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 1  6.11.2019תאריך                                                                                                            

   2 

 3                        עיריית ק. מוצקין ה מן המניןישיבת מועצ

 4 

 5 

 6 

 7  משתתפים:

 8 ראש העיר   - מר חיים צורי 

 9 העיר מ"מ וסגן ראש  -  מר עומר זוהר

 10 סגן ראש העיר   -  מר מנשה צורף 

 11 סגן ראש העיר  -  מר אבי רוטמן

 12 העיר משנה לראש  -  יוסי מרקוביץ

 13 משנה לראש העיר  -  מר יוסי פדידה 

 14 חבר מועצה -  מר מאיר דהאן

 15 חברת מועצה  -  גב' הילה פפר

 16 חברת מועצה  -  גב' עדי שושני 

 17 חסרים:

 18 חבר מועצה -  מיכאל ויצמן מר 

 19 חבר מועצה -  מר צבי אבישר 

 20 חבר מועצה   -  מר יריב ענבר 

 21 חברת מועצה  -  גב' עפרה רוסמן 

 22 חבר מועצה   -  מר איתי צורף 

 23 חברת מועצה  - גב' מרינה רחמימוב 

 24  :משתתפים נוספים

 25 העירייה מנכ"ל  -  מר יריב גסר 

 26 רכזת ישיבות המועצה  -  אורלי גנון

 27 מ"מ גזבר העירייה  -  גב' נילי רואש 

 28 מבקר העירייה   -  מר לירן מזמר 

     14/19מס'  המנייןפרוטוקול ישיבת מועצה מן  

 , ח' בחשון תש"פ2019בנובמבר  6ביום  ד', 
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 1 מ"מ היועץ המשפטי  -  גילי סיגל עו"ד 

 2 מנכ"ל רשת המתנסים  - מר מנחם שינדלר 

 3 רו"ח רשת המתנסים  -  מר סיני באטאס 

 4 

     5 

 6 על סדר היום:

 7 קריאת פרק בתנ"ך.  .1

 8 .31.12.18אישור דו"ח כספי רשת המתנ"סים ליום  .2

 9 על סדר היום:

 10 . 2.10.19מיום  13/19אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  .1

 11 בתי קשישים בפרויקט   500-אישור פתיחת תב"ר לרכישת גלאי עשן להתקנה בכ  .2

 12 משותף עם שירותי כבאות והצלה מחוז חיפה.  

 13 ₪.  40,000מקורות מימון: קרנות הרשות  

 14 ₪ לסך   2,360,548מסך   2019אישור הגדלת תב"ר שיפוצים מוסדות חינוך  .3

 15 ₪(. מקורות מימון: קרנות הרשות.  125,259 ₪. )סה"כ הגדלה  2,485,807 

 16 : תב"ר 2.10.19מיום  13/19בפרוטוקול מועצה מס'  3אישור ביטול החלטה מס'  .4

 17 בנושא חטי"ב.  1267מס'  

 18  (2מבניית חטי"ב שלב א' במשכנות אמנים )מ.צ  1267אישור שינוי שם תב"ר מס'  . 5

 19 (.2.צ לבניית חטי"ב יונתן שלב א' במשכנות אמנים )מ 

 20 ( בסך 2אישור פתיחת תב"ר בניית חטי"ב רבין שלב א' במשכנות אמנים )מ.צ  .6

 21 ₪. מקורות מימון: משרד החינוך.   6,579,400 

 22 ( בסך  2שלב א' במשכנות אמנים )מ.צ   3אישור פתיחת תב"ר בניית חטי"ב  .7

 23 משרד החינוך.   ₪. מקורות מימון: 6,579,400 

 24 ₪. ₪2,806,422 לסך  2,106,422קורצ'אק מסך  גנ"י  1221הגדלת תב"ר מס'  .8

 25 היה  חדש   מקורות מימון 

 26 ₪  1,531,422 ₪  1,531,422  משרד החינוך  

 27 ₪    575,000 ₪    575,000  משרד השיכון 

 28 ----------   ₪  700,000  קרנות הרשות 
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    2,806,422  ₪ 2,106,422  ₪ 1 

 2 מכהנות, שהרכבן כמפורט אישור סיום עבודתן של שתי ועדות ערר ארנונה  .9

 3 להלן: 

 4 1ועדת ערר  

 5 יו"ר - הרב חיים שכטר, עו"ד  

 6 חבר  -  יחיאל טל, עו"ד 

 7 חבר - תומר קיסר, רו"ח 

 8 2ועדת ערר  

 9 יו"ר - משה יונאי, עו"ד  

 10 חברה - ליזה דמארי, עו"ד 

 11 חבר - אריה מועלם, עו"ד 

 12 אישור מינויה של ועדת ערר ארנונה חדשה שהרכבה הוא: .10

 13 יו"ר - אופיר רשף, עו"ד 

 14 חבר - אריק טרבלסי, רו"ח  

 15 חבר - טל אלגביש, רו"ח  

 16 הצעת החלטה: מועצת העיר תומכת בקידום התחדשות עירונית בעיר, לרבות   .11

המקודמים   לפרויקטים  מעבר  וזאת  הותיקות,  השכונות  בכל  בינוי  פינוי   17פרויקטי 

מ  תומכת  זו,  במסגרת  זו.  החלטה  קבלת  למועד  מינהלת נכון  בהקמת  העיר   18ועצת 

 19התחדשות עירונית בחברה הכלכלית/אגף ההנדסה/אגף ייעודי תחת המנכ"ל לצורך  

 20 ניהול וקידום תהליכים אלה.  

 21 אישור הרשאה לשימוש וניהול מתקני הספורט המפורטים להלן ע"י עמותת   .12

 22 : 580587723הספורט מס'  

 23 מגרשי קט רגל בעיר:  א. 

 24 ן.ליד בי"ס בן גוריו -  

 25 ליד בי"ס נבון. -  

 26 במשכנות אמנים פארק יגאל בשן. -  

 27 אולמות ספורט:  ב. 

 28 26בגין, רח' בגין  -  
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 1 4גושן, רח' דקר  -  

 2 4אבישי, רח' יגאל אלון  -  

 3 4בן גוריון, רח' דקר  -  

 4 50אחדות, שד' משה גושן  -  

 5 41ויצמן, שד' ויצמן  -  

 6 22מצפה, אולם יוספטל  -  

 7 דולצ'ין קורצ'אק,  -  

 8 מרכז טניס: ג. 

 9 5אלמוגי  -  

 10 מגרשים  2דקר,  -  

 11 מגרשים(  6-מרכז הטניס )בי"ס ו -  

 12 אישור מינוי מנכ"ל העירייה, יריב גסר, כמ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית לקרית  .13

 13 מוצקין.  

 14 אישור פרוטוקולים: .14

 15 .2.10.19מיום  08/19פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס'  - 

 16 בדבר שירות ראיית חשבון ושירותי חשבות  21/19ועדת מכרזים מס'  פרוטוקול - 

 17 . 10.10.19שכר בעיריית קרית מוצקין מיום    

 18 בדבר בניית בי"ס יסודי חדש ברח' קדיש   23/19פרוטוקול ועדת מכרזים מס'  - 

 19 .10.10.19לוז מיום     

 20 . 27.10.19פרוטוקול ועדת פסח מלח מיום  - 

 21 . 3.11.19גור אלימות מיום פרוטוקול ועדה למי - 

 22 . 2018אישור דו"ח מבקר העירייה לשנת  .15

 23 

 24 פ ר ו ט ו ק ו ל

 25לפני שנפתח את הישיבה זו הזדמנות טובה להגיד שיום המאבק למניעת   :חיים צורי

ב חל  נשים  נגד  יתקיים  25/11  -אלימות  העירייה  פעילות  במסגרת   .26 

לקחת    14/11בתאריך   לכולם  קורא  ואני  פיס  זה.  באשכול  באירוע   27חלק 

זו אני רוצה    28חילקנו לכם הזמנה וכל חברי המועצה מוזמנים. בהזדמנות 
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ויחזור   כולנו שיחלים  ונקווה   1לאחל לאבי בר סיני שנפגע בתאונת דרכים 

היום,   לסדר  להעלות  ברצוני  בנוסף  בעירייה.  מלא  לתפקוד   2במהרה 

 3בי"ס  במדינה לא מעבירים כספים, גילינו לאחרונה שלא מעבירים כסף ל

בחלק   תשתתף  שהעירייה  הסעיף  את  להעלות  ברצוני  לכן  החגים,   4של 

שנה   עברה  שכבר  לציין  ברצוני  שנתחיל  לפני  הפרויקט.  במימון   5היחסי 

 6 מהבחירות ולכן אולי כדאי שעם ישראל ידע מה עשינו במשך שנה. 

