש כאן פער ₪.  46,371,000

.. קצת הגדלנו את ההכנסות גם ברבעון השלישי.   אכיפה שיקרו ברבעון האחרון.

 

אבל כשמדברים בארנונה הפרשי גבייה, זו גבייה שסביר   :מר יעקובי ירון

 שנצליח לגבות אותה? 

 

 ₪? מיליון  2-ה  גב' טירנה ססי:

 

 כן.   :מר יעקובי ירון

 

לגבות אותה. כבר הוצאנו מכתבים. אנחנו פועלים כדי   גב' טירנה ססי:

אנחנו מיד אחרי החגים נתחיל בפעולות אכיפה, והתשובה היא כן, סביר. ואנחנו 

יש כאן הכנסות  –פועלים כדי לגבות, עושים את כל המאמצים. הכנסות ממים 
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ביחס לתקציב. בחינוך אנחנו פחות או יותר גבינו את כל ₪  126,000,000ביתר של 

₪ מיליון  62ברווחה יש חוסר של ₪, מיליון  119ן חוסר של העצמיות. יש כא

 ₪. מיליון  596בגבייה. עצמיות אחרות יש כאן 

 

 ₪. מיליון  119  רון מלכה:מר 

 

 מיליון?  62  :נפתלי כהןמר 

 

 ₪.  62,000  גב' טירנה ססי:

 

 ₪. מיליון  119לא, אמרת   רון מלכה:מר 

 

 נים. באלפים, לא במיליו  מר גדי לייכטר:

 

יותר ₪  596,000-בעצמיות אחרות, גבינו ב₪. זה באלפי   גב' טירנה ססי:

בגדול אפשר ₪. מיליון  1.5ממה שחזינו. סך הכל בהכנסות עצמיות גבינו בחסר 

, ביצוע 32,281התקציב  –לייחס את זה לארנונה. משרדי ממשלה, משרד החינוך 

אני אפנה את תשומת הלב, ₪. מיליון  4.5יש כאן הכנסות של ₪.  36,794מצטבר 

יוני יש פעילות מלאה.  ינואר עד יוני. ינואר עד   שאנחנו 

 

 . 6/10  :מר ישראל גל

 

. יש פעילות מלאה, ולכן זה נראה ככה. הדברים 6/10כן,   גב' טירנה ססי:

מיליון  6.1, קיבלנו 7ייראו אחרת עד סוף השנה. תקבולי משרד הרווחה, הקצבנו 

רד הרווחה. בדרך כלל יש איזונים אחרי הכנסות מש₪ מיליון  1יש כאן בחסר ₪, 

יולי, ועד סוף השנה זה אמור להיראות קצת אחרת. תקבולים ממשלתיים אחרים 

קיבלנו מעבר, ₪  ₪948,000, מיליון  2.2ביצוע מצטבר ₪, מיליון  1.272הקצבנו 
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 וזה מהמשרד לאיכות הסביבה. זה הפער. 

 

, אלונה. מביאה כסף. אתם אומרים שהיא לא כל הכבוד  :נפתלי כהןמר 

יעילה. ממש לא יפה. אני מאוד מעריך, היא הביאה כסף. אלונה, שיחקת אותה, כל 

 הכבוד. 

 

בצד של ההוצאות, אני אתן את הדגשים בצד של   גב' טירנה ססי:

 ההוצאות. אתה צריך ללכת? 

 

, אני אני הולך. את תמשיכי. אני פשוט חייב ללכת  :מר ישראל גל

מתנצל. משמר השכונה שהקמנו עושה הרמת כוסית והוא לוחץ עליי שאני אבוא 

 להגיד כמה מילים. 

 

 שנה טובה וחג שמח.   דאלי משה:מר 

 

 אני אומר שנה טובה לכולם. רון, בבקשה.   :מר ישראל גל

 

הוצאות השכר הכללי, אנחנו רואים שפחות או יותר   גב' טירנה ססי:

מיליון  23ביצעו  21צאות השכר הכללי. פעולות כלליות, תקצבנו אנחנו עומדים בהו

יש לנו ביתר. אם תרצו פירוט, אני אתן. מדובר במספר פעולות ₪ מיליון  ₪1.76, 

 בתחום ניקיון רחובות, הוצאות משפטיות שיש לנו גבוהות מהתחזית. זה בגדול. 

