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על סדר היו :
.1

אישור תב " ר ת כנו מתח הצבר להתחדשות עירונית ע " ס  300אלש " ח .

.2

אישור חבר מועצת העיר רני שטרית בוועדות  /עמותות וחברות עירוניות
במקומה של גב ' נטע גולד .

.3

אישור ח ב ר המועצה גיל מיכל ס כחבר בבריכת השח י יה במקומו של חבר
המועצה שי דבורה .

.4

אישור נ ציג ציבור איילת ד למתנ " ס במקו מו של מר אלפנדרי רוני .

.5

אישור חברי לוועדת איכות הסביבה .
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מר יוסי נשרי :

ערב טוב  .אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר

שלא מ המניי  . 120בראשית הישיבה  ,לפני שניכנס לסעיפי  ,אני מקווה שאני ג
אדבר בשמכ  ,לשלוח תנחומי למשפחות השכולות שנהרגו בעזה וכמוב לפצועי .
ג מקרית אונו יש פצוע  ,לשמחתי הוא פצוע קל  ,הב של שלו שר* – אס* שר* מי
שמכיר  .נאחל לו החלמה מהירה ושיחזור לפעילות  .נחזק את היישובי  ,ג את
האשקלו  ,עוט* עזה ושדרות  .נמשי ,לנסות ולסייע לה במידת האפשר והצור ,על
מנת לנסות ולמזער את הנזק י שישנ לה  .אני נמצא בקשרי ע הרשויות ,
ואנחנו עומדי לרשות בכל דבר שה יירצו לסייע לה  .אני ג רוצה מפה  ,מר
קרייזמ  ,בשמי ואני מניח ג בש החברי להביע תנחומי על פטירת אמ , ,שלא
תדע עוד צער  .תהיה חזק ותזכור את הדברי הטובי  ,ושיהיה לנו רק טוב לכול .

סעי  : 1אישור תב " ר תכנו מתח

מר יוסי נשרי :

הצבר להתחדשות עירונית ע " ס  300אלש " ח .

אני פותח את סדר היו  .סעי* מס '  – 1אישור תב " ר

תכנו מתח הצבר  ,התחדשות עירונית ע " ס  . - 300,000העירייה משתתפת
ב - 200,000 $והמינהל ב , - 100,000 $כפי שכבר שציינו בעבר  .ביקשת חומר
בנושא וחוות דעת  ,החומר וחוות הדעת הועברו אליכ  .מישהו רוצה להתייחס ?

מר ישראל גל :

מאחר והתבקשה פה חוות דעת ברורה בישיבה הקודמת ,

והגיעה חוות דעת כללית  .אז הייתי רוצה להבי מה זה ' הדי המנהלי ' שכתוב
למשל  .אני אפנה אות ,לסעי*  2בחוות הדעת  .בהתקיי  הסמכות  ,יש לבחו הא
העירייה נהגה בהתא להוראות הדי המנהלי ובהתא לכללי המחייבי לצור,
קבלת החלטה מנהלית  .הווה אומר  ,ההחלטה צריכה שתהיה לאחר הפעלת שיקול
דעת היוועצות בחינת חלופות ותהיה סבירה בנסיבות העניי  .אני ביקשתי חוות
דעת ספציפית לגבי המתח  ,לא קי בלנו חוות דעת ספציפית לגבי המתח  .בוודאי
שלא קיבלנו את כל הנהלי וסדרי העדיפויות שכתובי בהמש ,של המהנדס  .יתרה
מכ , ,בישיבת הוועדה האחרונה המהנדס המלי בוועדה לתכנו ובנייה שלא לדו
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במתח רימו$

מר יוסי נשרי :

זה לא רימו  ,זה צבר .

מר ישראל גל :

אני אומר  ,במתח רימו מבחינת אישור תכניות שלו ,

מכיוו שהוועדה שצריכה לקבוע את סדרי העדיפויות והנהלי והקדימויות והכל –
לא סיימה את עבודה  .מה עוד  ,שחוות הדעת הזאת ג מפנה אותנו לאותה וועדה .
לכ  ,אני חושב שחוות הדעת הזאת היא לא ממוקדת  ,היא בעצמה סותרת את
עצמה  .חבל שה אנשי שכתבו אותה אינ פה לתת לנו הסברי  ,אני כבר שאלתי
אות הרי  ,וה אמרו שה נותני חוות דעת כללית  .אנחנו ביקשנו חוות דעת
ספציפית  ,ה אומרי ' מחוות הדעת הכללית הזאת צריכי לתת חוות דעת
ספציפית '  2 .גורי  ( 1 :זה היועצי המשפטיי  ,אחרי שבחנו את כל החלופות ( 2 .
מהנדס העירייה אחרי שהוא השלי את עבודתו לפי סדרי העדיפויות וזה מה
שעולה מחוות הדעת  .לכ  ,לנושא מתח הצבר  ,אדוני ראש העיר  ,קיבלנו חוות דעת
כללית  .אנחנו יודעי שמותר לעירייה להתעסק בפינוי בינוי  ,אני תמיד גרסתי את
זה  ,אני גורס ג היו שהחברה הכלכלית היא זו שצריכה לנהל את כל הפרויקטי
של פינוי בינוי ולא לעשה את זה מסחרה אחת גדולה  .אבל לצערי  ,לא נשמעה דעתי
שהחברה הכלכלית תעשה את זה ותבצע את זה  .במש 5 ,שני אני גורס את זה פע
אחר פע  .אי תשובות  ,לא קיבלנו תשובות מהישיבה הקודמת  .קיבלנו חוות דעת
שהיא דומה לחוות דעת שנשלחה לפני כשנה וחצי או שנה ע " י עו " ד אטיאס  .ואני
אומר  ,צריכי להמתי ע זה שיביאו חוות דעת ספציפית  ,ובהתא לעבודת
הוועדה  ,בדיוק כפי שכתוב בחוות הדעת ובדיוק כפי שמהנדס העיר אמר את הנושא
הזה ג לגבי מתח רימו  .ק

מר אברה

לנדשטיי :

חוות הדעת של עו " ד א טיא ס היא לא דומה  ,היא זהה .

פשוט עשו כא מחזור של חוות הדעת  .חוות הדעת שהתבקשה היתה בשאלה
ספציפית  ,בסוגיה הזאת לא ניתנה תשובה ספציפית  .התשובה הספציפית היתה
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לגבי השאלה של העדפת מתח מסוי על אחרי  .שאלת הכנת המסגרת הכוללת ,
ומסגרת כוללת של התחדשות עירונית ומצ יאת סדר העדיפויות  ,או בשפה אחרת
יותר חדישה – תעדו* של מתח אחד על פני השני  .בסוגיה הזאת  ,לא קיבלנו לא
חוות דעת משפטית ולא חוות דעת הנדסית  .בנסיבות העניי אני אינני סבור
שהבקשה שלנו נענתה ויש בהעלאת הנושא בצורה כזאת משו זלזול במועצת העיר .

מר יוסי נשרי :

יש עוד מישהו שרוצה להתייחס ?

מר איציק ציזר :

אני חושב שכדאי לעבור להצבעה  ,ולו מהסיבות הבאות .

 ( 1היתה ישיבת מועצה בנושא התחדשות עירונית  ,שקבעה שבתחילת אפריל תהיה
הצגה של כל הפרויקטי  ,ואז נדו ונאשר אות  .דבר שני  ,אני אקריא את מה
שישראל אמר בנושא פינוי ובינ וי במתח הרימו  ,שזה ג מתח שהמינהל מרי .
נאמר ע " י מהנדס ה וועדה לדחות את הדיו עד קבלת הצוות המקצועי שעוסק
בנושא בדיו במועצת העיר .

מר ישראל גל :

 ...חוות הדעת של היועצת המשפטית .

מר איציק ציזר :

שנייה  ,נגיע  .זאת אומרת  ,אני לא יכול לדחות מתח

אחד ולאש ר מתח שני  .או שמאשרי את כול  ,או שדוחי את כול  .לגבי הייעו
המשפטי – צר לי שהיועצת המשפטית לא בחרה להיות פה להסביר  ,כי לי יש הרבה
שאלות וסימנתי אות בצהוב לגבי הייעו הזה  .דבר רביעי  ,צר לי שלא המהנדסת
פה ולא היועצת פה ולא המבקר באי לישיבת מועצה  .אני מצ יע שנדבוק במה
שאמרנו  ,אנחנו מחכי לתכנית עירונית בנושא התחדשות עירונית  ,שתיקח את כל
המתחמי בקרית אונו ושתקבע בדיוק איזה מתחמי יהיו  ,מתי ייעשו  ,באיזה
עדיפות ייעשו  ,מה ייעשה בה ורק אחרי זה נחליט  .כדי להמעיט בדיבורי ולעבור
להצבעה .
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מר יוסי נשרי :

עוד מיש הו ?

מר אבני תמיר :

אני  ,בדיו האחרו בוועדה הייתי עד לנושא של המלצת

המהנדס  ,שהמלי לדחות את הדיו למועצת העיר ולצוות המקצועי  .למחרת היה
כנס של פינוי ובינוי ברח ' התאנה  ,שבכלל הציגו ש את הפינוי ובינוי של התאנה
והרימו ביחד .

מר איציק ציזר :

מי הציג ?

מר אבני תמיר :

סג ראש העיר .

מר איציק ציזר :

איפה הוא עכשיו ?

מר ישראל גל :

לא יודע  ,זה תשאל את הסג ואת ראש העיר  .ה נותני

לו גיבוי .

מר איציק ציזר :

עמי כחלו לא נמצא .

מר גיל מיכלס :

איזה סג ראש עיר ?

מר נפתלי כה :

סליחה  ,ב אד יש לו ג עיסוקי פרטיי .

מר ישראל גל :

גיל  ,אתה לא יכול להגיד מאחורי הקלעי שאתה שות*

שלו ואחר כ ,אתה כ  .אתה שות* שלו  ,תגבה אותו בכל מה שהוא עושה .

מר אבני תמיר :

אז אני בכלל יצאתי מבולבל .
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מר נפתלי כה :

אני חושב שזה לא מכובד שתוקפי ב אד שהוא לא

פה  .תירגעו .

מר י שראל גל :

אי אפשר פע ככה ופע ככה .

מר איציק ציזר :

אז שיבוא  ,לא נתקו* אותו .

מר נפתלי כה :

בסדר  ,אז הוא מאילוצי פרטיי שלו  ,חבר ' ה .

מר איציק ציזר :

אולי הוא ישמיע לנו דברי חדשי שאנחנו לא יודעי .

מר נפתלי כה :

זה לא יפה .

מר אבני תמיר :

קוד כל  ,א* אחד לא תוק*  .אני רק אומר שבוועדה

החליטו לדחות את הרימו ויו אחרי זה החליטו שהרימו והתאנה זה בכלל
מתח אחד  .אז אני בתור חבר מועצה ובתור חבר הוועדה יצאתי קצת מבולבל ,
וצרי ,לעשות סדר בעניי הז  .ה

מר שי דבורה :

שלו לכול  ,אני מתנצל על האיחור  .למרות שמ יהרתי –

איחרתי  .קוד כל  ,אני מצטר* לדברי שנאמרו פה  ,שא אשי לא נמצאי פה ,
אנחנו לא צריכי להתייחס אליה  ,משו שה לא יכולי לענות ודברי כאלה .
בואו נתייחס לאנשי שנמצאי פה  ,יש פה ראש עירייה  .נקבל את ההחלטות מה
שצרי ,כל אחד לפי מה שהוא חושב  .אני יש לי שא לה  ,אדוני ראש העירייה  ,לגבי
ה - 300,000 $שיש פה על סדר היו  .יש לי פה חוות דעת שחברי מועצה ביקשו  .אני
אודה א תסבירו לי מה זה אומר  .מר מיכלס הוא עו " ד  ,הוא יכול לסייע א צרי. ,

מר גיל מיכלס :

אני לא היוע המשפטי של העירייה .
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מר ישראל גל :

אולי מר מיכלס תסביר לנו מה חוות הדעת אומרת לגבי

מתח הצבר .

מר אברה

לנדשטיי :

הוא עוד לא נות עצות משפטיות בלי כס* .

מר גיל מיכלס :

אסור לי .

מר איציק ציזר :

 ....שנדע בדיוק מה הוא אומר  ,תאמינו לי .

מר ישראל גל :

אי סיכוי .

מר שי דבורה :

צרי ,לזכור שהחברי במתח עשו עבודה קשה מאוד .

