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 1 השיאה דמעמל ריעה שאר תצעוי   -      ןשוש ןבגב' שרית                                     

 2 איש מחשוב  -  ןמדנלשי  

 3 .רו"ח יעקב זיצר 

 4 

 5 פרוטוקול

 6יש בחור גבוה מאוד שהסכים לשדר את זה ישיבות מהפלאפון,  ע:"מר ח. צורי, רה

 7הסכמת או לא? אז תצלם פה, אתה גבוה, אתה רואה את כולם, 

 8ני לא מבין, כל אפשר להעלות את זה ישיר מהטלפון, גמרנו, אבל א

 9)מדברים ביחד, לא יודע למה.  פעם שיש ישיבה משהו קורה, לא

 10 ברור( 

 11מה המניעה שלך שאנחנו נשדר גם את שלנו? אנחנו משדרים את  מר צ. אבישר:

 12 אותו שידור. 

 13 אם אנחנו משדרים פעם אחת למה לשדר פעמיים? ע:"מר ח. צורי, רה

 14 זה אותו פס קול.  מר צ. אבישר:

 15 למה?  ן:א. גנו 'גב

 16 וחצי?הוא יעמוד שעה עכשיו  מר צ. אבישר:

 17 כן א. גנון: 'גב

 18 זה נראה לך הגיוני? מר צ. אבישר:

 19 אתה דואג לו? ע:"מר ח. צורי, רה

 20 כן א. גנון: 'גב

 21 לא, זה לא סביר. מר צ. אבישר:

 22 אתה דואג לו? ע:"מר ח. צורי, רה

 23 מה זה אני דואג לו, זה בסיסי. מר צ. אבישר:

 24 מה זה? ע:"רה מר ח. צורי,

 25 עמוד עכשיו שעה שעה וחצי לשדר? אתה רוצה שהוא י מר צ. אבישר:

 26 שעתיים אפילו, כמה שצריך, מה הבעיה? ע:"מר ח. צורי, רה

 27 מה המניעה שנשדר גם במקביל? אנחנו משדרים את אותו שידור.  מר צ. אבישר:

 28א משדרים ולא כי אנחנו סיכמנו שאלה שיושבים מסביב לשולחן ל ע:"מר ח. צורי, רה
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 1 מקליטים ולא שום דבר. 

 2 אבל אתה הפרת את זה בפעם האחרונה. בישר:מר צ. א

 3 לא הפרתי. ע:"מר ח. צורי, רה

 4 בוודאי, צילמת את זה בסמרטפון, לא, לא, אני אגיד את האמת. מר צ. אבישר:

 5 מתי? ע:"מר ח. צורי, רה

 6 בישיבה האחרונה כשאנחנו לא היינו פה  מר צ. אבישר:

 7 יתה תקלה?בישיבה האחרונה אתה לא מבין שהי ע:"רהצורי, מר ח. 

 8 לא משנה. מר צ. אבישר:

 9 לא, לא, לא, אבל הראל עמד עם סמרטפון וצילם.  דובר:

 10 הוא לא צילם את כל הישיבה, הוא ערך את הקטע. מר צ. אבישר:

 11 כי הישיבה ערכה אחת עשרה שניות. ע:"מר ח. צורי, רה

 12 קלה בפייסבוק.להראל, הייתה ת אבל זה לא קשור א. גנון: 'גב

 13 הישיבה לא ארכה אחת עשרה שניות. מר צ. אבישר:

 14סליחה רגע, כשיש תקלה בפייסבוק זה לא אומר שזה פייסבוק רק  א. גנון: 'גב

 15שלנו, זה פייסבוק העולמי הייתה תקלה, ואי אפשר היה להעלות 

 16 סרטונים. 

 17 שיבה.אין בעיה, אבל הראל לא צילם את כל הי מר צ. אבישר:

 18שיש תקלה בפייסבוק גם הראל לא יכול אז אני מסבירה לך, ברגע  א. גנון: 'גב

 19 לצלם.

 20 אבל אין בעיה בפייסבוק, זו בעיה שלכם. מר צ. אבישר:

 21 , לאלא, לא ע:"מר ח. צורי, רה

 22 היה בעיה בפייסבוק. א. גנון: 'גב

 23 בגלל ההפגנה של האתיופים כנראה. ע:"מר ח. צורי, רה

 24 יוכשע מר צ. אבישר:

 25 אה, עכשיו  ע:"מר ח. צורי, רה

 26 עכשיו זה תקלה שלכם, לא של פייסבוק.  ישר:מר צ. אב

 27בסדר, אבל הנה, הישיבה מצולמת, לאדון זה לא מפריע, כשיפריע לו  א. גנון: 'גב 

 28לצלם אני אשמח מאוד אם אתה תצלם, בינתיים נכון לרגע זה לא זה 
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 1 לא מפריע לו.

 2י ... רגע, תקשיבי לא מצלם חוץ ממנו, כשאנמוזר לנו שאף אחד אחר  דובר:

 3 , כדי שאי אפשר יהיה לעשות מניפולציות לי

 4 אז בגלל זה לקחנו אדם מהקהל. א. גנון: 'גב

 5 ואז נכנס הדובר שלך ומצלם קטע קצר, ערוך.  דובר:

 6 הוא צילם רק אותך, הוא לא צילם את כל הישיבה. מר צ. אבישר:

 7 יה.זה ערוך בפייסבוק של העירי דובר:

 8 ה אני מסבירה לך, אי אפשר הי א. גנון: 'גב

 9 תקשיב, אנחנו מעולם, חיים, אנחנו מעולם  מר צ. אבישר:

 10 איזה סעיפים היו שהיו צריכים לערוך את זה, אתה חי בסרט. ע:"מר ח. צורי, רה

 11אבל זה מה שעשית, אבל זה מה שעשית, זה אחד. שתיים, אנחנו  מר צ. אבישר:

 12 ן מזה.מעולם לא עשינו עניי

 13 אז אני אגיד לך מה ע:"מר ח. צורי, רה

 14 אתה עשית עניין. מר צ. אבישר:

 15 בוא נדחה את הישיבה וכשהפייסבוק יהיה  ע:"מר ח. צורי, רה

 16 למה לדחות? אבל לא, למה  מר צ. אבישר:

 17 אז אנחנו נבוא עוד פעם. ע:"מר ח. צורי, רה

 18 למה אתה מתקטנן? מר צ. אבישר:

 19 עוד כמה טריקים בשרוול.שהוא יודע שיש לו הוא רוצה להראות  דובר:

 20 אבל זה לא קשור ... א. גנון: 'גב

 21 אתה גאון, אתה כזה חמוד, אתה גאון. ע:"מר ח. צורי, רה

 22 לקחנו אדם שהוא ניטרלי...  א. גנון: 'גב

 23 ואללה, אתה גאון. ע:"מר ח. צורי, רה

 24ה המניעה שאנחנו לא קשור לניטרלי, אורלי, זה לא קשור לניטרלי, מ מר צ. אבישר:

 25 אותו שידור.נעשה גם שידור חי? מעבירים 

 26 כי הייתה החלטת מועצה.  א. גנון: 'גב

 27הרוב יחליט האם אנחנו מוותרים על הנושא של הצילום לאור  מר י. מרקוביץ:

 28 הבעיה הזאתי. 
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 1 בבקשה, שראש העיר ...  א. גנון: 'גב

 2 חיים מר צ. אבישר:

 3 מה קרה? מר י. מרקוביץ:

 4 אנילביץ  ישר:מר צ. אב

 5נעשה, עכשיו הוא מחזיק כי אין לו דברים אחרים, מה, זה בתום לב  מר א. רוטמן:

 6 אז זה מה שהוא עושה, מה, לא הרוב קובע? 

 7שידור חי בפייסבוק זה לא חובה על פי פקודת העיריות עם כל  ד ב. מלכה:"עו

 8 הכבוד. 

 9 חיים, עם כל הכבוד מר צ. אבישר:

 10אלוהיך  ה, זה הפך להיות כמו חטא העגל, אלהו אמרתי פאני עכשי ד ב. מלכה:"עו

 11 ישראל, אם לא פייסבוק אין עולם?

 12 זה שקיפות. מר צ. אבישר:

 13 אין כלום?  ד ב. מלכה:"עו

 14 לא, זה לא הפייסבוק  מר צ. אבישר:

 15 פקודת העיריות לא מדברת על שידור בפייסבוק. ד ב. מלכה:"עו

 16 ה? מה זה קשור? מי דיבר על ז מר צ. אבישר:

 17 ר.זה משדר בפייסבוק, זה משוד א. גנון: 'גב

 18מה הבעיה חיים שתאפשר לנו גם להוציא שידור, מה הבעיה? מה  מר צ. אבישר:

 19 הבעיה? בוא תסביר לי, מה הבעיה?

 20 אין שום בעיה, החלטנו  ע:"מר ח. צורי, רה

 21 אתה לא מצליח לשדר מהמצלמה שלך  מר צ. אבישר:

 22 י, שנצביעחל מצב קיצוני שנזה מצב קיצוני,  מר א. רוטמן:

 23 קשור מצב קיצוני?מה  מר צ. אבישר:

 24 אני רציתי ...  מר א. רוטמן:

 25משרד הביטחון. חיים, מה הבעיה? המצלמה לא עובדת, אנחנו  מר צ. אבישר:

 26 רוצים גם לשדר.

 27 אז יש לנו מצלמה אחרת, מה הבעיה שלך? ע:"מר ח. צורי, רה

 28 סלח לי, זה לא מקצועי. מר צ. אבישר:
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 1 י?זה לא מקצועי, שלך מקצוע ע:"מר ח. צורי, רה

 2 ברור, המצלמה מיוצבת. מר צ. אבישר:

 3לפני דקה דאגת לרגליים שלו, עכשיו אתה אומר שזה לא מקצועי,  ע:"מר ח. צורי, רה

 4 אז תהיה קצת עקבי. 

 5לא, אתה לא ענית לי לשאלה, מה המניעה שנעביר את אותו שידור,  מר צ. אבישר:

 6 מה הבעיה?

 7 צה לא מקליטים ולא כי אנחנו החלטנו שחברי המוע ע:". צורי, רהח מר

 8 והפרת את זה בפעם הקודמת כשלא היינו פה.  מר צ. אבישר:

 9 לא, לא נכון, לא נכון, כי לא היה ...  ע:"מר ח. צורי, רה

 10לא צילמת את כל הישיבה, אתה לא צילמת את כל הישיבה, מה  מר צ. אבישר:

 11 לעשות? טוב שיש ...

 12 ת.הישיבה נגמרה באחת עשרה דקו ע:". צורי, רהח מר

 13 אבל אתה יודע שאתה לא דובר אמת. מר צ. אבישר:

 14 אני לא, רק אתה דובר אמת. ע:"מר ח. צורי, רה

 15 לא, אני אומר שעכשיו אתה לא דובר אמת. מר צ. אבישר:

 16 אני רוצה להגיד לך, אם דיברת על זה, אתה שקרן  ע:"מר ח. צורי, רה

 17 עכשיו אתה לא דובר אמת. :מר צ. אבישר

 18 שעוד לא נתקלתי, אתה שקרן ע:"מר ח. צורי, רה

 19 אתה לא דובר אמת. מר צ. אבישר:

 20 שעוד לא נתקלתי בימי חיי בשקרן כמוך.  ע:"מר ח. צורי, רה

 21 אומר החשוד בפלילים חיים צורי.  מר צ. אבישר:

 22 בסוף זה שקרים, וכל מה שאתה רק מסוגל, אבל בסוף  ע:"מר ח. צורי, רה

 23לרוטמן, אמרת את זה לדבדבדני, אמרת את זה, אמרת את זה  מר צ. אבישר:

 24 אמרת את זה לפרידמן, אמרת את זה למרקוביץ 

 25 אתה רואה שכולם ... ע:"מר ח. צורי, רה

 26 אמרת את זה לעומר זוהר.  מר צ. אבישר:

 27 גם אתה לא תהיה.  ע:"מר ח. צורי, רה

 28 לכן...  מר צ. אבישר:
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 1 זה רק עניין של זמן.  ע:"מר ח. צורי, רה

 2 רק רוצה שתגיד את זה לפרוטוקול. אני  מר צ. אבישר:

 3 טוב, יאללה, תמשיך בבקשה. ע:"מר ח. צורי, רה

 4 מה המניעה אבל, מה המניעה? מר צ. אבישר:

 5 יש מניעה, אנחנו לא מסכימים.  ע:"מר ח. צורי, רה

 6 מה המניעה?  מר צ. אבישר:

 7 הסבר. לא חייב לך ע:"מר ח. צורי, רה

 8 מה המניעה? מר צ. אבישר:

 9 זה באויר, אנחנו סתם מבזבזים זמן.  :א. גנון 'גב

 10 לא, אני רוצה לדעת מה המניעה.  מר צ. אבישר:

 11 חיים, חיים דובר:

 12אין מניעה, החלטה שלך, אתה לא צריך לספק מניעים, החלטה שלך  דובר:

 13נהל ונגמר העניין, באמת. אתה מנהל הישיבה, בנצי, יש סמכויות ל

 14 את הישיבה ונגמר העניין.

 15 

 16 בתנ"כ.קריאת פרק . 1

 17ים, לזכר איש החינוך מנחם שלגי לקחתי פרק מתוך קי"ט, טוב, חבר ד ב. מלכה:"עו

 18 הפרק שמתחיל באות מ' לזכר מנחם. )מקריא מפרק קי"ט בתהלים( 

 19 

 20 ופרוטוקול ישיבת מועצה 09/19. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 2

 21 . 3/7/19מיום  11/19מן המניין מס' ופרוטוקול ישיבת מועצה שלא  2/6/19מיום     

 22 , מי בעד? מי נגד?10/19אישור פרוטוקולים מישיבת המועצה  ע:"מר ח. צורי, רה

 23 זה אלקטרוני.  א. גנון: 'גב

 24 מרינה, את קצת עושה צחוק מעצמך. ע:"מר ח. צורי, רה

 25 למה?  מ. רחימוב: 'גב

 26 בורו נמצא גם פה.כי פעם שעברה, הפרוטוקול שאת הצבעת ע ע:"רה מר ח. צורי,

 27 בפרוטוקול יש כמה דברים שלא היו. מ. רחימוב: 'גב

 28 לא היו? ע:"מר ח. צורי, רה
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 1 לא, למשל לא קראנו פרק מהתנ"כ. מ. רחימוב: 'גב

 2 אה, את צודקת. ע:"מר ח. צורי, רה

 3 יש שם דברים שלא מדויקים. מ. רחימוב: 'גב

 4 צודקת, טוב, תמשיך.  ע:"ורי, רהמר ח. צ

 5 למה אתה צוחק?  מר ע. זוהר:

 6 אני מבסוט  ע:"מר ח. צורי, רה

 7 די עומר א. גנון: 'גב

 8 אני מבסוט  ע:"מר ח. צורי, רה

 9 

 10 . הצעות לפנייה לכינוס ישיבה שלא מן המניין. 3

 11 א. דיון במסמך ההמלצות לסגירת הקומפוסט.   

 12 ן. ישיבה שלא מן המניי הצעות לפנייה וכינוס מר ע. זוהר:

 13 ר()לא ברו מר א. צורף:

 14איתי, אני הפרעתי לך עד עכשיו? לא.  אז לא הפרעתי לך, אז תן לנו  מר ע. זוהר:

 15להתקדם. הצעות לפניה לכינוס ישיבה שלא מן המניין, סעיף א', דיון 

 16 במסמך ההמלצות לסגירת הקומפוסט. 

 17 תעלה.  ע:"מר ח. צורי, רה

 18תה אותי חודשים מועצת העיר הזאת מינ 7ב. לפני ערב טוטוב,  מר צ. אבישר:

 19לבקשת ראש העיר לתפקיד דירקטור במפעל הקומפוסט. המינוי 

 20הזה כמובן הגיע בהפתעה ללא תיאום מוקדם איתי. אבי רוטמן 

 21בשיחה בינינו אמר לי אז שזה רעיון של חבר המועצה יוסי מרקוביץ 

 22אחריות לעניין. אני להפיל על האופוזיציה תפוח לוהט להשתחרר מ

 23 הזדמנות חשובה לקבל דווקא ראיתי בהצעה הזאת 

 24 יש לך אסמכתא...? מר י. מרקוביץ:

 25 אל תפריע לי, אל תפריע לי. מר צ. אבישר:

 26בוא נראה איך זה עובד, אנחנו לא נפריע לו, בוא נראה אם מפריעים  מר ע. זוהר:

 27 הלאה, אחר כך הוא לא ידבר.

 28 ל.רים לפרוטוקואני אומר דב מר צ. אבישר:
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 1 תן לו לדבר. מר ע. זוהר:

 2אני ראיתי בהצעה הזאת הזדמנות חשובה לקבל נגישות למידע חיוני  צ. אבישר:מר 

 3על הקומפוסט. ראיתי בהצעה הזאת הזדמנות מצוינת סוף סוף 

 4להביא את המידע החשוב הזה לידיעת הציבור, הזדמנות מצוינת 

 5ין צריכה להסתכל על לגבש מסמך מדיניות מנומק לגבי איך מוצק

 6חודשים מאז שמוניתי לתפקיד אני  7ר מפעל הקומפוסט. היום לאח

 7מניח על שולחן מועצת העיר מסמך רקע והמלצות לראש העירייה, 

 8המסמך הזה מדבר בעד עצמו. מי שרואה את עצמו כנבחר ציבור בכל 

 9ד' אמותיו, מי שמבין שמעבר לפוליטיקה צינית מחובתנו לפעול 

 10ד עי התברואה והצחנה במוצקין. אין לי ספק שילמלצמצום מפג

 11רבות מהמסמך הזה, יש בו הרבה מידע חיוני, יש בו הרבה ידע לכל 

 12מי שרואה את עצמו כמעצב מדיניות. אני מקווה ורוצה לראות את 

 13המסקנות העיקריות בדוח, אני רוצה  2ראש העירייה מאמץ את 

 14עלים של לראות אותו רותם את חבריו, ראשי הרשויות, הב

 15החשובים ביותר: הראשון  הקומפוסט ופועל לעשות את שני הדברים

 16זה להביא לסגירה מיידית של הקומפוסט כדי למנוע באופן סופי 

 17ומיידי את הצחנה שלו. שתיים, להכין את הקומפוסט לשדרוג באופן 

 18שהוא גם ימחזר את האשפה וגם יעשה את זה על פי התקנים 

 19הצחנה. זאת המטרה המרכזית של  המחמירים ביותר שמונעים את

 20סמך שיאומץ על ידי ראש העירייה ויזכה לתמיכתו. הדוח, להיות מ

 21אנחנו רוצים לפתור את בעיית הקומפוסט אחת ולתמיד ולראייה 

 22המסמך הזה. אם ראש העירייה יוכיח שהוא פה כדי לגבות את 

 23המסקנות להוביל את המהלך, אני אסייע לו, חברים שלי יסייעו לו, 

 24ך בו ולסייע לו נחנו לא צריכים להיכנס לקואליציה בשביל לתמוא

 25בנושא הזה. אבל אם ראש העירייה יתעקש לפעול נגד המסמך, 

 26יתעלם מהמצוקה של התושבים, אנחנו בסיעת רוח חדשה במוצקין 

 27ואני באופן אישי לא נהיה פה כדי להיות עלה תאנה בשבילו. אנחנו 

 28אנחנו עושים את מלאכתנו באנו לעבוד, אולי בניגוד לאחרים 
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 1כשיו אעבור על דף הסיכום וההמלצות בדוח בהתנדבות. ברשותכם ע

 2ואעיר עליו מספר הערות: מפעל הקומפוסט לא ממלא את עיקרי 

 3יעודו בעשור האחרון, הוא לא ממחזר את האשפה הרטובה של רוב 

 4הרשויות שחברות בו, שנמנות על הבעלים שלו, וכמובן הוא לא 

 5 פתם הרטובה של תושבי קריית מוצקין. ההתנגדותממחזק את אש

 6השוטפת וגם המצטברת של מפעל הקומפוסט היא גירעונית, 

 7חובותיו המוערכים של יושב ראש הדירקטוריון נאמדים בלפחות 

 8ועלויות השדרוג שלו נאמדות בעשרות מיליוני ₪ עשרה מיליון 

 9י שקלים. הטענה שנאמרה מספר פעמים לפיה הקומפוסט נכס כלכל

 10ליו בישיבת עומדת בסתירה מוחלטת לכל מה שאני נחשפתי א

 11הדירקטוריון שכונס לבקשתי. אני לא מוטרד מעלויות השדרוג כי 

 12לזה יש פתרונות, בשביל זה יש מספר אפיקים לקבל כסף מהממשלה 

 13וציינתי אותם בהרחבה בדוח. אני כן מוטרד מהחובות שיש לו כלפי 

 14גם הדירקטוריון של מפעל  הקבלן המבצע. לגבי הדירקטוריון,

 15ת יעודו בשנים האחרונות, הוא מהווה הקומפוסט לא ממלא א

 16דוגמה מצוינת לממשל תאגידי פגום ומוחלש. רוב חברי 

 17הדירקטוריון לא מגיעים לישיבות, רק מקצתם זוכים לגיבוי ראשי 

 18הרשויות ולמעשה ההתנהלות של הקומפוסט בשנים האחרונות 

 19ת הלב או חוסר תשומת הלב של במידה רבה משקפת את תשומ

 20בעלים שלו כלפיו. ההיבטים הסביבתיים ראשי הרשויות, ה

 21והתברואתיים, הקומפוסט לצערי הרב לא עובד על פי אמות המידה 

 22 שנדרשות ממנו. כל ההתאמות 

 23 רגע, רגע,  מר ע. זוהר:

 24 דקות.  5יש לך  ע:"מר ח. צורי, רה

 25 נים האחרונות נעשו כפועל יוצאבסדר, כל השינויים שבוצעו בש מר צ. אבישר:

 26פועל יוצא להחלטות של בתי משפטי וכמובן הנחיות, ללחץ ציבורי, 

 27דרישות, סנקציות של המשרד להגנת הסביבה. הכל נעשה בשיטה של 

 28טלאי על טלאי ולמעשה לאורך כל השנים ועד היום לא הייתה כל 
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 1מדיניות ברורה לא של הרשויות ולא של מוצקין בפרט. תוצרי 

 2שלילי רק על לוואי הסביבתיים של הקומפוסט משפיעים באופן ה

 3תושבי שתי רשויות שחברות בו, קריית מוצקין וקריית ביאליק, אבל 

 4המצוקה של מוצקין הרבה יותר גדולה. בצפון העיר יש ריכוז 

 5אוכלוסין גדול נוכח הבנייה הרוויה ולגבי ביאליק, אזור התעשיה 

 6לכן המצוקה פחותה יותר. אז הצפוני שלה גובל עם הקומפוסט ו

 7הקומפוסט לא צומחת לתושבי מוצקין כל  משעה שפעילותו של

 8תועלת תברואתית, סביבתית או כלכלית אני בוודאי לא מוצא כל 

 9הצדקה שעיריית קריית מוצקין ואתה חיים צורי תמשיכו לתמוך 

 10בהמשך ההפעלה של הקומפוסט. הקומפוסט לא מטפל באשפה 

 11צקין, תוצרי הלוואי של פעילותו מצחינים את הרטובה של תושבי מו

 12זור מגוריהם של תושבי צפון מוצקין, הוא לא רווחי לתושבי א

 13מוצקין והניהול הקלוקל שלו בשנים האחרונות גרר אותו לחובות 

 14שממש לא בתחום האחריות של תושבי מוצקין או של עיריית קריית 

 15א אחראית מוצקין במובן הזה שהיא לא יצרה את הנזקים. כן הי

 16שעיריית קריית מוצקין כלואה בעובדה שלא הפעילה פיקוח. ומכיוון 

 17ונטולת שליטה בתוך דירקטוריון בלתי מתפקד אין כל הצדקה 

 18לתמוך בהמשך הפעלתו. אז בהעדר דירקטוריון מתפקד הפורום 

 19הרלוונטי לקבלת ההחלטות המתבקשות והראשונה בהן היא כמובן 

 20ם ראשי הרשויות, הבעלים של להביא לידי סגירתו הוא פורו

 21ר לבוא ליוסי אזריאל, יו"ר הדירקטוריון הקומפוסט. אי אפש

 22בטענות, אם ראשי הרשויות מינו אותו לתפקיד ואם הוא למעשה 

 23אי מייצג אותם. אני שומע לעיתים טענות על יו"ר הדירקטוריון, 

 24אפשר לבוא אליו בטענות, הבעיות הן של העיריות ומי שקובע זה 

 25טוריון הם יבה בסופו של דבר,  ומי שממנה את יו"ר הדירקהדירקט

 26למוצקין, רוב יתר הרשויות, הבעלים של  ראשי הרשויות. בדומה

 27הקומפוסט, לא עושות בו שימוש ולא מרוויחות מהפעילות שלו ולכן 

 28קיים אינטרס דומה מצד הרשויות הנוספות, להוציא קריית ים 
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 1מתוך תשע רשויות רק וקריית ביאליק שכן נעזרות בקומפוסט, 

 2מרת תושבי מוצקין אפילו לא מריחים את שתיים נעזרות בו, זאת או

 3האשפה שלהם, הם מריחים את האשפה של אחרים, אז חוץ משתי 

 4הרשויות האלה כל יתר הרשויות לא נהנות מהקומפוסט ולכן ראוי 

 5שראש עיריית קריית מוצקין, אתה חיים, תוביל את המהלך 

 6ו בקרב העמיתים שלך, ראשי הרשויות, למה? להפסקת הפעילות של

 7טירת הכרמל לא מריחה את הקומפוסט, נשר לא מריחה את כי 

 8הקומפוסט, נהריה לא מריחה את הקומפוסט וכך הלאה, התושבים 

 9שלך חיים מריחים את הקומפוסט ולכן עליך המטלה. סגירת 

 10הקומפוסט והסדרת היחסים עם הקבלן המבצע, כמובן בכפוף עם 

 11נו להשיג תאפשר ל 9383ו העתידי במסגרת קול קורא מספר שדרוג

 12את שני היעדים, קודם כל הפסקה מהירה של כל הפעילות המצחינה 

 13של הקומפוסט ואז מעבר להסדרת המעמד ונקיטת הצעדים 

 14שיאפשרו את השדרוג של הקומפוסט באופן שגם יעשה את העבודה 

 15תושבי צפון שלו מצד אחד אבל מצד שני לא יזהם ולא יסריח את 

 16ה המוצע לא יזכה לשיתוף העיר שלנו. יחד עם זאת, אם המתוו

 17פעולה מצד ראשי הרשויות אני אמליץ לעירייה לפרוש מהקומפוסט 

 18ולפעול כנגדו בכל האמצעים החוקיים שעומדים לרשותה ויש לה 

 19כאלה למכביר. לצד הפעולות אגב שיש לגבי הקומפוסט, מי שיקרא 

 20תייחס גם למבנה ההתקשרות ההפסדי של את הדוח ישים לב שאני מ

 21עם מטמנת עברון, יש לפעול לשנות את צורת ומבנה העירייה 

 22ההתקשרות. לסיכומו של דבר אני קורא לראש עיריית קריית 

 23לדון בדוח, לאמץ את מסקנותיו, לפעול  מוצקין, אני קורא לך חיים, 

 24ליישמן. אם תפעל כך אתה תמצא בחבריי ובי שותפים מלאים 

 25 ייעים, תודה רבה. ומס

 26אגיב, קודם כל אני אודה ואתוודה שבחטאיי המרובים  לפני שאני מר י. מרקוביץ:

 27עמודים מהמלה הראשונה עד המלה  14-קראתי את המסמך של ה

 28האחרונה, אני חושב שאני אחד הבודדים שעשה את זה. מה? 
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 1 המסמך שהגישו

 2 למה להעליב אבל? מר א. צורף:

 3 זה. ותם, כי אני חושב שגם הם לא קראו אתמעליב א לא, אני מר י. מרקוביץ:

 4 אני גם קראתי. מר א. צורף:

 5כי אם הם היו קוראים, אל תפריע, לא הפרעתי לכם, מלה לא  מר י. מרקוביץ:

 6הוצאתי ואם תפריע לי עכשיו אז לא תוציא מלה בנושאים הבאים, 

 7מודיע לך חד משמעית, עכשיו תחליט, תבחר, הבחירה שלך איך 

 8תוציא מלה  הג. הבחירה שלך איך להתנהג. אתה תפריע לי לאלהתנ

 9 מהפה. 

 10 אני אוציא דובר:

 11 אנחנו נראה. מר י. מרקוביץ:

 12 מתי שאני ארצה. דובר:

 13אז נגמר, אתה תפריע לי, אני מודיע לך, מלה לא תוציאו חמשתכם,  מר י. מרקוביץ:

 14 מלה.

 15 אם אתה ככה דובר:

 16 בוא נראה, בוא נראה מר י. מרקוביץ:

 17 גם אנחנו נפריע לך.  :  תיאי

 18וא הפודל שלך, תרגיע אותו, כי הוא הפודל שלך, הפודל שלך, ה מר י. מרקוביץ:

 19 תרגיע אותו.

 20 אתה הפרעת לו ולכולם...  מר א. צורף:

 21 תרגיע אותו, תרגיע את הפודל שלך והכל יהיה בסדר, כן. מר י. מרקוביץ:

 22 אתה רוצה שנספר פה מה אתה חושב...  מר א. צורף:

 23כל מה שאתה רוצה, דרך אגב, כל  תספר בדיוק. מתי שאתה רוצה, מר י. מרקוביץ:

 24 הזמן הזה אני עדיין לא התחלתי לדבר, כן? תודה.

 25 תמשיך, תמשיך, אתה מוסיף לנו קולות, תמשיך. מר א. צורף:

 26בוא נמשיך, או.קי. אז לפני שאתייחס לדוח ולמסמך, ואגיד מה אני  מר י. מרקוביץ:

 27לתת לו  אז יש פה תושב נוה גנים שביקש ממני אם אפשר חושב עליו,

 28 לשאול שאלה, זה בסדר מבחינתכם? תודה.
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 1 זה מהזמן שלך. דובר:

 2 אני רציתי לפנות לציקי שלפני הבחירות ...  ן:מאור אלומר 

 3 לא שומעים אותך מאור. ע:"מר ח. צורי, רה

 4יות, חומה לאורך הגיע אלינו לנווה גנים לשכנע שיפתור הרבה בע ן:מאור אלומר 

 5ט, קיבלת את המפתח לפני חצי שנה, פתרון בעיית הקומפוסהרכבת, 

 6אני אישית לא רואה שינויים מבחינת הקומפוסט, הוא עדיין קיים. 

 7המטרה שלי, אני אומר באמת, אני פעיל באיכות סביבה בלבד, לא 

 8מתעסק בשום דבר אחר, מתי אנחנו נראה את הקומפוסט עם מנעול 

 9 רר מהעונש. סגור ונשתח

 10 מה שמך, שוב? מר ע. זוהר:

 11 מאור אלון.  ור אלון:מר מא

 12תודה. אנחנו לא נמחא כפיים, כי אנחנו לא רוצים ... כשמגיע תושב  מר י. מרקוביץ:

 13ומדבר. נכבד את האנשים כי האנשים רציניים, עוד מישהו רוצה 

 14 לדבר? עוד מישהו? חיים?

 15 לא, דבר, דבר ע:"מר ח. צורי, רה

 16שא, אז האמת שקראתי את או.קי. תודה. אז בהתייחס למסמך ולנו רקוביץ:מר י. מ

 17המסמך באמת לא הופתעתי, החל מהמלה הראשונה ועד סופו של 

 18המסמך כחוט השני עבר פה איזה מוטו אחד מאוד ברור שאומר 

 19בסופו של דבר, אני תרגמתי אותו, זה איך אני אבישר מתפטר 

 20ת הקומפוסט ואיך אני מפיל מהדבר הזה שלקחתי על עצמי לסגור א

 21עיר או מישהו אחר או מי שלא יהיה, זה את האשמה על ראש ה

 22בדיוק מה שקרה פה בכל המסמך הזה, מי שקרא אותו. למען 

 23האמת, אני חייב לציין שיש פה לאורך המסמך הזה סוג של מומחיות 

 24של לקחת איזשהו גרגר של אמת ולבנות סביב הגרגר הזה הר של 

 25 , שקרים ותכף אני גם אראה אותם את כל הסיפורשטויות, הבלים

 26הזה, ולמכור את זה כמובן לציבור, לערבב לציבור את המוח, ככה 

 27ערבב לציבור את המוח לפני הבחירות, ככה חושב שימשיך לעשות, 

 28עמודים ברובו הגדול  14-אבל הפעם לא ניתן. אז למשל הדוח עם ה
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 1פוסט, מה זה עוסק בדבר אחד, בכמה דברים, איך עושים קומ

 2, איך מקררים, למה זה טוב, קומפוסט, מה זה דנה, איך מחממים

 3לאן זה הולך דשן, כל ההסברים האלה, מי שרוצה לדעת, מי שרוצה 

 4ללמוד לא צריך את הדוח של אבישר כדי לדעת מה זה קומפוסט, 

 5 איך עושים אותו, למה צריך אותו 

 6ם ד שהוא מודה שאנחנו לא זורקיאבל לפחות הדוח טוב לדבר אח ע:"מר ח. צורי, רה

 7 פני הבחירות זרקנו שם קומפוסט גם.שם קומפוסט, ל

 8 בסדר, אין בעיה.  מר י. מרקוביץ:

 9 מתי זה נאמר?  מר צ. אבישר:

 10אנחנו בגדול, אני רוצה דווקא לקחת את המשפט שאמר מאור, ואני  מר י. מרקוביץ:

 11צים מנעול עמודים, אנחנו רו 14אומר אנחנו לא רוצים מסמכים של 

 12 מה שאנחנו רוצים. עכשיו  אחד גדול על השער של הקומפוסט, זה

 13 שנים לא הבאת מנעול. 10 מר צ. אבישר:

 14 עכשיו  מר י. מרקוביץ:

 15 שנים לא הבאת מנעול. 10 מר צ. אבישר:

 16 תורידי בבקשה את הזמן הזה, תודה רבה. מר י. מרקוביץ:

 17 הבאת מנעול.שנים לא  10תוסיף לו, תוסיף לו,  מר צ. אבישר:

 18 עכשיו לגופן  מר י. מרקוביץ:

 19 כי הוא לא היה מסוגל, אתה מסוגל. ע:"ח. צורי, רה מר

 20 ואתה ראש העיר  מר צ. אבישר:

 21 אתה מסוגל, נקנה לך מנעול ותסגור אתה!  ע:"מר ח. צורי, רה

 22 אתה חובבן! אתה לא קראת את הדוח! מר צ. אבישר:

 23 חיים  מר י. מרקוביץ:

 24 אתה עכשיו תסגור! חיכינו לך! חיכינו לך!  :ע"מר ח. צורי, רה

 25 חיים  מר י. מרקוביץ:

 26 מרקוביץ אמר שהוא היחיד שקרא.)מדברים ביחד, לא ברור(  מר צ. אבישר:

 27 זה הזמן שלי, אתם מפריעים לי.  מר י. מרקוביץ:

 28 קדימה, מרקוביץ, אנחנו ממשיכים. א. גנון: 'גב
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 1 נו פה ני מבקש. או.קי. עכשיו שמעיפה, תודה. את הזמן הזה א מר י. מרקוביץ:

 2 מנעול הזה הוא קיבל קולות.על ה דובר:

 3חבר'ה, אסור לכם לדבר, תרצה ניתן לכם לדבר. עכשיו אני רוצה  מר י. מרקוביץ:

 4להגיד, שמענו בסיכום פה שתי מלים, לסגור ולשדרג. ריבונו של 

 5עולם, כל אדם עם קצת לוגיקה בראש, תחליט, אתה רוצה לסגור או 

 6ל שלא מדיף ריח. וצה לשדרג, אין יצור קומפוסט, אין עיסוק בזבר

 7גם אם יסגרו היום וישדרגו מחר מחרתיים יישאר אותו הריח, אין 

 8 שטות, זוטמן, אתה מפריע לי, בחיאת רבאק, אין 

 9 למה אתה ... מר צ. אבישר:

 10 אל תפריעו שם חבר'ה. ע:"מר ח. צורי, רה

 11של המלים סגירה גדולה מהחיבור הזה  אין שטות והבל יותר מר י. מרקוביץ:

 12אם סוגרים סוגרים ,אם משדרגים משדרגים. עכשיו אני ושדרוג. 