 )מדברים ביחד( 

הוצאנו ₪,  120,954,000וא סך הכל בהוצאות התקציב ה  גב' טירנה ססי:

₪. מיליון  1.9, והגירעון הוא ₪5%,  6,210,000סטייה של ₪.  127,164,000

 קיצרתי. 

 

מיליון  75שאלה, מה זה אומר עודף בקופת התב"רים של   :איציק ציזרמר 
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 זה כסף זמין שיש עכשיו לבנות דברים? ₪? 

 

אנחנו לוקחים את  העודף הוא עודף זמני. זה אומר שאם  גב' טירנה ססי:

 הפעילות של כל התב"רים במצטבר= 

 

.   :איציק ציזרמר   שכבר אישרנו

 

שכבר אישרנו אותם. ברגע שאישרנו שהמקור למשל   גב' טירנה ססי:

מהקרנות, אז כבר העברנו את הכסף מהקרן לתב"רים, וזה יושב וממתין 

הוצאות, ואז זה -לביצועים. וכשאנחנו מבצעים, אז בעצם מעדכנים את הביצועים

 מצמצם את ה...

 

 אז אני אומר, עכשיו כמה יש בארנק?   :איציק ציזרמר 

 

 הסכום הזה נמצא בארנק.   גב' טירנה ססי:

 

כבר אושר לפרויקטים שעוד לא אבל את אומרת שחלקו   :איציק ציזרמר 

.? עכשיו אנחנו רוצים לעשות  עשינו אותם. אני אומר, כמה כסף פנוי יש היום..

 ם דוגמא מגרש טניס. יש לנו כסף? סת

 

.   גב' טירנה ססי: . .  אם אתה שואל כמה מזומנים יש לנו

 

 75לא מזומנים. דיברת על תב"רים, את אומרת יש   :איציק ציזרמר 

 חלקם כבר צבועים לכל מיני פרויקטים שהחלטנו לעשות. ₪. מיליון 

 

 כמה כסף לא צבוע יש?   גב' ארבל ליאת:
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 העודפים הזמניים כולם צבועים.   י:גב' טירנה סס

 

 כולם צבועים?   :איציק ציזרמר 

 

 זה התב"רים שלנו.   גב' טירנה ססי:

 

.   :איציק ציזרמר   הבנתי אוקיי

 

.  גב' טירנה ססי:  שאותם אישרנו, ביצענו

 

 מה לא צבוע?   גב' ארבל ליאת:

 

.   גב' טירנה ססי: .  ₪. מיליון  80לא צבוע.

 

עכשיו אני רוצה להתייחס לספיץ' הגדול שנתת. ברבעון   :איציק ציזרמר 

ושהרמתי דגל, חצי מכם צחק ממני. בסדר. גם ₪,  783,000הראשון הגירעון היה 

זאת אומרת, זה קצב ₪. מיליון  1.9-זה שהלך הרגע. עכשיו הגדלנו את הגירעון ל

₪, מיליון  5 שהוא היה 2014-שנתי. זה קצת מזכיר לי את הגירעון ב₪ מיליון  4של 

אבל אמרו לנו שהוא בעצם על חשבון כספים של הקדנציה הקודמת. אז הלכתי 

 2.5זה ₪, מיליון  5.5-לבדוק. אז כל אותם אנשים שאמרו שהגירעון הוא מתוך ה

, כמובן שטעו, כי הם לא מכירים את המספרים, למרות שהם 2013משנת ₪ מיליון 

עם טירנה וקיבלתי את כל הנתונים, ישבתי חושבים שהם מכירים את המספרים. 

. 40%קצת הבדל של ₪. מיליון  2.5לא ₪, מיליון  1.8והתברר קודם כל שזה רק 

 ומה מצאתי? 

מה זה הכספים האלה שטענו שהם מקדנציה קודמת? אחד מהם זה המגידים של 

תרבות תורנית למשל. איפה נפתלי? הכסא הריק. המגידים של תרבות תורנית 

פה שמהקדנציה הקודמת, דרך אגב שגם הוא היה בקדנציה הקודמת, שנפתלי צעק 
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ונכנסו  2014-, שולמו ב2013-הכספים האלה שהיו צריכים להיות משולמים ב

. למה? הרי המגידים האלה כל חודש עובדים, כל חודש מקבלים 2014לגירעון של 

לה חשבונית, וכל חודש משלמים להם. למה דווקא בדצמבר לא שילמו להם? שא

. 2014-ל 2013-מתנ"ס ונוער, עברו מ₪  198,000טובה. ומה עוד מצאתי? שבמתנ"ס, 

ו -למה? אולי אתם תסבירו. ויש גם ניקוי קולטנים שאף אחד לא ידע עליהם. 