אני אומר את זה עכשיו  ,אני חושב שאנשי פה השקיעו שני רבות  .לבוא ובהינ*
יד להגיד לה , $יחד ע זאת אני אומר  ,אני רוצה פה לשאול מה קורה  ,א לא
מאשרי  ,א כ מאשרי  ,מה ההשלכות של זה  .אני לא הייתי בדיו פה בדקות
שהיו פה .

מר אברה

לנדשטיי :

מר שי דבורה :

לא היה כלו .

לא היה כלו  ,אוקיי  .אני אודה לראש העירייה א

יסבירו לי מה קורה פה  .אני חושב  ,כעיקרו  ,שחשוב מאוד לסייע לתושבי הללו ,
בפרט שה עשו עבודה קשה מאוד  ,רצו בי המוסדות ומספר פעמי באו הנה  ,אני
חשבתי שג היו יבואו .

מר גיל מיכלס :

התייאשו מאיתנו .
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מר שי דבורה :

התייאשו מאיתנו  .אז א אפשר לקבל תשובות  ,אני

אודה ל ,אדוני .

מר צוריאל ניצ :

רבותיי  ,אני תומ ,בפינוי בינוי  .אני חושב שפתרונות של

פינוי בינוי ה דבר נכו לעיר  ,כמו שקוראי לזה התחדשות עירונית  .אתה לוקח
ומשפר מצד אחד את איכות הדיור של אוכלוסיות חדשות  ,מצד שני אתה מאפשר
בנייה לגובה  .כמוב כפו* לזה שזה נעשה בחכמה  ,ביחס הגיוני ע תכנו עירוני ,
והכי חשוב ע סדר עדיפויות  .זאת אומרת  ,אי ,אני יכול היו לאשר תכנו של
מתח הצבר  ,שלא ברור לי שאותה ועדה שתית את מסקנותיה בעוד  Xימי או
ש בועות או חודשי  ,באמת תקבע שמתח הצבר הוא בעדיפות  .כי אני למשל מקבל
מיילי מאנשי שגרי ברחובות אחרי  ,שה זועקי מרה על זה שמצב הנכס
שלה הוא מאוד מאוד גרוע  .ואולי תבוא הוועדה  ,ובהתחשב באות קריטריוני
שהיא תקבע לעצמה  ,תקבע שנכס ברח ' אחר הוא הנכס שהול ,בע דיפות עליונה
ומתח הצבר בכלל יידחק לסו* הרשימה אולי  .אז אי ,אנחנו יכולי לבזבז כספי
ציבור  ,ו - 200,000 $כמו שאדוני ראש העיר אמר  ,שזה הסכו שהעירייה תשל ,
זה סכו נכבד  ,כדי לעשות תכנו  ,לדבר שאולי יהיה בתחתית הרשימה  ,ואז כשנגיע
אליו בעוד  20$30שנה  ,הוא בכלל לא יהיה אקטואלי  ,כי התשתיות תשתנינה ,
פרויקטי אחרי ישתנו .

מר נפתלי כה :

לא ישתמשו בכס*  ,מה הבעיה ?

מר צוריאל ניצ :

הכל יכול להיות אחרת  .לא הבנתי מה שאמרת  ,נפתלי .

מה זאת אומרת ? אנחנו נאשר ולא ישתמשו .

מר נפתלי כה :

א זה בעדיפות אחרונה  ,לא ישתמשו בכס *  ,מר ניצ .

מר איציק ציזר :

מחר ישתמשו .
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מר צוריאל ניצ :

לא  ,למה ?

מר איציק ציזר :

בוא נחכה לעדיפויות .

מר נפתלי כה :

ציזר  ,א* אחד פה לא הזכיר  ,זה מימו ביניי  .את מבי

מה הבעיה פה ? שהתושבי אוכלי אותה ש ואנחנו משחקי אותה בקטנות  ,ואני
אסביר ל ,ג למה  .זה מימו שעוזר לנו מהמינהל  .אז מה איכפת לי לאשר א
המינהל מחזיר לי את הכס* ? בוא תסביר לי אתה  .תושבי ישבו פה וכעסו עלינו .

מר איציק ציזר :

שהמינהל יית ..

מר נפתלי כה :

אבל תסתכלו בחוות הדעת הקודמות .

מר יוסי נשרי :

ניצ  ,סיימת ?

מר צוריאל ניצ  :

לא  ,לא סיימתי .

מר יוסי נשרי :

תנו לו לסיי ואני אומר את מה שיש לי לומר ואת ...

מר איציק ציזר :

 ...שישקיעו .

מר נפתלי כה :

אבל יכול להיות שבכלל הוא לא יהיה היז .

מר איציק ציזר :

שייקח את הסיכו .

מר נפתלי כה :

אתה יודע מי היז ? אתה יודע מי היז  ?
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מר איציק ציזר :

שייקח את הסיכו .

מר צוריאל ניצ :

בקיצור נפתלי  ,תראה  ,העמדה שלי היא שהדבר הזה

חיכה זמ רב  .א באפריל הוועדה תית מסקנות ואנחנו נמצאי במר – למה שלא
נחכה חודש ?

מר ישראל גל :

לא  ,אבל יש חוות דעת  .אתה לא קיבלת חוות דעת ?

מר צוריאל נ יצ :

בסדר  ,בזמ הזה ג תקבל חוות דעת ספציפית למתח .

מר נפתלי כה :

ניצ  ,ידוע שהמתח הזה בעדיפות עליונה  ,אנחנו יודעי

את זה .

מר צוריאל ניצ :

א אני אקבל את זה בכתב  ,אני לא יודע .

מר נפתלי כה :

תאמי לי שאתה יודע .

מר צוריאל ניצ :

אני לא יודע .

מ ר נפתלי כה :

אז אני יודע  ,וחבל לתקוע את זה .

מר צוריאל ניצ :

אז על סמ ,זה שאתה ואני יודעי  ,זה לא מספיק לנו  .כי

א חס וחלילה אני ארי את היד ואחרי זה תבוא הוועדה לחיוב אישי$

מר נפתלי כה :

חס וחלילה  ,היז יחזיר את הכס* או המינהל .
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מר צוריאל ניצ :

תבו א הוועדה לחיוב אישי ותחייב אותי אחרי זה בחיוב

אישי בדבר הזה .

מר נפתלי כה :

לא יחייבו אות . ,לא יחייבו אות ,בדבר כזה חיוב אישי .

מר צוריאל ניצ :

בקיצור  ,מבקשי ממני לסכ  ,אז העמדה שלי$

מר ישראל גל :

לא קיבלנו את מה שביקשתי .

מר צוריאל ניצ :

העמדה שלי  ,שאני בעד פרויקטי של פינוי בינוי  .אני

מבקש לראות סדר עדיפויות עפ " י קריטריוני  ,עפ " י החלטות אותה ועדה שמונתה
ע " י העירייה  .ואז  ,ברגע שזה יהיה אני מבטיח לתמו ,בדבר הזה  ,כי אני חושב שזה
נכו לעיר  ,זה חשוב  ,זה תור לריכוז של המגורי באזורי מסוימי  ,מאיד,
לרי אות ירוקות  .זה דבר שהוא טוב לעיר וטוב לתושבי .

מר נפתלי כה :

הכס* חוזר .

מר גיל מיכלס :

טוב  ,אי מחלוקת ש 90% $מחברי המועצה תומכי פה

בפינוי בינוי  .אני ג לא חושב שיש מחלוקת שאנחנו צריכי לקבוע תעדו*
לפרויקטי בצורה כזאת או אחרת  ,יש לי ג מחשבות אי ,צרי  ,לעשות את זה ,
לאו דווקא בדר ,שהיא נעשית כרגע  ,אבל זה כרגע לא רלוונטי  .הבעיה היא שאנחנו
פה נופלי בדיוק לידיי הלא נכונות  .היז של הפרויקט של הצבר רק מחכה
שאנחנו כבר נית את המימו הזה  .זה כס* קט  ,הוא יזרוק את הכס* הזה בלי
שו היסוס ובאופ מיידי  - 200,000 .זה משהו מינורי מבחינתו בפרויקט הזה .
אבל אנחנו כרשות לא מעונייני בזה  ,אנחנו לא מעונייני להעביר שליטה כלשהי
בתכנו הספציפי הזה לידי היז  .אני חושב שאנחנו צריכי לאשר את התב " ר הזה
בכפו* לזה שיהיה ברור  ,ג בתב " ע וג לדיירי  ,מבחינה משפטית יעגנו את זה
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כמו ש צרי , ,שהיז שיקבל את הפרויקט הזה לביצוע  ,יחזיר את ה- 200,000 $
האלה לקופת העירייה .

מר ישראל גל :

אבל יש יז  ,למה אתה מיתמ ?

מר יוסי נשרי :

אי יז .

מר גיל מיכלס :

לכ  ,במקו לדחות את הבקשה הזאת ובדר ,הזאת

לפתוח עוד פתח ליז לדחו* את הרגל שלו  ,אני מציע בכל אופ לאשר את זה .

מר ישראל גל :

אי ,אתה יכול$

מר גיל מיכלס :

תשמע עד הסו*  ,תכנית צרי ,להכי ש  .ג מבחינת

התעדו* כרגע – זה לא קובע שו דבר  .אז יתכננו את זה  ,יש לנו מספיק זמ לחשוב
על סדרי העדיפויות  .וא ירצו לעכב את הביצוע של זה  ,אז יש כלי לעכב את
ה ביצוע של זה  ,או לקבוע שזה יבוצע אחר כ . ,אבל בשלב הזה  ,מכיוו שתהלי,
התכנו של זה נמצא באמצע שלו  ,אני חושב שכדי וראוי שאנחנו כ נית את
המימו הזה  .זה לא סכו גדול  ,זה לא ישפיע על סדר הדברי של פינוי בינוי בכלל ,
ואני מציע בכל אופ לאשר את זה .

מר איציק ציזר :

גיל  ,אז למה לא הצעת בוועדה  ? ...ג זה לא יפה .

מר גיל מיכלס :

אני לא הייתי בוועדה ...

מר יוסי נשרי :

טוב  ,אני רוצה להתייחס לעניי  .קוד כל  ,מבחינת

הדיירי  ,הדיירי לא חתמו ע שו יז עד הרגע הזה  ,עד הדקה הזאת לא חתמו .
ה נמצאי בתהליכי של מו " מ ע מספר יזמי ולא חתמו ע א* אחד  .מי
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שמקד את התכנית  ,ואני אמרתי את זה ג בישיבות הקודמות  ,זה מינהל מקרקעי
ישראל  ,שהוא התחיל בזמנו לפני מספר שני לקד את זה על תכנית משולבת של
עיבוי ופינוי בינוי  ,והגיש והשקיע ש כס*  .לאחר שהרשות באה ואמרה שהיא לא
רוצה לקד ש את ה נושא של העיבוי  ,אלא היא בעד לקד את הפינוי בינוי ,
המינהל הודיע לרשות שהיא מוכנה לשנות את המינו והעירייה תשתת* בהוצאה
זמנית של  - 200,000מתו ,ה - 100,000 , - 300,000 $יית המינהל  ,וה- 200,000 $
האלה יחזרו לקופת העירייה לאחר שייבחר וייקבע היז  .מי שהיו מתכנ את
המתח הזה בלבד זה פרופ ' זאב דרוקמ  ,אמרתי את זה ג בישיבה הקודמת  .כ,
שאי קשר ביה תכנו לבי יציאה לביצוע  .זאת אומרת  ,ג התכנו עצמו הוא
תהלי ,לא קצר  ,והוא לא מונע מאיתנו לקבל את התעדו* ראשו שני  ,או לקבוע את
סדר המינו של איזה פרויקט הול ,ראשו ואיזה שני  .אי שו קשר לתכנו  ,כי כל
מתח שלא יהיה וכל מתח שיגיע – יש לו סדר עבודה שהוא חייב לעבור תכנו
ויצטר ,לעבור הכרזות וועדות  ,ויש עוד הרבה תהליכי והרבה זמ עד שהדבר הזה
ייצא בסופו של דבר  ,ואי קשר  .והיז לתכנו  ,מי שנבחר ע " י המינהל ולא ע " י
הרשות – מתכנ את זה  .הוא לא מתכנ את זה מהיו  ,הוא כבר מתכנ את זה
מספר רב של חודשי  ,א לא שני  ,ע שינויי כאלה ואחרי  .לכ המינהל הודיע
לרשות שהיא צריכה להשתת* בהוצאה של  - 200,000ואותו יז כמו שאתה
אמרת  ,אכ יידע כי המינהל מקד את זה וזה מה שיהיה  ,יחזיר לרשות את או ת
 - 200,000וג אמרנו את זה בישיבה הקודמת  .לכ אי שו מניעה לאשר את זה ,
לתת ליז שמתכנ מטע המינהל לתכנ את המתח ולהמשי ,לתת לפעילות הזאת
לרו  ,כי ג ככה זה תהלי ,שהוא לא קצ ר .