בניית   :יריב גסר עבודות  בנייה,  4החלו  בתחילת  חדש  יסודי  ספר  בית  חט"ב,   ,7 

העבודותאולפנת   תחילת  בקרוב  ייהרס    ,סגולה  בקרוב  מצפה   8ביה"ס 

צהרון   והרווחה:  החינוך  בתחומי  רבים  ופרויקטים  חדש  וייבנה   9המבנה 

למען   ביגודית  פרויקט  האתיופית,  הקהילה  לילדי  מצפה  הספר   10בבית 

לב פתחון  מסובסדים    -הקהילה,  משקפיים  פעילות,  וימי  סניף   11פתיחת 

מ  -ועוד. תכניות מפתחות  על קצה המזלג.  חוגים  וכל זאת רק   12סובסדים. 

 13וכל זה לא היה קורה אודות לפעילותו של ראש העיר, חיים צורי שלא נח  

 14 לרגע, מפקח מקרוב ודואג לפיתוחה של העיר. 

 15 

 16 31.12.18אישור דו"ח כספי רשת המתנ"סים ליום   .2

מציגים   ע. זוהר: אנחנו  קרית    2018דו"ח  את  פה  אז  של  המתנ"סים  רשת   17של 

רו"ח  מוצקי בטס,  סיני  הרשת.  מנכ"ל  שינדלר,  מנחם  בקהל  יושבים   18ן. 

 19שלה וקארן חן שהיא מנהלת כספים, הרוח החיה שבזכותה הרשת הזאת  

 20 פועלת יום יום.  

מוצקין    קרית  של  המתנ"סים  רשת  כללית.  מילה  רק  המתנ"סים,   21רשת 

 22אחוז בפעילות הכלכלית שלה. אם אתם    15-ל  10כמעט כל שנה גדלה בין  

 23.  18-ל   17מיליון, זאת אומרת בין    57-מיליון ל  52-השנה צמחנו מרואים  

 24 מיליון.   62-אנחנו כבר נהיה ב  19

לגיל    הפעילות  כל  את  עצמה  על  לקחה  האחרונות  בשנים  בעצם   25הרשת 

את   לקחה  היא  הספורט  שזה  הרגילה  לפעילות  מעבר  צהרונים,   26הרך, 

 27ת עם הרשות.  פעילות, כמו שאמר יריב, פעילות משותפפארק התיאטרון.  

והנוער   הרך  לגיל  פעילות  זה  האחרונות  בשנים  צמח  שהכי  הדבר   28אולי 
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למישהו   יש  אם  המספרים,  את  רואים  אתם  ופה  אורנית.  ע"י   1שמנוהל 

 2 שאלה אני אשמח לענות, ויש את סיני שגם ישמח לענות.  

בנושא   י. מרקוביץ: החדשות  הגזירות  עם  מתמודד  אתה  איך  לשאול  רוצה   3אני 

 4 אלף שקל.  13צמצום ההשתתפות הצהרונים ב

ב ע. זוהר: השנה,  מצוינת.  שאלה  כבר    18-זאת  אם  אבל  זה  את  רואים  לא   5עוד 

 6כבר רואים את זה. ההחלטה של הממשלה בכל הנושא של    19-פתחת אז ב

הלכה   הממשלה  אבל  יודעים  אתם  אם  יודע  לא  אני  סבסוד,   7הצהרונים, 

 8ד שני הם נתנו שמה  למהלך מאוד נכון לטעמי לסייע למשפחות, אבל מצ

 9 כל מיני החלטות שעד היום אני לא יכול להבין אותן.  

לקבל    צריכה  בצהרונית  עובדת  שסייעת,  החליטו  הם   10שקל    60למשל 

אז   עד  שילמנו  אנחנו  יודע.  לא  למה?  הם    35,  30לשעה.   11שקלים. פתאום 

ל זה  את  בצהרונים  60-הקפיצו  שלא  אלה  את  גם  כמובן  משך  זה   .12 

מש זה  שלא  המסובסדים  באלה  גם  תוספות  דרשו  העובדים  כי   13ך 

 14מסובסדים, זה משך לנו גם את הוצאות השכר, זה משך לנו גם, הוריד לנו  

 15אלף    650,  600אנחנו נראה את זה כמעט    19-את ההכנסות. אני חושב שב 

ב הצהרונים.  של  בפעילות  פגיעה  נכון?  לעוד    20-שקל,  שוב  יגדל  כבר   16זה 

 17 חצי מיליון.  

ע   18ם זה? קשה, אבל היתרון, אחד היתרונות של הרשת זה  איך התמודדנו 

על   מכסה  משהו  שנה  כל  לכסות  יודעת  שהיא  הזה  לגודל  היתרון   19באמת 

 20נצטרך לעשות איזושהי תוכנית    20-? לדעתי ב20-הגוף האחר. מה יקרה ב

 21 לצמצום והבראה על מנת שהחצי מיליון הנוספים לא ייקחו אותנו למטה.  

 22, כל שנה סיימנו בפלוס.  7שנים או    6,5י יו"ר,  שבע השנים האחרונות שאנ 

 23עוד הייתה שנה סבירה כמו שאתם    18הן שנים מאתגרות, אבל    20,  2019

 24 רואים גם פה סיימנו בפלוס. אבל זה אתגר.  

 25אני רוצה שאלת המשך לעניין הזה. איך אתם מתמודדים עם הנושא של   י. מרקוביץ:

 26אה לגיוס גננות לצהרונים. איך  גיוס, ראיתי מודעה לאחרונה של גיוס, קרי

 27 אתם מתמודדים עם הדבר הזה?

 28 לא פשוט.  ע. זוהר:
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 1 כוח אדם איכותי. י. מרקוביץ:

זכאים   ע. זוהר: במוצקין  ההורים  מאוד,  הרבה  מתמודדים  אנחנו  כי  פשוט   2לא 

 3באמת לשירות הכי טוב. לא רק במוצקין אבל אנחנו מטפלים במוצקין אז  

 4ים פה זכאים לשירות הכי טוב, אנחנו מנסים  זה מה שמעניין אותנו. ההור 

 5לתת בצהרונים את השירות הכי טוב ולא להפוך את זה לקייטנה של שוקו  

להשיג   פשוט  לא  נוספים.  ודברים  בית  שיעורי  גם  באמת  אלא   6ולחמניה, 

 7 כוח אדם ובוודאי לא במחירים שהכרנו בעבר.  

צ   זה  שוטף  באופן  כמעט  בהם  עוסקים  שאנחנו  מהדברים   8הרונים  אחד 

ואנחנו   ועוזבת  מובילה  עובדת  קמה  שפתאום  בגלל  למצוקות   9שנכנסים 

לא   סבירים.  מחירים  ולשלם  ואיכותית  במקומה  מישהי  למצוא   10צריכים 

 11 פשוט. 

רשת    ושל  בכלל  הרך  הגיל  של  גדולים  הכי  מהאתגרים  אחד  אגב   12דרך 

 13המתנ"סים בפרט או בפרט הגיל הרך ורשת המתנ"סים בכלל זה הנושא  

 14   כוח אדם, איתור כוח אדם, בחינת כוח אדם ושמירת כוח אדם.של גיוס 

עדיין    אבל  שעברו,  משנים  טובה  יותר  היא  שהתמונה  להגיד  יכול   15אני 

 16אנחנו רואים תופעות לא פשוטות של צהרונים שפתאום המובילה נמאס  

 17הורים מאוכזבים. זה לא פשוט. זה    30לה והיא מתפטרת ואתה נשאר עם  

 18. אנחנו מנסים למצוא פתרונות, אני לא יכול להגיד  לאתגר את זה כל יום

 19 לך שיש לנו פתרון קסם כל הזמן.