 13יודע הרי, מרקוביץ אמר ומרקוביץ וחיים צריך וכו' וכו', אני במקום 

 14להתעסק במסמך של השטויות האלה אני הלכתי, גם מניסיון, 

 15ד הלכתי ליומן של ראש העיר חיים צורי, אני מוניתי לתפקי

 16 שלי דרך אגבבקומפוסט, בדיוק תאריך טוב, יום הנישואין 

 17 מזל טוב. דובר:

 18 . 8/8/2010 מר י. מרקוביץ:

 19 השאלה אם אשתך מסכימה לזה.  דובר:

 20 כשתהיה לך אישה פעם בחיים שלך נדבר על זה.  מר י. מרקוביץ:

 21 חבר'ה, תפסיקו להפריע. ע:"מר ח. צורי, רה

 22ה יום ולילה, סנצ'ו פנסה, אתים לחניון הרכבת, בינתיים אתם נוסע מר י. מרקוביץ:

 23 כולך סנצ'ו פנסה ופודל של האביר דה לה שמאטע. 

 24 ... מועצת העיר... מר צ. אבישר:

 25, 2011בוא, סנצ'ו פנסה, שב בשקט. הלכתי ליומן ומצאתי החל משנת  מר י. מרקוביץ:

 26חודשים עד שהבנתי בדיוק במה  7אני חיכיתי בדיוק חצי שנה או 

 27משך, אני ר במפעל הקומפוסט הזה, ופניתי לחיים וחיים במדוב

 28ניסינו אחת  17או  2016-חושב שבפעם האחרונה, עד שנמאס לנו, ב
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 1לתקופה מסוימת לכנס את ראשי הערים לבוא לישיבה, חלקם זומנו 

 2לא לכאן, לבניין המועצה הישן, היחיד שבא פעם אחת בלבד היה 

 3אחת שחיים נסע לקריית שמעון לנקרי, ראש עיריית עכו, ופעם 

 4וקורסקי, זה מכל הראשי ערים שהגיעו פה ביאליק ונפגש עם אלי ד

 5לסיפור הזה, אבל יש פה רצף, אני מחזיק פה רצף, דפים על גבי דפים 

 6של זימונים לישיבות שאותם אנשים, אבל יש לי גם פרוטוקול של 

 7שבה חיים צורי "הרשע" צועק לסגור, לסגור,  2011-הישיבה מ

 8יש פה בין  ר, ומה קורה שם עם כל הדברים, בין היתר, אבללסגו

 9הישיבות האלה מופיע פעם ראש העיר הזה וראש המועצה הזה, 

 10מופיע שם חדש שכולכם לא מכירים  2013-14-15-לקראת הסוף ב

 11אותו, קוראים לו דודי ספיר, מי זה דודי ספיר? דודי ספיר זה 

 12שרד הפנים. למה דודי הממונה, או מנהל אגף תאגידים עירוניים במ

 13הזה, פתאום הגיע לטפל בקומפוסט? אז  ספיר בכלל התערב בסיפור

 14בואו אספר לכם איך הוא הגיע, תראו, אני הבאתי קלסר אחד מתוך 

 15שנים עם מבקר המדינה, עם משרד  10שיש לי התכתבויות במשך  4

 16 400הפנים, עם כל נפש שאתם רק רוצים, בקלסר הזה כתוב לפחות 

 17וביץ מכתבים של חיים צורי, גם מכתבים של יוסי מרקפעם, גם 

 18שאנחנו דורשים חד משמעית לסגור, אני חוזר עוד פעם, לא לשדרג 

 19ולא להשתדרג ולא לשמדרג, לסגור חד משמעית, ונשלחו כל מיני 

 20מנהלי חשבונות וחשבים ומחשבים ומהנדסים ונשלחו נציגים של 

 21 משרד גליל מערבי וגליל עליון 

 22 יש לך ויכוח עם יוסי אזריאל, לא איתנו.  :מר צ. אבישר

 23 לגליל לגליל לגליל ר י. מרקוביץ:מ

 24 יש לך ויכוח עם יוסי אזריאל.  מר צ. אבישר:

 25 מפריעים לי, אני מבקש, תאריכי לי בבקשה את הזמן. מר י. מרקוביץ:

 26 אנחנו נאריך אותו. מר ע. זוהר:

 27 יש לך ויכוח עם יו"ר הדירקטוריון. מר צ. אבישר:

 28אותם אנשים ועשו כאן דוחות  תאריך לי בבקשה את הזמן. הגיעו . מרקוביץ:י מר
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 1והגישו המלצות וכולם אומרים רק דבר אחד, באים וסוגרים כל פעם 

 2מחדש את הקומפוסט, פעם בצו מנהלי כזה, פעם בצו מנהלי אחר, 

 3ובסופו של דבר הקומפוסט ממשיך לעבוד. עכשיו לגבי אור עוז 

 4לתפקידי זה היה בערך  2010-שאני נכנסתי בהמפעל שעובד שם. כ

 5נדמה לי שהתנהלו המגעים הראשונים  2009-חודשים אחרי שב כמה

 6מהן  2דנות שמפעילות,  3הסיפור התחיל מזה שיש שם בקומפוסט 

 7האלה לרשותי ובזכות  2-לא עבדו, בא אור עוז, אמר אני אתקן את ה

 8הולך, זה כמו  זה אשדרג לכם, זה שדרוג, כן? שדרוג, משדרג ותכף

 9אר שם וכל הסיפור הזה. אני באמת השדרוג שהוא מציע פה. והוא נש

 10לא רוצה להרחיב בעניין הזה כי אין לי ספק, אני בכלל מבקש עכשיו 

 11ודורש, יש מה שנקרא חבות דירקטורים, אני רוצה להישפט, אני 

 12רוצה שהחבר'ה האלה יתבעו אותי על זה שלא מילאתי את תפקידי 

 13הזה   מפעל הקומפוסט, אני רוצה, אני אביא את הקלסרכדירקטור ב

 14ואנחנו נראה אז על מה אנחנו מדברים ומי השקרן, רק כדוגמה 

 15לשקר. לוקח הבן אדם, כותב דוח, מספר סיפורים ומספר מספר 

 16מספר, אבל הוא צריך להוכיח משהו, לנסות להוכיח, ואז הוא רוצה 

 17ומר ככה, אנחנו לפי להוכיח שאנחנו גם משלמים ביוקר, ואז הוא א

 18שקל לטון אשפה להטמנה בעברון. ריבונו  150-חישוב שלי משלמים כ

 19של עולם, עד כמה יכול בן אדם בעזות מצח לשקר, ממש לשקר, אני 

 20אביא דוגמאות. אנחנו היום משלמים על טונה הטמנה, לא שאני 

 21שמח ושש על כל ההטמנה הזאת, אני רוצה באותו העניין לפתוח 

 22נו, יד שאנחנו אחת הערים הממחזרות שיש בסביבה שלמסגרת ולהג

 23אנחנו בהליך של פח כתום, בהליכים נוספים, לא איכנס לזה, שלא 

 24קיימת לא בקריית ים, לא בקריית ביאליק, לא בקריית אתא, אנחנו 

 25העיר הכי ממחזרת שיש באזור, כלומר המאבק שלנו בהטמנה הוא 

 26ל, יש חשבון, יש שק 150הכי גדול שיש פה. עכשיו הוא כותב 

 27אני עשיתי פעולה נורא פשוטה, חשבונית, דאגת להביא משהו? 

 28הבאתי חשבונית, למה צריך ללכת לנחש, כתוב בחשבונית בדיוק 
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 1שקלים. אנחנו משלמים  115כמה אנחנו משלמים לטונה הטמנה, 

 2שקלים, היום המשרד להגנה"ס  107שקלים, סליחה, שילמנו  105

 3, זה היטל הטמנה. הוא לא קנס על שקלים 109-העלה את זה ל

 4 ן כמו שמנסים להציג את זה מארנונה, הוא היטלקריית מוצקי

 5 זה קנס, מה זה לא קנס? זה קנס.  מר צ. אבישר:

 6 הוא היטל המדינה מטילה על כל רשות  מר י. מרקוביץ:

 7 למה? מר צ. אבישר:

 8 במדינת ישראל מר י. מרקוביץ:

 9 שמטמינה מר צ. אבישר:

 10 שמטמינה פסולת. יץ:מר י. מרקוב

 11 ליק ממחזרת.נכון, וביא מר צ. אבישר:

 12אנחנו נתקדם, בוא נראה את הסיפור של הגזם, הסיפור של הגזם  מר י. מרקוביץ:

 13שהוא חלק, כמובן יש פה סיפור שלם מה תפקידו של הגזם ביצירת 

 14קומפוסט, אנחנו פנינו היום, היום פניתי לקומפוסט כדי לקבל הצעת 

 15, להעביר אליהם, בוא נעביר אליהם טונה של גזם מחיר כמה עולה

 16דרך אגב למי שלא יודע, אסור לטמון גזם באדמה, אסור, צריך 

 17להעביר אותו או תהליך קומפוסטציה או תהליך אחר, אסור לטמון, 

 18או לטיוב קרקע, אסור בשום פנים ואופן לטמון, ואנחנו בדקנו את 

 19-, קבלה מ2010-נו בכל הסיפור הזה. אנחנו למפעל הקומפוסט שילמ

 20כולל הנסיעה. ₪  247ו היום משלמים אנחנ₪,  235, שילמנו 2010

 21שנים. כלומר כמה אנחנו בקריית מוצקין "רעים"  9אחרי ₪  247

 22ואנחנו לא יעילים ואנחנו לא יודעים להתנהל, חיכינו למשיח על 

 23החמור שיושב לידו עם סוס לבן. עכשיו מה שאני אומר בגדול, אפשר 

 24א תגיד אני אומר עוד פעם, סביר, אם תבוא, חביבי, בולהביא, 

 25שסיבבת וערבבת לאנשים בנווה גנים את השכל, אין לך מושג על מה 

 26אתה מדבר, הבטחת להם הבטחות בחירות ריקות מתוכן, חסרות כל 

 27בסיס, והיום כל מה שאתה רוצה לעשות זה להתחמק מאחריות 

 28זה, אז בסך הכל  שקיבלת על עצמך כי ראית שאתה לא יכול, זהו
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 1 אתה נפל בחירות, זה הכל. 

 2 נמתין לבחירות הבאות.  ר צ. אבישר:מ

 3 אני יכול לדבר? מר א. צורף:

 4 בכל אופן ציקי, יש לך את כל הגיבוי שבעולם לסגור את הקומפוסט. ע:"מר ח. צורי, רה

 5 אני נותן לך את הגיבוי. מר צ. אבישר:

 6 אל תיתן לי. ע:"מר ח. צורי, רה

 7 אתה ראש העיר.  שר:מר צ. אבי

 8כשלתי אמרת, נכון? אז עכשיו אתה יש לך את כל הגיבוי אני נ ע:"מר ח. צורי, רה

 9 שתצטרך.

 10 תפנה את הכיסא מר צ. אבישר:

 11 אתה גם דירקטור. ע:"מר ח. צורי, רה

 12 תפנה את הכיסא  מר צ. אבישר:

 13 אני אפנה ע:"מר ח. צורי, רה

 14 ייסגר. תפנה את הכיסא ותראה איך שזה מר צ. אבישר:

 15 שיערה על הראש אני אפנה. כשלך כבר לא יהיה ע:"מר ח. צורי, רה

 16אין בעיה, נמתין ונראה, כשתפנה את הכיסא תראה איך קורים  מר צ. אבישר:

 17 הניסים.

 18 הנושא הבא, תפתחי לי.  מר ע. זוהר:

 19 כושר הנשיאה א. גנון: 'גב

 20 כושר הנשיאה של הבריכה העירונית  מר ע. זוהר:

 21מסדר היום אז  איך עברתם נושא, קודם כל אם אתה רוצה להסיר מר א. צורף:

 22 תפתח הצבעה. 

 23 נכון מר צ. אבישר:

 24 יש דיון, אני רוצה לדבר. מר א. צורף:

 25 איפה היועמ"ש? מר צ. אבישר:

 26 על מה הצבעה? אנחנו כולנו בעד לסגור אותו. מר ע. זוהר:

 27 שר לעשות, אנחנו בעד.אנחנו בעד, אתה רוצה הצבעה על זה? אפ ע:"מר ח. צורי, רה

 28 נו בעד סגירת הקומפוסט, איזה הצבעה?איתי, אנח מר ע. זוהר:
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 1 מה זה בעד? אתה הולך לפעול על פי הדוח? מר צ. אבישר:

 2 אני אגיד לך עוד פעם מר ע. זוהר:

 3 אתה הולך לפעול על פי ההמלצות? מר צ. אבישר:

 4 אני אגיד לך, אני אענה לך,  מר ע. זוהר:

 5 שניה איתי:

 6 אני אענה לך זוהר:ע. מר 

 7 לי לדבר. כן, רק תן מר א. צורף:

 8 כאשר, בוא, אז דבר מר ע. זוהר:

 9 לא, תדבר ואז  מר א. צורף:

 10דבר, אני אענה לך, יש לי סבלנות, אתה רואה היום באתי עם ים  מר ע. זוהר:

 11 סבלנות. 

 12מעולה, בדרך כלל אתה סבלני, זה מוערך. אתם אוהבים להגיד  מר א. צורף:

 13ה, שזה פעמים הבחירות כבר עברו, תשתחררו מהפוליטיק הרבה

 14משהו שאני לא מצליח כל כך להבין, אבל לא משנה, נגיד שהבחירות 

 15 עברו, ולא כל דבר צריך להיות קשור לשיח שקדם לבחירות.

 16 אצלכם כן. ע:"מר ח. צורי, רה

 17בית או.קי. בסדר, חבל לי מאוד שלמר מרקוביץ יש איזה התניה פבלו מר א. צורף:

 18וא מיד יתנפל וידבר שבכל פעם שרוח חדשה במוצקין תעלה משהו ה

 19 על מה הצלחנו לעשות בבחירות 

 20 אני אדבר על זה שאתם שקרנים. מר י. מרקוביץ:

 21 למה אתה מפריע? מר צ. אבישר:

 22 ככה אני רוצה! מר י. מרקוביץ:

 23 אה, ככה אתה רוצה.  מר צ. אבישר:

 24צ'ו פנסה ואתה שלו ים, ואתה והוא, הוא סנלדבר על זה שאתם שקרנ מר י. מרקוביץ:

 25 כן. גם 

 26 הציבור טיפש, הציבור טיפש. מר צ. אבישר:

 27 הציבור לא טיפש, אתה טמטמתם להם את הראש. מר י. מרקוביץ:

 28 אה, טמטמתי  מר צ. אבישר:
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 1 סליחה, לא מר, רק מרקוביץ.  מר א. צורף:

 2 אל תקרא לי לא מר ולא מרקוביץ  מר י. מרקוביץ:

 3 יוסף צורף:מר א. 

 4 אני לא חבר שלך. מר י. מרקוביץ:

 5 יוסי, תן לו לסיים, חבל נו. מר ע. זוהר:

 6 יוסף מר א. צורף:

 7 למה מה קרה?  מר י. מרקוביץ:

 8 יש לנו ים נושאים. מר ע. זוהר:

 9מה קרה? זה לא נעים שמפריעים לדבר, נכון? לא נעים, לא נעים, אני  מר י. מרקוביץ:

 10 י אלוף בזה. יודע לעשות אותו דבר, אנ

 11 אל תפריע לעומר. מר צ. אבישר:

 12 תתעלם מהזה, תמשיך. מר ע. זוהר:

 13 אל תפריע לעומר. מר צ. אבישר:

 14 תמשיך מר ע. זוהר:

 15יוסי אמר קודם שתקפנו את חיים צורי ואמרנו שחיים צורי נכשל,  מר א. צורף:

 16זה מעורר תהיות האם הוא באמת קרא את הדוח, כי אני לא חושב 

 17ו ם צורי נכשל, אדרבה, אנחנו סומכים ידינו, כמשנאמר שחיי

 18שאמרתי לא פעם בעניינים שונים, על כוחו של חיים צורי ועל יכולתו 

 19להטיל את כל כובד משקלו, לרתום ראשי רשויות כאן באזור, אם 

 20אני לא טועה הוא ראש הרשות הוותיק ביותר כאן באזור, ואולי 

 21את כל כובד משקלו...  עכשיו גם בארץ, יש לו לא מעט כוח, שיטיל

 22שיטיל את כל כובד משקלו כדי לסגור. עכשיו לסגור, לסגור, לסגור, 

 23רק להגיד אנחנו תומכים ובזה נסיים עד הפעם הבאה שנעלה את 

 24 הדבר הזה לדיון כי אתם כנראה לא תעשו יותר מדי לצערי 

 25 גם אתם לא. מר י. מרקוביץ:

 26 יוסי מר ע. זוהר:

 27 עשיתם עד עכשיו שום דבר., כמו שלא גם אתם לא מר י. מרקוביץ:

 28 יוסי  הר:מר ע. זו
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 1 שמונה חודשים לא עשיתם כלום חוץ מלדבר. מר י. מרקוביץ:

 2 יוסי, תן  מר ע. זוהר:

 3פרוטוקול, פרוצדורה, סליחה, פרוצדורה, הנה כבל, חמישה כפילים  מר י. מרקוביץ:

 4 של כבל.

 5 יוסי, תן לו לסיים. מר ע. זוהר:

 6 אה! אה, אה, מר א. רוטמן:

 7 , סליחה. אתה צודק, פגעתי בך מר י. מרקוביץ:

 8 מה זה? מר א. רוטמן:

 9 אני לא חושב שאתם לא מסוגלים.  מר א. צורף:

 10 כבל זה כבל, מי אלה לעומתו? מה זה? מר א. רוטמן:

 11כמו שאמרתי אני סומך את ידיי עליכם שכשאתם רוצים אתם  מר א. צורף:

 12 מסוגלים לעשות 

 13 רה הזאתי?ההע למה ע. רוסמן: 'גב

 14מקווה שבמקום שזה יהיה מהשפה לחוץ תגידו  אז אני מאוד מאוד מר א. צורף:

 15אתם תומכים ותפילו את זה שוב על ציקי כדירקטור כי הדוח אומר 

 16 שמהדירקטוריון זה לא יבוא, ננסה 

 17 אנחנו לא מטילים את זה שוב מר י. מרקוביץ:

 18 יוסי, יוסי, יוסי מר ע. זוהר:

 19 אנחנו מטילים את זה מלכתחילה. מר י. מרקוביץ:

 20 יוסי, שניה  מר ע. זוהר:

 21 הוא אמר, רגע, אני חילקתי פה, אל תפריע לי, טוב? מר י. מרקוביץ:

 22 נו, בסדר מר ע. זוהר:

 23תעשה לי טובה. אני חילקתי פה לאנשים העתק פה בחוץ לקהל,  מר י. מרקוביץ:

 24 העתק 

 25 אל תעשה לי ככה. מר א. צורף:

 26 יוסי  , אבליוסי מר ע. זוהר:

 27מח שאקבל את התפקיד". )מדברים ביחד, לא וכתוב שם "אני ש מר י. מרקוביץ:

 28 ברור(
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 1 מה הוא מפריע?! למה הוא מפריע?!  מר צ. אבישר:

 2 הוא אמר שהוא שמח לקבל את התפקיד.  מר י. מרקוביץ:

 3 למה אתם הפרעתם קודם? ע:"מר ח. צורי, רה

 4 למה אתה מאפשר לו להפריע? מר צ. אבישר:

 5 אתם גם הפרעתם.  מר ע. זוהר:

 6 גם אתם הפרעתם קודם.  ע:"המר ח. צורי, ר

 7 לא, אבל עכשיו  מר צ. אבישר:

 8 הזהרתי אתכם, אמרתי לכם אל תפריעו, לא תופרעו. מר י. מרקוביץ:

 9 , באמת, יש לנו יום ארוך.-יוסי, בסדר, תן לנו להתק מר ע. זוהר:

 10על ת, בכיינות של ציקי וחבורתו מה שאתם רואים פה זה בכיינו מר א. רוטמן:

 11ואמרו אנחנו נציל את המדינה, אנחנו נעשה את זה  הקטע שהם באו

 12 ימו את כולם, את כל תושבי הצפון. וכמו שאומרים ר

 13 איפה אתה היית? ע. רוסמן: 'גב

 14 איפה אתה היית? מר צ. אבישר:

 15 רימו  מר א. רוטמן:

 16 ברור(  שנה, אתה ... )מדברים ביחד, לא 15 מר צ. אבישר:

 17 לעשות...אתם הגעתם לפה על מנת  מר א. רוטמן:

 18 הנה, עופרה מדברת... אי אפשר לשמוע אותה.  מר י. מרקוביץ:

 19 איתי, אבי, אבי, אבי  מר ע. זוהר:

 20 ... שום דבר בנושא הזה.  מר א. רוטמן:

 21 איש, ירדת לאלף... נגמר...  2,000הצביעו לך  מר צ. אבישר:

 22 אבי  איתי, ציקי, מר ע. זוהר:

 23 ... מתחיל להתבכיין מר א. רוטמן:

 24 אתה בוגד, אתה בוגד באנשים שלך!  ע. רוסמן: 'גב

 25 איתי, בוא תסיים, עופרה, אני לא יכול  מר ע. זוהר:

 26 אני בוגד, אני בוגד באנשים שבגדו בעשייה. מר א. רוטמן:

 27 מה אתה אומר? מה אתה אומר  ע. רוסמן: 'גב

 28 ?ינטרנט שלך לאחרונהמתי נכנסת לאתר הא מר צ. אבישר:
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 1נגמר לכם הזמן, איתי, לוקחים לך את הזמן, אבל  אבי, ציקי, מר ע. זוהר:

 2 לוקחים לך החברים שלך את הזמן, חבל ,אז בוא תסיים בבקשה.

 3למה את אומרת, למה את מקללת? למה יש לך פה מלוכלך, למה את  מר י. מרקוביץ:

 4קללים? אתם מקללת? אתם עדינים, אתם לא מקללים, למה אתם מ

 5 עדינים.)מדברים ביחד, לא ברור(

 6 אתה הדלקת לו את המיקרופון. ר צ. אבישר:מ

 7 לא, כל הכבוד. ע:"מר ח. צורי, רה

 8 אתה הדלקת לו את המיקרופון. מר צ. אבישר:

 9 סגור, איתי, רק איתי, רק אחד מדבר.  מר ע. זוהר:

 10 חבורת האפסים תדבר.  מר א. רוטמן:

 11 תסגרי  מר ע. זוהר:

 12 אבי, תרגיע ע. רוסמן: 'גב

 13 ן, אתה חוצפן.אתה חוצפ מר צ. אבישר:

 14 אתה בגיל של סבא שלי!  מה זה?!  )מדברים ביחד, לא ברור( ע. רוסמן: 'גב

 15 לא עשיתם שום דבר. מר א. רוטמן:

 16 אתם רוצים לדעת את האמת? ע:"מר ח. צורי, רה

 17 עד עכשיו שיקרת?  מר צ. אבישר:

 18 לא הבנתי  מר ע. זוהר:

 19 הוא אומר... בישר:מר צ. א

 20 י אגיד לך משהו, מעכשיו משודר שידור ישיר?בוא אנ ע:"מר ח. צורי, רה

 21 כן מר צ. אבישר:

 22אתה יכול מצידי ללכת קיבינימט, איך זה נשמע? כי אתה שקרן,  ע:"מר ח. צורי, רה

 23 אתה רמאי, אתה דמגוג ואני יודע שזה מוקלט וכל עם ישראל שומע. 

 24 פעם. ד את זה עודתמשיך, תגי מר צ. אבישר:

 25 ז תסתום את הפהבסדר? א ע:"מר ח. צורי, רה

 26 תגיד עוד פעם. מר צ. אבישר:

 27שנים, היית כישלון, עפת מהעירייה  4אתה הגעת למוצקין לפני  ע:"מר ח. צורי, רה

 28 ועכשיו אתה גביר, מכיר את מוצקין וכל הבעיות שלה.
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 1יום. הייתי רוצה פעם ואף אחד לא יודע ממה הוא מתפרנס עד ה מר י. מרקוביץ:

 2 לשמוע ולדעת.

 3 אז תירגע. ע:"י, רהמר ח. צור

 4 מה זה עניינך? ע. רוסמן: 'גב

 5 אני ברשותכם אתעלם מהאפס וחבורתו  מר א. צורף:

 6 איתי, בוא תסיים. מר ע. זוהר:

 7פעם אחת, ממה הוא מתפרנס? הבן אדם בא לפה על וספה, בלי בית,  מר י. מרקוביץ:

 8 , שיספר לנו פעם אחת ממה הוא מתפרנס.פתאום אני לא יודע מה

 9 על סקטים, למה על וספה?  אבישר:מר צ. 

 10 ממה אתה מתפרנס, תספר לאנשים האלה ממה אתה מתפרנס. מר י. מרקוביץ:

 11 איזה יופי. מר צ. אבישר:

 12 ממה אתה מתקיים, תסביר לנו!  מר י. מרקוביץ:

 13 אתה רוצה לעבוד אצלי? מר צ. אבישר:

 14 נו. יר לתסב מר י. מרקוביץ:

 15 אתה רוצה לעבוד אצלי? מר צ. אבישר:

 16 די, יוסי  מר ע. זוהר:

 17 אצלך לעבוד... מר י. מרקוביץ:

 18 רוצה לעבוד אצלי? מר צ. אבישר:

 19 בוא תסיים איתי, איתי. מר ע. זוהר:

 20 יש לו משרה פנויה.  דובר:

 21 לא, יוסי, תן לי  מר ע. זוהר:

 22 יש לי משרה פנויה. מר צ. אבישר:

 23 לא רוצים להתפרנס... מר א. רוטמן:

 24 ן בתנאי, בתנאי, אני אומר עוד פעם... אני מוכ מר י. מרקוביץ:

 25 לא, אני אתן לו רילוקיישן, אתה רוצה לעבוד בחו"ל? מר צ. אבישר:

 26 עומר, עומר, שניה  מר י. מרקוביץ:

 27 נו? מר ע. זוהר:

 28לדברי אף  אני מוכן מרגע זה, שוב אני אומר, לא להפריע, לא להיכנס מר י. מרקוביץ:
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 1 אחד 

 2  תודה רבה באמת. מר צ. אבישר:

 3 במידה ויאפשרו לאנשים שלנו לדבר.  מר י. מרקוביץ:

 4 יאפשרו מר ע. זוהר:

 5 היה וזה חוזר נגמר הסיפור, תודה רבה. מר י. מרקוביץ:

 6 תודה רבה. מר ע. זוהר:

 7 נאמרו פה דברים, אני רוצה להגיב. מר צ. אבישר:

 8 וד חצי, יש לו שלושים שניותת להגיב, יש לו עלא, אין לך יכול מר ע. זוהר:

 9 שניות. 35לאיתי, 

 10 הוא התייחס, לא, כשאיתי יסיים אני רוצה להגיב. מר צ. אבישר:

 11 אתה לא יכול, אתה את שלך, הזמן שלך נגמר ציקי. מר ע. זוהר:

 12 הועלו טענות כלפי, מה לעשות. מר צ. אבישר:

 13 ציקי, אבל הזמן שלך נגמר. מר ע. זוהר:

 14 ו לא? רגע, אני רוצה להבין, פתחת את זה לדיון א ר:דוב

 15 לא מר ע. זוהר:

 16זה פתוח לדיון או לא? אני לא מבין מה קורה פה? או שפתחת את זה  דובר:

 17 לדיון או לא! 

 18 אפשרת לו הרבה מעבר לזמן.  מר צ. אבישר:

 19 לא, לא אפשרתי  מר ע. זוהר:

 20 אפשרת לו, פתחת לו מיקרופון. מר צ. אבישר:

 21 זה פתוח לדיון או לא? דובר:

 22 שניות. 30.. איתי מדבר עוד אני לא. מר צ. אבישר:

 23 מרקוביץ יצא ואפשר לדבר סוף סוף.  מר א. צורף:

 24 תדבר מר ע. זוהר:

 25 ואז תפתח לו את המיקרופון ותיתן לו גם לדבר. מר א. צורף:

 26 שניות. 30יש לך עוד  מר ע. זוהר:

 27 יש לי עוד דקה וחצי. מר א. צורף:

 28 הם רצו בהחלטה?  אבל רגע, לפחות שיגידו מה ההחלטה, מה רוטמן:מר א. 
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 1 בוא אקריא לך. מר א. צורף:

 2 למה המיקרופון שלו דלוק. מר צ. אבישר:

 3 איזה דלוק? מר א. רוטמן:

 4אני אקריא לך, אנחנו מציעים להחליט שמועצת העיר תקיים דיון  מר א. צורף:

 5יה ובטח כשהיו כל דקות האלה אי אפשר ה 10-מיוחד, אני חושב שב

 6יה לקיים דיון מיוחד, שבמהלכם כך הרבה הפרעות, אי אפשר ה

 7אפשר יהיה לדון לגבי ההמלצה של ציקי, לגבש החלטה במסגרת 

 8אותו דיון או להעביר את זה לוועדהת לאיכות הסביבה, שם נגבש 

 9דיון שמועצת העיר תאשרר ותסמיך את הדירקטור ואת ראש העיר 

 10 י מאוד מקווה שלא תגידו רק אנחנו...לפעול ...להחלטה. אנ

 11 איתי, איתי והר:מר ע. ז

 12 בוא נקבל החלטה... מר א. צורף:

 13 אני אגיד לך משפט ונגמר, אני אפילו לא אנצל ... תן לי רגע. מר ע. זוהר:

 14תן לי שניה, אני אומר, בטוח ששניכם רוצים את טובת תושבי נוה  מר א. צורף:

 15 גנים...

 16 נחנו לא רוצים. ם רוצים, אלא, רק את מר ע. זוהר:

 17 י שאתם רוצים.אמרת מר א. צורף:

 18 איזה משפט זה . מר ע. זוהר:

 19 רק אלה שלא גרים בנוה גנים רוצים את טובת נוה גנים. מר א. רוטמן:

 20 תגיד לי, העיר הזאת מחולקת לשכונות... )מדברים ביחד, לא ברור(  מר צ. אבישר:

 21 מי מנהל את הישיבה? דובר:

 22 אני מנהל את הישיבה. מר ע. זוהר:

 23 ה קרה?! נו, אז יאללה, מ דובר:

 24איתי, הנושא, אתה תשיב לטענות באירוע אחר, אני אגיד לך מה  מר ע. זוהר:

 25 ההחלטה, אני אפילו לא אדבר, אני אגיד לך מה ההחלטה.