מר איציק ציזר :

יוסי  ,זה  ...פנקס שהוא לא מגובה ע " י המינהל  ,יבקש

 - 200,000עד שהיז יחזיר ?

מר יוסי נשרי :

זה משהו אחר לחלוטי .
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מר איציק ציזר :

למה ? מה זה שונה מבחינתי ?

מר יוסי נשרי :

למה  ,כי המינהל הוא בעל הקרקע והוא זה שיז את

התכנית בזמנו  ,לפני שאתה ואני היינו  ,ישראל היה בתקופה ההיא$

מר איציק ציזר :

אני מסכי  ,הכל נכו .

מר יוסי נשרי :

ויודע מכ ,שאנחנו קיבלנו מוצר מוגמר .

מר איציק ציזר :

 , 100%בסדר  .אבל אני שואל  ,מה אני אענה לפנקס  ,מה

אני אענה לה ?

מר יוסי נשרי :

היז שלה מקד לה את התכנית  .זה משהו אחר

לגמרי  ,כי לא המינהל מקד את זה  .פה המינהל משתת* .

מר איציק ציזר :

א קבענו שזה היז  ,אז זה היז לכול  .א עוזרי ,

אז עוזרי לכול .

מר ישראל גל :

אני רוצה לדעת למה לא נותני לרחבת השקד  ,לפנקס ,

לרחבת האור  ,לכול ? כל אחד נית לו  . - 200,000מה הבעיה ? אני אומר בוא נית
לכול .

מר יוסי נשרי :

יש הבדל בי תכנית שלא התחילו לתכנ אותה  ,לתכנית

שהמינהל כבר מתכנ אותה  10שני .

מר ישראל גל :

אבל עכשיו הוא מדבר על תכנית חדשה לגמרי  .זה מתחיל

מא ' ועד ת ' ,הוא מדבר על פינוי בינוי .
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מר יוסי נשרי :

אי שו סיבה בעול לא לאשר את ה - 200,000 $האלה .

אתה לא מסכ פה שו דבר .

מר ישראל גל :

אז בוא אני אגיד ל ,עוד דבר  .הנה הגיע המבקר  .קיבלנו

חוות דעת  ,חוות הדעת היא חוות דעת כוללנית  .אדוני המבקר  ,חוות הדעת היא
חוות דעת כוללנית  ,נדמה לי שאתה חתו עליה  ,לא ?

מר יוסי נשרי :

כ .

מר נפתלי כה :

זאת נקודה טובה  ,נאשר לכל המתחמי ונגמר הסיפור .

מר ישראל גל :

אי בעיה  .א נאשר לכל המתחמי  ,נעשה תכנו לכל

העיר .

מר נפתלי כה :

בוא נשי על כל המתחמי והוא ישתמש במה שהוא

רוצה  .אני רוצה הצעה נגדית .

מר שי דבורה :

שאלה עקרונית  .אני חושב שצרי ,לאשר את זה  .השאלה

שלי  ,למה לא יעשו כמו שעשו במצלאווי  ,שיחת מו מול החברה הכלכלית  ,שיהיה
לה ביטחו לדיירי עצמ .

מר יוסי נשרי :

כי ה לא רצו .

מר שי דבורה :

לא רוצי ?

מר יוסי נשרי :

לא .
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מר שי דבורה :

הדיירי לא רוצי ?

מר יוסי נשרי :

כ .

מר שי דבורה :

אני רוצה לשמור עליה .

מר יוסי נשרי :

ה לא רצו .

מר שי דבורה :

מה אתה אומר על זה ?

מר ישראל גל :

גיל מיכלס  ,מה יש ל ,להגיד ?

מר גיל מיכלס :

אני בעד שיחתמו .

מר יוסי נשרי :

לא רצו  .זה נכס פרטי שלה .

מר שי דבורה :

אני בשביל אמרתי את זה .

מר יוסי נשרי :

א היתה לי ש דירה  ,הייתי מביעה את דעתי  .אי לי

ד ירה ש  ,אז אני לא יכול  .הוא החליט הדייר שהוא רוצה להתחבר למצלאווי או
לשיכו ופיתוח או לאזורי  ,לכל מי שירצה .

מר שי דבורה :

אוקיי  ,אני לא מדבר על קבל  ,בוודאי שזכותו  .אני

מדבר למה שמישהו יג עליה  .א מחר קבל יפשוט רגל ?

מר ישראל גל :

אני רוצה לפני סיכו   ,חוות הדעת היא כוללנית  .את
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טענת שצריכי לתת פה הנחיות בהתא להוראות הדי המינהלי  .בוא תפרט  .אני
לא קיבלתי שו דבר לגבי המתח הזה  ,שו דבר בכתב  .לא חוות דעת ספציפית
כתובה לגבי המתח הזה  ,לא סדרי עדיפויות כפי שאתה מפנה בחוות הדעת של,
לכל הדברי האלה  .אז א אי את חוות הדעת הספציפית ואתה מדבר על חוות
דעת כוללנית שקיבלתי אותה מלפני שנה בדיוק מיחיאל אטיאס  ,אז זה בסדר ,
לעירייה מותר  .אבל אני רוצה חוות דעת ספציפית לגבי המתח .

מר גיל מיכלס :

רגע  ,שאלה  .הא העירייה  ,כשהיא נותנת את התב " ר

הזה  ,יכולה להתנות את זה בזה שהדיירי כמו במצלאווי  ,א ה רוצי כס*
עירוני – יחתמו על הסכמי כמו שחתמו ע החברה הכלכלית .

מר דני שוו! :

א ' – אני לא יודע א אתה יכול לכפות על תושב

להתקשר ע זה או אחר .

מר גיל מיכלס :

אני לא אכפה  ,אני לא את לה כס* .

מר יוסי נשרי :

אבל זה לא ה  .בלי שו קשר אליה  ,מי שמקד את

זה זה המינהל  ,אתה לא מבי ? אתה עו " ד  ,גיל  ,אני מתפלא עלי . ,גיל  ,ה לא היז ,
מי שיז זה המינה .

מר ישראל גל :

זאת שאלה שאני שאלתי באותה ישיבה ולא קיבלתי

עליה תשובה  .הרי העירייה היא לא מנהלת  ,היא לא מתכננת  ,היא לא שו דבר .
אתה נות כס* לציבור פרטי  ,מה ההבדל בי זה ובי רחבת השקד ובי פנקס ?

מר יוסי נשרי :

אני אבל הסברתי ל , ,ישראל  ,שהמתח הזה ספציפית

הצבר  ,ודרכט –  2המתחמי האלה המינהל מקד כבר לפני  10שני .
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מר ישראל גל :

אז שיממ .

מר יוסי נשרי :

אלה  2המתחמי היחידי  .כל מתח אחר שמגיע  ,כל

יז שרוצה להתחבר ע התושבי – מממ לה ג את התכנית  .אי ל ,בעיה ע
העניי הזה  .אתה רוצה להקשיב ? התושבי לא מוציאי שקל מכיס  .מי שמממ
לה את התכנית זה היז  ,ה בחרו את הקבל  ,והוא מביא את המתכנ שלו .
במקרה הספציפי הזה  2 ,המתחמי האלה  ,המקו היחידי זה המינהל שהוא
מקד  ,הוא היז שקיד את התכנית .

מר ישראל גל :

בסדר .

מר יוסי נשרי :

התושבי יבחרו את הקבל שהרוצי .

מר ישראל גל :

זה תושבי וזה תושבי .

מר יוסי נשרי :

אתה מערבב סת דברי  ,מי שאינו במינו .

מר אברה

לנדשטיי :

חבל על הזמ  .

מר יוסי נשרי :

את רוצי שדני יגיד ?

מר ישראל גל :

כ נו  ,כ דני  ,תגיד .

מר נפתלי כה :

אני הייתי מאוד מציע  ,אולי לפנות את ההצעה בצורה

הזאת או להביא הצעה בצורה הזאת  ,הצעה נגדית  .אנחנו נאשר  - 300,000לכל
המתחמי של פינוי בינוי  ,לכל מתח  . - 300,000בו א נביא את זה להצבעה ונראה
את כל הגיבורי  .למה את עושי איפה ואיפה ?
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מר ישראל גל :

אני מאוד בעד  22 ,מתחמי .

מר נפתלי כה :

כל יז שיבוא וירצה לבנות באיזה רח ' מסוי  ,הוא

ישל את ה. - 300,000 $

מר ישראל גל :

שיממשו את זה – יחזירו .

מר נפתלי כה :

נכו  ,ז ה יהיה תנאי להיתר .

מר ישראל גל :

דר ,אגב  ,אותו דבר לגבי קפל ולגבי כול .

מר איציק ציזר :

נפתלי  ,אני לא מצליח להבי  .כתוב פה שחור על גבי

עיתו  ,כתוב לכ  ,קיבלת כולכ – " הרשות אמורה להכי תשתית סבירה של
נתוני  ,שתאפשר קבלת החלטה ראויה  .תשתית כזאת עשויה לכלול  ,נוס* לעובדות
בסיסיות  ,ג חוות דעת של מומחי ועמדות של גופי ואנשי הנוגעי בדבר ".

מר ישראל גל :

איפה ? איפה חוות הדעת .

מר איציק ציזר :

קיבלת ? – לא  .כותבי ל ' ,הווי אומר  ,ההחלטה צריכה

שתהיה לאחר הפעלת שיקול דעת היוועצות  ,בחינת חלופות ותהיה סבירה " .עשית
את זה ? – לא  ,חבל על הזמ  .נו  ,די כבר .

מר ישראל גל :

הכל צרי ,לבוא בכתב .

מר יוסי נשרי :

זה בזמ של ישראל  .את פנית בזמנו למינהל  .למה

פנית ?
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מר ישראל גל :

כשהמינהל מממ  ,אי לי בעיה .

מר יוסי נשרי :

כ  ,אבל שינית לו  3פעמי את התכניות  ,מה אתה ר וצה ?

מר ישראל גל :

כשהמינהל מממ  ,אי לי בעיה  .אני לא שיניתי כלו ,

דר ,אגב  ,זה השתנה עכשיו .

מר יוסי נשרי :

טוב  ,בסדר  .את רוצי לשמוע את$

מר ישראל גל :

כ  ,דני  ,איפה חוות הדעת לגבי המתח הזה .

מר דני שוו! :

תשמע  ,בפע הקודמת  ,וזאת חוות הדעת דר ,אגב ,

שהיא חוות דעת שהיא משותפת לדניאלה קוד כל  ,היועצת המשפטית לעירייה ,
שהיא אמונה על הנושאי המשפטיי  .אחר כ ,אני שות* לחוות הדעת הזאת  ,וג
יחיאל אטיאס מהחברה הכלכלית  .השאלה שהיתה בישיבה הקודמת ועליה אנחנו
נתבקשנו להשיב  ,וזה היה הוויכוח הקוד  ,בכלל היא שאלת הס מכות – הא יש
סמכות או אי סמכות ? זו היתה השאלה הראשונה בזמנו שאתה ביקשת  $הא יש
סמכות לאשר תב " ר כדוגמת התב " ר המדובר במקרה הזה  ,או כל תב " ר אחר .
השאלה השנייה היא הדר . ,זאת אומרת  ,הא יש סמכות  ,וא יש סמכות  ,אי ,
העירייה אמורה לבוא ולעשות זאת  .לשאלת הסמכות  $הגישה שלנו אומרת שיש
את הסמכות לרשות המקומית  .לשאלת הדר $ ,כמו שאני ציינתי  ,בהחלט כמו כל
דבר אחר  ,הכל כפו* לדי המנהלי  .הכל כפו* לסדר  ,לקביעה  .לתפיסתנו  ,יש את
הסמכות בחוק  ,ואמרתי את זה ג בפע הקודמת  ,ועכשיו אני אומר את זה .

מר אבני תמיר :

סעיפי חוק ...

22

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )שלא מן המניין( מספר 120/08

מר דני שוו! :

פתח את  249או שתקרא את חוות הדעת לחילופי  .יש ל,

 2אפשרויות  ,תבחר מביניה  .לגבי ההלי ,המנהלי  ,כמו שאמרתי לכ  ,זה כפו* לכל
דבר שהרשות המקומית זה עושה  .זה צרי ,להיות לאחר שיקול דעת  ,לאחר בחינת
חלופות  ,וזה בסדר  .לעניי הזה  ,יש צוות מה שנקרא  ,מנ הלת פינוי בינוי .