 20 מה זה מתפטרת? אין חוזה עבודה?  מ. צורף: 

 21יש חוזה עבודה. היא אומרת נמאס לה, הלחץ גדול עליה והיא מתפטרת.   ע. זוהר:

 22 מה תעשה? תתבע אותה לדין? אתה לא יכול דרך אגב. 

 23 ל כמה שאלות?אני יכול לשאו י. פדידה:

 24 כן, בוודאי.  ע. זוהר:

 25 הן טיפה יותר קשות.   י. פדידה:

 26 בבקשה, אנחנו יודעים להתמודד עם קושי.   ע. זוהר:

 27 כמה כסף העירייה משלימה למתנ"ס בשוטף?  י. פדידה:

 28  2018מיליון שקל שאנחנו מתעסקים בו כיום של    57העירייה מתקציב של   ע. זוהר:
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 1בכסף ועוד לדעתי עוד איזה משהו כמו חצי  מיליון    5,5העירייה מעבירה  

השנים   שעוברות  שככל  ותיקים  מושאלים  שעוד  בעובדים  שזה   2מיליון 

עוד   לדעתי  ונשארו  הרבה  4או    3יורדים  פעם  היה  זה  מינימאלי,  ממש   ,3 

 4 אחוזים.  8.5יותר. אני רוצה להגיד לכם שבאחוזים זה 

 5יהיה כזה רווחי שישארו  אני אשאל אותך אתה חושב שאי פעם המתנ"ס   י. פדידה:

 6 כספים? 

 7 לא. תראה, אני יכול להגיד לך, ע. זוהר:

 8תן לי להשלים. אני אגיד לך למה, כי לא אתה ולא הרו"ח מכניסים בפנים   י. פדידה:

נותנת   שהיא  למתקנים  דירה  שכר  גובה  לא  שהעירייה  העובדה  עצם   9את 

הרבה שהם  העלויות  למתנ"ס  נותנים  שהם  המתקנים  ורוב   10  למתנ"ס, 

 11 מאוד כסף. אני לא רואה את זה באף מקום מצוין. 

 12 אני יכול לענות?  ע. זוהר:

 13 כן. י. פדידה:

מרשת   ע. זוהר: שגובה  עירייה  אין  הארץ  בכל  שתיים,  צודק.  אתה  אחד,   14תודה. 

זה   המקומיות  ברשויות  המתנ"סים  שרשת  לכם  להזכיר   15המתנ"סים, 

אין   הארצית?  המתנ"סים  חברת  לבין  העירייה  בין  שגובה  איחוד   16עירייה 

 17 שכר דירה לזה,

 18 זה צריך להיות רשום.   י. פדידה:

 19 לא, זה לא.   ע. זוהר:

 20בדו"חות הכספיים    16, בעמוד  16.3לביאור מס'    16עומר סליחה, בעמוד   סיני: 

מס'   במימונים שהועמדו    16.4ביאור  פועל  שהמרכז הקהילתי   21מצוין שם 

 22 לרשותו ע"י עיריית קרית מוצקין ללא תמורה.  

 23 כן, קראתי את זה. אבל למה, ידה:י. פד

 24לא, לא, אבל על זה הוא מדבר. שנייה, הוא אמר את זה. אבל שנייה, אני   ע. זוהר:

 25 רוצה רגע לענות.  

 26 אתה משכיר לאנשים מקומות וציודים תמורת כסף.  י. פדידה:

 27 אני רוצה,   ע. זוהר:

 28 וזה לא שלך. י. פדידה:
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של ע. זוהר: בסופו  תראה,  לענות.  רוצה  הרשויות    אני  בכל  פעם,  עוד   1דבר, 

ותיק,   כבר  מועצה  חבר  ואתה  מוצקין  קרית  בעיריית  וגם   2המקומיות 

וגם   פעילות  לניהול  המקומית  המתנ"סים  לרשת  להעביר  היא   3ההחלטה 

מה   עושה  במוצקין  שרשת  דבר  עוד  לזכור  צריך  אתה  מהמבנים.   4כחלק 

את   מתחזקת  המתנ"סים  רשת  עושים,  לא  כמעט  אחרים   5שבמקומות 

 6 בנים,  המ

 7 על חשבונה.  י. מרקוביץ:

לי   ע. זוהר: הספורט  של  הכושר  חדר  דוגמא.  אתן  אני  משפצת,  המתנ"סים   8רשת 

מרשת   שקל  מיליון  שקל.  מיליון  השנה  בו  יושקע  המיושנים  אחד   9שהיה 

לי   יוסי תן  יוסי, להגיד לך   10המתנ"סים. לכאורה הייתי צריך לבוא אליך, 

 11את חדר הכושר. למה? כי אם אני  עוד מיליון שקל כדי שאני אוכל לשפץ  

 12אחזיר לך מחר את הספורט לי, מחר תבוא העירייה ותגיד אני רוצה את  

לך   אחזיר  אני  המתנ"סים.  רשת  של  שלי,  לא  הוא  בחזרה,  לי   13הספורט 

 14 אותו משופץ עם,

 15 כמו שקיבלת.   י. פדידה:

רשת   ע. זוהר: משלם  אני  הזה  הבלאי  ואת  שנים  של  בלאי  יש  לא.  ממש  לא,   16לא, 

 17המתנ"סים. ואחרי שאמרת את זה אני חושב שצריך אפילו להוסיף לנו על  

 18 התקציב שהיה, 

 19יש מתקנים אבל שהמתנ"ס משכיר אותם ומקבל כסף עבורם והמתקנים   י. פדידה:

 20 האלה של העירייה. 

 21המתקנים כבר לא של העירייה כי המתקנים, אני אגיד לך עוד פעם כמו   ע. זוהר:

 22 שהמתקנים אולמות הכדורסל,

 23 לא, אם אתה לא משתמש בזה, י. פדידה:

 24אבל אני אענה. אני משתמש בזה. כמו שאולמות הכדורסל ומגרשי הטניס   ע. זוהר:

מההסטוריה,   חלק  שלנו,  חלק  פה,  שלנו  בהחלטה  הרשות  ע"י   25הועברו 

 26לניהול עמותת הספורט ואתה לא גובה על המקומות האלה על שכירות כי  

 27האלה ולשפץ אותם ולשפץ את הלבד  אתה נותן להם לנהל את המקומות  

את   דבר  אותו  כנ"ל  הטניס,  מגרשי  את  מחר  ולשפץ  גושן  את   28ולשפץ 
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 1המבנים שאתה נותן לרשת, הרשת משקיעה היום מאות אלפי שקלים רק  

 2 על תחזוקה של המבנים האלה. 

נדל"ן    הרבה  לך  יש  בטח  אתה  לך,  אזכיר  אני  משפץ,  היית  אם   3לכאורה 

משכ כשאתה  דירות,  כשיש  והרבה  בסוף  למישהו,  שלך  הדירות  את   4יר 

הקירות,   את  לו  צובע  אתה  המשכיר.  לא  אותו,  לשלם  צריך  אתה   5בלאי 

 6 אתה מתקן לו את הדוד שמש, אתה מתקן לו כל דבר.  

 7 זה משהו אחר.  י. פדידה:

בפעילות   ע. זוהר: המתנ"סים  על חשבון רשת  היום  עושה  אני  זה   8לא השוכר. את 

 9 השוטפת שלה. כן אבי. 

כ דידה:י. פ הן  שההכנסות  מבין  אני  לי  בספורט  סיימתי.  לא  שקל.    7-אני   10מיליון 

 11מיליון. אני רוצה להזכיר שמבחינת האוכלוסיה באזור אני    3,3ההוצאה  

 12 .  2מניח שהיא גדלה פי 

 13 כן. ע. זוהר:

 14גלי גיל נסגר. איפה הקצאת משאבים לטובת הספורט לי כדי שיהיה, יוכל   י. פדידה:

 15 וש שיש? לאכלס את כל הביק

ויש פתרון אחד למה שאתה   ע. זוהר: לו בעיה אחת  יש  בגדול  לי   16תראה, הספורט 

 17אומר, רק אחד. הספורט לי מבחינת שטח לא יכול לגדול יותר, אין לו לאן  

שאני   תוכנית  לנו  יש  הקיים  בשטח  שכן  מה  שלו.  השטח  מבחינת   18לגדול 

לפני  זוכר  אני  גם  זה  את  אמרתי  אותה,  נקדם  שאנחנו   19מספר    מקווה 

התקציב   בשנת  אותה  נקדם  מהרשות    2020חודשים,  עזרה  ע"י  אם   20בין 

שלנו   מימון  אומרת  זאת  חיצוני,  עושים  שאנחנו  כמו  סיוע  ע"י  אם   21ובין 

לעשות.   יכול  אתה  שהיום  היחידי  הדבר  שזה  נוספת  בריכה   22לעשות 

 23בספורט לי בתוך השטח הקיים אין לו יותר שטח וזה נמצא בצד המערבי,  

 24יש שם אזור שאפשר לעשות בו עוד בריכה ולדעתי הספורט לי  צפון מערב  

 25 צריך בריכה פתוחה נוספת.   