 26 כן מר א. צורף:

 27 ההחלטה היא להעביר את זה לוועדה לאיכות הסביבה לדיון  מר ע. זוהר:

 28 שמתי תתכנס? רף:מר א. צו
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 1 .48-ב דובר:

 2מת, אני אפתח עכשיו יומן? הוועדה היא, אני אכנס אותה לישיבה בא מר ע. זוהר:

 3בהקדם האפשרי, אני לא יכול לפתוח עכשיו יומן, אני מצטער, 

 4המזכירה שלי כרגע, כבר לא עובדת בשעות כאלה, ולא מהעירייה 

 5, אנחנו מחר דרך אגב, אין לי מזכירה מהעירייה ציקי, המזכירה

 6י ואנחנו נכנס ועדת איכות נכנס, המזכירה שלי תדבר עם אורל

 7 הסביבה, נדון שמה, אני רק מבקש בקשה אחת 

 8 ...הדיון בנושא הזה.  דוברת:

 9 למה, סליחה למה?  ד ב. מלכה:"עו

 10 בנצי מר י. מרקוביץ:

 11  לא, לא, לא, יוסי, סליחה, די בבקשה, די, אז הבקשה היחידה שלי מר ע. זוהר:

 12 ץ?אתה נותן לו סולם לרדת מהע מר י. מרקוביץ:

 13אני לא נותן, תן לי לדבר בבקשה, אני לא נותן לאף אחד סולם, אני  מר ע. זוהר:

 14שתקתי עד עכש/יו, נו ברצינות, אנחנו נעשה דיון, הבקשה היחידה 

 15שלי היא באמת, כולנו פה, מה לעשות, או לפחות חלקנו, קצת 

 16ני אומר לכם בצורה פשוטה וחלקה, מבינים בדיני דירקטורים וא

 17נס לויכוח, לא נעשה פה, לא מוצה פה ואני לא בא ואני לא איכ

 18בלמה, בכמה, בגלל אזריאל, בגלל משה, בגלל יצחק, לא מוצה פה 

 19התהליך של לפנות ליו"ר הדירקטוריון, לבקש דיון לדירקטוריון, כל 

 20י מוכן התהליכים שצריכים בדירקטוריון, זה לא מוצה התהליך, אנ

 21זה תהליך אמיתי  בוועדה להביא לכם את המחשבות שלי, מה

 22 ולסגור. שניה רגע 

 23 לא נכון, סליחה, לא, לא, יש פה מסמכים, אל תגיד לא מוצה!  מר י. מרקוביץ:

 24 אבל לי מותר לדבר יוסי. מר ע. זוהר:

 25 אבל יש פה מסמכים. מר י. מרקוביץ:

 26 מה אתה קופץ?לא דיברתי עליך, דיברתי עליו,  מר ע. זוהר:

 27 האה, עליו, סליח מר י. מרקוביץ:

 28 אז מה אתה קופץ?!  מר ע. זוהר:
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 1 עליו אתה צודק, שום דבר לא מוצה.  מר י. מרקוביץ:

 2 תודה רבה. מר ע. זוהר:

 3 שום דבר לא מוצה. מר י. מרקוביץ:

 4מה שאני אומר עוד פעם, נדון שמה, נגמור לריב שמה, נבוא לפה,  מר ע. זוהר:

 5מי שגר י אומר, לכולם יש אותו אינטרס חד משמעי בין אבל לכם אנ

 6ג"צים עם חברים בנווה גנים לבין מי שלא בנווה גנים. אני ישבתי בב

 7מנווה גנים והבטחתי להם שגם אנחנו נירתם ואנחנו נירתם לא 

 8אופוזיציה ולא קואליציה, אז אתה ... בבקשה, הסעיף הבא. תוקף 

 9שלי. להעביר לוועדה לאיכות החלטה, תצביע בעד, מי בעד ההחלטה 

 10 מי בעד? איך מצביעים? בידיים? מה עושים?  הסביבה ונדון שם,

 11 למה, אין הצבעה? דובר:

 12 אין ממוחשב? דוברת :

 13 מה עכשיו? ע:"מר ח. צורי, רה

 14 זה פה מתקיים דיון, בואו נצביע ידנית.  א. גנון: 'גב

 15 יאללה, ידני, נגמר הסיפור הזה כבר.  מר י. מרקוביץ:

 16 דת איכות הסביבה.קדימה, מי בעד להעביר את זה לווע א. גנון: 'גב

 17 זה הגנת הסביבה. דובר:

 18 אתם לא בעד? בעד.  מר ע. זוהר:

 19 הוועדה להגנת הסביבה.  דובר:

 20 הצבעה: בעד פה אחד. 

 21 

 22 ב. כושר הנשיאה של הבריכה העירונית "ספורטלי" לאחר סגירת "גלי גיל".    

 23העירונית "ספורטלי" לאחר  נשיאה של הבריכה, כושר ה2סעיף  מר ע. זוהר:

 24ירת "גלי גיל", מי מדבר? סליחה, אני מבקש להוריד את זה מסדר סג

 25 היום ואגיד אחר כך את הסיבות שלי, יריב בבקשה. 

 26 לגבי המתנ"ס ראש העיר יכול להישאר כאן? דובר:

 27 נכון, צודק, שאלה טובה. מר ע. זוהר:

 28 אמין לי אתה גדול. קפה, ואללה, ת אני אלך לשתות ע:"מר ח. צורי, רה
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 1 יודע שבסוף זה נגמר בזה שרוטמן יתיישב על הכיסא שלך.  אתה דובר:

 2 בבקשה.  מר ע. זוהר:

 3לפני יומיים היינו בישיבת חינוך, בוועדת חינוך, היה אחלה, ודיברנו  מר י. ענבר:

 4 על זה שהעיר בגידול 

 5לכתוב לי, תתקשר לי תעשה לי טובה יריב, אם יש לך משהו  מר ע. זוהר:

 6י בפייסבוק הודעות אישיות, כתוב לי ה כותב לבוואטסאפ, מה את

 7עומר בוואטסאפ, אני אענה לך בשתיים בלילה, אין לי בעיה, בחמש 

 8 בבוקר. 

 9 ... מתי עלה נושא המצלמות אם אתה כבר מעלה את זה. מר י. ענבר:

 10היו פתיחת הישיבה, אמרתי, עניתי לך, הנושא של המצלמות עלה עם  מר ע. זוהר:

 11לא אנשים של מוצקינטו, עלה ועדכנתי. מספיק אנשים, חלקם אפילו 

 12אתם באתם באיחור, לא דיברנו על זה אחר כך ובסוף הישיבה 

 13עדכנתי את מנכ"ל הרשת במה שהיה כתוב שם, לכן אם יש לך משהו 

 14דבר איתי, מה אתה כותב לי הודעות בפייסבוק בשתיים בלילה, אין 

 15 לך חיים? 

 16 שונים.אני חשבתי פשוט שהיינו במקומות  מר י. ענבר:

 17 האמן לי שלא, אני לא אכתוב משהו שאני  מר ע. זוהר:

 18 אתה הגעת באיחור יריב ודיברנו על זה. א. גנון: 'גב

 19אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא אכתוב משהו שלא קורה, בסדר?  מר ע. זוהר:

 20יה מעלה לפחות מהיום לא תראה משהו שאני כותב, או שהעירי

 21 , בשמי שלא קרה. בבקשה. בשמי, אני לא יודע לגבי אחרים

 22 שניות אם ככה.  11זה היה דיון של  מר י. ענבר:

 23אני לא הייתי בישיבה הקודמת, אני לא יודע, אני עמדתי בצמתים,  מר ע. זוהר:

 24 סגור שם בת"א. 

 25 יום.עומר, אתה שוב סוטה מהנוהל של הורדת נושא מסדר ה מר צ. אבישר:

 26בכלל, מה אתה רוצה? דבר יריב,  סליחה, הוא דיבר על החינוך מר ע. זוהר:

 27 סליחה. 

 28 ... יותר מדי. מר צ. אבישר:
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 1בוועדת חינוך דובר רבות על העיר בצמיחה, על כמות התושבים  מר י. ענבר:

 2שגדלה שצריך להיערך עם מתקנים בהתאם. אנחנו לעומת זאת 

 3ו לנו שני מתקני בריכות, "גלי בבריכות נמצאים רק בדיפיציט. הי

 4י", מתקן אחד נסגר לפני כמה חודשים, לכאורה גיל" ו"ספורטל

 5לשיפוצים, כרגע זה כנראה הולך להיות סופי ואין כרגע מקום להכיל 

 6את כמות האנשים שרוצים להתרחץ, להשתכשך בבריכות בעיר, אין 

 7 כמות, אין מקום, שיעורי שחיה מועברים לבריכת אפק, מועברים

 8כמות מתרחצים לביאליק, אין כרגע מקום לשיעורי שחיה בגלל 

 9עצומה, בגלל צפיפות. במשך היום מכניסים לשם קייטנות בכמות 

 10אדירה. המקום עולה על גדותיו, מכל צורה וסיבה שהיא, ואם 

 11מסתכלים כרגע גם מה הולך שם בשישי ושבת זה פשוט, אני לא 

 12ל זה כסף. אני אומר, מבין מי בכלל הולך לשם, מי מוכן לשלם ע

 13אפשר להרחיב את שעות הפעילות,  אפשר לקחת את הדבר הזה,

 14אפשר לתכנן תכנון שנתי או לתכנן עוד בריכה, אבל כרגע המצב הוא 

 15 קטסטרופלי, מה שקורה בעיר.

 16 תודה, עוד מישהו? מר ע. זוהר:

 17 הם יצביעו בעדנו.  מר א. רוטמן:

 18 זהו גב' א. גנון:

 19הסגירה  כל אני רוצה להגיד לך שמיד שנודע לדבר. קודםאני יודע  מר ע. זוהר:

 20של "גלי גיל" ושבאמת עברו כמות מנויים, ואני יכול להגיד לך גם 

 21והשנה  2,544את המספרים, בשנה שעברה היינו בתקופה הזאתי עם 

 22מנויים, יחד עם  800, זאת אומרת יש עליה של 3,300אנחנו עם עם 

 23, דרך אגב מבחינתי מבורך, ודרך זאת מיד כשזה קרה והבנו את גודל

 24דול הוא לא בגלל "גלי גיל" חלק מהגידול הוא חבר'ה אגב חלק מהגי

 25צעירים שאני לא יודע מי מכם היה ב"גלי גיל" לאחרונה אבל אנחנו 

 26 השקענו מכספי רשת מיליון שקל לחדר כושר שאין כמעט באזור.

 27 "ספורטלי" מר צ. אבישר:

 28 "ספורטלי" -ה ע. רוסמן: 'גב
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 1 אמרתי חדר כושר. ע. זוהר: רמ

 2 , אמרת "גלי גיל".לא מר צ. אבישר:

 3 "גלי גיל" אמרת. ע. רוסמן: 'גב

 4 ... מיליון שקל ... מר ע. זוהר:

 5 זה בדיקת עירנות. מר צ. אבישר:

 6אני לא עירני היום, והוספנו חדר כושר שמושך גם צעירים שבאים  מר ע. זוהר:

 7זה ולכן לא כל, דרך אגב,  רק להתאמן בכושר, ועשו מנוי רק בשביל

 8רואה אותם בעניין של בריכות, חלק זה בעניין  לא כל המנויים אתה

 9של חדר כושר, אבל איך שהבנו את האירוע עשינו ישיבת הכנה 

 10אצלנו ברשת, הנחיתי את מנכ"ל הרשת לעשות ישיבה יחד עם 

 11מנהלת ה"ספורטלי", על מנת להגיע למצב, ביקשתי מהם קחו את 

 12ל שנה אחורה, תראו כל שנה כמה מנויים היום, תראו כהחמש שנים 

 13כמה ביולי ואוגוסט היו מספר כניסות וכרטיסים ולאור זה שעליתם 

 14עכשיו במנויים תאזנו את זה שתורידו את מספר הכרטיסים, לא 

 15כולם ממוצקין, אתה לא יכול, תכף אני אגיד למה צריך לעשות ולמה 

 16ניין הזה, מה שאמר אבי, אני צריך גם, נשמח לשתף פעולה גם בע

 17במצב הנתון תדאגו שאתם לא מכניסים אבל אני אומר כרגע, 

 18זה שרוצה יתן את מה שהיה כרטיסים ביולי אוגוסט מעבר לזה ש

 19בשנים שעברו שהיו יותר כרטיסים ופחות מנויים, זה פחות או יותר 

 20ההנחיה הראשונית וכמובן למנהלת שתהיה עם בקרה ותראה שאין 

 21כבר  לא עומדת בשום דבר ואין דברים אחרים, אבל זהעומס ושהיא 

 22מעבר לזה. נעשתה ישיבה, דיברו עם משטרת ישראל, לראות מה 

 23הכמויות, איך עוברים והם כרגע ערוכים. אני גם מאמין שזה יקרה 

 24ככה, כרגע אני רואה כבר ביולי עד עכשיו ירידה משמעותית 

 25ה, ואפילו ירידה בכרטיסים מול יולי שנים שעברו, אתה רואה את ז

 26לי, כי המנויים בסופו של דבר דרסטית שזה עוד פעם, לא ריא

 27 הקנטרי הוא יותר מנויים.

 28 זה מכוון? מר י. ענבר:
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 1לא מכוון ברמה ששמנו מישהו שיסגור אבל יש ירידה, למה? כי  מר ע. זוהר:

 2אנשים עשו יותר מנויים. יחד עם זאת יש לנו תוכניות שיבואו 

 3א ולהוסיף בריכה נוספת במקום. יש שם בעיה למועצה מתישהו לבו

 4מיקומים, טופוגרפיה, איפה, למה, כמה, עזוב, אני אפילו לא שם  של

 5מיליון  5-את העלויות, שם אותן בצד, בערך, עד כמה שאני יודע זה כ

 6שקל לעשות בריכה נוספת גדולה, פתוחה, מעבר אתה שואל, אתה 

 7כה ל"ספורטלי" כי מדבר על צפיפות, אני חושב שצריך עוד ברי

 8שר לצפיפות, כי היא נבנתה עם סוג של הבריכה עצמה בעייתית בלי ק

 9סגירה שהיום כבר לא סוגרים את הבריכות והיא חמה, חם, ולכן 

 10צריך בריכה פתוחה מעבר לבריכת הילדים שיש שמה, אנחנו נעשה 

 11אותה, אני מאמין שזה יבוא לפה על מנת א' לאשר את זה, אני 

 12יה הזאת זה לא יקרה, אני חושב שה"ספורטלי" מאמין שבקדנצ

 13ייב עוד בריכה, אבל לפחות ברמת הניהול איך שהבנו את המקרה, ח

 14את האירוע, המנהלת קיבלה הנחיות ברורות איפה הבקרה שלה על 

 15מנת שלא יגיע מצב א' שיהיה אסון, ב', שהיא עוברת על החוק, וג' 

 16מד היום לפי שנים שהצפיפות תהיה מעבר לשנים שעברו. אז אני עו

 17מנויים, שזה בשורה טובה דרך אגב, שעברו, רק מה, יש לי יותר 

 18בשורה טובה ל"ספורטלי" לרשת, למוצקין, שהרבה אנשים נתנו 

 19באמת אמון במקום, בניהול החדש, זאת בשורה טובה. אני מקבל, 

 20עוד פעם, אני חושב שהאירוע הזה, הנקודה שהעליתם נקודה חשובה 

 21ש . כל מי שרוצה תשובות נוספםות, מוזמן להינפגאבל היא מטופלת

 22עם הרשות, אני מוכן גם לייצר פגישה שלכם עם מנהלת 

 23על ה"ספורטלי", ציקי מכיר אותה גם באופן אישי ואין שום בעיה. 

 24 מה אנחנו מצביעים? לא יודע. דבר יריב. 

 25ה קודם אני מברך על זה שיש תוכניות, אבל למה אתה מוריד את ז מר י. ענבר:

 26 מסדר היום? אני חושב שזה דבר חשוב.

 27 לא, אני רק  זוהר:מר ע. 

 28 עומר, באמת, יש נוהל, יש פרוטוקול, תתחילו להיצמד לפרוטוקול מר י. מרקוביץ:
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 1 הוא קיבל את הזמן שלו. א. גנון: 'גב

 2 אחד בעד, אחד נגד, הצבעה ונגמר.  מר י. מרקוביץ:

 3היום מסיבה אחת שזה בוצע,  דרך אגב, אני מוריד את זה מסדר מר ע. זוהר:

 4וצע, אתה כותב, תראה מה כתבת, "העירייה מעלה משהו שבאתה 

 5תורה לרשת המתנ"סים להעמיד תוכנית", יש לי תוכנית, כבר הרבה 

 6לפני שהמועצה הזאת דנה, בלי קשר לעירייה. אז אני אומר, אני 

 7 מוריד את זה כי זה קרה, מה אתה רוצה, שאני אעלה משהו שקרה?

 8 . לא, מצוין, אנחנו נשמח לראות תוכנית בר:. ענמר י

 9 בכיף... עזוב אותי, אתה לא יכול... מר ע. זוהר:

 10 אל תגיד עזוב אותי, יש נוהל, יש נוהל, תעבוד לפי הנוהל, די.  מר י. מרקוביץ:

 11 שאלה אחרונה וזהו. מר ע. זוהר:

 12זוללים, אתה אתה מבין, אתה נותן להם, הם לא יודעים לקחת, הם  מר י. מרקוביץ:

 13 מבין?

 14 תן לו שאלה. מר ע. זוהר:

 15 אתה נותן להם, הם לא ככה כמו בני אדם.  מר י. מרקוביץ:

 16 ...דיון נורמאלי, שפוי, אתה מנהל ישיבה... מר צ. אבישר:

 17 יוסי, תן לו, תפתחי לו שניה. מר ע. זוהר:

 18 שי, תפתח למי? א. גנון: 'גב

 19 לאיתי, הוא ביקש לשאול שאלה.  מר ע. זוהר:

 20 תפתח לאיתי בבקשה את הרמקול. א. גנון: 'גב

 21אני לא יודע אם התייחסת לזה, דיברת על בריכה, וזה מבורך,  מר א. צורף:

 22השאלה אם נעשה משהו לגבי המקום לחוגים, מה שמנויי הספורט 

 23הוותיקים מתלוננים בעיקר זה שהם לא יכולים להיכנס לחוגים 

 24 מבורך במנויים. שיכלו להיכנס אליהם בעבר בגלל הגידול ה

 25 התשובה היא כן. מר ע. זוהר:

 26השאלה אם יש דרך להתמודד עם זה היום, אם יש תוכנית  מר א. צורף:

 27 להתמודד.

 28 לא, אין תוכנית, זה בוצע. יש תוכנית מר ע. זוהר:
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 1 הם טוענים, קיבלנו תלונות עד לפני יומיים. מר א. צורף:

 2אם יש לך תלונה של מישהו תעביר אני לא יודע, אני אומר עוד פעם,  מר ע. זוהר:

 3 י את התלונותתה אלי, אנאו

 4 מה בוצע? מר א. צורף:

 5אני אומר התלונות שאני קיבלתי כיו"ר הרשת היה בתחילת ה,   מר ע. זוהר:

 6ממש עם הרישום, אותן תלונות שאמרת עכשיו, של חוסר בחוגים, 

 7כל דרך אגב,  צפיפות. פתחנו יותר חוגים, נתתי הנחי זה עולה כסף

 8תתי הנחיה ברגע עולה כסף, עדיין נאומר לך עכשיו  מה שאני

 9שראיתי את הבעיה, למנהלת המקום לפתוח את החוגים, היא ישבה 

 10איתם, היא לא תפתח חוג, תראה, יש אנשים שרוצים חוג גם מה 

 11אנשים, זה לא יקרה בלי  5אנשים,  10איש,  12שנקרא בודד בשביל 

 12 קשר עכשיו אם ... 

 13 זה לא ...  מר י. ענבר:

 14ת שאני יודע שהייתה צפיפות היא פתחה חוגים אז אני אומר במקומו מר ע. זוהר:

 15 נוספים 

 16 יאללה, הצבעה א. גנון: 'גב

 17אני לא מכיר מאז, לא הייתה גם פניה אלי ותאמין לי שהיו לי פניות  מר ע. זוהר:

 18אלי בהתחלה, מאז לא הייתה לי פניה, יש פניה שאתה מכיר, עכשיו 

 19ראש...  ני, תעביר אותה אלי, אני אבדוק, כיושבמת רציאני בא

 20 יאללה, הנושא הבא. 

 21 הצבעה דוברת :

 22 הצבעה על מה? לא מצביעים. מר ע. זוהר:

 23 קודם כל תעלו את הנושא. א. גנון: 'גב

 24 אין הצבעה, כולם הצביעו. מר ע. זוהר:

 25 מי בעד ההצעה שלך, מי בעד ההצעה שלו.  דובר:

 26דר היום היום? מי נגד? אז אנחנו הורדנו מסוריד מסדר מי בעד לה מר ע. זוהר:

 27מהסיבה שהסברתי ליריב. שלוש, הגדלת מספר ספסלי הישיבה 

 28 ברחבי העיר. צריך לקרוא לחיים, גמרנו את הזה. 
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 1 אני מבקש להוריד מסדר היום.  דובר:

 2 רגע, שניה, אתה הצבעת להוריד מסדר היום? דובר:

 3 את ההוא, הקודם.  מר ע. זוהר:

 4, חמישה, לא ירד מסדר היום, 5, 4, 3, 2, 1בעד להוריד מסדר היום,  א. צורף: רמ

 5 תיקו.

 6 בסדר, אז זה תיקו, מה זה משנה?  דובר:

 7 תקרא לזה, מה אתה רוצה ממני? מר ע. זוהר:

 8 זה לא ירד, הייתה הצבעה, הייתה הצבעה.  מר צ. אבישר:

 9 מה אכפת לך?בשביל מה אתה מעלה את זה? הייתה הצבעה וזהו,  דובר:

 10 , לא ירד מסדר היום, קדימה.5:5הצבעה, היה  מעולה, נגמר, הייתה מר א. צורף:

 11 אבל גם לא הבנתי מה לא ירד, נשבע לך... מר ע. זוהר:

 12 גם אם לא ירד מסדר היום אתה יכול... דובר:

 13ירד, לא יעלה, כן ... הרגתם אותי עם הפרוצדורות האלה, איתי,  מר ע. זוהר:

 14 נשבע לך.

 15זה מסדר היום.  יאללה, נו ... נדבר עוד חמש דקות ואז נוריד לך את  :ברדו

 16 חלאס כבר! 

 17איתי, תעשה לי טובה, אני מוכן לעבור אתך קורס בפרוצדורה, אני  מר ע. זוהר:

 18 לא מבין מה אתה רוצה.

 19 הצבעה חוזרת. מר א. צורף:

 20 שנה אני אוכל את זה...  )מדברים ביחד, לא ברור(  40 דובר:

 21 עומר, הצבעה ודי!  ר:אביש מר צ.

 22ה חוזרת, מי בעד להוריד את זה מסדר היום? מי נגד? יופי, ירד הצבע מר ע. זוהר:

 23 מסדר היום, יאללה. 

 24 

 25 ג. הגדלת מספר ספסלי הישיבה ברחבי העיר.    

 26 הסעיף הבא, הגדלת מספרי ספסלי הישיבה ברחבי העיר.  מר ע. זוהר:

 27 ביקשתי להוריד מסדר היום. דובר:

 28 אתה ביקשת להוריד מסדר היום? ע. זוהר: רמ
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 1 כן  ר:דוב

 2 הגדלת מספר ספסלי הישיבה ברחבי העיר. מר ע. זוהר:

 3 בסדר, הלאה.  דובר:

 4 מי מדבר? מר ע. זוהר:

 5 אני, הגדלת מר צ. אבישר:

 6 תגבירי לציקי. דובר:

 7טוב, אנחנו מקבלים פניות ציבור רבות בנוגע לצורך להגדיל את  מר צ. אבישר:

 8מבוגרים ספסלי הישיבה ברחבי העיר, חלקם הגדול אנשים מספר 

 9אבל לא רק, גם לגבי מחסור של ספסלי בפארק המסילה, גם בגן מול 

 10פארק, -מד בצד של יגאל אלון, כמובן גם בצד שמוביל לחי-הרב

 11אנשים מבוגרים שלא יכולים בהכרח ללכת ברציפות מרחקים 

 12ו קוראים לעשות ארוכים צריכים את הספסלים הללו. כמובן אנחנ

 13חלונות של בתים ולא באזורים את זה באופן מדוד, לא מתחת ל

 14שבהם זה יכול להוות מפגע, כמובן תמיד להעדיף את האזרחים 

 15הוותיקים והיכן שעלולה להתעורר בעיה אז כמובן להפעיל אכיפה 

 16מוגברת בכל מה שקשור בהפרעות מנוחה, אבל בכל מקרה אנחנו 

 17וצקין צריכה למפות ולפעול בכיוון הזה, חושבים שעיריית קריית מ

 18 לכם. תודה 

 19 אפשר להראות את התמונה של הספסלי...  מר א. צורף:

 20 רק שניה, בסדר? אתה רוצה לדבר בינתיים מרקוביץ? א. גנון: 'גב

 21אני חושב שאנחנו לא צריכים פה אלבום תמונות, אני לא מבין... יפה  מר י. מרקוביץ:

 22אתך, לא נאמרה על זה מלה אחת, מלה  הרעיון, סליחה, אני מסכים

 23אמרה על זה, מלה אחת הוא לא אמר על זה.  )מדברים אחת לא נ

 24 ביחד, לא ברור( 

 25 אבל זה בהצעת ההחלטה. מר צ. אבישר:

 26 עכשיו הבן אדם דיבר, אמר משהו על זה מר י. מרקוביץ:

 27 כשאנחנו מתמצים לא טוב לך  מר צ. אבישר:

 28ינינו. אותך מלענות לי, טוב? בסדר? בלי, אני פוטר  עזבי, אל תעני מר י. מרקוביץ:



39 
 04-8666313איגמי,  חברת                                                                                  עיריית קריית מוצקין

 2019ביולי  10                          ישיבת מועצת עיר מן המניין                                                              
 

 1 או.קי. אני, כן, אפשר לקבל רמקול?

 2 זה המשנה שלך חיים, זה המשנה לך. מר צ. אבישר:

 3לך תפנה לסנצ'ו פנסה בגודל שלך, שולח אותי שני לילות להסתובב  מר י. מרקוביץ:

 4 ברכבת. 

 5 הלוואי והיו לך עוד כמה כאלה. מר צ. אבישר:

 6 הלו, אפשר לדבר? ביץ:מרקו מר י.

 7 צריך אותם, לא אני. אתה מר צ. אבישר:

 8 אפשר לדבר? אוהו  מר י. מרקוביץ:

 9 אתה צריך אילמים. ע:"מר ח. צורי, רה

 10הבן אדם בשלוש בלילה הולך עם מגנומטר וסופר מכוניות. אין לו  מר י. מרקוביץ:

 11לילה מה לעשות, אין לו אישה בבית, אין לו, אם הייתה לו אישה ב

 12שם. טוב, הזמן שלי  הוא לא היה יוצא בלילות להסתובב בלילות

 13 לדבר או.קי., אני רוצה 

 14יש לי הצעה, פקחים בשלוש בלילה ילכו בבוקר ויתנו לך קנס על זה  מר צ. אבישר:

 15 שאתה לא אוסף לכלבה שלך... 

 16 כן, הוא אגב יוצא עם הכלבה שלו ולא אוסף  מר א. צורף:

 17המשפט,  תה ואני לא רוצה להמשיך את הסיפור, אתשלי מ הכלבה מר י. מרקוביץ:

 18כן, לגבי הספסלים, אז קודם כל אנחנו באמת מוסיפים ספסלים על 

 19פי דרישה איפה שיש אבל לא לפני שאנחנו בודקים שאין הפרעה 

 20לתושבים. יש מקרים שמבקשים מוועד הבית להחתים את הידירים 

 21כי קרה לא פעם, לא  כדי לוודא חד משמעית שיש הסכמה של כולם,

 22נו ספסלים ויומיים אחרי זה צעקו פה מקרה אחד ולא שניים שהתק

 23געוואלד, בואו תפרקו אותם ובוא תיקחו את הדבר הזה מפה. בניגוד 

 24למי שהציע את ההצעה, בניגוד למי שמציע את ההצעה אני באמת 

 25מדבר על הספסלים האלה לספסלי החתלה בפארקים לתינוקות 

 26יש מקום לחשוב על זה ולראות אם אפשר, הבעיה שאני גם חושב ש

 27היא והחשש הגדול הוא, היום אנחנו מוצאים לא מעט, בכל מיני 

 28פארק, בעיקר בשכונות הצעירות אנחנו מוצאים בפארקים בבוקר 
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 1חיתולים עם קקי של תינוקות שלא זורקים אותם לפח, אז אני 

 2רות מקווה מאוד שבמקרה ויותקנו ספסלים כאלה ותישקל האפש

 3רק את זה לא במקום, הזאת באמת גם יתחילו לתת דוח למי שגם זו

 4זהו, אז ביקשתי להוריד את זה מסדר היום, אמרתי את מה 

 5 שאמרתי, עכשיו אפשר לקיים הצבעה אני חושב.

 6 הצבעה בבקשה. א. גנון: 'גב

 7 איך מצביעים? מר ע. זוהר:

 8 אפשר ידני ולימור...  א. גנון: 'גב

 9 לי.אז תשא מר ע. זוהר:

 10 ה מסדר היום?קדימה, מי בעד להוריד את ז א. גנון: 'גב

 11 אני יכול לומר לך מלה רגע חיים. מר צ. אבישר:

 12 לא מר י. מרקוביץ:

 13 נצביע ותגיד.  ע:"מר ח. צורי, רה

 14 או.קי.  מר צ. אבישר:

 15 מי נגד?  מר ע. זוהר:

 16 איפה רוטמן? לא הצבעת.  ע:"מר ח. צורי, רה

 17 בסדר, הלאה מר ע. זוהר:

 18 עוד פעם אתה נמנע? צ. אבישר: רמ

 19 כן, אני לא יודע, אני נמנע כל הזמן.  ע:"רהמר ח. צורי, 

 20 הנושא הבא. מר ע. זוהר:

 21 מה רצית?  ע:"מר ח. צורי, רה

 22 ממש כמה מלים.  מר א. צורף:

 23 שי, תפתח לו את הרמקול. א. גנון: 'גב

 24ה משהו אני רק אומר כמה מלים, לדעתי תהיה קשוב לזה כי ז מר א. צורף:

 25 חירות סיירנו בין בתים שצריך להיות קרוב ללבך, אנחנו לפני ב

 26 עוד פעם אתה מדבר על בחירות? לפני דקה אמרת  ע:"מר ח. צורי, רה

 27 בסך הכל נזכרתי בתקופה. מר א. צורף:

 28 לפני דקה אמרת תפסיק, הבחירות עברו, הכל, עוד פעם אתה חוזר.  ע:"מר ח. צורי, רה



41 
 04-8666313איגמי,  חברת                                                                                  עיריית קריית מוצקין

 2019ביולי  10                          ישיבת מועצת עיר מן המניין                                                              
 

 1י זה היה, לך רק סיפור, אמסגר את זה בתקופה שתדע מתפר מס אני מר א. צורף:

 2הגענו לבית של אישה מבוגרת, בת למעלה משמונים בנווה גנים והיא 

 3אמרה שהיה לה תמיד ספסל ברחוב שלה במוטה גור ובגלל שהיא 

 4מתקשה בהליכה הייתה יכולה לעשות עליו את ההפסקה שלה 

 5החליטו פשוט  בהליכה ובגלל שהיו שם לא מעט הפרעות מנוחה

 6הספסל. מה שאנחנו מבקשים לעשות את הצד הפשוט, לעקור את 

 7בעצם, ביקשנו בהצעה שכרגע הסרתם, שבמקום להעניש את אותם 

 8אנשים מבוגרים שמתקשים בהליכה וזקוקים לספסל הזה בשביל 

 9לשבת בחוץ בין אם למנוחה שלהם ובין אם לבילוי שלהם מחוץ 

 10ם יותר מדי, במקום להעניש אותם לבית, כי לא כולם גם ככה יוצאי

 11תגבירו את האכיפה, זה הכל, זה לא צריך להיות  בעקירת הספסל

 12מלווה רק בעקירה בכל מקום שיש הפרעת מנוחה או פוטנציאל 

 13להפרעת מנוחה, גם אפשר לתכנן את הספסלים בצורה כזאת שלא 

 14יהיו דווקא במוקדי המגורים, נקודה. אני רוצה לקוות שלמרות 

 15ב כדי את זה מסדר היום אתה תראה בזה דבר מספיק חשושהסרתם 

 16 לקדם את זה בהצלחה. 

 17 תרשום בגוגל שביקשו לתת דוחות לילדים.  מר י. מרקוביץ:

 18אני אגיד לך גם מספר מלים, הרי להתקין ספסלים זה דבר שעושים  ע:"מר ח. צורי, רה

 19אותו בדקה וחצי, מה שאנחנו נתקלנו, אתם כל הזמן יפי נפש, 

 20לעשות, הייתה  ים לא על יד הבתים, לא על יד האנשים, אין מהאומר

 21אישה מבוגרת שאתה מדבר עליה, אני בטוח שרצתה להניח את 

 22הספסל הזה, שנתקין את הספסל הזה על יד מגורים, שהיא יוצאת 

 23מהבית, הולכת לקופת חולים או מה שלא יהיה. אנחנו מצאנו את 

 24ין ספסלים ולמחרת עצמנו מתעסקים כל הזמן, יום אחד בלהתק

 25עם אכיפה, השיטור העירוני לא יכול  להוריד אותם, אז עזוב אותי

 26 ללכת ולאכוף כל ספסל של בני הנוער, במיוחד בחופש הגדול.

 27 זה נכון. שנינו יודעים...  מר א. צורף:

 28 ולכן, אני לא הפרעתי לך, נכון. ע:"מר ח. צורי, רה
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 1 בבקשה, דבר מר א. צורף:

 2יהיה וכל השכנים ולכן כשיש קבוצה של שתי כניסות או כמה שלא  ע:"מר ח. צורי, רה

 3שם שגרים מסכימים לספסל אנחנו נשים להם ארבעה ספסלים, 

 4הבעיה היא לא הספסל, הבעיה היא פינג פונג שכל יום אנחנו 

 5מתקינים, למחרת מקבלים מבול של טלפונים ומכתבים, תורידו 

 6א שמים ספסלים בכל בבקשה את הספסל, ולכן זו הסיבה שאנחנו ל

 7מים ולא בגלל שאנחנו לא מבינים מקום, לא בגלל שאנחנו אטו

 8שאותה אישה מבוגרת הולכת ורוצה לנוח, אלא שיש כאלה שזה 

 9מאוד, במיוחד בתקופת החופש הגדול, שזה מאוד מאוד מאוד מפריע 

 10להם, ולכן עכשיו שמנו שני ספסלים בנווה גנים, חכה, אני מחכה עוד 

 11 לראות מה יקרה.יום יומיים 

 12ל שבני נוער לא זקוקים לספסל כדי להקים רעש, שנינו יודעים אב מר א. צורף:

 13 נכון? ישבו על הגדר ליד, מה זה משנה? 