מר איציק ציזר :

סו* סו* יש עבודה רצינית  ,אנשי שעושי עבודה

רצינית .

מר דני שוו! :

לגבי הנושא הזה של סדר העדיפויות וכל מה שנובע מכ,

– יש צוות שעובד תחת המהנדס  .זה צוות יועצי  ,מה שנקרא המנהלת  ,שמינה
אותו מהנדס העירייה בזמנו עודד גבולי  ,שהוא כולל ג ייעו משפטי  .שג במישור
הזה  ,לפי מה שאני יודע מעודד  ,ג פה המתח הזה מבחינתו זה המתח המועד* .
מי שבא ומציג את הדברי ומבקש את התב " ר זה הדרג המקצועי  ,זה מהנדס
העירייה  .הוא בא ומציג  ,לאחר שהוא בח את החלופות  ,בח את הדברי  .הרי זה
לא היה עולה לפ ה א בלי שזה עבר את הצוות המקצועי תחת מהנדס העירייה .

מר ישראל גל :

איפה חוות הדעת  ,דני ?

מר דני שוו! :

סליחה  ,עודד גבולי צרי ,לתת ל ,חוות דעת בכתב ? עצ

העובדה שזה הגיע לפה$

מר ישראל גל :

אני ביקשתי חוות דעת .

מר דני שוו! :

ישראל  ,אני לא יודע מה ביקשת  ,אבל עצ העובדה שזה

הגיע לפה  ,זה הגיע מתחת ידיו של המהנדס  ,שזה הגור המקצועי שמקד את
התב " ר .
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מר איציק ציזר :

לא  ,לא .

מר דני שוו! :

מה ' לא  ,לא '?

מר ישראל גל :

לא  ,לא  ,לא  ,דני  ,דני .

מר איציק ציזר :

ג לוועדה זה הגיע דר ,המהנדס  ,והמהנדס אמר משהו

אחר .

מר ישראל גל :

שנייה  ,א דני מצהיר שזה עבר את כל ההליכי ואת כל

הליכי הדי המנהלי המתח הזה$

מר דני שוו! :

אני אמרתי ל , ,התפקיד שלי$

מר ישראל גל :

לא  ,לא  ,אני דווקא בעד  .דני  ,א אתה טוע שעבר את

כל הליכי הדי המנהלי  ,ואתה בדקת את זה לגופו  ,וחוות הדעת של המהנדס היא
להמלי על המתח הזה  ,והמתח הזה אפשר לתת לו  - 200,000למרות שה לא
בטוחי שה יחזרו לעירייה  ,והעירייה לא מנהלת את הפרויקט  ,שזה בהתא למה
שביקשתי – תצהיר את זה עכשיו פה ותגיד  .אבל אתה שולח אותנו למישהו שלא
נמצא פה  ,שלא קיבלנו חוות דעת .

מר דני שוו! :

יכולת לגשת אליו  ,בוא נתחיל מזה  .בוא נתחיל מזה

שיכולת לגשת אליו לפני הישיבה ולבדוק  ,זה אחד  .אל תבוא אלי בטענות בעניי
הזה .

מר ישראל גל :

לא  ,אני רוצה לדעת .
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מר דני שוו! :

אל תבוא אלי בטענות לעניי הזה שהנושא הזה לא

נבדק  .אבל אני אומר ל ,עוד פע  ,ח וות דעת השלי  ,בפרט בעי של מבקר –
מתייחסת להלי , ,לסמכות ולהלי . ,אז אתה אומר לי עכשיו ' בוא תאשר את מתח
א ' ,ב ' וג ''  $בטח שזה לא תפקידי  .כל תב " ר  ,לפחות עפ " י  ...הדרג המקצועי
מהמהנדס .

מר יוסי נשרי :

אנחנו נביא את זה להצבעה .

מר נפתלי כה :

אני רוצה להביא הצעה נגדית .

מר ישראל גל :

אני רוצה להביא  .הוא רוצה להביא  6מיליו . -

מר נפתלי כה :

סליחה  ,אדוני  ,חובת ההוכחה אחר כ ,על ראש העירייה

לנהל את הפרויקטי האלה  .יש לו יד חופשית  ,שירו .

מר ישראל גל :

גיל  ,תעלה את ה הצעה נגדית של החברה הכלכלית .

אוקיי  ,אני אב יא הצעה נגדית .

מר נפתלי כה :

אני ג רוצה להביא הצעה נגדית .

מר ישראל גל :

אנחנו מבקשי לקבל חוות דעת ספציפית לגבי המתח

הזה  ,בהתא לחוות הדעת הכוללנית שנת היוע המשפטי והמבקרת  ,ובנוס* על
מנת להאי את התהליכי  ,אנו ממליצי שהחברה הכלכלית של עיריית קרית אונו
תיקח את הפיקוד על המתח  .זה הכל  .על מנת להאי את התהליכי .

מר נפתלי כה :

כמו שהיה בשאול המל? ,
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מר ישראל גל :

בדיוק  .שאול המל , ,כ .

מר יוסי נשרי :

טוב  ,אני מביא להצבעה  .מי בעד ?

מר ישראל גל :

זו הצעה נגדית שלנו .

מר יוסי נשרי :

מי בעד לאשר ?

מר נפתלי כה :

רגע  ,אני רוצה להביא עוד הצעה  ,אפשר ?

מר ישראל גל :

עזוב  ,די  .זה לא רציני .

מר נפתלי כה :

למה לא רציני ? למה לא רציני ?

מר ישראל גל :

 330מיליו ? -

מר נפתלי כה :

למה להרי תושבי לפה ?

מר ישראל גל :

לא נאשר ל , ,נו  ,נפתלי .

מר יוסי נשר י :

תאשר את זה אי ,שזה ככה  .עזוב  ,זה סת משחקי .

מר ישראל גל :

עזוב  ,נפתלי .

מר דני שוו! :

ב שביל , ,זה ג לא יעבור במשרד הפני  .עזוב  ,זה ג

משרד הפני לא יעבור .
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מר נפתלי כה :

אני מנסה  .אני רוצה  ...פרויקט פינוי בינוי .

מר ישראל גל :

א החברה הכלכלית מנ הלת את זה  ,אז אי לי בעיה

בכלל .

מר יוסי נשרי :

טוב  ,מי בעד לאשר את הסעי* כפי שהוא רשו על סדר

היו  ,אישור תב " ר תכנו מתח צבר התחדשות עירונית על ס 300 ,אל* , -
כש - 200 $העירייה  100 ,אל*  -זה המינהל  ,ואני מציי שוב לפרוטוקול שה200 $
אל*  -יוחזרו לעירי יה דר ,אותו קבל שיזכה בסופו של דבר לקד את הפרויקט
הזה  ,שאנחנו לא יודעי מיהו בשלב זה .

מר נפתלי כה :

א אפשר לציי שההיתר יינת בכפו* להחזרת התשלו

הזה לעירייה .

מר יוסי נשרי :

הוא יינת .

מר ישראל גל :

הוא אמר  ,הוא אמר את זה .

מר יוסי נשרי :

אמרת י .

מר נפתלי כה :

לא  ,ההיתר בנייה .

מר יוסי נשרי :

מי בעד ?

??? :

רגע  ,הצעה נגדית .

מר יוסי נשרי :

בסדר  .נצביע על זה  ,ואחר כ ,נצביע על ההצעה של . ,מי
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בעד לאשר את התב " ר כפי שקראתי ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

נפתלי  ,רני  ,גיל מיכלס  ,יוסי נשרי .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?

מר ישראל גל :

לא  ,אי נגד  .יש הצעה נגדית .

מר נפתלי כה :

רגע  ,יש הצעה נגדית .

מר ישראל גל :

לא  ,לא  ,הצעה נגדית  .א זה נגד  ,אז אי הצעה נגדית .

מר יוסי נשרי :

יש הצעה נגדית .

מר ישראל גל :

הצעה כנגד הצעה .

ה צבע ה :

אישור תב " ר תכנו  מתח

הצבר להתחדשות עירונית ע " ס  300אל

.#
בעד ) ( 4

יוסי נשרי  ,נפתלי כה  ,גי ל מיכלס  ,רני שטרית .

מר יוסי נשרי :

מי בעד ההצעה של ישראל ?

מר ישראל גל :

מי בעד ההצעה  ,אני רוצה להקריא אותה  ,כי גדי אמר לי

שאני לא מקריא את ההצעות לפני  .ההצעה שלי היא כדלקמ בר ורה  :מאחר ולא
קיבלנו את חוות הדעת ספציפית לגבי מתח הצבר  ,אנחנו$

28

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )שלא מן המניין( מספר 120/08

מר דני שוו! :

אתה ג לא דרשת פע קודמת .

מר ישראל גל :

דרשתי  .ודרשתי ג יותר מזה ואני אראה ל . ,מאחר ולא

קיבלנו את חוות הדעת ספציפית לגבי מתח הצבר  ,ולא קיבלנו את החוות דעת של
המהנדס כפי שנת בקש לגבי מתח הצבר  ,אנו מבקשי להביא לישיבה הבאה את
הנושא הזה ע כל חוות הדעת כנדרש לגבי מתח הצבר או לחילופי  ,להעביר את
הטיפול לחברה הכלכלית שהיא תקד את המתח ותהיה החברה המנהלת של
המתח הזה בדיוק כפי שנעשה בשכונת שאול המל. ,

מר יוסי נשרי :

מי בעד מה ש ישראל גל הציע ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

תמיר  ,לנדשטיי  ,דורו קרפ  ,ישראל  ,ניצ וסגל .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנע  :שי נמנע .

מר ישראל גל :

זה עבר .

מר יוסי נשרי :

כל מי שלא השתת*  $נמנע  .מי מתנגד ? מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנעי   :סטודניק  ,ציזר ושי דבורה . 3 .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר את הצעתו הנגדית של מר ישראל גל
כלהל  :מאחר ו לא קיבלנו את חוות הדעת ספציפית לגבי מתח
הצבר  ,ולא קיבלנו את החוות דעת של המהנדס כפי שנתבקש לגבי
מתח

הצבר  ,אנו מבקשי

להביא לישיבה הבאה את הנושא הזה ע
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כל חוות הדעת כנדרש לגבי מתח

הצבר או לחילופי  ,להעביר את

הטיפול לחברה הכלכלית שהיא תקד
המנהלת של המתח
בעד ) ( 6

את המתח

ותהיה החברה

הזה בדיוק כפי שנעשה בשכונת שאול המל. %

תמיר אבני  ,דורו קרפ  ,אברה לנדשטיי  ,צחי סגל  ,ניצ צוריאל ,
ישראל גל .

נמנע ) ( 3

י עקב סטודניק  ,איציק ציזר  ,שי דבורה .

לא נכח בהצבעה )  ( 1אלכסנדר קרייזמ .

מר יוסי נשרי :

כ  ,שי .

מר שי דבורה :

כ  ,אדוני  .תראו  ,יש פה הרבה  ,אמרתי  ,אני חושב שצרי,

לסייע לאוכלוסייה הזאת  .מצד שני  ,טועני שאי פה תשובות  ,ואני רוצה לשמוע
את דבריו של סג ראש הע ירייה  ,שיסביר לנו מה קורה פה  .אני רוצה לשמוע אותו .
אני מדבר על מחזיק התיק  ,האחריות עליו .

מר גיל מיכלס :

מה אתה צרי ,שהוא יסביר ל ? ,הוא לא יודע בעצמו .

מר שי דבורה :

אה  ,הוא לא יודע ? אז א הוא לא יודע  ,אז ממי אני

אקבל תשובות ?

מר גיל מיכלס :

אתה לא אישרת את הזה  ,מה אתה רוצה ?

מר איציק ציזר :

מה תוצאות ההצבעה ?

מר גדי לייכטר :

. 4:6
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מר איציק ציזר :

אני רוצה רק להגיד למה אני נמנעתי  ,למה אני נגד  ,אני

לא בעד ההצעה הזאת  ,הסברתי קוד  .למה אני לא בעד ההצעה של ישראל  ,כי אני
לא חושב שהיועצת המשפטית צריכה לקבוע לפי חוות דעת כזאת או אחרת$

מר ישראל גל :

לא  ,והמהנדס .