 26ושאלה אחרונה. האם אנחנו יכולים לקבל מאחר והעירייה היא למעשה   י. פדידה:

לקבל   יכולים  אנחנו  האם  המתנ"ס,  של  הזאת  הברוכה  בפעילות   27שותף 

 28 כזה?חברי מועצה אחת או לרבעון או לחצי שנה דו"ח ביניים 
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 1 התשובה היא כן.   ע. זוהר:

אנחנו   א. רוטמן:  נמצא,  לא  שזה  החבר  דברי  את  לאזן  בשביל  כל  קודם   2רציתי 

 3חושבים, אני חושב שזה שאנחנו לא גובים זה הצורך, ככה צריך להתנהל  

 4מכיוון שבסופו של דבר זו לא חוכמה לגלגל את זה בסוף לקצה לילד שבא  

 5 לחוג.  

זה   על  כל חוג,    אנחנו צריכים לחשוב  כולם מסוגלים לממן   6שהילדים לא 

 7ואם אתה תיקח את העלות של הנושא של הארנונה וכל מה שאתה רוצה  

 8עוד במחשבה, את השכירות, אז בעצם תגלגל על הילדים שאנחנו בדיוק  

 9 באים לקראתם.  

לעזור    בא  הוא  רווח,  לא למטרות  גוף שהוא  הוא  המתנ"ס  בעצם,   10אנחנו 

הפעילויות   כל  את  מקבלים  לארגן  אנחנו  הנכסים  את  ולכן  הכול   11ואת 

 12מהעירייה ולכן גם כשאנחנו מדברים על הספורט לי אז אני מקווה באמת  

מרגישים   אנחנו  ובאמת  שסגרנו  הרי  אמרת  אתה  בריכה,  שעוד   13שהנושא 

 14צורך ודיברנו גם על זה כמה פעמים ואני מקווה מאוד שזה לא מילה גסה  

 15ה למצוא מימון ולעשות את הנושא  להגיד שאנחנו צריכים, העירייה צריכ 

כ עוד    5-של  ע"י  זה  את  שנקבל  ובעצם  בריכה  עוד  לטובת  שקל   16מיליון 

 17קליינטים מתושבי העיר שיבואו וייהנו מהמקום הזה כי זה מה שיש לנו  

זה   על  לשים  צריכים  ואנחנו  זאת אחת האטרקציות  היתר.  בין  גם   18בעיר 

 19 את הדגש. 

שכי  כן  שלוקחים  שישנו,  הנוסף  ותתקן  הדבר  לוקחים  כן  אנחנו  אז   20רות 

אירועים   של  בנושא  נמצא  בערבים  שאתה  בנושא  מספרים,  עם   21אותי 

 22 למיניהם שישנם, ימי הולדת. 

יקר    יותר  קצת  זה  במוצקין  דווקא  שפה  היא  האמת  יודע,  אני   23עכשיו 

 24ממקום שווה ערך בביאליק. זה אני קיבלתי ולכן ההיפך פה, ההיפך עוד  

 25 לבוא לקראת ההורים. 

 26שנה    20אני רוצה משפט אחד. אני זוכר, נדמה לי שהמתנ"ס הוקם לפני   מרקוביץ: י.

 27 בערך,

 28 .  25בערך,  ע. זוהר:
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את    25 י. מרקוביץ: להכניס  החלטה  כשנפלה  פשוט  מאוד  אחד  דבר  זוכר  אני   1שנה. 

 2המתנ"ס לקרית מוצקין ההחלטה הייתה שרשת המתנ"סים תכנס לתוך  

וספו נוער  תרבות  ועדת  של  האלה.  הנעליים  בדברים  אז  עד  שעסקה   3רט 

שלא   הרשות  של  התקציביים  הסעיפים  אחד  שזה  הייתה  תמיד   4הכוונה 

 5 אמור לשאת רווחים אלא הוא שירות לציבור. 

 6ואני חושב שאנחנו צריכים להמשיך עם הדבר הזה ואני חושב שההשקעה   

לא   אני  נכונה.  הכי  והדרך  נכון  הכי  זה  במתקנים  המתנ"ס  של   7החוזרת 

 8 נ"ס יעשה רווחים לא לעצמו ולא לעירייה.  מצפה שהמת 

הזה   י. פדידה: החוב  את  לגלגל  ביקשתי  לא  אני  נכון.  הובנתי  לא  כנראה   9אני 

סדר   לעשות  זה  לעשות  שרציתי  מה  כל  פשוט  אופן.  בשום   10לתושבים, 

ולמעשה על אמת כמה העירייה    11בדו"ח, שיהיה כתוב כמה מגיע לעירייה 

נתנה   העירייה  אם  ש  10משקיעה.  עוד  זה  שיהיה    3ווה  אז  שקל   12מיליון 

 13 מיליון שקל.  7מיליון שקל, לא  10כתוב שהעירייה תרמה 

 14 לא, אבל יוסי, א' אני מבין,   ע. זוהר:

 15 אני לא התכוונתי לגלגל את זה, י. פדידה:

 16לא, זה הובן. זה הובן, יוסי. אני רק אומר עוד פעם תראה, בסוף התפקיד   ע. זוהר:

ש הוא  המתנ"סים  כרשת  שליחים.  שלנו  כולם  בסוף  אנחנו  רשת,   17ל 

 18התפקיד של הרשת הוא באמת לעשות מה שיוסי אמר את נושא התרבות  

 19 המשלימה והחינוך המשלים בעיר.  

 20אני אקח את ההצעה שלך, אני תיכף אחזור לנושא של הרישום אבל אני   

 21אקח את ההצעה שלך ואפילו ארחיב אותה אם ראש העיר יסכים, אנחנו  

 22א באחת הישיבות, להביא את החבר'ה לעשות מצגת על  נהיה מוכנים לבו

גם מה התכנים    23כל הפעילות של רשת המתנ"סים, לא רק הכספית אלא 

 24ואז תבינו שרשת המתנ"סים היום בעיר היא באמת רשת שנוגעת כמעט  

 25 בכל דבר בחינוך של הילדים שלנו, המשלים, לא בתי הספר. 

 26ם בצד אחד מופיע בצד שני.  לכן לגבי הרישום, תזכור שכל דבר שאתה רוש 

אנחנו   ככה  גם  עצמה,  על  לקחת  יכולה  לא  עמותה  עמותה,  היא   27הרשת 

רשת   זה  על  לשמור  שאמרת  שכמו  פשוט  לא  מאוד  מאוד  בעולם   28חיים 
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יודעים   שאנחנו  הכספים  וכל  קטן  בפלוס  תסיים  שנה  שכל   1מאוזנת 

שמים   אנחנו  לי  בספורט  הכנסות  יותר  הכסף  למשל  עולה  אם   2להרוויח, 

 3ותו במקום אחר, אנחנו לא לוקחים את זה הביתה. לכן רישום זה נחמד  א

 4מיליון שקל, אז כאילו    3אבל בסוף יהיה לך עמותה שרשום שהיא חייבת  

 5 מה עשית בזה?  