 14לא, לא, אני לא יודע מה אתה יודע. כשיש ספסל זה מאוד נוח להם  ע:"מר ח. צורי, רה

 15 לשבת על ספסלים ולעשות רעש לצערי הרב. 

 16 ועה, אתה טועה, תאמין לי אתה יודע, אתה ט יריב, ע. שושני: 'גב

 17 איתי ר א. צורף:מ

 18 סליחה איתי ע. שושני: 'גב

 19 בזה אנחנו מסיימים את הנושא.  ע:"מר ח. צורי, רה

 20 בני נוער מחפשים כל ספסל לשבת.  ע. שושני: 'גב

 21 אגב, אני רוצה לומר לך שאני מודה לך על התשובה הזאתי.  מר א. צורף:

 22 שא הבא. , הנוהלאה מר ע. זוהר:

 23 

 24 מסוכנים. ד. טיפול העירייה במבנים    

 25 טיפול העירייה במבנים מסוכנים.  א. גנון: 'גב

 26 לא, זה לא ד'.  מר ע. זוהר:

 27 זה כן ע. שושני: 'גב

 28 סליחה, סליחה מר ע. זוהר:
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 1 אני רוצה להוריד את ההצעה. מי מדבר?  ע. שושני: 'גב

 2 אני  מר צ. אבישר:

 3 ח לו.שי, תפת א. גנון: 'גב

 4להגיד לך תודה רבה, התשובה שלך מקודם קודם כל חיים, אני רוצה  מר צ. אבישר:

 5סיפקה אותי דווקא, לא כל דבר אנחנו אגב רואים בעין שלילית. אני 

 6רוצה להגיד לך שהאמירה הזאתי שאם כל הבניין בעד ואז אפשר אני 

 7חושב שזה פתח מצוין וזו אמירה חשובה, אז אני רוצה לברך על 

 8ה במבנים הנושא של טיפול העירייובתך בנושא הזה. לגבי תש

 9מסוכנים, מרקוביץ, אני מבין שאתה קצת לחוץ, במוצקין יש מספר 

 10 מבנים פרטיים שנשקפת מהם סכנה לשלום הציבור

 11אתה שמשקר כל הזמן, אתה מזיע, מה לי, מה הכנסת אותי לעניין  מר י. מרקוביץ:

 12 שלך בכלל? 

 13 תה מפריע לי.לי, אבל א אתה מפריע מר צ. אבישר:

 14 דבר אלי, אני לא קשור לנושא שלך.אל ת מר י. מרקוביץ:

 15 אתה מפריע, אתה אדם אלים, תפסיק להפריע. מר צ. אבישר:

 16 אני בן אדם אלים, תראו מי שמדבר.  מר י. מרקוביץ:

 17 אתה שם לב שהוא, אתה שם לב  מר צ. אבישר:

 18 -אל ת אני גם ראיתי אותך, עזוב, ע:"מר ח. צורי, רה

 19מוצקין יש מספר מבנים פרטיים שנשקפת תודה רבה, בוא לעיקר, ב מר צ. אבישר:

 20מהם סכנה לשלום הציבור, וגם לרכוש, הבעיה הבולטת ביותר נובעת 

 21בדר"כ מאריחים שנופלים, מתברר שגם במקרים שבהם המידע 

 22נמסר לרוני טובי, למעשה למהנדס העיר, לא ננקטה כל פעולה, 

 23ליפול, לסכן כמובן במיוחד ילדים ובני נוער אריחים המשיכו 

 24משחקים ליד הבניין, וכמובן רכוש, רכבים בדרך כלל שנמצאים ש

 25בחניות הסמוכות. הקושי הראשוני ברור לנו, נובע מהעובדה 

 26שבבתים משותפים לא כל הדיירים מעוניינים לשאת בעלות התיקון 

 27שלה חס אבל כולם יודעים שזה ממש לא מעניין את האימא שהילד 

 28על הרכב שאריח נפל עליו. וחלילה ייפגע מאריח שנפל וגם לא את ב
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 1אז נכון שהאחריות הראשונית היא בוודאי של בעל הנכס, אבל 

 2 33משעה שהדבר הובא בכמה מקרים, ובוודאי לגבי החשמונאים 

 3הובא לידיעת העירייה אז זה נופל גם לפתחה ולאחריותה של 

 4טת באמצעים שנדרשים להסרת העירייה ובמיוחד אם היא לא נוק

 5חוק מהנדס העירייה בכל מקרה שכזה חייב המסוכנות. על פי ה

 6להכין דוחות, בכל מקרה של מסוכנות. אני מפנה לחוק עזר הריסת 

 7א' שמתייחס לעניין. "סבור ראש המועצה,  3מבנים מסוכנים, סעיף 

 8" זאת אומרת בכל מקרה 2ראש העירייה על פי דין וחשבון לפי סעיף 

 9ד על כך שיש שהוסבה תשומת הלב של מהנדס העיר והוא אכן עמ

 10מבנה מסוכן אז ראש העיר רשאי לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבניין 

 11זה  33לבצע את העבודות המפורטות, במקרה נניח של החשמונאים 

 12לחייב אותם לבצע חיפויים חדשים, כמובן תוך התקופה ובאופן 

 13שיו, במקרה כזה בעל בניין שייקבע בהודעה שאתה תוציא חיים. עכ

 14עה שאתה ממציא לו, אבל אם הוא לא ביצע אז חייב לבצע את ההוד

 15כמובן וזה אני מצטט, "לא מילא בעל עניין אחרי דרישת ראש 

 16הרשות רשאית המועצה )לצורך העניין( לבצע את העבודות ולגבות 

 17מבעל העניין את הוצאות הביצוע." זאת אומרת שהבעיה 

 18 נו, חיים, אני מדבר רק אליך.הקונקרטית שלפני

 19 יש פה יועץ משפטי אדוני.  ע:"מר ח. צורי, רה

 20 הוא לא חייב להקשיב דרך אגב. אין חוק שמחייב אותו להקשיב. מר י. מרקוביץ:

 21 למה אתה מפריע עוד פעם? מר צ. אבישר:

 22אף אחד לא חייב להקשיב לך, אתה יכול להמשיך לדבר ללמפה,  מר י. מרקוביץ:

 23 הלאה. 

 24 למפה"אמר יוסי מרקוביץ "להמשיך לדבר ל . אבישר:צ מר

 25 נכון מר י. מרקוביץ:

 26 או.קי. אז אני אומר הבעיה הקונקרטית  מר צ. אבישר:

 27 ? נו באמת.500... ע:"מר ח. צורי, רה

 28 אבל תגיש תביעה, כתב אישום כאן.  ד ב. מלכה:"עו



45 
 04-8666313איגמי,  חברת                                                                                  עיריית קריית מוצקין

 2019ביולי  10                          ישיבת מועצת עיר מן המניין                                                              
 

 1 חיים, הוא לא יכול לדבר... מר י. מרקוביץ:

 2רטית, אני הבעיה הקונקאז , לא? ם על זה אני מקווהמדבריאתם  מר צ. אבישר:

 3זה שהדבר  33אומר עוד פעם, הבעיה הקונקרטית לגבי החשמונאים 

 4הובא לידיעת מהנדס העיר, האריחים נופלים שם כבר שנים, יש שם 

 5בין הדיירים שפשוט משוועים להתערבות העירייה, הם רוצים 

 6כנס את הוועד שם. יש שהעירייה תוציא להם מכתב כדי שיוכלו ל

 7זה אחד. שתיים, אם הדיירים לא מוצאים שם בעיה בקרב הדיירים, 

 8פתרון מוסכם ולא מוכנים להיכנס להשקעה, מחובתה של העירייה 

 9להסיר את המפגע ולהוביל את הסרת האריחים המסכנים ולעשות 

 10חיפוי חדש ולחייב את התושבים. אני חושב שברור לכולם שדבר כזה 

 11ובן הסיר מסדר היום, זה נושא חשוב, ואני מצפה כמאי אפשר ל

 12 להתגייסות שלך חיים, תודה.

 13 או.קי. אפשר לפתוח?  ע. שושני: 'גב

 14 הוא פותח לך. א. גנון: 'גב

 15 עדי, עדי, עדי מר ע. זוהר:

 16אז יש נוהל ברור של הרשות לטיפול במבנים מסוכנים והעירייה  ע. שושני: 'גב

 17ת לבצע עבודות לאחר שהתושבים פועלת לפיו, הנוהל מאפשר לרשו

 18דרש ולחייבם בהתאם. תרבות הדיור מקיימת שיח לא ביצעו את הנ

 19עם ועדי הבתים לגבי שיפוצים ובהתאם לקול קורא של האגודה. 

 20, אז אם הדיירים יודעים והוועד 33עכשיו דיברת על החשמונאים 

 21 מודע לזה למה הם לא מתקנים? 

 22 דיירים שמתנגדים זה כמה שנים. כי יש  מר צ. אבישר:

 23 ות של ועד הבית ושל הדיירים.אבל זו אחרי ע. שושני: 'גב

 24 אבל את בעצמך קראת, את אמרת מר צ. אבישר:

 25 נכון, אבל הם יודעים את זה. ע. שושני: 'גב

 26 הם יודעים את זה אבל זה לא קורה. מר צ. אבישר:

 27 ... לבצע סקר ולבדוק. מר א. צורף:

 28ן על שני מטר נפלה שמה, וכמוב שלמה של שני מטרזה קורה, פלטה  מר צ. אבישר:
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 1 עוד הרבה אריחים קטנים נופלים שמה. יש כאלה שמתנגדים 

 2הילדים של מי נמצאים שמה למטה, של ועד הבית? של הזה? שיתקנו  מר י. מרקוביץ:

 3 את זה. 

 4 אבל הם לא מתקנים את זה, הם לא רוצים. מר צ. אבישר:

 5 ם.אה, הם לא רוצי מר י. מרקוביץ:

 6 הבניין מפוצל. מר צ. אבישר:

 7 אתה צריך לחייב אותם. מר א. צורף:

 8 לחייב אותם, איך אני אחייב? מר י. מרקוביץ:

 9הנה, אני מצטט ממה שהיא אמרה, היא ציטטה את מה שאני  מר צ. אבישר:

 10 אמרתי.

 11היא ציטטה מה שאמרת וגם שאלה שאלה על זה, וגם שאלה שאלה  מר י. מרקוביץ:

 12 על זה.

 13 אבל אני אתן לך תשובה. ר:אביש מר צ.

 14 לא, אני לא רוצה לכפות הר כגיגית. ץ:מר י. מרקובי

 15 רגע, רגע, עדי, תיצמדי בבקשה ובוא נמשיך.  א. גנון: 'גב

 16 אני סיימתי. ע. שושני: 'גב

 17 אני יכול להוסיף משפט? ע:"מר ח. צורי, רה

 18 אתה הבנת אבל מה קורה? מר צ. אבישר:

 19מסוכנים וסיף משפט? בוא נחלק את נושא המבנים הכול להאני י ע:"מר ח. צורי, רה

 20לשניים, יש דיירים שבאים ואומרים שהעמודים שבקומה, העמודים 

 21שמחזיקים את הבניין הם רואים את הברזלים וחלודים וכל מיני 

 22כאלה דברים, אז מהנדס העיר שולח מהנדס חיצוני שבודק ואם יש 

 23ואנחנו עושים אתזה  דוח שאומר שצריך לתקן את העמודים האלה

 24נו שולחים לתושבים ומודיעים להם שתוך כל הזמן דרך אגב, אז אנח

 25שבועיים או לא יודע כמה זמן הם חייבים לסדר את זה וזה עולה 

 26להם ככה וככה וככה. בהנחה שהם לא עושים את זה אנחנו עושים 

 27את זה בעצמנו ומחייבים אותם בארנונה. מה שאתה מדבר זה כבר 

 28צי שקל, זה , זה סיפור של כמעט מיליון שקל או מיליון וחסיפור אחר
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 1לא משהו קטן יחסית של זה. אז כרגע דיברתי עם בנצי, הדבר היחיד 

 2שאפשר לעשות, אם הם יבואו אלי אני פשוט אתבע את כל הבניין, 

 3אני אתבע אותם, לא אעשה את זה ואבקש כסף, יש שם גם אנשים 

 4מיליון וחצי או מיליון שקל,  שאין להם לשלם שקל, אני לא אוציא

 5ר בנווה גנים, התחילו הבלטות ליפול להם, הם היו עכשיו היה סיפו

 6שנה, אנחנו לא  15במו"מ עם חברת גב ים והם אמרו להם כבר עברו 

 7עושים, כן עושים, אני שלחתי מכתב, הם שלחו לי מכתב בחזרה דרך 

 8ים בהנחה עו"ד, בקיצור ולעניין, אנחנו יכולים, מה שאנחנו יכול

 9א רוצים ואין להם, אז הפתרון שהם יבואו ויגידו שהם לא יכולים ול

 10הטוב ביותר זה לתבוע את כל הבניין ולהכריח אותם דרך בית משפט 

 11לתקן את זה ולא שאנחנו נוציא מיליון וחצי שקל ואחר כך נלך 

 12 לבקש מהם את הכסף בחזרה.

 13מבקש, הוא מבקש  אגב, חלק גדול מהדיירים שזה מה שהוא מר צ. אבישר:

 14המקומית תוציא הנחיה, מכתב  , הרשותשמהנדס העיר/היועמ"ש

 15 מסודר שבו היא מתריעה בפני הדיירים. 

 16הנחיה, מוציאים הנחיות, הבעיה שחלק גדול מהתושבים באותו  ע:"מר ח. צורי, רה

 17בניין, אין להם, או שאין להם כסף, או שאין להם רצון או שלא 

 18זה לא עובד, האלטרנטיבה זה להגיש נגדם  חושבים שזה מי יודע מה,

 19 צו 

 20 כתבי אישום. ד ב. מלכה:"עו

 21 תביעה מר י. מרקוביץ:

 22 כתבי אישום בבית משפט. ע:"מר ח. צורי, רה

 23 או.קי. זה מה שהם רוצים. מר צ. אבישר:

 24 אז איפה הם? אלי לא הגיע אף אחד שרצה שאני אתבע אותו. ע:"מר ח. צורי, רה

 25 ליך. ר אותם אאני אקש מר צ. אבישר:

 26 ואנחנו נתבע אותם בכיף.תקשר אותם  ע:"מר ח. צורי, רה

 27 רגע, ואם הם לא יעשו את זה לצורך העניין? מר צ. אבישר:

 28 בית משפט יכריח אותם, בצו בית משפט, מה לא יעשו את זה? ע:"מר ח. צורי, רה
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 1נדס נניח לצורך העניין שעכשיו דיירים לא רוצים לבוא אליך ומה מר צ. אבישר:

 2 העיר מודע לסכנה, הוא לא יעשה כלום?

 3 לא, אז אם הוא מודע לסכנה  ע:"ח. צורי, רהמר 

 4 מודע מר צ. אבישר:

 5אז הוא יבוא אלי או אל בנצי ויתן את השמות ממאגרי המידע, הוא  ע:"מר ח. צורי, רה

 6יתן את השמות מאותו בניין, ואז אנחנו נשלח לכולם צו לבית משפט 

 7 ת זה.שיחייב אותם לתקן א

 8י אומר לך, וגם לפרוטוקול, פנו לרוני, רוני אז אני אומר לך, הנה, אנ מר צ. אבישר:

 9 והוא לא הוציא להם שום מכתב.  33מכיר את החשמונאים 

 10 אז אנחנו נבדוק את זה, אני לא יודע  ע:"מר ח. צורי, רה

 11ים שיהיה בפרוטוקול שציקי אבישר ביקש לתבוע את דיירי חשמונא מר י. מרקוביץ:

 12 , נקודה, מה הבעיה?33

 13 ת הדיון.זה רמ מר צ. אבישר:

 14 ואנחנו בעד. מר י. מרקוביץ:

 15 זו רמת הדיון. מר צ. אבישר:

 16 דרך אגב, ברחוב  ע:"מר ח. צורי, רה

 17 זו רמת ההצעה שלך, טמבל.  מר י. מרקוביץ:

 18 זו רמת הדיון, לא, אז לסכן את הילדים. מר צ. אבישר:

 19 ה שלך.זאת רמת ההצע מר י. מרקוביץ:

 20 הפופוליזם במיטבו. מר צ. אבישר:

 21 אתה, אני פופוליזם? אתה סופר פופוליסט.  . מרקוביץ:מר י

 22 האופוזיציה צריכה להיות אחראית  מר צ. אבישר:

 23 אני, אתה סופר פופוליסט, המצאת את המלה הזאת. מר י. מרקוביץ:

 24 הלאה, גמרנו, הצבענו. ע:"מר ח. צורי, רה

 25 יאללה מר י. מרקוביץ:

 26 לא הצבענו... צ. אבישר: רמ

 27 אנחנו נעביר לבדיקה מול מהנדס העיר ונבדוק.  ע:"מר ח. צורי, רה

 28 תודה רבה, מי בעד?  מר ע. זוהר:
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 1אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד ציקי, לא יכול להיות, זו המדינה  ע:"מר ח. צורי, רה

 2היחידה אני חושב, שכל הזמן מאשימים את הרשויות, אין הורים, 

 3באירופה וכל אבא, אין אימא, אין כלום. אתה מסתובב גדול  אין

 4מיני מקומות ותסתכל, יש נהרות ויש אגמים ויש מה שאתה רק לא 

 5רוצה ואין גדר אחת קטנה. פה אצלנו אנחנו עושים איזה מזרקה, 

 6אני לא יודע מה, צריכים לעשות גדר של מטר וחצי. אנחנו כל היום 

 7 ממגנים את עצמנו 

 8 אני מסכים אתך בהרבה דברים.  :מר צ. אבישר

 9 כי ההורים לא מעניין אותם, זה העניין. ע:"רהמר ח. צורי, 

 10אני מסכים אתך, בגלל זה אני אומר שההצעה הזאת זה לא הצעה  מר צ. אבישר:

 11שאמורה להיות פופוליסטית, אני בא ואומר שאם דיירי בניין, ככה 

 12את להעמיד בסכנה צריך לנהוג, אם דיירי בניין מחליטים לא לשלם ו

 13 טהשלומם של הילדים שמשחקים למ

 14 אני הולך, אני הולך מר י. מרקוביץ:

 15כן, הרשות המקומית לציטוט בהחלט צריכה לתבוע אותם, נקודה,  מר צ. אבישר:

 16 היא צריכה לאכוף את החובה, זה החובה שלה. 

 17 טוב, או.קי. אנחנו  ע:"מר ח. צורי, רה

 18 שאלה, שאלה  מר א. צורף:

 19 שר ככה! חיים, חיים, תסיר מסדר היום, אי אפ ץ:מרקובימר י. 

 20 רגע, אני רוצה הסבר. מר א. צורף:

 21 אי אפשר ככה חיים. מר י. מרקוביץ:

 22 עמודים.  6 מר א. צורף:

 23 אני הולך... אי אפשר ככה!  מר י. מרקוביץ:

 24 שב מר ע. זוהר:

 25 לא, מה פתאום. או שתשמרו על הנוהל או שלא!  מר י. מרקוביץ:

 26 אבל זה ראש העיר. הר:. זומר ע

 27 כל הכבוד. עם מר י. מרקוביץ:

 28... שלך שאם תשפץ במיליון וחצי לא תוכל לתבוע אותי אם אתה  מר א. צורף:
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 1 גובה...

 2 זה סכומים גדולים. מר ע. זוהר:

 3טוב, נו, אתה מדבר על סכומי עתק, אתה לא מדבר, עזוב, זה  ע:"מר ח. צורי, רה

 4 ההרגשה שלי 

 5 איתי, הבניינים של ...  ד ב. מלכה:"עו

 6 אל תהיה חכמולוג. ע:"מר ח. צורי, רה

 7 אנחנו מדברים על  ד ב. מלכה:"עו

 8 הוא שאל אותך שאלה, אתה לא יכול לענות? מר צ. אבישר:

 9אלף שקל לבין זה שאתה  30לא, כי יש הבדל בין זה שאתה מוציא  ע:"מר ח. צורי, רה

 10 מוציא מיליון שקל. 

 11 אלף שקל... 15 ,10חות, אפילו פ ד ב. מלכה:"עו

 12 ה, אתה משווה בכלל?מ ע:"מר ח. צורי, רה

 13 אנחנו מחייבים... ד ב. מלכה:"עו

 14 אלף שקל.  20, 15עיבוי עמודים זה  דובר:

 15 הוא לא התריס, הוא לא התריס.  מר צ. אבישר:

 16 אבל הוא אינטליגנט, לא?  ע:"מר ח. צורי, רה

 17 לא מר צ. אבישר:

 18זה לא אותו שעמודים של בניין ולצפות בניין שלם ל להבין הוא יכו ע:"מר ח. צורי, רה

 19 דבר. 

 20 הוא אמר עליו לא אינטליגנט.  )מדברים ביחד, לא ברור(  דובר:

 21 אלף שקל. 30, 20העמודים זה עד  דובר:

 22 יאללה, אנחנו לא .. ע:"מר ח. צורי, רה

 23 

 24 חת זכרה של הגב' נחמה ריבלין בז"ל בקריית מוצקין. צה. הנ   

 25 הנצחת זכרה של הגב' נחמה.  ע:"ורי, רהמר ח. צ

 26 תפתח, תפתח  אבישר: מר צ.

 27אין לי בעיה, אתה יכול לפתוח מה שאתה רוצה, אני לא חושש  מר ע. זוהר:

 28 מכלום, אתה כנראה לא מכיר אותי. 
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 1 יאללה ע:"מר ח. צורי, רה

 2 הנצחת זכרה של הגברת  א. גנון: 'גב

 3 כמה שנים אתה מכיר אותו?  מר ע. זוהר:

 4  נחמה ריבלין ז"ל בקריית מוצקין. א. גנון: 'בג

 5 הוא לא יודע מה הוא אומר עומר.  דובר:

 6 תבוא, אני אתן לך שיעורי בית.  מר ע. זוהר:

 7 כן ע:"מר ח. צורי, רה

 8 מרקוביץ  א. גנון: 'גב

 9 אני מבקש להוריד את זה מסדר היום. מר י. מרקוביץ:

 10 בבקשה, מי ... א. גנון: 'גב

 11 ואני מבקש שהדיון יהיה הוא ואני ונגמר.  מר י. מרקוביץ:

 12 נכון ע:"ח. צורי, רהמר 

 13 לא, ברצינות, אי אפשר ככה.  מר י. מרקוביץ:

 14 הנה, הוא ביקש ממך שי. א. גנון: 'גב

 15איתי, במקום לפתוח בדיון מה שיוסי מרקוביץ רוצה להגיד לך, מה  ע:"מר ח. צורי, רה

 16 ת שמות ויש לנו שהוא יגיד לך זה שצריך להעביר את זה לוועד

 17 והנצחה מר י. מרקוביץ:

 18 והנצחה, ואולי תוותר בכלל על הנאום שלך.  ע:". צורי, רהמר ח

 19אני חושב שזה מה שהצעתי בהצעת ההחלטה שלי להעביר את זה  מר א. צורף:

 20 לוועדה הרלוונטית.

 21  -אז זהו, זה מה ש ע:"מר ח. צורי, רה

 22 אז אם ככה אנחנו תמימי דעים. ע. שושני: 'גב

 23 אנחנו בעד. ע:"מר ח. צורי, רה

 24 תחסוך לנו את הזמן.  מר ע. זוהר:

 25אז רק אומר כמה מלים, לא אמצה את כל הזמן שעומד לרשותו,  מר א. צורף:

 26 אגיד כמה מלים.

 27 אנחנו מודים לך מאוד. ע:"מר ח. צורי, רה

 28 מאוד מר ע. זוהר:
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 1 מאוד ע:"מר ח. צורי, רה

 2 בבקשה, אנחנו  מר א. צורף:

 3 זרת לליכוד., חמה דובר:

 4 ור?אנחנו, מה זה קש מר א. צורף:

 5 לא יודע. דובר:

 6 אני דווקא שמעתי שהוא מלקט זה בעבודה. מר ע. זוהר:

 7אנחנו לפני חודש וחצי בערך שלחנו מכתב לחיים צורי וליריב גסר  מר א. צורף:

 8וביקשנו להנציח את שמה של נחמה ריבלין זכרה לברכה בקריית 

 9 מוצקין. 

 10 רק לפני חודש נפטרה. מר ע. זוהר:

 11 מלים בודדות מתוך המכתב.אצטט כמה  מר א. צורף:

 12 תגיד לו את זה עכשיו איך חודש וחצי אם עכשיו היה חודש? א. גנון: 'גב

 13יש מכתב...  )מדברים ביחד, לא ברור( המכתב הוא מהשישי  מר א. צורף:

 14לשישי... אנחנו מציינים במכתב את הפעילות הציבורית העניפה של 

 15, לחיילים גברת ריבליןם שסייעה לאימהות ומשפחות שכולותה

 16בודדים, אני לא חושב שיש ויכוח בכלל על תרומתה ולכן לא ארחיב 

 17יותר מדי. אני חושב ... בקריית מוצקין, ואני לא בטוח שזה משהו 

 18שקיים ברשויות נוספות זה מסורת יפה שאני מברך עליה של הנצחת 

 19היא מתקיימת, יש לנו גן על שם  נשות מנהיגים, בקריית מוצקין

 20ון, יש לנו מתנ"ס של אופירה נבון ובי"ס על שם עליזה פולה בן גורי

 21בגין. לצערי התשובה שקיבלתי קודם כל לא ניתנה מגורם רשמי, אני 

 22שמח לדבר עם אורלי אבל אניע לא חושבת שכשאני מפנה מכתב 

 23אני לחיים צורי שלו הסמכות להורות מה לעשות עם הצעה כזאת 

 24ה לקבל תשובה אקבל ממנהלת לשכתו את התשובה, הייתי רוצ

 25אמיצה מראש העיר בחתימתו, מה דעתו, מה עמדתו לגבי הנצחת 

 26שמה של נחמה ריבלין, אני רוצה לקוות שלהתחמקות מתשובה אין 

 27קשר, אם כבר דיברנו על מפלגות, אין קשר למעמד שלך בליכוד, 

 28 פחת ריבלין.אולי לא נוח לך להנציח מישהו מבין מש
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 1 מטום הזה יגיע, אל תענה חיים, חייםלי היה ברור שהט מר י. מרקוביץ:

 2אדון תינוקי, אולי אתה לא יודע, אבל רובי ריבלין ואני חברים מאוד  ע:"מר ח. צורי, רה

 3מאוד קרובים. אם אני הייתי מסכים ישר לעשות את מה שאתה 

 4אז ישר קפצנו אומר, היית אומר שבגלל הקירבה שלי לרובי ריבלין 

 5 על המציאה. 

 6 ה צפוי, היה צפוי שבסוף יגיע הפופוליזם.הי מר י. מרקוביץ:

 7 פוליטיקה, שמוליטיקה.  ע:"מר ח. צורי, רה

 8הנה, הפופוליזם בבקשה, מדובר בפופוליזם והנה דוגמה, והנה  מר י. מרקוביץ:

 9 דוגמה. 

 10 יל מה הוא גולש... אנחנו הסכמנו מראש למה שהוא מציע, אז בשב ע:"מר ח. צורי, רה

 11 המיקרופון שלו דלוק? לא, אבל למה מר ע. זוהר:

 12 לא, צריך לענות עכשיו.  ע:"מר ח. צורי, רה

 13 דקות. 2יש לי עוד   מר א. צורף:

 14 דקות.  2אה, עוד  ע:"מר ח. צורי, רה

 15 אבל אמרת שאתה רוצה לקצר. א. גנון: 'גב

 16 לא אמרת שאתה רוצה לקצר?  מר ע. זוהר:

 17 אז התחרטתי.  מר א. צורף:

 18 את יוסי. כבי את יוסי, כבי מר ע. זוהר:

 19 ... אני  מר א. צורף:

 20 אני מבקש לפתוח לי את המיקרופון. דובר:

 21 כבי את יוסי. מר ע. זוהר:

 22 אני רוצה להצטרף לחגיגה.  דובר:

 23 את לא יכולה לכבות? ע:"מר ח. צורי, רה

 24 לא א. גנון: 'גב

 25  -כת המחולמה? מה יש פה למער ע:"מר ח. צורי, רה

 26 תגיד את זה, נו מר א. צורף:

 27 היא מחורבנת.  ע:"צורי, רה מר ח.

 28 יפה מר א. צורף:
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 1 כל ישיבה יש תקלות, אני לא מבין. ע:"מר ח. צורי, רה

 2 אני רוצה להשתתף בחגיגה, אין לי מיקרופון. דובר:

 3 אני רוצה לנצל את הדקה וחצי שנשארה לי. מר א. צורף:

 4 .הזמן, באמת, בוא נתקדם... ישיבהתה מבזבז את רגע, בוא, א א. גנון: 'גב

 5 אפשר? ...  מר א. צורף:

 6 עוד לא התקדמנו מטר!  מר י. מרקוביץ:

 7 אפשר לסיים לדבר? מר א. צורף:

 8 הוא רוצה לסיים. מר ע. זוהר:

 9 אמרתי שאני מניח לטובתך שזו לא הסיבה. מר א. צורף:

 10 כלום, תעשה לי טובה אישית. תעשה לי טובה, לטובתי אל תגיד  ע:"מר ח. צורי, רה

 11 ם בבית המשפט היו מר א. צורף:

 12 לטובתי אל תגיד כלום. ע:"מר ח. צורי, רה

 13 בגלל שאסור להגיד שעורך דין שקרן מר א. צורף:

 14 אל תגיד כלום. ע:"מר ח. צורי, רה

 15 אז אני לא אגיד שהוא שקרן, אני מניח לטובתך...  מר א. צורף:

 16 .טובתי כלוםאל תגיד ל ע:"מר ח. צורי, רה

 17תתנצל על זה שקראת לי תינוקי, אתה מסוגל עכשיו אני אשמח אם  מר א. צורף:

 18 להתנצל?

 19 מה? ע:"מר ח. צורי, רה

 20 אתה מסוגל להתנצל על זה? מר א. צורף:

 21 על מה? ע:"מר ח. צורי, רה

 22 קראת לי קודם תינוקי, אני לא מבין מאיפה זה מגיע. מר א. צורף:

 23 תי לו?מה קרא ע:"מר ח. צורי, רה

 24 תינוקי מר ע. זוהר:

 25 ל זה שאתה תינוק. ע מר י. מרקוביץ:

 26 מה זה, מה אתה, הלוואי והיו אומרים לי כל הזמן תינוקי.  דובר:

 27שאתה תינוקי? אני אתנצל על זה שאני אומר לך שאתה תינוקי?  ע:"מר ח. צורי, רה

 28 ממש לא.
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 1 למה? מר א. צורף:

 2 גם על זה.בוא ניפגש בבית משפט  ע:"מר ח. צורי, רה

 3 ם ועושה טעויות טקטיות.אני לא תובע אנשים סת מר א. צורף:

 4, אני אגיד לך למה -אז מה, אתה בעיני תינוקי ומנסה לנגב את ה ע:"מר ח. צורי, רה

 5אתה, אתה התלוננת אז שאנחנו לא לוקחים אותך ברצינות, אתה 

 6ההצעה לסדר שלך הייתה להעביר את זה לוועדת שמות והנצחה וכל 

 7 פור הזה הסי

 8 אבל למה תינוק? מר א. צורף:

 9 אנחנו מראש אמרנו לך שאנחנו מסכימים, אז מה אתה מפליג? ע:"צורי, רהמר ח. 

 10 אמר לך תינוקי, נו אז מה?!  מר י. מרקוביץ:

 11 די להיתפס לקטנות. א. גנון: 'גב

 12אנחנו גם, עכשיו כשנשים את הספסלים אולי יחתלו אותך גם שם.  ע:"מר ח. צורי, רה

 13 ז מה אתה רוצה, נו באמת. א

 14 ... 22גם שהיא בת אמרת  מר א. צורף:

 15 די, נו, די, די ...  ע:"מר ח. צורי, רה

 16 אני יכול לקבל זכות דיבור פה?  מר י. מרקוביץ:

 17 זהו, נגמר, הגענו להחלטה.  א. גנון: 'גב

 18 לא, זכות דיבור, אל תגידי לי נגמר.  מר י. מרקוביץ:

 19 וקי גם?בבית קורא תינאתה לבת שלך  מר א. צורף:

 20 דיבור שלי. הזכות  מר י. מרקוביץ:

 21 אתה הצעת להוריד?  ע:"מר ח. צורי, רה

 22 אני רוצה להסביר גם למה. מר י. מרקוביץ:

 23 תני לו. ע:"מר ח. צורי, רה

 24 הנה, שידבר. א. גנון: 'גב

 25 דבר!  ע:"מר ח. צורי, רה

 26מיד, חוסר ידע מובהק. אני אעשה את זה קצר, קודם כל שוב כמו ת מר י. מרקוביץ:

 27מה של עליזה בגין, יש בי"ס על שם מנחם על שקודם כל אין בי"ס 

 28ועליזה בגין על שם הזוג. אנחנו כרגע, אני אומר שוב, לא רוצה לציין 
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 1אבל כרגע לא נקרא לרחובות על שמם של אושיות ציבור כאלה 

 2ואחרות למעט נשיא המדינה שיש לנו רשימות כאלה, ברגע שאנחנו 

 3תגאה בהחלט וך את אחד המוסדות החדשים שלנו, בתי הספר, ננחנ

 4להנציח את שמה של נחמה ריבלין וכשיגיע זמנו נצרף גם את נשיא 

 5המדינה ונתכבד בכך, כבוד הוא לנו. אז אין לנו שום עניין לעשות את 

 6 זה ולא בגלל שאנחנו... 

