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 :סריםח

 עפרה רוסמן 

 מרינה רחמימוב

 ושנה עדי ש

     

 על סדר היום:

לסדר   .1 דף  הצעה  בקריותהאינטרנט    רואת  הפייסבוקשיוך  למחלקת    הורים 

 . מוצקין הדוברות של עיריית קרית 

ציפייתו   .2 המלמדות  התבטאויות  להסביר  העיר  ראש  סגן  חיוב  לסדר  הצעה 

 .תיד הקרובבעלהתמנות לראש עיר בפועל   

 הזנחה בחי פארק.הצעה לסדר  .3

 .תר תופעת תנועת רכבים מהירים ורועשים בלילולסד הצעה .4

 

 פ ר ו ט ו ק ו ל

 

 אז אנחנו עוברים לישיבה שלא מן המנין. י. גסר:

ה  נושאים כל כך חשובים שכל מה שהי  4ישיבה שלא מן המנין שיש בה   :'י. מרקוביץ

 ל הכספים.  שישים, כקודם בטל ב

 אתה צודק.  ע:"ח. צורי, רה

נוש :'י. מרקוביץ חשובזה  האלה,  ההתעסקויות    א  רבשטויות  מאוד  זה  אני  פה  ציני. 

 היות פחות רציניים,  ש מכולם ל קמב

 לא רק זה, השקרים האלה.   ע:"ח. צורי, רה

היא  אני   :'י. מרקוביץ איך  רוסמן?  עופרה  איפה  לשאול  רוצה  להרק  איך  ?  צביעתדע 

 ?  ה, להרים את היד מפהצביעך ליא יך, אתה משדר להמצביעה מהבית? א 

 וגיה הבאנו לפה? אתה רואה מה זה, ראית איזה טכנול י. ענבר:

 טוב יאללה.   אדיר, אדיר, אדיר. .משהו :'י. מרקוביץ

 

 למחלקת הדוברות של   הורים בקריותעה לסדר שיוך דף הפייסבוק ואתר האינטרנט הצ
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 עיריית קרית מוצקין

ואת י. גסר: הפייסבוק  דף  שיוך  היום.  סדר  בקריות ריהוהאינטרנט    רעל    ם 

   קין.מוצ למחלקת הדוברות של עיריית קרית

, לא קשור  אני מבקש להוריד את ההצעה הזאת מסדר היום. לא רלוונטי ע. שטרנברג:

לחלוטין  , לעירייה פרטי  להוריד את ההצעה הזאת  זה אתר  אני מבקש   .

 מסדר היום. 

 יש לך נימוק אבל?  צ. אבישר:

 כן. אתר פרטי,   ע. שטרנברג:

 ביחד(  )מדברים

 אצלכם?  טוב, מי י. גסר:

 העלה את ההצעה לסדר, אתה? נו דבר, מי  ע:"ח. צורי, רה

 בבקשה.  י. גסר:

מיקרופו י. ענבר: לקבל  יכול  רבה  ן?אני  העיר    2014בשנת    תודה  ראש  בהנחיית 

 . הורים בקריותנט הוקם דף פייסבוק ואתר אינר

 שקרן. ע:"ח. צורי, רה

 לא שקרן.   י. ענבר:

 שקרן. ע:"רה ח. צורי,

 הכל ממוסמך.   י. ענבר:

 רמאי.  שקרן. ע:"רהח. צורי, 

 גם האתר וגם הפייסבוק,  י. ענבר:

 ורמאי.  שקרן ע:"ח. צורי, רה

 ,  אינטרנטיים של העיריה, הקמתם ותפעולם  זה נכסים י. ענבר:

 יותר מתאים לתת את זה לציקי,   ע:"ח. צורי, רה

 ם, לאורך כל שנות פעילות י. ענבר:

 אתה עד עכשיו התגלית כסתם מטומטם.   ע:"רה ורי,ח. צ

 בזמן,  עירייהע"י עובדי  בוצעה  י. ענבר:

 זה.  ריא את הוא שקרן, אז תן לו להק ע:"ח. צורי, רה

 אם יש אסמכתאות אתה יכול להציג את זה.   א. רוטמן: 
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 בזמן,   י. ענבר:

 אתה מפריע לו?  אבל למה   צ. אבישר:

 אסמכתאות? את ה למה אתה לא מביא  א. רוטמן: 

 אתה מפריע לו?   אתה יו"ר הישיבה, למה צ. אבישר:

 א. תראה לי את האסמכתכתאות, תוציא עכשיו את האסמ א. רוטמן: 

 למה אתה מפריע לו? אדוני,   צ. אבישר:

 וקשה,   כי הוא משקר ע:"ח. צורי, רה

 אני יכול לסיים? י. ענבר:

 למה אתה מפריע לו?   צ. אבישר:

 ?ל לסייםאני יכו י. ענבר:

את השקר ממך. אתה השקרן בדרך כלל,    וא לקחלמה ה   לא יודעכי אני   ע:"ח. צורי, רה

 עכשיו?   אז למה הוא ישקר 

 אני אמתין.   י. ענבר:

 אתה מוכן לא להפריע לו?  צ. אבישר:

 אני יכול להמשיך?  י. ענבר:

 תמשיך.   ע:"ח. צורי, רה

 יופי. בר:י. ענ

 שלך.  תמשיך עם השקרים ע:". צורי, רהח

כמו   י. ענבר: והעשיאז  התפעול  העיריה  בוה  י שאמרתי  עובדי  ע"י  זמן  צעה  בעת 

  , עירייהץ מרכזי להפצת הודעות  , תוך שהם מהווים ערו בעירייהעבודתם  

מצלמפ סרטוני  של  בלעדי  חלוקרסום  העירוני,  מהמוקד  אבטחה  ת  ות 

תאגיד ע"י  מסובסדים  ואף  מוזלים  ושירותים  עירוניתשורות  כגון ים    ים 

,  העירוני  ולתיאטרון  , לחי פארקכניסה לספורטלי, הכל ממוסמך  כרטיסי

   . בעירייהבזמן עבודתם  עירייה"י עובדי כל זאת ע

ההחלטה  ארנונה  הצעת  בתשלומי  שמקורם  רבים  ציבור  וכספי  הואיל   :