 6 לא אמרתי שהיא תהיה חייבת, י. פדידה:

 7 אבל ברגע,  ע. זוהר:

לא   י. פדידה: היא  העירייה  של  התרומה  של  שההגדלה  אמרתי  אלא  מילי  7אני   8ון 

להיות   יותר    10יכול  שלנו  שההוצאה  ידעו  הפנים  במשרד  ואז   9מיליון 

 10 גדולה, 

 11משרד הפנים לא מעניין אותו, אבל אני מבין מה אתה אומר. אני לא נכנס   ע. זוהר:

צריך   אתה  אחד  בצד  רושם  אתה  שאם  סיני  לך  יגיד  כי  למספרים   12כרגע 

 13 מינוס.  לרשום בצד שני. אם לא רשמת בצד שני אז יש לך במאזן 

 14טוב חברים, יש עוד מישהו שרוצה לשאול שאלות? לא. מי מאשר, מי בעד   

ואני עוד     לאשר את הדו"ח?  15תודה רבה. סיני, לא היה לך הרבה עבודה. 

העובדים   ולשאר  לסיני  וגם  לקארן  גם  למנחם,  גם  להודות  רוצה   16פעם 

 17 כי באמת הם עושים עבודת קודש.  ברשת 

 18 )מחיאות כפיים(

 19 ע להם.   מגי ע. זוהר:

מ  י. גסר: המסמך  היום,  סדר  את  לכם  יש  הישיבה,  להמשך  נעבור   20-טוב. 

31.10.2019  . 21 

 22 

 23 

 24 2.10.19מיום  13/19אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס'   .1

ישיבת מועצה מס'  1סעיף   י. גסר:  25. כולם  2.10.19מיום    13/19, אישור פרוטוקול 

 26 .כולם בעדבעד? 

 27 

 28 בתי קשישים בפרויקט   500-לאי עשן להתקנה בכאישור פתיחת תב"ר לרכישת ג  .2



14 
 04-8666313חברת איגמי,                                                                                    ריית קריית מוצקיןעי

 2019בנובמבר  6ישיבת מועצה מן המניין                                                                                              

   

 1 ₪ 40,000משותף עם שירותי כבאות והצלה מחוז חיפה. מקורות מימון: קרנות הרשות 

בכ י. גסר: להתקנה  עשן  גלאי  לרכישת  תב"ר  פתיחת  קשישים    500-אישור   2בתי 

 3בפרויקט משותף עם שירותי כבאות והצלה מחוז חיפה. מקורות מימון:  

 4 ₪. אולי נסביר רגע.  40,000קרנות הרשות 

שהייתה    מבוגרת  אישה  בגין,  מנחם  ברח'  מצער  מאוד  מאוד  מקרה   5היה 

במחוז   העיר  ראש  של  ביקור  ובמסגרת  עשן  משאיפת  ונחנקה  בבית   6לבד 

 7חיפה עם מפקד הכבאות בנושאים של הרשות עלה הנושא הזה. העירייה  

של   הסכום  את  של    40,000תתקצב  והכבאים  הגלאים  לרכישת   8מחוז  ₪ 

 9 חיפה, כבאות והצלה, הם אלה שיתקינו.  

 10 וזה מחובר למוקד שלהם?  ע. זוהר:

 11 זה אלחוטי.   י. גסר:

 12 זה רק עושה רעש לבלוק.  ע. זוהר:

 13 רק עושה רעש ואז זה מעיר את הבן אדם, ברגע שמתחיל עשן מעיר אותו.  י. גסר:

 14 מעולה. מבורך מאוד.  ע. זוהר:

 15 .  כולם בעדיר יחד עם הכבאות. מי בעד? אז זה באמת יוזמה של ראש הע י. גסר:

 16 

 17 ₪ לסך   2,360,548מסך   2019אישור הגדלת תב"ר שיפוצים מוסדות חינוך  .3

 18 ₪(. מקורות מימון: קרנות הרשות ₪125,259. )סה"כ הגדלה  2,485,807

 19  2,360,548מסך    2019אישור הגדלת תב"ר שיפוצים מוסדות חינוך    3סעיף   י. גסר:

לסך   שיפוצים שאנחנו    ₪2,485,807  קרנות הרשות.  מקורות המימון   .₪20 

 21 .כולם בעדעושים במוסדות חינוך, כל פעם מגדילים. מי בעד? 

 22 

 23 

 24 : 2.10.19מיום  13/19בפרוטוקול מועצה מס'  3אישור ביטול החלטה מס'  .4

 25 בנושא חטי"ב 1267תב"ר מס' 

 26  (2אמנים )מ.צ  מבניית חטי"ב שלב א' במשכנות 1267אישור שינוי שם תב"ר מס'  . 5

 27 ( 2לבניית חטי"ב יונתן שלב א' במשכנות אמנים )מ.צ 

 28 ( בסך 2אישור פתיחת תב"ר בניית חטי"ב רבין שלב א' במשכנות אמנים )מ.צ  .6
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 1 ₪. מקורות מימון: משרד החינוך  6,579,400

 2 ( בסך  2שלב א' במשכנות אמנים )מ.צ   3אישור פתיחת תב"ר בניית חטי"ב  .7

 3 משרד החינוך   ורות מימון:₪. מק 6,579,400

 4מיום    13/19בפרוטוקול מועצה מס'    3אישור ביטול החלטה מס'    4סעיף   י. גסר:

 5 בנושא חטיבות הביניים.   1267. תב"ר מס'  2.10.19

 6צריך היה לפצל את זה, אז אחר כך זה בשני הסעיפים הבאים זה הפירוט   א. גנון: 

 7 של התב"ר הזה.  

שהו י. גסר: ברגע  החינוך  פרויקט  משרד  בכל  מבקש  הוא  פרויקטים  מאשר   8א 

 9שהוא מתקצב יהיה לו את התב"ר הנפרד שלו. אז פה הם ביקשו פיצול,  

 10 בסעיף הבא אתם תראו שאנחנו כבר שינינו את שם התב"ר. 

 11 אפשר להצביע על כל הסעיפים האלה.  מ. צורף: 

 12 אתה יכול להצביע ביחד.  7-ו  6, 5,  4נכון. על  ע. זוהר:

 13 .כולם בעדכולם קשורים לאותו נושא. מי בעד?  7, 6, 5, 4אז  י. גסר:

 14 

 15 ₪. ₪2,806,422 לסך  2,106,422גנ"י קורצ'אק מסך  1221הגדלת תב"ר מס'  .8

 16 היה  חדש   מקורות מימון 

 17 ₪  1,531,422 ₪  1,531,422  משרד החינוך  

 18 ₪    575,000 ₪    575,000  משרד השיכון 

 19 ---------- ₪    700,000  קרנות הרשות 

    2,806,422  ₪ 2,106,422  ₪ 20 

מס'  ,  8סעיף   י. גסר: תב"ר  מסך    1221הגדלת  קורצ'אק  ילדים   ₪21    2,106,422גני 

שינוי    2,806,422לסך   פה  היה  רואים  שאתם  כמו  מימון,  מקורות   .₪22 

 23בתוספת של קרנות הרשות, זה בדיוק מה שראש העיר כל הזמן מתריע גם  

ומוסדות  מול משרדי הממשלה, השתתפות של הרשו גני ילדים   24ת בבניית 

אחרי   וגם  אפשרי.  בלתי  אפשרי.  בלתי  שהוא  למשהו  הפך  זה   25חינוך 

 26 שאנחנו מממנים מחכים לכספים ומחכים עד שאנחנו מקבלים. 

