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  השתתפו ה"ה:

 ראש העירייה - גל ישראל

 חבר המועצה - מלכה רון

 רת המועצהחב - בומגרטן אלונה

 חבר המועצה - קניסטר כוכבה

 חבר המועצה - כהן נפתלי

 חבר המועצה - דאלי משה

 חבר המועצה - מיכלס גיל

 חבר המועצה - וידס שי

 חבר המועצה - יעקובי ירון

 חברת המועצה - ארבל ליאת

 חבר המועצה - ישראל צימרמן

 חבר המועצה - עשהאל עמית

 

 :לא השתתפו

 המועצה חברת - הרציקוביץ יעל

 חברת המועצה - בלייר נירית

 חבר המועצה - כחלון עמי

 

 :מוזמנים קבועים

 מנכ"ל העירייה - חיים סופר

 העירייה יתגזבר - טירנה ססי

 יועץ משפטי  - רום ןאלו

 מבקר העירייה - שימי זהבי

 עוזר ראש העיר - ניר טאקו

 חברת המועצה היוצאת - רות רייף אלוש
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 על סדר היום:

 ח ראש העיר.דיוו .1

 פרידה מחברת המועצה רות רייף אלוש. .2

)במקום  025669664המועצה ישראל צימרמן ת.ז.  הצהרת אמונים של חבר .3

א' על פי הנוסח הבא: "אני 24חברת המועצה רות רייף אלוש( לפי סעיף 

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי 

 במועצה".

שא פעילות חוגים בבריכת השחייה, לבקשת חברת המועצה שאילתא בנו .4

 ליאת ארבל. )רצ"ב חומר(

ישראל  -מטעם סיעת המקומיים   אישור החלפת חברים בועדות העירייה .5

צימרמן מחליף את רותי אלוש : חבר בוועדה להתחדשות עירונית, מ.מ חבר 

ועדה למאבק בועדת מכרזים, חבר ועדת כספים, חבר בוועדת החינוך, חבר בו

 בנגע הסמים.

הילה  -החלפת נציגה בהנהלת העמותה לחינוך מוסיקלי הקונסרבטוריון  .6

 אשד מחליפה את תמרה שיפרין .

בדוח הביקורת המפורט ובהמלצות ועדת ביקורת לדוחות , דיון בדוח הכספי .7

 .)רצ"ב חומר(2018 -ו 2017אלו לשנים 

ו .8  עדת ביקורת לדוחות.)רצ"ב חומר(דיון בדוחות מבקר המדינה ובהמלצות 

)ד( לנוהל תרומות, משרד הפנים ובהסתמך 4דיווח למועצת העיר עפ"י סעיף  .9

 -אש"ח )משפ' ג'יאן( 100על חוו"ד ועדת תרומות מאשר קבלת התרומה ע"ס 

 )מצ"ב חומר(

אישור נסיעת חבר המועצה שי וידס וסמדר סוויסה )מנהלת מחלקת חרום  .10

והשתתפות הרשות בהוצאת  2020חת תלמידי תיכון לפולין עם משל ובטחון(

 הוצאת אש"ל עפ"י החוק. בתוספת₪(  5,600המסע )כ 

הסוכנות היהודית לארץ  -אישור חוזה חילופי שטחים עיריית קריית אונו .11

המגבית המאוחדת לישראל אינק) להלן:  -יונייטד ישראל אפיל אינק -ישראל

. )רצ"ב חומר(  "הסוכנות"(
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חברים: אירית  אלי בן מנחם-אישור הרכב ועדה לבחירת יקירי העיר: יו"ר .12

 לבנה, מנחם דגן, גילה הרן, עידו זולטי )מנהל אגף הרווחה(.

יו"ר .13 , חיים פיינגולד )שחייה(-אישור הרכב ועדה לבחירת יקירי הספורט: 

 ישראל שצ'וצ'ינסקי )מנהל אגף הספורט(, אייל מדינה )מנהל מדור מתקני

שגים( אמיר דרוקר )כדוריד(, קובי שמאי )חינוך, ספורט יהספורט וה

פורמאלי, כדורגל( אפרת מועלם )שופטת בינלאומית להתעמלות קרקע( 

)נציגת ציבור ופעילה בתחומי הספורט התחרותי( אלון  אוסנת גריידי שוורץ

)נציג ציבור וחבר הרשות העירונית לספורט בעיריית תל אביב(, יניב  בלום 

 בוכניק )כדורגל(.

אישור אזרח של כבוד למר אריה מועלם, סמנכ"ל משרד הביטחון וראש אגף  .14

משפחות הנצחה ומורשת, בהוקרה על פעילותו רבת השנים בתחום משפחות 

החללים והסיוע המתמשך כולל הקמת היכל ההנצחה של הבנים. )לבקשת 

 רצ"ב חומר. יו"ר וחברי יד לבנים(

בחשבונות הורים, בית ספר שילה: מנהלת ביה"ס,  תימהאישור מורשה ח .15

, מזכירת בית הספר, הילה כהן גדול ת.ז. 22967673רמה אלקיים ת.ז. 

 .22866452, נציגות הורים, שלי דנה דויטשמן ת.ז. 305462418

 שונות. .16
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 דיווח ראש העיר. .1

 

אני  ערב טוב. אנחנו מתחילים את ישיבת מועצת העיר.  :מר ישראל גל

בזמן הישיבה הקהל לא שואל שאלות, לא מתערב. זו ישיבת מועצת  מבקש מהקהל,

עיר מן המניין. הולכים לפי סדר היום. אני פותח את הישיבה בדיווח ראש העיר. 

בראש מים משלחת לכנס בריו דה ז'נרו בסוף החודש. אני קיבלתי הזמנה לנסוע 

. ראש משלחת של 7.3-עד ה 26.2-ההזמנה פה, אני מדווח את זה בפניכם. זה מה

  כנס גדול של מים בריו.

שנית, נושא של המאבק בצומת סביון. כאמור, ראיתם את המאבק שהיה, שמדינת 

דונם ולבטל את הוועדה. אנחנו התנגדנו ללא כתב  37ישראל החליטה לספח לנו 

 ותושל הנוגעים בדבר לא לעש התחייבות של מנכ"ל משרד הפנים ושל כל השרים,

את הדיור למשתכן.. ואני שמח לבשר שהיום בבוקר קיבלנו התחייבות ממנכ"ל 

.. ששטחי תל  משרד הפנים ומשר הפנים שמיד אחרי הבחירות, המלצות ועדת.

 השומר הם שלנו, והנה החתימה של מנכ"ל משרד הפנים עם המכתב שאישרו לנו. 

נים שצריכים לצערי הרב, מסתבר שכשעושים צעדים דרסטיים במדינה, אז מבי

לעמוד בהתחייבויות. רק אני אזכיר לכל הנוכחים וכל הנמצאים פה, שלפני כשש 

 עם חלוקת תל השומר, כמו שצריך, כדת וכדין.  שנים כבר גמרנו את ועדת הגבולות,

 

אפשר לקבל את זה במייל, כדי שאני לא אצטרך להיסחב   גב' ארבל ליאת:

 מה שאני מבקשת.  עם ניירת? זה

 

שנתתי אין שום בעיה, תקבלו את זה גם במייל. מכיוון   :ראל גלמר יש

 את הדיווח עכשיו אז.. את כל המסמכים.

 

  לא, בסדר, אני מבקשת.  גב' ארבל ליאת:
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אני חייב להגיד לכם שהיום היו אצלי גם הנציגים   :מר ישראל גל

 ושריםהבכירים של הדיירים בדיור למשתכן והנציגים הללו למעשה היו מאוד מא

מהתשובה הזאת. עוד שבועיים הם ייכנסו לדיון מחודש, מאשר את ההחלטות. ועוד 

מהם  50%דירות שיוצאים להגרלה, כאשר  100יותר מכך, אני חייב לבשר שיש עוד 

מקווה שתקום ממשלה  הם בני המקום שיקבלו את הדירות וירוויחו מהסיפור. ואני

 ו שצריך בנושא הזה. חדשה, אז יגמרו את הדיון ויעשו אותו כמ

לחודש בנטיעות של חורשת השמונים,  10-ב 80-אנחנו מתחילים את אירועי שנות ה

 החורשה החדשה. כולם מוזמנים, באיזה שעה זה, רון? בתשע וחצי בבוקר. 

 

.    :מר רון מלכה . . 

 

ב  :מר ישראל גל לחודש, יש לנו ישיבת מועצה  17-תודה, ולאחר מכן 

מן המניין לרגל יום ההולדת של קריית אונו. הישיבה תתקיים  חגיגית, ישיבה שלא

באולם בקריה האקדמית, אולם המוסיקה. זה מקומות מוגבלים, זה מוזמנים. 

מוזמנים למעשה כל חברי המועצה לדורותיהם, כל יושבי ראש הארגונים, כל יושבי 

 , כל הדירקטורים שלנו הפעילים, חברי המועצההמתנדבים ראש הארגונים

להביא בן או בת זוג, מוזמן אכן לעשות את זה לישיבה. ובעלי  הנוכחים ומי שרוצה

תפקידים כאן לאורך השנים שהיו. זו ישיבה שתיפתח לפני זה עם התכנסות, כיבוד, 

ואחר כך ישיבה חגיגית כמיטב המסורת, ובה אנחנו נכריז על פתיחת חגיגות שנות 

 ת. השמונים באופן פורמאלי בנאומים ובברכו

 

 ובחתימה על אמנה.   :מר רון מלכה

 

 ובחתימה על אמנה.   :מר ישראל גל

 

 מתחילה הישיבה.  20:00התכנסות,  19:15  :מר רון מלכה
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שמח בקושי רב ובכאב גדול  מרכז הספורט ונופש, אני  :מר ישראל גל

מיליון שח, קיבלנו אישור ממשרד  13-להגיד שהיקף החוברות שנאמדו בא כוח

, באמת בהתאם לדרך ולמתווה, תיכף אנחנו נחלק לכם גם את דפי ההנחיות הפנים

מיליון שח. אלה צעדים  9, כמעט 8.7. להעביר של הממונה על המחוז באופן סופי

קשים, היינו חייבים להיכנס לתכנית הבראה והתייעלות. תכנית ההבראה 

ואישרו לנו גם  נתנו לנו את המתווה וההתייעלות אושרה על ידי משרד הפנים. הם

לתת את ההשקעה. תעבירו לכם גם את זה, גם את הניירות האלה של האישור של 

 הממונה. תדלגו מעל ליאת. מי שרוצה, יקבל באימייל. בבקשה. 

 

 תביא את הנייר.   :גיל מיכלסמר 

 

 3הוא רוצה נייר. שבוע שעבר בישיבה הקודמת היו   :מר ישראל גל

 סדר היום להזכיר. את לא היית בישיבה הקודמת. שדרשו ניירות אפילו את כל 

 

 בסדר, אבל עדיין, מה שאפשר במייל, במייל.   גב' ארבל ליאת:

 

זו ישיבת התקציב. אז אנחנו קיבלנו את האישור, יש את   :מר ישראל גל

אני חייב להגיד שאתמול הייתה ישיבה לא קלה, כי מדובר גם  הדרך ואת המתווה.

אמורים להכניס את חלקם, ואם לא, נצטרך ללכת להליך  בשותפים פרטיים שהם

של דילול. אבל עושים צעדים קשים, לא פשוטים, בשביל שהנכס הזה יישאר ולא 

מיליון שח חובות, זה דברים שלא  13כלל. המצב הוא לא פשוט, ילך לכונס נכסים ב

ים הולכים ברגל. אבל אני מקווה שבכך נגמור את הנושא הזה. לשותפים הפרטי

חודשים זמן ללכת להחליט האם הם רוצים לצאת, האם הם רוצים למכור  3ניתן 

את המניות שלהם. יש משא ומתן שמנוהל בצוות אלון רום ממולם ומול עורכי הדין 

ויכול להיות שחלקם ירצו שלהם. יכול להיות שזו תהיה מקשה אחת שכול ם ייצאו, 

ז נצטרך הליכי דילול כואבים, להישאר. ויכול להיות שגם הם לא ירצו לצאת וא

כפי שכתוב במתווה הזה, כפי שרשום במכתב הזה שקיבלתם על ידי הממונה על 
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מיליון שח לצורך התהליך הזה בישיבה  13המחוז. זה ההליך. אנחנו אישרנו כאמור 

הקודמת. אני מקווה מאוד שנוכל בדרך הזאת להתחיל ולהתקדם. חלק מהצעדים 

של כל המתחמים, כפי שנדרש על ידי משרד הפנים. מדובר היו צעדי הפרטה כללית 

  בסך הכל בכספי ציבור ואין אפשרות אחרת.

