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על סדר היו :
.1

דיווח ראש העיר .

2.

דיו בנושא חברות הבנייה  /יזמי  ,בנושא פינוי בינוי .

3.

אישור מועצת העיר לחוזה חכירה עירייה סוכנות יהודית  ,גוש  6497חלקה
 ) 286מעו בני ברית (.

.4

אישור מועצת העיר למכרז חוזה שכירות מבנה לבית קפה  ,עירייה חברה
לפיתוח ק " א קפה קקאו  ,רוטשילד  ,גוש  6370חלקה . 42

5.

אישור צו העיריות  ,ביטול צו המועצות המקומיות  ,עבירות קנס וביטול
סעיפי העונשי בחוקי העזר הקיימי .

.6

אישור חח " ד לשנת  2010ע " ס  7.5מיליו . .

7.

אישור סגירת תב " רי בתו שנת 2009.

.8

אישור נסיעת של סגני ראש העיר  ,איציק ציזר  ,ישראל גל ועובד ברשות ,
ע משלח ת תלמידי תיכו לפולי  2010והשתתפות הרשות בהוצאות המסע
) כ  ( . 5,600פלוס הוצאות אש " ל עפ " י החוק לכל אחד .

.9

שונות .
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מר יוסי נשרי :

אנחנו נתחיל  ,ברשותכ  .ערב טוב  ,אני מתכבד לפתוח

ישיבה מ המניי מס '  . 14סדר היו מונח לפניכ כפי שנשלח לכל אחד ואחת מכ .

סעי  : 1דיווח ראש העיר .

מר יוסי נשרי :

לפני שנעבור לסעי /הראשו לדיו  ,אני רוצה רק לעדכ

אתכ מספר פרטי  .אחד  ,העיר קרית אונו  ,מי שקרא או לא קרא  ,זכתה בכוכב
חמישי  ,אחרי  5שני  ,כוכב יופי  .וכתוצאה מזה ג קיבלה את כוכב הזה על
התמדה במש 5 0שני  .זאת הזדמנות להודות לכל העוסקי במלאכה  ,עובדי
העירייה והתושבי ששיתפו פעולה על מנת לקד את העיר .
דבר נוס , /קרית אונו הוכרה ע " י המשרד להגנת הסביבה  ,כעיר שהולכת לפיילוט
בנושא של מחזור וה פרדת פסולת רטובה ויבשה  ,בתיאו ע המשרד להגנת
הסביבה  .אני מקווה שהפרויקט הזה הראשוני באזור גוש ד יהיה הסנונית לית ר
הרשויות .
כמו כ  ,המשרד לביטחו פני ציר /את העיר קרית אותו לתכנית עיר ללא
אלימות  .אני מקווה שג זה  ,ג כתוצאה מעשייה שהיתה במש 0כל השני
הא חרונות  ,יהיה לנו נדב 0נוס /לטפל בכל מה שקורה בקרב בני הנוער  .נושא של
שתייה  ,אלכוהוליז והדברי הנוספי .
דבר נוס /טכני  ,שאת ודאי זוכרי  ,בעבר היה איזשהו ויכוח סמנטי אני קורא
לזה  ,בי רמת לבי קרית אונו  ,בנושא של הצבת הרמזור בצומת מנדס ב גוריו .
אני שמח ע ל כ 0שראש עיריית רמת ג בסו /נאות לקד את הרעיו של קרית אונו
לשי ש רמזור  ,עד שכביש מוטה גור ייסלל וייפתח  .אנחנו מחכי לאישור
תקציבי ממשרד התחבורה  ,ואנחנו נייש ש את מה שהתחייבנו  ,למע ביטחונ
ובטיחות של התושבי .
כפי שאת רואי מאחוריכ ש  ,זה הסמל שה תושבי בחרו  ,לאחר שעיצב אותו
המעצב  .זאת היתה הבחירה של התושבי  .זה הלוגו שירו) במש 0כל השנה הבאה ,
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 70שנה לרשות  .תודה רבה .

סעי  : 2דיו בנושא חברות הבנייה  /יזמי  ,בנושא פינוי בינוי .

מר יוסי נשרי :

אני עובר לסעי , 2 /דיו בנושא של בנייה  ,עפ " י בקשת

חברי ה אופוזיציה  .לפני שנדו בסעי /הזה  ,אני מדניאלה לומר את מה שיש לה
לומר בנושא .

מר עמי כחלו :

לפני דניאלה  ,צרי 0לעשות  ,א אני לא טועה  ,ישיבה שלא

מ המניי בנפרד .

מר יוסי נשרי :

זו ישיבה מ המניי .

מר גדי לייכטר :

לכ זה מופיע כסעי /ראשו בישיבה .

מר עמי כחלו :

היית צרי 0לעשות הפרדה .

מר יוסי נשרי :

לא  ,לא  ,אי הפרדה  .עמי  ,לפני שנה וחצי שנתיי  ,יצא

חוק חדש  ,תקנות חדש  .קח  ,תעיי בה ותראה  .זאת ישיבה מ המניי  ,וזה הנושא
הראשו שעולה .

מר ג ' ורג ' י איל :

אלא כ בשבועיי יש ישיבה  ,וזה היה יותר משבועיי ,

אבל אנחנו אתכ .

מר יוסי נשרי :

היית בגרמניה  ,לא יכולנו לעשות  .התחשבנו בזה שאתה

נוסע .
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מר שי דבורה :

בכל מקרה  ,מדובר בישיבה מיוחדת .

מר יוסי נשרי :

כ  ,דניא לה  .אני ביקשתי מראש העירייה לאשר לי לחוות

את דעתי בטר נדו בסעי /הזה .

מר ג ' ורג ' י איל :

אני שמח  ,כי זאת היתה השאלה הראשונה שלי אלי. 0

עו " ד דניאלה גז :

באופ כללי  ,אי מניעה לדו בסוגיות מסוג פינוי בינוי .

אבל יש מניעה רצינית לקבל החלטה מהסוג שמוצע כא  ,מכיוו שהיא מתחו 
המשפט הפרטי  ,ולעירייה בכלל אי שו סמכות להיכנס לתו 0מערכות היחסי
שבי בעלי הנכסי  לבי היזמי  ,שמנסי להוביל עבור מהלכי של פינוי בינוי .
לעירייה יש סמכות להוביל תכנית של פינוי בינוי  ,לקבוע את העקרונות של
התכנית  ,יש לה סמכות להכריז מה יהיה יחס הבנייה בפינוי בינוי  ,לנהל את כל מה
שקשור להלי 0התכנו  .אבל בוודאי שאי לה שו סמכות ושו זכו ת  ,וכל פעולה
מהסוג הזה שתנסה להתערב במערכת היחסי בי התושבי לבי היזמי שמול
ה חתומי על הסכמי  ,תגרור מערכת של תביעות נגד העירייה  ,ג בשל חוסר
הסמכות שלה להתערב  ,אבל ג בעניי לבטי כאלה או אחרי שעלולי להיגר
למי מהצדדי  .לכ  ,א רוצי לקיי דיו  ,ו זה בסדר גמור לקיי דיו בנושא הזה ,
צרי 0פשוט לשנות את ההחלטה  .אבל ההחלטה כפי שהיא מופיעה כא  ,היא לא
יכולה להתקבל ע " י מועצת העיר .

מר סבו יעקב :

את מציעה למחוק כאילו את סעי 2 /או

מר ג ' ורג ' י איל :

היא מציעה לשנות את ההחלטה .

מר יוסי נשרי :

דניאלה  ,זאת הבקשה שניתנה  ,ה רוצי שנגיש בקשה
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חדשה  .צרי 0להגיש בקשה חדשה  .טוב  ,לאחר שדניאלה היועצת המשפטית דיברה ,
בבקשה .

מר ג ' ורג ' י איל :

אני קוד כל רוצה להתחיל במשהו אחר לגמרי  ,ברשות0

אדוני ראש העיר  2 3 ,דקות  .השוקולדי שנמצאי על השולח הגיעו ישר
מה ' קרייס אופנב ' 0בגרמניה  .אני וישראל היינו  5ימי אחורה בביקור בקרייס ,
ראש הקרייס ש מתחל . /אפילו זכינו לתמונה בעיתו הגרמני  ,באופנב 0פוסט ,
צילו ע ראש העיר זלגשטט  .היינו ש  5ימי  ,ביקרנו בכמה ערי  .בטקס
הבחירות שיהיה במר)  ,ראש העיר יקבל מה הזמנה  ,ישתת /בו  ,והצלחנו א פילו
לגרו לכ 0שהמקהלה העירונית שלנו  ,הילדי  ,ייסעו לש לחילופי  .ביקשנו וה
קיבלו את זה בהבנה  ,אני מאמי שזה יקרה  .המשלחת שלנו תל 0ותשיר ש
בחילופי  ,ודיברנו על קידו של עוד כמה נושאי  ,שאני מקווה מאוד שיעלו אל
הפועל  .שילבנו את זה בטיול  ,כמוב שנסענו על ח שבוננו ולא על חשבו הציבור .
אבל ניצלנו את השהייה ש כדי לנסות ולקד דברי לטובת העיר  .אז שוקולדי
עלינו .
אני אקריא קוד כל את הבקשה שלנו  .וכמשפט מקדמי אני אגיד שמבחינתי אני
נות את כל הקרדיט לראש העיר על הבקשה הזאת  .אני מאמי שהוא בכיוו שלנו
בנושא הזה  .ה נדו הוא כינוס ישיבה דחופה שלא מ המניי  .אז כבר דיברנו על זה
קוד  ,אני לא אחזור על זה  ,ובטח לא נקבל את הצעתו של ציזר למשו 0את זה
ולהגיש את זה שוב .
" בש חברי המועצה החתומי מטה  ,אנו מתכבדי לזמ ישיבה דחופה שלא מ
המניי  ,החתומה ע " י  1/3מחברי המועצה עפ " י סעי ) 9 /א ( לפקודת העיריות  .על
סדר היו  :דיו פתוח בנושא חברות בנייה  /יזמי  ,בנושא פינוי בינוי  ,אשר מעכ בות
תחילת פינוי בינוי  .חברות  /יזמי  ,אשר נבחרו ע " י התושבי  ,מעכבות תחילת
ביצוע פרויקטי פינוי בינוי ו  /או בינוי פינוי  ,בשל מחלוקת סביב תשלו היטל
ההשבחה  ,ו  /או מכל סיבה אחרת  .אשר על כ  ,מחליטה מועצת העיר כדלקמ ".
אחרי שאני אסיי את מה שיש לי להגיד  ,אני אנסה לסגנ את זה בנוסח שיהיה
7