בהקמתו   שהושקעו  עירוניים  לתאגידים  ובתשלומים  מוצקין  תושבי  של 

אתר  ובתח של  בקריו זוקתו  העיריההורים  על  רישומו    ת  את  להסדיר 

 ,כנכס
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 פייסבוק? דף כמה כסף עולה להחזיק אתר  :'ץי. מרקובי

 , בבעלות העיריה השייך י. ענבר:

 דף פייסבוק? עולה להחזיק  גאון, גאון מחשבים, כמה כסף :'י. מרקוביץ

 להעברת תפעולו ליד העיריה. למחלקת הדוברות של העיריה ולפעול   י. ענבר:

 זה ששלח אותך.  כמו  שרלטןו אתה שקרן שקרן. :'י. מרקוביץ

 שייך, למי זה  י. ענבר:

 ?  כמה כסף עולה להחזיק דף פייסבוק :'י. מרקוביץ

 לא,  ,לא י. ענבר:

   .עירייהאתה דיברת על זה הוצאת כספי  ,עירייהכמה כסף? כספי  :'י. מרקוביץ

 , ים בזהמשאבים מושקעאתה יודע כמה  י. ענבר:

 גרוש וחצי.  כמה עולה להחזיק דף פייסבוק?  זא :'י. מרקוביץ

  תפעלים את זה.כמה אנשים שמ  נבר:ע י.

 .  שטויות. אתה שקרן ת אתה מדבר.טויוש :'י. מרקוביץ

 אני משלם את זה מהכיס.   י. ענבר:

 אתה שקרן,  :'י. מרקוביץ

 גם אתה משלם את זה מהכיס. י. ענבר:

 תך.  ששלח או שרלטן בדיוק כמו זה ו :'י. מרקוביץ

 ן,נת כל הלילה להגיד שקרהתאמ י. ענבר:

 סליחה, הצעה לסדר היום. אני התפרצתי. א, לא. לא, לא, לא, ל :'רקוביץמ י.

 יריב, סיימת?  טוב. בוא   י. גסר:

 כן.  י. ענבר:

 סיים, אוקי. מי בעד להוריד מסדר היום? י. גסר:

זה אתר יות.  בתמצית באמת   ע. שטרנברג: הזה  האתר  פרטי. אם האתר    בתמציתיות. 

 מפריע את מנוחתכם,  באמת מטריד וכל כך הזה, יריב, 

 לא מפריע בכלל.   צ. אבישר:

רק   י. ענבר: הוא  לא מטריד,  עהוא  ע"י  העיריהנעשה  ובזמן שהם מקבלים    ובדי 

 . מהעירייהשכר 

 האתר הוא פרטי,   ע. שטרנברג:
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 עוד שנתיים הוא יהיה בבעלות העיריה.  צ. אבישר:

 לא יודע,  ע. שטרנברג:

   היום, אז בעוד שנתיים.לא  צ. אבישר:

פרטי.   ע. שטרנברג: הוא  בההאתר  טענתם  שאתם  סוגיות  אילו  פרטי.  עוד  האתר  ם 

למות אבטחה ממוקד עירוני נדון  רטוני מצ, הסיפור של הס2018במהלך  

 , גם בפני מבקר העיריה, גם בפני מבקר המדינה

 ונעשה שימוש.  צ. אבישר:

וש נמ  ולא ע. שטרנברג: וחצי דבר. אין שום חיבור של האתר  דף הפייסבוק  ל  צא דבר 

לא   לא    ,לעירייההזה  לתיאטרון,  לא  המתנ"סים,  לרשת  אחד  לא  לאף 

 זהו. ר. אח

 ש העיר הכתיב לך.  מה שראאני מבין שאתה מקריא את   צ. אבישר:

 י, שאני בדקת לא. אני מקריא את מה ע. שטרנברג:

 דך?  שלי  ומה עם הגאון :'י. מרקוביץ

 )מדברים ביחד( 

 ר היום?  מי בעד להוריד מסד י. גסר:

 ודה שאנשים מקבלים שכר., האתר מתופעל בשעות העבציקי י. ענבר:

 מי בעד להוריד מסדר היום?   י. גסר:

 למה סגרו?  צ. אבישר:

 אבל הצבעה עכשיו, מה זה קשור? י. גסר:

 לא סיימנו לדבר.  לדבר, מה קרה? יימנו סלא  א. צורף:

 להוריד מסדר היום? מי נגד?   מי בעד סר:י. ג

 מנהל את הישיבה?  אתהעדיין.  אבל א סיימנו לדבר ל ף:א. צור

 ותו, הוא אמר שהוא סיים. אני שאלתי א  י. גסר:

 בל יש עוד חבר מועצה שרוצה לדבר. א א. צורף:

 אף אחד לא רצה לדבר.   י. גסר:

 תעלה הצעה לסדר.  :'י. מרקוביץ

 

 להתמנות  יר התבטאויות המלמדות ציפייתוגן ראש העיר להסבהצעה לסדר חיוב ס. 2
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 תיד הקרובבעלראש עיר בפועל 

 . 2סעיף  י. גסר:

לה   2סעיף   :'י. מרקוביץ מבקש  היום.  אני  מסדר  להסיר  סיר  מבקש  ההצעה  אני  את 

 מסדר היום. 