המהנדס פה? לא? אז אני רוצה לברך את מהנדס הוועדה ואת צוות הוועדה שלא 

נמצא פה. אבל הוועדה המקומית קריית אונות שוב קיבלה הסמכה עצמאית על 

ושב שראוי לשבח לעובדי הוועדה וחברי הצטיידות תפקודית וניהולית. ואני ח

דה באשר הם, יושבים פה ומנהלים את זה, זו תעודת הוועדה, וגם לכם חברי הווע

 ההסמכה של הוועדה המקומית קריית אונו. זה הדיווחים שלי. 

 

ישראל, רק בקשה, להמעיט בניירות. באמת פחות   עשהאל עמית:מר 

 ניירות. 

 

. אז הניירות 3ר לך, בישיבה הקודמת אבל רק להזכי  :מר ישראל גל

 האלה זה כבר בקטנה... אז אני אזכיר לך. 

 

 פרידה מחברת המועצה רות רייף אלוש. .2

 

מחברת כל נפרדים  לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו קודם  :מר ישראל גל

המועצה רותי אלוש. אז רותי חברת מועצה בקדנציה הזאת כשנה, עשתה את 

הייתה יו"ר דירקטוריון הבריכה. אני חייב לציין שרוב  עבודתה נאמנה. בעבר

האנשים שיושבים פה סביב השולחן הזה בהתנדבות, וכך גם רותי, עשית כמיטב 

צה להודות לך בשם הנהלת העיר, בשמי באופן אישי, ולהעניק לך יכולתך. אני רו

 איזו תשורה קטנה. אז את מוזמנת לקבל את התשורה. 

 

מצוין, כי היא לא רצתה שאני אדבר, שאני לא אעשה  זה  גב' ארבל ליאת:

 אני אצלם אותה וזה יהיה מצוין.  לה פדיחות. עכשיו
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קודם כל, את יכולה לעשות לה פדיחות כמה שאת רוצה.   :מר ישראל גל

 )מדברים ביחד(  בקריית אונות כל הזמן עושים פדיחות. 

 רותי, תודה רבה.   :ר ישראל גל

 

אז רותי, קיבלתי אישור מראש העיר לעשות פדיחות.   גב' ארבל ליאת:

 אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהגיד לך תודה.

 

קהל, אני מבקש לא להפריע. קהל לא יכול לדבר. יש   :מר ישראל גל

 פורמאליות בטקסים האלה. קהל לא יכול לדבר. עם כל הכבוד, קהל לא יכול לדבר. 

 *** קריאות מהקהל *** 

 

 נו תושבי... אנחנו לא קהל. אנח    קהל:

 

קהל לא יכול לדבר. אני מבקש, יש ישיבה, יש כאן   :מר ישראל גל

 בזמנם, זו מועצת עיר. אני מבקש לשמור על השקט.  אנשים שמחכים

 

.     קהל:  אבל זה ממש לא נעים לנו

 

  גם לנו לא נעים. גברתי, אני מבקש לשמור על השקט.  :מר ישראל גל

 

נותן... אתה     קהל:  לא 

 

תודה. זה  תקשיבי, גברתי. אני מבקש לשמור על השקט.  :מר ישראל גל

 הכל. כן. 

 

קשה לשכנע  אז אני רוצה להגיד לרותי שהיה לי מאוד  גב' ארבל ליאת:
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מודה לך על  אותה להיכנס לפוליטיקה אי אז במאה הקודמת, ושאני מאוד

פקיד שהוא הרבה פעמים כפוי השותפות. החברות לא נגמרה, זה ברור. זה באמת ת

טובה, וזה לא מון מאליו. כולנו הרווחנו מזה שהחלטת לקחת צעד קדימה מוועדי 

הורים ולהיכנס לפוליטיקה. ואני בטוחה שאנחנו נמשיך ליהנות ממך ברמה 

 עירונית מבחינת האכפתיות וההתנדבות שלך ותודה ענקית. 

 

 ה משהו? כן. רותי, את רוצה להגיד איז  :מר ישראל גל

 

קודם כל, אני רוצה להגיד תודה לכל אחד ואחד   :גב' רות אלוש

מהנוכחים פה, שבאמת עושה המון למען העיר. ובמיוחד כפי שאמרת, המתנדבים 

שבהם. היה לי לעונג ולכבוד להיות חברת מועצה בעיר שלנו, וכן, אני עדיין פה, 

אני אשמח לתרום מהמקום אני נשארת פה, אני תמיד לשירות כל מי שצריך אותי. 

בטוחה שהוא יעשה  המון בהצלחה. אני-לישראל המון שאני אמצא בו. אני מאחלת

 שנה.  80הרבה יותר. והצלחה לעיר שלנו במלאת  את זה לא פחות טוב ממני, אם לא

 

 025669664המועצה ישראל צימרמן ת.ז.  הצהרת אמונים של חבר .3

א' על פי הנוסח 24לפי סעיף  )במקום חברת המועצה רות רייף אלוש(

הבא: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את 

 שליחותי במועצה".

 

, 3עכשיו אנחנו עוברים לסעיף מספר רותי.  תודה רבה,  :מר ישראל גל

 במקום 025669664שזה הצהרת אמונים של חבר המועצה ישראל צימרמן, ת.ז. 

 צריך להקריא.  אתה א', עכשיו24יף, לפי סעיף חברת המועצה רות אלוש רי

 

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא  צימרמן:מר ישראל 

 באמונה את שליחותי במועצה. 
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 יפה. אנחנו רוצים להגיד לך שיהיה לך בהצלחה.   :מר ישראל גל

 

 אולי קצת על עצמו לספר ידע?  :גב' קניסטר כוכבה

 

רוצה להגיד כמה מילים? הוא חבר מועצה נבחר, אתה   :מר ישראל גל

 הוא לא צריך לספר על עצמו. זה לא ראיון עבודה, אבל בשביל החברות שבשולחן. 

 

. התחייבתי. תושב 025669664שמי ישראל צימרמן, ת.ז.  צימרמן:מר ישראל 

שנים סך הכל, גר בשכונת רימון. אני מהגר חדש לעולם הישן. הייתי  12קריית אונו 

גדלו ילדיי, נכנסו לבית ספר,  שנים. 5-בוועד שכונת רימון שזו שכונה גדולה כ

תקדם. לקחתי צעד קדימה וחשבתי שנכון לראות איך אפשר לעזור לבית הספר לה

  הייתי יו"ר ועד ההורים גם. ויצא והיו בחירות לפני שנה, ופנתה אליי ליאת ארבל.

 

 אותו הצלחתי לשכנע.  וגם  גב' ארבל ליאת:

 

וחשבנו שיש מקום לתרום גם במקום הזה, והנה אני  צימרמן:מר ישראל 

כאן, מצטרף מבחינתי לנבחרת של אנשים שבחרו, ואני בוחר איתם, לקחת אחריות 

 הזה.  כאן עם הציבור גם על עצמם וגם על העיר, לקבל שותפויות

 

 שיהיה לך בהצלחה.  :גב' קניסטר כוכבה

 

 ולם ולי. בהצלחה לכ צימרמן:מר ישראל 

 

 ישראל, בהצלחה לכולנו.  רבה. בהצלחה תודה  :מר ישראל גל

 

שאילתא בנושא פעילות חוגים בבריכת השחייה, לבקשת חברת המועצה  .4

 ליאת ארבל. 
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מענה לשאילתא שהגישה ליאת ארבל בנושא החוגים של   :מר ישראל גל

 בריכת השחייה, אדוני המנכ"ל. 

 

ים חוגים שונים, במיוחד לבני הגיל השלישי, בעיר מופעל  חיים סופר:מר 

יוגה, פילאטיס, בניית עצם ועיצוב  רבים ומגוון שעות. ביניהם במיקומים גם חוגי 

.. העיר יכולים ליצור קשר  גם בבריכה וגם בחוגים אחרים. ספורטאי הגוף, אשר.

עם אורית שירן פז, רכזת ספורט לגיל השלישי באגף הספורט, להירשם לחוגים 

נודיע בהמשך. רב  ים. אני מניח שיהיו עוד חוגים נוספים מעניינים, עליהם אנחנו 

 

, אנחנו 14-ו 9סעיפים  2תודה רבה. ברשותכם, יש   :מר ישראל גל

 מקדימים אתכם. 

 

רצינו לדעת למה אתם מתעקשים לסגור את החוקים     קהל:

לדעת  רוציםאת הבריכה. אנחנו  ולמה אתם צריכים משרד למטה אם אתם סוגרים

שקוף, אז  למה זה חשוב לכם כל כך לסגור את החוקים? אם קריית אונו זה מקום

והיו חוגים בבריכה,  חוגים בואו תספרו לנו למה אתם מתעקשים. הרי גם קודם היו

 והכל היה מלא. אז למה כל כך חשוב לכם לסגור את החוגים בבריכה? 

 

 תודה.   :מר ישראל גל

 

 יות שם? מה הולך לה    קהל:

 

תודה רבה, יש סדר יום. אמרתי לך, שמענו אותך,   :מר ישראל גל

 הקשבנו לך, תודה רבה. עכשיו אנחנו ממשיכים בסדר היום. 

 

 אתה לא יכול לענות לי?    קהל:
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 . אני מצטער, אני לא מנהל איתך דיון פה  :מר ישראל גל

 

 למה אתה לא עונה למה אתם סוגרים את החוגים?     קהל:

 

 גברתי, אנחנו שמענו אותך, אנחנו מודים לך.   :מר ישראל גל

 

 לי תשובה. אבל אתם לא נתתם     קהל:

 

 אני לא נותן לך דיון פה.   :מר ישראל גל

 

 למה?     קהל:

 

 כי אני לא עושה איתך דיון פה.   :מר ישראל גל

 

 אבל למה?     קהל:

 

 כי אני לא עושה איתך דיון.   :מר ישראל גל

 

.     קהל: .  אני.

 

.   :מר ישראל גל  גברתי, את יכולה לצעוק, תקשיבי

 

 אם אכפת לכם... והצביעו בשבילכם, הם תושבי המקום.     קהל:

 

 גברתי, גברתי.   :מר ישראל גל
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 אתה יכול להסביר להם, הם גם רוצים לדעת.     קהל:

 

ני חייב להגיד לך דבר אחד. אם היית  :מר ישראל גל רואה  גברתי, 

'נורא ברברי'.  מישהו אחר שהוא לא דומה לך שהוא היה מתנהג כמוך, היית אומרת 

 תודה. 

 

.     קהל: . .  אני הבעיה? 

 

גברתי, אני מבקש לא להפריע. גברתי, אני מבקש לא   :מר ישראל גל

 להפריע. 

 

?    קהל:  למה...

 

  אני מבקש, את מפריעה. את לא שמה לב שאת מפריעה?  :מר ישראל גל

 

 זה אני מפריעה?     קהל:

 

 את מפריעה, כן.   :מר ישראל גל

 

נותן    קהל:  לי לדבר.  אתה לא 

 

 את לא בסדר היום, את מפריעה.   :מר ישראל גל

 

.   גיל מיכלס:מר  .  אין לו תשובה.

 

תקבעי פגישה, את מפריעה, שלום. אתם מפריעים, אני   :מר ישראל גל

 לא עונה. 
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 כם תשובה. ... אין ל    קהל:

 

לא על תשלומי  אני לא דן פה. לא על ענייני העבודה,  :מר ישראל גל

 הזאת. אתם מפריעים.  הארנונה, לא על היתרי בנייה עם תושבים שצועקים בצורה

 

 מה אתם מסתכלים עלינו...?     קהל:

 

 לא תקבלו תשובה ככה. לא תקבלו תשובה ככה.   :מר ישראל גל

 

..? איפה כן? לא נקבל תשו    קהל:  בה.

