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 1 חסרים:

 2 חברת מועצה -  ב' עדי שושניג

 3 חבר מועצה -   מר מאיר דהן

 4 ום:על סדר הי

 5 קריאת פרק בתנ"ך. .1

 6 .14.5.19מיום  08/19אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  .2

 7 הצעות לפנייה לכינוס ישיבה שלא מן המניין: .3

 8 קביעת מחירים מסובסדים לקייטנות הקיץ של רשת המתנ"סים.  א. 

 9 היעדר פעילות שוטפת בהשלמת הנחת המובל החדש בצומת אפק. ב. 

 10 צות לסגירת הקומפוסט. דיון במסמך ההמל ג. 

 11 ₪.  46,848אישור פתיחת תב"ר הנגשה פרטנית בסך  .4

 12 משרד החינוך. מקורות מימון: 

 13 אישור פתיחת תב"ר פ.ל.ה הנדסת תאורה בע"מ לאספקת עמודי תאורה,  .5

 14 ₪.  150,000בסך  17/18בהתאם למכרז  

 15 מקורות מימון: קרנות הרשות. 

 16 ₪. 17,273בסך גרות חינוך מיוחד אישור פתיחת תב"ר הצטיידות מס .6

 17 מקורות מימון: משרד החינוך. 

 18 ₪. 18,608אישור פתיחת תב"ר הצטיידות מתי"א בסך  .7

 19 מקורות מימון: משרד החינוך. 

 20 אישור פרוטוקולים:  .8

 21 .15.5.19מיום  1/19פרוטוקול ועדת מכרזים מכרז מס'  

 22 .15.5.19קבלנים מיום פרוטוקול ועדת מכרזים בדבר הצטרפות לרשימת ספקים/ 

 23 תוספת לסדר היום:

 24אישור פתיחת תב"ר הצטיידות מסגרות חינוך מיוחד  – 6להוריד מסדר היום סעיף  .1

 25 מקורות מימון: משרד החינוך.₪.  17,273בסך  

 26 ₪. 18,608אישור פתיחת תב"ר הצטיידות מתי"א בסך  - 7להוריד מסדר היום סעיף  .2

 27 מקורות מימון: משרד החינוך. 
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 1 כדלהלן: 14.5.19מיום  08/19אישור תיקון פרוטוקול מועצה מס'  .3

 2 לא התקיימה הצבעה. – 2סעיף  * 

 3  –התקיימה הצבעה על הצעת ההחלטה להעביר לוועדת חינוך  –א'  3סעיף  * 

 4 כולם הצביעו בעד.  

 5 התנגדו להסרת –חמשת חברי "רוח חדשה במוצקין"  –.י 3.ז, 3.ו, 3סעיפים  * 

 6 ם מסדר היום.הנושאי  

 7 לא הייתה הצבעה. –ההצעות נמשכו ע"י מגישיהן  –.יג 3.יב, 3סעיפים  * 

 8 הוחלט כי ראש העירייה יבחן יחד עם מקבילו מקרית ביאליק את –.יד 3סעיף  * 

 9 סוגיית הפעלת המרכז באמצעות עמותה וכי הנושא יועבר לדיון בוועדת חינוך.  

 10 יה ומנהל אגף שפ"ע, יטפלו במקווי מים הוחלט כי מנכ"ל העירי –.טז 3סעיף  * 

 11 שידווח להם על קיומם.  

 12 נשאלה שאלה נוספת: האם מתוכננת בניית מבני מגורים על שטח –.א 4סעיף  * 

 13 ראש העירייה השיב: לא מתוכננת בניה כזו.הקאנטרי?   

 14 מבקש לצרף לפרוטוקול את תשובתו המלאה של מנכ"ל העירייה, –.ג 4סעיף  * 

 15 מועד סיום עבודתו של הדובר 9/14סרה מיד לאחר מכן: עד לתאריך כפי שנמ  

 16 –נחסמו עפ"י התקנון  26.5.19עד  1.10.14חסומים; מיום  30 –ציקי אבישר   

 17 חסומים שזוהו כפרופילים מזויפים, כלא פעילים 28משתמשים; קיימים  27  

 18 ו/או פיקטיביים.  

 19 ות התחבורתיים המתוכננים?נשאלה שאלה נוספת: מהם הפתרונ –.ד 4סעיף  * 

 20 ראש העירייה השיב שאינו מעוניין לענות על שאלה זו.  