 27 אני מבקש שתדגיש עוד פעם את הנקודה הזו שזה כאילו כסף בהשאלה.  י. מרקוביץ:

 28   לא, לא, לא, לא. זה כסף שאתה מוציא מהכיס, י. גסר:
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 1 זה לא השאלה, זה מתנה.   ע. זוהר:

 2 מוציא מהכיס על בניית גני ילדים. השתתפות של הרשות.  י. גסר:

 3 לא מקבל על זה החזר?   מ. צורף: 

 4 לא מקבל. אחרי כל ההרשאות שלהם אתה מוציא עדיין מהכיס.  י. גסר:

 5 לא, אתה צודק.   מ. צורף: 

 6 י הממשלה.  וזה משהו שבאמת אולי מישהו יתעורר שם במשרד  י. גסר:

 7 אל תהיה אופטימי.  ע. זוהר:

 8 .  כולם בעדטוב, מי בעד?  י. גסר:

 9 

 10 אישור סיום עבודתן של שתי ועדות ערר ארנונה מכהנות, שהרכבן כמפורט להלן: .9

 11 1ועדת ערר 

 12 יו"ר - הרב חיים שכטר, עו"ד 

 13 חבר  -  יחיאל טל, עו"ד

 14 חבר - תומר קיסר, רו"ח

 15 2ועדת ערר 

 16 ו"רי - משה יונאי, עו"ד 

 17 חברה - ליזה דמארי, עו"ד

 18 חבר - אריה מועלם, עו"ד

 19 .  אישור מינויה של ועדת ערר ארנונה חדשה שהרכבה הוא:10

 20 יו"ר - אופיר רשף, עו"ד

 21 חבר - אריק טרבלסי, רו"ח 

 22 חבר - טל אלגביש, רו"ח 

 23, אישור סיום עבודתן של שתי ועדות ערר ארנונה מכהנות שהרכבן  9סעיף   י. גסר:

 24 ן. טוב, אני לא אקריא את השמות. כמפורט להל

 25 גם.   10-ואישור מינוי, אז תחבר את זה ל ע. זוהר:

אז    10-וב   כן. י. גסר: חדשה.  אחת  ועדה  חדשה,  ועדה  ממנים  מי  10-ו  9אנחנו   ,26 

 27 .כולם בעדבעד? 

 28 
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 1הצעת החלטה: מועצת העיר תומכת בקידום התחדשות עירונית בעיר, לרבות פרויקטי   .11

למועד   השכונות הותיקות, וזאת מעבר לפרויקטים פינוי בינוי בכל  נכון   2המקודמים 

עירונית   התחדשות  מינהלת  בהקמת  העיר  מועצת  תומכת  זו,  במסגרת  זו.  החלטה   3קבלת 

תהליכים   וקידום  ניהול  לצורך  המנכ"ל  תחת  ייעודי  ההנדסה/אגף  הכלכלית/אגף   4בחברה 

 5 אלה 

ע,  11סעיף   י. גסר: התחדשות  מינהלת  מאתנו  ביקשו  לשנות  פה  הארצית   6ירונית 

 7נוסח של החלטה שהייתה כבר, ואנחנו משנים את הנוסח. אז כמו שאתם  

 8 מועצת העיר,   רואים הצעת החלטה:

 9 לא, תסביר להם שקיימת זה,  ע. זוהר:

את   י. גסר: משנים  פה  רק  שאושר,  משהו  כבר  וזה  המינהלת  קיימת   10קיימת, 

שא האב  תוכנית  כל  להקמת  כספים  קבלת  לצורך  צריכים  הנוסח   11נחנו 

 12 . כולם בעד לבצע. אז מי בעד? 

 13 

 14 אישור הרשאה לשימוש וניהול מתקני הספורט המפורטים להלן ע"י עמותת    .12

 15 : 580587723הספורט מס' 

 16 א.  מגרשי קט רגל בעיר:

 17 ליד בי"ס בן גוריון. -

 18 ליד בי"ס נבון. -

 19 במשכנות אמנים פארק יגאל בשן. -

 20 ב.  אולמות ספורט: 

 21 26גין בגין, רח' ב -

 22 4גושן, רח' דקר  -

 23 4אבישי, רח' יגאל אלון  -

 24 4בן גוריון, רח' דקר  -

 25 50אחדות, שד' משה גושן  -

 26 41ויצמן, שד' ויצמן  -

 27 22מצפה, אולם יוספטל  -
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 1 קורצ'אק, דולצ'ין  -

 2 ג.  מרכז טניס:

 3 5אלמוגי  -

 4 מגרשים  2דקר,  -

 5 מגרשים(  6-מרכז הטניס )בי"ס ו -

 6ור הרשאה לשימוש וניהול מתקני הספורט המפורטים להלן  , איש12סעיף   י. גסר:

עמותת הספורט מס'   עמותת הספורט,  580587723ע"י  רגע.  אסביר  אני   .7 

לעשות   וצריך  וניהול  לשימוש  מתקנים  מהרשות  מקבלת  המתנ"ס,   8כמו 

 9את זה בצורה מסודרת במועצת העיר. כאן מפורט כל המגרשים ומתקני  

 10 הספורט שהם קיבלו. מי בעד?

לציין פה את העבודה המבורכת   . מרקוביץ:י  11של העמותה  דרך אגב אני חושב שצריך 

 12 הזאת.  

 13 חד משמעית.   ע. זוהר:

 14 חד משמעית. באמת עבודה מצוינת שנעשתה.  י. גסר:

 15 עשו עבודה יפהפיה. זה הזמן להודות.  י. מרקוביץ:

 16 חד משמעית.  ע. זוהר:

 17מת, גם רשת המתנ"סים, גם בכלל אני חושב שהגופים שפועלים בעיר, בא י. גסר:

 18 עמותת הספורט, גם הקונסרבטוריון העירוני, 

 19 ובמיוחד העירייה.  ח. צורי, רה”ע:

 20 לא, העירייה זה ברור. גופי הסמך, ע. זוהר:

 21 העירייה זה ברור.   י. גסר:

 22 העירייה מאפשרת להם. ע. זוהר:

וע י. גסר:  23שיה  בראש ובראשונה. זה בראש ובראשונה באמת שיתוף פעולה פורה 

 24 . כולם בעדטוב, מי בעד?  מבורכת בכל התחומים.

 25 

 26 מוצקין  אישור מינוי מנכ"ל העירייה, יריב גסר, כמ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית לקרית  .13

החברה  13סעיף   י. גסר: מנכ"ל  כמ"מ  גסר  יריב  העירייה  מנכ"ל  מינוי  אישור   ,27 

 28 הכלכלית לקרית מוצקין. מי בעד?  
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 1 רגע, רגע.  י. פדידה:

 2 בבקשה. י. גסר:

 3 איך יהיה לך זמן לעבוד?  י. פדידה:

מיני   ח. צורי, רה”ע: כל  יש  אבל  הכלכלית  החברה  את  סגרנו  אנחנו  פורמאלי,  יותר   4זה 

 5 דברים שחייב שיהיה מישהו שם.

 6 יש דברים של העבר,  י. גסר:

 7אתה שואל שאלה ויש כאלה שיעשו מזה צימס. עזוב אותך. שיהיה ברור   י. מרקוביץ:

 8 תה לא מקבל משכורת.  העניין הזה שא

 9 טוב, מי בעד?   ברור, ברור. י. גסר:

 10 כבר היינו בעד.  ה. פפר: 

 11 . כולם בעד י. גסר:

 12 

 13 אישור פרוטוקולים: .14

 14 2.10.19מיום  08/19פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס'   -

מס'     - מכרזים  ועדת  שכר   21/19פרוטוקול  חשבות  ושירותי  חשבון  ראיית  שירות   15בדבר 

 16 10.10.19ת מוצקין מיום בעיריית קרי

 17 בדבר בניית בי"ס יסודי חדש ברח' קדיש   23/19פרוטוקול ועדת מכרזים מס'  -

 18 10.10.19לוז מיום  

 19 27.10.19פרוטוקול ועדת פסח מלח מיום  -

 20 3.11.19פרוטוקול ועדה למיגור אלימות מיום  -

פ14סעיף   י. גסר: ועדת כספים,  ישיבת   21רוטוקול  , אישור פרוטוקולים. פרוטוקול 

 22, פרוטוקול ועדת  23/19ועדת מכרזים, פרוטוקול ועדת מכרזים נוסף מס'  

 23 פסח מלח, פרוטוקול ועדה למיגור אלימות.  

ועדה להתחיל לכנס את     24אולי זאת הזדמנות באמת להגיד לכל מי שיו"ר 

איזושהי   זה  על  נקבל  שלא  שצריך,  כמו  חודשים  בשלושה  פעם   25הועדות 

לסביקורת.   שהוספנו  אישור  הסעיף  שוב.  אותו  קורא  אני  אז  היום,   26דר 

 27 . כולם בעדפרוטוקולים מי בעד? 

 28 
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 1 וספת לסדר היוםת

 2הצעת החלטה בדבר סבסוד חלקי בפרויקט בית ספר של החגים בחנוכה   י. גסר:

 3 במידה והממשלה לא תשתתף כהשלמה להשתתפות הורים. 