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 14/09

מקובל על היועצת המשפטי ת  " ,מחובתה של עיריית קרית אונו לפעול למימוש
האינטרס הציבורי  ,ה של התושבי מצד אחד וה של העיר מצד שני  .במידה
ו החברות הקבלניות הנמצאות בפרויקט  ,פוגעות באינטרסי הללו  ,על העירייה יחד
ע התושבי  ,לפעול להחלפת החברות המעכבות את הפרויקטי ".
ואני אסביר למה הדברי מכווני  .קוד כל  ,זה לא סוד שאני ועמי  ,פינוי בינוי
הוא בדמנו  ,ואנחנו נצביע על כל פרויקט של פינוי בינוי  ,ג א לצערנו  ,כמו
הנושא של הרוגי מלכות בבל נרקיס פוגע ב אחאב  .אנחנו עדיי נצביע לכל פרויקט
פינוי בינוי שיקו .
אבל אני עכשיו לא רוצה לדבר רק על זה  .הקיפאו שקורה פה עכשיו בשנה וחצי
האחרונות מאז שבעצ  ,אני מדבר ספציפית על שלמה המל , 0יכול לקו לפועל .
הקיפאו הזה גור לכמה דברי  ,שה אינטרס ציבורי  .לאו דווקא פינוי בינוי של
התושבי  ,למרות שהזכרנו שזה בדמנו  .זה פוגע בקידו של עני יני העיר  ,כמו
הרחבת כביש שלמה המל , 0שזה הפני והכניסה של העיר  .זה פוגע ב עוד דברי
שהפרויקט הזה אמור לעשות  .הרעיו התחיל עוד בתקופה של חברי דורו קרפ ,
הרעיו התחיל להתגלגל  .ואני בטוח שלא לזה פיללת כשהיית ראש העיר  .והעיר
הולכת לכיוו לא טוב לדעתי  ,מהבחינה הזאת של היזמי .
אז אני לא רוצה להזכיר מה קרה בפינוי בינוי טר זמני  .אני רק יודע שלמשל לוי
אשכול דרו קיבלו הקצאה  .אני לא יודע א ה קיבלו רק הקצאה על הנייר או
קיבלו בפועל  . 300,000לבצע איזשהו משהו מסוי לטובת הפינוי בינוי  ,בפועל זה
לא קרה  .אז א זאת היתה רק הקצאה  ,אז לא קרה כלו  ,מסמסנו אותה  .אבל א
היה ש כס , /אני בטוח שהוא הל 0לדברי טובי מאוד  ,אבל לא למטרה שאליה
הוא כוו .
אז אני מדבר כרגע  ,לא על הפינוי בינוי  ,אני מדבר על הקיפאו של העיר הזאת ,
בכל הנושא הזה של השתלטות היזמי עלינו  .כי התושבי לא יודעי להבדיל
עכשיו א ראש העיר מעכב  ,א חברי המועצה מעכבי  ,א יו " ר ועדת משנה
מעכב  .ה לא יודעי להבדיל  .ה יודעי שהנהלת העיר כרגע מעכבת פרויקט .
למה ? כי יש איזשהו מו " מ סביב סכו מסוי של היטל השבחה  .שלמה המל 0מדבר
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על בינוי פינוי  ,זה לא פרויקט מוכרז שאפשר ש לדו על הנחות או לעשות איזשהו
משהו  ,כי הקבלני באמת משקיעי  .מקבלי פה שטח לעשות איזה משהו  ,וה
צריכי לפעול לטובת האינטרס הציבורי  .ולא רק שהתו שבי לא מקבלי את
הבתי החדשי שמייחלי לה  ,כל התושבי שלא במתח הזה בכלל  ,אלה
שחוצי את שלמה המל 0ביו יו  30,000 ,תושבי ויותר  50,000 ,כלי רכב
שעובדי בעיר הזאת הלו 0וחזור  ,ש זה הפני והכניסה של העיר הזאת  .כל המתח
האחורי  ,הזמיר  ,איפה שהחטיבות  ,נפגעות ש  ,אי אפשר בכלל לעבור  .גינה
שצריכה לקו ש בפינה של רח ' לוי לא קמה  .במקו זה מתערמות ש ערימות
של זבל .
כל זה  ,זה אינטרס ציבורי  ,הביטחו של הילדי שלנו  .ראש העיר  ,כל העיר הזאת
ה ילדי , 0כל העיר הזאת  .מהר 0שרק נולד  ,עד הישיש שיזכה לחיי ארוכי .

מר יוסי נש רי :

איל  ,תזדרז  ,יש ל 0עוד דקה  .קיבלת  , OVERנתתי ל0

בגלל הנאו הראשו .

מר ג ' ורג ' י איל :

מה שאני רוצה להגיד זה דבר אחד  .יש חוק במדינה שאי

אפשר לעקו /אותו  .חברי מועצת עיר  ,ראש עיר  ,לא יכולי לוותר לקבלני באגורה
בהיטל השבחה  ,אגורה לא יכולי לוותר  .מה שאנ י רוצה להגיד זה בגדול  .א קבל
חושב שהפרויקט לא משתל לו  ,שיקו ויל . 0מה שאני מבקש פשוט מאד זה לתת
גב לתושבי   .אני מוכ לשכנע את התושבי לא לתבוע את הקבל שיקו ויל. 0
מוכ לעבור תושב תושב ולשכנע אותו שלא כדאי לו לתבוע את הקבל בגלל שהוא
הפר חוזה  ,העסקה לא השתלמה לו  ,הוא ק והל . 0יש קבלנ י מפה ועד להודעה
חדשה .
ראש העיר  ,וזה אני צרי 0לפרג לראש העיר  ,העיר הזאת הפכה לעיר שאנשי
רוצי לגור בה  ,הפכה לעיר שקבלני רוצי לבנות בה  .אז שו קבל לא יעכב פה
אינטרסי ציבוריי בגלל שקלי שהוא רוצה לחסו , 0ע כל הכבוד  .אנ י מבקש
בהצעת ההחלטה הזאת לתת גב לתושבי  ,לדחו /אות קדימה  .אני לא מתערב
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לתושבי בבחירות שלה  .אבל א מחר התושבי יגידו ' רגע  ,הקבל הזה מעכב
אותי  ,אני רוצה לסגת מההסכ הזה ' ,אני מבקש את העירייה לתת גב בעניי הזה .
ולעירייה לא לאפשר את הדברי האלה .
אדוני ראש העיר  ,מסתובבות פה שמועות שאתה נתת הבטחה שלטונית  .החברות
אפילו מעזות לדבר על בבוא הרגע לנפנ /בנייר כזה  .אני לא מאמי  .אני מאמי
שהאינטרס של 0הוא לקד את העיר הזאת  .אני מאמי שהאינטרס של , 0שהעיר
הזאת תקבל היטל השבחה  ,יותר אפילו א אפשר  ,כי זה בסו /הכס /שאתה תבנה
בו לתפארת העיר .
אז הצעת ההחלטה שלי  ,כשאני אומר עכשיו שמחובתה של עיריית קרית אונו
למימ וש האינטרס הציבורי ה של התושבי מצד אחד וה של העיר מצד שני ,
השורות האלה תישארנה על כנ  .כי אני חושבת שזאת חובתה של העירייה  .אבל
אני חושב שא תושבי העיר יסתבכו במר כאות ע החברות  ,אז אנחנו צריכי
לגבות אות  ,לא להתערב  ,לגבות אות .

מר איציק ציזר :

מה זה לגבות ? תסביר .

מר ג ' ורג ' י איל :

לגבות אות זה אומר שא חברה עכשיו תבוא ותגיד

לתושבי ' את נסוגי מההסכ כי  ,' 1,2,3העירייה צריכה להגיד לכ ' בואו נעשה
הפו , 0תשלמו  19מיליו  .היטל השבחה  ,ותתחילו לעבוד '  .לא תשלמו  3ותתחילו
לעבוד  .או בואו נחכה  ,אלוהי גדול  ,יש עוד  4שני לקדנציה  ,בוא נראה לא זה
יתגלגל .

מר איציק ציזר :

זה נקרא לגבות ? הבנתי .

מר ג ' ורג ' י איל :

זה נקרא לגבות .

מר יוסי נשרי :

טוב  .אני  .כ  ,עמי  ,בבקשה .
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מר עמי כחלו :

רצית שאני לא אדבר ?

מר יוסי נשרי :

דבר .

מר עמי כחלו :

דווקא בנושא הזה ? ערב טוב לכול .

מר יוסי נשרי :

אני יודע שאתה מבי גדול .

מר עמי כחלו :

ג כשאני צוחק אית 0אי אפשר ? אני רוצה דווקא לקחת

את הנושא הזה לכיוו החיובי  .אני לא חושב שמישהו מהאופוזיציה חשב שחתמנו ,
לקחת את זה לאיזשהו כיוו של אופוזיציה קואליציה – להיפ . 0אני מאמי שאפילו
מר סבו היקר  ,אנחנו נל 0צעד  .חבר ' ה  ,אנחנו עובדי על עצמנו  .אנחנו שנה וחצי
לפני הבחירות  ,כול כבר ידעו מה ה רוצי  ,כל אחד פרס בעיתוני  ,כל אחד
הוציא פלא יירי  ,כל אחד כבר גיבש את הדעה שלו  .איפה הוא כ רוצה  ,איפה הוא
לא רוצה .
אני חושב שבינתיי במצב הנוכחי  ,ובמיוחד בשלמה המל , 0יש פה איזה משהו
שהוא נקודתי  ,בעייתי  .כי הוא שונה בתכלית מכל פרויקט אחר בפינוי בינוי בקרית
אונו  .למה ? כי ה קוד כל בוני על שטח עירו ני  ,אי לה את העלויות האדירות
של השכירויות  ,של ההרס של הבנייה של הבתי הישני  .בינתיי זה מתעכב ,
אחרי שכבר יש לה  ,א אני לא טועה  ,אנדה  ,צווי הריסה  .נכו ? ה קיבלו צו
הריסה ?

גב ' אנדה בר :

למה צו הריסה ? ה לא צריכי לקבל .

מר יוסי נשרי :

ה לא בנו .
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גב ' אנדה בר :

ה לא קיבלו היתרי .

מר עמי כחלו :

ה אבל מחר בבוקר  ,א ה מחליטי ומגיעי להבנה ,

ה יכולי להתחיל לבנות ?

גב ' אנדה בר :

א ה מגיעי להבנה .

מר יוסי נשרי :

אחרי שיגיעו לוועדה .

מר ישראל גל :

א ה  ...ביטחונות ו

מר עמי כחלו :

למה עד עכשי ו  ,למש 0שנה וחצי  ,למרות שזה פרויקט

כבר שהיה לפני קרוב ל  8 9שני  ,עד עכשיו אב אחת לא נמצאת במקו ? מאיזו
סיבה ? הקבל לא בא לו ? אז מה קורה בסופו של יו ? הרשות יושבת  ,ואני מסכי
אולי ע היועצת המשפטית  ,שאולי אנחנו לא יכולי להתערב בהלי 0קנייני
להוציא את התוש בי מההסכ עצמו מול הקבל  .אבל חבר ' ה  ,בואו נזכור את
הפרויקט הראשו שהיה  ,דרור וישראל  ,ה עשו הסכ בחברה הכלכלית של הרשות
וקידמו את הפרויקט  .אז א הקבלני לא מצליחי  ,אני לא יודע אי , 0יש את
היועצת המשפטית  ,היא של העיר עצמה  .את יכולה להביא נוסח כזה או אחר  ,א ני
חושב שהוא יהיה מקובל על כול  ,בשביל לתת פה נורת אזהרה לאות קבלני
שלא יכולי לשחק ע התושבי  .לא הגיוני שבישעיהו  ,ולש סליחה התכוונתי
לגבי צווי הריסה .

גב ' אנדה בר :

זה לא צווי  ,זה היתרי .

מר עמי כחלו :

היתרי להריסה  ,שבישעיהו לצערי  ,אותו סיפור כמ ו

שלמה המל , 0עד עכשיו משחקי משחקי  .אחרי שהוא כבר קיבל היתר בוועדה
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המקומית  ,בוועדה מחוזית יש לו היתר  ,קיבל היתרי לצווי הריסה  ,ועד עכשיו
אנשי ש סובלי בגלל שהוא לא רוצה לשל היטלי השבחה  ,או שהוא לא רוצה
לתת ערבויות  ,אי לו כס . /אז מה שאת אומרי  ,אנחנו רואי את זה  ,וכולכ
מסביב לשולח  ,רובכ יודעי את הבעיה הזאת  .שמי רטייה על העיניי ,
והתושבי יחכו עוד  4שני  .אז או שאת מחליטי ואומרי

חבר ' ה  ,ככה אנחנו

רוצי  ,לא מוכני  ,כ מוכני  ,טוב לנו בהלי 0הזה  ,סבבה  .שבאמת הציבור ישפוט .
או שאותו תושב שירצה למכור את הבית ולא לגור בחירבה  ,אז אני מבי  ,אוקיי .
אבל מה שקורה  ,עברה כבר שנה וחצי  ,ולצערי  ,ידידי באמת הטוב יוסי כוכבי  ,לא
נמצא פה  ,שהוא מחזיק תיק פינוי בינוי  ,שבגלל זה תסתכלו אי 0זה נראה  ,אני
מקווה שהוא לא נמצא באיזשהו אירוע משפחתי  .אבל א הוא לא באירוע
משפחת י  ,אז אני לא מבי

מר יוסי נשרי :

עמי  ,מישהו צרי 0להחלי /אות. 0

מר ג ' ורג ' י איל :

אני מבקש לא לקחת לעמי את מה ששלו .

מר עמי כחלו :

חבר ' ה  ,תנו לי ליהנות מזה קצת  .למה מחזיק התיק לא

נמצא פה  ,בנושא כל כ 0חשוב ? ובאמת הוא איש טוב  ,זה לא רלוונטי  .יכול להיות
ש הוא עסוק מי די  .אז אולי תעבירו את זה  ,או לישראל  ,או לרו  ,או לציזר  .אני
באמת לא מבי  .אני רואה ששנה וחצי  ,לא יעזור לכ כלו  ,העסק לא מתקד  .זה
שעבר הרוגי מלכות בבל  ,והצבענו בעד  ,אנחנו עדיי נצביע בעד על כל פרויקט
שיקו  ,כולל עיבוי  ,או כולל פינוי בינוי  .ולצע רי  ,עקב זה שלא היתה חשיבה נכונה
והמינהלת לא קמה  ,ולא היו פגישות  ,ואמרו לנו שזה רק לדיווח לתושבי ולא
כהחלטה  ,תראו מה קרה באישור הרוגי מלכות בבבל  ,שלא אישרו ביחד את אחאב ,
ואז אחאב היו נמצא בפינה .