 7 לא יכלת להגיד את זה בהתחלה? מר ע. זוהר:

 8 גרר לתינוקי. לא ניבוא  מר י. מרקוביץ:

 9 אבל לא יכולת להגיד את זה בהתחלה? מר ע. זוהר:

 10 הוא אמר את זה, הוא לא רצה להקשיב. ע:"מר ח. צורי, רה

 11 הוא לא אמר את זה. מר א. צורף:

 12 הוא אמר, התעקש לדבר.  מר ע. זוהר:

 13 התשובה שלכם הייתה...  מר א. צורף:

 14 ו', ו' א. גנון: 'גב

 15 טוב, טוב ע:"מר ח. צורי, רה

 16 

 17 מוצקין בתקופת החופש הגדול.  ק לתושביפאר-פתיחת מתחם החיו.    

 18 פארק לתושבי מוצקין -פתיחת מתחם החי א. גנון: 'גב

 19פארק, אני הולך לשתות.  בוא תינוקי, יש שם אבטיח, חבל -רגע, חי ע:"מר ח. צורי, רה

 20 לך על הזמן. )יוצא מהדיון(

 21 את הכל חיים.  נגמרו הפירות, גמרו ד ב. מלכה:"עו

 22 יאללה א. גנון: 'גב

 23 אורלי  ר ע. זוהר:מ

 24 שי א. גנון: 'גב

 25 אני צריך רמקול, אין לי רמקול  מר ע. זוהר:

 26 יש לך רמקול.  א. גנון: 'גב

 27פתיחת מתחם חי פארק חינם לתושבי מוצקין בתקופת החופש  מר ע. זוהר:

 28 הגדול, אני מבקש להוריד ואסביר אחר כך, מי מדבר?
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 1 אני  חימוב:מ. ר 'גב

 2 .בבקשה מרינה מר ע. זוהר:

 3 רגע מרינה. א. גנון: 'גב

 4 לפחות אני יודע שאנחנו לא נריב.  מר ע. זוהר:

 5הבקשה לפתוח את מתחם החי פארק ולא את הגן חיות עצמו וזה  מ. רחימוב: 'גב

 6רק לימים של החופש הגדול ובנוסף לפתיחה להאריך את השעות, 

 7גם מחשיך טיפה מאוחר. זה בעצם  להאריך אותם עד שתים עשרה כי

 8 היחיד שיש לנו  המקום

 9 שתים עשרה בלילה? מר ע. זוהר:

 10כן, עם אבטחה כמובן, השומר שעומד ובודק תעודת זהות ואפשר גם  מ. רחימוב: 'גב

 11לאכוף את העניין של האלכוהול והבקבוקים. זה בעצם המקום 

 12ין לנו היחיד שיש לנו לטייל שם, אין מקום אחר בעיר לטייל, א

 13 ו גם קניון וזה מקום שהוא בטוח.טיילת, אין לו חוף ים, אין לנ

 14 מד.-יש את הרב דובר:

 15 כן מ. רחימוב: 'גב

 16 עד שתים עשרה בלילה? צבי :

 17 נפתח, נפתח לכם. דובר:

 18 מצטערת... )מדברים ביחד, לא ברור( מ. רחימוב: 'גב

 19 נראה אתכם. עליזה צודקת, זה תעלו הצעה לסדר היום, בוא  מר י. מרקוביץ:

 20 ום דבר, אי אפשר להזיז שם שום דבר.לא יכולים לעשות ש דובר:

 21 אבל אי אפשר, איך אני יכולה... עליזה :

 22תעלי, מה אכפת לך, אני אתך בעניין הזה, מה את אומרת? יש לך  מר י. מרקוביץ:

 23 תמיכה מראש. 

 24 מד. -להרחיב את ה...ברב מ. רחימוב: 'גב

 25 מראש, אני אתך בעניין הזה.  יש לך תמיכה מר י. מרקוביץ:

 26 שלא יעשנו.  רחימוב:מ.  'גב

 27 אם יש לכם אומץ תעלו את זה.  מר י. מרקוביץ:

 28 אנחנו יכולים לחזור לדיון שלנו? בבקשה א. גנון: 'גב
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 1 ...שאלו פעם דבר שדורש...  דובר:

 2 די, עוד לא התחלנו, בואו נירגע קצת ויאללה, בבקשה.  א. גנון: 'גב

 3-י חייב להגיד משהו על החירינה, זהו? אורלי די, מרינה, זהו? אנמ מר ע. זוהר:

 4פארק, דיברנו על זה כבר פעם אחת, הבאתם הצעה לדעתי לפתוח 

 5את הפארק, זה לא היה אז בקיץ, עכשיו זה בקיץ, אז קודם כל צריך 

 6 להבין את נושא הפארק, הפארק הוא נושא מאוד מורכב. 

 7 שקל ביום. דובר:

 8ה פותח ואם פתחת לא, הוא נושא מאוד מורכב בגלל למי אתלא,  מר ע. זוהר:

 9 למי פתחת.

 10 רק לתושבי העיר. מ. רחימוב: 'גב

 11שאלה טובה, אני לא בטוח שזה עומד במבחן המשפטי, לפחות כרגע.  מר ע. זוהר:

 12 שניה רגע, לפחות כרגע, אני לא יודע... 

 13 יש בעפולה. דובר:

 14 אני לא יודע ממי אתה מביא  מר ע. זוהר:

 15 בקריית אתא.  ובר:ד

 16 אתא לא, ביטלו להם.לא, בקריית  דובר:

 17חברים, תנו לי שניה, אני את כל התהליכים ברשת הולך ומלווה  מר ע. זוהר:

 18אותי יועצת משפטית שהיא ד"ר למשפטים, מתמחה בעולם הציבור, 

 19אני סומך עליה לטוב ולרע, כן, לפחות כרגע אין חוות, היא לא יודעת 

 20משפטית חד משמעית שאומרת אם פתחתי  לתת לי חוות דעת

 21מוישה במוצקין מה קורה עם מישהו אחר במקום אחר, היא לא ל

 22יודעת ועשיתי איתה שיחות, תאמיני לי, זה בא עוד הרבה לפני 

 23ההצעה שלך ולא, חס וחלילה אני לא אומר את זה בזלזול, אני מדבר 

 24לנסות אתך לפני שנה התחלתי שיחות, כי אני באתי וטענתי שצריך 

 25ן, לא יודעת, מחר אם אתה לפתוח והיא אומרת לי תקשיב, אי

 26פותח... למה, יש היום שני חוקים לרשויות חוקיות שמדברות על 

 27נושא של גנים ציבוריים. יש את הגנים הציבוריים הרגילים ויש את 

 28הנושא של גני החיות, הפארק נחשב גן חיות. ברגע שאתה פותח אותו 
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 1 תוכל לעמוד בהתקפה על מישהו אחר. לא,למישהו אחד לא בטוח ש

 2הוא לא. עכשיו יש עוד בעיה, גם אם רותי, עכשיו אני הולך עוד צעד, 

 3גם אם רותי מחר בבוקר תקום ותמצא איזו הערה או פסיקה שהיא 

 4אומרת שהיא יכולה להישען עליה לקיץ הזה יש לי בעיה נוספת, 

 5א, אני לא אנחנו בקיץ הזה, הרשת חתמה על הסכם עם יזם שהבי

 6, את הפרצופים, את המפלצות, זאת יודע אם ראיתם את הפרסומים

 7אומרת שבתוך זה יש גם חוזים, אם אני פותח מחר אני גם נכנס 

 8לבעיה חוזית של מה פתחתי, מה לא פתחתי, מצג שווא, יתבע אותי, 

 9גם יש לי בעיה, גם אם מחר רותי הייתה אומרת שזה אפשרי הייתה 

 10 ולכן  לי בעיה הקיץ הזה,

 11 רים יותר לקוחות. אבל למה, אתה מז מר צ. אבישר:

 12לא, לא, יש בעיה, זה לא עניין של להזרים, צריך לגדר, לשלם  מר ע. זוהר:

 13בכניסה, איך הוא מקבל את החלק שלו, יש שם חוזה מאוד מסובך 

 14שעמדתי איתו על קוצו של י' שאם אני מחר פותח יש לי בעיה חוזית 

 15ד את זה ואומר, ראשית אני אומר לך, אני מורי בוודאות, לכן אני בא

 16לא בגלל שאני לא בעד הרעיון, אני בעד הרעיון לפני ההצעה הזאת, 

 17השאלה איך, מתי, אין לי היום עדיין תשובות, בוודאי לא בקיץ הזה 

 18שאני הולך לתהליך שבסופו אני רוצה לחזק את הפארק. צריך להבין 

 19א נכנס כרגע איפה אפשר ואיפה עוד דבר, ואני לא יודע באמת, אני ל

 20לטייל, גם לי יש ילדים, אני רוצה לטייל, אני שם את זה  אי אפשר

 21בצד, גן החיות מבחינת מוצקין הוא יעד אסטרטגי, אני לא אומר את 

 22זה בצחוק ולא בציניות, אני אומר את זה ברצינות רבה, אין היום 

 23שים כל הרבה מקומות אטרקטיביים בארץ שיודעים להביא כמות אנ

 24שנה שעברה הרבה מאוד כסף  כך גדולה ואני משקיע השנה וגם

 25במיתוג ושיווק כדי להביא כמה שיותר ותודה לאל אנחנו רואים 

 26עליה, כשאני אומר כמה שיותר זה מחדרה לגדרה ולא מחדרה 

 27לקריית שמונה, כי המספרים בין חדרה לקריית שמונה פחות או 

 28אה שמיצית את עצמך, יותר כשאתה מסתכל על הדוחות אתה רו
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 1ת גן החיות ולהפוך אותו ליעד אטרקטיבי ישראלי ולכן כדי להרים א

 2אתה חייב להגיע לחדרה גדרה שמישהו קם ברמת השרון בבוקר 

 3בשבת ואומר אני מניע את האוטו ולוקח את הילדים שלי לגן החיות 

 4במוצקין, זה היעד כשיש לך כזה מקום, ולכן כל שיקול אחר, 

 5ע יש לי בעיה הנושא המשפטי ולאחר הנושא החוזי כרג במיוחד לאור

 6ולכן אני מבקש להסיר את זה מסדר היום, בראיון אני לגמרי אתך. 

 7אני חוזר על מה שאמרתי לכם בדיון הקודם ולא אומר את זה 

 8-ל 15בציניות, יש לנו מנוי לתושבי מוצקין ואגב השנה יש עליה בין 

 9אחוז בכמות רוכשי  18, 17-, אל תתפסו אותי במלה, בין כ20

 10שקל לשנה זה יכול  300מדבר על מנוי משפחתי המנויים, כשאתה 

 11נפשות ובסוף זה יכול לעלות  10נפשות, וזה יכול להיות  5להיות גם 

 12שקל לכניסה, אם אתה עושה את המתמטיקה, לכל המשפחה, לכן 

 13לשם הלכנו ולשם יכולנו ללכת, כל דבר אחר כרגע בעולם החוזי 

 14, אני עובד עם ואני לא יודע מי היועץ שלך, אני אומרוהמשפטי, 

 15 היועצת שלי לטוב ולרע. 

 16 היועץ שלי זה בג"צ. מר א. צורף:

 17 אז בסדר, אז אני מבקש להסיר את זה מהסדר מהשיקול הזה. מר ע. זוהר:

 18 אפשר הצבעה?  דובר:

 19 הצבעה, מי בעד?  מר ע. זוהר:

 20 רוצה להוסיף מלה לפני... מר א. צורף:

 21 לא, הצבעה.  מרקוביץ:מר י. 

 22 וא מנהל את הישיבה...ה מר צ. אבישר:

 23 תן לו להוסיף מלה. מר ע. זוהר:

 24 אתה יודע מה, בוא נראה אם יוסיף מלה, בוא נראה מר י. מרקוביץ:

 25 תן לו להוסיף מלה לאיתי.תפעילי לו להוסיף מלה. מר ע. זוהר:

 26 סבלנות, הוא מפעיל לו, אין לי מפה גישה. א. גנון: 'גב

 27 עולה ויורד. מבזבזים את הזמן שלנו עד שהלוח  ובר:ד

 28 שי, יש תקלה. אתה יכול לדבר בלי הרמקול? מר ע. זוהר:
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 1 יכול בלי הרמקול, לא חובה. מר י. מרקוביץ:

 2לומר שני דברים קצרים, אחד, זה שאם זה לא מסתדר בקיץ הזה  מר א. צורף:

 3להעלות ולא מסתייע אני מצפה שאולי נחליט שאנחנו לא צריכים 

 4את הרשת לצורך העניין להתחיל  את זה שוב אלא שאנחנו מסמיכים

 5מעכשיו לחשוב איך היא עושה את זה לקיץ הבא, להתכונן לקיץ 

 6הבא, זה דבר ראשון. דבר שני, המנוי טוב ויפה, ואני אומר את זה 

 7שוב ללא ציניות, ואנחנו מדברים כאן וההצעה של מרינה הייתה 

 8 נוער שרוצים, ירצו להשתמש במקום הזה בעניין בני הנוער, בני

 9כמקום מפגש נפלא הרבה יותר טוב מגנים ציבוריים שמתחת לבתים 

 10בשביל חודשי הקיץ, לא ירכשו מנוי לשנה שלמה, אז המנוי לא 

 11 רלוונטי. 

 12בסדר, אני מקבל את החלק הראשון, הרשת תשב ותבדוק את העניין  מר ע. זוהר:

 13 הזה שנה הבאה.

 14 מרת שהרשת בדקה...רגע, רגע, רגע, שלא תסתור את עצמך, א מר י. מרקוביץ:

 15לא, אמרתי הרשת ממשיכה לבדוק, דרך אגב מה שהוא אמר לא  מר ע. זוהר:

 16 סותר מה שאמרתי, אמרתי הרשת ממשיכה לבדוק כל הזמן.

 17 תודה רבה, בדיוק, תודה רבה. מר י. מרקוביץ:

 18 מי בעד? מר ע. זוהר:

 19 ו כתרים....לקשור לעצמ מר י. מרקוביץ:

 20 מסדר היום.מי בעד להוריד  מר ע. זוהר:

 21 עוברים להצבעה.  א. גנון: 'גב

 22 אני אומר ההחלטה להוריד מר ע. זוהר:

 23 להוריד מסדר היום. מר י. מרקוביץ:

 24הרשת תמשיך לבדוק כמו שהיא בדקה לפני כן, אני אומר את זה  מר ע. זוהר:

 25שובה היא כן, בצורה ברורה, אמרתי עוד לפני, תבדוק כל הזמן, הת

 26  עד שאקבל תשובות אחרות.

 27 זאת ההחלטה. מר א. צורף:

 28 זאת ההחלטה, כן. אתם גם בעד זה? אז מי בעד? כולם בעד. מר ע. זוהר:
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 1 צריך לשנות את ההחלטה.  מר י. מרקוביץ:

 2שינינו את ההחלטה, ההחלטה אומרת להוריד ולעשות החלטה  מר ע. זוהר:

 3ך לבדוק את נושא, כמו חדשה שאומרת שהרשת בראשותי תמשי

 4  שעשתה עד היום.

 5 לא, לא, סליחה, להוריד מסדר היום ולייפות את כוחה של הרשת. מר א. צורף:

 6להמשיך לבדוק מול היועצת המשפטית את כל הנושא ולהמשיך  מר ע. זוהר:

 7 וזהו, מי בעד? כולם בעד. 

 8 מסכים.  מר י. מרקוביץ:

 9 

 10 ז. ניקיון רחובות העיר.   

 11 ר. הנושא הבא חברים, ניקיון רחובות העי מר ע. זוהר:

 12 להציג את התמונה ששלחתי של סביבת הרב מד.אשמח אם תוכלו  מר א. צורף:

 13 רק שניה, הוא מעלה את זה.  א. גנון: 'גב

 14 ניקיון העיר, עדי. מר ע. זוהר:

 15 אני רוצה  ע. שושני: 'גב

 16 התמונה הזאת בשעות הערב המאוחרות. א. גנון: 'גב

 17 מה זאת אומרת? מר ע. זוהר:

 18שעות הערב המאוחרות אחרי שהעסקים שם סוגרים את הרב מד ב א. גנון: 'גב

 19 כל החנויות.

 20בסדר, אבל מי שמבקש להוריד יכול להגיד את זה. אומר את זה  מר ע. זוהר:

 21 בתור המציע.

 22זה בשעות הערב, מה שצולם בעשר בלילה. תמונה שצולמה בעשר  מר א. צורף:

 23 בלילה. 

 24 אה, עדי מר ע. זוהר:

 25את אותה תמונה בכל יום בעשר בלילה וביום שישי אני יכול לצלם  מר א. צורף:

 26ארבע בצוהריים לפני כניסת  –מסגירת הרב מד בסביבות שלוש 

 27השבת. אז ככה, ההצעה שלנו נסובה סביב שני נושאים עיקריים, 

 28אחד ניקיון הרחובות הפנימיים של העיר, אני חושב שאחד הדברים 
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 1מאמין שיש  צטיינת בהם זה נראות וניקיון ואני לאשמוצקין מ

 2חולק, אפשר לראות רחובות מטופחים, בעיקר ברחובות הראשיים 

 3של העיר, בחשמונאים, בגושן, אולי בויצמן, לא מדבר על החצרות 

 4הפנימיים של הבתים, מדבר על השדרה עצמה. תושבים שגרים 

 5על הרחובות  ברחובות הפנימיים של העיר מתלוננים, כשאני מדבר

 6ילים למשל שיוצאים מרחוב פנימיים אני מדבר על השב

 7החשמונאים, על השבילים שיוצאים מרח' אוסישקין, מתלוננים על 

 8כך שהם רואים בעצמם שמטאטא העירייה מגיע בתדירות מאוד 

 9נמוכה, עובדי ניקיון של העירייה מגיעים בתדירות מאוד נמוכה 

 10ול איכשהו להבין את הנטיה לשביל עצמו כדי לנקות שם. אני יכ

 11העירייה, יכול ולא יכול להבין, כן? אני מבין מאיפה זה הטבעית של 

 12מגיע כשהרחוב הראשי עוברים בו הרבה אנשים אז מן הסתם כל 

 13בדל סיגריה ייראה, הם חלונות הראוה של העיר, וברחובות 

 14הפנימיים פחות אנשים נוטים להסתובב ומטבע הדברים פחות נוטים 

 15דרך כלל גרות תלונות. ברחובות הפנימיים האלה גם ב לשמוע

 16אוכלוסיות מוחלשות יותר ולא בטוח שיש להם את הפה לומר 

 17 ולהתלונן, ולכן ההצעה שלנו 

 18 אני חייב להגיד לך שחלק מהבתים היותר ... במוצקין  מר ע. זוהר:

 19 יש ויש...  מר א. צורף:

 20 ר, אתה גר בשכונה. מנשה, אתה נהיית חסר יכולת דיבו מר י. מרקוביץ:

 21 ף לי את הזמן בבקשה.תוסי מר א. צורף:

 22 בבקשה, יוסי, תן לו לסיים. מר ע. זוהר:

 23 מבלבל את המוח, כל יום הוא מנקה אצלנו.  מר מ. צורף:

 24 הוא אמר, כן, אמר, אצלך בשכונה  מר י. מרקוביץ:

 25 המנקה אצלך אולי, כי אתה ... מר א. צורף:

 26א, לאבא ל השכונה, מה, למה אצל אבא שלי הוא בלא אצלי, אצל כ מר מ. צורף:

 27 שלי? באמת

 28 אבא שלך לא שם, הוא בחיפה. מר א. צורף:
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 1 לא, יש לו דירה שם. מר מ. צורף:

 2 בסדר מר א. צורף:

 3 יש לך את הסבא שלו.  מר ע. זוהר:

 4 נכון, יש לו דירה שם, הוא יודע, הוא יורש.   מר מ. צורף:

 5 דבר.שיבינו על מה אתה מ מר ע. זוהר:

 6 הוא יורש.  מר מ. צורף:

 7ההצעה שלנו שאגף שפע ינחה להגביר את הפעילות שלו ברחובות  ורף:מר א. צ

 8 הפנימיים של העיר, אתם מזלזלים 

 9 לא, מי זלזל? דיברנו על הסבא, מה?  מר ע. זוהר:

 10שני החברים, לא מדבר עליכם, אתם בסדר בעניין הזה, אומרים  מר א. צורף:

 11ם, תושבים אין להם סיבה לשקר, הם לא מסתובב, לא מאמיני

 12רוצים שמנקי זה יהפוך להיות מצוחצח ומבריק, כי אם הם התלוננו 

 13 כנראה שיש לזה סיבה. כל מה שמצופה מכם לעשות 

 14 תם הזמן, לא? מר י. מרקוביץ:

 15 לא, אתה הפרעת לי ואני אדבר. מר א. צורף:

 16 וד חצי דקה.תן לו, מגיע לו עוד חצי דקה, תפתחי לו ע מר ע. זוהר:

 17 ה חצי דקה. אבל שתהי מר י. מרקוביץ:

 18 פתחנו  א. גנון: 'גב

 19יסתובב שם יותר. סביבת כל מה שאנחנו מבקשים זה שאגף שפע  מר א. צורף:

 20בלילה כשעדיין עוברים שם אנשים  10הרב מד, לא סביר שגם בשעה 

 21הרחוב הזה ייראה כמו אחרי פעילות של שוק. כל מה שנדרש שם 

 22יגיע מטאטא בשווקים באירופה, מיד כשמתקפל השוק  לעשות ,כמו

 23של העיריה וינקה, תוך חצי שעה אתה לא יודע שהיה שם שוק 

 24במהלך היום. כל מה שנדרש ברב מד זה לדאוג שהוא ינוקה מיד 

 25אחרי הסגירה, לא בקשה מוגזמת, אין שם הרבה עבודה, אבל הזרם 

 26ליך שם את נערם, או שפקח של העירייה יסתובב וידאג שמי שמש

 27 שליך שם את הזבל, זה הכל, תודה. הזבל גם ישלם על זה שהוא מ

 28 עדי, מיקרופון לעדי.  מר ע. זוהר:
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 1העירייה לאחר מכרז חדש ומבוצעת אכיפה על הקבלן לבצע את  ע. שושני: 'גב

 2הנדרש. איתי, העלית ,אתה רוצה להקשיב לתשובה? בנוסף מח' 

 3דר כולל ניקיון ליד המרכז התברואה פועלת על פי סידור עבודה מסו

 4קי הרחובות כן עוברים בשבילים ומנקים וכל מי שיש לו המסחרי ומנ

 5 בעיה גם יכול לפנות למוקד העירוני ולהגיד את הבעיה.

 6 אני חושב שזה גם קורה מר ע. זוהר:

 7 ילכו וינקו את זה. ע. שושני: 'גב

 8 המוקד מטפל בהרבה מאוד פניות. מר ע. זוהר:

 9 זה הכל, נורא פשוט. מר י. מרקוביץ:

 10 מדבר פה על משהו סיסטמטי ולא ...אני  מר א. צורף:

 11ומשהו שאני לא יודע אם עדי, סליחה שאני מפריע לך עדי, עדכנה  מר ע. זוהר:

 12אותי גילי, בנושא של הרב מד יש עכשיו דיונים בבית המשפט, הם 

 13קיבלו צווים משפטיים, כתבי אישום על זה שהם לא מנקים, קודם 

 14בעד ניקיון קודם כל, ה מקום פרטי, צריך להיזהר מאוד, אני כל ז

 15שניה, שניה, גם בכניסה שלהם, אני אגיד לך איפה הבעיה, ואני 

 16קודם כל בעד לנקות, נתחיל מזה, אבל יש בעיה שאתה בא למקום 

 17פרטי, מחר יבוא לך מישהו בפח הפרטי שלו שאתה יודע על המדרכה 

 18כן את האכיפה, רשמת בסעיף ג' שבחוץ והוא יגיד לך תנקה לי, ול

 19אומרת גילי עוד לפני ההצעה, שנעשו צווים משפטיים וזה אכיפה, 

 20נמצא בדיונים, אנחנו לא נרפה עד שילמדו לנקות, יחד עם זאת, 

 21 סליחה, אני רק הוספתי 

 22 לא, זה בסדר, אני אמרתי את מה שיש להגיד. ע. שושני: 'גב

 23 אפשר לקבל הצבעה? מר י. מרקוביץ:

 24 על מה מצביעים? זוהר: מר ע.

 25יפה, אנחנו ... תשובות, מטפלים בעניינים, תודה רבה, מורידים  :מר י. מרקוביץ

 26 מסדר היום, שמענו.

 27 כחול לבן זה שטח פרטי? מר א. צורף:

 28...זה שטח של הרב מד ששם חברת שילוב, החברה המנהלת צריכה  ד ג. סגל ביו:"עו
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 1 לנקות והיא לא מנקה. 

 2 שר לקנוס אותה על זה?אפ ע. שושני: 'גב

 3 הוגשו כתבי אישום כנגדם.  ו:ד ג. סגל בי"עו

 4 עומר מר י. מרקוביץ:

 5היו קנסות והם הגישו בקשה להישפט וזה נמצא בדיון בבית משפט  ד ב. מלכה:"עו

 6כי הם מנסים להתנער כי זה לא הם, זה בעל החנות, אנחנו רואים 

 7 אותם כחברה מנהלת 

 8 ועד הבית. מר י. מרקוביץ:

 9 ל הניקיון.שהם אחראים על האכיפה ש ד ב. מלכה:"וע

 10 קנסות קטנים לא יעשו את העבודה. מר א. צורף:

 11 לא  ד ב. מלכה:"עו

 12 קנסות. זה סכומים מצטברים.  20זה בערך  ד ג. סגל ביו:"עו

 13 מה הצפי...? מר א. צורף:

 14 אין לנו...  ד ב. מלכה:"עו

 15 אפשר לסגור את זה? מר י. מרקוביץ:

 16 כן מר ע. זוהר:

 17 תודה רבה. מר י. מרקוביץ:

 18 הוא שואל רק לגבי ...  זוהר:מר ע. 

 19 שנה הבאה...  ד ג. סגל ביו:"עו

 20 חברים, מי בעד, מי נגד? מר ע. זוהר:

 21 הורדנו מסדר היום. תצביע, תצביע. מר מ. צורף:

 22 אני מצביע פה.  מר ע. זוהר:

 23 

 24 ח. הצבת מכשירי דפיברילטור ברחבי העיר.    

 25 בי העיר.עיף הבא, הצבת מכשירי דפיברילטור ברחהס מר ע. זוהר:

 26 מבקש להוריד הצעה מסדר היום. מר י. מרקוביץ:

 27מי מציג אצלכם? ציקי, דרך אגב, אני חייב להגיד לך שאני תומך אך  מר ע. זוהר:

 28 חושש מאוד מההצעה שלך, אגיד לך למה
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 1 עוד לא אמר את ההצעה שלו, מה אתה חושש? מר י. מרקוביץ:

 2רואה, אתה מושך אותי  הוא התחיל, מה אתה רוצה ממני, אתה ר:מר ע. זוה

 3 בלשון. אני אגיד עוד פעם, טוב, תגידו את ההצעה... 

 4 התחיל דיון עוד לפני... מר י. מרקוביץ:

 5 איך שמתפתח דיון טוב אתה רוצה להרוס. מר צ. אבישר:

 6 אתה צריך להתפטר...  מר י. מרקוביץ:

 7ני נה מאז שאני יושב איתו באותה ישיבה אהוא צודק פעם ראשו מר ע. זוהר:

 8אומר הוא צודק, הוא צודק בדבר אחד, לפעמים יש דיונים שלא 

 9 צריך לעשות אותם בירוקרטיים, אפשר להתדיין בשקט בלי 

 10 אבל הבירוקרטיה היא פה. מר י. מרקוביץ:

 11כשאתה אומר דבר כזה הוא חייב שיהיה לידו דפיברילטור, הוא  מר צ. אבישר:

 12 ת זה, וכשזה הפוך נראה לי שאתה צריך.חייב א

 13 אני מאחל לך שתזדקק לזה פעמיים בשבוע.  מר י. מרקוביץ:

 14 יוסי, הוא אמר את זה בחיוך, יוסי!  מר ע. זוהר:

 15 אין לך בושה, אין לך בושה. מר צ. אבישר:

 16 די, הוא אמר לך את זה בצחוק.  מר ע. זוהר:

 17 אמר לי בצחוק... מר י. מרקוביץ:

 18 הוא אמר את זה ממש בצחוק. :מר ע. זוהר

 19 הוא ממש דואג לבריאות שלי.  קוביץ:מר י. מר

 20 חברים, זה לא הולך  מר ע. זוהר:

 21 אל תדאג לי. מר י. מרקוביץ:

 22חברים, זה לא שדה קרבות, אפשר מדי פעם גם לחייך, עם כל הכבוד  מר ע. זוהר:

 23 לכולם.

 24זה לא היה חיוך, עכשיו  על תינוקי הוא רצה התנצלות מראש העיר, מר י. מרקוביץ:

 25 שאני צריך את זה, נו. זה כן חיוך, 

 26אבל גם את ההתנצלות, לא, הוא אמר שכשאני אמרתי את זה היית  מר ע. זוהר:

 27צריך כי זה מעלה לך את הקצב לב, מה קרה? מחייכים, צוחקים, 

 28 ממשיכים, יאללה, די.
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 1 לא, תינוקי זה ממש  מר י. מרקוביץ:

 2 פגע לו ברמת הזה, הוא... תינוקי זה מר ע. זוהר:

 3 ברמת ההשכלה, הבנתי. ביץ:מר י. מרקו

 4 לא ברמת ההשכלה. מר ע. זוהר:

 5 עולה על שלך...  29רמת ההשכלה שלי בגיל  מר א. צורף:

 6 די, נו  מר ע. זוהר:

 7זה לא עושה אותך יותר חכם, זה רק מצחיק שכל מה שאתה עושה...  מר י. מרקוביץ:

 8 מה לעשות עם זה.

 9באיזה שעה התעוררת היום? אני יכול לשאול אותך שאלה איתי?  הר:מר ע. זו

 10 אמיתי! 

 11 אני קמתי מוקדם ללכת לראות חקירה נגדית בבית משפט. מר א. צורף:

 12יופי, אני בחמש בבוקר כבר הייתי בדרך לתל אביב. תן לי ללכת  מר ע. זוהר:

 13 הביתה לילדים שלי, בוא נגמור. 

 14 לך לבית משפט. מה אכפת לך?אין לך מה לעשות, אתה הו דובר:

 15 אני אגיד את דעתי  ר:מר ע. זוה

 16 מה זה עסק שלך? דובר:

 17אני לפחות אומר עכשיו בגוף שאני אחראי עליו שזה רשת  מר ע. זוהר:

 18המתנ"סים, יש היום החוק, כמו שאני מבין את החוק, החוק אומר 

 19מקומות ציבוריים. במקומות שאני מפעיל, כולם עברו הדרכה וזה 

 20ספורטלי" הצילו חיים פור, ההדרכה, אני יכול להגיד לכם שב"הסי

 21של מנוי אבל בגלל שמי שהפעיל את זה עבר הדרכה, זה לא רק 

 22 לשים. 

 23 אני יכול לומר לך על זה משהו? מר א. צורף:

 24לא, בסדר, אני אומר לך רק את דעתי, אחר כך תגיד את דעתך, יש  מר ע. זוהר:

 25ציקי אמר תגיד אז אני אומר,  דקות שלך בכל מקרה, 10-לך את ה

 26 אומר לשים ברחוב, אני אומר עכשיו את דעתי.אז אני 

 27 זה לא ברחוב. ע. רוסמן: 'גב

 28 לא ברחוב. מר א. צורף:
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 1 זה מה שקראתי בהצעה. מר ע. זוהר:

 2 לא, זה לא ברחוב.  ע. רוסמן: 'גב

 3 ברחבי העיר. מר ע. זוהר:

 4 באתרים נבחרים.  מר צ. אבישר:

 5 תחו שניה את המצגת.תפ מר א. צורף:

 6 ליחה, אני רואה מה אני קורא.  מה? מה אתה רוצה? אז ס מר ע. זוהר:

 7מה שאני רוצה שתיצמד לנוהל, אם ביקשתי להוריד הצעה מסדר  מר י. מרקוביץ:

 8היום, עם כל הכבוד הנוהל אומר שהוא מדבר ואני מדבר ואחר כך 

 9 לל...אתה כיו"ר הישיבה תגיד מה שאתה רוצה, לא דיברנו בכ

 10ביקש להוריד, תדבר אתה, הוא ידבר, אני אדבר  הולכים לנוהל, הוא מר ע. זוהר:

 11 בסוף ואז נחליט. 