מר איציק ציזר :

שנייה  ,והמהנדס  ,ע מתח כזה או אחר צריכי עכשיו

לרו לאיזשהו יז  .קבענו פה לפני  3שבועות  ,יש תכנית אב עירונית שתאושר
באפריל  ,ברגע שהתכנית הזאת תאושר  ,לא צריכי חוות דעת של א* אחד  ,הכל
יאושר  .לכ אני לא יכול להצביע על זה שלפי איזושהי חוות דעת אני צרי ,להצביע
בעד או נגד .

מר ישראל גל :

ג לא תביא כי המהנדס לא יביא .

מר איציק ציזר :

בסדר .

מר צוריאל ניצ :

ישראל  ,ת לו לדבר  ,בחיי , ,די .

מר ישראל גל :

אמרנו את זה  .דני לא היה פה  ,המהנדס לא הביא ...

מר צוריאל ניצ :

תירגע  ,די .

מר גיל מיכלס :

אבל הוא לא אישר את התב " ר  ,אז מה ?

סעי  : 2אישור חבר מועצת העיר רני שטרית בוועדות  /עמותות וחברות עירוניות
במקומה של גב ' נטע גולד .
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מר יוסי נשרי :

טוב  ,נעבור לסעי*  . 2אישור חבר מועצת ה עיר רני

שטרית בוועדות  /עמותות וחברות עירוניות במקומה של הגב ' נטע גולד .

מר ישראל גל :

קוד כל  ,רציתי להודות ל ,על זה שחיכית היו

שתיפתח הישיבה כנדרש  ,לא כפי שממלא מקומ ,שחיכה בכל תוק* שלא יהיה
קוורו .

מר גיל מיכלס :

מה  ,מה  ,מה ?

מר ישראל גל :

חיכה עד של א יהיה קוורו .

מר גיל מיכלס :

הוא חיכה רק בשבילי שאני אגיע .

מר ישראל גל :

אני רציתי להודות לראש העיר  ,מה אתה רוצה ?

מר יוסי נשרי :

למה אתה סת ? כי כבר אמרת דברי פע בנימה

חיובית .

מר שי דבורה :

חברי  ,אני רוצה לומר לכ  ,שראש העירייה נכח

באירוע ואני עד לזה  .אז לא צרי ,להגיד סת דברי .

מר ישראל גל :

שתיי  $אני רוצה לדעת באיזה ועדות מדובר  ,כי אי לי

שמ של מושג  .רגע  ,ציזר  ,אתה יודע על איזה ועדות מדובר בסעי* ? 2

מר יוסי נשרי :

תכ* המנכ " ל יקריא ל. ,

מר גדי לייכטר :

א אתה רוצה  ,אני אקריא ל . ,בוועדת מ כרזי ,
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ביקורת  ,איכות הסביבה .

מר איציק ציזר :

חבל על הזמ .

מר ישראל גל :

לא  ,אני רוצה לשמוע ספציפית  ,שאחר כ ,לא יהיה רשו

ג יו " ר ועדות וזה .

מר גדי לייכטר :

חינו , ,חינו ,מוסיקלי .

מר ישראל גל :

בלאו הכי ש לא מחליפי את החברי  .ש זה

אוטונומיה .

מר ישראל גל :

שפ " ע .

מר ישראל גל :

עוד ציפי מרגלית מחכה להיכנס ש .

מר גדי לייכטר :

שמות ומלגות .

מר אברה

לנדשטיי :

אגב שמות  ,אני קיבלתי הזמנה לישיבה של ועדת שמות

ואני מסרתי ש של נציג אחר  .אני לא מבי את זה אדוני מנכ " ל העירייה  ,מסרתי
ש .

מר יוסי נשרי :

מר אברה

לנדשטיי :

רגע  ,תנו לו לסיי .

אדוני מנכ " ל העירייה  ,מסרתי ש לוועדת שמות של נציג

של הסיעה שלי  ,ומשו מה אני מקבל הזמנות לישיבה .
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מר יוסי נשרי :

מר אברה

לנדשטיי :

מר גדי לייכטר :

מר אברה

לנדשטיי :

בוא  ,תסיי את זה קוד .

את צריכי לדאוג לזה  ,חבל על הדואר .

מה שמו ?

אתה חושב שאני זוכר ? מסרתי .

מר גדי לייכטר :

והבריכת שחייה .

מר שי דבורה :

אני חושב שמ ההגינות  ,שכפי שלכל סיעה מגיעה את

הייצוג היחסי שלה  ,אני חושב שאי מניעה לאשר את מר רני  .לפחות א מאשרי ,
לפחות בוועדת המכרזי שיהיה חבר  ,משו שיש חוסר  ,זו בעיה .

מר נפתלי כה :

מר שי דבורה :

מר איציק ציזר :

ג א הוא יצביע בוועדות .

לפחות בוועדה הזאת לאשר אותו  .זה חשוב מאוד .

אני רוצה לוודא גדי ממה שהקראת  ,שלא הקראת את

יו " ר ועדת רווחה ולא הקראת יו " ר ועדת מלגות .

מר גדי לייכטר :

מלגות הקראת י .

מר איציק ציזר :

יו " ר או חבר ?

מר גדי לייכטר :

ורווחה  ,זה שניה יו " ר .
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מר נפתלי כה :

לא  ,זה שתי הצבעות שונות  ,דר ,אגב  ,גדי .

מר איציק ציזר :

אוקיי  .אנחנו מבקשי להעלות הצעה נגדית שאומרת ,

שהחבר רני שטרית יחלי* את נטע בכל הוועדות  ,ג ועדות שלא קראת  ,אי לנו
שו בעיה ע שו ועדה  .למעט שני היו " ר שאנחנו בישיבה הבאה  ,בעוד חצי שעה ,
אנחנו ג נצביע עליה  ,ואני מבקש שרני שטרית יצטר* לוועדת מלגות לא במקו
נטע אלא בנוס* לנטע  .שג נטע תשב ש וג רני שטרית יישב ש  .א את
מסכימי לזה  ,אפשר להצביע .

מר רני שטרית :

רגע  ,למה לא מכניסי את יו " ר רווחה ויו " ר מלגות ?

מר איציק ציזר :

כי יו " ר רווחה  ,רוב חברי המועצה שה אלה שקובעי

מי יהיה יו " ר  ,החליטו שזה יהיה מר תמיר אבני  ,ונראה בישיבה הבאה .

מר רני שטרית :

אפשר לדעת על איזה נימוקי ?

מר יוסי נשרי :

לפי המפתח הזה  ,זה שיי ,לתנועת התושבי .

מר איציק ציזר :

אני לא צרי ,להסביר איזה נימוקי ולא צרי ,להסביר

למה  .יושבי ראש ועדות נקבעי לפי ההצבעה  .לפי יחס הכוחות  .א יש ל ,מעל 9
אתה תבחר  ,א יש לי מעל  9אני אבחר  .בוא נראה .

מר גיל מיכלס :

בכנסת זה לא עובד ככה .

מר איציק ציז ר :

תמיד זה עבד ככה  5 ,שני  ,מה לעשות ?

מר גיל מיכלס :

בכנסת ? אי לקואליציה? $
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מר ישראל גל :

יש לה  2ועדות שה ידועות  .אחד זה ועדת הביקורת .

מר איציק ציזר :

גיל  ,ל ,יש מלא יושבי ראש  ,אתה יכול לתת חלק לתה ,

אי שו בעיה .

מר גיל מיכלס :

אי בעיה  .אני את לכל יושבי הראש שלי לתה .

מר איציק ציזר :

יש לכ מלא  ,ואת לא ממלאי את תפקידכ ש  ,ת

לו קצת  .יש לכ איזה . 6,7

מר ישראל גל :

ג אנחנו לא חייבי לתת  .דר ,אגב  ,אנחנו לא חייבי .

מר איציק ציזר :

א אתה כזה לארג ' בכנסת  ,ת לו קצת .

מר גיל מיכלס :

אני נ ות לו את כול .

מר איציק ציזר :

קדימה  ,אפשר להצביע ? יש הצעה מול הצעה .

מר יוסי נשרי :

טוב רבותיי  .בסדר  .רני  ,אתה רוצה עוד להוסי* משהו ?

מר אברה

לנדשטיי :

מר יוסי נשרי :

לא  ,שיסביר למה הוא איחר  ,כי אני דאגתי לו .

הוא לא היחידי  .אתה היית בזמ היחידי  .ט וב  ,אני מביא

להצבעה .

מר איציק ציזר :

רגע  ,זה  $זה מול זה ? אי ,אתה עושה את זה ? רק שנדע .
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מר יוסי נשרי :

נצביע .

מר איציק ציזר :

לא  ,קוד של ? ,בעד נגד ?

מר יוסי נשרי :

אתה רוצה לומר משהו ?

מר איציק ציזר :

לא  ,זה מול זה ? רק שנדע אי ,מצביעי .

מר רני שט רית :

כוחניות  ,אבל מה ...

מר איציק ציזר :

לא  ,זו לא כוחניות  .ככה זה עובד  .מר רני שטרית  ,אתה

פשוט לא יודע .

מר יוסי נשרי :

בסדר  .שתהיה הצבעה זה מול זה  ,זה בסדר .

מר איציק ציזר :

כשהסיעה של ,היתה בקואליציה היא קבעה את יושבי

הראש  ,וכשהסיעה שלי היתה בקואלי ציה היא קבעה את יושבי הראש  ,ועכשיו הרוב
קובע  ,מה לעשות .

מר יוסי נשרי :

בסדר  .נצביע הצעה מול הצעה .

מר איציק ציזר :

ככה זה בפוליטיקה ובדמוקרטיה .

מר יוסי נשרי :

מי בעד ההצעה כפי שאני הקראתי אותה ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

רני שטרית  ,גיל מיכלס  ,יוסי נשרי .
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הצבעה  :אישור חבר מועצת העיר רני שטרית בוועדות  /עמותות וחברות עירוניות
במקומה של הגב ' נטע גולד .
בעד ) ( 3

יוסי נשרי  ,גיל מיכלס  ,רני שטרית .

מר יוסי נשרי :

מה ההצעה השנייה ?

מר ישראל גל :

תגיד את ההצעה שתהיה ברורה .

מר איציק ציזר :

ההצעה אומרת שרנ י שטרית יחלי* את נטע גולד בכל

הוועדות  ,למעט יו " ר ועדת רווחה  ,יו " ר ועדת מלגות  .הוא יכנס לוועדת מלגות
כחבר בנוס* לחברות של נטע גולד שנשארת ש .

מר יוסי נשרי :

היא לא יכולה להישאר ש  .אי ,היא יכולה להישאר

ש ?

מר איציק ציזר :

היא לא חייבת להיות חברת מועצה  .ג הנציגה שלי היא

לא חברת מועצה  ,מה אפשר לעשות  .היא יכולה להישאר ש בקלות .

מר שי דבורה :

כנציג ציבור .

מר איציק ציזר :

נכו  .אי שו בעיה .

מר יוסי נשרי :

טוב  .מי בעד ההצעה ? ירי את ידו .
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מר גדי לייכטר :

תמיר אבני  ,סטודניק  ,ציזר  ,לנדשטיי  ,ישראל  ,ני צ ,

סגל  .נמנעי  ,רגע  ,יש פה נמנעי  .נמנעי  :דורו קרפ .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר את הצעתו הנגדית של מר איציק ציזר
כלהל  :מר רני שטרית יחלי את נטע גולד בכל הוועדות  ,למעט יו " ר
ועדת רווחה  ,יו " ר ועדת מלגות  ,וייכנס לוועדת מלגות כחבר  ,בנוס
לחברות של נטע גולד שנשארת ש .

בעד ) ( 7

תמיר אבני  ,יעקב סטודניק  ,איציק ציזר  ,אברה לנדשטיי  ,צחי סגל ,
ניצ צוריאל  ,ישראל גל .

נמנע ) ( 1

דורו קרפ .

לא נכח בהצבעה )  ( 4נפתלי כה  ,שי דבורה  ,אלכסנדר קרייזמ  ,גילה הר .

מר דורו קרפ :

אני מבקש לנמק  .קוד כל  ,נמנעתי כדי שיתנו לי את

רשות הדיבור כדי שאני אהיה ראשו המברכי את רני .

מר אברה

לנדשטיי :

מר דורו קרפ :

לא  ,כבר ברכו .