שמירה שאף אחד לא ידע עליהם, בנובמבר ובדצמבר. יש מלא שומרים ₪  236,000

₪  496,000ולדן תברואה שילמו . 2014-, רק ב2013-בבתי הספר, ולא שילמו להם ב

יע את כולם שדן תברואה רצה כסף, כמו שהוא לוקח וגם אף אחד לא ידע. זה הפת

ועל ניקיון בשפ"ע ₪,  18,000כל שנה כסף. ואני לא מדבר על איזה אדריכלית פה 

 ופינוי פחים. הכל היה בהפתעה. כולם הופתעו. 

 

.   רון מלכה:מר   ציזר, אני לא מצליח להבין

 

 אני מסיים, אני מסיים.   :איציק ציזרמר 

 

הבהרה. לא, אני רוצה לשאול אותך, כדי להבין מה אתה   רון מלכה:מר 

 ? 2014-, נרשמו ב2013אומר. אתה אומר שבעצם חובות שהיו על חשבון 

 

כן, כמו בכל שנה. כי יש אנשים שמגישים חשבונית   :איציק ציזרמר 

 מאוחרת. 

 

ת אומרת, שאתה אומר שהחובות האלה משויכים אז זא  רון מלכה:מר 

 ? 2013-ל

 

.  :איציק ציזרמר  .  כמובן, זה בטוח, החשבוניות הן.

 

 שהוא אמר?  ₪ מיליון  1.8-זה מתוך ה  רון מלכה:מר 
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 כמובן.   :איציק ציזרמר 

 

ל  רון מלכה:מר   ₪? מיליון  2.5-או שזה מקרב אותנו 

 

 1.8-זה הפירוט של ה₪, מיליון  1.8-לא, לא, לא. זה ה  :איציק ציזרמר 

..  496,000בוא אני אספור לך את המספרים. ₪, מיליון  .₪ 

 

תגידי, משכורות שהוא מדבר עליהן, זה לא משכורות   רון מלכה:מר 

 שאנחנו בעצם...

 

.   :איציק ציזרמר   חודש בחודשו

 

ז  רון מלכה:מר  ינואר. אז  ה ... בדצמבר בפועל, היא משולמת בתחילת 

לא הקטע של להעביר את זה טכנית לחודש התשלום? אני יודע שקיימת הבעיה 

 הזאת במעבר משנה לשנה בכל תאגיד.

 

, דואגת שכל החשבוניות 31.3כל תאגיד וכל חברה, עד   :איציק ציזרמר 

של שנה קודמת ישולמו, ויהיו על חשבון שנה קודמת. גם החשבוניות האלו, שרובן 

. למה? אולי הם לא העבירו את 2014, נכנסו לתקציב 2013הן נובמבר ודצמבר 

החשבוניות בזמן, אולי היה ויכוח על הכסף, אולי סתם רצו להעביר. לא יודע, לא 

היה גירעון בגלל הקדנציה ההיא, הרי זה  2013-נכנס לזה בכלל. לבוא ולהגיד שב

א היינו לא רק של₪, מיליון  6-שקר גדול. הרי אם תאגיד המים היה משלם את ה

סיפרו לנו  2014-לא נורא, שמענו גם את זה. ב₪. בגירעון, היינו בעודף של מיליון 

 2.5עלומים, שהתברר שהם לא עלומים והם גם לא ₪ מיליון  2.5על זה איזה 

 גם את זה גמרנו. ₪. מיליון 

. אין נשרי, אין קדנציה קודמת, נגמרו כל החובות שלא 2015עכשיו התחלנו את 
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וידעו עלי גירעון. אז כל אותם חכמים גדולים שיודעים לדבר על ₪ מיליון  1.9-הם, 

זה העבר ומנהלים עכשיו, הנה אני מרים דגל שני. חברה', צריכים לעמוד בתקציב. 

 הכל. 

 

אני בכל זאת אומר לך את מה שאמרתי בישיבה קודמת,   רון מלכה:מר 

של תוצאה סופית של שנה שהתבטאנו על הסיפור הזה של הגירעון, שלדעתי סיפור 

 עושים בסוף. 