 

 תבקשו פגישה ותקבלו. זה הכל. כמו שכל בן אדם עושה.   :מר ישראל גל

 

 אם את לא רוצה לקבל תשובה, זו זכותך.     קהל:

 

)ד( לנוהל תרומות, משרד הפנים 4דיווח למועצת העיר עפ"י סעיף  .9

אש"ח  100ובהסתמך על חוו"ד ועדת תרומות מאשר קבלת התרומה ע"ס 

 .'יאן()משפ' ג

 

ד' לנוהל 4דיווח למועצה על פי סעיף  - 9סעיף רבותיי,   :מר ישראל גל

התרומות משרד הפנים ובהסתמך על חוות דעת ועדת תרומות, מאשר קבלת 

 שח, משפחת ג'יאן, מצורף חומר.  100,000התרומה על סך 

 

.    עידו: משפחת ג'יאן עוד  עידו מהרווחה, מי שלא מכיר אותי

בדרום אמריקה בתאונה. איבדו את הבן שלהם לפני כמה שנים  מעט תספר, הם

במהלך השנים האחרונות הם עזרו בכל מיני תרומות לפני החגים, בחנוכה, בעזרה 
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במזון. הם רצו להנציח את המקום שלהם באיזה מקום בעיר. ככה חברנו אחד לשני 

ו מגיעה במועדון גלבוע, מועדון עם צרכים מיוחדים לאנשים מבוגרים. ועכשי

 תרומה להנצחה. 

 

שנים  3שמי גל, אני אח של דור. אחי נהרג לפני כמעט     גל:

שנה בעיר, בגני אילן. כולנו היינו  20-בתאונה בבוליביה. המשפחה גרה למעלה מ

קרובים לעיר. חיפשנו דרך להנציח  בתנועת הנוער בנוער העובד, ובאמת ככה מאוד

נה בדרום אמריקה ובבוליביה, וחיפשנו באמת את דור כמו שעידו ציין, שנהרג תאו

מקום להנציח את דור. יש לנו גם איזושהי פינה בלב לאנשים עם בעלי מוגבלויות, 

מאוד היה קרוב אליו -מאחר שדוד שלי הוא גם אדם בעל מוגבלויות, וגם דור מאוד

ומאוד קשור אליו, ובחרנו במועדון גלבוע, אחרי באמת שככה היינו וביקרנו 

עדון ומאוד התרשמנו מאנשים ומהצוות ורצינו להנציח אותו. רצינו לתרום במו

לשיפוץ ובעצם להמשיך הלאה עם פעילויות, ככה לעשות פעילות לחברים שם. וגם 

 היתר לצורך העניין הזה. זהו.  הקמנו עמותה, בין

 

אנחנו לא צריכים להצביע, נכון? טוב, מאחר וזה סעיף   :מר ישראל גל

דשים אין צורך בהצבעה, אנחנו רוצים לברך אתכם על התרומה שהנהלים הח

זה מקום שהוא חי, באמת. התרומה שלכם נכנסת למקום שהוא חי. מועדון גלבוע 

מקום שהוא פעיל, מקום שבאמת הוא סיוע לעזרה לאנשים נזקקים. ואני מקווה 

ים שנראה אתכם מלווים את המועדון הזה, ולכבודו של דור למשך עוד הרבה שנ

ולזכור של דור עוד הרבה מאוד שנים בפעילות ובעשייה רבת שנים. תודה רבה לכם, 

באמת תודה רבה לכם. שנתראה רק באירועים משמחים, תודה. אתם יכולים 

 להישאר ואתם יכולים לצאת, אין שום בעיה. תודה. 

 

אישור אזרח של כבוד למר אריה מועלם, סמנכ"ל משרד הביטחון וראש  .14

פחות הנצחה ומורשת, בהוקרה על פעילותו רבת השנים בתחום אגף מש

משפחות החללים והסיוע המתמשך כולל הקמת היכל ההנצחה של 
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 .הבנים. )לבקשת יו"ר וחברי יד לבנים(

 

אישור אזרח כבוד למר אריה מועלם, סמנכ"ל  - 14סעיף   :מר ישראל גל

על פעילותו רבת משרד הביטחון וראש אגף משפחות הנצחה ומורשת, בהוקרה 

הקמת היכל ההנצחה של  השנים לתחום משפחות החללים והסיוע המתמשך, כולל

יו"ר לבנים וחברי הנהלת יד לבנים, רצ"ב חומר. כן, צ'יטה, אתה  הבנים, לבקשת 

 רוצה להגיד לנו כמה מילים? 

 

אני אקריא מה שכתבתי. מר אריה מועלם, ידיד סניף יד    צ'יטה:

 נושא במשרת סגן מנהל כללי של משרד הביטחון זה עשרותלבנים בקעת אונו, 

שנים, ובנוסף הינו ראש אגף משפחות והנצחה, ולאחרונה מונה גם על המורשת. 

אנושית והאישית לכלל המשפחות השכולות, האלמנות, האחיות, האחים תרומתו ה

והיתומים, לא תסולא מפז. הטיפול של האגף, בראשו הוא ניצב, מהווה דוגמא 

הממלכתיים, הציבוריים והאזרחיים.  מופת לכל האגפים, המשרדים והארגוניםו

יחד עם  האקדמיים בארץ ובעולם. בין יתר פעולותיו, והדרך אף נלמדת במוסדות

יו"ר יד לבנים מר אלי בן שם... גולת הכותרת בקרב סניפי יד לבנים בארץ, הבאת 

נו ממתין להיקלט ברשימת עשרות ספרי תורה וסניפים מקצוות העולם, וגם סניפ

.. ברמה בינלאומית מיוחדת, היא החלום והדמיון להקים היכל הנצחה  הזכאים.

החזון להקמת המדינה ועד לזמן הנוכחי. ההיכל הינו  לחללי המדינה. מיום

 האישית תבל. תמיכתו, עזרתו והתערבותו מונומנט עולמי ואין שני לו בכל ארצות

.. וא דרכך מר ישראל  לו, זולת הודותין לנו דרך נאותה לבסניפנו, משאירה אותנו.

גל, ראש עיריית קריית אונו. את הבחור אני מכיר, הוא ידיד אישית, אדם עניו 

 עושה עבודתו למופת ללא שום משוא פנים. והמשפחות, כלל משפחות וצנוע,

 לו תודה בלעדית.  השכול, חייבות

 

רוצה לשאול. אנחנו  ורוצה להגיד משהו, מישה מישהו  :מר ישראל גל

 נמצא את הדרך להעניק לו את הטקס. מי בעד לאשר את הבקשה? 
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 אפשר לשאול רק מה המשמעות של זה?  צימרמן:מר ישראל 

 

כבוד זה תארים שרשויות נותנות. זה לא כמו  אזרחות  :מר ישראל גל

כבוד שמועצת  יקיר העיר שם בתל אביב שמקבל פטור מחנייה. אבל זה אזרחות

כבוד. הוא לא יכול להצביע  את האדם על פועלו ונותנת לו אזרחות עיר מוקירהה

 מי בעד לאשר? פה אחד, תודה רבה.  פה, אם זאת השאלה. תודה רבה, צ'יטה.

 

אזרח של כבוד למר אריה מועלם, סמנכ"ל הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

משרד הביטחון וראש אגף משפחות הנצחה ומורשת, בהוקרה על 

ותו רבת השנים בתחום משפחות החללים והסיוע המתמשך כולל פעיל

 .הקמת היכל ההנצחה של הבנים. )לבקשת יו"ר וחברי יד לבנים(

 פה אחד.  בעד

 

 -מטעם סיעת המקומיים  אישור החלפת חברים בועדות העירייה .5

ישראל צימרמן מחליף את רותי אלוש: חבר בוועדה להתחדשות 

מכרזים, חבר ועדת כספים, חבר בוועדת  חבר בועדת .עירונית, מ.מ

 החינוך, חבר בוועדה למאבק בנגע הסמים.

 

החלפת חברים בוועדות העירייה מטעם סיעת  - 5סעיף   :מר ישראל גל

המקומיים, ישראל צימרמן מחליף את רותי אלוש, חבר בוועדה להתחדשות 

ר בוועדת עירונית, ממלא מקום חבר בוועדת מכרזים, חבר בוועדת כספים, חב

בהצלחה בעבודת  החינוך, חבר בוועדה למאבק בנגע הסמים. מי בעד? פה אחד.

 הוועדות. 

 

מטעם סיעת  החלפת חברים בועדות העירייההוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

ישראל צימרמן מחליף את רותי אלוש : חבר בוועדה  -המקומיים 
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פים, להתחדשות עירונית, מ.מ חבר בועדת מכרזים, חבר ועדת כס

 חבר בוועדת החינוך, חבר בוועדה למאבק בנגע הסמים.

 פה אחד.  בעד

 

 -החלפת נציגה בהנהלת העמותה לחינוך מוסיקלי הקונסרבטוריון  .6

.  הילה אשד מחליפה את תמרה שיפרין 

 

החלפת נציגה בהנהלת העמותה לחינוך מוסיקלי של   :מר ישראל גל

שיפרין מטעם סיעת מרץ. מי בעד?  הקונסרבטוריון, הילה אשד מחליפה את תמר

  ה אחד. בהצלחה רבה.פ

 

החלפת נציגה בהנהלת העמותה לחינוך הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 הילה אשד מחליפה את תמרה שיפרין . -מוסיקלי הקונסרבטוריון 

 פה אחד.  בעד

 

דיון בדוח הכספי, בדוח הביקורת המפורט ובהמלצות ועדת ביקורת  .7

 .2018 -ו 2017נים לדוחות אלו לש

 

 , שלך הסעיף. 7דיון בדו"ח, אדוני המבקר.   :מר ישראל גל

 

 לא בדיוק שלי.   :מר שימי זהבי

 

 הוא שלי, אבל לא נורא.   גיל מיכלס:מר 

 

 לנו מושג. . אז בבקשה. איין   :מר ישראל גל

 

טוב, כמה דברים. זו הוועדה היחידה שהאופוזיציה   גיל מיכלס:מר 
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זה רק לבדוק את האחורה.  יה, אני קורא לה ועדת פוסט מורטום, כימנוהלת על

. ואני מניח שכל חברי 2017-ואחורה ו 2018-בהדו"חות האלה מתעסקים בכלל 

המועצה גם קראו את הפרוטוקול האחרון של הישיבה. אבל יש כמה דברים שהם 

אז קודם  .חיוניים גם לעתיד, אז רצוי שנשים לב אליהם ואני רוצה להדגיש אותם

היו כל מיני ועדות שלא התכנסו אפילו פעם אחת. היו ועדות שלא  2018-כל, ב

להתכנס. ואחרי שכולנו נלחמים להיות חברי ועדה  התכנסו את המספר שהן צריכות

  ולא באים לוועדות, אז מן הראוי שיכנסו אותן.

 

.  :נפתלי כהןמר  . . ,   לא הגיעו אנשים. התכנסו

 

את הדו"חות, לא אני ערכתי  אפתלי, עזוב, אני קורנ  גיל מיכלס:מר 

אותם. הערה כללית, חברי הוועדה, בלי קשר להיותם אופוזיציה או קואליציה, 

בדו"חות האלה, מצאנו אי דיוקים שלכאורה מצביעים על זה שהמידע  כשדנו

שבקרית אונו  זוטרים. למשל שמועבר אף אחד לא בודק אותו, זה כל מיני דברים

. אז 68כשיש  56סגני ראש עיר, שכחו את השלישי. או שיש גני ילדים, יש  2יש רק 

מן הראוי שמי שמעביר את המידע ובודק את זה, ואנחנו לא מכינים את דו"חות 

 הביקורת, אנחנו עוברים עליהם. 

 

 ? מי אמר לך? 56  :מר רון מלכה

 

 מאיזו שנה זה היה?   :מר ישראל גל

 

-ק, ישראל, היו טעויות בדו"ח. עברנו עליו סעיףהוא צוד  עשהאל עמית:מר 

 סעיף. 

 

 ? 56באיזו שנה זה היה   :מר ישראל גל
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 . 2018  עשהאל עמית:מר 

 

. במהלך הישיבה התקשרנו לבדוק את הנתונים. הם 2018  גיל מיכלס:מר 

 לא נכונים, נו מה לעשות. 