אני יכול לומר ל ,כלמד יחד ע אחת הבנות שלי ,

וסיפרתי בבית שהוא יהיה חבר מועצה וה היו מאוד המומות מזה  ,אז אני מאחל
ל ,בהצלחה ג בשמי$

מר יוסי נשרי :

רנ י  ,שלחו ל ,פרח ?
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מר דורו קרפ :

ג בש הבנות והמשפחה  .אני מאחל ל , ,אני רואה ברני

בחור צעיר שיש לו אמביציה להיות חבר מועצה  .אני כבר יכול לומר ל ,שזו לא
מציאה גדולה  ,לפחות לאור מה שקורה פה ב 5 $השני האחרונות  ,אבל אולי אתה
דווקא  ,שאתה הצעיר בחבורה  ,אולי תעשה פה איזה שינוי  .ולכ לא הצבעתי לא
בעד ולא נגד  ,כדי לתת ל ,הזדמנות  ,ולכ נמנעתי  .אני מאחל ל ,שוב  ,בהצלחה .

מר יעקב סטודניק :

בסו*  ,אז מה דעת? ,

מר דורו קרפ :

אני יכול לומר עוד דבר אחד  ,הואיל ואני יו " ר ועדת

מכרזי  ,אז אני מבר ,אות ,ג על הוועדה הזאת  ,שהיא ועדה מאוד חשובה באשר
היא  .עבודה רבה מונחת לפניה$

מר אברה

לנדשטיי :

מר דורו קרפ :

וצרי ,לקו מוקד בבוקר .

והנושא של ההשתתפות בוועדה הזאת  ,הוא מאוד $מאוד

חשוב וקשה לנו לפעמי לגייס את הרוב .

מר גיל מיכלס :

תמנה אותו ממלא מקו .

מר דורו קרפ :

אז אני מאחל ל ,הצלחה  ,ואני אשמח לראות אות,

בישיבה הקרובה ב 10 $לחודש מר .

מר יעקב סטודניק :

שמונה וחצי בבוקר .

מר דורו קרפ :

שמונה וחצי בוקר .

סעי  : 3אישור חבר מועצת העיר גיל מיכלס כחבר בבריכת השחי יה במקומו של
חבר המועצה שי דבורה .
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מר יוסי נשרי :

טוב  ,א ני עובר לסעי*  : 3אישור חבר מועצת העיר גיל

מיכל כחבר בבריכת השחייה במקומו של חבר המועצה שי דבורה  .מישהו רוצה
להתייחס ?

מר אברה

לנדשטיי :

אני רוצה לומר משהו  ,כ  ,אני חושב שאי אפשר לדו

בסעי* הזה  ,כי מי שהציע את הסעי* הזה  ,הגב ' ציפי מרגלית  ,לא נמצאת כא .
וה יא זאת שהיתה צריכה להביא את הנושא לדיו .

מר דורו קרפ :

מר אברה

לנדשטיי :

להציג אותו .

ולהציג אותו  .ולפי התוספת השנייה לפקודת העיריות ,

הואיל והיא הביאה את הסעי* הזה לדיו  ,היא היתה צריכה להציע את זה .

מר איציק ציזר :

ישבנו פה לפני כמה חודשי והחלטנו ע ל שינוי בהרכב

בריכת השחייה  ,עד היו זה לא קרה  .ג כשהוצע פה איזשהו הסכ  ,שאני קראתי
לו הסכ נלוז  ,ג הוא לא כובד  ,והבנתי שיש איזה איחור בשבועיי והישיבה
תהיה עוד שבועיי  ,וג אני לא יודע מה יהיו תוצאותיה  .ולכ הכלל הוא ברור ,
א את לא יודעי לכבד את החלטו ת המועצה לאיזה חברי ישבו  ,באיזו ועדה ,
ולא משנה איזו ועדה  ,אי שו סיבה שעכשיו נחלי* את החברי שעוד לא הוחלפו ,
וזה נכו ג לסעי*  3וג לסעי*  . 4אפשר ללכת להצבעה .

מר יוסי נשרי :

יש עוד מישהו שרוצה להתייחס ? גיל  ,כ .

מר גיל מיכלס :

החבר ציזר  ,הדמוקרטיה אצ לו כרגיל  ,עובדת רק כזה

נוח לו  ,אבל לא נורא  .בסדר  .אני כבר התרגלתי  ,לצערי  .ההצעה היא הצעה של
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סיעת שינוי  ,לא של ציפי מרגלית באופ אישי  .אי שו קשר .

מר אברה

לנדשטיי :

שי דבורה חולק עלי. ,

מר גיל מיכלס :

מה זה ?

מר ישראל גל :

שי דבורה חולק עלי. ,

מר גיל מיכלס :

אני לא רואה ששי דבורה  ,לא סת הל ,לדרכו .

מר אברה

לנדשטיי :

למה ? וציפי מרגלית ג הלכה .

מר גיל מיכלס :

ציפי מרגלית לא באה מראש .

מר ישראל גל :

מי הגיש את זה ?

מר יוסי נשרי :

לא משנה  ,ש סיעת שינוי  .כ  ,גיל .

מר גיל מיכלס :

זו הצעה לסדר היו  ,ראש העיר הציע את ההצעה הזאת ,

זה לא  ) 8א ( ולא כלו  .אבל לא משנה  .באשר לסיכו שהיה  ,יצאו הזמנות ל19 $
לחודש  ,הנהלה חדשה הוגשה .

מר ישראל גל :

משו מה  ,בפע הראשונה א* פע ההנהלה לא מוזמנת

ליד זה  ,בניגוד לנוהג ולנורמה .

מר גיל מיכלס :

אני לא יודע מה הנוהג .
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מר ישראל גל :

הנוהג מורחי אותו  ,זה בסדר .

מר גיל מיכלס :

עפ " י הסיכומי והחוק  ,וא מר ציזר לא רוצה לתת

לסיעת שינוי$

מר דני שוו! :

שנראה שאנחנו על אותו סעי*  ,הצעה לסדר היו את

מדברי ?

מר יוסי נשרי :

אני הצבתי את סדר היו .

מר ישראל גל :

כ .

מר דני שוו! :

" יביא אותה בפני המועצה מגיש ההצעה ".

מר יוסי נשרי :

אני .

מר דני שוו! :

רגע  " ,או מי שהמגיש ביקש ממנו להביאה  ,אז לצור,

העניי הוא אומר שזו הצעה של שינוי .

מר אברה

לנדשטיי :

אני לא ראיתי שהוא ביקש ממנו .

מר גיל מיכלס :

ראש העיר הציע את זה  ,אני$

מר דני שוו! :

אז הוא יכול להצהיר פה שביקשו ממנו .

מר אברה

לנדשטיי :

פה הוא לא הצהיר .

43

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )שלא מן המניין( מספר 120/08

מר איציק ציזר :

מה זה משנה ? זה בסדר .

מר דני שוו! :

בכל מקרה  ,זה בא משינוי  .אז היא ביקשה ממנו שהוא

יציע  ,הרי ה אותה סיעה  ,נכו ?

מר יוסי נשרי :

אני העליתי על סדר היו .

מר דני שוו! :

ג אפשרי  .זו לא הנקודה שאי אפשר לדו .

מר יוסי נשרי :

כ  ,גיל .

מר גיל מיכלס :

זה הכל  ,ומר ציזר  ,אני מבקש שתתמו ,בהצעה הזאת

כדי שלא יהיה ל , ,אחר כ ,בעוד שבועיי תשלח עוד מכתב ' למה השדרוגי
בבריכה לא מתקדמי ' ,כי זה לא יסייע לבריכה .

מר איציק ציזר :

רק אתה יכול להציל את הבריכה .

מר גיל מיכלס :

אני לא$

מר איציק ציזר :

רק אתה .

מר גיל מיכלס :

מר ציזר היקר  ,רק אתה יכול להציל$

מר ישראל גל :

אתה ונשרי צריכי לגמור את הכס* ...

מר גיל מיכלס :

ואת העיר  .רק אתה יכול  .אתה  ,עד היו$
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מר איציק ציזר :

יצאת למכרז  ,טעית ב 5 $מיליו . -

מר גיל מיכלס :

עד היו$

מר איציק ציזר :

 5מיליו  -טעית במכרז .

מר גיל מיכלס :

עד היו  10 , 5 ,מיליו . -

מר איציק ציזר :

 , 5אתה אמרת לי .

מר גיל מיכלס :

אתה עד היו זה שמציל את העיר לפני כול .

מר איצ יק ציזר :

לא  ,אני לא אומר את זה .

מר גיל מיכלס :

רק אתה  .אתה סוגר את כביש מכבית  ,אתה פותח את

כביש מכבית .

מר איציק ציזר :

זה הנושא עכשיו ?

מר גיל מיכלס :

אתה סוגר את דורי  ,אתה פותח את דורי .

מר איציק ציזר :

אתה רוצה לפאר את שמי ? קדימה  ,סע .

מר גיל מיכ לס :

אתה  ,כל הכבוד ל , ,מחיאות כפיי  ,אבל אל תשאל

שאלות אחר כ ,שאתה תוקע המקלות בגלגלי .

מר איציק ציזר :

אני לא תוקע שו מקל בשו מקו .
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מר גיל מיכלס :

אתה ורק אתה  .אפילו לא ישראל  .רק אתה .

מר איציק ציזר :

אתה לא עומד בשו הסכ שאתה חות עליו  .בשו

הסכ אתה לא עומד .

מר גיל מיכלס :

אני  ,עד היו מי שלא עמד$

מר איציק ציזר :

בשו הסכ  .כולל הסכמי נילוזי .

מר גיל מיכלס :

אתה לא חות על ההסכמי  ,זה עוד יותר גרוע .

מר איציק ציזר :

נכו  .זה ההבדל ביני לבינ. ,

מר גיל מיכלס :

אבל לא משנה  .אני לא רוצה להתנצ ח אית. ,

מר איציק ציזר :

אבל לי תקיעת יד מספיקה  ,ל ,לא .

מר אברה

לנדשטיי :

אפשר  ,רבותיי ? אחרי שהתברר מי הביא את הצעה  .אני

סבור שאני אתנגד להצעה  .אני אינני סבור  ,למרות שאני מערי ,את מר מיכלס ואני
לא יודע את כישורי השחייה שלו ואת כישוריי הניהול שלו בבריכת השחייה  ,אני
סבור שאי שו פג בכ ,שמר דבורה יישאר בתפקידו  ,ג א יש מחלוקת בסיעת
שינוי לגבי מי מנהל אותה ויש מחלוקת כזאת  ,אז מועצת העיר רשאית לקבוע את
השינויי  ,והיא זאת שתקבע .

מר גיל מיכלס :

סליחה  ,מר לנדשטיי .
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מר אברה

לנדשטיי :

מר גיל מיכלס :

מר אברה

לנדשטיי :

מר גיל מיכלס :

מר אברה

לנדשטיי :

מר גיל מיכלס :

מר אברה

לנדשטיי :

אני לא מתכתב אית , ,ו א אתה רוצה לדעת$

על איזו מחלוקת אתה בדיוק מדבר ?

מר דבורה חושב שהוא צרי ,להישאר בתפקיד .

אני לא שמעתי את מר דבורה אומר את זה .

לא שמעת  ,אז תשמע .

עובדה שהוא לא פה .

הוא סיפר לי באוז שלא שומעת בצד ימי  ,שהוא רוצה

להישאר .

מר גיל מיכלס :

מר לנדשטיי  ,יש פקודת העיריות ויש חוק ויש יו " ר

לסיעת שינוי והיא כתבה את המכתב .

מר אברה

לנדשטיי :

מר גיל מיכלס :

אז הוא חושב שהיא לא היו " ר .

אני לא שמעתי את זה  .היו לו הרבה מאוד הזדמנויות .

יש פה מסמכי  ,יש מסמכי שמר דבורה חתו עליה .

מר אברה

לנדשטיי :

מר איציק ציזר :

מר מיכלס  ,יש לכ בעיה$

יש

מסמכי

שצריכי

להחלי*

את

ההנהלה

ולא

החלפת  .יש מסמכי  ,כולל במתנ " ס  3 ,חודשי  .יש מסמכי דר ,פקודת עיריות .
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מר אברה

לנדשטיי :

מר איציק ציזר :

מר מיכלס  ,יש לכ בעיה$

רק את מזלזלי בה ורוצי שעכשיו נאשר לכ את

זה .

מר גיל מיכלס :

אתה מקיי את הפקודה רק מה שנוח ל. ,

מר איציק ציזר :

אתה תקיי את הפקודה .

מר גיל מיכלס :

ציזר  ,תמשי. ,

מר איציק ציזר :

חבל על הזמ  ,נו  ,ברצינות .

מר גיל מיכלס :

תמשי ,ע של. ,

מר אברה

לנדשטיי :

מר יוסי נשרי :

מר אברה

לנדשטיי :

מר מיכלס  ,יש לכ בעיה בסיעת שינוי .