ר  2סעיף   י. גסר: סגן  המלמחיוב  התבטאויות  להסביר  העיר  ציפייתאש  ו  דות 

 בבקשה.   תיד הקרוב.עש עיר בפועל ב להתמנות לרא

 עיר הזה? הסגן ראש רגע, מי זה  :'י. מרקוביץ

 לא אתה.   א. צורף:

 לא בונים עליך.  צ. אבישר:

אתה רצית להיות, אבל לא יצא. לא נורא. לפני כמה חודשים שהתחילו   א. צורף:

שמועות שעדי אמור להגיע לעיר כדי להתמנות לסגן וממלא מקום ראש  

אנ  שלחהעיר  שאלה  י  ללעירייהתי  טועה  לא  אני  אם  י  וביקשתיריב,  , 

יות סגן ראש  סם ההסכם שבבסיס ההגעה של עדי והמינוי שלו להשיתפר

 העיר ונאמר לי שאין שום הסכם. 

קיים  שעדי  שיחות  של  תמלולים  הגיעו  ואני  לאחרונה  יודע,  מי    לא  עם 

, כוונה  אחד  ;שעם יועצים שלו, ומהם עולים שני דברים  יכול להיות אגב,  

בעתי יותר,  להעסיק  קרוב  הקרוב,  אני  ד  פחות,  יודעקרוב  שם לא  אין   ,

מבין   אני  ככה  העיריה.  במימון  מהם  אחד  לפחות  יועצים  מדויק,  מועד 

ההקלטה של  כמובן  להכוונה  ,  מהתמלולים  פוליטי  ייעוץ  ייעוץ  ולא 

חלילה ל  מקצועי  מבקש  אני  הזה  הסעיף  לגבי  העיריה.  במימון  קבל  וזה 

 המשפטי האם זה חוקי. זה אחד.  היועץ ת בת תשוא

שעדי    יותר  המעניינים  אולי  המעניינים,  הדברים  אחד  עוד  השני,  הדבר 

אומר בתמלול הזה, בשיחה הזאת, אני מצטט: בשנה האחרונה, כלומר  

מורכבות   לא  הנסיבות  אם  העיר,  מועצת  של  לקדנציה  האחרונה  השנה 

ראש  הוא,   כאן, כלומר  יושב  שלא  צרי  העיר  חיים  את  הוא  לי  לתת  ך 

 אחרונה ראש עיר מכהן. המפתחות ואני בשנה ה 

ואם אני ראש עיר מכהן אני בונה את הרשימה. בשניה שהוא מאבד את   

אות  מקומו מענין  לא  רגע,  באותו  סיים  כל  הוא  שלו,  הקבוצה  כל  י 
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 חיים.  ה שלו, של פלילימה  , אני לא חלקהסובבים אותו

המש  מהיועץ  גם  מבקש  העיר,אני  ראש  מסגן  וגם  שטרנברג,    פטי  עדי 

א הלהסביר  האם  הזה  הציטוט  חוקית  הס  וא  יש  יש כםוהאם  האם   ,

עביר לו בשנה  הסכם בבסיס המינוי שלו שבמסגרתו ראש העיר אמור לה

יוכל   שהוא  כדי  המפתחות  את  ראש  האחרונה  להיות  האחרונה  בשנה 

 העיר ולאחר מכן לבנות את הרשימה ולהיפטר מהפליליה. 

   ממנו? חדים?ד? ממה אתם מפה מפחמה אתתגיד לי ממי אתה מפחד? מ  ע:"ח. צורי, רה

 הציבור בחר בך.   א. צורף:

 ממה אתם מפחדים.  תגידו לי ע:"ח. צורי, רה

 הציבור בחר בך.  א. צורף:

 שווה כלום,    אם הוא כלום ואם הוא לא ע:"ח. צורי, רה

 אנחנו לא אמרנו את זה.  צ. אבישר:

חזק  גדוליםואתם   ע:"רהח. צורי,  אתואתם  ממה  מפחדיםים,  לבם  הולכים  אתם  תי  ? 

 תסבירו לי. פחדים? ממה אתם ממשפט, אתם מייללים כל הזמן, 

 , לךאני אגיד בוא  צ. אבישר:

 כולו בן אדם.  ע:"ח. צורי, רה

 הנה אני אסביר לך.   צ. אבישר:

   כמוך. לא שקרןנאיבי, הוא הדבר היחיד שיש בו שהוא  ע:"ח. צורי, רה

 אוקי.   צ. אבישר:

 יתו. א מבין מה אתם כל היום מתעסקים א ני לאז א ע:"ח. צורי, רה

 בוא אני אסביר לך.  צ. אבישר:

 למה איתו?   תתעסקו איתי, ע:"ח. צורי, רה

 בבקשה, בוא אני אסביר לך.   צ. אבישר:

בני   ע:"ח. צורי, רה לךמשפחה  הגם  יעזרו  לא  שלך  אני  השוטרים  לי.  תאמין    ה וומק , 

בהםאתה  ש תפגע  שאלהלא  אותך  שואל  אני  אבל  אתה  .  תצחק,  מה   ,

מה זה    בין? ואל אותך מה אתה רוצה מהבחור? אני יכול להאני ש תצחק,  

, כל מה שהוא אמר אני  ושאני  גרוש  ענין שלך? הוא אמר שאני לא שווה

 יג אותך הבחור? . מה מדאמקבל ממנו הכלמכיל ו 
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 הם מפחדים. :'י. מרקוביץ

 ממה אתה מודאג? אני רוצה להבין.  ע:", רהח. צורי

 , אני אענה לך. בוא אני אענה לך. בוא, תן לי לדבר ישר:צ. אב

 אני שומע, מה אכפת לך? לא רוצה לשמוע מה הוא אמר.  ע:"ח. צורי, רה

 אני אענה לך.  צ. אבישר:

 לא רוצה לשמוע מה הוא אמר.   אבל אני ע:"ח. צורי, רה

 על מה אנחנו מפחדים.  לך אמר. אני אענה לא, לא מה הוא   צ. אבישר:

 בוא תגיד לי. בוא תענה לי.  ע:"י, רהח. צור

 יהיה.   הם רוצים להכניס חתול שחור איפה שלא :'י. מרקוביץ

 תענה לי. תענה לי. תענה לי.   ע:"ח. צורי, רה

שני דברים. אחד, אחד הציבור בחר בך ואם הוא בחר  אענה לך  בוא אני   צ. אבישר:

 ,לא  א תהיה, תישאר ראש עיר, אל תעביר את זה, זהבך אז בו

 בית משפט. ישמי שואל אותך?   ע:"ח. צורי, רה

 זה לא מונרכיה.   צ. אבישר:

? הלו, אדון  16-? איפה האלף שקל שאתה חייב  16-קודם כל החזרת את ה ע:"ח. צורי, רה

 שפסק להם בית המשפט. אלף שקל 16-עו"ד, שיביאו את ה

   חשבון.אצלך ב צ. אבישר:

 ון. לך בחשבאתה לא מעודכן, זה אצ א. צורף:

 אלף, 16-קודם כל תביא את ה  ע:"ח. צורי, רה

 אתה לא מעודכן.  א. צורף:

 שילמת כבר?  ע:"רי, רהח. צו

 ח. בט בישר:צ. א

 אתה לא מעודכן.  א. צורף:

 מי לקח את הכסף.   לא יודע אני אז חבל מאוד,  ע:"ח. צורי, רה

 מעדכנים אותך. ן, לא אתה לא מעודכ א. צורף:

אני  . גם לי מגיע, אז  גם לי מגיעסליחה,    מי לקח את הכסף.  דעלא יואני   ע:"ח. צורי, רה

 אני אתחיל לברר מי לקח את הכסף. זה אחד. מי, לא יודע

 כי יש לך חובות מלפני כמה שנים.   מגיע לך חצי אגב צ. אבישר:
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 ? החובות שיש לך אלינו אתה זוכר את  רף:א. צו

 אתה ניגשת לבית משפט, נכון? ב'  ע:"רה ורי,ח. צ

 רגע, שניה. לא סיימתי אבל.  שר:אביצ. 

 ים?עושה דיונ החלטה שלו, מה אתה עכשיו בוא נחכה ל  ע:"ח. צורי, רה

אחוז.   צ. אבישר: שמאה  אמרת  השני.  הדבר  מה  לך  אומר  אני  אדם  אבל  הוא  עדי 

ולא שקרן, א אנאיבי  איפה הסמרתם שאין הסכם אבל אם  הזה  ז  יכום 

 אשות העיר?  לו בשנה האחרונה את ר שאתה נותןבעצם 

 אומר לך,  השקרן שמולך  סיפר לך? מי  ע:"ח. צורי, רה

 מה זה על הקרח?   צ. אבישר:

 ני נותן לו שנה אחרונה? יפר לך? השקרן אומר לך שאמי ס ע:"ח. צורי, רה

 )מדברים ביחד( 

 הפנטזיות,  ,ו בשנהמי אמר לך שאני נותן לתגיד לי  ע:"ח. צורי, רה

 הוא אמר.  צ. אבישר:

 הפנטזיות שלו,   הוא אומר? ע:", רהח. צורי

 הוא אמר, אולי הוא שקרן פעמיים.  צ. אבישר:

 אמר, מה אתם רוצים ממנו?  טמבל, אז הוא אז הוא  ע:"ח. צורי, רה

 בשבילך. דיןאתה יודע, יש לי  צ. אבישר:

 חדים? מפ םמה את מה אתם רוצים ממנו? ע:"ח. צורי, רה

 ממך, לא ממנו.   א. צורף:

 נותן לו, אני לא נותן לו.   אני ע:"ח. צורי, רה

 אתה רוצה לשמוע אותו אומר את זה?   צ. אבישר:

 ?  כםמה זה עניינ ע:"ח. צורי, רה

 אתה רוצה לשמוע אותו אומר את זה?  צ. אבישר:

 ו, בואו, לא רוצה,בואדי, די, די.  ע:"ח. צורי, רה

 לשמוע אותו אומר את זה?   רוצהאתה  צ. אבישר:

 ן אותי.  מעני אל ע:"ח. צורי, רה

 אתה רוצה לשמוע אותו אומר את זה?  צ. אבישר:

 אתה לא מבין שלא מענין אותי?  ע:"ח. צורי, רה
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 אתה רוצה לשמוע אותו אומר את זה?  צ. אבישר:

 . אתה מבין? מה שלא יהיה,יכול להיותיותר גרוע ממך לא  ע:"ח. צורי, רה

 את זה כמחמאה.   אקחאני  שר:אביצ. 

 אתה שקרן, רמאי, . יכול להיותרוע ממך לא יותר ג ע:"ח. צורי, רה

 ה?  אתה רוצה לשמוע אותו אומר את ז צ. אבישר:

 , מיליון 3-קנית כבר את הדירה באם  ולא ענית לי ע:"רהח. צורי, 

 קניתי. קניתי.  צ. אבישר:

 ותה? ללכת לקנות א  שראו עוד אפ ע:"ח. צורי, רה

 קניתי.   צ. אבישר:

 קנית?  ע:"ח. צורי, רה

 מזל טוב?   אפשר צ. אבישר:

 מזל טוב.  ע:"ח. צורי, רה

 שמיע אותו אומר את זה? תודה. עכשיו אפשר לה צ. אבישר:

 עם וספה וסנדלים, אתה הגעת לפה לפני חמש שנים  אבל איך, תסביר לי  ע:"ח. צורי, רה

 אתה רוצה לשמוע אותו אומר את זה?  צ. אבישר:

 איך יש לך ארבע דירות?  דירות עכשיו?  ארבעלך איך יש  ע:"ח. צורי, רה

 אף אחד לא יודע איפה הוא עובד. איפה הוא עובד?  :'י. מרקוביץ

 איפה אתה עובד? תגיד לנו איפה אתה עובד.   ע:"ח. צורי, רה

 )מדברים ביחד( 

 מי בעד, מי נגד. , יאללה תעשה טוב ע:"ח. צורי, רה

 אתה רצית לדבר? טוב,  י. גסר:

 ביקשתי להוריד מסדר היום.   אני כן.  :'י. מרקוביץ

 הוא מסיר את הזה,   י. גסר:

 את, מי הסיר את הזה?  הסרתאתה  ע:"ח. צורי, רה

 .  הוא י. גסר:

כן, כן, כן. ואני רוצה לומר דבר אחד, בבסיסה של ההצעה הזאת יש ריח   :'י. מרקוביץ

ש לראש.    תןשל  להם  שעלה  במכנסיים  להם  שהם שיש  חושבים  הם 

הבחירות. אני מודיע לכם שילד בכיתה א' אנחנו נשים  את  הולכים לנצח  
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אתכם כי אתם חבורה    ייקחתר והוא  לוו  בראש הרשימה אם חיים ירצה

 של שקרנים,  

 יוסי, למה אתה לא הולך?   י. ענבר:

 אתם חבורה של שרלטנים,  :'י. מרקוביץ

 למה אתה לא מועמד?  בר:י. ענ

 ד נגדו?  עוד לא הבנת שאני מתמודאתה  ? 'תגיד לי איזה ילד בכיתה א ע:"ח. צורי, רה

 א מועמד, יוסי? למה אתה ל י. ענבר:

אחד    ןולכ :'י. מרקוביץ דבר  לומר  רוצה  רק  צורי  לכם  אני  חיים  את    ייקחולציבור, 

עין  הב  בחירותה עם  יאות  ושתי  קשורה  מאחת  קשורות  כי  דיים  אחור 

ם, זה  מה שאת  אופס אתם אפסים. ויחד עם עדי הוא יעשה ממכם אפס מ

קה ודיבורים אין  הכל. אפסים מאופסים, אתם כלומניקים שחוץ מפקה פ 

ד שלוקח  מאנו בחור טוב ונחג אתכם. הבר וזה הפחד שהורבכם שום דב

 לבד את כל חמישתכם. 

 אלף שקל בחודש. 60שלוקח  י. ענבר:

 כל חמישתכם.את  :'י. מרקוביץ

 מסדר היום? להסיר  חבר'ה, מי בעדטוב  י. גסר:

 יאללה יוסי, יוסי,  ע:"י, רהח. צור

למנהל אגף  דרגה  בקיבלת כשהיית פה מועמד לשינוי  ד לי כמה כסף  תגי :'. מרקוביץי

 , רצית עוד כסף? בוא תספר לנוי תקשורת כ

 ותשאל אותו מה הוא עשה כשהוא עבד שם.  ע:"ח. צורי, רה

לך, איפה  ות שמגיעים  רנהקמה עשית עם כספי  לי  תגיד  כמה כסף לקחת?   :'קוביץי. מר

למה אתה לא מספר? אתה רק רואה את    .פר לנוהחבאת אותם? בוא תס

רואה?  לא  אתה  שלך  את  שלו,  כמה    הגיבנת  תספר  בוא  לנו.  תספר  בוא 

 ביקשת העלאת שכר? כמה?כסף 

 , יוסי, יוסי, אתה מוכן זה ע:"ח. צורי, רה

 להסיר,  מי בעד גסר:י. 

 מי בעד להסיר שירים את ידו. ע:"ח. צורי, רה

 רוצה להתייחס.אבל לא, אני  י. ענבר:
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 א, אבל הוא דיבר. נו מה? ל י. גסר:

 התייחסת כבר.  ע:"ח. צורי, רה

 מי נגד?   י. גסר:

 למה אתה לא נותן לנו דקה?  צ. אבישר:

 קיבלת.  ע:"ח. צורי, רה

 דקות.    7דיבר  הואאבל.  דיבר הוא  י. גסר:

 תאוותך בידך.תישאר  :'י. מרקוביץ

 דקות, הנה.   7איתי  י. גסר:

 לא, לא, מי העלה את ההצעה, איתי?  ע:"ח. צורי, רה

 כן.  י. גסר:

 אז הוא דיבר,  ע:"ח. צורי, רה

 דקות.  7הוא דיבר  י. גסר:

 זה הכל.   :ע"ח. צורי, רה

 ד? נג מי נמנע? מי י. גסר:

 קדימה, נו.   יאללה  ע:"ח. צורי, רה

 

 הצעה לסדר הזנחה בחי פארק. 3

   חה בחי פארק. מי אצלכם?, הזנ3סעיף  י. גסר:

 אני מבקש גם את זה להוריד מסדר היום בבקשה.  ע. שטרנברג:

 מי, ציקי?  י. גסר:

 אני. אני.  צ. אבישר:

 ציקי.  י. גסר:

בחי  נות של מבקרים  מתרבות תלואז בחודשיים האחרונים באמת  טוב.   צ. אבישר:

 פארק על ירידה משמעותית בתחזוקה, 

אין לנו בכלל אנשים, כל הזמן  וצה להגיד לך רגע, אתה טועה.  אני ר   רגע, ע:"ח. צורי, רה

 פונים אליו ופונים אליו ופונים אליו. תור ארוך של פונים אליו,  

 אם היית מטפל,   י. ענבר:

 לנו בכלל,   ע:"ח. צורי, רה
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 ז באמת זה, המוקד היה מטפל אאם  י. ענבר:

, כל  מןכל הזזמן פונים אליו.  אנחנו מפסידים את הבחירות בטוח, כל ה ע:"ח. צורי, רה

 הזמן פונים אליו.  