 

 סליחה, זה טעות סופר.   :נפתלי כהןמר 

 

בל זה מה שכתוב בדו"ח, זה מה שהערנו. אנחנו הערנו א  גיל מיכלס:מר 

 כמו שנכתב למשל.  5חטיבות ולא  4, וקיימות 68שזה 

 

 חטיבות.  5למה? קיימות   :מר יעקובי ירון

 

.   :מר רון מלכה  באנתרופוסופי ובדמוקרטי

 

ב  גיל מיכלס:מר   לא היה באנתרופוסופי חטיבה.  2018-אבל 

 

 ן היה. למה? כ  :מר יעקובי ירון

 

אנחנו, כשישבנו עם הדו"ח הזה, התקשרנו למנכ"לית   גיל מיכלס:מר 

שלך, כי היא נתנה לנו הכל. לא הקלטנו אותה, מה לעשות? אבל לא משנה, עזוב. 

ועדת ביקורת התכנסה רק פעם  2018-הרעיון שלנו שימסרו נתונים שהם עדכניים. ב

חברי הוועדה, אם אתם רוצים  ביקורת, וכלאחת. אז אני מבקש בתור יו"ר ועדת 

 . 2להיות חברים בוועדה, תבואו לישיבות. אצלנו באים רק 

 

 אז לא היית יו"ר, זה היה ציזר.   :מר ישראל גל

 

 כל הישיבות הגענו, כולן.  2019-יש לציין שמ  עשהאל עמית:מר 
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נכון. אני לא אמרתי אליך. אני לא נוקב בשמות. אבל יש   גיל מיכלס:מר 

 רות ועדה מטעמך שלא באות, חבל. חב 2

 

 אני וציזר היינו.  :גב' קניסטר כוכבה

 

 אבל גם את איתי, למה את לא באה?   גיל מיכלס:מר 

 

 היא לא רוצה.  :גב' אלונה בומגרטן

 

 לא שאני לא רוצה.  :גב' קניסטר כוכבה

  

 אז שמישהו אחר יבוא, את לא חייבת, אני לא אומרת.   גיל מיכלס:מר 

 

 בדרך כלל מופיעה לכל הוועדות.  אני :קניסטר כוכבה גב'

 

 אתה בא? אתה בא?  :גב' אלונה בומגרטן

 

, 8/2016אני היו"ר, יש לי ברירה? חוזר המנהל הכללי   גיל מיכלס:מר 

קבע שעל ועדת ההתקשרויות לפרסם את החלטותיה המנומקות באתר האינטרנט 

על זה כבר פעמיים הערות, ואין לזה של העירייה. זה עד היום לא מבוצע. קיבלנו 

ם הצדקה. אני לא מבין מה הבעיה לפרסם את זה. צריך לטפל בזה, אדוני שו

המנכ"ל. עוד פעם, חלק מהוועדות, כמו ועדה לקידום מעמד הילד שלא קיימת 

בכלל, וכל מיני ועדות שלא מתכנסות בכלל, אז או תמחקו אותן, אבל מן הראוי 

חובה שלא מתכנסות. גם התגובה הייתה למשל שהנושא לכנס אותן. יש ועדות 

 יודגש בקדנציה הבאה. אז הנה אנחנו בקדנציה הבאה. 
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 רק התחלנו.   :נפתלי כהןמר 

 

 בסדר, נפתלי.   גיל מיכלס:מר 

 

 למדת מציזר.  :גב' אלונה בומגרטן

 

  -והדבר האחרון שרציתי להדגיש  גיל מיכלס:מר 

 

..  רק אל תלמד  :נפתלי כהןמר   כלום מציזר, תאמין לי.

 

תעזוב אותי. מה אתה רוצה? אני לא לומד מציזר ולא   גיל מיכלס:מר 

יועץ בהתאם  2018כלום. העירייה הקימה ועדת התקשרויות והעסיקה בשנת 

לפטור. אז הוועדה ביקשה לקבל מידע למה הועסק היועץ הזה בפטור ממכרז, לא 

 קיבלה עד עכשיו תשובות. 

 

 למי פנו בנושא?   ססי: גב' טירנה

 

 את קיבלת את הדו"ח הזה, לא?   גיל מיכלס:מר 

 

.   גב' טירנה ססי: .  אני לא קיבלתי. אני ראיתי רק שהפצתם.

 

 טוב, אז הנה, אנחנו מבקשים תשובה לזה, שתהיה לך.   גיל מיכלס:מר 

 

 אבל מי זה היועץ? אולי אפשר לתת תשובה במקום.   גב' טירנה ססי:

 

אני לא יודע מי זה היועץ. אנחנו קיבלנו הערה בהערות   מיכלס: גילמר 

 של משרד הפנים. 
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 זה הופיע בדו"ח המפורט.   :שמעון זהבימר 

 

 זה מופיע בדו"ח.   גיל מיכלס:מר 

 

 לא רשום שם היועץ.   :שמעון זהבימר 

 

 לא רשום כלום. אני לא יודע מי זה היועץ, אני לא יודע  גיל מיכלס:מר 

 פקידו בכלל. מה ת

 

 ? 2018בדו"ח של   גב' טירנה ססי:

 

בהתאם לפטור. בדיון  2018כתוב... העסיקה בשנת   גיל מיכלס:מר 

 ביקשנו לדעת מה זה, מי זה. 

 

 אוקיי.   :מר ישראל גל

 

 אין תשובות.   גיל מיכלס:מר 

 

 ממי ביקשו אבל?   :מר ישראל גל

 

 אנחנו ביקשנו בוועדה.   גיל מיכלס:מר 

 

 בוועדה, מי ביקש מהוועדה?   :ר ישראל גלמ

 

 ישב המבקר.   גיל מיכלס:מר 
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ד'  גב' טירנה ססי: יועץ 4קודם כל, זה רק סעיף  , בדיקת התקשרויות עם 

ויועצים חיצוניים  משפטי חיצוני קבוע. מדובר בהתקשרות עם יועץ משפטי חיצוני 

 , והעסקנו2016-ות בבפטור ממכרז. הם ציינו את העובדה שהקמנו ועדת התקשרוי

 .  יועץ בהתאם לפטור כמפורט בעמוד הבא. לא כתוב ש..

 

 אבל בעמוד הבא לא מפורט כלום. לכן ביקשנו לדעת  גיל מיכלס:מר 

למה העסיקו אותו בפטור. מה כל כך מסובך? תבדקו למה ותגידו לנו. התפקיד של 

נו,  4אז שואלים  אז מה? הוועדה זה לעשות ביקורת על הביקורת של הביקורת. 

 שאלות. לא הכנתי לכם רשימת מכולת כמו קודמי לתפקיד. 

 

 אני אגיד לך את האמת? אתה ממלא את תפקידך נאמנה.   :נפתלי כהןמר 

 

 תודה.   גיל מיכלס:מר 

 

 השאלה לא הגיע.   :מר ישראל גל

 

אז עכשיו אנחנו יודעים שזה לא מספיק לכתוב  אוקיי,  גיל מיכלס:מר 

 ות. את זה בהער

 

 יש שאלות, צריכים להעביר את זה.   :מר ישראל גל

 

הבנתי. אז הנה, עכשיו אני מעביר את זה, אני מבקש   גיל מיכלס:מר 

 לקבל תשובה, זה הכל. 

 

 כן. זהו?   :מר ישראל גל

 

  כן.  גיל מיכלס:מר 
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 אוקיי, תודה. כן, עמית.   :מר ישראל גל

 

 במייל לאנשים?  הפרוטוקול שלכם הופץ  :נפתלי כהןמר 

 

 הנה, ברור.   גיל מיכלס:מר 

 

 אתם לא רוצים ניירות.  בנייר,  :נפתלי כהןמר 

 

 בסדר היום. לא, זה הופץ גם   גיל מיכלס:מר 

 

 גומי לא מרגיש כמו חותמת בתור חבר ועדה, ואני באמת  עשהאל עמית:מר 

נונה של עובדי שאני רואה פה, חובות אר 4כשאני מגיע לוועדות האלה, היה סעיף 

'הגיעו להסדר חובות'. לא, אין שמות, יש שם ראשי  -העירייה שנענה בתשובה 

המדויקות, חייב  תיבות. בסדר. אחד מראשי התיבות, אני לא זוכר את האותיות

 מיליונים. 

 

 שמה?   :מר ישראל גל

 

 חובות לעירייה במאות אלפי שח.   עשהאל עמית:מר 

 

 זה פה. יש לך את   גיל מיכלס:מר 

 

 עובדי עירייה דינם כמו כל תושב.   :מר ישראל גל

 

 , במיליונים. 20או  15כן, אבל כשמדובר על   עשהאל עמית:מר 
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שנייה, אני מנסה להסביר לך. עובדי עירייה דינם כמו כל   :מר ישראל גל

תושב. גם כשאנחנו מביאים פרוטוקולים של ועדת מחיקות ופרוטוקולים של ועדת 

אנחנו לא מביאים את זה עם שמות. אם אדוני רוצה כחבר מועצה, יכול  הנחות,

ללכת ולבחון את זה באופן אישי ספציפי. אבל ככלל, אנחנו לא נכנסים בשמות, לא 

 בוועדות ולא... 

 

א ביקשתי שמות, ישראל. אני מגיע למצב שמשה דאלי, ל  עשהאל עמית:מר 

 איך הגענו לזה.  -ואומרים  אני, ישבנו מול השולחן, מסתכלים על הדו"ח

 

 שמה, שנתנו הנחות?   :מר ישראל גל

 

 לא, שבן אדם אחד יש לו מאות אלפי שח.   גיל מיכלס:מר 

 

 יש הרבה כאלה.   :מר ישראל גל

 

 אני יכולה להתייחס?   גב' טירנה ססי:

 

 כן. איך עובד עירייה מגיע למאות אלפי שח חובות?   :מר ישראל גל

 

לעניין  כל, אני רוצה ברשותכם להתייחס רגע, קודם  י:גב' טירנה סס

, המבקר באותה שנה בדק את העירייה שהיא 13היועץ. הביקורת על היועץ בעמ' 

פועלת בהתאם לנוהל יועצים, והוא לקח כמה יועצים ובדק אותם לעומק. ובאמת, 

 יועץ שהשם שלו ק.ג., שהם לאב, הוא לקח את אותו 2018-דף אחרי הדף הזה ב

בסודיות, בלא יודעת מהו... כל הסעיפים. מפרסמים שמות כדי לא לפגוע בפרטיות, 

-כן. מספר ישיבות ב -כן. הרכב הוועדה תואם לנוהל?  -האם התקיימה הוועדה? 

כן. האם היועץ המשפטי חיווה  -ישיבות. האם התקיימה במניין חוקי?  18 -? 2018

עדה קבעה כי אין עדיפות למכרז כן. האם הוו -את דעתו כי זה פטור ממכרז? 
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כן. האם נקבעו אמות מידה כדי  -כן. האם נקבעו תנאי סף מקדימים?  -פומבי? 

כן. האם נערכה פנייה תחרותית? ציין את מספר  -לקבוע את ההצעה הזוכה? 

מציעים. האם נערכה בדיקה  76אז הייתה פנייה תחרותית עם  -המציעים שהגישו 

ונימוקים?  כן. האם נערכה בדיקה של ההצעות שבאות בחשבון? האם  -של ההצעות 

שאמרתם  פרמטר אחד, כן. כל הפרמטרים היו בסדר, למעט -נקבעו אמות מידה? 

 אותו קודם בקשר ליועצים, שזה לא פורסם באתר האינטרנט. 

 

 זה לא היחיד, זה הכל, זה כל הזמן ככה.   גיל מיכלס:מר 

 

ה שיש לעניין היועצים, לכן הכל זאת ההערה היחיד  גב' טירנה ססי:

יועץ. הדבר היחיד שאתה עושה באתר האינטרנט,  נמצא פה תקין לגבי אותו 

. זה לגבי זה. לגבי חובות הסדר של עובדים,  והמנכ"ל החדש שנכנס יודע מזה..