 21 נשאלה שאלה נוספת: האם העירייה פועלת לפי פסק הדין בעניין –.ז 4סעיף  * 

 22 עיריית קלנסואה? מנכ"ל העירייה השיב כי הוא מכיר את פסק הדין ופועל  

 23 לפי חוק.  

 24 פארק-להביא הצעה לסדר בנושא פתיחת החיחבר המועצה מר איתי צורף מבקש  .4

 25 )למעט גן החיות( בחינם לתושבי מוצקין, בתקופת החופש הגדול. 

 26 חבר המועצה מר איתי צורף מבקש להביא הצעה לסדר בנושא ניקיון רחובות העיר .5

 27 הפנימיים וסביבת הרבמ"ד. 

 28 26פי סעיף חבר המועצה מר איתי צורף מבקש לשאת בסוף הישיבה נאום מהמקום, ל .6
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 1 לתוספת השנייה לפקודת העיריות. 

 2 

 3 פ ר ו ט ו ק ו ל

 4 

 5 אנחנו רוצים פה להוסיף לסדר היום. תקריא את הסעיפים האלה.  ע:”ח. צורי, רה

 6 .5-ו 4אני מבקש לא לדון על  א. רוטמן:

 7 .ג בשלב הזה. נעלה את זה בהמשך. 3אנחנו מבקשים למשוך את  א. צורף:

 8 ומר?מה אתה א ע:”ח. צורי, רה

 9.ג. אנחנו נדון בו, נעלה אותו 3אנחנו מבקשים למשוך בינתיים את סעיף  א. צורף:

 10 בהמשך.

 11 .ג בסדר יום אתה מתכוון? זה?3 י. מרקוביץ:

 12 .ג אתה אומר אתה רוצה למשוך. 3 ע:”ח. צורי, רה

 13 כן, לא לדון בו היום. א. צורף:

 14 אבל תקשיב איתי, הגיע הזמן שתלמד.  ע:”ח. צורי, רה

 15 כן. רף:א. צו

 16כשאנחנו מוסיפים מעבר לסדר היום הצעות לסדר, אנחנו צריכים לקבל  ע:”ח. צורי, רה

 17את החלטת מועצת העיר להעלות אותם בכלל. ויש פה כמה הצעות 

 18פארק והשני גם כן בנושא ניקיון רחובות -לסדר, אחת שלך בנושא החי

 19אדון העיר הפנימיים סביב הרבמ"ד, לא כל כך הבנתי אבל לא משנה. ו

 20רוטמן אומר שהוא מבקש להוריד את זה מסדר היום מהסיבה הפשוטה 

 21 שלא הגשת הצעת החלטה. 

 22בדרך כלל כשמגישים הצעות לסדר מגישים הצעה לסדר עם הצעת  

 23 החלטה. ובשני הסעיפים האלה לא הגשת הצעת החלטה. 

 24 זה מופיע רק בישיבה שלא מן המניין שצריך לצרף הצעת החלטה.  א. צורף:

 25 ממש לא.  רוטמן:א. 

 26 מה הקשר?  ע:”ח. צורי, רה

 27 אוקי. בסדר גמור. א. צורף:

 28 לשבת ולקרוא את ספר החוקים, א. רוטמן:
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 1 אנחנו רוצים לדעת מה אתה רוצה. ע:”ח. צורי, רה

 2 נשב ביחד נקרא. בסדר גמור. א. צורף:

 3לנאום  טוב, אז אנחנו נקבל בעצם רק, זה לא צריך אני חושב שהוא רוצה ע:”ח. צורי, רה

 4 פה, נכון? לא צריך לאשר לו. זה כתוב בחוק.

 5 לא צריך לאשר, אבל אתה צריך, זה האישור שלך מראש ואתה מאשר. ד ב. מלכה:”עו

 6 אין בעיה, אני מאפשר לך לנאום חופשי אבל בזמן, ע:”ח. צורי, רה

 7 חיים, צריך לברך אותו, הוא דוד חדש. מ. צורף:

 8 מה דוד חדש?  ע:”ח. צורי, רה

 9 נולד לאבא שלו נכד.  ורף:מ. צ

 10 לאחותו יש נכד? ע:”ח. צורי, רה

 11 לא, לאחותו יש בן.  מ. צורף:

 12 לאחותו יש בן? אז אנחנו מאחלים לך מזל טוב. ע:”ח. צורי, רה

 13 אחותי שיוסי מרקוביץ' בירך בוועדת ביקורת נולד לה ילד.  א. צורף:

 14 דידה בבקשה.טוב יאללה חבר'ה, קריאת פרק בתנ"ך, מר פ ע:”ח. צורי, רה

 15 )מדברים ביחד(

 16 אוקי. אתם רוצים להוריד את שני הסעיפים האלה ולהגיש אותם, ע:”ח. צורי, רה

 17 עם הצעת החלטה? א. צורף:

 18 כן.  ע:”ח. צורי, רה

 19 נעלה אותם בהמשך. א. צורף:

 20 אז הוא מוריד אותם. ע:”ח. צורי, רה

 21 ושאר הסעיפים מתווספים, יורדים 5-ו 4אז סעיפים  י. גסר:

 22רק רגע, הוא יוריד אותם, אז איך הוא רושם את זה? אחר כך יבואו  ע:”. צורי, רהח

 23 תיקונים לפרוטוקול. 

 24 לא, לא, אנחנו נעשה עכשיו הצבעה. י. גסר:

 25 אנחנו נעשה הצבעה ידנית.  א. גנון:

 26על המשיכה ועל זה לא צריך הצבעה, כי מי שהגיש את ההצעה מושך  ד ב. מלכה:”עו

 27 צביע על זה.אותה, לא צריך לה

 28 כלומר היא יכולה להעלות בישיבה הבאה גם. א. צורף:
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 1 אל תשאל אותי, אני לא עונה לשאלות היפותטיות.   ד ב. מלכה:”עו

 2 מה זה היפותטי? א. צורף:

 3 היא יכולה לעלות בישיבה הבאה. נו.  ע:”ח. צורי, רה

 4 בתיקון הפרוטוקול כתוב, א. צורף:

 5 לים. אני לא עונה לשאלות היפותטיות. אל תמשוך אותי במי ד ב. מלכה:”עו

 6 רגע, בואו נעשה קצת סדר. א. גנון:

 7ולהוריד את  6-ו 3, 2, 1להוסיף את סעיפים  אנחנו מצביעים ככה: י. גסר:

 8 . 5-ו 4סעיפים 

 9 הצבעה. א. גנון:

 10 הצבעה. מי בעד? ידני. כולם בעד.  י. גסר:

 11 טוב, כולם בעד.  ע:”ח. צורי, רה

 12 

 13 ך. קריאת פרק בתנ"1

 14שיר המעלות לדוד. שמחתי באומרים לי בעת ה' נלך. עומדות היו רגלינו  י. פדידה:

 15בשערייך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. שם עלו 

 16שבטים, שבטי י', עדות ישראל להודות לשם אדוני כי שמה ישבו כסאות 

 17י שלום בנפרד, כסאות לבן דוד. שאלו שלום ירושלים, ישאלו אוהביך. יה

 18בחילך, שלוה בארמונותיך. למען אחי ורעי אדברה מהשלום בך. למען 

 19 בית אדוני אלוהינו אבקש טוב. 

 20 

 21 .14.5.19מיום  08/19אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  .2

 22ישיבת מועצה וכאן הגשתם את התיקונים שזה  אנחנו באישור פרוטוקול י. גסר:

 23נו נעשה הצבעה אחר כך אחרי בתוספת לסדר היום, אז אולי אנח 3סעיף 

 24 הדיון או כרגע נדון בזה?

 25 אין מה לדון. אם זה נכון מה,  ע:”ח. צורי, רה

 26 אנחנו כרגע לא דנים על הפרוטוקול. א. גנון:

 27אני מבקש אם אפשר להסביר נקודה אחת חשובה. הנושא של פרוטוקול  ד ב. מלכה:”עו

 28פרוטוקול  מועצת העיר מלפני כבר כמעט חמש שנים תוקן בתקנון.
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 1ימים לפני מועד הישיבה  7ימים או  4מועצת העיר, אם לא באים הערות 

 2ימים לאחר קבלת הפרוטוקול, לא משנה בימים, אל תתפוס אותי  7או 

 3בימים, אם אין הערות ותיקונים לפרוטוקול, הוא מאושר באופן 

 4אוטומטי. אין צורך לאשר אותו אפילו במועצת העיר או להצביע עליו. זה 

 5י אומר בעקבות הערה של איתי או מישהו לגבי הפרוטוקול שלא אנ

 6 אושר. לא הייתה הצבעה, אין צורך בהצבעה. 

 7 לא היה צורך, א. צורף:

 8 אין צורך בהצבעה.  ד ב. מלכה:”עו

 9 כי לא היה צורך, א. צורף:

 10 לא היה צורך בהצבעה,  ד ב. מלכה:”עו

 11 לא הוגש שום דבר.  א. צורף:

 12צורך בהצבעה לצורך אישור הפרוטוקול. הוא מאושר אוטומטית.  אז אין ד ב. מלכה:”עו

 13זה מובא בהתחלה כדי שיהיה ברור לכולם שהפרוטוקול מאושר. זהו. 