 שיבה, אתה לא אמור להפריע.  אתה יו"ר הי א. צורף:

 למה פונים אליו? כי הוא לא עובד. הוא לא עובד.   :'י. מרקוביץ

 פונים אליו.   ע:"ח. צורי, רה

 מי יו"ר הישיבה עכשיו? אתה יו"ר הישיבה? מי יו"ר הישיבה? רגע,  צ. אבישר:

 ם ביחד( )מדברי

מבקרים   צ. אבישר: תלונות  מתרבות  האחרונים  בחודשים  שאמרתי  כמו  אז  אוקי. 

, בנראות ובהפעלת המתקנים.  י פארק על ירידה משמעותית בתחזוקהבח

תעבור   שהיא  שנאמר  למרות  חודשים  שלושה  כבר  עובדת  לא  הזוחליה 

 ך כשלושה שבועות.  שיימש פוץשי

מתק   של  בנייתם  השלמת  מתעכבת  כן  אנחנו  כמו  חדשים.  ציפורים  ני 

הא בימים  שמשתרכים  ארוכים  תורים  על  תלונות  חרונים,  מקבלים 

 במיוחד בסופי השבוע, 

הבנתי.   :'י. מרקוביץ מקום  המקום  לא  לראות  שבאים  אנשים  של  תורים  ויש  מוזנח 

הבנתי.   לא  הבנתימוזנח?  לבוא    לא  צריכים  אנשים  בתור  למה  לחכות 

 זנח? לראות מקום מו

כלפי   צ. אבישר: אחריות  לנו  פארקיש  לחי  שמגיעים  באים  האנשים  הם  ואם   ,

לא  הענייןלצורך  שורואים   באים  מתוח  המתקנים  שהם  זה  אז  זקים 

 במספרים גדולים זה לא אומר שהמצב תקין.  

 הבנתי.   :'י. מרקוביץ

 , פתרתי לך את הבעיה.  ך להסבירמורכב, הייתי צרי, זה היה יפה צ. אבישר:

 )מדברים ביחד( 

ב . גסר:י בחוץ.  שם  להפריע  לא  מבקש  אני  תנו  חבר'ה,  את  אמת.  לסיים  דקה 

 הישיבה. תודה. 

, אני סיירתי עם מנהל גן  לכם, אני לא קיבלתי רק פניותאני רוצה לחדש   צ. אבישר:

הוא הראה לי מה  ושתו,  מתועד לבק  איתוהחיות בכבודו ובעצמו והסיור  
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ם גדולים. אז מה לעשות?  המקורות שבהם יש לקויות גדולות ויש ליקויי

 זה הגיע למנהל החי פארק.  

זה לפרוטוקול. אז מר סגן ראש    ואני אומר את  לומר מה  עיר  הנה  יכול 

אני מזכיר לכם  שהוא רוצה, אבל בסוף זה נשען על עובדות וגם על תיעוד. 

גם  באישור מועצת העיר תקציבים    עבירה כידוע השהרשות המקומית גם  

בפארק, כך שלרשות המקומית וגם  יתוח תשתיות  פלבניית מתקנים וגם ל 

 קורה בחי פארק.במועצת העיר יש כמובן אחריות ישירה למה ש

ולכן הצעת ההחלטה שלנו שהנהלת העיריה תבהיר את הסיבות שבגינן   

ני וכיצד בכוונתה לפעול על  גן החיות העירו חלה ירידה ברמת הניהול של  

 .  מנת לתקן את הליקויים. זה מובן מאליו

להציג ע. שטרנברג: רוצה  אני  בקצרה,  באמת  רוצה  לידיעת  אני  הגיע  לא  עדיין  זה   ,

את זה לא  אבל סיכום ביקורת בגן החיות בקרית מוצקין ש  המשתתפים

 ראיתם מן הסתם, 

 דווקא ראיתי.  :צ. אבישר

 ני החיות, ארגון ג של ע. שטרנברג:

 גם ליקויים. יגאל פדידה העביר לי עותק אז ראיתי. יש שמה צ. אבישר:

 נכון.  טרנברג:ע. ש

 יופי. צ. אבישר:

 אף אחד לא מושלם.  ע. שטרנברג:

 נכון.  צ. אבישר:

בכ ע. שטרנברג: באמת  מצטט  רק  אני  שם,  כתוב  שמחה  ולכן  הועדה  משפטים:  מה 

חזר   שהגן  לציללמוד  רוצה  אני  בישראל  לפעילות.  החיות  גני  שארגון  ין 

מבח ממנו  חלק  הוא  במוצקין  החיות  ביקושגן  וזו  הרגולציה  של  ינת  רת 

קבוצה מאוד רחבה של משתתפים, הם עובדים גם מול משרד החקלאות,  

 . ביקורת על ביקורת ובצדק יש שם ביקורת על

מצאה    היא  טאז  במצב  הוא  הן  שהגן  הן  וב,  הניקיון,  מבחינת  מבחינת 

תיכף נתייחס  תוך כדי סיור.  מספר המבקרים שנצפו בו  מוגם  התחזוקה  

 שאתה העלית.  לסוגיות 
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לשיפור  השיפוצים  עדות  מתמונות  לראות  אפשר  שאליהם  וכו'    הכלכלי 

שקל הקליטה  גם  אתייחס.  אגב  שתי  טאני  את  שות  החד  תהווטרינריונו 

 כים לקחת בחשבון. גם אותה צרי

אני    כיו"רחודשים    4,  3תראו,  המתנ"סים   בתפקיד  ואנחנו    חברת 

לטובמוצ לו  נזקק  החיות  שגן  מה  כל  את  תפעוליאים  תפעול    ת  שוטף. 