 פנייה לכל העובדים. יש לגביהם הסדר של תשלומים דרך המשכורותאנחנו עשינו 

דרך השכר. יכול  שלהם. יש כאלה שהם בכלל פנסיונרים, ולא תמיד אפשר לנכות

עבר ולא הצליחו  להיות שכמו כל התושבים, איזה פנסיונר שצבר כאן חובות מאור

לגבות אותם, יכול מאוד להיות שיש תיקים שנמצאים אולי במחיקת חוות בתהליך 

ה המבקר מבקש את היתרות, אז יכול להיות שמגיעים לסכומים כאלה. כל שנ כזה.

הסדר בשכר ומנכים לו בשר.  הסדר בשכר, עשינו בודק אותן. למי שיכולנו לעשות

  למי שלא ויש בעיה, זה בטיפול כנראה בתהליך כזה או אחר.

 

 מצטער.  לי זה נראה מוזר, אני  עשהאל עמית:מר 

 

.  :גב' אלונה בומגרטן .  לא, לא, הריבית של הגבייה היא מטורפת.

 

חוב  מאוד גבוהות. וכשהחוב הוא-הן מאוד הריביות  גב' טירנה ססי:

..  עבר, אתה יכול .. נמוכים.  לקחת אחוזים.
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 300,000שנה, זה כבר  12שח לפני  50,000אם היה לך   :מר ישראל גל

 שח היום. 

 

 . 9%נכון, כי זה   גב' טירנה ססי:

 

 , ריבית דה ריבית והצמדה. %9  :מר ישראל גל

 

 בקיצור.  שוק אפור  :פתלי כהןנמר 

 

יודע.   גיל מיכלס:מר   זה נגד התורה, אתה 

 

.   :נפתלי כהןמר  . .  נכון

 

גיל?  :מר ישראל גל   אוקיי, עוד משהו, 

 

 .דיון בדוחות מבקר המדינה ובהמלצות ועדת ביקורת לדוחות .8

 

 מי מדבר על זה?  בבקשה. - 8סעיף   :מר ישראל גל

 

 ה זיצר, לא בא? איפ  גיל מיכלס:מר 

 

 המבקר והדוח הכספי עשית את זה ביחד?   :מר ישראל גל

 

 זה מה שהוא עשה.   גיל מיכלס:מר 

 

  היה הדו"ח הכספי. בסדר, אוקיי. קודם  :מר ישראל גל
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  יש דיון בדו"ח כספי, ואחר כך דו"ח ביקורת.  גיל מיכלס:מר 

 

 לא היה דו"ח כספי? זיצר לא היה?   :מר ישראל גל

 

.  זיצר לא  גב' טירנה ססי:  אמור להציג אותם, זה דו"חות..

 

 אוקיי.  זה שלכם, הצגנו אותם. הוצגו,  :מר ישראל גל

 

שכבר אישרנו  זה עוד דבר מוזר, שמביאים לנו דו"חות  גיל מיכלס:מר 

 במועצת העיר, אז בשביל מה זה טוב? 

 

עיר על זה הנוהל החדש. אחרי שאתה דן במועצת ה  :מר ישראל גל

  ביקורת. גם בוועדת הביקורת, אתה צריך לדון עליהם דו"חות

 

אמרו הדו"חות, לאחר  שלחתי להם שאילתא בנושא הזה.  :שמעון זהבימר 

  -שהם עוברים מועצה

 

  ביקורת. צריכים ללכת לוועדת  :מר ישראל גל

 

עוברים סקירה במשרד הפנים. ולאחר מכן מוציאים   :שמעון זהבימר 

..  שר הםכא אותם  מבוקרים.

 

.   גיל מיכלס:מר  .  אנחנו בוועדה לא מסוגלים להבין מה זה.

 

הדו"חות אין שינויים מהותיים מהדוח  2-במקרה הזה, ב  גב' טירנה ססי:

  יש על זה ביקורת. זה חזר אחרי ביקורת. ...31.12הרבעוני. כי אני מציגה את 
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וועדה? מה, אנחנו נגלה ואם יש שינויים, אז מי יראה ל  גיל מיכלס:מר 

 לבד את השיניים? 

 

בדרך כלל אנחנו מגיעים  התוצאה היא אותה תוצאה.  גב' טירנה ססי:

 עושים את זה ביחד.  לתוצאות...

 

 בשנים האחרונות אין כמעט שינויים על הדו"חות.   :מר ישראל גל

 

יש איזושהי חובה להעלות את הדו"חות שוב פעם במידה   :שמעון זהבימר 

 והיו שינויים? יש הגדרה לאיזה שינויים? 

 

 האלה של המבקר?  את הדו"חות  גב' טירנה ססי:

 

  הכספיים. לא, את הדו"חות  :שמעון זהבימר 

 

.  גב' טירנה ססי:   זה הדו"ח הכספי

 

הביקורת  כן, אני שואל, האם לאחר שהם עוברים את  :שמעון זהבימר 

יש חובה להעלות אותם שוב פעם  האם במשרד הפנים והיו שינויים כלשהם,

 למועצת העיר. 

 

 אתה מעלה אותם עכשיו. זו החובה, עכשיו.   גב' טירנה ססי:

 

אבל הם כבר עלו פעם. אנחנו אישרנו אותם לפני שהם   גיל מיכלס:מר 

 הלכו למשרד הפנים. 

 

 חזרו ממשרד הפנים חתומים ומאושרים, אחרי ביקורת.   גב' טירנה ססי:
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 עוד פעם? נו, אז אני בוועדת ביקורת מאשר אותם  כלס:גיל מימר 

 

 כן.   :מר ישראל גל

 

,   גיל מיכלס:מר  עכשיו הוא שאל אם יש שינויים בדו"חות. אם לא קיבלו

 .  לא יודע מה, אמרו למחוק משהו..

 

עוד  הוא אומר, אם אין שינויים, למה להביא אותם  :מר ישראל גל

 הפעם? 

 

  שינוי, אני לא מסוגל לגלות אותם. אם יש  גיל מיכלס:מר 

 

 זה הנוהל, אתה אמרת לנו שזה הנוהל.   :מר ישראל גל

 

  גם אם אין שינוי. נוכל להעביר אותם  גב' טירנה ססי:

 

לא, האם צריך לעשות איזושהי סקירה על השינויים   :שמעון זהבימר 

 האלה שהיו? 

 

ת שינויים מהותיים, הדו"חו 2-אומרת לכם, אין באני   גב' טירנה ססי:

  תוצאות. אפילו אותן

 

 מודה לכם.   :מר ישראל גל

 

אישור נסיעת חבר המועצה שי וידס וסמדר סוויסה )מנהלת מחלקת  .10

והשתתפות  2020עם משלחת תלמידי תיכון לפולין  חרום ובטחון(
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 הוצאת אש"ל עפ"י החוק. בתוספת₪(  5,600הרשות בהוצאת המסע )כ 

 

ישור נסיעת חבר המועצה שי וידס א - 10סעיף מספר   :מר ישראל גל

בהוצעת  הרושת , השתתפות2020וסמדר סויסה עם משלחת תלמידי תיכון לפולין 

 מי בעד?  שח. 5,600-המסע כ

 

 רגע, יש לי מה להגיד.   גיל מיכלס:מר 

 

אתם טענתם למה לא נותנים לאופוזיציה, אז אנחנו   :נפתלי כהןמר 

  גיד איזו מילה טובה.נותנים, להיפך, ת

 

  סיפור. אתה לא חייב כל שנה לחזור על אותו  :מר ישראל גל

 

 אפשר לקחת את ההקלטה משנה שעבר ולהדביק אותה?   :מר רון מלכה

 

 את שלי כן.   גב' ארבל ליאת:

 

תכעס עליי, היא תגיד  אם אני לא אחזור, אז כוכבה  גיל מיכלס:מר 

, נכון? אז אני לא עושה איפה ואיפה, לא כשזה נוגע  'אתה עושה איפה ואיפה'

נוגע לשי. כל, אני רוצה  קודם לחברי דאלי, לא כשזה נוגע אליך וגם לא כשזה 

 -לך אדוני להודות

 

.   :שי וידסמר  .  אתה עושה מעצמך צחוק, אז אולי.

 

 אני לא עושה מעצמי מצחוק.   גיל מיכלס:מר 

 

ל שכולם יודעים מה אתה אתה עושה מעצמך צחוק, בגל   :שי וידסמר 
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 אומר... התשובה שלו משנה שעברה. אז מספיק. 

 

 די, תשב בשקט.  תפסיק כבר לצעוק.  גיל מיכלס:מר 

 

 הבנו שאתה לא רוצה.    :שי וידסמר 

 

  הוא מפריע לי, אני בזכות דיבור.  גיל מיכלס:מר 

 

.   :מר רון מלכה  הוא לא ילד שלי

 

  א מפריע לי, גם אתה מפריע לי עכשיו.אבל סליחה, הו  גיל מיכלס:מר 

 

.    :שי וידסמר  .  כי אין לך כבוד לאף אחד, אפילו לא ל.

 

אני אין לי כבוד, בסדר. הסיעה שלי החליטה מה   גיל מיכלס:מר 

 שהחליטה... אבל לא בעד נסיעה לפולין, תעשה משהו יותר.

 

 נו, גיל, יאללה, תגמור את המנטרה שלך.   :מר ישראל גל

 

אז קודם כל, אני מודה לאדוני ראש העיר, שמצא סוף   גיל מיכלס:ר מ

 סוף לנכון לשתף גם האופוזיציה. 

 

לבקשתכם. זה לא יפה. שנה שעברה הותקפנו למה לא   :נפתלי כהןמר 

  נתנו לאופוזיציה. ואני אומר לראש העיר כן לתת לאופוזיציה. מכבדים.

 

ל  גיל מיכלס:מר  י להגיד מה שאני רוצה וזה למה אתה מפריעה? תיתן 

מוסף. הנסיעה  ערך הכל. רק חבל שהנסיעות האלה, תשתף אותנו בנסיעות שיש להן
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הזאת, עם כל הכבוד, אני אומר את זה פעם אחרי פעם, אנחנו הרשות היחידה 

במדינת ישראל לדעתי ששולחת נבחרי ציבורי ופונקציונרים בעירייה על חשבון 

אלה. אין לנסיעה להשתתפות חבר מועצה, וזה לא הקופה הציבורית לנסיעות ה

אין לזה שום ערך מוסף, ויעידו על כך אנשים  משנה אם זה מר חברי או שזה דאלי,

אחרים שהשתתפו בנסיעות האלה, וחלקן אפילו מימנו את זה בעצמם. אמרתי ואני 

רוצה להוציא את כל מועצת העיר  אומר את זה עוד פעם, אם ראש העיר, אתה

מבורך. שווה לשקול את זה. אבל לנסיעות  כזה, זה לביקור ה אחתכמקש

שאני צריך  אין לזה שום ערך, ואני לא חושב הספציפיות האלה בצורה הזאת,

. טענ24לשנות את דעתי. בישיבה של   את זה.  תי את זה ואני חוזר וטוען..

 

 אתה זוכר את מספרי הישיבות.   :מר ישראל גל

 

יש לי את זה. אני רציתי לבדוק גם מה הצבעתי אז, הנה,   גיל מיכלס:מר 

 ..  אז צעקו עליי שיש.

 

 כן, ליאת.   :מר ישראל גל

 

 זהו. אז אני אצביע בדיוק כמו שהצבעתי אז.   גיל מיכלס:מר 

 

 גיל, גם פוליטיקאי לפעמים משנה את דעתו. תתקדם.  :גב' אלונה בומגרטן

 

 בה לשנות. לא משנה את דעתי, אין סי  גיל מיכלס:מר 

 

זוכרת איפה,  אני זוכרת שראיתי אותך בפייסבוק, לא :גב' אלונה בומגרטן

  מחייך ועניינים באיזו משלחת. לא זוכרת, על חשבון העירייה.

 

אני אומר לך עוד פעם, כל משלחת שחברי מועצה   גיל מיכלס:מר 
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  אונו ובאים במגע עם תושבים. העיר קריית מייצגים את

 

  העיר. פה מייצגים. מה הוא נוסע, לייצג את גם :מגרטןגב' אלונה בו

 

,   גיל מיכלס:מר  תשמעי טוב, כל משלחת שחבר מועצה, ראש העיר, סגנו

  לא משנה מי, יוצאים ומייצגים את העיר, ובאים במגע עם תושבים מחו"ל, מבורך.