מר איציק ציזר :

אתה הצבעת על זה  .אתה ולא אחר .
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מר עמי כחל ו :

אני ג אמשי 0להצביע על כל פרויקט .

מר איציק ציזר :

אה  ,הבנתי  .אז מה אתה בא בטענות ?

מר עמי כחלו :

שלא תטעה  .אני לא אאשר פינוי בינוי ?

מר איציק ציזר :

למה הצבעת ? למה לא הכנסת את אחאב פנימה ? למה לא

הכ נסת את אחאב פנימה לפני ההצבעה ?

מר עמי כחלו :

א נחנו מגישי את התכניות ?

מר איציק ציזר :

אה  ,הבנתי ?

מר עמי כחלו :

אני יכול להיכנס להגשת תכנית ? למה  ,אני הקבל ? איזה

איש מצחיק .

מר יוסי נשרי :

טוב  ,עמי .

מר עמי כחלו :

רגע  ,יש לי עוד זמ  ,יוסי .

מר ג ' ורג ' י איל :

הוא לא מצחיק  ,הוא רציני .

מר עמי כ חלו :

הכוונה היא כזאת  ,באמת יוסי  ,אני יודע שאתה באמת

בעד פינוי בינוי  ,אני יודע שישראל בעד  ,אני יודע שרו  .אתה יודע מה  ,אני יודע
שג ציזר בעד  .אי 0אני אית ? 0בסדר ? הבעיה היא שאת לא מחליטי  ,את לא
מחליטי  .אי לכ החלטה איפה את רוצי לעשות  .יש בעיה  .תוציא ו יוע)
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חיצוני  .ע כל הכבוד  ,א /אחד לא נולד לפינוי בינוי ולומד  .תוציא יוע) חיצוני לכל
המתחמי האלה  ,שיבדוק בשלמה המל 0מה צרי 0לעשות  .לא אני מבי כמה היטלי
השבחה צרי , 0לא אתה מבי  ,ע כל הכבוד  .תעשה את מה שצרי , 0ת גיבוי
מבחינת מה שאיל מתכוו  ,ת גיבוי לתוש ב ותזהיר את הקבלני  ,שיבינו שפה
מועצת העיר לא פראיירי  ,ומועצת העיר יקשו עליה  ,ואנחנו יודעי אי0
להקשות עליה  .מי כמו 0יודע  ,ולא צרי 0לפרט יותר מידי .

מר איציק ציזר :

תגיד לי רגע  ,סגרו ע הקבל  ,מתי שהוא לפני שנה ,

שנתיי  ,שלוש היטל השבחה ? סגרו איתו ?

מר עמי כחלו :

היטל השבחה ?

מר איציק ציזר :

אמרו לו איזה מספר והוא לא רוצה לשל אותו ? או שלא

אמרו לו א /פע כלו ועכשיו יש ויכוח ?

מר סבו יעקב :

ציזר  ,תכיר את חוק התכנו והבנייה התוספת השלישית .

אתה מדבר לא לעניי .

מר עמי כחלו :

כיו אי אפשר ...

מר איציק ציזר :

שאלתי א סגרו איתו .

מר ג ' ורג ' י איל :

זה לא רלוונטי בכלל ללשו החוק .

מר סבו יעקב :

דבר מתו 0הכרת העובדות .

מר איציק ציזר :

אז מה הבע יה ? מה הבעיה א ככה ? א הוא ידע כמה
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הוא צרי 0לשל והוא לא משל  ,אז מה הבעיה ?

מר עמי כחלו :

אני הבעיה שלי היא כזאת  .יש את אנדה  ,ברו 0ה ' ,אני

לא צרי 0להיות גאו הדור  .יש את אנדה ויש את היועצת המשפטית  ,שה עובדי
הרשות  ,יש את גרשו  .חבר ' ה  ,ה צריכי מבחינתי להזיז את העגלה הזאת  ,לתת
את הפתרונות אי 0אני עושה את הפינוי בינוי  ,זה לא רלוונטי כרגע מה  .מה שקורה
במצב של היו   ,התושבי האלה מחכי  ,וזה לא רק באחאב  ,בצבר יקרה אותו
דבר  ,וזה בעוד מקומות  .זה פשוט לא יצא בעוד שנתיי  .כמו שאמרת שהיתה
החלטת מועצת עיר  ,שתכנסו את הוועדה אז תו 3 0חודשי של פינוי בינוי  .ברור
שהיא לא התכנסה  ,זה יקרה אותו דבר  ,ואת תיפגשו פה עוד פע .

מר ג ' ורג ' י איל :

יש אילוצי במשרד האוצר  ,עמי .

מר עמי כחלו :

ואז סבו יגיש  ) 9א ( לישיבה שלא מ המניי עוד פע .

אנחנו נדבר באמת בניחותא  ,כי אנחנו לא מחפשי לריב  .ואז מה שיקרה  ,זה לא
יעלה  .עוד פע זה לא יתקד .

מר שי דבורה :

ערב טוב לכול  .אני באמת לא מבי למ ה יש פה מצב

שחלק מאשרי במתח שהוא די נוגע אחד לשני או משיק  ,מאשרי  2מקומות
ומתח ליד לא מאשרי  .זה נשגב מבחינתי  ,אינני מבי למה  .אני לא מקבל את
הטענה שזה מה שהובא  .לפי דעתי  ,התכנ ית הזאת היתה צריכה לבוא מתוקנת ,
מסודרת  .אני לא בוועדה  ,אז לכ אינני יודע  .זה לא מקובל  .אנשי פה טעו  ,אפשר
להחזיר את התכנית  ,זו לא בעיה  .לשלב את אחאב ע התכנית שהיתה  ,מה שאושר .
ולא להגיד אי אפשר ולא יכולי וכ יכולי  ,הכל אפשר .
לגבי הקבלני בשלמה המל , 0אני באמת רוצה לדעת  ,אני אשאל  .אני לא אקבל
תשובות כנראה  ,אבל אני שואל לפרוטוקול – למה זה מתעכב ? וא באמת אות
קבלני עושי מה שה רוצי  ,אז אפשר להטיל סקנציות עליה  ,על חברות
16

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 14/09

בנייה  .בוועדה למנוע מה היתרי  ,לעשות לה קצת בלג  .בשביל זה יש עירייה .
אני לא יודע מי מבטל  ,למי אישרו  ,אי 0אישרו  ,אני לא יודע  .כול יודעי  ,אני לא
נמצא בוועדה ה זו  ,ככה שאי לי מושג מה קורה בה  .אבל לפטור קבלני מכל מיני
היטלי  ,זה לא מקובל  .אלה כספי ציבור  ,ה יצטרכו לשל את זה .
אני חושב שכל התיק הזה  ,יו " ר הוועדה של התיק  ,מחזיק התיק שאני מחבב אותו ,
וכשהוא היה במועצה הדתית אני אחד האנשי שנלחמתי שהוא יהיה ש  ,אני
ח ושב שהוא צרי 0יותר לתת פוש  ,יותר לעבוד  .רו מלכה יכול למלא תפקיד  ,איש
רציני  .אני אומר מבחינת התיק הזה  ,אני רואה כל יו בעיה אחרת  .זה לא ייתכ .
רוצי לקד את זה

תגידו כ  ,לא רוצי – תגידו לא רוצי  .אבל לא יכול להיות

שתבואו לפני בחירות  ,או לא משנה  ,כעת אנח נו כ רוצי  .אבל מצד שני  ,כל יו יש
עיכוב בפרויקט אחר כדי לעכב פרויקטי אחרי  ,אחרי זה רוצי עיבוי .
מה ? באמת  ,מה האמרה פה ? לא רוצי ? אז אפשר לומר ' לא רוצי ' ,שאנשי לא
ישלו את עצמ  .שאנשי יידעו מה לעשות  ,ימכרו את הבתי שלה  .בני ערובה ,
משאירי אות שני על גבי שני  .כל יו הבטחות אחרות  .ואני מצטער להשתמש
בלשו כזאת  .אני לא מנסה להתיפיי . /יש פה חוסר  ,אני לא רוצה להגיד שקיפות ,
יש פה חוסר עשייה  ,פאסיביות לשמה  .ואני חושב שזה לא ראוי  ,לא הוג  ,כמו
שאנשי אמרו פה  ,קודמיי  .בשלמה המל 0דוגמא  .זו העיר שלנו  ,הכניסה  .ומעכבי
את הפרויקט .
קבל לא רוצה  ,פתאו לא בא לו  ,אז אי בעיה  .מה אנחנו  ,בשביל מה יש ראש
עירייה  ,הנהלת עירייה  ,ועדה  ,יועצת משפטית ? תיתנו לו מכתב חרי /משהו וזהו ,
הוא לא יעשה מה שהוא רוצה פה  ,שו קבל  .קבלני כאלה שיצאו מקרית אונו .
ולא צרי 0לדבר יפה ולא יפ ה  ,צרי 0לדבר לעניי  .תושבי קרית אונו קודמי לכל
הקבלני  .כמו שמר כחלו אמר  ,קבל שלא רוצה  ,לא יכול לעמוד – שיל , 0לא
מחזיקי אות בכוח  .ה מרוויחי יפה  .להזכירכ  ,בשאול המל , 0אני לא חושב
שהקבל ש הפסיד  ,נהפוכו  .אז בבקשה  ...להרוויח  .זה טוב לעירייה  ,לתושבי
ולקבלני .
אז צרי 0להירת  ,וכמו שאמר קודמי  ,זה לא קואליציה אופוזיציה  ,זה לא רלוונטי
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הטיעו הזה  .אל תסתכלו על זה בצורה כזאת  .תסתכלו על זה שאנחנו חייבי
לאנשי  ,בשביל זה אנחנו יושבי פה  .אנחנו חייבי לה  .בזכות אנחנו יושבי
פה  ,לא עושי טובה לא /תושב  .ולכ  ,א אפשר לקד ולסייע לה  ,צרי 0לעשות
את זה כמה שיותר מהר  ,ולא לעכב  ,ולא לעשות עוד פע  ) 9א ( ועוד חודשיי ועוד
שלושה  .זה סת מייתר את הזמ של האנשי פה  ,חבל  .תודה .

מר סבו יעקב :