 

 ₪. מיליון  5.5בסוף. עשיתם שנה שעברה בסוף, נגמר   :איציק ציזרמר 

 

 –עזוב שנה שעברה, אנחנו מדברים עכשיו. איך אומרים?   רון מלכה:מר 

 כסף סופרים במדרגות.

 

אתה יודע מה, רון? הנה אני אומר לך, אני מקווה מאוד   :איציק ציזרמר 

 תהיה מאוזנת. יותר ממך אני רוצה. תאמין לי.  שהיא

 

 לא יותר ממני, אנחנו שנינו רוצים ביחד את אותו דבר.   רון מלכה:מר 

 

 אז שנינו רוצים ביחד שהיא תהיה מאוזנת.   :איציק ציזרמר 

 

אז אני אומר, מניסיוננו בניהול חברות ועמותות, כסף   רון מלכה:מר 

 . סופרים בעמותות בסיכום השנה

 

 אמרת את זה גם בסוף הרבעון הראשון, וזה בסדר.   :איציק ציזרמר 

 

 נכון. עדיין לא סיימנו שנה. אני עדיין עומד על זה.   רון מלכה:מר 

 



 אונו-עיריית קרית

 15/34ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
 

 56 

ואני מקווה מאוד שנגמור את זה באפס, תאמין לי. ואם   :איציק ציזרמר 

 בעודף, אז בכלל אני אברך. 

 

 

 

 

 לות? תודה רבה. יש למישהו עוד שא  רון מלכה:מר 

 
 !סיום הישיבה

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
 גדי לייכטר 

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
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 קובץ החלטות

 

 

מועצת העיר קרית אונו, בהתאם להוראת פקודת המיסים )גבייה(  . 3

לממונה על הגביה ומר  23507486מאשרת את גב' טירנה ססי ת.ז. 

כפקיד גבייה לעניין גבייתם של  015194194עמרה ת.ז.  שלמה בן

 מיסים, ארנונות, ותשלומים אחרים במקום מר יצחק אהרון.

 

מועצת העיר קרית אונו, בהתאם להוראת פקודת המיסים )גבייה(  החלטה:

 לממונה על הגביה  23507486מאשרת את גב' טירנה ססי ת.ז. 

 פה אחד.   בעד

 

ת אונו, בהתאם להוראת פקודת המיסים )גבייה( מועצת העיר קרי החלטה:

כפקיד  015194194מאשרת ברוב קולות את מר שלמה בן עמרה ת.ז. 

גבייה לעניין גבייתם של מיסים, ארנונות, ותשלומים אחרים במקום 

 מר יצחק אהרון.

ישראל גל, נפתלי כהן, משה דאלי, ירון יעקובי, גיל מיכלס,                (10)  בעד

 גיל דנוך, ליאת ארבל, כוכבה קניסטר, עמי כחלון, רון מלכה. אבי

  (0)   נגד

 איציק ציזר, יעל הרציקוביץ, זהר אלעני הס.  (3)   נמנע

 

 ערבות. -אישור תוספת תבחינים בספורט, מתן תמיכות עקיפות .4

 

הוחלט פה אחד לאשר תוספת תבחינים בספורט, מתן תמיכות  החלטה:

 ערבות.-עקיפות

 פה אחד   בעד
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 אש"ח. 400אישור ערבות ללקיחת הלוואה לאגודת השחייה עד  .5

 

לטובת  אש"ח 400לוואה עד הוחלט פה אחד לאשר ערבות ללקיחת ה החלטה:

 תי ורסיות:שהשחייה באחת מ

  מכבי( )שיתוף פעולה עם מרכז מכבי א. לאגודת השחייה                               

  ב. הקמת עמותה חדשה.                               

 בשיתוף נציג מהעירייה במידת האפשר.                             

 פה אחד.    בעד

 

עדכון וקבלת החלטות לגבי  –ות"ל )הוועדה לתשתיות לאומיות( תה"ש  .6

 המשך הדרך. 

 

בג"צ נגד הותמ"ל ותמשיך המועצת העיר קריית אונו  מאשרת הורדת  החלטה:

, השלמת במאבקים על תנאים לתחבורה כולל תחבורה ציבורית

 כבישים והגדלת שטחים ציבוריים.

,         (10)  בעד ישראל גל, גיל מיכלס, ירון יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי

                           .אביגיל דנוך, ליאת ארבל ,כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן, רון מלכה

 ציזר, אלעני הס זהר, יעל הרציקוביץ.  איציק (3) נגד 

 

 

 

 

______________ 
 גדי לייכטר 

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
 