גיל  ,חבל על האנרגיה של. ,

תפנו ליו " ר יד וש  ,מר טומי לפיד  ,הוא האב הרוחני ,

הוא יכריע .

מר גיל מיכלס :

מר אברה

לנדשטיי :

כשאני אבקש ממ ,יעו  ,אני$

הוא זה שיקבע ביניכ$
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מר גיל מיכלס :

מר אברה

לנדשטיי :

הוא יכריע  ,בסדר .

אנחנו כרגע  ,יש לנו כוחות לקבוע מי יהיה ומי לא יהיה .

כרגע יש מחלוקת .

מר יוסי נשרי :

מאה אחוז  .אני מביא את זה להצבעה  .מי בעד לאשר את

גיל מיכלס כחבר בבריכ ה במקו שי דבורה ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

רני  ,מיכלס  ,יוסי נשרי .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

תמיר אבני ? לא  ,לא מצביע  .ציזר נגד  ,לנדשטיי  ,ניצ ,

ישראל וסגל .

מר יוסי נשרי :

טוב .

מר גדי לייכטר :

נמנעי .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנע  :תמיר אבני וסטודניק ודורו קרפ .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לדחות את מינוי חבר מועצת העיר גיל מיכלס
כחבר בבריכת השחייה במקומו של חבר המועצה שי דבורה .

בעד ) ( 3

יוסי נשרי  ,רני שטרית  ,גיל מיכלס .

נגד ) ( 5

איציק ציזר  ,אברה לנדשטיי  ,צחי סגל  ,ניצ צוריאל  ,ישראל גל .
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נמנע ) ( 3

תמיר אבני  ,יעקב סטודניק  ,דורו קרפ .

מר יוסי נשרי :

טוב  ,אני עובר לסעי* . 4

מר דורו קרפ :

אני רוצה לומר  ,שאני חושב ששניה צריכי להיות

בהנהלת הבריכה .

מר תמיר אבני :

ג אני חשבתי .

מר דורו קרפ :

היית אומר קוד  .תמיר  ,א* פע לא מאוחר .

סעי  : 4אישור נציג ציבור איילת ד למתנ " ס במקומו של מר אלפנדרי רוני .

מר יוסי נשרי :

אני עובר לסעי*  : 4אישור כנציגת ציבור איילת ד

במתנ " ס במקומו של אלפנדרי רוני .

מר אברה

לנדשטיי :

מר יוסי נשרי :

מר אברה

לנדשטיי :

מר יוסי נשרי :

מר אברה

לנדשטיי :

מר יוסי נשרי :

מי מנמק את זה ? דקה  ,לפני כ  ,שינמק שיסביר למה .

מה לנמק ?

למה אתה רוצה להחלי* ?

אני מבקש להחלי* .

מבקש ? הבקשה נדחתה .

ביקשה להחלי* את חבר שלה  .זו זכותה .
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מר איציק ציזר :

למה ההרכב הקוד עוד לא אושר לפי  3חודשי ? מישהו

יכול ל הסביר לי ?

מר יוסי נשרי :

מה לא אושר ?

מר איציק ציזר :

ההרכב הקוד שהחלפנו פה לפני  3חודשי .

מר יוסי נשרי :

זה נמצא במתנ " ס .

מר איציק ציזר :

נמצא במתנ " ס ?

מר יוסי נשרי :

כ .

מר גיל מיכלס :

שלח מכתב לגילה  ,היא תית ל ,תשובה .

מר איציק ציזר :

הבנתי  .לא  ,זו הסיעה של , ,ידידי .

מר גיל מיכלס :

ל ,לגננת .

מר איציק ציזר :

הסיעה של ,לא מאשרת את ההרכב  ,עכשיו את רוצי

להחלי* את ההרכב של ההרכב שלא אושר ?

מר יוסי נשרי :

מה זה קשור ?

מר איציק ציזר :

פשוט בושה וחרפה .
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מר אברה

לנדשטיי :

מבקש .

מר יוסי נשרי :

מה זה קשור ?

מר תמיר אבני :

יוסי  ,לגבי השינוי שאתה מבקש פה  ,אני התבקשתי ע " י

סיעת תה להחלי* את שלו מרו  ,לשי אותו במקו אלפנדרי .

מר יוסי נשרי :

לא  ,אתה לא התבקשת ע " י שו סיעת תה  ,כי לא היית

בישיבה של סיעת תה  .ע כל הכבוד ל. ,

מר תמיר אבני :

סליחה  ,אני חבר ציבור  ,אני נבחר ציבור  ,נתבקשתי

להעלות את הסעי* הזה  ,לדו בו .

מר יוסי נשרי :

תמיר  ,ע כל הכבוד  ,לא אתה מנהל .

מר תמיר אבני :

זו ההצעה שלי הנגדית .

מר יוסי נשרי :

לא אתה מנהל  .זאת הצעה של , ,בסדר .

מר תמיר אבני :

זו הצעה נגדית .

מר יוסי נשרי :

טוב .

מר תמיר אבני :

מותר לי .

מר יוסי נשרי :

שלו הוא לא נציג של תנועת התושבי והוא לא נבחר .

מי שיבחר ומי ש$
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מר איציק ציזר :

הוא בכוורת .

) מדברי ביחד (
מר תמיר אבני :

אבל ג איילת לא נבחרה .

מר יוסי נשרי :

הוא בכוורת  ,בסדר .

מר איציק ציזר :

בכוורת  ,שנייה רגע  ,אז יש שקר בכוורת  ,שמו  ...שהוא

לא בעד בתו ,חוברת של ...

מר יוסי נשרי :

רבותיי  ,את יכולי להצביע נגד  ,את יכולי להצביע

בעד .

מר איציק ציזר :

שוד ושבר .

מר תמיר אבני :

אתה לא נות לי אבל לדבר .

מר יוסי נשרי :

רני  ,אתה רוצה להגיד משהו ?

מר איציק ציזר :

שוד ושבר  .שמעת מה שהוא אמר ? מי שנמצא בכוורת

לא בסיעת תה והוא לא נציגה של סיעת תה .

מר יוסי נשרי :

בסדר  .אני מביא את זה להצבעה .

מר תמיר אבני :

זו הצעה נגדית שלי  .ג איילת ד היא לא נבחרה ואני

לא יודע מי זאת .

53

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )שלא מן המניין( מספר 120/08

מר רני שטרית :

תמיר  ,אני לא חו שב שיש ל ,זכות בכלל להתערב בסיעת

תה  ,ע כל הכבוד .

מר תמיר אבני :

סליחה  ,אני חבר מועצה  .אני מעלה הצעה נגדית .

מר רני שטרית :

אי ל ,זכות בכלל להתייחס  .אי ל ,זכות בכלל .

מר תמיר אבני :

מותר לי להעלות הצעה נגדית .

מר רני שטרית :

אי ל ,זכות  .אתה עשית מח ט* .

מר תמיר אבני :

תצביע נגד .

מר רני שטרית :

אתה  ,אי ל ,זכות לזה בכלל  .עדי* ל ,לא להכניס את

עצמ. ,

מר תמיר אבני :

מותר לי להעלות הצעה נגדית .

מר ישראל גל :

אתה יכול להצביע נגד  .מותר לו להעלות .

מר איציק ציזר :

הוא עשה משהו חוקי לחלוטי .

מר רני ש טרית :

חבר ' ה  ,את מתנהגי כמו בריוני .

מר ישראל גל :

אתה בריו .

מר רני שטרית :

את מתנהגי כמו בריוני .
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מר ישראל גל :

אתה פושטק ובריו .

מר רני שטרית :

אני פושטק ?

מר יוסי נשרי :

הלו ? הלו ? הלו ? הלו ?

מר רני שטרית :

ישראל .

מר יוסי נשרי :

הלו ? הלו ? זה לא מפלגת העבודה פה .

מר רני שטרית :

ישראל  ,לא כל מה שאני מדבר כא$

מר יוסי נשרי :

חביבי  ,לא מפלגת העבודה פה .

מר רני שטרית :

מעניי שרק אתה קופ .

מר גיל מיכלס :

זה מועמד לרשות העיר  ,ככה הוא מדבר .

מר רני שטרית :

זו בריונות  .זו בריונות  .כי זו בר יונות .

מר ישראל גל :

אז אני אומר ל , ,אי ,שאתה מתנהג ואי ,שהמנהיג של,

מדבר  ,זה בדיוק יותר גרוע מבריונות .

מר רני שטרית :

לא .

מר ישראל גל :

זו נוכלות .
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מר יוסי נשרי :

זה החברי של. ,

מר ישראל גל :

זו פושטקיות וזה הכל  .ואל תכנה אותנו כא בבריונות .

אל ת גיד לנו את זה .

מר רני שטרית :

בסדר גמור .

מר ישראל גל :

זה הכל  .ע כל הכבוד שלי אלי. ,

מר רני שטרית :

א זו צורת ההתנהלות$

מר ישראל גל :

לא  ,זו צורת ההתנהלות של. ,

מר רני שטרית :

בסדר .

מר ישראל גל :

אל תחנ ,אותנו  .כל פע אתה נות לנו כא סיסמאות ,

אתה כבר ישיבה שלישית מחלק לנו פה מחמאות .

מר יוסי נשרי :

הוא נת ל ,את זה עוד בטיב טע .

מר ישראל גל :

בטיב טע .

מר יוסי נשרי :

טוב ,

אני

מביא

שהחליטה$

מר תמיר אבני :

יש הצעה נגדית .
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מר יוסי נשרי :

סליחה  ,שהיא החליטה$

מר ת מיר אבני :

הצעה מול הצעה .

מר יוסי נשרי :

היא החליטה לשי את איילת ד להיות נציגה של תנועת

התושבי במתנ " ס במקו אלפנדרי .

מר תמיר אבני :

אני לא ראיתי שאלפנדרי ...

מר יוסי נשרי :

מי בעד ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

בעד  :רני שטרית  ,גיל מיכלס  ,יוסי נשרי .

ה צבע ה :

אישור נציג ציבור איילת ד למתנ " ס במקומו של מר אלפנדרי רוני .

בעד ) ( 3

יוסי נשרי  ,גי ל מיכלס  ,רני שטרית .

מר תמיר אבני :

מי בעד ההצעה שלי ?

מר ישראל גל :

שלו מרו במקו $

מר תמיר אבני :

שלו מרו במקו אלפנדרי .

מר גיל מיכלס :

שלו מרו לא עבר אלי ? ,כל העיתונות רועשת מזה .
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מר אברה

לנדשטיי :

מר ישראל גל :

מר אברה

לנדשטיי :

אתה אל תאמי למה שכתוב בעיתו .

אני לא מאמי למה שכתוב בעיתו .

אל תאמי למה שכתוב בעיתו .

מר גיל מיכלס :

הוא אמר לי את זה  ,אז מה ?

מר ישראל גל :

אני ? אני אמרתי ל? ,

מר גיל מיכלס :

הוא  ,שלו .

מר ישראל גל :

אני לא דיברתי אית , ,אני לא יודע מי עבר אליי  ,מי לא

עבר אליי .

מר אברה

לנדשטיי :

מה ע ההצעה הנגדית ?

מר ישראל גל :

כול עוברי  ,ג אתה יכול .

מר יוסי נשרי :

את לא רוצי להתקד ? יש היו הישרדות .

מר אברה

לנ דשטיי :

מה ע ההצעה ?

מר תמיר אבני :

הצעה נגדית .

מר גיל מיכלס :

אני לא אקח לצחי את המקו .
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מר יוסי נשרי :

מר אברה

לנדשטיי :

מר תמיר אבני :

כ ?

הצעה נגדית .

אישור נציג ציבור שלו מרו במקו מר אלפנדרי רוני .

מי בעד ?

מר גדי לייכטר :

בעד  :תמיר אבני  ,ל נדשטיי וישראל . 3 .

מר יוסי נשרי :

טוב ? 3:3 ,

מר גדי לייכטר :

כ .

מר איציק ציזר :

מי נמנע ? רגע  ,מי נמנע ?

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנעי  :סטודניק  ,ציזר  ,דורו קרפ  ,ניצ וסגל .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר את הצעתו הנגדית של תמיר אבני כלהל :
להחלי את שלו

מרו  ,לשי

אותו במקו

אלפנדרי .

בעד ) ( 4

תמיר אבני  ,אברה לנדשטיי  ,ישראל גל  ,צחי סגל .

נמנע ) ( 4

יעקב סטודניק  ,איציק ציזר  ,דורו קרפ  ,ניצ צוריאל .