אני רוצה לומר  2ה בחנות  ,או להציע  2ה בחנות והצעה

אחת  .אני אתחיל דווקא בהצעה  ,את ה ה בחנות אני אשמור לסו . /אני מתייחס למה
שאמרה היועצת המשפטית  ,דברי טע היא אמרה  ,לגבי מוגבלותה של העירייה  ,או
אפילו חוסר יכולתה להתערב ביחסיי חוזיי שבי הדיירי לבי הקבלני  ,דברי
טע  ,ואני אי לי אלא להצטר /לכל מילה שאת אומרת .
מאיד , 0העירייה  ,אני חושב שיש לה פיסקוס כא  .פיסקוס  ,למי שלא יודע  ,זה היה
האל הרומי  ,שהיה לו  2פרצופי  .יש לה פ אחד שהוא הפ הסטטוטורי כוועדה
מקומית  ,שמקבלת תכניות  ,צריכה לדו לאשר או לדחות אות  .מצד שני  ,היא ג
מובילה את הציבור  ,ויש לה עניי לקד מדיניות של פינוי בינוי  .אז היא לא יכולה
להסתפק בעמדה פאסיבית ולומר ' אני אשב באולימפוס שלי בוועדה  ,ואני אחכה
שהקבלני יביאו לי תכניות  ,וא הקבלני לא יביאו לי תכניות  ,אז אני לא אאשר
אות  ,ומאליו לא יקרה שו דבר ' .
כלומר  ,מצד אחד היא צריכה לנקוט פעולה אקטיבית  .אני חושב שזה צעד או כיוו
שמקו בל על כל המועצה הזאת  ,לדחו /פרויקטי של פינוי לרווחת תושבי העיר ,
להתפתחותה של העיר  .ומצד שני כמוב  ,היא צריכה בסטטוס שלה כוועדה
סטטוטורית  ,לדו בתכניות האלה בצורה בלתי משוחדת ושווה לכל אחד
מהמציעי .
אז בשי לב ל  2המגבלות האלה  ,אני חושב שהעירייה צריכה למצ וא  ,וא את נתת
ה בחנה  ,גב ' גז  ,כל כ 0מדויקת ונכונה  ,אני בטוח שג יש למצוא את הדר 0כיצד
עירייה יכולה לדחו /את הפרויקטי מבלי שתיכנס כמפרה של זכויות חוזיות ,
ומבלי שהיא גורמת להפרת חוזה  ,ובכ 0מקימה כלפיה זכות תביעה  .אז צרי 0
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למצוא את הכיוו הזה  ,ואני בטוח שאת כ יועצת משפטית וותיקה  ,טובה ורצינית ,
תוכלי לייע) לראש העירייה כיצד לייש את המדיניות הזאת  ,מבלי לסכ את
העירייה  .אז זה לגבי ההצעה  ,ולגבי הסכמתי לגביי. 0
עכשיו אני עובר לצד השני  ,והוא החמור יותר  ,וזה רצינותו של ראש העירייה ,
ורצונו לקד פרויקטי של פינוי בינוי  .כלומר  ,אני בכלל לא שות /לדברי השבח
והקילוסי של 0חברי ג ' ורג ' י ושל 0עמי  ,לגבי ראש העירייה זה  .האמו שלי בו
מלכתחילה הוא מוגבל ביותר  ,הוא שוא /לרמה הנמוכה ביותר של אמו שקיי בי
בני אד  .אני לא מאמי לו שהוא רוצה לקד את הפרויקט  ,אני לא מאמי .
אני חושב ש צרי 0להסתכל על ראש העיר הזה במפת האינטרסי שלו  ,ולראות איזה
פרויקטי מתקדמי ואיזה פרויקטי לא מתקדמי  .ואחרי שתסתכלו על מפת
האינטרסי  ,את תוכלו כל אחד להגיע למסקנה שלו  ,כפי שאני הגעתי  ,איזה
פרויקט התקד ואיזה לא  .וזה לא קשור לקבל שמפר חוזה או לא מפר חוז ה .
ישנ אינטרסי ברורי  ,ומפאת זהירות משפטית אני אמנע מלקרוא לילד בשמו ,
אבל כל אחד יגיע למסקנות שהוא יכול להגיע  ,מה האינטרסי  .והאינטרסי
שמקודמי  ,תסתכלו ותבחנו למה האינטרסי האלה מקודמי .
לכ את יכולי לדבר על רצו והתערבות ויחסי חוזיי  .זה לא קורה  ,רבותיי ,
כי לא רוצי שזה יקרה ביחס לפרויקטי מסוימי  ,ורוצי שזה יקרה ביחס
לפרויקטי אחרי  .מי זה רוצי ומי זה לא רוצי ? בעירייה  ,כפי שאנחנו יודעי ,
סמכויות הביצוע ניתנות לראש העירייה  ,הסגני שלו ה קישוט שקוני אות
בנסיעה אחת לפולי  ,ובשאר ה לא נחשבי  .א בל ראש העירייה הוא זה שקובע  ,זו
נקודה ראשונה  .את תשמעו  ,ג א הביקורת כואבת .
נקודה שנייה  ,אני רוצה להתחבר למשהו שאתה אמרת  ,מר ג ' ורג ' י  .אתה אמרת
שאתה בטוח שראש העירייה ג הוא רוצה לגבות היטלי השבחה  .ואני בכלל ג בזה
לא בטח  .אני  ,עבד 0הנאמ  ,ישבתי בוועדה ה מקומית  ,בקדנציה הקודמת  ,כאשר
הוועדה הגישה תביעה נגד חברת מנרב על  6מיליו  . .וראש העירייה הזה ,
בקדנציה הקודמת  ,בא ונלח כארי בוועדה כדי להגיע לפשרה ולוותר לה על היטל
ההשבחה  .אז אתה רוצה להגיד לי שהוא רוצה לגבות היטלי השבחה ? יעמוד כא
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ויגיד שהדברי לא נכונ י .

מר יוסי נשרי :

בחיי של 0לא אמרת משהו נכו  .אתה לא מסוגל ג

להגיד משהו נכו  .אתה בא לפה ג ע מחשבה מראש אי 0אנ י אגיד דברי לא
נכוני  ,כי זה הטבע של . 0זה לא משנה מה שאתה תגיד  ,אתה אומר דברי שאתה
יודע מראש שה לא נכוני  .אבל זה בסדר  ,אנחנו שומעי אות  , 0לא רוצי
להפריע ל , 0כי אתה מדבר דברי בלע  ,לא לעניי  ,לא קשור בכלל למציאות  .אתה
מנותק מהמציאות  ,אתה לא יודע מה שקורה בעיר בכלל  ,אי ל 0הבנה ממה שקורה
בעיר  .אבל אתה יכול להמשי 0לחלל ולדבר  ,זה בסדר  .המיקרופו סובל הכל  ,וג
אחר כ 0התמלול סובל הכל  .אתה מדבר שטויות מהתחלה עד הסו , /וזה בסדר  .א
גמרת לאכול את הסנדווי) ' ,אתה ג משוחרר אחרי זה .

מר סבו יעקב :

אני מודה לראש העיר על הערתו המשכילה  ,המחכימה

והמלומדת  ,ומכא אני אמשי 0לגופו של עניי  .אז הישיבה היחידה שראש העירייה
הזה הגיע בקדנציה הקודמת שאני הייתי  ,אני זוכר היחידה  ,אולי היו  , 2היתה
הישיבה הזאת  .להילח כדי לוותר למנרב על היטלי השבחה  .זו היתה המלחמה  .אז
ג בהיטלי השבחה אני לא מקבל לחלוטי את מה שאתה אומר .

מר יוסי נשרי :

יש ל 0חצי דקה לסיי .

מר סבו יעקב :

תודה רבה  .אלה  2הבחנות שביקשתי להבי  ,לא יודע

אי 0אומרי  ,להבחי בה ' ,לעשות בה הבחנה  :אחת לעניי היטל השבחה ואחת
לעניי מפת האינטרסי  .אני חוזר על דעתי שהעירייה צריכה למצוא את הקו
העדי שבי אי התערבות ביחסי חוזיי לבי הצור 0והרצו לקד פרויקטי  .אני
מקווה שראש העירייה יצליח להתעלות מעל אינטרסי כאלה ואחרי  ,ולקד
תכניות לטובת כלל העיר  .אני חוזר  ,תכניות לטובת כלל העיר  .הדגש על המילה
' כלל '  .תודה רבה לכ .
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מר עמי כחלו :

כ  ,יש עוד מישהו שרוצה לומר ? טוב  ,אני רק בנקודות ,

ולא מתכונ להיכנס אתכ לפולמוס  .לשמחתי הרבה  ,הנהלת העיר החדשה שנבחרה
ב  , 2003אחד הדב רי הראשוני שלה  ,וג בהסכ שנחת בינינו  ,ישבנו ועשינו
עבודת שטח ע אותה ועדה ראשונה  ,שהיתה בראשותו של עמי כחלו  .לצערי הרב ,
עמי  ,הזיכרו של 0הוא כנראה סלקטיבי  .אלה אנשי שאתה בחרת אות  ,ולא
המשכנו  ,נכו  ,אית 0ביחד בקואליציה  .אות אנשי ישבו והגישו לעירייה תכנית .
הנהלת העירייה התכנסה בזמנו בכפר המכביה  ,לכמה וכמה שעות טובות  ,על מנת
ללמוד ולקד ולייש .
לשמחתי הרבה  ,בסופו של דבר יצא נייר מוסכ ע " י הנהלת הרשות  ,של אות
קבלני ואות יזמי שרוצי לקד את הפרויקטי בעיר  ,שה מחויבי לעבוד
על פיה  .וניתנו ש תבחינ י ברורי מה היזמי מחויבי  ,כולל פרויקטי
לזוגות צעירי  ,כולל נושא של פרויקטי לכיוו בתי ספר  ,גני ילדי  ,בתי כנסת ,
וכל מה שהעיר צריכה עפ " י הנחיות  .כל יז שרוצה לקד  ,מחויב לבוא ולבדוק
ולהסתכל ג באתר האינטרנט  ,או ג בוועדה  ,לגשת לישראל ויש לו ש את
התורה  .אנחנו חילקנו לתושבי פרוספקט מסודר  ,על מנת שיסביר לתושבי
ושיראו בדיוק מה צרי 0לעשות ומה לא צרי 0לעשות .

מר עמי כחלו :

אתה רוצה להגיד שבישיבת קואליציה לא ישבנו על

המספרי ? על מה אתה מדבר בכלל ? אל תגיד משהו אחר  ,עד לפה .

מר יוסי נשרי :

עמי  ,עמי  ,תקשיב .

מר עמי כחלו :

לא עמי ולא שממי  ,עד לפה .

מר יוסי נשרי :

עמי  ,אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה .
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מר עמי כחלו :

אתה רוצה להגיד שלא רבת בישיבת קואליציה על

המספרי של הכמויות ?

מר יוסי נשרי :

עמי  ,אני הפרעתי ל? 0

מר עמי כחלו :

לא הפרעת לי .

מר יוסי נשרי :

אז אל תפריע לי .

מר עמי כחלו :

אמרת משהו שגוי .

מר יוסי נשרי :

אל תגיד לי מה אני אגיד שגוי  ,אתה לא היית בישיבה .

מר עמי כחלו :

אני לא אומר ל 0מה תגיד  ,מותר ל 0להגיד מה שאתה

רוצה  ,רק תגיד דברי אמיתיי .

מר יוסי נשרי :

סליחה  ,עמי  ,ע כל הכבוד .

מר עמי כחלו :

המסמ 0שיצא בהבנה ...

מר יוסי נשרי :

אני מבקש ממ 0לא להפריע לי .

מר עמי כחלו :

זה בא בהבנה

מר יוסי נשרי :

עמי  ,אני פע אחרונה אקרא ל , 0אני לא אקרא ל0

פעמיי  .אז אל תפריע לי  .היתה ל 0זכות דיבור  ,היית אומר מה שאתה רוצה  .לא
הפרעתי ל , 0אתה לא בק יא בחומר  ,אתה לא מבי בחומר לצערי הרב  ,מה לעשות ?
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מר עמי כחלו :

מותר לי לענות .

מר יוסי נשרי :

לא  ,לא פניתי אלי. 0

מר עמי כחלו :

לא פנית  ,אבל אתה תוק /ישירות .

מר יוסי נשרי :

אתה ממשי 0להפריע לי .

מר עמי כחלו :

אני צרי 0לענות ל. 0

מר יוסי נשרי :

אתה ממשי 0להפריע לי  .א היית בקיא בחומר  ,ומבי

את החומר  ,היית אומר אולי דברי אחרי  .אבל מה לעשות  ,אני לא בא בטענות
אלי , 0אני רק נות עובדות  .אתה לא בקיא בחומר ולא יודע  .ומותר לאנשי  ,שג
יושבי בחדר כזה או אחר  ,וא יש לה איזו השגה או ויכוח  ,או רצו לדיאלוג ,
מותר לה  ,זו זכות  .בסופו של דבר  ,תחת הנהלת העיר הזאת יצא מסמ , 0מוגמר ,
מוסכ עלינו  ,ואלה הדברי שצריכי לעבוד  .והתושבי יודעי את זה  ,והקבלני
יודעי את זה  ,וא לא יודעי – שילכו ללמוד .

מר עמי כחלו :

 ...המינהלת

מר יוסי נשרי :

עמי  ,אני לא עושה אית 0ע כשיו ויכוח .

מר עמי כחלו :

לא ע " י היועצי  .יש לי את הפרוטוקולי בבית .

מר יוסי נשרי :

עמי  ,עזוב  ,עזוב  .עמי  ,אל תפריע לי .
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מר עמי כחלו :

אלה  2דברי שוני .

מר יוסי נשרי :

עמי  ,אתה מפריע לי  ,אתה לא בקיא בחומר  ,אז זה

בסדר .

מר עמי כחלו :

יש לי את הפרו טוקול בבית .

מר יוסי נשרי :

אז מה א יש ל 0פרוטוקול .

מר עמי כחלו :

כל היועצי מה שה אמרו  ,ה לא אמרו  ,ה אמרו

למשל בשלמה המל , 0בגלל שזה פינוי בינוי ...

מר יוסי נשרי :

עמי  ,עמי  .אתה לא מבי בחומר  .מה אתה רוצה ?

מר עמי כחלו :

אני לא מבי בחומר ?

מר יוסי נשרי :

לא  ,אתה לא מבי .

מר עמי כחלו :

טוב  .אז אתה רוצה ...

מר יוסי נשרי :

עמי  ,אני לא רוצה לקרוא ל 0לסדר .

מר עמי כחלו :

אז אני אקרא לסדר  .אתה רוצה שאני אצא ? אי לי

בעיה  .לא מפריע לי .