 12 תודה רבה. מר י. מרקוביץ:

 13 יאללה.  מר ע. זוהר:

 14זה מתקן, כמו מתקן פרסומת, הדפיברילטור נמצא בפנים, כשאתה  מר א. צורף:

 15קוליות איך לוחץ במקרי חירום על הכפתור זה נפתח ונותן הוראות 

 16מציב במוקדים מרכזיים ברחבי העיר,  להפעיל את זה. ואת זה אתה

 17 ולה, זה לא עכשיו רמת גן או תל אביב העיר שלנו גם ככה מאוד גד

 18אני אגיד לך עוד פעם, תדבר אתה, הוא ידבר, אני אגיד בסוף, אני לא  מר ע. זוהר:

 19 רוצה להכניס 

 20 לא נכנס אבל לתבניות... מר א. צורף:

 21 סיים, הוא ידבר ואנחנו נדבר, דבר.דבר, הוא דיבר, תדבר איתו. ת . זוהר:מר ע

 22 אז אני רוצה לדבר אתך. מר א. צורף:

 23 הוא רוצה לדבר, מה אתה רוצה? מר ע. זוהר:

 24 אני אגיד לך מה הוא רוצה. תן לי בבקשה מיקרופון. מר י. מרקוביץ:

 25 תן לו מיקרופון שי. מר ע. זוהר:

 26 ד לנוהלים.י רוצה, לפני שאתה מתחיל לדבר, שתיצממה שאנ מר י. מרקוביץ:

 27 נצמדתי מר ע. זוהר:

 28 תקשיב טוב, לא, לא, לא, סליחה, אנחנו  מר י. מרקוביץ:
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 1 אבל זה לא מר ע. זוהר:

 2 תן לי לדבר, אני חמש דקות מר י. מרקוביץ:

 3 ... אבל זה לא  מר ע. זוהר:

 4 דקות לדבר.  5יש לי  מר י. מרקוביץ:

 5גע, שניה, איתי, תן לי דקות, תן לו לדבר. הוא הוריד, ר 5לך יש  מר ע. זוהר:

 6 דקות, תדבר. 5הצעה, הוא הוריד, יש לך 

 7חודשים האחרונים  5-6-7-תודה רבה, אנחנו יושבים פה ב מר י. מרקוביץ:

 8ומתעסקים בפרוצדורה ונהלים, מכתבים ותכתובות ואנחנו מקבלים 

 9שלא מן המניין, כן ולא מקבלים, מתעסקים איתנו כן מן המניין, 

 10 הזמן אנחנו מתעסקים בפרוצדורות ועניינים נכתב, לא נכתב, כל

 11 זה לעניין ההצעה אבל? זה לעניין ההצעה? מר א. צורף:

 12 אז אם אנחנו מתעסקים בנהלים אני מבקש גם ממך להתנהג פה. מר י. מרקוביץ:

 13 אבל מה לגבי ההצעה? מר ע. זוהר:

 14 רגע, אני אגיד  מר י. מרקוביץ:

 15 קיבלתי את הצעתך  ר ע. זוהר:מ

 16 דקות לדבר... 5מותר לי  רקוביץ:מר י. מ

 17 אתה לא יכול.  מר א. צורף:

 18 לא, מה לגבי ההצעה.  מר צ. אבישר:

 19 על מה שאני רוצה, על מה שאני רוצה.  מר י. מרקוביץ:

 20 אתה לא יכול. מר א. צורף:

 21 ולכן אני מבקש ממך לעמוד ולדייק בנהלים.  מר י. מרקוביץ:

 22 ית אומר זה לא רלוונטי.עומר, אם זה היה הפוך הי ר צ. אבישר:מ

 23 ולגופו של עניין מר י. מרקוביץ:

 24 לגופו של עניין.  מר ע. זוהר:

 25 בנצי, אפשר לדבר מר א. צורף:

 26 לגופו של עניין. הוא התחיל, איתי, הוא דיבר לגופו של עניין.  מר ע. זוהר: 

 27 , כן, להאריך לי בבקשה.המכשיר הזה, זה הזמן שלי מר י. מרקוביץ:

 28 אתה אמרת לי... מר א. צורף:
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 1 אבל הוא רוצה לדבר כבר איתי.  מר ע. זוהר:

 2הדפיברילטור הזה לפי החוק והתקנות אמור להיות מותקן  מר י. מרקוביץ:

 3 איש, באצטדיון  500במקומות בהם יש קהל מעל 

 4 על ראשך אם מישהו ימות בגלל זה  מר א. צורף:

 5ראשך ועל ראש, תכף אני  ...קבועה באיזשהו מקום, שזה אומר, על מר י. מרקוביץ:

 6אגיד לך מי, ובפארקים שיש בהם אירועים או כל דבר אחר אפשר 

 7ניידות של השיטור  2להביא נייד. כשמדובר על נייד אז יש לנו בעיר 

 8ניידות שיש בכל אחת מהן אנשים שיודעים גם להשתמש  2האזרחי, 

 9דקות. מעבר לזה, מעבר לזה מד"א היום ויכולים להגיע תוך מספר 

 10מפעיל את האופנועים, סליחה רגע, מד"א מפעיל את האופנועים 

 11שמגיעים תוך מספר דקות לתוך אירוע, מפעילים את העניין וכמו 

 12שאמרת קודם, לא מציבים את זה ברחבי העיר, זה לא מתקן ניילון 

 13 לכלבים. זהו, סיימתי. 

 14 ..הוא צריך משקפיים. מר א. צורף:

 15 הצבעה א. גנון: 'גב

 16 וד פעם איתי.ע מר ע. זוהר:

 17 אני צריך משקפיים, אתה צריך שכל. מר י. מרקוביץ:

 18 מה יש לכם היום, אני לא מבין. מר ע. זוהר:

 19אנחנו ננהל דיון ענייני בינינו והוא ינהל אותך ויגיד לך איך לנהל את  מר א. צורף:

 20 הישיבה. 

 21ת את דברו ועכשיו אתה רוצה, אני אגיד אאני אגיד לך, הוא אמר  מר ע. זוהר:

 22דבריי בשקט, אני אומר לך את דעתי ועוד פעם אני חוזר, אני בעד 

 23ושמתי, לא רק בעד, שיהיו את המכשירים האלה בכל מקום כמו 

 24שאמר יוסי... אני נגד לשים במקום, אתה אומר, אני לא, דרך אגב, 

 25שאמרת, אתה  אני לא מכיר, שניה רגע, לא, לא, אני מסתמך על מה

 26כזאת הצעה, גם דרך אגב, גם מהצד  יודע מה הייתי עושה? אני

 27שלהם, גם מהצד שלנו, הייתי מביא מישהו ממד"א פה, מביא אותו, 

 28אומר לו תגיד, מה, מו, למה, מה אמרת לפני, אני מצטט אותך מלה 
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 1במלה, אמרת, יש, הוא נותן הנחיות למי שזה לפעול. עכשיו תתאר 

 2א נביא איש ומר, ידיים שמאליות, שניה, לא, אז בולך בא אחד ש, ע

 3 מד"א שיסביר לי שמדובר בזה.

 4אז למה להסיר? תגיד על הכיפאק, נעביר את זה לוועדה הרלוונטית,  מר צ. אבישר:

 5 נביא את האיש מד"א.

 6 איזה ועדה? לא יודע איזה ועדה להביא.  מר ע. זוהר:

 7 אין ועדה כזאת. מר מ. צורף:

 8י שאיתי דיבר, אז איך ה ישר להסיר? הוא אומר להסיר עוד לפנלמ מר צ. אבישר:

 9 אפשר להתקדם ככה? 

 10אני מוכן, מי העלה את ההצעה? אתה? לא משנה, אתה האיש קשר,  מר ע. זוהר:

 11 אני מוכן שנעשה דיון,

 12 אשת קשר.  דובר:

 13אשת הקשר, סליחה מרינה, אני מתנצל, נעשה קשר ביני למרינה  מר ע. זוהר:

 14ר כך נחליט מה אנשי מד"א לבדוק את העניין לעומק ואחוניפגש עם 

 15עושים עם זה. עלויות, לא עלויות, כןם עלויות, אני אפילו לא נכנס, 

 16בשלב הזה אני אפילו לא נכנס לעלויות, אני נכנס לזה שאותי 

 17 המחשבה שמישהו שלא מבין יגע בזה, זה המחשבה הראשונה. 

 18 וההסכמה שלנו שהחיים...  מר א. צורף:

 19 רת את זה בכלל.חד משמעית, איתי, חבל שאמ ר ע. זוהר:מ

 20 יש לך אחריות ביטוחית ואם קורה משהו  מר מ. צורף:

 21 הנושא מוצה, הסכמנו כולנו? כן מר ע. זוהר:

 22 בעד מה? מר מ. צורף:

 23ההצעה אומרת שמרינה שהיא האשת קשר בנושא הזה ואני נשב על  מר ע. זוהר:

 24 ביא הצעה מסודרת הנושא הזה ביחד עם אנשי מד"א, נ

 25 אני מסכים. לזה מר י. מרקוביץ:

 26שנבחן אותה לעומק גם בנושא בריאותי, בטיחותי, בכל דבר שנוגע  מר ע. זוהר:

 27לזה ואז נחליט אם אפשר לעשות ונביא את זה לדיון. מי בעד? כולם 

 28 בעד. הנושא הבא. 
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 1 רגע, מי נמנע? איך אתה...  מר א. צורף:

 2 יודע.מי נמנע? לא  מר ע. זוהר:

 3 ה משנה?מישהו שנמנע, מה ז מר מ. צורף:

 4 מנשה מר ע. זוהר:

 5 אתה נמנעת?  מר א. צורף:

 6 מה פתאום, אני סגור בכלל, אני נעול. מר מ. צורף:

 7 חבר'ה, כולם בעד ההצעה הזו, תודה רבה.  א. גנון: 'גב

 8 כולם בעד.  מר ע. זוהר:

 9 מתן פטור מארנונה א. גנון: 'גב

 10 י סגור בכלל. המכשיר של מר מ. צורף:

 11 

 12 נה לנכס ריק לתקופה מוגבלת בעת מעבר דירה. ט. מתן פטור מארנו   

 13סעיף אחרון, מתן פטור מארנונה נכס ריק, לא סיכמנו את זה כבר?  מר ע. זוהר:

 14 מתן פטור מארנונה לנכס ריק לתקופה מוגבלת בעת מעבר הדירה.

 15 אני מבקש להסיר.  מר מ. צורף:

 16 הסיר, מי מדבר מאצלכם?מבקש מנשה ל מר ע. זוהר:

 17 ני אדבר, איך אתה מבקש להסיר לפני ששמעת?א מר א. צורף:

 18 אני יודע מה אתה רוצה. מר מ. צורף:

 19 די, איתי עכשיו.  הוא מקודם.  מר ע. זוהר:

 20)מדברים ביחד, לא ברור( מתן פטור מארנונה לנכס ריק, אתה רוצה  מר א. צורף:

 21 , בוא תקשיב.להקשיב לי מנשה? אתה גם תתנגד אחר כך

 22 תנגד.אני קודם א מר מ. צורף:

 23אנחנו אישרנו מתן פטור מארנונה לנכס ריק לנכסי עזבון, כלומר  מר א. צורף:

 24שבעל הנכס נפטר לתקופה של חודשים, מנשה, כמה חודשים? 

 25 שלושה?

 26 עד שישה חודשים. מר מ. צורף:

 27ים שבעת עד שישה חודשים. ההצעה שלנו היא כזאת, אנחנו מציע מר א. צורף:

 28לנכס הריק שמן הסתם כשמו כן  מעבר דירה ינתן פטור מארנונה
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 1הוא בשלב זה לא מאוכלס והסיבה היא כזאת, לפעמים בן אדם עובר 

 2דירה, מוכר, מקבל את המפתח לדירה החדשה שלו, עדיין לא נכנס 

 3כי הוא עדיין לא הצליח למכור את הדירה הקודמת או שהדירה 

 4א זה שצריך לשלם את הארנונה. הנכס השניה עדיין לא מוכנה והו

 5ה בעצם לא מאוכלס, לא בדיוק מקבל שירותים, או המקרה הז

 6ההפוך שבו בן אדם קיבל את המפתח, עבר לדירה החדשה שלו 

 7בשעה טובה, והדירה הקודמת נשארת ריקה משום שלא הצליח 

 8למכור או להשכיר. עכשיו את פרטי הפרטים, אליהם לא איכנס, 

 9להיות שעד  ה נכון לעשות את זה עד חודשיים, יכוליכול להיות שז

 10שלושה, יכול להיות שבגלל שאנחנו לא רוצים לעודד אנשים להיפטר 

 11מנכסיהם, להשאירם ריקים ועשר פעמים בחמש שנים לקבל פטור 

 12מארנונה לנכס הריק, יכול להיות שצריך להגביל את זה לפעם או 

 13ט תושבים פונים פעמיים בחמש שנים לצורך העניין. אבל לא מע

 14ארנונה סתם למרות שהדירה שלהם ואומרים שמשלמים כפל 

 15נשארה ריקה. אז ההצעה שלנו היא בעצם לקיים דיון, כלומר 

 16שהעיקרון עצמו יאושר ואנחנו נקיים דיון על הפרטים, לאיזה 

 17תקופה נכון יהיה לעשות את זה, מה יהיו המגבלות, נשמח לשמוע 

 18בר פה בנושא שבמדיניות, זה לא דעתכם של אנשי המקצוע כי מדו

 19 אמור להיות מאושר בכותרת, תודה. משהו ש

 20 תן לי מיקרופון  מר מ. צורף:

 21 תודה שהקשבתם אגב, לעומר וחיים. מר א. צורף:

 22 סליחה? מר ע. זוהר:

 23 אתה לא חייב. מר י. מרקוביץ:

 24 מה? מר ע. זוהר:

 25 מקווה שתקראו את הפרוטוקול אחר כך לפחות.  מר א. צורף:

 26 מנשה, תענה ע. זוהר: מר

 27 י, מנשה. ש א. גנון: 'גב

 28כן, בוא, אני רוצה להזכיר לחברים פה שקודם כל יבדקו בפקודת  מר מ. צורף:
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 1העיריות, נכס ריק שניתן לו פטור אחד לכל החיים ולא כל חמש 

 2 שנים, אנחנו הגענו למצב, אתה עכשיו אמרת, לא אני.

 3 לא אמרתי, לא ציינתי. מר א. צורף:

 4 .. .כל פעם  5-אתה אמרת או ל צורף: מר מ.

 5 או.קי. מר א. צורף:

 6 אתה, יש לך הקלטה פה ותראה מה אתה אמרת. מר מ. צורף:

 7 לא, אני מציע שאתה תחליט כמה מר א. צורף:

 8 לא, אני לא מחליט, יש חוקים, הוא מחליט.  מר מ. צורף:

 9 אפשר לתת פטור לנכס... מר א. צורף:

 10הוא ניתן פעם ש פטור לנכס ריק לפי פקודת העיריות, תקשיבו טוב, י מר מ. צורף:

 11אחת לכל נכס לכל החיים. עכשיו נוצר מצב שהיום הגענו למצב 

 12ברמה כזאתי שהמצב הכלכלי של הרשות באיזשהו שלב לא נתן לנו 

 13אפשרות ואנחנו ביטלנו את זה כי כתוב בדיני העיריות שהמועצה 

 14קנו לתת. הייתה רשאית לתת ולא חייבת לתת והגענו למצב שהפס

 15ודה שבאה ואמרה תשמעו, אבל נפטרים חברת מועצה מסיעת העב

 16אנשים וליורשים עוד אין צוואות והם לא יודעים מה לעשות עם 

 17הדירות וקיבלנו את דעתה והבאנו הצעה לסדר והיא התקבלה שניתן 

 18חודשים נכס בזמן שיש נפטר בנכס. עכשיו מה אתה בא  6הנחה עד 

 19דע אםד שעבר דירה. בראש ובראשונה אתה יוומבקש ממני, לתת ל

 20מה זה טופס אכלוס? שמעת על טופס אכלוס? אני לא חייב לקחת 

 21את הטופס אכלוס מהקבלן, הקבלן ישלם את הארנונה על המבנה, 

 22אם הבית לא יסתיים ואני עוד לא עשיתי זה לא עסק שלי, אני לא 

 23כזה שזוג יכול לכל גחמה להיכנס, זה מכר את הדירה, היה לי מצב 

 24אנחנו, יש לנו את הדירה הזאת, אין  צעיר בא אלי ואומר לי תשמע,

 25לנו מטבח בדירה, אנחנו עוד גרים בדירה השניה, אנחנו לא יכולים 

 26לשלם לך ארנונה על שתי הדירות האלה, אז מה, אני שואל אותם, 

 27מה אתם רוצים שאני אעשה אתכם? אין אפשרות אחרת. אין, 

 28גיע כל הסכרים וזה לא עובד כי אתה היום תרבותי, זה לפרוץ את 
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 1למצב שכל חמש דקות יקפוץ פה מישהו ויבקש הנחה ואי אפשר לתת 

 2לו הנחה לחודשיים שלוש ואחר כך עוד פעם ועוד כמה שנים אם 

 3יעבור דירה ועוד פעם אם לא ימכור או כן ימכור. )מר א. צורף ברקע, 

 4למצב שאם באמת  לא ברור( לא, אי אפשר, אי אפשר. אנחנו הגענו

 5ברמה סוציואקונומית לא גבוהה הם יש אנשים שהם נמצאים 

 6יכולים להגיש בקשה להנחה בארנונה והוועדה תדון בנושא. אני 

 7 מבקש להסיר מסדר היום.

 8אני רוצה להגיד דבר אחד שאני מציע לקבל את ההצעה בתנאי אחד  מר י. מרקוביץ:

 9ת הכסף יחזיר את שמי שמכר את הדירה אחרי שעבר דירה וקיבל א

 10 הכסף של הארנונה. 

 11 לא הבנתי ר א. צורף:מ

 12 לא נתחיל לעקוב עכשיו... מר ע. זוהר:

 13 הצבעה א. גנון: 'גב

 14 אמרו קודם הומור, הומור.  מר י. מרקוביץ:

 15 אני חושב שהסברתי את עצמי. מר מ. צורף:

 16מי נגד? חבר'ה, מי בעד להסיר את זה מסדר היום שירים את ידו.  ע:"מר ח. צורי, רה

 17 איפה אני מצביע פה?

 18 לוחצים, לללחוץ.  קוביץ:מר י. מר

 19 פלוס, יפה, מרינה, את לא מצביעה?  ע:"מר ח. צורי, רה

 20 מרינה נמנעת.  א. גנון: 'גב

 21 

 22 . שאילתות מטעם חברי סיעת רוח חדשים במוצקין: 4

 23 עכשיו עוברים לשאילתות. מר ע. זוהר:

 24 לא, לא, מה שאילתות? מר מ. צורף:

 25 . 4זה על סדר היום, סעיף  זוהר: מר ע.

 26 אני רק רוצה להזכיר לך עומר, זמן של שאילתות.  י. מרקוביץ:מר 

 27 לא, אחרי זה.  מר ע. זוהר:

 28 אני מזכיר לך את הנוהל של שאילתות. מר י. מרקוביץ:
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 1 רגע, מה, מה מר ע. זוהר:

 2אחת ואת התשובה, יש לו זכות לשאלה  שאילתאאתה מקריא את ה מר י. מרקוביץ:

 3ה מהמקום, זה הכל, ככה זה ואתה לא חייב להשיב לו, שאלה קצר

 4 צריך להתנהל, לא ויכוחים, לא דיונים ולא שום דבר. 

 5 אה, הוא יכול לשאול שאלה, הבנתי. מר ע. זוהר:

 6 אני רוצה להקדים קודם את ההצעת לסדר. מר א. צורף:

 7 נלך לפי הסדר. א. גנון: 'גב

 8 נרוץ עם זה, נו.  מר ע. זוהר:

 9 

 10 נים לתושבים, הודעה שבה התבקשו להשיב האם א. באחרונה שלחה העירייה מסרו     

 11 הם מעוניינים להימנות על רשימת הדיוור של העירייה. מהו מספר המאגר בפנקס           

 12 מאגרי המידע של רשם מאגרי המידע?            

 13 את התשובה. , אני קורא את השאלה ומיד אחר כך שאילתאטוב,  מר ע. זוהר:

 14לא לקרוא, אתה יכול להגיד אם כולם קראו שיגידו אתה יכול  ד ב. מלכה:"עו

 15 שקראו.

 16 אה, הם קיבלו את התשובות. מר ע. זוהר:

 17 לא קיבלנו כלום. מר א. צורף:

 18 לא, את השאלות כולם יודעים. אתה יכול ... ד ב. מלכה:"עו

 19את קולי האם זה אה, מה שהיועמ"ש אומר לי שבמקום שאשחוק  מר ע. זוהר:

 20 על קריאת השאלה וישר לעבור לתשובות.בסדר מבחינתכם לוותר 

 21 אז שהוא יקריא את השאלה שזו תהיה ממש שאלה תשובה.  מר א. צורף:

 22אין לי בעיה. אני אקריא. "לאחרונה שלחה העירייה מסרונים  מר ע. זוהר:

 23לתושבים הודעה שבה הם מתבקשים להשיב האם הם מעוניינים 

 24ר המאגר בפנקס על רשימת הדיוור של העירייה, מה מספ להימנות

 25מאגרי המידע של רשם מאגרי המידע."  תשובה: "העירייה פועלת 

 26בהתאם לתקנות החדשות לרישום מחדש של כלל מאגרי המידע 

 27 וההליך נמצא בעיצומו. עם סיום ההליך יימסר מספר המאגר." 

 28 ב'. א. גנון: 'גב
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 1 ינהלת החינוך מה ביצעה עד כה מ מר ע. זוהר:

 2 ת, אולי לא אליך, אולי בנצי יענה.שאלה נוספ מר א. צורף:

 3 בבקשה מר ע. זוהר:

 4כשכבר הנתונים האלה קיימים, אתה לא צריך קודם שיהיה לך את  מר א. צורף:

 5 המאגר ואז להכניס לתוכו?

 6 הם לא קיימים, הם  ד ב. מלכה:"עו

 7 לכל העיר? SMSאז איך שלחתם  מר א. צורף:

 8 שאלת, אני אומר לך לא קיימים. מלכה: ד ב."עו

 9 , מה, מאפס נתונים.SMSמה זה לא קיימים? שלחת  מר א. צורף:

 10 אתה רוצה להתווכח איתי? אמרתי לך הם לא קיימים, עכשיו זהו.  ד ב. מלכה:"עו

 SMS . 11הם קיימים, שלחתם  מר א. צורף:

 12 לא, למי שאישר  ד ב. מלכה:"עו

 13 שובה, הלאה סעיף ב'.ת –שאלה  –תשובה  מר ע. זוהר:

 14 שלחת, אתה שלחת  אתה מר א. צורף:

 15 אני לא שלחתי.  ד ב. מלכה:"עו

 16 

 17 ב. מה ביצעה עד כה מנהלת החינוך העירונית שאותה מלווה רון כתרי למן הקמתה?     

 18חברים, סעיף ב', מה ביצעה עד כה מנהלת החינוך העירונית שאותה  מר ע. זוהר:

 19הוא לא מלווה אותה, הוא היועץ מלווה רון כתרי למן הקמתה? 

 20 ד כה היועץ נפגש עם כל מנהלי הבתי ספר שלה, ע

 21 הוא יועץ מלווה.  מר א. צורף:

 22לא, לא, הוא יועץ וכותב טיוטת דוח. יועץ מלווה, למה לכתוב רק  מר ע. זוהר:

 23מלווה? רון כתרי נפגש עד עכשיו עם כל מנהלי בתי הספר היסודיים, 

 24 יבות, גם לדעתי עם התיכון, עכשיו הואעם מנהלי הבתי ספר, החט

 25אמור להיפגש עם הוועדי הורים, אחר כך אמור להיפגש עם חלק 

 26מהדמויות של החינוך שהובילו את החינוך בעיר וכבר נמצאים 

 27בפנסיה כמו מנהלת אחדות לשעבר, כמו מנהלת רבין לשעבר ואמור 

 28ובן לתת עד סוף החופש הגדול טיוטת דוח לוועדת החינוך, אלי כמ
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 1 ואחר כך לוועדת החינוך. 

 2 לשנת הלימודים הבאה כבר? לתשפ"א?  ורף:מר א. צ

 3אני חושב שלא, ההמלצות לא יהיו, אני אגיד לך למה, כי חלק גדול  מר ע. זוהר:

 4מההמלצות לטעמי, אמרנו את זה גם בוועדת החינוך, אתה לא היית 

 5 אבל ציקי 

 6 לא חבר הוועדה. מר א. צורף:

 7בר הרצון שלי זה מוזמן. אמרנו את זה שמה, שבסופו של דאתה  מר ע. זוהר:

 8שנתית שתלווה בהליכים  5לתוכנית לא של שנה אלא תוכנית 

 9פדגוגיים וחינוכיים את ההתפתחות המבנית של החינוך, שזה אומר 

 10חטיבות חדשות, שני תיכונים, עוד שני יסודיים, זאת אומרת  4עוד 

 11ה ולכן זה לא יהיה לשנה לא רק לבנות אלא לבנות גם תהליך מלמט

 12 יך יהיה הקרובה, התהל

 13 שאלתי תשפ"א.  מר א. צורף:

 14 כן, כן מר ע. זוהר:

 15 

 16 ג. מדוע הצעתה של חברת המועצה עדי שושני, להקצאת מקומות חניה לנשים בהיריון,    

 17 אינה מיושמת?         

 18ג', מדוע הצעתה של חברת המועצה עדי שושני להקצאת מקומות  מר ע. זוהר:

 19בה ג', "כרגע ההצעה חניה לנשים בהיריון אינה מיושמת. תשו

 20נמצאת בתהליך עבודה ותסתיים לקראת סוף החודש. אותרו 

 21 מקומות, הוזמנו שלטים בצבע." 

 22 שאלה אם זה חוקי רק.  מר א. צורף:

 23 מה חוקי? מר ע. זוהר:

 24 מבחינת תמרור? זה חוקי  מר א. צורף:

 25 חס וחלילה. מר ע. זוהר:

 26 רור להפקיע, לקחת חניות ולציין אותן בתמ מר א. צורף:

 27 כמו שאני מפקיע לנכה  ד ב. מלכה:"עו

 28 לא, זה תמרור שלא קיים. מר א. צורף:
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 1 או לדיירי רחוב. ד ב. מלכה:"עו

 2 אבל זה תמרור שלא קיים, אני שואל אם זה חוקי מבחינת התמרור. מר א. צורף:

 3מחודש מסוים שזה נקרא, היא אני מקצה את החניה לנשים בהיריון  ד ב. מלכה:"עו

 4 חניה אזורי, רק מי שיש לו תו חניה מקבלת תו 

 5 אתה לא צובע את החניה, אתה לא מסמן בתמרור. מר א. צורף:

 6אני צובע את זה כדי שיזהו את החניה הזאת שרק מי שיש לו תו  ד ב. מלכה:"עו

 7 חניה למקום הזה יכול להחנות. 

 8 יש תמרור? מר א. צורף:

 9 יהיה תמרור שרק למי שבא  :ד ב. מלכה"עו

 10 אני שואל אם זה חוקי. ף:מר א. צור

 11 כן, לבעלי תווי חניה בלבד זה חוקי. ד ב. מלכה:"עו

 12 או.קי. מר א. צורף:

 13כמו שיש לך בהרב קוק כמו שיש לך במקום, עכשיו השאלה  לקבוע  ד ב. מלכה:"עו

 14באיזה חודש בהיריון זה יהיה וכל אלה שהגיעו לגיל הזה של 

 15 ון, מרינה, מחודש שישי? ההירי

 16 בטרימסטר השלישי.  :מר צ. אבישר

 17 לזה אני דואגת. מ. רחימוב: 'גב

 18 את מציעה להתחיל מהשישי או מהשביעי? ד ב. מלכה:"עו

 19 מהשישי. מ. רחימוב: 'גב

 20 חברים  מר ע. זוהר:

 21 יכול לקבל תו חניה. ד ב. מלכה:"עו

 22 

 MOBIKE ? 23ם השיתופיים ד.  מתי צפוי להתחיל לפעול בעיר מיזם האופניי   

 24רים, שאלה ד', מתי צפוי להתחיל בעיר מיזם האוטובוסים חב מר ע. זוהר:

 25? תשובה: "קריית מוצקין העיר הראשונה בה MOBIKEהשיתופיים 

 26הוכנה פיילוט עם מיזם, הסתיים הפיילוט והחברה כרגע סיימה 

 27 פעילותה." שאלה ה'

 28 רגע, נגמר? מר א. צורף:
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 1 יילוט.נגמר הפ מר ע. זוהר:

 2, השאלה אם זה קורה בעיר ,אמרתם שתוך חודש לא, הפיילוט בסדר מר א. צורף:

 3 חודשיים יהיה מיזם כזה בעיר.

 4החברה כרגע סיימה פעילותה, אני לא יכול להגיד לך אם יהיה או לא  מר ע. זוהר:

 5 יהיה. 

 6 סיימה את פעילותה העסקית או את פעילותה מול קריית מוצקין?  מר א. צורף:

 7 גע, לא, מול קריית מוצקיןסיימה את פעילותה העסקית כר ע. זוהר:מר 

 8 סיימה עסקית. מר י. מרקוביץ:

 9 ? נעלמה MOBIKEאין חברה כאילו? מ מר א. צורף:

 10 הם לא עובדים בארץ. מר ע. זוהר:

 11 הם הקפיאו את ההליך שלהם. א. גנון: 'גב

 12 האופניים שלהם היו בעייתיים. מר י. מרקוביץ:

 13  -רגע, החברה הקפיאה את ה ביו:סגל . עו"ד ג

 14 כרגע, לא עם מוצקין. MOBIKEהבעיה עם  זוהר: מר ע.

 15 כן, זה מה שאני שואל. מר א. צורף:

 MOBIKE , 16אז לכן אני אומר, הפיילוט הסתיים, יש בעיה עם  מר ע. זוהר:

 17 אף אחד לא רצה את האופניים שלהם. מר י. מרקוביץ:

 18הו חדש אז אנחנו נשיב בפעם הבאה. אם תשאל שאלה אם יש מש מר ע. זוהר:

 19הייתי משיב בכיף, אם היה מנכ"ל העירייה והוא בטח יודע את  אני

 20 הנתונים, הוא כרגע בחופשה, אני לא יכול להשיב במקומו. 

 21 

 22 ה. מהם שמותיהם של המשתמשים בעלי ההרשאות לעריכה בדף הפייסבוק "עיריית      

 23 קריית מוצקין"?            

 24עלי ההרשאות לעריכה שאלה ה', מה שמותיהם של המשתמשים ב :מר ע. זוהר

 25בדף הפייסבוק "עיריית קריית מוצקין"? בעלי ההרשאות לעריכה 

 26בדף הם: מחלקת הדוברות ומחלקת פניות הציבור. במחלקת 

 27 הדוברות אריה פלג ובפניות הציבור מיכל טוביה. 

 28 רק שניהם? מר א. צורף:
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 1 עריכה כן.  א. גנון: 'גב

 2 עריכה כן. זוהר: מר ע.

 3 אני מתכוון כתיבת התגובות, כל השליטה.עריכה  מר א. צורף:

 4 עריכה א. גנון: 'גב

 5 אתה מעייף אותי, עריכה כן, אני לא יודע, עריכה כן. עריכה כן.  מר ע. זוהר:

 6 

 7 ו.  מיהו בעל התפקיד שכתב לתושבת העיר את התגובה המצורפת כנספח?       

 8 כנספח.פקיד שכתב לתושבת את התגובה המצורפת מיהו בעל הת מר ע. זוהר:

 9 צורף לך הנספח? ראית אותו? מר א. צורף:

 10 לא מר ע. זוהר:

 11אני מצטט: התשובה הייתה, כניסה לפרטי פרטים אישיים, קיבלת  מר א. צורף:

... 12 

 13 אה, יש לי...  מר ע. זוהר:

 14 יש בתוך כל סט גם את התשובה. א. גנון: 'גב

 15ובדים במועצת הגיד שאני לא מתכוון לחשוף שמות של עאני יכול ל מר ע. זוהר:

 16 העיר.

 17 אז השאלה הנוספת שלי האם אתה מתכוון לטפל בזה משמעית. מר א. צורף:

 18 הנושא טופל. מר ע. זוהר:

 19 ומה קרה? מה, לא לגופו של אדם, לגופו של עניין. מר צ. אבישר:

 20ר לזה על עובד, הנושא טופל משמעתית, אני לא מתכוון לחשוף מעב מר ע. זוהר:

 21 באמת שלא. כל עובד.

 22 לא את שמו. ר צ. אבישר:מ

 23אני אומר שהנושא טופל משמעתית על ידי מנכ"ל העירייה, טופל  מר ע. זוהר:

 24 בוודאות. אני לא רוצה להיכנס מעבר לכך. 

 25 זה הראל מר א. צורף:

 26 אני לא אמרתי שזה הראל. מר ע. זוהר:

 27 זה לא מיכל כנראה. מר א. צורף:

 28היות שעכשיו אני אגיד לך הראל אני לא אמרתי שזה הראל, יכול ל זוהר:מר ע. 
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 1ולפני חודש שהייתה התגובה היה מישהו אחר, אתה לא יודע, אתה 

 2 לא יודע מי זה.

 3 זה קרה לפני שבוע.  מר א. צורף:

 4 

 5 ז.  מהי העלות השנתית של אחזקת משרדיהם של סגני ראש העירייה והמשנים       

 6 ההוצאות הכרוכות בכך? שלו ו          

 7', מהי העלות השנתית של אחזקת משרדיהם של סגני ראש העירייה ז מר ע. זוהר:

 8והמשנים שלו וההוצאות הכרוכות בכך. יש מורכבות, הסגנים 

 9והמשנים אינם מקבלים שכר ואין שירותי משרד, בעצם אין כמעט 

 10 הוצאות כרגע.

 11 לא, לו יש משרד ולו יש משרד. מר א. צורף:

 12 תי.אבל מה עולה המשרד, לא הבנ ע. זוהר: מר

 13אין הוצאות? לתחזק את המשרד הזה לא עולה, להחזיק את המשרד  מר א. צורף:

 14 הזה לא עולה כסף?

 15 כן, חשמל  מר י. מרקוביץ:

 16 בתקציב לא מופיע? מר א. צורף:

 17 אני גם שותה קפה פעם ביום.  מר י. מרקוביץ:

 18זה באמת שאלה ל לשאול אותך שאלה? תגיד, אתה רציני? אני יכו מר ע. זוהר:

 19נית? אז אני אנסה לענות רציני. יושב לו סגן ראש עיר, או משנה, רצי

 20לא משנה מה, לא מקבל שכר, לא מקבל הוצאות, לא מקבל דלק, לא 

 21מקבל כלום, יש לו משרד, בסדר? הוא בא, לפינת הקפה לוקח שתי 

 22כמה, אני כוסות, כמה אני אחשב, לא יודע. באה המנקה, מנקה, 

 23כמי שמנהל מאזנים שקצת יותר  אחשב, אני אומר לך עוד פעם,

 24מחדר אחד אני לא יודע לחשב את זה אפילו ברמת חדר.  אני לא 

 25 יודע לחשב, הנה, אומרת לך פה מרינה 

 26 הלו, על איזה חדרים אתה מדבר?  מר מ. צורף:

 27 שניה רגע, תן לי  מר ע. זוהר:

 28את  ייגלה, אני מנקה, אני שוטף, אני מקבלשלי? אני מביא את הב מר מ. צורף:
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 1 החשמל. 