מר איציק ציזר :

אני רוצה לנמק בבקשה  .רני  ,אני רוצה להגיד ל ,רק
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משפט אחד  ,לפני שאת ה קורא למישהו בריוני  ,ולא יודע למי התכוונת  ,הבריונות
היא  ,שהחלטנו פה לפני  3חודשי על הרכב חדש ולא משנה מי בהרכב  ,אני אתה או
מישהו אחר  ,ועד היו ראש העיר לא כינס את האסיפה הכללית של המתנ " ס כדי
לאשר  .וא היו מאשרי  ,והסיעה של ,רוצה להחלי*  $אי לי שו בעיה  ,אני לא
רוצה להתערב בסיעה של . ,לא רוצה להתערב בסיעה של . ,אבל מכיוו שג
בבריכה  ,ואמרתי את זה מקוד  ,ההרכב שנבחר פה עד עכשיו לא הוחל*  ,כשיוחל*
תבואו לדבר איתנו  .אני לא רוצה להתערב בסיעה של , ,אבל את מאלצי אותי
להתערב .

מר גיל מיכלס :

כשהוא יוחל* ? אז תבו א דבר איתנו ואז עוד פע תגיד

' לא הוחל* '  .תפסיק כבר להיתמ .

מר איציק ציזר :

מר אברה

לנדשטיי :

הלאה  .כ . 5 ,

לא  ,לא  ,הוא לא ש לב .

מר ישראל גל :

צחי לא ש לב שהיתה הצבעה .

מר איציק ציזר :

לא משנה  ,זה ג ככה היה  . 3:3ירד .

מר ישראל גל :

לא  ,אבל הוא מב קש הצבעה חוזרת .

מר גיל מיכלס :

אני בסו* אעבור לישראל ואחלי* אות , ,תתעורר .

מר איציק ציזר :

אז תגיד מה אתה מצביע וזהו .

מר צחי סגל :

א אתה מוכ לעבור לישראל  ,אני מוכ$
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מר איציק ציזר :

תגיד מה ההצבעה של ,וגמרנו .

מר גיל מיכלס :

שמעת ?

מר איציק ציזר :

לא צרי ,להרי את היד עוד פע  .מה אתה מצביע ?

מר צחי סגל :

בעד ההצעה של$

מר איציק ציזר :

. 4:3 , 3:4 ,? 4

מר ישראל גל :

 4:3עבר .

מר איציק ציזר :

בעד  , 3נגד$

מר יוסי נשרי :

טוב  ,סעי* . 5

מר תמיר אבני :

בהצלחה לשלו .

מר דורו קרפ :

אני יודע שאנחנו הכל מדברי היו באיזו צורה של

בדיחות הדעת וכדומה  ,אבל יש דברי בסיסי ויש סיעה  ,הסיעה שולחת ב אד ,
אנחנו לא יכולי לבוא ולהגיד ' אנחנו לא רוצי את זה  ,רוצי את זה '  $זה לא
עובד .

??? :

עובדה שזה עובד .

מר גיל מיכלס :

זו דמוקרטיה  .זו הדמוקרטיה של ציזר .
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מר דורו קרפ :

תראה  ,א מתכווני לעשות מהעניי הזה צחוק  ,אז אני

מצטר*  ,זו בדיחה טובה  .אני אפילו לא מסתכל על זה כ , ,בקריצה  ,כי במילא ,
את יודעי שהמאבק להיכנס לוועדות האלה הוא מאוד קשה ומאוד עקוב מד .

מר גיל מיכלס :

ואחר כ ,א* אחד לא בא  ,זה בסדר .

מר דורו קרפ :

ואחר כ ,שצרי ,לבוא לישיבות  ,אז צרי ,לגרד את

האנשי האלה בכוח שיבואו ויואילו בטוב לתרו לקרית אונו  ,לאו דווקא לאד
זה או אחר  ,אלא לקרית אונו  .אז לכ אני לא כל כ ,מתרגש מהעשייה של אנשי
בוועדות  ,אבל אני פשוט אומר  ,שיש פה איזה נוהל מסוי שהיו ה וא פועל
לטובתנו  ,אתה מבי ציזר ?

מר גיל מיכלס :

ציזר שכח שהוא בכה פה ב ...

מר דורו קרפ :

אבל בעיקרו  ,זכותה של ...

מר איציק ציזר :

תאשר את מה שהחלטנו קוד כל  ,אחרי זה תבוא

להחלי* .

מר גיל מיכלס :

תעשה לי טובה  ,תעזוב אותי .

מר איציק ציזר :

תעמוד בהבטחו ת של. ,

מר גיל מיכלס :

התעייפתי ממ . ,את האמת ? באמת התעייפתי .

מר איציק ציזר :

תחתו על הסכמי נילוזי וג אל תקיי אות .
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מר יוסי נשרי :

סעי  : 5אישור חברי

אני אחתו ע מי שאני רוצה .

לוועדת האיכות הסביבה .

מר יוסי נשרי :

אני עובר לסעי* . 5

מר גיל מ יכלס :

אני אחתו ע מי שאני רוצה .

מר איציק ציזר :

תחתו .

מר יוסי נשרי :

אישור חברי לוועדה לאיכות הסביבה .

מר גיל מיכלס :

תמשי ,לכתוב את מה שאתה כותב באתרי .

מר איציק ציזר :

אני אכתוב  .אתה אפילו לא יודע שמצלאווי לוקח עוד

כס*  ,עובר ל ,מתחת לרגל  .מתחת לרגל עובר ל. ,

מר גיל מיכלס :

 ...שאני רב אית. ,

מר יוסי נשרי :

אני מבקש מהמנכ " ל שיקרא את האנשי שישנ פה

ברשימה .

מר גיל מיכלס :

איזה סעי* זה ?

מר יוסי נשרי :

סעי*  : 5אישור חברי לוועדה לאיכות הסביבה ,

בבקשה .
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מר גדי לייכטר :

טוב  ,היו " ר זה ישראל גל מ ההצבעה הקודמת  .עתיד $

סטודניק  .תה  $רני החלי* את נטע  .תושבת מקצועית  $ענת דקר וזידמ כראש אג*
שפ " ע .

מר יוסי נשרי :

וישראל הציע את קובו .

מר ישראל גל :

וישראל הציע את קובו  .ג קובו וג יש שמעו צוק  .אי

לי בעיה ששניה .

מר דורו קרפ :

ג וג ?

מר ישראל גל :

כ  .א אפשר לצר* עוד אזרח .

מר יוסי נשרי :

מצדי ? שיהיה עוד .

מר ישראל גל :

אי לי בעיה  .א אפשר  $אפשר .

מר יוסי נשרי :

אי לי בעיה .

מר ישראל גל :

דני  ,אפשר לצר* עוד אזרח ?

מר דני שוו! :

בטח .

מר יוסי נשרי :

למה לא ? אפשר  ,אפשר .

מר דורו קרפ :

זו לא ועדה סטטוטורית .
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מר ישראל גל :

אז ג שמעו צוק וג קובו וג ענת דקר  ,אי לי בעיה .

מר יוסי נשרי :

טוב  ,מי בעד ?

מר ישראל גל :

כל מי שרוצה לתרו .

מר גדי לייכטר :

מי בעד ? פה אחד .

מר ישראל גל :

אז רגע  ,שמעו צוק  ,אברה קובו וענת דקר .

מר גדי לייכ טר :

כ  .פה אחד אושר  .הלאה .

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר את החברי

הבאי

לוועדת איכות הסביבה :

יו " ר  $ישראל גל  ,עתיד  $יעקב סטודניק  ,תה  $רני שטרית ) החלי* את
נטע (  ,תושבת מקצועית  $ענת דקר  ,ראש אג* שפ " ע  $אבי זידמ ,
אברה קובו ושמעו צוק .
בעד

פה אחד .

מר יו סי נשרי :

סיו

טוב  ,אנחנו נועלי את ישיבה . 120

הישיבה !

_______________
יוסי נשרי
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ " ל העירייה
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קוב! החלטות
סעי  : 1אישור תב " ר תכנו מתח

הצבעה  :אישור תב " ר תכנו מתח
בעד ) ( 4

הצבר להתחדשות עירונית ע " ס  300אלש " ח .

הצ בר להתחדשות עירונית ע " ס  300אל #

יוסי נשרי  ,נפתלי כה  ,גיל מיכלס  ,רני שטרית .

הצעה נגדית :
הח לטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר את הצעתו הנגדית של מר ישראל גל
כלהל  :מאחר ו לא קיבלנו את החוות דעת של המהנדס כפי שנתבקש
לגבי מתח
הזה ע

הצבר  ,אנו מבקשי

להבי א לישיבה הבאה את הנושא

כל חוות הדעת כנדרש לגבי מתח

הצבר או לחילופי ,

להעביר את הטיפול לחברה הכלכלית שהיא תקד
ותהיה החברה המנהלת של המתח

את המתח

הזה בדיוק כפי שנעשה בשכונת

שאול המל. %
בעד ) ( 6

תמיר אבני  ,דורו קרפ  ,אברה לנדשטיי  ,צחי סגל  ,ניצ צ וריאל ,
ישראל גל .

נמנע ) ( 3

יעקב סטודניק  ,איציק ציזר  ,שי דבורה .
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סעי  : 2אישור חבר מועצת העיר רני שטרית בוועדות  /עמותות וחברות עירוניות
במקומה של גב ' נטע גולד .

הצבעה  :אישור חבר מועצת העיר רני שטרית בוועדות  /עמותות וחברות עירוניות
במ קומה של הגב ' נטע גולד .
בעד )  ( 3יוס י נשרי  ,גיל מיכלס  ,רני שטרית .
הצעה נגדית :
החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר את הצעתו הנגדית של מר איציק ציזר
בנושא  :אישור חבר מועצת העיר רני שטרית בוועדות  /עמותות
וחברות עירוניות במקומה של הגב ' נטע גולד  .כלהל :

מר רני

שטרית יחלי את נטע גולד בכל הוועדות  ,למעט יו " ר ועדת רווחה ,
יו " ר ועדת מלגות  ,וייכנס לוועדת מלגות כחבר  ,בנוס לחברות של
נטע גולד שנשארת ש .
בעד ) ( 7

תמיר אבני  ,יעקב סטודניק  ,איציק ציזר  ,אברה לנדשטיי  ,צחי סגל ,
ניצ צוריאל  ,ישראל גל .

נמנע ) ( 1

דורו קרפ .

לא נכח בה צבעה )  ( 4נפתלי כה  ,שי דבורה  ,אלכסנדר קרייזמ  ,גילה הר .

סעי  : 3אישור חבר מועצת העיר גיל מיכלס כחבר בבריכת השחייה במקומו של
חבר המועצה שי דבורה .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לא לאשר את חבר מועצת העיר גיל מיכלס כחבר
בבריכת השחייה במקומו של חבר המועצה שי דבור ה .

בעד ) ( 3

יוסי נשרי  ,רני שטרית  ,גיל מיכלס .
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נגד ) ( 5

איציק ציזר  ,אברה לנדשטיי  ,צחי סגל  ,ניצ צוריאל  ,ישראל גל .

נמנע ) ( 3

תמיר אבני  ,יעקב סטודניק  ,דורו קרפ .

סעי  : 4אישור נציג ציבור איילת ד למתנ " ס במקומו של מר אלפנדרי רוני .

הצבעה  :אישור נציג ציבור איילת ד למתנ " ס במקומו של מר אלפנדרי רוני .
בעד ) ( 3

יוסי נשרי  ,גיל מיכלס  ,רני שטרית .

הצעה נגדית  :הוחלט ברוב קולות לאשר את הצעתו הנגדית של תמיר אבני בנושא :
נציג ציבור שלו

מרו

למתנ " ס במקומו של מר אלפנדרי רוני .

בעד ) ( 4

תמיר אבני  ,אברה לנדשטיי  ,ישראל גל  ,צ חי סגל .

נמנע ) ( 4

יעקב סטודניק  ,איציק ציזר  ,דורו קרפ  ,ניצ צוריאל .

סעי  : 5אישור חברי

החלטה :

לוועדת האיכות הסביבה .

הוחלט פה אחד לאשר את החברי

הבאי

לוועדת איכות הסביבה :

יו " ר  $ישראל גל  ,עתיד  $יעקב סטודניק  ,תה  $רני שטרית  ,תושבת
מקצועית  $ענת דקר  ,ראש אג* שפ " ע  $אבי זידמ  ,אברה קובו
ושמעו צוק .
בעד

פה אחד .

_______________
יוסי נשרי
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ " ל העירייה
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