מר יוסי נשרי :

אז אל תפריע לי  .אל תפריע  .העירייה  ,כפי שפעלה עד

היו  ,תמשי 0לפעול עפ " י ההנחיות ועפ " י קריטריוני ועפ " י ליווי משפטי ג של
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העירייה  ,של היועצת המשפטית של העירייה וג עפ " י היוע) המשפטי של הוועדה ,
ועפ " י אות אנשי שה בר סמכא לתת לנו ייעו) ולקד את הנושא  .כל תושב
שיש לו מצוקה  ,הוא יכול לפנות  ,יש גורמי שפו ני  .העירייה לא תיכנס ולא תהיה
חוצ) בי קבל לבי אד פרטי שהדירה והנכס שלו  .וג הסברתי ל 0את זה ,
והסברתי ל 0א ת זה לא פע ולא פעמיי  ,ואתה בטח מבי את הסוגיות
המשפטיות  .וא לא  ,יושב ליד 0יוע) משפטי או משפט  ,הוא יכול להסביר ל 0את
הסוגיות המשפטיות האלה  .לכ  ,העירייה תמשי 0לדבוק במה שמגיע לה ומה שלא
מגיע לה  .ג לגבי מתח שלמה המל , 0וג מתח ישעיהו  ,וג כל המתחמי
הנוספי  .אני שמח שבישיבה הקרובה בוועדה  ,אמורי לעלות  2נושאי
משמעותיי  ,שג ה ייתנו תנופה  ,נושא של תמ " א  38על פרויקט הזמיר  ,וג על
פרויקט העיר  ,שנ קווה ש  ...שזה ג חלק מההתחדשות העירונית  .לא כל מקו
הולכי לעשות לפינוי בינוי  .יש ג מקומות שאפשר לעשות דברי אחרי  ,ואנחנו
נקד ג את הדברי .

מר שי דבורה :

מה ע הרוגי מלכות בבל ?

מר יוסי נשרי :

לכ הדברי האלה יקודמו עפ " י מה שאנחנו נקד

אות .

מר שי דבורה :

מה ע זה ? איפה התשובה ? אי שו תשובה ?

מר יוסי נשרי :

אני מבי שההצעה שה הביאו  ,אי אפשר להצביע עליה .

איל  ,לפי מה שהיועצת המשפטית אמרה  ,אנחנו מנועי מלהצביע על בקשה
שהוגשה לפה  ,לכ אי אפשר להצביע על זה  ,כי זה לא מסמכותה וזה ג לא חוקי .

מר שי דב ורה :

 ...הצעת החלטה קשה מאוד  ,חריפה לעניי  ,וזה מה

שנצביע עבורה  ,וזה מה שיהיה  .ככה צרי 0לפעול .
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מר ג ' ורג ' י איל :

אני אחזור על ההצעה שלי .

מר יוסי נשרי :

לא  ,ההצעה של 0זאת ההצעה שהוגשה פה .

מר שי דבורה :

הוא יכול לשנות הצעה עכשיו .

מר יוסי נשרי :

הוא לא יכול לשנות  ,זאת ההצעה שהוגשה  ,עפ " י החוק .

מר שי דבורה :

הוא יכול  ,מותר לו .

מר יוסי נשרי :

הוא לא  .שי דבורה  ,ע כל הניסיו והוותק של. 0

מר שי דבורה :

זה לא קשור לוותק .

מר יוסי נשרי :

ע כל הוותק שיש ל , 0אז יש תקנות חדשות  .וההצעה

שמוגשת צריכה ל  ...ע הצעת החלטה  .זאת ההצעה שהוגשה .

מר עמי כחלו :

אתה רוצה לבוא לפה עוד שבוע ? אז נבוא לפה עוד שבוע ,

ע הצעת החלטה חדשה .

מר שי דבורה :

אני אל 0אית 0ההיפ . 0כשמישהו מביא הצעת החלטה ,

אתה טועה  ,תרשה לי לסתור את הדברי הללו .
) מדברי ביחד (

מר סבו יעקב :

אנחנו נגיש הצעה חדשה ויהיה דיו חוזר .
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מר שי דבורה :

א מישהו מביא הצעת החלטה ומישהו אחר סותר אותה

וכותב מה שהוא רוצה  ,כ זה אפשרי ?

מר סבו יעקב :

איל  ,בוא נקבל את הצעת ראש העיר ונגיש הצעה חדשה

ויתקיי דיו חדש  .איל  ,יהיו ל 0עוד  10דקות לדבר  ,עוד פע .

מר עמי כחלו :

אני מקבל את הצעת ראש העיר .

מר סבו יעקב :

תרקוד לפי החליל של החכמי  .יש חכמי  ,ה יודעי

אי 0לנהוג .

מר יוסי נשרי :

איל  ,דניאלה אומרת שאתה יכול לתק .

מר סבו יעקב :

איל  ,קח את זה לפע הבאה  .אני לא מסכי לתק

כרגע  ,אני לא מסכי .

מר ג ' ורג ' י איל :

אני אקח ואתק את ההצעה ואני אגיש אותה שוב ,

כהצעת ראש העיר .

מר שי דבורה :

ה יעשו הצעת החלטה שלה עכשיו .

מר סבו יעקב :

יש כא איש חכ  ,ראש העיר  ,אמר שאי אפשר  .בוא ננהג

לפי עצתו  .יש איש חכ מאוד פה  .אנחנו הולכי לפי הצעת חכמי  .חכ
במרכאות .

מ ר עמי כחלו :

אנחנו מושכי  ,אנחנו נעשה הצעה חדשה  .תודה .
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סעי  : 3אישור מועצת העיר לחוזה חכירה עירייה סוכנות יהודית  ,גוש 6497
חלקה  ) 286מעו בני ברית (.

מר יוסי נשרי :

אני עובר לסעי . 3 /אישור מועצת העיר לחוזה חכירה של

הסוכנות היהודית  ,גוש  6497חלקה  , 286מע ו בני ברית  .צור /לזה חומר  .א יש
למישהו איזושהי הערה על הנושא ? אי .

מר שי דבורה :

א אפשר לדעת מה מדובר  .רק לדעת .

מר סבו יעקב :

אני ג חושב  .צרי 0להסביר לנו מה מדובר .

מר ישראל גל :

מעו ויצ " ו ברח ' שטר .

מר שי דבורה :

שהוא קיי כבר ?

מר ישראל גל :

כ  ,הוא קיי .

מר שי דבורה :

אז אי שו בעיה  ,בוודאי  .פשוט מאוד נותני פה חלקה

וגוש .

מר יוסי נשרי :

מי בעד ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

בע ד  :ציזר  ,ג ' ורג ' י  ,שי דבורה  ,ליאת ארבל  ,סבו  ,קרפ ,

ישראל  ,רו  ,אלונה ונשרי .

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר חוזה חכירה עירייה סוכנות יהודית  ,גוש
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 6497חלקה  ) 286מעו בני ברית (.
בעד ) ( 10

יוסי נשרי  ,איציק ציזר  ,איל ג ' ורג ' י  ,שי דבורה  ,ליאת ארבל ,
יעקב סבו  ,דורו קרפ  ,ישראל גל  ,רו מלכה  ,אלונה בומגרט .

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 0

סעי  : 4אישור מועצת העיר למכרז חוזה שכיר ות מבנה לבית קפה  ,עירייה
חברה לפיתוח ק " א קפה קקאו  ,רוטשילד  ,גוש  6370חלקה . 42

מר יוסי נשרי :

סעי – 4 /אישור מועצת העיר למכרז חוזה שכירות מבנה

לבית קפה  ,עירייה חברה לפיתוח קרית אונו  ,קקאו  .יש למישהו הערות ? כ .

מר שי דבורה :

שאלה עקרונית לגבי בית הקפה  .קו ד כל  ,למה זה נמש0

עד היו ?

מר יוסי נשרי :

מה זה נמש 0עד היו ?

מר שי דבורה :

לא נמש 0עד היו ? לא שני כבר הדבר הזה ?

מר איציק ציזר :

 5שני ...

מר יוסי נשרי :

אתה יודע על מה מדובר ? על הספורטק  .עכשיו בוני

אותו .

מר שי דבורה :

שלא מצאו מישהו עד היו  ,התכוונתי .
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מר יוסי נשרי :

מה זה לא מצאו ? עכשיו היה מכרז .

מר איציק ציזר :

זה לא בקופת חולי  ,ש כבר יש קפה קפה שנתיי .

מר יוסי נשרי :

לפני שבועיי נפתח המכרז  ,על מה אתה מדבר ?

מר שי דבורה :

אני יודע  .אני שואל למה הגיעו לזה רק לפני שבועיי ?

מר יוסי נ שרי :

מה זאת אומרת למה ? יש תהליכי ? עוד בוני אותו  ,זה

תהלי. 0

מר איציק ציזר :

בנו אותו לפני חודשיי .

מר שי דבורה :

כל השכירות שהפסדנו כל השני האלה .

מר יוסי נשרי :

איזה שני ? על מה אתה מדבר ? תגיד לי

עו " ד דניאלה גז :

הוא עוד לא בנוי  ,שי .

מר שי דבו רה :

אני יודע עוד לא בנוי .

מר יוסי נשרי :

עכשיו רק אישרו אותו  .אני לא מבי .

מר שי דבורה :

אני יודע .

מר יוסי נשרי :

אתה לא יודע  .א אתה אומר מה שאתה אומר  ,אתה לא

יודע .
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מר שי דבורה :

כבר שני את מדברי על בית קפה ש .

מר יוסי נשרי :

מה אתה מדבר ? נו  ,באמת .

מר יוסי נשרי :

אולי אתה מערבב ע מקו אחר  ,אני לא יודע .

מר גדי לייכטר :

אתה מתבלבל  ,שי .

מר שי דבורה :

יכול להיות .

מר יוסי נשרי :

כ  ,ליאת .

גב ' ארבל ליאת :

אני קראתי פה בחומר שמצור , /שהוגשה רק הצעה אחת .

אני פשוט רוצה להבי  ,לא רק חוקית  ,אל א בעיקר תדמיתית ואתית  ,למה בוני
מכרז שרק ב אד אחד עונה עליו .

מר ישראל גל :

אני התפלאתי שניגש אחד לפי התנאי שה שמו .

גב ' ארבל ליאת :

כ  ,זה ג נכו .

גב ' ארבל ליאת :

מבחינת הנראות  ,כי אני את החוק לא מכירה  ,זה פשוט

נראה לא טוב  .אתה יושב בוועדת האתיק ה של ראשי הרשויות  ,אמור ככה לדעת
שיש חוק ויש אתיקה .

מר יוסי נשרי :

מה זה קשור ? מה זה קשור ?
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גב ' ארבל ליאת :

כשמגישי למכרז

מר יוסי נשרי :

אני לא יושב בוועדה ולא מתעסק ע הוועדה  .דורו

תיכ /יענה ל. 0

גב ' ארבל ליאת :

אני לא מדברת פה  ,אני מדברת באר)  .את ה בוועדה של

קוד אתי לראשי רשויות .

מר יוסי נשרי :

נו  ,אז מה ?

גב ' ארבל ליאת :

נכו  ,לא טעיתי .

מר יוסי נשרי :

כ  ,אני שמח  .אבל מה זה קשור ?

גב ' ארבל ליאת :

כשיש מכרז כשמוצעת אליו רק בקשה אחת  ,משהו פה

לא מריח טוב  .או בתנאי של המכרז  ,או בצורה  ,משהו פה ל א מסתדר .

מר ישראל גל :

ב  . 15,000כול היו ניגשי  ,תאמיני לי  ,וכאלה בלי

ניסיו .

גב ' ארבל ליאת :

אני בטוחה שההסתייגות היא לא רק על השכירות .

מר ישראל גל :

ג על המקצועיות  .שא את מביאה לפה רשת שמוכנה

לשי  ,זה הרבה יותר חזק מאשר יבוא לי אחד שיש לו קיוס ק באזור התעשייה
בחולו .

גב ' ארבל ליאת :

זה נ כו  ,אבל יש עוד כמה  ,אלה לא  2האופציות
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היחידות  .נכו ?

מר ישראל גל :

בגלל זה העלו את התנאי  .אני חלקתי על התנאי

האלה .

מר יוסי נשרי :

ליאת  ,בואי אני אענה ל . 0קוד כל  ,ישבו אנשי מקצוע ,

ישבו משפטני  ,וה קבעו את התבחיני  ,וה קבעו את מה שנכו ומה שצרי. 0
ומקוד  ,חבר 0שיושב לציד 0בצד שמאל של , 0הרי אמר שצרי 0לפעול  ,לכ ישבו
ש אנשי שמביני בנושא  ,ומראש עיגנו את הנושא הזה שהעיר לא תיפגע ,
ושיגיעו יזמי שאנשי מסוגלי ג לקחת את הפרויקט הזה ולהרי א ותו .

גב ' ארבל ל יאת :

מ הסת ...