שוטף במהות שלו הוא שוטף. עכשיו כשאתה רוצה לתקן כמו שציינתם  

זמן.    הזוחליהאת   שלוקחים  יש  זה תהליכים  הצעות מחיר,  של  ענין  יש 

מורכב,  ענין של קונסטרוקטור, יש שם מבנה קונסטרוקטיבי מאוד מאוד  

הנחשים  הגג צריך לטפל בו, הקירות צריכים לטפל. אגב הם עובדים כש

 נמצאים בתוך הכלובים וצריך לעשות את זה נורא נורא בזהירות.  

ה  מזה,    אלההדברים  יותר  הזמן.  כל  קורים  הם  אבל  זמן  לוקחים  הם 

אני  מתקני,  זה  אם  בין  שמגיעה,  בקשה  כל  בקשה,  כל  מזאת    יתרה 

לשאילתה,  זה  ל  אתייחס  אם  בין  ציפורים,  מתקני  זה  אם  בין  הצעה. 

כה צריך. למה?  כי כ   ?למה  , מטפלים בה מיד.ים בהיה אנחנו מטפל הזוחל 

 שחק עם הדברים האלו.ל אי אפשרכי 

תורים.    יש  זה  עכשיו  את  יודע  ואתה  להגיד  שמח  ואני  נגמרה  הקורונה 

פא שהחי  מבוקשכמוני  די  מקום  הוא  מי   רק  כל  גם  יש  תורים,  ני  ויש 

   .לים של קבוצות מאורגנות שמגיעותדי

 ספר.  תלמידים מבתי  א. רוטמן: 

, בשביל זה אנחנו פותחים שתי  יש פיקים כמו שהיה ביום שבת, יש פיקים ע. שטרנברג:

 ה אחת דרומית ואנחנו פותחים אותם.  ופות, קופה אחת מערבית וקופק

ים עכשיו הליך  עכשיו אנחנו גם בודקים אגב להכניס גם סורק, אנחנו עוש 

העבודה.   את  לייעל  כדי  סורק  לאלהכניס  אנחנו  בדבר    עכשיו  חוסכים 

עם הגן    אי אפשר לשחק עם הדברים האלו,    אי אפשרדי לשדרג,  ובשקל כ

לטפל  חיות   כן  הזמן  וזה  טופלו  לא  ארוכה  תקופה  שבאמת  דברים  ויש 

 בהם.

תוך  הזוחלי  להערכתי  שלה  השיפוץ  יסתיים  להערכתי  מהי  30ה  ום,  יום 

בגלל  מורכב  מאוד  מכרזי  תהליך  היה  שם.  עובדים  שם.  עובדים    אגב 
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של  י   הסיפור  וזה  הקונסטרוקטור  של  לדרך.הקונסטרוקציה,  אנחנו    צא 

 ,  ם שיש ירידה באיכות התפעול מכיוון שמבחינתו כמתנ"סלא חושבי

 וגם הציבור מצביע ברגליים ומגיע.  :'י. מרקוביץ

ה   אני ע. שטרנברג: על  כרגע  או  מדבר  החיות  גן  מנהל  שיבוא  מצב  אין  שלנו.  תפעול 

ו תבוא מישהי מהחי פא בעי רק  ואנחנו  תגיד שיש בעיה כאן או  ה אחרת 

מינהל תקין, צריך לעבוד מסודר,    מצד שני צריך לעבוד לפילא נטפל בזה.  

 קורה. נהלים ולכן זה לוקח קצת זמן, אבל בסוף זה צריך לעבוד לפי 

ברורים י. גסר: הדברים  בעד  טוב,  מי  הדברים.  את  הסביר  שהוא  חושב  אני   .

 להסיר מסדר היום?  

 עדי, יש צפי אבל,  אבישר:צ. 

 מי נגד.  י. גסר:

 כמה זמן? יקח זמן. דיברת עליהם? אמרת י לתיקונים של הדברים ש צ. אבישר:

אתם    יום  30לזוחליה   ע. שטרנברג: עכשיו  מורכבת.  עבודה  באמת  זה  מהיום. 

זה.    מסתובבים שם כמוני, אתם כואי אפשררואים את  זה  ,  רואים,  לם 

 שקוף, 

 לא רואים. הם לא רואים. הם  לא, :'י. מרקוביץ

 הם רואים. רואים. לא, ע. שטרנברג:

 נגד?  נמנע? מי  מי הצבעה. הדברים ברורים.  עושיםחבר'ה,  , בואוטוב י. גסר:

 . לוישיבה ואתה מתפרץ הוא מנהל את הו.  , תן לא לא סיים לדברהו א. צורף:

רעות,   י. גסר: אנחנו  טוב.  לחזור,  העיר  לראש  להגיד  יכולה  עם החי  את  סיימנו 

 רק. של החי פא אפארק. הוא יצא בגלל שזה הנוש

 

 הצעה לסדר תופעת תנועת רכבים מהירים ורועשים בלילות . 4

   עשים בלילות. יוסי.  וור תופעת תנועת רכבים מהירים י. גסר:

 מסדר היום.  י צריך להוריד את זה רגע, אני היית ע:"ח. צורי, רה

ת תנועת רכבים מהירים ורועשים  תופעזה.    לנו ע ז רכהאנחנו כרגע רק  אז   י. גסר:

 בלילות.