 4 ר לנו בבקשה. חיים, אני רוצה שתסביר עוד פעם את הסעיף הזה. תסבי  י. פדידה:

את   ח. צורי, רה”ע: להפסיק  החליטה  שהמדינה  ובטלויזיה  ברדיו  שמענו  שקרה  מה   5אז 

ההורים   עם  יחד  נשב  ההורים,  עם  ביחד  ואנחנו  החגים,  של  ספר   6בית 

 7ואנחנו נסבסד חלק, נעלה אולי טיפה גם להורים ואנחנו רוצים להמשיך  

 8 את הקייטנה הזאת של, 

 9 גה ראשונה. מבורך, חינוכי ממדר י. פדידה:

 10 צעד מעולה.  ה. פפר: 

 11 ימים מלאים נופל השנה כי חנוכה נופל מראשון עד, 5שזה  י. גסר:

 12 אתה יודע כבר את העלות שלו?  ע. זוהר:

 13 פלוס מינוס. יש עוד כמה נתונים שאנחנו אמורים לקבל.  י. גסר:

 14 טוב. ע. זוהר:

 15 .  כולם בעדמי בעד?  י. גסר:

 16 

 17 2018נת אישור דו"ח מבקר העירייה לש .15

 18 . מי בעד? 2018ונעבור אישור דו"ח מבקר העירייה לשנת  י. גסר:

 19 אפשר להציע?  מ. צורף: 

 20 בבקשה. י. גסר:

 21 אנחנו מקבלים את הדו"ח ככתבו וכלשונו, מיישמים אותו וזהו.   מ. צורף: 

 22 אז מי בעד לקבל את המלצות מבקר העירייה לנושאים שבדו"ח?  י. גסר:

 23ה לשאול שאלה, באמת. זה הכי קל מה שעכשיו עשינו, אבל  אבל אני רוצ ח. צורי, רה”ע:

הם   היום  לבוא  לא  שהחליטו  האלה  החבר'ה  שאלה.  לשאול  רוצה   24אני 

 25 ממש, איך קראת לזה? טובל ושרץ בידו? 

 26 טובלים ושרץ בידם. י. מרקוביץ:

 27 טובלים ושרץ בידם. ח. צורי, רה”ע:

 28 זה ברבים.  י. מרקוביץ:

 29 מה? ח. צורי, רה”ע:
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 1 י זה ברבים.כ י. גסר:

פשוט   ח. צורי, רה”ע: שהם  ולתמיד  אחת  פעם  להסביר  צריכים  לא  אנחנו  אם   2השאלה 

 3מטעים את הציבור, מרמים את הציבור, כל נושא מאגרי מידע מי שניהל  

 4 אותו, מי שהקים אותו זה היה ציקי אבישר כשהוא עבד פה עד שפוטר. 

 5 חד משמעית.   ע. זוהר:

הוא   ח. צורי, רה”ע: בכתב  עד שפוטר.  זה  לנו את  יש  אגב  דרך  גם  הוא  אותו,  שניהל   6זה 

עצמו,   את  מנפח  והוא  זה  את  שהקים  זה  והוא  זה  את  שניהל  זה   7שהוא 

 8 אבל את המכתב שהוא כתב אנחנו נוציא בהזדמנות אחרת. 

 9 אם ככה אז ברשותכם,  י. פדידה:

 10אחד לא    לא, כי זה מעצבן, הוא כל הזמן מאגרי מידע, מאגרי מידע ואף ח. צורי, רה”ע:

 11 יודע שמי שהיה, 

 12 חיים, חיים,  י. פדידה:

 13תגיד לי אתה, כשיוסי מזרחי הוציא בפעם הראשונה את מאגרי המידע כל   ח. צורי, רה”ע:

קיבלו   מוצקין  בערוץ    SMSתושבי  בבקשה   14  2בחמישה לשמונה תסתכלו 

להגיד   רוצה  לא  אני  שלו,  שותף  הוא  אם  יודע  לא  אני  מזרחי.  יוסי   15את 

 16פתאום, אני רוצה לדעת מאיפה היה לו את המאגר מידע  דברים אחרים ו

 17 לצלצל לכולם?  

 18 אל תתרגז, קודם כל, חיים, אני מציע לך הצעה.  י. פדידה:

 19 לא, אני לא מתרגז.  ח. צורי, רה”ע:

ותיעלב   י. פדידה: תתרגז  אתה  לא,  השום.  כקליפת  ששווים  מאנשים  תתעצבן   20ועל 

 21 מאנשים, 

 22אבל אתה יודע, עד כמה אתה יכול להיות שפל? אתה זה    לא, אני לא נעלב. ח. צורי, רה”ע:

אני   הקמתי,  אני  כותב  שהוא  בכתב  תיעוד  אגב  דרך  לי  ויש   23שהקמת 

ומה   מידע.  ומאגרי  דבר  שום  יודע  לא  הוא  ופתאום  הבאתי,  אני   24עשיתי, 

 25זה, סליחה, קודם כל אני לא יודע אם הציבור יודע, כל היום מאגרי מידע,  

 26 מאגרי מידע.  

 27ל מה שאנחנו עושים במאגרי מידע שלנו, אני לפחות, זה לצלצל  בסך הכו 

ולהגיד להם מזל טוב ליום הולדת, הבנת? כשאני פעם תפסתי    28לתושבים 
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 1איזשהו קצין בכיר במשטרה ושאלתי אותו מה זה מאגרי מידע? אז הוא  

 2אתה יש לך ספר טלפונים, לא מאגרי מידע.     אומר לי איזה מאגרי מידע? 

 3י מידע, לבית חולים יש מאגרי מידע, אתה מה שיש לך  למשטרה יש מאגר 

 4זה ספר טלפונים. תפתח את ספר הטלפונים תקבל את הטלפונים של כל  

 5 אחד ואחד.  

 6אבל הרעש והצלצולים שהם עושים, הדרמה שהם לא באו היום לישיבת   

יבואו מהיום והלאה, אנחנו   יודע מה? הלוואי ולא   7שנה    26מועצה. אתה 

 8 והכול דופק, הכול בסדר. אז פעם אחת ולתמיד צריך,  עובדים בלעדיהם

 9 איתם ובלעדיהם הכול, א. רוטמן: 

 10אז אני בהקשר הזה חשבתי שיתקיים פה איזה דיון, שיבואו אנשים ויגידו   י. מרקוביץ:

מלדון   מנועים  הם  מבין  שאני  כמה  עד  אגב  דרך  שהם  למרות  סוף,   11סוף 

 12 מאחר והם תבעו את העירייה גם,

 13מי תבע את העירייה? כל חמשת חברי המועצה, ההורים שלהם, המשפחה   ע:ח. צורי, רה”

 14 שלהם, הדודים שלהם, זה לא אנשים מבחוץ.  

אמרת,   י. מרקוביץ: שאתה  שכמו  לכולם  ברור  שיהיה  לומר  רוצה  רק  אני  בגדול   15אז 

 16ציקי אבישר כמי שהיה ממונה מחלקת אגף, שהוא בא לפה הוא הפך את  

 17 עצמו ממחלקה לאגף,  

 18 כן. אגף מחלקת תקשוב. ורי, רה”ע:ח. צ

 19כן. ציקי אבישר מתראיין באחד העיתונים, יש לי הכול מוכן פה אם היה   י. מרקוביץ:

שאחת   לכולם  ומספר  העיתונים  באחד  מתראיין  דבר,  איזשהו   20מתעורר 

 21 הסיבות שאתה הבאת אותו היא כדי לטפל,

 22 ל. שטעיתי, זה הכוהסיבה היחידה שהבאתי אותו  ח. צורי, רה”ע:

עולם, כשציקי אבישר פרש   י. מרקוביץ: ריבונו של   23באינטרנט. עכשיו בסופו של דבר, 

 24או הופרש, לא משנה, מתפקידו והקים את רוח חדשה, אני רוצה לשאול  

מאגר   ומאיזה  בסיס  איזה  ועל  מאיפה  לרגע  תוהה  לא  אחד  אף   25שאלה, 

 26 אפים, מידע, ואני חוזר ואומר מאגר מידע נשלחו מאות ואלפי מיילים ווצ

 27 למה אתה לא מבין?  ח. צורי, רה”ע:

 28 רגע, רגע, שנייה, שנייה.  י. מרקוביץ:
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 1 למה אתה לא מבין מאיפה?  ח. צורי, רה”ע:

 2לכל תושבי העיר, לעובדי העירייה, להורים בכל מיני חוגים. מאיפה הוא   י. מרקוביץ:

 3 השיג את המידע הזה? אף אחד לא שואל, 

 4 אתה רוצה תשובה?  ח. צורי, רה”ע:

 5אני לא רוצה תשובה, השאלה היא רטורית, היא ברורה לחלוטין מאיפה   . מרקוביץ:י

 6הוא השיג את זה, הוא בנה והוא השתמש. אז לכן אני אמרתי שזה בדיוק  

 7 משול למי שטובל ושרץ בידו והם כולם בעניינים האלה. 