מר יוסי נשרי :

בהמש 0יענה ל 0עו " ד דורו קרפ  ,שהוא יו " ר החברה

הכלכלית  ,שהוא ג יו " ר ועדת המכרזי  ,יענה ל 0לעניי .

גב ' ארבל ליאת :

זה בכלל לא סותר את מה שאמרת י  .כי רשת קקאו היא

לא הרשת היחידה שיציבה מבחינת הפעלת

מר יוסי נשרי :

א /אחד ל א אמר  .אנחנו לא מתערבי בזה  .לכ זה היה

מכרז פתוח  .יכול היה לבוא מי שרוצה  ,כל יז שרצה לבוא  ,היה בא .

גב ' ארבל ליאת :

אני קיבלתי בפקס לפני חודש  ,משהו כזה  ,הסתייגות של

אחד התושבי שרצה להגיש בקשה למכרז  .רציתי לדעת א היתה התייחסות של
העירייה לעניי הזה  .מי שהו שהגיש הסתייגויות לגבי התנאי של המכרז  .אני
מניחה שג את קיבלת את זה .
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עו " ד דניאלה גז :

כ  ,וג ענו לו .

גב ' ארבל ליאת :

וענו לו ? כי אני לא ראיתי את התשובות  ,אז אני לא

יודעת את ההתייחסות  ,כי הייתי מכותבת רק על הפנייה  .אבל דורו  ,א אתה יכול
לענות לי ע ל זה  ,אני אשמח .

מר דורו קרפ :

בשמחה רבה .

מר סבו יעקב :

אני רק הייתי מבקש להוסי /עוד כמה מילי קצרות .

אני חושב שכשמוגשת במענה למכרז ציבורי  ,הצעה אחת בלבד  ,שומה על גו /ציבורי
ששוקל שיקולי ענייניי לחזור בו ולפרס את המכרז מחדש  .מדוע ? אי לנו דר0
לדעת ה א ההצעה הזאת היא כלכלית או לא  .בהיעדר תחרות  ,למרות שכלכלני ...

מר יוסי נשרי :

קבעו בסיס .

מר סבו יעקב :

אפשר רגע לסיי את דבריי ? ג א תחלוק על דבריי  ,זו

זכות 0המלאה  ,אני מכבד את דעת 0ג א היא שונה  .ת לי רק לסיי בבקשה
בצורה נעימה  .אני בטוח שישנ כלכ לני שיוכלו לעשות עבודה  .מנכ " ל החברה
הכלכלית  ,עד כמה שאני מבי  ,הוא ג כלכל בהשכלתו ואני לא מזלזל  .אני מערי0
מאוד כלכלני  ,יוכלו לעשות עבודה ולהגיד  ,הנה ההשקעה  ,כמה השקיע  ,הנה
התשואה  ,כמה העירייה מקבלת ביחס להשקעה  .אני יודע דבר אחד  ,בשוק חופשי ,
והעירייה כ א מתנהלת עכשיו באופ מסחרי – כאשר יש ל 0הצעה אחת  ,אי
תחרות  .ובהיעדר תחרות  ,אתה לא יכול לדעת א ההצעה הזאת היא הצעה טובה
או לא טובה  .והדברי חמורי שבעתיי כאשר מדובר בחוזה ל  10שני  .ניחא א
היית אומרי

אנחנו רוצי לפתוח את העניי  ,ניקח שנה  ,אחרי שנה נצא למכרז

חוזר  ,א צרי 0לפצות את היז שמשקיע בשלב הראשו בשנה הראשונה כתוצאה
מכ 0שאחרי שנה יבוא יז אחר וישל לנו יותר  ,נפצה אותו כי נקבל יותר  .אבל
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העירייה כובלת את ידיה ל  10שני על מציע בודד אחד ? תסלחו לי  ,אני חושב שזה
לא בסדר  ,ואני לא רוצה לייחס לא /אחד במקרה הזה מניע אישי  ,למרות שג פה ,
עוד פע  ,אני לא בט וח  .אבל אני לא יודע  ,אני לא מייחס .

מר יוסי נשרי :

אני משוכנע בדבר אחד  ,שא היה ל 0לקוח  ,שהיית צרי0

לייצג אותו כמשפט שיל 0למכרז  ,בחיי לא היית אומר לו ' תל 0למכרז שייתנו ל0
שנה אחת להיות ש ' ,כי הוא הי ה מפסיד את המכנסיי שלו .

מר סבו יעקב :

אמרתי  ,מגיע לו פיצוי .

מר יוסי נשרי :

אה  ,מגיע לו פיצוי ? ומאיפה תיקח את הפיצוי  ,מהכיס

של? 0

מר סבו יעקב :

מההפרש שיגיע

מר יוסי נשרי :

א יגיע .

מר סבו יעקב :

א יגיע  .א לא יגיע  ,הוא יישאר  .אתה עושה איתו

חוזה ל שנתיי ועוד שנתיי .

מר יוסי נשרי :

אתה לא היית מייע) כיוע) משפטי לא /אחד דבר כזה .

מר איציק ציזר :

סבו  ,אתה מכיר את תנאי המכרז ?

מר סבו יעקב :

קראתי את תנאי המכרז .

מר איציק ציזר :

אתה יודע שהוא צרי 0להשקיע בי  . 700,000למיליו
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..

מר סבו יעקב :

אמרת י .

מר איציק ציזר :

אי 0אחרי שנתיי הוא יקו ויל , 0יבוא אחריו מישהו ?

מר סבו יעקב :

אני כרגע הסברתי  .אנחנו לא יכולי לדעת א . 22,000

זה מחיר כלכלי או לא .

מר יוסי נשרי :

למה לא ? מאיפה אתה יודע ? אבל יש אומד  ,מה זאת

אומרת ?

עו " ד דניאלה גז :

זה  10%גבו ה מהאומד .

מר סבו יעקב :

אני אומר את הדבר הבא  ,אנחנו כובלי את ידינו ל 10

שני  .א יבו א מישהו ויציע בשנה הבאה  , 30כי אתה לא יודע מה יהיה מחזור
העסקי  ,יכול להיות שהמחזור כא יהיה עצו

מר איציק ציזר :

אבל אי 0אתה קובע מכרז לשנתיי  ,כשההשקעה

מר סבו יעק ב :

אני לא אומר שנתיי  ,המכרז הוא ל  10ע זכות

הפסקה .

מר איציק ציזר :

מי יפסיק ?

מר סבו יעקב :

ת לי רגע לסיי  .א במכרז חוזר יבוא מציע שיציע

יותר  ,מההפרש אתה תפצה את הראשו .
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מר איציק ציזר :

אי ? 0אי 0תפצה ?

מר סבו יעקב :

מה הבעי ה ? השני שייכנס ישל לראש ו .

מר איציק ציזר :

אי 0ישל מיליו ? .

מר ג ' ורג ' י איל :

ישלמו מהיטלי השבחה .

מר סבו יעקב :

נכנס חדש  ,הוא יפצה את הקוד על ההשקעה  .למה 10

שני  ,למה  10שני ?

מר דורו קרפ :

בהכנת המכרז הושקעה מחשבה רבה מאוד  .מה שעמד

מאחורי זה  ,שהעירייה לא יכולה לתת ה זדמנות לגור לא מקצועי מספיק לזכות
במכרז כזה  ,דווקא בגלל ההשפעה הגדולה ואור 0הזמ שנדרש כדי לתת אפשרות
לאותו גור להוציא את כספו  .צרי 0לזכור שלפני המכרז  ,נעשה אומד ע " י שמאי .
הסכו של  . 22,000היה גבוה ב  10%מהאומד  .כ 0שלא במיוחד היו הפתעות .
אני הייתי שמח א היו ניגשי  30איש או  30גורמי למכרז הזה  ,אבל זה היה
בלתי אפשרי בנסיבות  .לא כל אחד יכול להשקיע סכומי כאלה גדולי מבחינה
מקצועית מקו כזה  .ולכ  ,לקחנו בחשבו את כל הגורמי האלה  ,ושמחנו שגור
רציני כל כ 0כמו קקאו ניגש למכרז  ,ולא היתה שו סיבה בעול  ,לפי דיני
מכרזי  ,לפי  ...ציבורית  ,מכל בחינה אחרת – לפסול את המכרז בגלל שהיתה ש 
הצעה אחת  .נהפו 0הו א  ,א היינו עושי כ , 0היינו  ...לאותו גור מציע  ,ולא מ
הנמנע שהיו מגישי תביעה  ,אני כמעט בטוח שזה היה קורה  .ולכ  ,ברגע שהיתה
הצעה אחת  ,אני יכול רק להגיד ל 0ש  2גו רמי קנו את ספר המכרז בלבד  .אחרי
שה נכחו לדעת שקיי סיכו גדול  ,שלא יצליחו להוציא את ההשקעה הגדולה
שנדרשה ש  .הרי ה מקבלי את המקו ברמת מעטפת  .ואת כולכ יודעי
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כמה משקיעי במקו כזה עד שפותחי אותו  .ואני כבר לא מדבר על סידור
המקו  ,הריהוט שבו  ,כל הלוגי סטיקה  .הכל הכל נמדד כא בסכומי ג דולי
מאוד  .ולשמחתי  ,דווקא גור רציני ניגש  .אני באמת חשבתי שכל הרשתות הגדולות
תיגשנה  ,אבל כנראה שה בדקו את זה וזה לא כל כ 0התאי לה  .בסופ ו של דב ר
ניגשה רשת מאוד מכובדת  ,וקקאו אי לה סניפי באזור פה  ,וה מצאו לנכו
שה רו צי להגיש פה  .אני לא מכיר את קקאו  ,פרט לזה שלמע הגילוי הנאות  ,אני
יכול לומר ל 0שמידי פע אני יושב בקקאו ברח ' רוטשילד .

מר סבו יעקב :

אז אתה ג לא יודע א ה רציניי .

מר דורו קרפ :

ואני רוצה להגיד ל 0שאני מאוד נהנה ש  ,ואני מזמי

מר סבו יעקב :

אבל את ה לא יודע א ה רציניי .

מר דורו קרפ :

ואז את תהיו מרוצי שלקרית אונו הגיע גור כל כ0

רציני  ,שמסוגל להפו 0את המקו הזה לשוקק חיי  .צרי 0לזכור שהמיקו הזה
הוא מיקו פנטסטי  ,כי הוא יושב ממש קרוב לכביש מכבית .

גב ' ארבל ליאת :

הוא כל כ 0פנטסטי  ,שרק רשת אח ת הגישה הצעה  .זו

פשוט התלהבות גורפת .

מר דורו קרפ :

אני שוב פע רוצה לומר ל0

מר יוסי נשרי :

למה לא ניגשת ?

גב ' ארבל ליאת :

יש לי עוד /כס /מהעירייה .
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מר דורו קרפ :

הסיבה שלא ניגשו רשתות נוספות  ,לפי דעתי  ,הסיבה

המרכזית היא ההשקעות הגדולות שנדרשו במקו הזה  .מדובר פה בהשקעות של
מאות אלפי  ,סכומי עצומי  ,וא /אחד לא יגיש הצעה הזאת לשנתיי  ,ולא ל 3
וג לא ל  . 4ה כנראה לקחו ב חשבו שבכל זאת יתחילו להרוויח מהשנה האחרונה
או לפניה  ,ולכ זה כדאי .

גב ' ארבל ליאת :

זה בסדר שיש תנאי של  10שני  .רק זה שסוגרי מכרז

ע מועמד אחד

מר דורו קרפ :

בסופו של דבר  ,אני אומר ל , 0ליאת  ,שאנחנו צריכי

להיות מרוצי .

מר יוסי נשרי :

אני מעמיד את זה להצבעה  .מי בעד לאשר ? ירי את

ידו ?

מר גדי לייכטר :

בעד  :ציזר  ,דורו קרפ  ,אלונה  ,ישראל  ,רו ונשרי .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?

מר גד י לייכטר :

נגד  :ליאת וסבו .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנע  :ג ' ורג ' י .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר מכרז חוזה שכירות מבנה לבית קפה ,
עירייה חברה לפיתוח ק " א קפה קקאו  ,רוטשילד  ,גוש  6370חלקה
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. 42
בעד ) ( 6

יוסי נשרי  ,איציק ציזר  ,דורו קרפ  ,אלונ ה בומגרט  ,ישראל גל ,
רו מלכה .

נגד ) ( 2

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

נמנע ) ( 1

איל ג ' ורגי ' .

מר ג ' ורג ' י איל :

סליחה  ,ראש העיר  ,אני חייב פשוט לזוז  ,משהו  ,עבודה .

אני חייב ללכת  ,אני מתנצל  .אבל אני יכול להשאיר פה את הקול שלי לטובת סעי/
?8

מר יוסי נשרי :

לא  .אתה יכול להישאר פה בסעי. 8 /

מר ג ' ורג ' י איל :

תודה .