 

 תודה, גיל.   :מר ישראל גל

 

אין שום תפקיד לחבר  במשלחת הזאת, ואת היית בה,  גיל מיכלס:מר 

 המועצה. 

 

תלמידי,  500ונציגות של מועצת העיר במשלחת לפולין   :מר רון מלכה

 זה לא חשוב? וואלה, ההיגיון שלך, תאמין לי... 

 

 חבר מועצה לא תורם לתלמידים האלה כלום. כלום.   גיל מיכלס:מר 

 

 כשהוא נוסע זה בסדר. גיל, תתקדם.  :גב' אלונה בומגרטן

 

אני התקדמתי. נסיעות שאנחנו מייצגים את העיר מול   יל מיכלס:גמר 

. אני לא צריך לנסוע. מה זה שייך? אני אמרתי משהו שהוא נסע?  אנשים אחרים..

 הוא נוסע עכשיו לברזיל, זה טוב מאוד, שייסע. 

 

 מי זה הוא? זה ראש העיר. מה זה הוא?  :גב' אלונה בומגרטן

 

גם סגן ראש העיר נסע.  גם את נסעת. מה זה שייך?  גיל מיכלס:מר 

יודע את  למשלחת הזאת, לחבר מועצה ולעובדי עירייה אין שום משמעות, וגם הוא 
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  זה.

 

 גיל, יש לי רק משפט אחד, תמשיך ככה.   :מר רון מלכה

 

  אני אמשיך ככה.  גיל מיכלס:מר 

 

תייצג חשוב מאוד. שי, זה חשוב מאוד, ואנחנו רוצים ש :גב' אלונה בומגרטן

 את העיר בכבוד. 

 

 תגידי לגיל, הוא מנהל ויכוחים. די, אלונה.   :מר ישראל גל

 

  אני אגיד לגיל? אני לא מנהלת את הישיבה.  גב' ארבל ליאת:

 

  גיל, די, אין יותר.  :מר ישראל גל

 

 כן, ליאת, אחר כך אתה.    :שי וידסמר 

 

. .אפשר לנחש מה תגידי? יש משפחות של  :מר רון מלכה  א מצליחות..

 

  לא.  גב' ארבל ליאת:

 

  מה שאמרת שנה שעברה. אני יכול להקריא לך את   :שי וידסמר 

 

וו הזה כל שנה. הדיון הזה,  :מר רון מלכה   הדה ז'

 

אז בתור מי שהיתה כבר במשלחת, לא כנציגת המועצה,   גב' ארבל ליאת:

התלמידים,  לפגוש אתאני חושבת שדווקא הנסיעה שלך ושל ישראל בסוף השבוע 
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 הרבה יותר משמעותית מכל ליווי של חבר מועצה. -היא הרבה

 

.  :מר רון מלכה   שאגב, היא נעשית על חשבוננו

 

יודע מה, אני אפילו לא נכנסת לזה.   גב' ארבל ליאת:  אתה 

 

במימון, זה  לא בסדר, זה לא בסדר. זה צריך להיות שזה :גב' אלונה בומגרטן

 מצטרפת לליאת, זה חשוב מאוד. אני  חשוב מאוד.

 

אני לא נכנס לזה, כי אני כן יכולה לראות את הערך של   גב' ארבל ליאת:

מחזיק תיק חינוך וראש העירייה, שמגיעים בסוף השבוע לפגוש תלמידים במסע 

 של זה. הערך את לראות מאוד קשה, אני ממש יכולה

 

, :גב' אלונה בומגרטן   כל הכבוד לכם. נכון

 

אני אפילו לא שואלת על חשבון מי זה, כי זה לא רלוונטי   רבל ליאת:גב' א

שנה חוזרת  אבל דווקא בתור מי שהיתה כהורה בדבר הזה, אני כל מבחינתי.

ואומרת שאין שום משמעות לצירוף של חבר מועצה ועובד עירייה שלא נוסעים 

ין את בתפקיד שרלוונטי לתלמידים. זה לא מעניין את ההורים, זה לא מעני

התלמידים. זה כיבודים שהם מיותרים. אתם רוצים שאנחנו נועשר מהנסיעות 

 האלה, תתנו משהו עם משמעות. זה לא קשור לשי, זה לא קשור לאף אחד. 

 

 כן, ישראל.   :מר ישראל גל

 

אני דווקא אנצל את זה שאני מגיע טבולה ראסה בעניין  צימרמן:מר ישראל 

לי יש פה קושי להסתכל על הסעיף הזה ולהגיד כן או  ן.הזה, בכל עניין לצורך העניי

לא, כשבעצם אין פה תכנית, אין פה אג'נדה. זאת אומרת, יש כאן ויכוח של אנשים 
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ימים נדמה  5אפשר לייצר ערך. אבל איזה  אם או אין ערך, או ותיקים, אם יש ערך

  לי.

 

 אפשר להגיד משהו על האג'נדה?   :מר רון מלכה

 

 רגע, תן לו לסיים.   :למר ישראל ג

 

אני מצביע  אני לא מצביע על שי וידס ועל סמדר סויסה. צימרמן:מר ישראל 

באותה תקופה.  X,Y,Zאם חבר מועצה, נציג עירייה, צריך לנסוע לליווי ולעשות 

אני חושב שמן הראוי, כל סעיף כזה שצריכים להצביע עליו,  אין כאן שום אזכור.

כי  שלא מכירים. ים מכירים את המטריה פה, להניחשרוב האנש מניחיםגם אם 

 מצביעים, וצריך להצדיק למה הצבענו כך או אחרת.  בסוף זה בפרוטוקול ואנשים

 

 כן, ירון.   :מר ישראל גל

 

כל, אני חושב שהנסיעה הזאת היא הכרחית לבני  קודם  :מר יעקובי ירון

ור, בלי קשר שאנחנו הנוער. אבל אני חושב שאנחנו ככאלה שמייצגים את הציב

מייצגים שם כלפי התלמידים, חשוב שכל אחד מאיתנו יהיה שם יחד עם 

התלמידים, כדי שהוא ירגיש בתור מובילי דעה, יבין את המשמעות. אני יכול 

היה  להגיד, אני הייתי שם דווקא עם סבא שלי שהוא היה שם בימים הנוראים, וזה

חושב שחשוב שכל  שוב לנסוע לשם. ואנימאוד חזק, ובגלל זה עד היום קשה לי לח

אחד מאיתנו יהיה שם. ואם המועצה פה יכולה שילך יחד עם התלמידים, זה יהיה 

מתנדבים. זו לא הטבה, זה לא טיול כי, זה מ  מבורך. צריך לזכור שכמעט כולנו פה

  שהו שמכניס לנו לערכים שלנו.

 

כבוד שי שאתה מוכן וזה על חשבון ימי עבודה. כל ה :גב' אלונה בומגרטן

 לנסוע. 
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.   :מר ישראל גל  יישר כוח. כן, רון

 

קודם כל, אם מצטייר פה שאין אג'נדה סביב ההחלטה   :מר רון מלכה

הזאת, כיוון שמדברים פה כל שנה על העיקרון אם לצאת או לא לצאת, אם צריך 

 או לא צריך, אבל שוכחים באמת להזכיר את האג'נדה שנוסדה ונוצרה בפעם

הוציאו חברי מועצת עיר ועובדי עירייה לטובת המסע הזה. דווקא שהראשונה 

בשנה שכל מנהיגי העולם הגדולים הגיעו לפה ביום השואה הבינלאומי ונתנו הכרה 

ותו במערכת כל כך משמעותית לסיפור הזה שאנחנו כל שנה מתמודדים לשים א

אני רואה בנו,  שכח אותו.נהחינוך וגם בבתים שלנו, על סדר היום, כדי שלעולם לא 

 2היבטים. אם ניקח את  2-כמועצת עיר גם סוג של מחנכים. ואנחנו מחנכים ב

שי שהוא חבר מועצת עיר ואני אמרתי פה  -שיוצאים השנה. אוקיי? אחד  האנשים

מועצת עיר כהנהגת עיר, צריכים להיות בראש משלחת כל  לאורך כל השנים, שחברי

תלמידים, עם מחנכים, עם ארגון  500דולה בארץ, של כך משמעותית, אולי הכי ג

בטקסים האלה  מופתי, לעמוד בראש משלחת כזו, ואפילו לעמוד מידי פעם

באירוע כל כך חשוב  שהילדים יסתכלו על מנהיג של העיר אומר כמה מילים

כל השנים לזכור ולא לשכוח. זה לגבי שי כחבר מועצת עיר.  םשאנחנו מחנכים אות

קים בה וכאלה עסיד עירייה שיוצא, אנחנו גם כמועצת עיר, ככאלה שמולגבי עוב

שמנהלים אותה, מחנכים גם את העובדים שלנו. אנחנו גם סוג של מחנכים, אנחנו 

גם צריכים לתת להם את הטעימה הזאת של לצאת ולהיות בתוך האירוע הגדול 

ואתה יודע מה, של העם היהודי, וזו ברכה שאנחנו עושים את זה.  הזה בהיסטוריה

עושים פה כל  הםעל כל העבודה ש זה המעט שאנחנו יכולים לעשות לגבי עובדים,

מחדש, וזה כל השנה בשביל התושבים. אז זה כל כך קטנוני כל פעם להעלות את זה 

 כך לא לעניין. 

 

 למה אתה לא מוציא את כל חברי מועצת העיר? תוציא   גיל מיכלס:מר 
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 את כולם. 

 

 תן לי לסיים, תן לי לסיים.   :כהמר רון מל

 

  אבל זה לא הפורמט. אני מסכים איתך שזה חשוב,  גיל מיכלס:מר 

 

.  :גב' קניסטר כוכבה . . 

 

 לפולין?   גיל מיכלס:מר 

 

 לא לפולין.  :גב' קניסטר כוכבה

 

 )מדברים ביחד(   -אבל אני אומר לך עוד פעם  גיל מיכלס:מר 

 רגע. תנו לי לסיים   :מר רון מלכה

 

  רון, כל הכבוד. כל הכבוד. :גב' אלונה בומגרטן

 

יודע מה, לסיום אני לא מבין, באמת שאני לא   :מר רון מלכה אתה 

כאלה או  אתה מייחס חשיבות לחילופי משלחות עם ערים תאומות מבין, איך

כל כך מבורכת של  שיש בה נציגות אחרות, לעומת הנסיעה הכל כך חשובה הזאת

  מבינתי, גיל. לא מצליח להבין.העיר, נשגב 

 

 זה לא תורם שום דבר.   גיל מיכלס:מר 

 

  אני חייבת גם להגיד. נדמה לך, זו דעתך הסובייקטיבית. :גב' קניסטר כוכבה
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  תדברי אחרי עמית. את  :מר ישראל גל

 

בתור מי שהיה שנה שעברה במסע, קודם כל, מעבר   עשהאל עמית:מר 

 שהיו איתנו. להגיד לכם שוואלה התפננתי בבירות מורים 60-לתלמידים גם כ

 בערב? לא, ממש לא. 

 

  כשאני הגעתי, התפננתי. לא,  :מר ישראל גל

 

שנייה, אני לא מדבר על זה. אני מדבר כשאני באתי   עשהאל עמית:מר 

וייצגתי את ההורים.  והייתי איש הקשר מול המנהלת, ועזרתי שם בארגונים 

אבא שלי בקריית אונו,  של בסלון שלראשונה ארגנו בביתובנוסף להכל, בזיכרון 

איש לדירה, והשנה סגרנו את  70, יחד איתי הגיעו כמעט 30-40נגיד מגיעים 

 יש לזיכרון בסלון בעקבות המסע. וזה רק מתושבי העיר. 200הספריה והגיעו כמעט 

ה לי ההריגה, היה שוו הילדים שחיבקתי ביער שהם התמוטטו שם ביער ליד בורות

מכיר, ואנחנו שומרים על קשר רציף עם כל ההורים שהיו  ערך שאני כל דקה וכל

שם, ברמה, לא אגיד לך יומיומית, אבל אותי זה שינה. ואני מעביר הלאה גם לדור 

אבל עדיין הם יודעים מה עבר עליי, הם מבינים, מה  הבא לילדים שלי הקטנים.