 8אבל הייתי רוצה ברשותכם מאחר וכבר עברתי עם המבקר על הדו"ח וגם   

 9דו"ח, אז אולי גם בשאר הסעיפים כי באמת, עם כל הכבוד,  קראתי את ה

 10 זה לא הדבר הכי חשוב שבעולם. 

 11אז קודם כל ישנו הסעיף שמדבר על החוזה לביצוע עבודות גינון ותחזוקה   

לציין   חייב  אני  בפרק,  השני  הסעיף  שהוא  ציבוריים  גנים  של  צוות   12של 

הגורמים   עם  גם  בדקתי  עם המבקר,  גם  ודיברתי   13האחרים, שכל  קראתי 

בנושא   יצא  שכבר  הקרוב  למכרז  כולם  ונכנסו  יתוקנו  תוקנו,   14הליקויים 

 15 הגינון ובחוזה הבא כל הכשלים שהיו יעודכנו והכול יהיה בסדר.

וגם    וכדומה,  היטלים  ארנונה,  בגין  החייבים  חשבון  מצב  זה  נוסף   16נושא 

 17  כאן בעיקרון הדו"ח מראה שחל שיפור גדול במצב, שאנחנו משנה לשנה

משנים   גם  חייבים  חובות  גובים  ואנחנו  פערים  ומצמצמים   18הולכים 

לא   אנחנו  כי  לא  למחוק,  גדולים  חובות  למשל  מנועים  ואנחנו   19קודמות 

 20 יכולים, פשוט אי אפשר לגבות אותם. יש חלק מהחייבים שכבר לא חיים. 

 21 יש לנו דרך אגב מישהו שמלווה את הרשות בנושא מחיקת חובות. י. גסר:

פה   :י. מרקוביץ גם  העובדים.  ועד  מול  העירייה  התנהלות  שזה  נוסף  סעיף  יש   22יפה. 

כולם תוקנו, הכול שונה,    23בדקתי, מסתבר שכל הליקויים שהמבקר מצא 

שום   ואין  בסדר  והכול  ספרים  מנהל  מידע,  מוסר  מטפל,  החדש   24הועד 

 25 בעיה. 

 26הנושא הנוסף זה חניית נכים. אני מניח שגם פה אני יודע, שאלתי, בדקתי   

השתנו,    גם הדברים  אומצו,  המבקר  המלצות  כל  הפיקוח,   27במחלקת 

 28מתנהל רישום, מתנהל מעקב, גם כלפי נכים שיצאו מהעיר, עברו מהעיר,  
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ואז אפשר לשפר את החניות   נפטרו  וחלילה  נכים או חס   1הפסיקו להיות 

 2 שלהם וכו' בכל מה שקשור לציבור הרחב.  

החשמל  מערכות  מכרז  הוא  האחרון  והחינוך  במוסדו  הנושא  הציבור   3ת 

ואומר ללא שום פגם. כלומר אין מה   ואני חוזר   4בקרית מוצקין שנמצא, 

הביקורת   לגבי  להגיד  לי  שהיה  מה  זה  זהו,  אז  וכדין.  כדת  הכול   5לתקן, 

 6 ואני מציע לכל החברים לאמץ ולהצביע בעד. זהו.  

של   י. גסר: ביקורת  גם  פה  שנערכה  ביקורות  של  הזה  בנושא  לציין  אולי   7חשוב 

 8שרד הפנים לא מזמן ורוב הדברים שנבדקו יצאו הכול תקין ואני יכול  מ

 9להגיד לכם שבנושא רישוי עסקים היה גם איזה משהו, גם בנושא רישוי  

 10עסקים הכול תקין וגם עסק ספציפי שהיה לא מזמן בתקשורת ובלבלו את  

מיני   וכל  עירייה  עובדי  פה  להכפיש  ניסו  כי  תקין,  יצא  הכול   11המוח, 

 12 כול יצא תקין ויש את זה במסמך כתוב ממשרד הפנים.  גורמים, ה

מסוים   י. מרקוביץ: מאוד  ערוץ  שבאיזה  האלה  הסיפורים  כל  על  מדבר  אתה   13רגע, 

 14 בטלויזיה,  

 15 כן, כן. כן.  י. גסר:

 16 אלף דולר.    150אני מדבר על זה שאריה עולה  ח. צורי, רה”ע:

 17 אז הכול תקין והכול בכתובים מטעם משרד הפנים.  י. גסר:

החוזה   י. פדידה: שאת  להזכיר  רוצה  אני  מידע,  מאגרי  שנושא  להזכיר  רוצה   18אני 

ותחזוקה   גינון  עבודות  בזמן  לביצוע  עלה  עוד  מידע  מאגרי  של   19והעניין 

מידע   למאגרי  בקשר  להגיד  רוצה  ואני  הועדה  יו"ר  הייתי   20שאני 

וזה   תשמע,  לו  ואמרתי  העיר  לראש  אני  פניתי  הטענה  את   21שכשקיבלנו 

 22אני מבקש שאנחנו נעביר את זה לגורם חיצוני. ראש העיר אמר   עדות שלי,

 23לי תעשה מה שצריך, מה שאתה רוצה, אני לא מפריע לכלום, אתה יודע  

 24 מה? אני תומך בעניין. 

ומכאן    המשרד  בראש  עמד  שהוא  קוזלובסקי  נמרוד  לד"ר  גם  פנינו   25ולכן 

של   להתנהלות  הועדה  כיו"ר  גיבוי מלא  קיבלתי  אני   26העניין  והלאה, אבל 

 27 וזה האמת שבכך.  

קצת   י. מרקוביץ: הביקורת  ועדת  והתנהלות  הביקורת  שוועדת  מכיוון  ברשותכם   28אני 
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שרלטן   אותו  מישהו,  שכנראה  טעות  לתקן  רוצה  ואני  לנושא   1קשורים 

להפיץ   שניסה  הזמן  כל  עליו  רוצה  שמדברים  אני  שלו,  הקשר   2באמצעי 

העיר הקודמת לא  בישיבת מועצת   3היה שום קשר,    להבהיר חד משמעית 

 4שום קשר, אני חוזר ואומר שום קשר בהוצאתו של ציקי אבישר שהפריע  

 5 למהלך התקין של הישיבה לבין ההצעה לסדר יום שהונחה בפניו,  

 6 לא, זה ברור.  ח. צורי, רה”ע:

יש כאלה שלא וזה מה שהוא מוכר להם שהוציאו   י. מרקוביץ:  7לא, לא, לך זה ברור, 

 8זה רק הצענו להוציא אותו. לא, ההצעה לבטל  אותו בגלל שהצענו ואחרי  

אגב   דרך  מראש.  מונחת  הייתה  הועדה  וכיו"ר  כחבר  שלו  המינוי   9את 

 10הערכה שלי שכל ההשתוללות שלו כאן הייתה כדי למנוע או לנסות למנוע  

שלו   המינוי  את  לבטל  שהיה  ישיבה  באותה  אז  הבא  בסעיף  הדיון   11את 

 12 כיו"ר, 

שאנ ח. צורי, רה”ע: חושב  לא  בואו  אתה  עליו?  ומדברים  זמן  מדי  יותר  מבזבזים   13חנו 

 14 נמשיך הלאה. 

בדו"ח?   י. גסר: העירייה  מבקר  המלצות  את  לקבל  בעד  בעדמי  הישיבה  כולם   .15 

 16 ננעלה, שיהיה ערב טוב. 

 17 מי שנועל ישיבה זה אני, לא אתה.   ח. צורי, רה”ע:

 18 

 19 סוף הישיבה 

 20 