מר יוסי נשרי :

זה היה חשוב .

סעי  : 5אישור צו העיריות  ,ביטול צו המועצות המקומיות  ,עבירות קנס וביטול
סעיפי העונשי בחוקי העזר הקיימי .

מר יוסי נשרי :

אני עובר לסעי . 5 /אני מביא להצבעה את אישור צו

העיריות  ,ביטול צו המועצות המקומיות עבירות קנס וביטול סעיפי העונשי בחוקי
העזר הקיימי  .יש למישהו משהו להעיר ?

מר סבו יעקב :

אני לא יודע על מה מדובר .

מר יוסי נשרי :

החומר צור /אליכ  .א לא קראת  ,אז
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עו " ד דניאלה גז :

צו העיריות  ,מה ?

מר גדי לייכטר :

כ  ,כ  ,צו העיריות .

עו " ד דניאלה גז :

אני אסביר  .צירפנו את החומר  ,בסדר  ,אבל אפשר .

מר סבו יעקב :

אבל לאלה מבינינו ששכחו מה שקראו .

עו " ד דניאלה גז :

וזו ג יוזמה שלנו  ,של המחלקה המשפטית  .בעיריית

קרית אונו נוהג היו צו המועצות המקומיות עבירות קנס  ,למרות ש עיריית קרית
אונו היא כבר שני רבות עירייה  .הוא עדיי תק . /אבל כדי שאנחנו נוכל להכניס
לתו 0צו המועצות המקומיות סעיפי חדשי בחוקי העזר  ,כפי שהמועצה הזאת
אישרה  ,למשל בנושא גללי כלבי וכו ' – אנחנו צריכי לתק אותו ולהפו 0אותו
מצו המועצות המקומיות לצו העיריות עבירות קנס  .וזה מה שאנחנו עושי היו .
על מנת שזה יעודכ  ,אנחנו ג צריכי לכלול הוראה של ביטול הוראות עונשיות
בתו 0חוקי העזר שייכללו בצו הזה  .כי מבחינה משפטית  ,אי אפשר לתת את
הקנסות האלה  ,א יש הוראה עונשית בתו 0חוק העזר  .שהיא הוראה שאומרת
שצרי 0להגיש תביעה בבית המשפט  ,ואז בית המשפט מוסמ 0לתת את העונש  .אז
לכ אנחנו עושי את זה .

מר סבו יעקב :

 ...שב כל חוק עזר  ...תקפות  ,ולא ההוראות הכלליות

שבצו המועצות המקומיות קנסות .

עו " ד דניאלה גז :

אז אנחנו מורידי את ה

מר סבו יעקב :

הבנתי .
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עו " ד דניאלה גז :

כיוו שב ית משפט בכל מקרה מוסמ 0לתת עונש  ,א

אנחנו רוצי להגיש כתב אישו  ,זה לפי חסד " פ  .אז מורידי את הוראות העונשי .
אז מצד אחד מעדכני את צו העיריות  ,מצד שני מורידי את ההוראות ...

מר יוסי נשרי :

מי בעד ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

פה אחד .

החלטה :

הוחלט פה א חד לאשר צו העיריות  ,ביטול צו המועצות המקומיות ,
עבירות קנס וביטול סעיפי העונשי בחוקי העזר הקיימי .

בעד

פה אחד .

גב ' ארבל ליאת :

זה שיעקב נאמ חתו  ,זה לא אומר שזה די תורה ,

נכו ?

מר יוסי נשרי :

תשאלי אותו .

סעי  : 6אישור חח " ד לשנת  2010ע " ס  7.5מיליו . .

מר יוסי נשרי :

סעי – 6 /אישור חח " ד לשנת  2010ע " ס  7.5מיליו . .

החומר צור . /יש למישהו הערות על העניי ? לא  .מי בעד ?

מר גדי לייכטר :

בעד  :ציזר  ,קרפ  ,אלונה  ,ישראל  ,רו ונשרי .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?
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מר גדי לייכטר :

נגד  :אי .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנעי  :ליאת וסבו .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר חח " ד לשנת  2010ע " ס  7.5מיליו . .

בעד ) ( 6

יוסי נשרי  ,איציק ציזר  ,דורו קרפ  ,אלונה בומגרט  ,ישראל גל ,
רו מלכה .

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 2

.7

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

אישור סגירת תב " רי בתו שנת . 2009

מר יוסי נשרי :

סעי – 7 /אישור סגירת תב " רי בתו שנת  , 2009עפ " י

פירוט שצור . /יש למישהו הערות  ,שאלות ? מי בעד ?

מר גדי לייכטר :

בעד  :ציזר  ,ארבל  ,קרפ  ,אלונה  ,ישראל  ,רו ונשרי .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

נגד  :אי .

מר יוסי נשר י :

מי נמנע ?
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מר גדי לייכטר :

סבו .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר סגירת תב " רי בתו שנת . 2009

בעד ) ( 7

יוסי נשרי  ,איציק ציזר  ,ליאת ארבל  ,דורו קרפ  ,אלונה בומגרט ,
ישראל גל  ,רו מלכה .

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 1

.8

יעקב סבו .

אישור נסיעת של סגני ראש העיר  ,איצי ק ציזר  ,ישראל גל ועוב ד
ברשות  ,ע משלחת תלמידי תיכו לפולי  2010והשתתפות הרשות
בהוצאות המסע ) כ  ( . 5,600פלוס הוצאות אש " ל עפ " י החוק לכל אחד .

מר יוסי נשרי :

סעי – 8 /אישור נסיעת של סגני ראש העיר איציק

ציזר  ,ישראל גל ועובד ברשות שטר נקבע  ,ע משלחת תלמידי ת יכו לפולי ,
לנסיעה  , 2010בהשתתפות הרשות בהוצאות המסע בס . 5,600 0פלוס הוצאות
אש " ל עפ " י החוק לכל אחד  .לפני שנצביע על הסעי , /רק להגיד לכ שאנחנו
בתקציב שנאשר אותו בקרוב  ,אנחנו ג נעביר לתיכו עזרה לטובת התלמידי ,
שיד אינה משגת בנושא של נסיעה  ,כי אנחנו רוצי  לעודד את התלמידי כמה
שיותר שייסעו  .שנה שעברה היתה משלחת גדולה  ,ואני כבר יודע שהרבה מאוד
הורי רוצי להירש  ,כ  . 50הורי כבר נרשמו למסע  ,מה שאומר שבאמת המסע
של שנה שעברה  ,ע המשלחת של ההורי כנראה מעבירי להורי הנוספי ,
ויבורכו כל אלה שנוסעי  .מי בעד הס עי ? /ירי את ידו .

מר סבו יעקב :

אפשר להעיר לפני ההצבעה בבקשה ? רק לנצל את זכותי

לומר משהו .
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מר יוסי נשרי :

כ .

מר סבו יעקב :

תוד ה רבה  .בפע הקודמת כשעלה הנושא של נסיעות

לחו " ל  ,אני לא זוכר א זה היה בפע שבה המועצה התבקשה לאשר את נסיעתו של
ראש העיר ושל מנהלת מחלקת החינו 0שלו לפולי  ,או שזה היה בנסיעה שנסעו
לאחת מהערי בגרמניה של ראש העיר  .אבל אני אז קראתי לתופעה הזאת ' נשרי
טורס '  .צר לי לומר שאני פשוט רואה שאני לא מתבדה  ,נשרי טורס  .מדוע אני אומר
את זה ? – ניסית להרגיל אותנו  ,כמו סוס שמביאי אותו ליבוס  ,שצ רי 0כל שנה
לאשר נסיעה של אחד מ  ...ללוות את משלחת ההורי  .מה  ,ההורי לא יודעי
להסתדר לבד ? התלמידי יש לה הורי  ,ומנהל בית ספר  ,אני יכול להבי  .פע
אחת ראש העירייה אמר ' אני חושב שזה ראוי שאני כראש העירייה  ,אני אלווה פע
אחת ואני את את הסמל הממלכתי '  .אני ח שבתי שזה לא נכו  ...עכשיו אני רואה
שאנחנו נכנסי לשגרת נוהל  .אני כבר צופה את העתיד  ,אני כבר אומר לכ  .קוד
כל  ,אני לא מבי למה זה  . 2זה נוח  ,לקח אות זוגות זוגות  ,הכניס אות לתיבה .
אז למה  ? 2ה לא יכולי להסתדר  ? 1למה  ? 2אחד יודע לקרוא ואחד יודע לכתוב ?
ניח א  .אבל אני כבר רואה בדיוק את התופעה  .בנסיעה הבאה לפולי יעלה כוכבי
לקברי אבות  ,ובנסיעה אחרי זה תעלה הדוברת של ראש העירייה לקברי אבותיה ,
וג מלכה  ,כול ינצלו את הזכות לנסוע .

מר יוסי נשרי :

צר לי להפריע ל , 0כי הנושא הזה של פולי והנושא של

השואה  ,אתה עושה מ מנו דמגוגיה כמו שאתה עושה מכל נושא דמגוגיה  .ויותר טוב
היה ל 0שלא היית מתבטא בכלל  ,כי אתה חוזר על המנטרות של 0השכ והערב .
אי ל 0שו דבר לחדש לנו  ,ראשו טורס  ,יוסי טורס  ,נשרי טורס  .לא רלוונטי
לעניי .

מר סבו יעקב :

ראשו טורס ייכנס לכלא  ,תיזהר שלא נשרי טור ס .
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מר יוסי נשרי :

תיזהר ל 0אתה בלשונ . 0לכ  ,תפסיק לעשות דמגוגיה

מנושאי כאלה  .עדי /ל 0להתעסק בנושאי האלה  ,יותר טוב ל. 0

מר סבו יעקב :

אני יכול לסיי את דבריי ברשות , 0במסגרת הזמ

המוקצב לי כנבחר ציבור ? לכ אני חושב שהבקשה הזאת היא לא ראויה  .לא ראוי
להפו  0את הנסיעה הזאת של נבחרי ציבור לשגרה כואבת  ,למסעות לפולי  ,ולהפו0
את זה סחר מכר פוליטי שבו ראש העירייה  ,ואני משתמש בביטוי חרי , /נות שוחד
פוליטי לסגניו  ,כדי להשיג את תמיכת .

מר יוסי נשרי :

טוב שזה נרש בפרוטוקול

מר סבו יעקב :

בפרוטוקול .

מר יוסי נשרי :

ואתה תשמע על זה .

מר סבו יעקב :

מאה אחוז  .שוחד פוליטי  ,ככה אני קורא לזה .

מר יוסי נשרי :

שוחד פוליטי  ,מאה אחוז  .בזה סיימת  .מי בעד הסעי? /

מר סבו יעקב :

אני לא סיימתי  ,אדוני ראש העיר  .לא סיימתי .

מר יוסי נשרי :

אתה סיימת .

מר סבו יעקב :

לא סיימתי .

מר יוסי נשרי :

לא  ,אתה סיימת .
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מר סבו יעקב :

מי אמר ?

מר יוסי נשרי :

ככה  ,אני קבעתי  .נגמר ל 0הזמ .

מר סבו יעקב :

לא נגמר לי הזמ  10 ... .דקות .

מר יוסי נשרי :

לא  ,אי ל 10 0דקות  ,יש ל 5 0דקות וה עברו  .ודיברת

דקה אחת יותר מידי .

מר סבו יעקב :

הביקור ת שלי לא נעימה ל? 0

מר יוסי נשרי :

שמעתי אות. 0

מר סבו יעקב :

הביקורת לא נעימה ל? 0

מר יוסי נשרי :

את ההשמצות של , 0שמעת מה שאמרתי ל ? 0את

ההשמצות של 0תשאיר בבית של. 0

מר סבו יעקב :

הביקורת לא נעימה ל , 0אדוני ראש העיר ?

מר יוסי נשרי :

יש מישהו שרוצה להג יב לו ? כ  ,ציזר  .הוא סיי .

מר סבו יעקב :

אני לא סיימתי .

מר יוסי נשרי :

אתה סיימת  .מבחינתי סיימת .

מר סבו יעקב :

א אדוני לא נות לי זכות דיבור
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מר יוסי נשרי :

מבחינתי סיימת .

מר סבו יעקב :

למה ?

מר יוסי נשרי :

שמעת ? מבחינתי סיימת  .לא מוצא ח בעיני , 0אתה יכול

לצאת החוצה .

מר סבו יעקב :

ג אתה .

מר יוסי נשרי :

כשנסיי את הישיבה  ,אני אצא  .אתה יכול לצאת לפניי .