 2 אני יודע גם לדבר בשמך, מה שאני מנסה להגיד  מר ע. זוהר:

 3 מה אתם אומרים פה, יאללה מר מ. צורף:

 4מה שאני מנסה להגיד איתי, אני יכול להגיד לך אפס, ואז תגיד לי  מר ע. זוהר:

 5 ור.איך אפס, הוא שתה קפה, איך אפס, הוא הדליק את הא

 6  אני לא שותה קפה פה! מר מ. צורף:

 7אבל אני רוצה לדבר בכללי! אני לא אגיד לך אפס, זה זוטי זוטות  מר ע. זוהר:

 8מול תקציב, כל תקציב, בוודאי תקציב העירייה, ואני באמת אומר 

 9לך שאילתא שלא במקום. עכשיו אם היה פה סגן שמקבל שכר, 

 10חסית מהר, תק, תק, מקבל רכב, סבבה, שאל, אפשר לכמת את זה י

 11 יד, הכל בסדר.עלות מעב 1.3כפול 

 12 אין הוצאות רכב, לא מר א. צורף:

 13 אין כלום, תאמין לי הם צריכים לקבל תעודות.  מר ע. זוהר:

 14 לא בטוח מר א. צורף:

 15 אני הייתי נותן להם תעודות לשני אלה.  מר ע. זוהר:

 16 הכל על חשבוני.  מר מ. צורף:

 17 , שבוע הבא.להם תעודה בבוקר, לא, מחר אני לא פה מחר אני מביא מר ע. זוהר:

 18 אני אציג שאילתא הפוכה מר י. מרקוביץ:

 19 לא, לא מר ע. זוהר:

 20 כמה כסף אני משקיע מכספי הפרטי פה ואני רוצה אותו חזרה.  מר י. מרקוביץ:

 21 אז יש לי שאלת המשך לזה. מר א. צורף:

 22 לא, נו, עזוב אותי נו, אתה חייב? מר ע. זוהר:

 23 תן לו י. מרקוביץ:מר 

 24 עומר, עומר עומר, מר מ. צורף:

 25 אם אתה חייב, לך על זה, נו  מר ע. זוהר:

 26עומר, עומר, תן לי מיקרופון רגע, לפני שהוא מתחיל, תן לי, אני גם  מר מ. צורף:

 27אשיר אבל אני רוצה לומר לאנשים המכובדים פה דבר אחד, זה 

 28 בושה להעלות דבר כזה
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 1 .מסכים אתך מר ע. זוהר:

 2שנה  40-אם אני אעשה חשבון במשך המהסיבה הפשוטה ביותר,  מר מ. צורף:

 3 כמה אני השקעתי בבניין הזה, את נשמתי, בכיבוי אש

 4 ואפילו לא בבניין הזה, בבניין ההוא.  מר ע. זוהר:

 5 בכל מקום אחר, כולם יודעים פה, הדלק עלי, הכל עלי.  מר מ. צורף:

 6 תי אני באמת אומר לך, אי מר ע. זוהר:

 7 מה אתם אומרים מר מ. צורף:

 8 לא, איתי, הוא מדבר זוהר: מר ע.

 9 מדבר מדם לבו.  מר צ. אבישר:

 10 הוא מדבר מדם לבו, באמת  מר ע. זוהר:

 11 זה ביזיון לבוא לבקש דבר כזה, ביזיון. מר מ. צורף:

 12 אל תתעצבן, איפה הדיפברה מר ע. זוהר:

 13 כן, בנוסף  מר מ. צורף:

 14 עצבנים אותו בלב.אתם עכשיו מ מר ע. זוהר:

 15 טוב תקשיב  מר מ. צורף:

 16 איפה הדפיברילטור?  מר ע. זוהר:

 17שיסתכלו בדיני העיריות, כתוב ראש העיר וסגניו, אנחנו תחת כותרת  מר מ. צורף:

 18 אחת, שילכו ו... 

 19 אני לא שאלתי  מר א. צורף:

 20 הוא לא שאל על זה. מר ע. זוהר:

 21 עזוב את זה. מר י. מרקוביץ:

 22 אני שואל על המשנים והשאלת המשך שלי  מר א. צורף:

 23 מה השאלה השניה?  מר ע. זוהר:

 24לפי מה מחליטים מי יקבל משרד ומי לא? למה יוסי מרקוביץ כן  מר א. צורף:

 25 ויוסי פדידה לא לצורך העניין?

 26 אני יותר נחמד, אני יותר נחמד.  מר י. מרקוביץ:

 27 אני אגיד לך  מר ע. זוהר:

 28שלכם, המון תר עבודה, אני צריך לחשוף את השקרים יש לי יו מר י. מרקוביץ:
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 1 עבודה.

 2אני חייב לשאול אותך שאלת המשך, מתי נהיית דובר של יוסי, כבר  מר ע. זוהר:

 3 פעם שניה, אני חייב להבין את הקשר הזה.

 4 אחלה יוסי פדידה.  מר צ. אבישר:

 5תם דרך אגב גם אני אומר אחלה, זה לא קשור, אבל ממתי נהיי מר ע. זוהר:

 6 דוברים שלו?

 7 מצוין. גם מנשה מר צ. אבישר:

 8 אני חייב להגיד לך, הלכתי לאכול עכשיו ולא נשאר כלום.  מר מ. צורף:

 9 ח', איתי, מדוע חדל עובד החברה לאוטומציה  מר ע. זוהר:

 10 לא נתת תשובה, למה זה כן וזה לא. מר א. צורף:

 11 אני אתן לך תשובה מר ע. זוהר:

 12 כאן לאבי? יש לו משרד מר א. צורף:

 13יודע אם יש לו משרד, אין לי מושג. אבי, יש לך משרד  לאבי, אני לא מר ע. זוהר:

 14 פה.

 15 משרדים.  8יש לי  מר א. רוטמן:

 16איתי, תקשיב, אני אגיד לך משהו בצורה ברורה, יוסי פדידה הוא  מר ע. זוהר:

 17 חבר קואליציה ואנחנו מחבקים אותו כחבר קואליציה.

 18 ואל עליו...אני לא ש מר א. צורף:

 19דה, אל תגיד לא שואל עליו, לא, לא, עכשיו אתה שאלת על פדי מר ע. זוהר:

 20 משחק בי, כי אמרת אני 

 21אני רק מזכיר שהחצופים האלה דרשו חדר בבניין העירייה.  מר י. מרקוביץ:

 22 החצופים האלה רצו חדר בבניין העירייה! 

 23 זה מה שהחוק מאפשר לנו...  מר א. צורף:

 24ה אותך, מה אתה אומר על , דביל ואדיוט עשגם לי החוק מאפשר ץ:מר י. מרקובי

 25 זה? 

 26 לא, אבל יוסי מר ע. זוהר:

 27 שאתה מטומטם. מר א. צורף:

 28 גם אבא שלך מטומטם... מר י. מרקוביץ:
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 1 עזוב את אבא שלו, עזוב את אבא שלו. מר מ. צורף:

 2ואני לא יודע,  מטומטם, בוא הנה, יכול להיות שאני אפילו אבא שלך מר י. מרקוביץ:

 3 טיפש! 

 4 וסי, יוסי, די חברים, לא במקום, די, איתי, למה? יוסי! יוסי! י מר ע. זוהר:

 5 אני רוצה להעלות הצעה לסדר לממן לו מתאם...  מר א. צורף:

 6 הצעה לסדר לאשפז אותך!  מר י. מרקוביץ:

 7 איתי!  מר ע. זוהר:

 8 בלילה... אתה מפגר לגמרי. סנצ'ו פנסה הולך...  מר י. מרקוביץ:

 9 אוציא אתכם!  יוסי, די, אני מר ע. זוהר:

 10 די, אכלת לנו את הראש. )מדברים ביחד, לא ברור(  מר א. רוטמן:

 11 סליחה אחותך אידיוט.  מר י. מרקוביץ:

 12 די, יוסי, די, איתי  מר ע. זוהר:

 13לא... אני יודע לקלל יותר טוב ממנו.  )מדברים ביחד, לא ברור( אולי  מר י. מרקוביץ:

 14 בהזדמנות.  שיתי אותך בהזדמנות, אולי עשיתי אותךע

 15 די, די, שאלה ח'.  מר ע. זוהר:

 16 

 17 ח.   מדוע חדל עובד החברה לאוטומציה, מר יוסי סטלקול, מלספק שירותי מחשוב      

 18 לעירייה?             

 19מדוע חדל עובד החברה לאוטומציה, מר יוסי סטלקול, מלספק  מר ע. זוהר:

 20את, זו יש לשאול את יוסי סטלקול את השאלה הזשירותי מחשוב. 

 21 שאלה אישית, אני לא יכול לתת תשובה עליה. שאלה ט' 

 22 מה זאת אומרת? החלפתם עובד עירייה  מר א. צורף:

 23 הוא לא היה עובד עירייה, הוא לא היה עובד עירייה. מר ע. זוהר:

 24 עובד החברה לאוטומציה. מר א. צורף:

 25אציע לך בד העירייה, אז מה, אז תשאל, אז אני הוא לא היה עו מר ע. זוהר:

 26שאלה, תתקשר ליו"ר אוטומציה, יש שם דירקטוריון ותבוא תשאל 

 27 אותם, מה אתה רוצה ממני?

 28 שאלת המשך שלי מר א. צורף:
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 1 זאת הייתה שאלת ההמשך, לא?  א. גנון: 'גב

 2לא היה אף מקבל החלטות בעירייה שהיה מעורב בהחלט להעביר  מר א. צורף:

 3 ותו לתפקיד אחר?א

 4 ך לשאול את יו"ר אוטומציה, או את יוסי סטלקול.אתה צרי מר ע. זוהר:

 5 אני שואל אם היה גורם בתוך העירייה מר א. צורף:

 6 לשאול את יו"ר אוטומציה מר ע. זוהר:

 7 הוא שואל... מר צ. אבישר:

 8 לא, ככל שידוע לי, ככל שידוע לי, לא. מר ע. זוהר:

 9 הכל.  יפה, זה מר י. מרקוביץ:

 10  ככל שידוע לי לא. מר ע. זוהר:

 11 

 12 ט.   מדוע אירועי הקיץ אינם מתוכננים מבעוד מועד לימי חמישי, כך שגם חיילים      

 13 תושבי העיר יוכלו להגיע אליהם?            

 14שאלה ט', מדוע אירועי הקיץ אינו מתוכננים מבעוד מועד לימי  מר ע. זוהר:

 15ר יוכלו להגיע אליהם. האירועים חמישי כך שגם חיילים תושבי העי

 16 נים על פי לו"ז של האומנים וגורמים נוספים. שאלה י' מתוכנ

 17אתה יכול לקבוע עם אומן מתי הוא יגיע ולהחליט שאם הוא לא יכול  מר א. צורף:

 18 להגיע בזמן שנוח לך אתה לא קובע איתו...

 19ים וגורמים אחזור על התשובה שלי, האירועים המתוכננים של אומנ מר ע. זוהר:

 20לפעמים זה לא הולך, זאת התשובה, אין נוספים, לפעמים זה הולך, 

 21 שאלות המשך.  4לי תשובה יותר טובה גם אם תשאל עוד 

 22 

 23 י.    מתי צפויות להסתיים העבודות על המובל בכניסה לנווה גנים?      

 24 שאלה י', מתי צפויות להסתיים העבודות על המובל בכניסה לנווה מר ע. זוהר:

 25 גנים, תשובה: בעוד כחודשיים.

 26 מתי יסתיימו... צורף:מר א. 

 27תשובה, בעוד כחודשיים, אני אתך, צריך לפנות לתאגיד המים, לא  מר ע. זוהר:

 28 יודע. 
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 1 תאגיד המים? מר א. צורף:

 2 כן, זה לא העירייה, העירייה לא מבצעת את זה. מר ע. זוהר:

 3 ... גם על תאגידים...  מר א. צורף:

 4 תם, אין לי תשובה על זה. אז אנחנו נפנה אליהם ביחד, נשאל או :מר ע. זוהר

 5 

 6 . תובא הצעה לסדר של חבר המועצה מר איתי צורף בנושא הפרדת מפלסים להולכי רגל5

 7 במעבר יששכר.      

 8 הצעות לסדר, תובא... הצעות של איתי צורף. מר ע. זוהר:

 9 אני מבקש להוריד את זה. מר א. רוטמן:

 10רף בנושא הפרדת ובא הצעה לסדר של חבר המועצה איתי צות מר ע. זוהר:

 11מפלסים, לא צריך לקרוא את זה, בבקשה, הוא ביקש להוריד, מה 

 12 עכשיו?  איתי

 13 להציג אותה, הוא צריך להציג  מר מ. צורף:

 14 ההורדה בגלל שזה מאוד חשוב הנושא הזה.  מר א. רוטמן:

 15 איתי צריך לדבר עכשיו, בבקשה איתי. א. גנון: 'גב

 16להקפיד על שם המשפחה, צורף, דבר  ראשית, אם אפשר רק עומר מר א. צורף:

 17 שני אני מוכן 

 18 מה אמרתי? מר ע. זוהר:

 19 צורף )במלעיל( מר א. צורף:

 20 איתי צורף )במלרע( ומנשה צורף )במלרע( או צורף )במלעיל(  מר ע. זוהר:

 21 מנשה צורף )מלעיל(  מר א. צורף:

 22, אני שם משפחה הולך? זה לא הולך ככה, בואואז איך אתם באותו  מר ע. זוהר:

 23 מבקש 

 24 בראש ובראשונה הוא צמוד אלי, אני לפניו, הוא לא לפני. מר מ. צורף:

 25 אז אתה רציני עכשיו כשאתה צוחק מותר לך. כן איתי.  מר ע. זוהר:

 26 תגיד לי מי לפני מי, הביצה או התרנגולת. מר מ. צורף:

 27ו של רוטמן ולהביא את זה לוועדת אני מוכן לקבל את הצעת מר א. צורף:

 28רה, רק אגיד כמה מלים לפני שאנחנו נסכים ביחד להעביר את תחבו
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 1זה לוועדת תחבורה. בבחירות האחרונות לא נבחרה סיעה דתית 

 2במועצת העיר, אנחנו הבטחנו שנהיה להם לפה וזה מה שנעשה, אני 

 3 אקריא את דברי נציגי הבית היהודי. 

 4 טוב, נו, אני אשתוק.דרך אגב,  מר ע. זוהר:

 5 דבר מר א. צורף:

 6דקות אמרת לא עושים פוליטיקה ועכשיו התחלת  10איך אתה לפני  מר ע. זוהר:

 7את העניין הזה. לא, זה בער בי, מצטער שאמרתי את זה, אתה 

 8 הצהרת פה לא עושים פוליטיקה, אני, שים לב

 9מקריא עכשיו  תשתה מים קרים, מה זה בער בך, אני אומר לך שאני מר א. צורף:

 10 ... של הבית היהודי.

 11 הוא אמר את זה בקריצה, אף פעם אל תאמין... א. רוטמן: מר

 12 מה זה הבית היהודי? אתה במפא"י, לא? מר מ. צורף:

 13 זה היה קריצה?  מר ע. זוהר:

 14 מה זה קשור לנושא?  מר י. מרקוביץ:

 15 עברת למפא"י, לגבאי.  מר מ. צורף:

 16 שור לנושא?ושא, הפוליטיקה לבית היהודי, מה זה קמה זה קשור לנ מר י. מרקוביץ:

 17אומרים נציגי הבית היהודי, מדברים על עליה לכותרות של סגירת  מר א. צורף:

 18מעבר הולכי הרגל במפגש הרכבת בין קריית מוצקין לקריית שמואל 

 19לאחר שנהג אופנוע תועד באופן חמור פורץ את מחסום הרכבת בזמן 

 20רות מקרים מסוכנים שמתרחשים כל שירד. מקרה זה מתווסף לעש

 21מפגש מעבר הרכבת. כאן מצוינת פעילותו של חבר המועצה יום ב

 22הוא העביר בישיבת המועצה הצעה  2014לשעבר נחום מזוז, ביוני 

 23לסדר לתיקון המתחם המסוכן, כל חברי המועצה שהשתתפו תמכו 

 24בהצעה שהועברה להמשך טיפול בוועדת התחבורה, מה שאומר שזה 

 25 דון בוועדת התחבורה.כבר נ

 26 נידון?זה  מר ע. זוהר:

 27 באיזה ועדת תחבורה אבל? מר מ. צורף:

 28 בראשותו.  מר א. צורף:
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 1 אה, בראשותו, זה לא חובה.  מר מ. צורף:

 2 בראשותו של מי? מר ע. זוהר:

 3 זה לא חובה, זה ועדת חרטא. )מדברים ביחד, לא ברור( מר מ. צורף:

 4ן ופעלו נוף אבישי כהן... יפה נוף תמכו ברעיו... מנכ"ל חברת יפה  מר א. צורף:

 5לקידומו, הביאו מהנדס תחבורה מהטכניון שערך בדיקות ומצא 

 6פתרון בטיחותי בהקמת מעבר עילי להולכי רגל ברחוב אלוני נוח על 

 7 מנת לדלל את כמות התלמידים שעוברים בישיבת פרחי אהרון.

 8 תודה, לא סיימת?  מר ע. זוהר:

 9חבורה לשעבר ודה לך. משתי פגישות מקריות עם שר התלא, ת מר א. צורף:

 10ישראל כץ תשובתו הייתה שהוא לא מכיר את הנושא, זה הועבר על 

 11ידי מר מזוז דרך לשכת השר לעוזריו. ראש העיר חיים צורי מכיר את 

 12הנושא מקרוב, מהנדס העיר רוני טובי... לא תחת באחריותה של 

 13של רכבת ישראל. כנראה העירייה מכיוון ששטח המעבר באחריותה 

 14ש זמן לבירוקרטיה בזמן שאנשים מסכנים את שלמהנדס העיר י

 15חייהם. בשורה התחתונה הולכי רגל רבים, ביניהם חיילים, נוער 

 16ותלמידים הממהרים לבתי ספר עוברים במחסום תוך סיכון ממשי 

 17לחייהם למרות צלצול הפעמונים, רמזור אדום ומחסום מורד למטה. 

 18י שקלים ה רכבת ישראל את תחנת מוצקין במיליונלאחרונה שיפצ

 19 אך התעלמה מטיפול שורשי... 

 20רגע, איתי, שניה רגע, לא, לא, אני חייב להגיד לך משהו, אתה פה,  מר ע. זוהר:

 21אתה עושה פה שוד לאור יום, אמר חבר המועצה המכובד אבי רוטמן 

 22אני מבקש להוריד ולהעביר לוועדת התחבורה, רגע, אמרת אני 

 23מלים פתחת בנאום  סכים, אבל יש לי כמה מלים, מאותם כמהמ

 24בחירות כאילו הבחירות באוקטובר הקרוב. תגיד לי ,מה יש לכם 

 25 אתם? אתם משועממים? 

 26 פייסבוק יש להם בראש, זה מה שהם יודעים, פייסבוק.   מר י. מרקוביץ:

 27 תענו עניינית.  מר צ. אבישר:

 28 להעביר את זה לתחבורה.אני עניינית אבל החלטנו  מר ע. זוהר:
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 1 ש לי זכות דיבור, אני רוצה לנצל אותה.י מר א. צורף:

 2 אבל ניצלת אותה. מר ע. זוהר:

 3עוד לא סיימתי ,עוד שני משפטים, אני צריך להתנצל על זה שאני  מר א. צורף:

 4 מנצל את הזכות שלי לדבר? אני לא מבין, מה יש לך?

 5 נו, אז תדבר. מר ע. זוהר:

 6 פייסבוק? עומר, מה לעשות בפייסבוק, מה יהיה ב מר י. מרקוביץ:

 7 נו, דבר דבר, דבר. מר ע. זוהר:

 8 ... להתנהג כמוהו בדיוק.  מר א. צורף:

 9 נו, דבר, לא, כי אתה לא מפסיק לדבר.  מר ע. זוהר:

 10 דקות, מותר לי לדבר. 5כי יש לי  מר א. צורף:

 11 סליחה, דבר מר ע. זוהר:

 12 רם, תן לדבר.מביא דברים בשם אומ מר א. צורף:

 13 צודק, דבר. מר ע. זוהר:

 14לאחרונה שיפצה רכבת ישראל את תחנת מוצקין במיליוני שקלים  מר א. צורף:

 15אך התעלמה מטיפול שורשי במלכודת המוות הסמוכה. רכבת 

 16)ישראל( הנחתה את נהגי הקטרים לצפור בחוזקה בהתקרבם למפגש 

 17 הרכבת על מנת להזהיר את העוברים והשבים. 

 18 ?מאיפה אתה יודע את כל המידע הזה והר:מר ע. ז

 19 כנראה שרק במדינת ישראל ...  מר א. צורף:

 20 זה איך קוראים לו, זה מזוז, מזוז, הגאון מוילנה.  מר מ. צורף:

 21אנחנו מבקשים להעביר לוועדת תחבורה, ושם הצעתנו היא שלפני  מר א. צורף:

 22עבר שסוגרים את המעבר הז,ה קודם כל תפעלו שלא יסגרו את המ

 23על המעברה לקריית שמואל הזה כל כך מהר כי הוא יקשה מאוד 

 24 שהוא מעבר חשוב. 

 25אבל לפני רגע אמרת אני מעביר לוועדת תחבורה ושם ההצעה, תעלה  מר ע. זוהר:

 26 אותה שם.

 27אפשר לסיים? לפני שמעבירים לוועדת התחבורה וזהו, בזה נגמור  מר א. צורף:

 28 אני אומר
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 1 ור, חשבתי שסיימת. אה, אמרת לגמ מר ע. זוהר:

 2 שניות. 2יש לו  לא, א. גנון: 'גב

 3אנחנו חושבים ליצור שם מעבר בין אם זה יהיה עילי ובין אם לשפץ  מר א. צורף:

 4את המעבר בצורה כזאת שתאפשר מעבר להולכי רגל אבל עד 

 5 שיימצא פתרון לא צריך לסגור כל כך מהר את המעבר 

 6ר. מה זאת אומרת? אין, שמעת מה שהבן אם זה מסוכן צריך לסגו מר י. מרקוביץ:

 7 אדם אומר? 

 8 ... אני באמת חייב להגיד מר ע. זוהר:

 9 אם זה מסוכן צריך לסגור עכשיו!  מר י. מרקוביץ:

 10 יוסי, אני חייב להגיד מר ע. זוהר:

 11 לוגיקה!  מר י. מרקוביץ:

 12 למה אתה צועק?  מר צ. אבישר:

 13 ראש בטטה לא עובד!  מר י. מרקוביץ:

 14חייב להגיד לך משהו, איתי, יוסי, אל תצעק, אל תצעק, א', אני  ר:מר ע. זוה

 15באמת, אני, כשאנחנו אומרים ועדה בעיני לפחות זה להביא אנשי 

 16מקצוע. אני לא יודע כמה אתה מוסמך לתחבורה, כמה הוא מוסמך 

 17לתחבורה, גם אני מוסמך לתחבורה, אני לא יודע מי מוסמך, מתי 

 18ת חיים, כל אחד לוקח כאילו שעכשיו לסגור, מתי לפתוח, מתי סכנ

 19 א גמר הנדסת תחבורה באוקספורד, תן לי לסיים, לא הפרעתי לך.הו

 20 פעמים. 10הפרעת לי  מר א. צורף:

 21 לא הפרעתי, תן לי לסיים ואז תפריע. מר ע. זוהר:

 22 אתה לא מפריע, אתה מנהל את הישיבה.  מר י. מרקוביץ:

 23 אני מציע, אני מציע  מר מ. צורף:

 24י רוצה לסיים את הנושא הזה. מה יוסי, באמת, תנו לי לסיים ,אנ זוהר: מר ע.

 25שאני אומר זה שאני באמת חושב שוועדה, שמועצה רצינית מחליטה 

 26להעביר את זה לוועדת תחבורה, שמה תקיימו דיון ענייני, שיבוא גם 

 27מהנדס העיר, יבואו אנשי משרד התחבורה, יפה נוף, אנשי הרכבת, 

 28של  ו חזרה כל דבר, אתה כבר מביא את הסוףתעשו דיון, תביא
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 1 ההחלטה.

 2אין שום בעיה, מועצה רצינית גם מכסת את ועדותיה והוועדות  מר א. צורף:

 3 מתכנסות.

 4 לא המועצה, יושב ראש הוועדה. ד ב. מלכה:"עו

 5 יושב ראש ועדת התחבורה. מר ע. זוהר:

 6 ..אין יושבי ראש לוועדות עדיין, לא התכנסו פעם . מר א. צורף:

 7 יש, למה אין? מר ע. זוהר:

 8 אבל מה זה ועדת תחבורה? באמת חבר'ה  ורף:מר מ. צ

 9תרשמי, אנחנו נבקש מיו"ר ועדת התחבורה לכנס בנושא הזה,  מר ע. זוהר:

 10 הלאה. 

 11 שהוא מדבר זה לא לוועדת תחבורה.  עומר, זה מה מר מ. צורף:

 12 מנשה, מנשה ד ב. מלכה:"עו

 13 הצעה לסדר. מר ע. זוהר:

 14 בר. רגע, רגע, הבן אדם רוצה לד מרקוביץ: מר י.

 15 הוא דיבר כבר. ד ב. מלכה:"עו

 16 דיבר, מה א. גנון: 'גב

 17 כבר דיבר, להעביר את זה לוועדת תחבורה. ד ב. מלכה:"עו

 18 סיכמנו שזה עובר לוועדת תחבורה. א. גנון: 'גב

 19 זהו, נו, יוסי  ד ב. מלכה:"עו

 20גם לנו יש פייסבוק, גם אני רוצה לא, שינמק גם למה, מה קרה?  מר י. מרקוביץ:

 21ייסבוק, מה לעשות? מה קרה? עשינו סרט פייסבוק, אכלנו לפספ

 22אותה בריבוע, סרט אחד ,כל חודש שלם הלך, מה לעשות? גם אנחנו 

 23 יודעים לעשות את זה. פייסבוק.

 24חבר'ה, כל העסק הזה באמת באמת חשוב ולא הפוליטיקה הזולה  מר א. רוטמן:

 25העסק יר את זה לוועדת תחבורה ושם לנהל את הזאתי, צריך להעב

 26 הזה.

 27 מקובל  מר ע. זוהר:

 28 אני חושב שאם זה מסוכן צריך לסגור את זה עכשיו!  מר י. מרקוביץ:
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 1 מי בעד? מי בעד? מר ע. זוהר:

 2 לאלתר, לא מיד, לאלתר.  מר מ. צורף:

 3 לוועדת תחבורה, בבקשה.  א. גנון: 'גב

 4 ת תחבורה. מי בעד להעביר לוועד מר ע. זוהר:

 5 עדה אתה כחבר ו ד ב. מלכה:"עו

 6 מי בעד? מר ע. זוהר:

 7 יכול לדרוש ד ב. מלכה:"עו

 8 להצביע!  מר מ. צורף:

 9 מנשה א. גנון: 'גב

 10 מה?!  מר מ. צורף:

 11 תצביע.  :דוברת

 12 עוד פעם להצביע?  מר מ. צורף:

 13 

 14 . תובא הצעה לסדר של חבר המועצה מר איתי צורף בנושא הסדרי תנועה בצומת 6

 15 הרחובות רוקח וההגנה.      

 16 תובא הצעתו  והר:מר ע. ז

 17 לסדר של חבר המועצה מר איתי צורף  א. גנון: 'גב

 18 בנושא הסדרי תנועה בצומת הרחובות רוקח וההגנה. מרינה בבקשה.  מר ע. זוהר:

 19להוריד מסדר היום, שוב פעם אותו דבר, העסק הזה צריך לעבור  מר א. רוטמן:

 20 יש אנשים מקצועיים ולשבת כולנו לדון לוועדת התחבורה ושם

 21 בנושא הזה.

 22 הצבענו כבר בעד. א. גנון: 'גב

 23 לא, בשני גם? גם בהצעה השניה? ד ב. מלכה:"עו

 24לא, ההצעה השניה, אתם יודעים מה? לא נקיים דיון, נשאל שאלה  מר א. צורף:

 25 כזאת

 26 אתם אפילו בעצמכם מתבלבלים. מר א. רוטמן:

 27שם שיוקם נדס העיר. לפני שנתיים נאמר לתושבים זה הגיע למה מר א. צורף:

 28 מעגל תנועה בקרוב, מה קורה 
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 1 שזה עבר לאישור  א. גנון: 'גב

 2אבל אתה יודע, אני חייב עוד פעם להגיב, סליחה שאני עוצר את  מר ע. זוהר:

 3הזה, מהנדס העיר לא פה, גם הוא בחופשה, נראה לי שלא נכון, דרך 

 4או טועה, אין לי מושג אפילו, אני לא אגב, יכול להיות שאתה צודק, 

 5חושב שאפשר לדון במשהו אם עבר למהנדס העיר, אם הוא ענה או 

 6לא ענה, דרך אגב, יכול להיות שעבר אליו, אני אלך לשיטתך, יכול 

 7להיות שעבר והוא שלח את זה למשרד התחבורה ומחכה עכשיו 

 8שות לאישור, אני לא יודע, אתה יודע, אני לא יודע, אני מה לע

 9, אז מה לעשות, נחכה למהנדס החוכמה לא ניתנה לי, ניתנה רק לך

 10העיר או לוועדת תחבורה ותדונו שם, ואם מהנדס העיר יביא לך 

 11 תשובות לא טובות אז תבוא לפה. 

 12 אז למה להסיר?  מר צ. אבישר:

 13 לא להסיר, להעביר את זה לוועדת תחבורה, זה ההחלטה.  מר ע. זוהר:

 14 יר, להסיר, זה בדיוק העניין. להס מר י. מרקוביץ:

 15 אתם לא מתואמים.  אבישר:מר צ. 

 16 הוא אמר להסיר ולהעביר ...  מר ע. זוהר:

 17להסיר את זה מדיון כאן ולהעביר לוועדה )מדברים ביחד, לא ברור(  מר י. מרקוביץ:

 18 שתי מלים בעברית. )מדברים ביחד, לא ברור( 

 19 הוא משחק את המשחק כאילו  מר א. רוטמן:

 20ה בלחץ? למה להסיר? לאשר רוטמן, אתה בלחץ? רוטמן, את . אבישר:מר צ

 21 ולהעביר.

 22 מה לאשר אבל? מר ע. זוהר:

 23 לאשר מר צ. אבישר:

 24 מה לאשר?  אבל אתה לא יכול, לא, ציקי, שניה, תנו לי שתי דקות מר ע. זוהר:

 25 אנטי, רק אנטי מר צ. אבישר:

 26יודעים לקרוא ואתה גם יודע לא, ציקי, שניה, אתה לא יכול, שנינו  מר ע. זוהר:

 27 שאני לא יודע.  לכתוב, מה

 28 בקושי מר י. מרקוביץ:
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 1 אתם לא מסכימים על כלום. מר צ. אבישר:

 2לא, הוא יודע לכתוב. העירייה תנהיג הסדרי תנועה חדשים, זו  מר ע. זוהר:

 3ההחלטה, אני יכול לאשר ולהסביר? נו באמת, לאשר זה אומר אני 

 4, אם אישרתי לך את ההחלטה לא צריך לא צריך להעביר דרך אגב

 5 עביר. נו, אתם לא רציניים, עזבו את זה. לה

 6 הוא לא מבין, מה אתה מדבר. מר י. מרקוביץ:

 7 הוא מבין. מר ע. זוהר:

 8 לא מבין. מר י. מרקוביץ:

 9 מישהו יודע פה  מר מ. צורף:

 10 תן לי לנהל את הישיבה. מר ע. זוהר:

 11שנים  7נות סובה? זה משרד התחבורה, מישהו יודע פה מה זה לב מר מ. צורף:

 12 קח...  מי אישר? סבתאל

 13 יאללה, אפשר לסגור את זה? ע:"מר ח. צורי, רה

 14 לא, אבל זה שאמרו להם... לא, מרינה, אני לא יודע מה זה אישור. מר ע. זוהר:

 15 אני ראיתי את המכתב שאושר מ. רחימוב: 'גב

 16 אז אני אומר  מר ע. זוהר:

 17 שנתיים.לפני  מ. רחימוב: 'גב

 18ול להיות שוועדת התחבורה, לא יודע, יכול להיות אז אני אומר שיכ מר ע. זוהר:

 19שאמרה שבאופן עקרוני מאשרת, עוד פעם, אני באמת נותן מצב 

 20 היפותטי, אני מראש אומר לא יודע

 21 עומר, אתם עושים צחוק מר מ. צורף:

 22 אבל אני מסביר.  מר ע. זוהר:

 23 עדת תחבורה.מה אתה מסביר להם ו מר מ. צורף:

 24 .תן לו לדבר מר צ. אבישר:

 25 איזה ועדת תחבורה? אתה יודע מה זה להקים סובה? מר מ. צורף:

 26 אבל זה מה שרציתי להגיד. אתה שמעת מה אני אומר?  מר ע. זוהר:

 27 תשאלו את הגזברית מר מ. צורף:

 28 בוא הנה, אנשים באו היום בהלם. מר ע. זוהר:
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 1 אבל די מר י. מרקוביץ:

 2 די :מר ע. זוהר

 3 שש בערב פה, על מה? על השטויות שלך? באמת די! אנחנו משעה  מר י. מרקוביץ:

 4 עכשיו זה השטויות שלי?  מר ע. זוהר:

 5 כן, כן מר י. מרקוביץ:

 6 אתה תתנצל. מר ע. זוהר:

 7 אחר כך מר י. מרקוביץ:

 8 טוב, חברים, הלאה מר ע. זוהר:

  9 

 10 ₪.  2,000,000חדש מול ישן בסך  1241. אישור ביטול ת.ב.ר מס' 7

 11 ד השיכון. מקורות מימון: משר     

 12 חדש מול  1241אישור ת.ב.ר מס'  מר ע. זוהר:

 13 ... לא רוצה להצביע מר א. צורף:

 14 מעבירים לוועדת תחבורה, כולם היו בעד. מר ע. זוהר:

 15 אמרתם שזה בעד.  א. גנון: 'גב

 16 כולם היו בעד, מה אתה רוצה?  מר ע. זוהר:

 17 ן, ראית?רוטמ מר י. מרקוביץ:

 18 כל הכבוד. מר א. רוטמן:

 19מיליון,  2חדש מול ישן בסך  1241, אישור ביטול ת.ב.ר מס' 7סעיף  ע. זוהר:מר 

 20 מקורות מימון משרד השיכון.