 . לא יכולים להבין אם אני לא הייתי שם שהם

 

 כוכבה.   :מר ישראל גל

 

לכם, זה מסע  כנציגה חברת מועצת עיר, אני אומרת :גב' קניסטר כוכבה

גיל, אתה יכול להאמין, זה לא הצגה, זה לא  שנתן לי להיות חולה. באמת ובאמונה. 

 טיסה וזה לא הפלגה וזה לא בידור. 

 

 אני לא חשבתי אחרת.   גיל מיכלס:מר 
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  לו מול עיניו. אחים, נרצחו 11איבד חמי  :גב' קניסטר כוכבה

 

  אני לא חשבתי אחרת.  גיל מיכלס:מר 

 

גיל, תן לה להמשיך.   :מר ישראל גל  די, 

 

תן לי, לא הפרעתי לך. אני נאמתי בפני התלמידים  :גב' קניסטר כוכבה

רטטו רגליי. החוויה הנוראית,  החינוכי, אני רוצה להגיד לכםוהמנהלת והצוות 

גם כאחות. אני אומרת לכם, עזרתי המון  לסחוב את התלמידים,המסע הכבד, 

זה מסע כבד,  כאחות. אני חושבת שזה דבר נחוץ. שי, אני אומרת לך, חוויה קשה.

זה אי אפשר לתאר אותו. מה שחמי סיפר לי, לא האמנתי על מה  זה מסע ללא...

דחיפות להמשיך שאני חזיתי במו עיניי וראיתי. אני אומרת לכם, ישראל, יש צורך ב

 ואני חושבת לחברי מועצת עיר גם ללוות את הפרויקט המרגש. בקשה הזה. ותן

אנחנו מתנגדים, לא מחפשים  את זה באמונה שאנחנו לא מחפשים, שאנחנו עושים

כזה שעברתי, זו חוויה לכל החיים.  טיולים, לא מחפשים צ'ופרים. אבל קטע

 נקודה. 

 

  תודה.  :מר ישראל גל

 

  ישראל, אני רוצה להגיד משפט אחד בעצמי, סליחה.   :ידסשי ומר 

 

 כן, שי, סליחה, אני מתנצל.   :מר ישראל גל

 

 כל, אני באמת רוצה להגיד תודה רבה גם לך, גם קודם   :שי וידסמר 

מאליו ששולחים חבר אופוזיציה לדברים כאלה וזה יפה מאוד,  זה לא מובן לרון.

ם מבטיח לייצר את העיר בכבוד. מה בדיוק עשיתי אני מאוד מעריך את זה. אני ג

כל יש גם  אבל אני חושב שקודם שם, אדון גיל מיכלס, אני אספר רק כשאני אחזור.
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. .. שעוד  ומורים מלווים, ותלמידים עניין של נראות, שאתה אולי לא מתייחס אליו

ם יש וא יודעים שהעירייה נמצאת מאחוריהם ומלווה אותם. מעט יילכו לצבא, והם

גם נראה אחרת.  בעיה, יש להם גם למי לפנות, ויש אני שקשר שנדבר איתם. זה

  תודה. זהו.

 

שמעתי את הוויכוח,  טוב, אני רצה להגיד כמה מילים.  :מר ישראל גל

שכבר זו מסורת  מחזק בי את העובדה שהנסיעות האלה לפולין, וזה רק יותר

יחסים לדבר הזה, גם אם לפעמים שאנחנו מי אבל הרצינות ישראל, זה לא מהיום,

לא תמיד חייבים לחפש את המשמעותי. אין לנו תפקיד ממש משמעותי כמלווה, 

שאנחנו מתייחסים לדבר הזה, מקרינה כלפי מטה. לא בכדי המשלחת של  הרצינות

ישראל, לא בכדי משלחת ההורים היא הגדולה ואולי  בן צבי היא הגדולה במדינת

 באים ללמוד איתנו מהפרויקטים האלה. ישראל. כל מדינתהיחידה בין בתי הספר ב

בעצם מהמסע  החברים שאומרים שגם מה שאנחנו לוקחים אני חושב שהיטיבו פה

הזה, מה שאנחנו לוקחים, מקרין אחר כך גם על התפיסה שלנו ועל החשיבה שלנו 

בדיוק כמו שאתה הולך להשתלמות, בדיוק כמו שאתה  כמערכת, כהנהגת העיר.

לכל הנושא הזה באופן מוחלט. מעבר  לך ערך מוסף ך לכל דבר אחר. זה נותןהול

יידעו שהוא נציג מועצת  של שי תהיה שם, הנוכחות לכך, זה גם מקרין על האחרים.

גם אם הוא לא יעשה כלום, גם אם הוא לא יעשה כלום, יידעו שהוא שם.  העיר,

ם והמערכת, ואת מלוא יבינו שאנחנו מייחסים לזה את מלוא הרצינות, ההורי

החשיבות, ולא בכדי השם הזה של המסע לפולין בקריית אונו, הן של ההורים והן 

גיל, לא קורה כלום אם לפעמים משנים  של הילדים, הוא ידוע בכל מדינת ישראל. 

דעה ותפיסה אני חושב. בפירוש כן. זו כבר מסורת, ולא כל שנה צריכים להגיד למה 

הארגונית שלנו. והתרבות  שלנו, זו התרבות התרבות עושים את זה מחדש. זו

שלנו, לקחת את הדברים ברצינות, ללמוד, להפנים ואין יותר טוב  הארגונית

 -ושי שיחזור, כמו שעמית סיפר אותם. מלימודים והפנמה מאשר לחוות

 

 קח את כולם.   גיל מיכלס:מר 
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  יש פנייה לכולם. כמו שנעשתה פנייה לשי.  :מר ישראל גל

 

 לא, לא, תוציא את כל מועצת העיר, זה חשוב.   גיל מיכלס:מר 

 

אני לא רוצה לנסוע, מה אתה עכשיו רוצה את כל מועצת   גב' ארבל ליאת:

 העיר. מה זה, אתר סקי?

 

חבר'ה, לא צריך את כל מועצת העיר. טוב, תודה רבה.   :מר ישראל גל

 מי בעד? 

 

,  ן, עמית, אלונה, כוכבה,שי, ירו מי בעד? דאלי,  :גיא טאקומר  רון

נגד? ליאת ארבל. מי נמנע? גיל וישראל צימרמן.  ישראל.  מי 

 

אני מוכרח לציין שאני נמנע כי מבחינתי האישית, כדי  צימרמן:מר ישראל 

מיליון שח, אני מרגיש שחסר לי עוד קצת  1שח או  1אם זה  שאני אצביע, לא משנה

 ..  חומר. גם אם זה בכל מקרה מאושר.

 

ב  גיל מיכלס:מר   . 2020-טוב גם ב 2015-אני נמנע כי מה שהיה טוב 

 

הכסף כן, אתה יכול להצטרף להורים לראות את   :מר ישראל גל

ההרצאות, תקבל את המסרים שמקבלים שם. תזמין אותו להרצאה של ההורים 

 אין שום בעיה.  שישמע את ההרצאות ולסיור ביד ושם איתם.

 

 צריך להכניס את ישראל לפעילות.  :גב' אלונה בומגרטן

 

נסיעת חבר המועצה שי וידס וסמדר הוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה
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עם משלחת תלמידי תיכון  סוויסה )מנהלת מחלקת חרום ובטחון(

 בתוספת₪(  5,600והשתתפות הרשות בהוצאת המסע )כ  2020לפולין 

 הוצאת אש"ל עפ"י החוק.

          אלונה בומגרטן, כוכבה קניסטר, משה דאלי,ישראל גל, רון מלכה,  (8) בעד

 שי וידס, ירון יעקובי, עמית עשהאל. 

 ליאת ארבל. (1)  נגד

  צימרמן. גיל מיכלס, ישראל  (2) נמנע

 

הסוכנות היהודית  -אישור חוזה חילופי שטחים עיריית קריית אונו .11

ישראל המגבית המאוחדת ל -יונייטד ישראל אפיל אינק -לארץ ישראל

 ) להלן: "הסוכנות"(.  אינק

 

אישור, איפה דרור? אני אעשה את זה בקצרה.  - 11סעיף   :מר ישראל גל

אם תרצו הבהרות, תקבלו ממנהל הנכסים. אנחנו עשינו הסכם עם הסוכנות 

בנינו את מבנה הצופים החדש. מבנה הצופים  היהודית, בשעה טובה גמרנו אותו.

לטבת הסוכנות היהודית, ולא יכולנו לעשות בו  הישן, הייתה לו הערת אזהרה

שימוש כיוון שהוא כאילו היה הנכס שהיינו צריכים את הסכמת הסוכנות היהודית. 

 הערת אזהרה. 

 

 הוא לא נכנס של הסוכנות.   גב' ארבל ליאת:

 

  לא. אבל הם כאילו בנו אותו.  :מר ישראל גל

 

 הצופים הישן, למי שייך?   גב' ארבל ליאת:

 

זו   :ר ישראל גלמ הקרקע של עיריית קריית אונו. מי שבנה את הנכס 

 הסוכנות היהודית באמצעות תורם. תקן אותי אם אני טועה בפרטים, דרור. 
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  אתה לא טועה.  מר דרור צבן:

 

אנחנו היינו חייבים לשחרר ועל בסיס התורם הזה נתנו   :מר ישראל גל

, שהם קיבלו את הערת האזהרה, שנה 30להם הערת אזהרה בזמנו לפני איזה 

 כלום במגרש הזה בלי הסכמה שלהם למעשה.  ועכשיו אי אפשר לעשות

 

  אוקיי.  גב' ארבל ליאת:

 

אנחנו עשינו איתם  לא נגענו, כי לא רצינו לעשות כלום.  :מר ישראל גל

את השם  עסקה ונתנו להם את ההנצחה של המבנה החדש עם אותו שם. העברנו

. למבנה החדש, ישןשלהם מהמבנה ה על שם מי זה היה, אתה  ושם יעמוד השם..

השטח  יעבור לשם, עם השלט שלו לשם. ובא לציון גואל. של התורם. זוכר? על השם

נוכל לעשות נוכל לשפץ אותו,  נוכל לתכנן עליו,  בו הרבה  הזה יהיה משוחרר שם, 

 דברים. מה שנחנו רוצים, שטח מאוד יקר.

 

 הערת אזהרה למבנה החדש?  ואין  גב' ארבל ליאת:

 

 למבנה החדש יש, זה לא יפריע לנו.   :מר ישראל גל

 

כאילו העבירו את ההערת אזהרה מהמבנה הישן למבנה   גב' ארבל ליאת:

 החדש? 

 

 ההסכם, נכון דרור?  כן, כן, כן, כן. זה הכל. זו מהות  :מר ישראל גל

 

  חד משמעית.  מר דרור צבן:
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צריכים לאשר את ההסכם הזה בשביל לשחרר את  אנחנו  :מר ישראל גל

כל העניינים האלה. מי בעד? פה אחד, תודה רבה. בשעה טובה, דרור, תודה רבה על 

  העבודה.

 

 -חוזה חילופי שטחים עיריית קריית אונוהוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 -יונייטד ישראל אפיל אינק -הסוכנות היהודית לארץ ישראל

 ) להלן: "הסוכנות"(.  שראל אינקהמגבית המאוחדת לי

 פה אחד.  בעד

 

חברים:  אלי בן מנחם-אישור הרכב ועדה לבחירת יקירי העיר: יו"ר .12

 אירית לבנה, מנחם דגן, גילה הרן, עידו זולטי )מנהל אגף הרווחה(.

 

, הולכים 80-אנחנו במסגרת חגיגות שנות ה - 12סעיף   :מר ישראל גל

שנים בעיר שלנו. אנחנו מקימים  10-ליך שעושים אחד ללבחור את יקירי העיר, תה

 בוועדה.  ועדה, אלה האנשים שמומלצים להות

 

 ? קול קורא מוציאים  גב' ארבל ליאת:

 

 א ייצא בוודאי להגשת המועמדים, ודאי. קול קור  :מר ישראל גל

 

 מתי? כן,  גב' ארבל ליאת:

 

אחרונה, תוציא אחרי שהוועדה תתכנס, תעשה ישיבה   :מר ישראל גל

קול קורא. אני מניח שלקראת סוף  נהלים, נאשר את הוועדה וזה הכל, ואז ייצא

 פברואר. 