מר סבו יעקב :

אתה יכול לצאת החוצה באותה מידה שאתה מבקש ממני

לצאת .

מר איציק ציזר :

קוד כל  ,בשמ 0סבו אני מתבייש על מה שאמרת .

המילי שאמרת  ,ו במיוחד לאנשי שהולכי לנסוע הפע לפולי  .בתור אחד
שביקש  . 13,000להוביל איזו ועדת איכות סביבה  ,ובתור אחד שחבר סיעתו נסע
לאיזו נסיעת כדורגל לפני כמה שני  ,שאז לא שמעתי את קול 0מצביע נגד ,
להזכיר 0נסיעה של שי דבורה לאיזה מבצע כדורגל בדרו אפריקה הלטינית – לא
שמעתי את סיעת שינוי קמה על הרגליי  ,וג לא אות 0מציי) באותה נסיעה  .אבל
כשנוח ל – 0אתה שקט  ,וכשלא נוח ל – 0אתה יודע לדבר  .הנסיעה לפולי היא לא
בדיוק צ ' ופר  ,ובטח לא צ ' ופר פוליטי  ,ובטח לא אתנ פוליטי  .והדבר האחרו שאני
צרי 0זו נסיעה לפולי .

מר סבו יעקב :

תו ותר עליה .
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מר איציק ציזר :

אני הקשבתי בקשב רב  .ועצוב לי לשמוע אות 0מתבטא ,

אבל בתור אחד מתוסכל שלא עושה שו דבר  ,בא לאיזו פגישה פע בחודש במקרה
במועצה וצרי 0שיראו אות 0ויזכרו אות , 0ושהכתבי יכתבו – אז זה נחמד  .א
אתה תש קיע את מה שאנשי אחרי משקיעי – לפחו ת תהיה ל 0זכות לדבר על
זה .

מר סבו יעקב :

זאת התמורה ? ...

מר איציק ציזר :

אתה מוכ לשתוק ? כי כשאתה דיברת  ,אני לא הפרעתי

ל , 0נכו ? הרי אתה כל הזמ אומר ליוסי ' אל תפריעו לי לדבר ' ,אבל אתה מפריע לי
לדבר  .אתה מפריע לי עכשיו לדבר  ,אני לא רוצה שתתפר) .

מר סבו יעקב :

זאת התמורה של? 0

מר איציק ציזר :

אני לא רוצה שתתפר) .

מר סבו יעקב :

זאת התמורה של? 0

מר יוסי נשרי :

אתה מפריע  .אתה תיכ /תצא החוצה .

מר איציק ציזר :

את התמורה שלי רואי התושבי יו יו בעשייה שלי

בהתנדבות .

מר סבו יעקב :

בשביתות .

מר איציק ציז ר :

את האי תמורה של , 0שאתה לא עושה כלו  ,ג את זה

רואי  .אז תשב בלול של , 0תציי) כמה שאתה רוצה .
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מר סבו יעקב :

א ני מבקש לא להשתמש בביטוי ...

מר איציק ציזר :

אמרתי לול .

מר סבו יעקב :

לול זה תרנגולות .

מר איציק ציזר :

אתה דיברת על שלבי .

מר יוסי נשרי :

אתה מדבר  ,לצערנו  ,בסגנו כזה .

מר איציק ציזר :

אתה כל הזמ אומר .

מר סבו יעקב :

מתי דיברתי על ...

מר איציק ציזר :

תסתכל בפרוטוקולי  .על כל המריונטות .

מר סבו יעקב :

מריונטות כ  ,אבל לול ?

מר איציק ציזר :

אל תדבר על לשו  ,כי הלשו של... 0

מר סבו יעקב :

לול ...

מר איציק ציזר :

אתה מפריע לי לדבר  .אתה עדיי מפריע לי לדבר  .עדיי

אי ל 0תרבות שיח לשמוע את הצד השני  .אי 0אמרת ? אפשר להעביר עלי 0ביקורת ,
אז תשתוק ותקשיב  .א ביקשת שיוסי ישמע את הביקורת של , 0תשתוק  ,תשמע את
הביקורת שלי  .תרצה אחרי זה  ,תגיב  .כשתהיה ל 0את הזכות להגיד בכלל על נסיעה
50

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 14/09

של מישהו  ,תתחיל לעשות משהו  .תתחיל לעשות משהו  .אתה יושב באופוזיציה ,
אתה לא בא לוועדות  ,אתה לא מזיז שו דבר  ,כלו  .אתה רק אוכל בישיבות ולא
עושה כלו  .אתה נהנה מזה  ,וזה בסדר גמור  .אני ג שמח שאתה שמח  .אבל
להוביל משלחת של  250ת למידי ע  50הורי  ,כששנה שעברה עשינו את זה בפע
הראשונה רק  17הורי  ,שאחרי שכינסו את כל ה  300שלשו  ,ורק אמרו לה
לבוא להירש  55 ,הורי נוהרי  ,אני צרי 0להגיד תודה לעירייה שהתחילה במיז
שאתה אפילו לא חשבת עליו  .אז א אתה חושב שלקחת  5ימי חופש מהעבודה שלי
ולא לקבל עליה תשלו  ,זה פרס לצאת לפולי – אז אתה כנראה ג לא מבי
בכס. /

מר דורו קרפ :

אני רוצה דווקא להג על זכותו של יעקב סבו לומר את

אשר על ליבו  .אני לא חושב שאנחנו צריכי כל כ 0לתקו /אותו על מה שהוא
אומר  ,וג א הוא מדבר דברי שאינ דברי טע  ,זו זכו תו המלאה  .ואני לא
חושב שאנחנו צריכי למנוע ממנו לומר את הדברי  .לגופו של עניי  ,אני חושב
יעקב שהנסיעה לפולי בפני עצמה זה נושא חשוב ביותר  .אני רואה ג שהנסיעה של
ראש העיר בשנה שעברה  ,שאז נסעו כ  17עד כמה שאני יודע  ,מבוגרי  ,השנה גרפה
 55איש שמבקשי לנסוע ו להצטר /לסיור הזה  .אני לא קורא לו טיול  ,כי זה לא
טיול בשו אופ  .ואני אומר ל 0כמי שהיה ש במקומות הללו  .אני חושב שיש לזה
חשיבות שנבחרי הציבור מצטרפי למסע כזה של  250איש  .את לא יודעי מה זה
 250איש  ,זה המו אנשי  .ועצ העובדה שנמצאי ש אנשי שה באי מתוכ נו ,
הוא בהחלט דבר שהוא ראוי  ,וצרי 0בהחלט לעודד אותו  .אני רוצה כמה מילי
דווקא לשבחו של איציק ציזר שמצטר /הפע  .איציק משקיע ממיטב זמנו בנושא
הזה של עיריית קרית אונו וקרית אונו  .ואני חושב שלא קורה שו דבר א האיש
נוסע למסע כזה לפולי  .להיפ , 0אני ג הייתי מצי ע הצעה  ,אדוני ראש העיר  ,לצר/
את חבר האופוזיציה מר יעקב סבו למשלחת הזאת כנוסע נוס , /והוא בהחלט יביא
כבוד
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מר יוסי נשרי :

אחרי שהוא ילמד את היסטורית ע ישראל ומה קרה

ש  ,אז אולי נשקול את העניי .

מר דורו קרפ :

אני חושב שהוא אחד האנשי המוכשרי ביותר

שנמצא י פה בחדר  ,אני אישית אוהב אותו  .ואני חושב שהדברי שהוא אומר
לפעמי  ,את יודעי מה  ,זה לא אסו  .ככל שאת או אנחנו תוקפי אותו – יש
חשיבות יתר לדברי שהוא אומר ג א ה לא נשמעי  .אבל ככל שאנחנו נמעט
לתקו /אותו ונית לו לדבר כמה שהוא רוצה על הדברי האלה  ,אז הוא לבד יבי
שאי טע בדברי האלה  .ואני חוזר להצעה  ,לקחת ולהציע ליעקב להצטר/
למשלחת הזאת  ,כדי שג הוא יהיה בפולי .

מר איציק ציזר :

דורו  ,בתנאי שהוא בחדר של ישראל גל .

) מדברי ביחד (
מר דורו קרפ :

אני רק רוצה לומר עוד מילה לכל החברי שמתבדחי ,

שא אני יוצא לחו " ל ויעקב היה יחד איתי ואפילו באותו חדר  ,הייתי מאוד
מאושר .

מר יוסי נשרי :

ניקח את זה בחשבו  .דורו  ,כל הכבוד ל . 0מי בעד לאשר

את הסעי ? /ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

בעד  :ציזר  ,דורו  ,אלונה  ,ישראל  ,רו ונשרי .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ?

מר גדי לייכ טר :

נגד  :סבו וארבל .
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החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר נסיעת של סגני ראש העיר  ,איציק ציזר ,
ישראל גל ועובד ברשות  ,ע משלחת תלמידי תיכו לפולי 2010
והשתתפות הרשות בהוצאות המסע ) כ  ( . 5,600פלוס הוצאות אש " ל
עפ " י החוק לכל אחד .

בעד ) ( 6

יוסי נשרי  ,איציק ציזר  ,דו רו קרפ  ,אלונה בומגרט  ,ישראל גל ,
רו מלכה .

נגד ) ( 2

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

נמנע ) ( 0

מר יוסי נשרי :

תודה רבה .

_______________
יוסי נשרי
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ " ל העירייה

53

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 14/09

קוב 0החלטות
סעי  : 3אישור מועצת העיר לחוז ה חכירה עירייה סוכנות יהודית  ,גוש 6497
חלקה  ) 286מעו בני ברית (.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר חוזה חכירה עירייה סוכנות יהודית  ,גוש
 6497חלקה  ) 286מעו בני ברית (.

בעד ) ( 10

יוסי נשרי  ,איציק ציזר  ,איל ג ' ורג ' י  ,שי דבורה  ,ליאת ארבל ,
יעקב סבו  ,דורו קרפ  ,ישראל גל  ,רו מלכה  ,אלונה בומגרט .

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 0

סעי  : 4אישור מועצת העיר למכרז חוזה שכירות מבנה לבית קפה  ,עירייה
חברה לפיתוח ק " א קפה קקאו  ,רוטשילד  ,גוש  6370חלקה . 42

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר מכרז חוזה שכירות מבנה לבית קפה ,
עירייה חברה לפי תוח ק " א קפה קקאו  ,רוטשילד  ,גוש  6370חלקה
. 42

בעד ) ( 6

יוסי נשרי  ,איציק ציזר  ,דורו קרפ  ,אלונה בומגרט  ,ישראל גל ,
רו מלכה .

נגד ) ( 2

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

נמנע ) ( 1

איל ג ' ורגי ' .

סעי  : 5אישור צו העיריות  ,ביטול צו המועצות המקומיות  ,עבירות קנס וב יטול
סעיפי העונשי בחוקי העזר הקיימי .

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר צו העיריות  ,ביטול צו המועצות המקומיות ,
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עבירות קנס וביטול סעיפי העונשי בחוקי העזר הקיימי .
בעד

פה אחד .

סעי  : 6אישור חח " ד לשנת  2010ע " ס  7.5מיליו . .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר חח " ד ל שנת  2010ע " ס  7.5מיליו . .

בעד ) ( 6

יוסי נשרי  ,איציק ציזר  ,דורו קרפ  ,אלונה בומגרט  ,ישראל גל ,
רו מלכה .

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 2

.7

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

אישור סגירת תב " רי בתו שנת . 2009

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר סגירת תב " רי בתו שנת . 2009

בעד ) ( 7

יוסי נשרי  ,איציק ציזר  ,ליאת ארבל  ,דורו קרפ  ,אלונה בומגרט ,
ישראל גל  ,רו מלכה .

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 1

.8

יעקב סבו .

אישור נסיעת של סגני ראש העיר  ,איציק ציזר  ,ישראל גל ועוב ד
ברשות  ,ע משלחת תלמידי תיכו לפולי  2010והשתתפות הרשות
בהוצאות המסע ) כ  ( . 5,600פלוס הוצאות אש " ל עפ " י החוק לכל אחד .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר נסיעת של סגני ראש העיר  ,איציק ציזר ,
ישראל גל ועובד ברשות  ,ע משלחת תלמידי תיכו לפולי 2010
והשתתפות הרשות בהוצאות המסע ) כ  ( . 5,600פלוס הוצאות אש " ל
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עפ " י החוק לכל אחד .
בעד ) ( 6

יוסי נשרי  ,איציק ציזר  ,דורו קרפ  ,אלונה בומגרט  ,ישראל גל ,
רו מלכה .

נגד ) ( 2

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

נמנע ) ( 0

_______________
יוסי נשרי
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ " ל העירייה
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