 21 פתח הצבעה. מר י. מרקוביץ:

 22 פתח הצבעה. א. גנון: 'גב

 23 מה זה חדש מול ישן? מר צ. אבישר:

 24 תסבירי להם. מ. רחימוב: 'גב

 25. קחי את הרמקול , תסבירי להם את הסעיף הזה, סעיף שבעמירי מר ע. זוהר:

 26 מירי, שי, תפעיל לה 

 27שעות, בסוף לא יכולה לדבר, אין לה מיקרופון. תן לה  3ישבה פה  ע:"מר ח. צורי, רה

 28 מיקרופון נו
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 1 יש לה. שי:

 2 אין לה.  ע:"מר ח. צורי, רה

 3 יש לה, עכשיו יש . מר ע. זוהר:

 4 מעבירים חדש מול ישן ובעצם  )לא ברור( אנחנו נ. רואש: 'גב

 5 אה, הבנתי  והר:מר ע. ז

 6זו הרשאה שהיא כללית ואנחנו צריכים, משרד השיכון נותן אותה  נ. רואש: 'גב

 7ומאוחר יותר אנחנו צריכים לנפק את זה לפרויקטים מסוימים. אם 

 8 2, זה מרכיב את אותם 425-, ו575תסתכלו פנימה, יש לנו מיליון, 

 9חנו ירים להרשאה הכללית לאותם תב"רים שאנמיליון שאנחנו מעב

 10מייעדים, וזה הפירוט של התב"רים המיועדים. שלושת הסעיפים 

 11מיליון עוברים לתב"רים  2-ואחרי זה ה 9-ו 8, 7הנוספים אחרי זה, 

 12 האלה ממול. 

 13 מי בעד?  הלאה מר ע. זוהר:

  14 

 15 ₪  20,992,687ך בינוי בי"ס חדש בשכונת כורדני מס 1125. אישור הגדלת ת.ב.ר מס' 8

 16 ₪.  21,992,687לסך     

 17 ₪(. 1,000,000)סה"כ הגדלה:      

 18 אושר  תיקון לאישור  מקורות מימון:     

 19  ₪   2,546,881  ₪  2,546,881  מפעל הפיס     

 20 ₪  11,945,806  ₪  11,945,806  משרד החינוך     

 21 ₪  3,000,000  ₪  4,000,000  משרד השיכון     

 22 ₪  3,000,000  ₪  3,000,000  פיתוח כלליקרן ל    

 23 ₪  500,000   ₪ 500,000  מלוות     

     21,992,687  ₪  20,992,687  ₪ 24 

 25, בינוי בי"ס חדש בשכ' 1125, אישור הגדלת תב"ר מס' 8סעיף  מר ע. זוהר:

 26, סך הכל ... מה אתם 21,992,687לסך  20,992,687כורדאני מסך 

 27 מפריעים לי עכשיו?

 28 איזה בי"ס? אבישר:מר צ. 
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 1 חדש. בי"ס א. גנון: 'גב

 2סך הכל הגדלה מיליון שקל. מקורות המימון אתם רואים פה, מה   מר ע. זוהר:

 3 שמשתנה כרגע זה משרד החינוך, מי בעד?

 4 מה קרה שמה שזה גדל במיליון? מר צ. אבישר:

 5הסברתי לך, שני מיליון שהקצה אותם משרד השיכון זו הרשאה  נ. רואש: 'גב

 6 לית ואז אנחנו צריכים לייעד את זה. כל

 7 אתה מנייד, הבנתי. מר צ. אבישר:

 8 מי בעד? מר ע. זוהר:

 9 שי מר י. מרקוביץ:

 10 רגע, רגע, רגע שי:

 11 מי בעד? שי מר ע. זוהר:

 12 ... אתה רגע, רגע, אבו רגע, יאללה!  מר מ. צורף:

 13 )לא ברור( נ. רואש: 'גב

 14 מי בעד?  מר ע. זוהר:

 15 

 16 לסך ₪  1,531,422'אק מסך בניית גן ילדים ברח' קורצ 1221ר מס' . אישור הגדלת ת.ב.9

   2,106,442 . ₪ 17 

 18 ₪( . 575,000)סה"כ הגדלה:     

 19 אושר  תיקון לאישור  מקורות מימון:     

 20 ₪  1,541,422  ₪  1,531,422  משרד החינוך     

 21 --------  ₪  575,000  משרד השיכון       

  2,106,422  ₪  1,531,422  ₪ 22 

 23, בניית גן ילדים ברחוב 1221ת תב"ר מס' , אישור הגדל9סעיף  מר ע. זוהר:

 24אלף שקל. משרד  575, סך הכל 2.1-ל 1.5-קורצ'אק, אותו דבר, מ

 25 החינוך ומשרד השיכון נותן לנו את ההגדלה. מי בעד?

 26 אי אפשר להצביע. מר א. צורף:

 27 למה, הנה אפשר.  מר ע. זוהר:

 28 
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 1 ₪  425,000 בניית גן ילדים ברחוב החשמונאים בסך . אישור פתיחת ת.ב.ר10

 2 מקורות מימון: משרד השיכון.      

 3, אישור פתיחת תב"ר, פניית גן ילדים ברחוב החשמונאים 10סעיף  מר ע. זוהר:

 4 אלף שקל, מקורות מימון משרד השיכון, מי בעד? 425בסך 

 5 איפה בחשמונאים? מר צ. אבישר:

 6 פר.לא זוכר את המס מר ע. זוהר:

 7 ליד מה? מר צ. אבישר:

 8 יש שם מקום? מוב:מ. רחי 'גב

 9 כן מר ע. זוהר:

 10 ? 33-ב מר צ. אבישר:

 11 תכף נברר. א. גנון: 'גב

 12 נשאל את אייל בצורה מדויקת.  מר ע. זוהר:

 13 אפשר לבצע הצבעה בינתיים? א. גנון: 'גב

 14 כן מר ע. זוהר:

 15 

 16 גוסט וספטמבר, בהתאם. הצעת החלטה ליציאה לפגרה של מועצת העיר בחודשים או11

 17 ספת השנייה. לתו 5לתקנה     

 18, הצעת החלטה ליציאה לפגרה של מועצת העיר בחודשים 11סעיף  מר ע. זוהר:

 19 לתוספת השנייה, מי בעד? 5אוגוסט וספטמבר בהתאם לתקנה 

 20 רגע, שניה מר צ. אבישר:

 21 אם אתם רוצים להסביר מה זה.  מר א. צורף:

 22אתה יכול  התקנות בעל פה, אני צריך להסביר לך? אתה יודע את כל מר ע. זוהר:

 23 להסביר לי.

 24 חופש, חופש, רוצים לנשום אויר קצת. מה?  מר מ. צורף:

 F . 25תעשה קונטרול  ד ב. מלכה:"עו

 26לתוספת השניה... מועדי ישיבות מן המניין.  5אני קורא את סעיף  מר א. צורף:

 27יר יכול בעיקרון להבנתי אין צורך להחליט בזה בכלל, ראש הע

 28א מזמן ישיבה, אבל או.קי. אני להחליט שפשוט חודשיים בשנה ל
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 1 מקבל את זה שהערכתם את הפורום הזה והבאתם לאישור

 2 כשאנחנו מעריכים אתה לא מעריך, כשאנחנו... מר ע. זוהר:

 3אני מעריך את זה, אבל רק למען הסר ספק, אחד להבנתי, לפי  מר א. צורף:

 4א מתיייחס לישיבות שלא מן קריאה סבירה של הפקודה זה ל

 5 המניין.

 6לא נכון, אתה טועה בפרשנות הסעיף. כתוב "רשאית להחליט" היא  ד ב. מלכה:"עו

 7 יכולה להחליט מועצת העיר לא לקיים 

 8 ישיבות מן המניין מר א. צורף:

 9 הוא עונה לך על החלק הראשון. מר ע. זוהר:

 10 על החלק הראשון שלא צריך...  ד ב. מלכה:"עו

 11 ו.כיבדנו אתכם למרות, הכריחו אותנ והר:מר ע. ז

 12 המועצה צריכה להחליט.  ד ב. מלכה:"עו

 13 אני מעריך אתכם  מר א. צורף:

 14 ולגבי החלק השני מר צ. אבישר:

 15 לגבי החלק השני, גם לגבי ישיבות שלא מן המניין וגם ועדות, מר א. צורף:

 16ניין להבנתי מדובר בישיבות מן המניין, לא נוגע לישיבות שלא מן המ

 17שכוננה המועצה. שנדע על מה ולישיבות שלא מתכנסות חלקן מאז 

 18אנחנו מצביעים, אנחנו לא מצביעים על ישיבות שלא מן המניין ולא 

 19 . 5על ועדות כי לא על זה מדבר סעיף 

 20 מדבר באופן כללי על  5סעיף  ד ב. מלכה:"עו

 21 ישיבות מן המניין.  מר א. צורף:

 22 זה לא תופס לגבינו.הברמן אמר לנו ש מר צ. אבישר:

 23 ?מי ד ב. מלכה:"עו

 24 הברמן מר צ. אבישר:

 25 מי זה הברמן? ד ב. מלכה:"עו

 26 הבן של הברמן, של איתן הברמן. מר צ. אבישר:

 27 הוברמן קראו לו, לא הברמן. ד ב. מלכה:"עו

 28 לא, הברמן. מר צ. אבישר:
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 1 גם הממונה על המחוז נתן ... מר א. צורף:

 2 והוא אמר...היה בליכוד פעם  מר צ. אבישר:

 3 בליכוד אז הוא יכול לדבר הכל, אם היה בליכוד... הוא כבר לא  מר מ. צורף:

 4אתה יודע כמה שופטים אמרו דברים ונהפכו להם דברים במחוזי  ד ב. מלכה:"עו

 5ונהפכו להם דברים בעליון, כל אחד והפרשנות שלו. רגע, איתי, אתה 

 6 שאלת אותי, תן לי להסביר.

 7 תילא סיימ מר א. צורף:

 8 בבקשה, שאלת אותי.  ד ב. מלכה:"עו

 9 גם הממונה על המחוז תומך בפרשנות הזאת. מר א. צורף:

 10 אני לא יודע. ד ב. מלכה:"עו

 11 מה לא יודע, אני מכיר את הבישול הזה. מר א. צורף:

 12 איזה בישול עכשיו? מר א. רוטמן:

 13 איזה בישול? ד ב. מלכה:"עו

 14את המלה בישול, באמת, אני עכשיו אני מבקש למחוק מהפרוטוקול  מר ע. זוהר:

 15 י.רצינ

 16 זה טיגון, זה לא בישול.  מר צ. אבישר:

 17אף אחד פה לא בישל ולא בושלה ולא בושל וגם אין מאכל, אני אומר  מר ע. זוהר:

 18 עוד פעם, הדברים נורא ברורים 

 19 שלא מן המניין מר א. צורף:

 20 אנחנו שוב מבזבזים את הזמן.  מר ע. זוהר:

 21  הכל.  זה מר א. צורף:

 22 , נתן לך תשובהאומר לך היועמ"ש מר ע. זוהר:

 23 לא נתן תשובה, התחמק. מר א. צורף:

 24 לא התחמק בכלל, שמעתי את התשובה שלו. מר ע. זוהר:

 25 חודשים." 2-"אך רשאית להחליט שלא לקיימה ב ד ב. מלכה:"עו

 26 "לקיימה" זה לישיבה שמן המניין. מר א. צורף:

 27 יות. בסדר, יכול לה ד ב. מלכה:"עו

 28 עם.אז אני אומר עוד פ מר ע. זוהר:
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 1 אם אתה רוצה להתנגד אז תתנגד.  ד ב. מלכה:"עו

 2 אני אומר משהו אחר, כרגע מר ע. זוהר:

 3 כרגע אנחנו, מועצת העיר ד ב. מלכה:"עו

 4 כרגע, תקשיב טוב  מר ע. זוהר:

 5 יוצאת לפגרה ולא תקיים את הישיבות בחודשיים. ד ב. מלכה:"עו

 6 זה ישיבות?אי מר א. צורף:

 7 בות. את כל הישי ד ב. מלכה:"עו

 8 כל הישיבות. מר א. צורף:

 9 עכשיו לגבי, כל הישיבות, עכשיו לגבי  מר ע. זוהר:

 10 גם לא מן המניין? מר א. צורף:

 11 גם, כל הישיבות. מר ע. זוהר:

 12 אנחנו מצביעים נגד.  מר א. צורף:

 13 אנחנו מצביעים נגד. מר צ. אבישר:

 14נדון בה  משהו, פרשנות אחרת,עניין מישהו יביא אם לצורך ה מר ע. זוהר:

 15 לכשנדון בה. 

 16 כשנחזור מהחופשה. אפשר?  מר י. מרקוביץ:

 17 ועדות אני מתכוון לכנס בחודשיים הקרובים. מר ע. זוהר:

 18 אני יכול לדבר? אני רוצה...  מר י. מרקוביץ:

 19 ים, חודש תגיד לי, אין לך מה לעשות? חודשיים תנוח, יש לך חודש חג מר מ. צורף:

 20 זה. 

 21 כדי לעבוד ולא כדי... אני באתי מר א. צורף:

 22 אה... ה' אלוקינו, ה' אחד. מר מ. צורף:

 23 למה אני לא מקבל? מר י. מרקוביץ:

 24 שי, תפתח ליוסי בבקשה. מר ע. זוהר:

 25 רחמנא לצלן.  מר מ. צורף:

 26 בבקשה יוסי, תדבר. א. גנון: 'גב

 27הדבר הזה כל שנה, שום דבר לא בוער  אני חייב לציין שעושים את מר י. מרקוביץ:

 28יולי אוגוסט, אפשר ... בספטמבר אין שום בעיה. אם מישהו ב
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 1מתעקש אני מציע פה לחבריי להצביע בעד ולך בנצי, ידידי וגילי, 

 2להתמודד עם זה משפטית אין שום בעיה. בנושא הזה נקבל 

 3 החלטה... 

 4 למה אתה הולך אליהם, תעזוב אותם בשקט.  מר מ. צורף:

 5 חברים, מי בעד. מר ע. זוהר:

 6 אנחנו בעד, תפתח לנו. ורף:מר מ. צ

 7 נא לפתוח. מר ע. זוהר:

 8 יאללה, אני מתחייב לכנס את הוועדות שלי.  מר מ. צורף:

 9 

 10 . 2019שנת  1. אישור דו"ח כספי לרבעון 12

 11. רואה החשבון המהולל 2019שנת  1, אישור דוח כספי לרבעון 12 מר ע. זוהר:

 12 אותך.שעות, אני אומר לך, אני מעריץ  3שקט זיצר שישב ב

 13 33הרכוש השוטף  31/3/2919-ערב טוב לכולם... הדוח הכספי ל זיצר: רו"ח י.

 14קרן עבודות פיתוח והקרנות  96, מתוכן 121.6ההשקעות ₪, מיליון 

 15. זה יופיע גם אחר כך... הגירעון בתקציב הרגיל היה 25.2המבוצעות 

 16ם והגירעונות הסופיי 16.8ן, נשארנו עם , הרבעון הסתיים באיזו16.8

 17. מבחינת התחייבויות, 31/12/18-ללא שינוי ממה שהיה ב 1.7בתב"ר 

 18מיליון  9אין התחייבויות שוטפות למערכת הבנקאית. מוסדות שכר, 

 19שזה בעיקר בגין המשכורת האחרונה, אני מזכיר לכם, ₪ 

 20, 38ים ההתחייבויות של השכר שדווח על בסיס מצטבר. ספקים וזכא

 21 51.7הכל ההתחייבויות השוטפות  , סך4.7פקדונות והכנסות מראש 

 22, 32.5בעיגול למעלה. הקרנות הבלתי מתוקצבות  51.8או 

 23, ראינו אותן גם ב)לא ברור( ומבחינת התקציב 25.2המתוקצבות 

 24, 33.6, הגירעונות הזמניים 97.4הבלתי רגיל עודפי המימון הזמניים 

 25בעמוד הבא יש לנו את הנתונים שאינם . 173.4-וסך הכל אנחנו ב

 26לק מהדוח הכספי אבל זה מידע נוסף שניתן, והחייבים בגין אגרות ח

 ₪27 מיליון  32.5-ה₪. מיליון  73-והיטלים ועומס המלוות שמסתכם ב

 28, שאר 15.2שראיתם למעלה מורכבים בעיקר מהיטל השבחה 
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 1מבחינת הביצוע, הטור האמצעי בדוח ₪. מיליון  17הקרנות 

 2 9כולל ₪ מיליון  70 תקציב הרגיל, סך הכל הביצוע שלנו היהשב

 3כולל ₪ מיליון  70תן לי לסיים. סך הכל ההכנסות היו ₪... מיליון 

 ₪4. מיליון  9ההנחות בארנונה שנרשמות גם בהכנסה וגם בהוצאה 

 5, מתוכן הארנונה 40.5. ההכנסות העצמיות 60.9פילוג ההכנסות היו 

 6נוך והעצמיות האחרות, עצמיות הרווחה העצמיות לחי₪. מיליון  24

 7סך ₪. מיליון  20-. הכנסות הממשלה היו כ40-היו הסכום המשלים ל

 8לפני ההנחות. מבחינת הביצוע, ₪ מיליון  61כל ההכנסות שלנו היו 

 9הביצוע שלנו היה דומה, ולכן גם סיימנו באיזון. הקטע הכללי של 

 10זה השכר הכללי,  12.1, מתוכן 26.5השכר הכללי והפעולות הכלליות 

 11, מתוכן 22.6לליות, הפעילות בחינוך הייתה זה הפעולות הכ 14.4

 12 8.5שזה השכר וברווחה הפעילות הייתה  8.2זה הפעולות של  14.4

 13והוצאות  3.1מה שאנחנו יכולים לראות בפירוט המלוות ₪. מיליון 

 14זאת הפעילות בתקציב הרגיל. ₪, אלף  200-המימון שלנו יהיו כ

 15ים לראות, אפשר פעילות בתקציב הבלתי רגיל אנחנו יכולמבחינת ה

 16-ו 16.2לראות את זה במשך התקופה, היינו בביצוע בתקופה של 

 17. מבחינת הפעילות בארנונה, משק המים לא נמצא פה כי 15.7

 18הפעילות עברה לתאגיד פלגי מוצקין. מבחינת הגביה אפשר לראות 

 19, 23.3היא הייתה , מבחינת פעילות שוטפת בגביה 3.1שבפיגורים 

 20זה הגביה מראש, זו אותה  2.5, 20.9הרגיל  אנחנו מציגים בתקציב

 21 31/12/19ועד  19דצמבר  –גביה שמתייחסת לתקופה מאפריל 

 22אחוז, כמו הגביה  94ואנחנו יכולים לראות ששיעור הגביה הייתה 

 23שהייתה במהלך שנה קודמת. העמוד הבא מראה לנו את שומת 

 24גם מכירים את זה גם משנים קודמות.  הארנונה. זה דבר שאתם

 25ורוב השומה היא שומת מגורים. למוצקין ₪, מיליון  117שומה ה

 26לצערנו אין הרבה שומת ארנונה משטחי תעסוקה והרוב משטחי 

 27. מבחינת כוח אדם ושכר, 116.7מתוך  95.2מגורים, אפשר לראות 

 28תוך , כאשר מ21.4, ביצענו 86.9אנחנו יכולים לראות שהתקצוב הוא 
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 1י הגמלאים היום אנחנו , זאת אומרת בל4.3זה הגמלאים הם 

 2ברבעון, סך הכל המספרים מראים ₪ מיליון  17בפעילות של 

 3שהתקצוב היחסי והביצוע היחסי היו דומים. בעמוד הבא אנחנו 

 4 מקבלים את בעלי השכר הגבוה, אם יש לכם שאלות אשמח לענות. 

 5בין  וב, מיקרופון. אני אגיד לך, השונויותקודם כל אגיד לך מה לי חש מר צ. אבישר:

 6רבעון אחרון של שנה לרבעון ראשון של שנה חדשה, אחד הנתונים 

 7החשובים שלנו, לפחות אני מסתכל איך אני רואה את הדברים, לי 

 8חשוב לראות איך היה הרבעון הראשון בשנה קודמת, כשאני מצמצם 

 9פה הרבה  את השונויות של סוף שנה, תחילת שנה, מן הסתם יש

 10כם, בטח במהירות שאתה מדווח משתנים שקשה מאוד לצלול לתו

 11ואז אנחנו עושים פה רק טקס ששומעים מספרים שלא מובנים, 

 12 השאלה מי קובע את הפורמט, כי אני הייתי רוצה בכל רבעון 

 13 אני אענה.  זיצר: רו"ח י.

 14שזה סוגיה או.קי? לראות מה היה הרבעון המקביל. אז קודם כל זה  מר צ. אבישר:

 15 ראשונה בוא נעבוד מסודר. 

 16 תשאלו את כל השאלות ואענה בצורה מסודרת . זיצר: רו"ח י.

 17השאלה השניה שאלה פתוחה, איפה אתה רואה פה מובהקות גדולה  מר צ. אבישר:

 18בשינוי, מה מכל הפרמטרים יש בהם מובהקות של שינוי משמעותי 

 19ת, יש למישהו עוד בעיניים שלך, או.קי.? במספרים. אלה שתי השאלו

 20 שאלות? 

 21 עוד שאלות? צר:זי רו"ח י.

 22 יש לי שאלה לא אליך זיצר, אלא שאלות אחר כך אליהם. מר א. צורף:

 23התשובות, מה שאני אומר, אני חושב שהשאלה שלך הראשונה היא  זיצר: רו"ח י.

 24שאלה נכונה, אבל לא בידי הדבר, הפורמט נקבע על ידי הרגולטור, 

 25 נים. קוראים לו משרד הפ

 26 ?זה רק משרד הפנים מר צ. אבישר:

 27רק משרד הפנים, אני חייב לשתול את הנתונים על פי הרגולציה על  זיצר: רו"ח י.

 28פי המרכבה אחרת הדוח לא נקלט. יש שונות בין רבעון ראשון 



108 
 04-8666313איגמי,  חברת                                                                                  עיריית קריית מוצקין

 2019ביולי  10                          ישיבת מועצת עיר מן המניין                                                              
 

 1לרבעון רביעי ובטח בין רבעון ראשון לשלישי. בראשון יש לי הרבה 

 2לי הרבה מים ומעט חשמל,  חשמל ואין לי הרבה מים, בשלישי יש

 3כל מיני דברים שאינם בראשון, יתרה מזאת, כשהייתי בשני יש לי 

 4חבר ועדת ברנע אמרתי שגם לא הגיוני שאתם נותנים לי לשים את 

 5חודשים,  12, כולם יודעים שבחינוך הפעילות היא לא 3/12החינוך 

 6חודשים גם בהכנסות. בחינוך  10בחינוך הרגיל אני נמצא על פני 

 7בתקציב,  3/12, לי לעשות , מה אתם נותנים11-המיוחד אני נמצא ב

 8 זה פשוט לא נכון... אבל זה לא בידי. 

 9 תודה זיצר, מובן. מר ע. זוהר:

 10בנות, כשאני מדבר לא מפריעים  4שמע, אני אמרתי לך כבר פעם...  זיצר: רו"ח י.

 11ולא  לי, בבית מפריעים לי. לגבי הקטע של השינוי, בוודאי שיש שינוי,

 12 40יה שינוי, ואני אומר לך אחרי יכול להיות שלא יהיה מצב שלא יה

 13שנה, אם תראה מישהו שמגיש תקציב שדומה אחד לאחד אז או 

 14 שהוא עשה את התקציב ביום האחרון של השנה 

 COPY PASTE 15 דובר:

 16 או שזה נראה לו הגיוני. זיצר: רו"ח י.

 17 תודה מר ע. זוהר:

 18קציב לקח מסתכל כרגע אז כמעט שאין שינויים, התעכשיו אם אני  זיצר: רו"ח י.

 19בחשבון, יש פה גזברית עם המון ניסיון, עשו את כל התחשיבים, בסך 

 20אחוז בגלל פיגורי מים,  47הכל אין שינויים, אתה יכול לראות שינוי 

 21, למה, כי אני גובה את הפיגורים, אבל בגדול במהות אין 2, 4במקום 

 22 פה שינויים. 

 23 עומר, יש לי בקשה  מר צ. אבישר:

 24 מה יש לך מדבקה שם? לא הבנתי מה אתה  תודה, מר ע. זוהר:

 25 יש לי בקשה  מר צ. אבישר:

 26 לא, בסדר, אני התפלאתי מה אתה מר ע. זוהר:

 27יש לי בקשה כזאתי, הייתי שמח אם הייתה נקבעת פגישה/סדנה עם  מר צ. אבישר:

 28צה וחבריי גם מר זיצר לחברי המועצה, בטח מהאופוזיציה, כי אני רו



109 
 04-8666313איגמי,  חברת                                                                                  עיריית קריית מוצקין

 2019ביולי  10                          ישיבת מועצת עיר מן המניין                                                              
 

 1אני מניח שיש גם בקואליציה, בלי שום רוצים את זה, ובוודאי, 

 2קשר, פגישה, כי לא כולם פה למדו לקרוא דוחות ועניינים, הוא 

 3המורה נבוכים, הוא... של כל תחום המספרים, אשמח אם הנהלת 

 4 העירייה תקבע לנו פגישה ...

 5חושב שבקרוב, לקראת  אני חושב שזו הצעה חשובה ואנחנו, אני מר ע. זוהר:

 6יושבים על תקציב, אנחנו נעשה, נבקש מרו"ח  התקציב, עוד מעט

 7זיצר שיפנה זמן, ניקח פה כיתה ונעשה השתלמות, אני חושב שזה 

 8 רעיון מעניין.

 9 אפשר לתחם את זה, להגיד, אין לי בעיה, תגיד חודשיים, ספטמבר מר צ. אבישר:

 10 במהלך הפגרה.ננצל את הפגרה ונעשה את זה  מר ע. זוהר:

 11 ך עליך שזה יבוצע?אפשר לסמו מר צ. אבישר:

 12 אני מה שאומר קורה. מר ע. זוהר:

 13 תודה רבה. מר צ. אבישר:

 14 שאלה לי. מר א. צורף:

 15מה איתי, אתה תמיד חייב שאלה, אין לך בית? זו הייתה שאלה לא  מר ע. זוהר:

 16עוקצנית, שאלה אמיתית כאילו. אתה לא צריך לחזור לבית? תעזוב 

 17 את זה. 

 18 אפשר. רק מיקרופון אם  מר א. צורף:

 19 כן, בבקשה. מר ע. זוהר:

 20שאלה לבנצי, פנינו ללשכת ראש העיר וקיבלנו תשובה שיתקיים דיון  מר א. צורף:

 21ב' לפקודת העיריות מדבר על דוח תלת חודשי, גם  140בקרוב, סעיף 

 22לא  2019-על מצבה הכספי של העירייה וגם על פעולות העירייה. ב

 23 יע?מסר דוח כזה למועצה, מתי זה אמור להגנ

 24 אותי אתה שואל? למה אתה שואל אותי?  ד ב. מלכה:"עו

 25 בנצי, תרשה לי רגע. רו"ח י. זיצר:

 26 אני לא עונה, אני לא יודע לענות. ד ב. מלכה:"עו

 27 יש על פעולות העירייה.  מר א. צורף:

 28 3חברות שיש אולי אגיד רק מלה אחת, בניגוד למה שקורה ב רו"ח י. זיצר:
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 1 רבעונים ואחד שנתי. 4ת מקומית יש רבעונים ואחד שנתי, ברשו

 2 ואחד מסכם. מר ע. זוהר:

 3הרבעונים זה הדוח  4השנתי מבוקר על ידי נציגי משרד הפנים.  זיצר: רו"ח י.

 4הרבעוני על פי עקרונות הרשויות המקומיות ששונות מחברות, 

 5 מגישים לחברי המועצה וזה הדוח הרבעוני.

 6ן על מצבה הכספי של העירייה לדין אז מה האבחנה בין דין וחשבו ע. זוהר:מר 

 7 וחשבון בכתב על פעולות העירייה?

 8מצבה הכספי, הכוונה למאזן, התוצאות זה התוצאות שהיו. המאזן,  זיצר: רו"ח י.

 9 31/3-בכלל מאזן בדוח כספי משקף רגע מסוים, יכול להיות מאזן ל

 10 אז 1.4-ב', מספיק שהיה שיק דחוי... להנתון   1/4-שהיה נתון א' וב

 11ייראה אחרת. תוצאות הפעילות תוחמות בין  1/4-וב X 31/3-ב

 12-תקופה לתקופה. במקרה שלנו הרבעון הראשון זה אומר בין ה

 13 . 31/3/19-ל 1/1/19

 14זיצר, אני יודע שאני לא אשתך ולא הבנות, אבל באמת, א', התשובה  מר ע. זוהר:

 15, קיבלנו אותה, שמה גם תקבל תשובות, היא כן, העלה הצעה ציקי

 16השאלה שלך היא בתוך עולם אותה ההדרכה שאנחנו מדברים עליה, 

 17מה זה המאזן, למה הוא מחולק, איזה פעולות, מה יש שם, עזבו את 

 18 זה עכשיו, בוא נתקדם. 

 19 

 20 תוספת לסדר היום

 21 קין בע"מ" . אישור חידוש מינוי דירקטורים המכהנים בתאגיד המים והביוב "פלגי מוצ1

 22 צקין לכהונה נוספת כחברי הדירקטוריון: מטעם עיריית קריית מו    

 23 עו"ד גילי סגל ביו, על תקן עובדת עירייה.     

 24 גב' נילי רואש, על תקן עובדת עירייה.     

 25תוספת לסדר היום לישיבת המועצה, אישור חידוש מינוי  מר ע. זוהר:

 26פלגי מוצקין בע"מ  דירקטורים המכהנים בתאגיד המים והביוב

 27 מוצקין  מטעם עיריית קריית

 28 אישרנו להעלות את זה. ד ב. מלכה:"עו
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 1מטעם עיריית קריית מוצקין לכהונה נוספת כחברי דירקטוריון,  מר ע. זוהר:

 2עו"ד גילי סגל ביו, על תקן עובדת עירייה, הגברת נילי רואש על תקן 

 3 מה השאלה? דבר. עובדת עירייה, מי בעד? 

 4 עם לא לשאול שאלה. לא שאלה, אני רוצה לומר משהו, הפ רף:מר א. צו

 5 בבקשה מר ע. זוהר:

 6אנחנו בהתכתבויות, לא התכתבויות, מונולוגים, זה חד צדדי, לא  מר א. צורף:

 7קיבלנו עד היום תשובה מאז שכונסה, כוננה המועצה הזאת לגבי 

 8א מינוי חברי מועצה לתאגידים עירוניים, לא מקבלים תשובות, זה ל

 9נכון גם לרשת המתנ"סים...  משנה עכשיו שמדובר בתאגיד המים, זה

 10עכשיו אני מבין, התשובה הייתה מתחמקת בישיבת המועצה 

 11הקודמת שצריך להמתין שתפקע כהונתם של הדירקטורים 

 12הקודמים. אם נעבור היום ואשמח לקבל תשובה על זה מבנצי, אם 

 13תאגידים נעבור היום על ההרכב של הגופים המנהלים של ה

 14ת את לשון החוק כי התאגידים העירוניים נראה שהיא לא תואמ

 15האלה צריכים להיות מורכבים שליש מחברי מועצה, יש תאגידים 

 16עירוניים שאין בהם אפילו נציג אחד למועצה, לא כל שכן 

 17לאופוזיציה, אז אנחנו מן הסתם נצביע בעד כי פה מדובר על עובדי 

 18ה על פי הפקודה ואנחנו מן הסתם  העירייה ובסופו של דבר זה נעש

 19 ים, מה קורה עם המינוי של חברי המועצה? תומכ

 20אומרת לי אורלי, זיצר, תודה, אומרת לי אורלי פה שאתם אמורים  מר ע. זוהר:

 21 לקבל תשובה מסודרת.

 22 חודשים. 4כי לי נאמר שיש חוות דעת בידך לפני  מר א. צורף:

 23 ביידי לא. מר ע. זוהר:

 24 גבי המתנ"ס.ל ד ב. מלכה:"עו

 25 תנ"סים העברתי ללשכהלגבי רשת המ מר ע. זוהר:

 26 לא, יריב ד ב. מלכה:"עו

 27מי שפנה אלי היה יריב, או אורלי, העברתי תשובה מסודרת, יש שם  מר ע. זוהר:

 28תשובה מסודרת, תקבלו אותה, הכל בסדר, אני לא, אין לי מה 
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 1 להסתיר, הכל בסדר. מי בעד? 

  2 

 3 . אישור פרוטוקולים: 13

 4 . 2/6/19מיום  05/19פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס'     

 5 . 3/7/19מיום  06/19פרוטוקול ישיבת ועדת כספים     

 6 אישור פרוטוקולים וסיימנו. א. גנון: 'גב

 7 2/6/19מיום  05/19אישור פרוטוקולים, ישיבת ועדת כספים מס'  מר ע. זוהר:

 8 , מי בעד? 3/7/19מיום  06/19ופרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 

 9 שו הערות. לא הוג מר י. מרקוביץ:

 10 חברים, תודה רבה לכם.  מר ע. זוהר:

 11 רגע, תשאיר לי את זה רגע שי.  א. גנון: 'גב

 12 ישיבה נעולה