נמצא   ע:"ח. צורי, רה שהכל  פשוטה  מסיבה  היום  מסדר  זה  את  מוריד    בוועדת אני 
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רישוי ואנחנו יודעים את כל הסיפורים האלה. כל אלה    בוועדת תחבורה,  

ג אליך  אלינושפנו  פנו  נמצא  ם  הכי  בלאו  זה  כי  בזה  לדון  אין טעם  אז   ,

 הרישוי.  ת ובוועדחבורה ת  בוועדת

 מי מציג?  י. גסר:

בלילות,  אני.   צ. אבישר: ורועשים  מהירים  רכבים  תנועת  תופעת  בחודשים  לגבי 

האחרונים אנחנו מתבשרים וגם עדים בעצמנו לתופעה הולכת וגוברת של  

לצורך  כבישי העיר הפנויים בשעות הלילה  עברייני תנועה שמנצלים את  

חלקם ברכבים,  התחרויות  לנ  גם  משודרגים  מנועים  מהירה  על  סיעה 

 ריקות מרעישות.  ורועשת וכן בלימות, ח

ז  מסתופעה  היא  חיים,  מסכנת  וגם  מסוכנת  שהיא  מכך  לבד  מפגע  ו  בה 

צריך   הזאת  התופעה  התושבים.  עבור  ותסכול  לחרדה  מקור  והיא  רעש 

א מתרחשת בכל רחבי הקריה, אבל כמובן בעיקר בכבישי צפון  לציין הי

 רחבים יותר.   העיר שהם

לכם    לומר  יכול  תושבים    שהייתהואני  של  בגלל    לעירייהבקשה  ומשם 

הגיע היא  אז  נענתה  לא  מן הסתם שהיא  אלינו  גם  לשים    ה  הצורך  לגבי 

 במפרים בצירים,  

 ת דינק. אבחיי  בוא הנה, תשאיר לנו כמה תושבים, ע:"ח. צורי, רה

 הוא עובד בדואר, נהיה כתובת.  :'י. מרקוביץ

 אתם מפריעים לי, תודה.  הצעת ההחלטה שלי,  ישר:צ. אב

 זה לא הולך.  ,לא, תשאיר כמה תושבים, נו, כולם פונים אליך ע:"ח. צורי, רה

ש צ. אבישר: ההחלטה  מבקהצעת  כאןאנחנו  שתאושר  תפעל    שהעירייהזה    שים 

בלה במפרים  ברחובות    צירי תקנת  וכן  בנאי  יוסי  רח'  של  הנסיעה 

ניידת השיטור העירוני  שמתמזגים אליו. העירי  להנחות את  בין  ה תפעל 

רלוו  גורמים  באמצעות  אם  ובין  בעצמה  זה  לבצע  אם  במשטרה,  נטיים 

וכמובן תפעל מול    י תנועהנ בצעי אכיפה בשעות הלילה כנגד אותם עבריימ

הא המבצעים  את  לתגבר  זבולון  ותחנת  בניידות  נוספים.  לה  במתנדבים 

 תודה.  

 אז אני,   ות ואני ביקשתי להוריד את זה מסדר היוםטוב. אז הי ע:"ח. צורי, רה
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 שהוא מובן מאליו.ל למה? כאילו למה להתנגד? זה דבר אב צ. אבישר:

 אז אני אגיד לך למה.  ע:"ח. צורי, רה

 למה?  צ. אבישר:

קודם,   ע:"ח. צורי, רה גם  זה  כהסברתי את  כותב  כי  עכשיו  מה שאתה  אלינו  פהל  גם   ,

שיש תהליך כדי    יודעים את זה, אבל מה לעשותתושבים וגם אנחנו    פונים

לפני   לך  ואמרתי  עליו,  מדבר  שאתה  מה  וכל  במפרים  דקהלעשות    חצי 

נמצא   יושברישוי    בוועדתו  תחבורה  בוועדתשזה  המשטרהששמה  ,  ת 

 , ם איפה שמתחשק לנולא יכולים לקום בבוקר ולעשות במפריאנחנו 

 ני חצי דקה. אבל הפניות הם כבר שנה, זה לא מלפ צ. אבישר:

 מה? ע:"ח. צורי, רה

 הפניות שמגיעות אליכם הם כבר לפני שנה.  צ. אבישר:

 ,  הגיעו אליךלא, מה ש ע:"ח. צורי, רה

 לפני שנה.  לא, אליך צ. אבישר:

 , ךאלי ות אנחנו לא מתייחסים לפניות שמגיע ע:"ח. צורי, רה

 כן, זה הבנתי.  צ. אבישר:

 ות שמגיעות אלינו. חסים לפני ייאנחנו מת ע:"ח. צורי, רה

 זה הבנתי. זה הבנתי.   צ. אבישר:

  לכן הכל ידוע והכל מטופל ולכן אין צורך בהגשה של הצעה לסדר שלךו ע:"ח. צורי, רה

 ולא בהחלטה ולא בכלום.  

 נה.  ם מהם למעלה משמתשהתעלפנו אלינו אחרי  צ. אבישר:

מציע   :'י. מרקוביץ מאני  לה  שתגיד  רוסמן  לעופרה  טלפון  בחייאת  תרים  להצביע,  ה 

 באק. ר

 כמה במפרים התווספו בשלושה חודשים האחרונים תבדוק י. גסר:

 ה. אני מדבר על יוסי בנאי בקטע הז צ. אבישר:

 טוב. מי בעד להוריד מסדר היום? מי נגד?   י. גסר:

 ה נגד. אתה נגד?בסדר. מה את ע:"ח. צורי, רה

 מי נמנע?   י. גסר:

 מה אתה נגד?   :'י. מרקוביץ
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 צעה. ההנגד הסרת אני  . אבישר:צ

 טוב, הלאה. הלאה. זהו?  ע:"צורי, רהח. 

 חברים, הסתיימה הישיבה.  י. גסר:

 ה. ם, הישיבה ננעלחברי ע:"ח. צורי, רה

 

 סוף הישיבה 

 