 

 מתי צפוי הטקס?   גב' ארבל ליאת:
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אנחנו מקווים שהוא יהיה במהלך חודש מאי. מי שהיה   :מר ישראל גל

רן סגן השר יהיה היו"ר, אלי בן מנחם. חברים: אירית לבנה, מנחם דגן, גילה ה

 ועידו זולטי. 

 

 -אתה יכול להגיד כמה מילים על החברים? כי חוץ מעידו  גב' ארבל ליאת:

 

 יש את החומר. לא צורף החומר? כל החומר צורף.   :מר ישראל גל

 

 )מדברים ביחד(  אני לא רואה.   גב' ארבל ליאת:

ישראל, יש לך שופטים בעיר הזאת, למה אתה לא מכניס   גיל מיכלס:מר 

 לוועדות?  אותם

 

 עדנה ארבל.  :גב' קניסטר כוכבה

 

 ליאת, את רוצה שנשלח לך באימייל את קורות החיים?   :גיא טאקומר 

 

 לא, רק תגידו כמה מילים, זה הכל.   גב' ארבל ליאת:

 

ישראל, יש לך שופטים בעיר, למה אתה לא מכניס   גיל מיכלס:מר 

 אותם?

 

המפקחת הראשית במשרד  אירית לבנה, היא הייתה  :מר ישראל גל

 החינוך על נושא בריאות הילד וכל נושא הסייעות וכל הדבר הזה. 

 

 אוקיי, מנחם דגן?   גב' ארבל ליאת:
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מנחם דגן הוא איש ציבור לשעבר במועצת העיר, היה   :מר ישראל גל

חברת מועצת העיר לשעבר. זה  וגילה הרן, בכיר בבנק הפעלים ובאמות השקעות.

  ולטי אתם מכירים.הכל. עידו ז

 
יש לנו כמה שופטים בדימוס פה בעיר, למה אתה לא   גיל מיכלס:מר 

 אחד לוועדה?  מכניס לפחות

 
 לא פניתי לשופטים.   :מר ישראל גל

 

אני שואלת, כי פשוט בסעיף הבא של ועדת הספורט, כן   גב' ארבל ליאת:

ש כמה מילים על כל , י13מילים רלוונטיות. תסתכל בסעיף  2פירטתם על כל אחד 

 אחד. 

 
אוקיי, בסדר. מאה אחוז. מי בעד לאשר? פה אחד סעיף   :מר ישראל גל

 . תודה רבה. 12

 
אלי בן -הרכב ועדה לבחירת יקירי העיר: יו"רהוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

חברים: אירית לבנה, מנחם דגן, גילה הרן, עידו זולטי )מנהל  מנחם

 אגף הרווחה(.

 פה אחד.  בעד

 

חיים פיינגולד -אישור הרכב ועדה לבחירת יקירי הספורט: יו"ר .13

ינה )מנהל ישראל שצ'וצ'ינסקי )מנהל אגף הספורט(, אייל מד, )שחייה(

אמיר דרוקר )כדוריד(, קובי שמאי  גים(שימדור מתקני הספורט וה

)חינוך, ספורט פורמאלי, כדורגל( אפרת מועלם )שופטת בינלאומית 

)נציגת ציבור ופעילה בתחומי  אוסנת גריידי שוורץלהתעמלות קרקע( 

)נציג ציבור וחבר הרשות העירונית  הספורט התחרותי( אלון בלום 

 לספורט בעיריית תל אביב(, יניב בוכניק )כדורגל(.
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הרכב ועדת יקירי הספורט, זה יותר פשוט, כי  - 13סעיף   :מר ישראל גל

חלקו את כל האנשים האלה. שמות עשינו את הפריסה לפי הענפים ככל שניתן שי

מופיעים לפניכם. מי שמיועד להיות יו"ר הוועדה זה חיים פיינגולד, שהוא  האנשים

היה גם מנכ"ל איגוד ההתעמלות ומנהל מחלקת הספורט בעבר. מי בעד? פה אחד. 

 תודה רבה. 

 
-הרכב ועדה לבחירת יקירי הספורט: יו"רהוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

ישראל שצ'וצ'ינסקי )מנהל אגף הספורט(, , לד )שחייה(חיים פיינגו

אמיר דרוקר  גים(שיינה )מנהל מדור מתקני הספורט והאייל מד

)כדוריד(, קובי שמאי )חינוך, ספורט פורמאלי, כדורגל( אפרת 

 מועלם )שופטת בינלאומית להתעמלות קרקע( אוסנת גריידי שוורץ

)נציג )נציגת ציבור ופעילה בתחומי הספורט התחרו תי( אלון בלום 

ציבור וחבר הרשות העירונית לספורט בעיריית תל אביב(, יניב 

 בוכניק )כדורגל(.

 פה אחד.  בעד

 

אישור מורשה חתימה בחשבונות הורים, בית ספר שילה: מנהלת  .15

, מזכירת בית הספר, הילה כהן 22967673ביה"ס, רמה אלקיים ת.ז. 

ם, שלי דנה דויטשמן ת.ז. , נציגות הורי305462418גדול ת.ז. 

22866452. 

 

אריה מועלם עשינו. אישור מורשה חתימה בחשבונות   :מר ישראל גל

 הורים בית הספר שילה. מנהלת בית הספר רמה אלמקייס. 

 
  אלקיים.  :מר רון מלכה

 

.  :מר ישראל גל  אלקיים, כן
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 חתימה?  התחלפה המנהלת שם? למה מתחלפים מורשי  גב' ארבל ליאת:

 

מספיק שאחד מחליף, נניח ועד ההורים יתחלף, אז   :מר ישראל גל

 המזכירה מתחלפת. תמיד נציג אחד, דווקא לא המנהלת. 

 
.   גב' ארבל ליאת:  בסדר, אני שואלת מי

 

 צריכים לאשר את כולם מחדש תמיד.  :מר ישראל גל

 

 נציגות ההורים השתנתה.   :מר רון מלכה

 

, מזכירת 22967673ספר רמה אלקיים ת.ז. מנהלת בית ה  :מר ישראל גל

, נציגות ההורים שלי דנה דויטשמן ת.ז. 305462418 בית הספר הילה כהן גדול ת.ז.

 .17.2-חברים, תודה רבה, אנחנו נפגשים ב. מי בעד? פה אחד, תודה רבה. 22866452

 

מורשה חתימה בחשבונות הורים, בית ספר לאשר  פה אחדהוחלט  :החלטה

, מזכירת בית 22967673לת ביה"ס, רמה אלקיים ת.ז. שילה: מנה

, נציגות הורים, שלי דנה 305462418הספר, הילה כהן גדול ת.ז. 

 .22866452דויטשמן ת.ז. 

 פה אחד.   בעד

 

 !סיום הישיבה
 

______________ 
 חיים סופר

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
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 קובץ החלטות

אזרח של כבוד למר אריה מועלם, סמנכ"ל משרד הביטחון וראש אישור  .

אגף משפחות הנצחה ומורשת, בהוקרה על פעילותו רבת השנים בתחום 

משפחות החללים והסיוע המתמשך כולל הקמת היכל ההנצחה של 

 .הבנים. )לבקשת יו"ר וחברי יד לבנים(

 
טעם סיעת מ החלפת חברים בועדות העירייההוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

ישראל צימרמן מחליף את רותי אלוש : חבר בוועדה  -המקומיים 

להתחדשות עירונית, מ.מ חבר בועדת מכרזים, חבר ועדת כספים, 

 חבר בוועדת החינוך, חבר בוועדה למאבק בנגע הסמים.

 פה אחד.  בעד

 
 -החלפת נציגה בהנהלת העמותה לחינוך מוסיקלי הקונסרבטוריון  .6

 פה את תמרה שיפרין .הילה אשד מחלי

 
לחינוך  החלפת נציגה בהנהלת העמותההוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 הילה אשד מחליפה את תמרה שיפרין.מוסיקלי הקונסרבטוריון 

 פה אחד.  בעד

 
אישור נסיעת חבר המועצה שי וידס וסמדר סוויסה )מנהלת מחלקת  .10

השתתפות ו 2020עם משלחת תלמידי תיכון לפולין  חרום ובטחון(

 הוצאת אש"ל עפ"י החוק. בתוספת₪(  5,600הרשות בהוצאת המסע )כ 

 
נסיעת חבר המועצה שי וידס וסמדר הוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

עם משלחת תלמידי תיכון  סוויסה )מנהלת מחלקת חרום ובטחון(

 בתוספת₪(  5,600והשתתפות הרשות בהוצאת המסע )כ  2020לפולין 

 החוק. הוצאת אש"ל עפ"י

שי  ישראל גל, רון מלכה, אלונה בומגרטן, כוכבה קניסטר, משה דאלי, (8) בעד

 וידס, ירון יעקובי, עמית עשהאל. 
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 ליאת ארבל. (1)  נגד

 צימרמן.  גיל מיכלס, ישראל  (2) נמנע

 
הסוכנות היהודית  -אישור חוזה חילופי שטחים עיריית קריית אונו .11

המגבית המאוחדת לישראל  -פיל אינקיונייטד ישראל א -לארץ ישראל

 ) להלן: "הסוכנות"(.  אינק

 
 -חוזה חילופי שטחים עיריית קריית אונוהוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 -יונייטד ישראל אפיל אינק -הסוכנות היהודית לארץ ישראל

 ) להלן: "הסוכנות"(.  המגבית המאוחדת לישראל אינק

 פה אחד.  בעד

 

חברים:  אלי בן מנחם-לבחירת יקירי העיר: יו"ראישור הרכב ועדה  .12

 אירית לבנה, מנחם דגן, גילה הרן, עידו זולטי )מנהל אגף הרווחה(.

 
אלי בן -הרכב ועדה לבחירת יקירי העיר: יו"רהוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

חברים: אירית לבנה, מנחם דגן, גילה הרן, עידו זולטי )מנהל  מנחם

 אגף הרווחה(.

 ד.פה אח  בעד

 
חיים פיינגולד -אישור הרכב ועדה לבחירת יקירי הספורט: יו"ר .13

ינה )מנהל ישראל שצ'וצ'ינסקי )מנהל אגף הספורט(, אייל מד, )שחייה(

אמיר דרוקר )כדוריד(, קובי שמאי  גים(שימדור מתקני הספורט וה

)חינוך, ספורט פורמאלי, כדורגל( אפרת מועלם )שופטת בינלאומית 

)נציגת ציבור ופעילה בתחומי  ע( אוסנת גריידי שוורץלהתעמלות קרק

)נציג ציבור וחבר הרשות העירונית  הספורט התחרותי( אלון בלום 

 לספורט בעיריית תל אביב(, יניב בוכניק )כדורגל(.

 
-הרכב ועדה לבחירת יקירי הספורט: יו"רהוחלט פה אחד לאשר  :החלטה
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)מנהל אגף הספורט(,  ישראל שצ'וצ'ינסקי, חיים פיינגולד )שחייה(

אמיר דרוקר  גים(שיינה )מנהל מדור מתקני הספורט והאייל מד

)כדוריד(, קובי שמאי )חינוך, ספורט פורמאלי, כדורגל( אפרת 

 מועלם )שופטת בינלאומית להתעמלות קרקע( אוסנת גריידי שוורץ

)נציג  )נציגת ציבור ופעילה בתחומי הספורט התחרותי( אלון בלום 

ר הרשות העירונית לספורט בעיריית תל אביב(, יניב ציבור וחב

 בוכניק )כדורגל(.

 פה אחד.  בעד

 
אישור מורשה חתימה בחשבונות הורים, בית ספר שילה: מנהלת  .15

, מזכירת בית הספר, הילה כהן 22967673ביה"ס, רמה אלקיים ת.ז. 

, נציגות הורים, שלי דנה דויטשמן ת.ז. 305462418גדול ת.ז. 

22866452. 

 
מורשה חתימה בחשבונות הורים, בית ספר הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

, מזכירת בית 22967673שילה: מנהלת ביה"ס, רמה אלקיים ת.ז. 

, נציגות הורים, שלי דנה 305462418הספר, הילה כהן גדול ת.ז. 

 .22866452דויטשמן ת.ז. 

 פה אחד.   בעד

 

______________ 
 חיים סופר

 ההעיריימנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
 