 14 אוקי?

 15רגע. מה קרה, הרי אנחנו מקליטים  אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה ע:”ח. צורי, רה

 16את הישיבה, מה קורה, והם מתמללים את זה אחר כך. מה קורה שאת 

 17מלול נהפוך את זה בתור פרוטוקול של הישיבה במקום לעשות עוד הת

 18 בקיצור?

 19 כמעט. עמודים 100לא, קודם כל זה ארוך מדי, זה  ד ב. מלכה:”עו

 20 אבל הם בלאו הכי מתמללים את זה.  ע:”ח. צורי, רה

 21 עמודים, זה סט שלם. בעיקרון זה קיים במערכת.  100זה  ד ב. מלכה:”עו

 22 פרטים שילך לתמלול. מי שרוצה לבדוק דובר:

 23אבל באמת, השאלה היא אם הפרוטוקולים, הרי פרוטוקול נשמר  א. צורף:

 24 בארכיון של העירייה. התמלולים איפה נשמרים חוץ מבאתר? 

 25 גם צריכים להיות בארכיון.  ד ב. מלכה:”עו

 26 הם באים בדיסק. א. גנון:

 27 בדיסקים שמורים.  ד ב. מלכה:”עו

 28 ביחד בסופו של דבר ויאושר ביחד. למה שזה לא יישמר א. צורף:



8 
 04-8666313חברת איגמי,                                                                                      עיריית קריית מוצקין

 2019ביוני  2                                   ישיבת מועצה מן המניין                                                                   

   

 1זה נשמר. בעיקרון זה נשמר. אם אתה מבקש היום לקבל פרוטוקול  ד ב. מלכה:”עו

 2 ישיבה מסוימת אתה תקבל את הפרוטוקול, את הדיסק הזה. הוא קיים.

 3 שנה אחורה.  70 י. מרקוביץ:

 4. אבל בעיקרון לגבי הקלטהשנים אנחנו מקליטים.  5, 4. כי רק 70לא, לא  ד ב. מלכה:”עו

 5אפשר את הפרוטוקול, יהיה קשה אחר כך לעבוד איתו לגבי הצעות 

 6 עמודים. 10החלטה כי צריך להתחיל לחפש כל החלטה 

 7אתה גם מעביר את זה למשרד הפנים תב"רים וכל זה, אתה מעביר את  י. גסר:

 8 המקוצר.

 9 קשה מאוד לעבוד עם זה. ד ב. מלכה:”עו

 10 . אז מה עם האישור, מה עם הפרוטוקולים האלה?טוב, בסדר. נו ע:”ח. צורי, רה

 11אז השאלה אם לתת כרגע פה את כל התשובות ואז להצביע על  י. גסר:

 12 הפרוטוקול או, 

 13 אבל בנצי אומר לעשות את זה אחר כך.  א. גנון:

 14 אבל רגע, לא נתת להם את התשובות? ע:”ח. צורי, רה

 15 לא. א. גנון:

 16ים על זה, אם הכול בסדר ויתקנו את למה לא? הם היו עובר ע:”ח. צורי, רה

 17 הפרוטוקולים וגמרנו. בשביל מה לעשות מזה סיפור?

 18 אז בואו נעבור אחד אחד עכשיו. תעברו אחד אחד. ד ב. מלכה:”עו

 19 אז בואו, אנחנו נעשה את זה זריז.  י. גסר:

 20 אז זה כבר, הראשון בנצי הסביר. א. גנון:

 21 סיף הצבעה שכולם בעד. .א נו3הראשון קיבלתם הסבר. סעיף  י. גסר:

 22 לא, לא, רגע, יתוקן. ד ב. מלכה:”עו

 23 יתוקן, כן. י. גסר:

 24 הפרוטוקול יתוקן כך שיתווסף הצבעה כולם בעד. ד ב. מלכה:”עו

 25 שכולם היו בעד. י. גסר:

 26 רגע, מי כותב את זה עכשיו? ע:”ח. צורי, רה

 27 היא. י. גסר:

 28 את.  ע:”ח. צורי, רה
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 1י הסרה מסדר יום. כולם הצביעו נגד. "רוח חדשה" .3.ז, 3.ו, 3סעיפים  י. גסר:

 2.יג ההצעות לא נמשכו אלא הוסרו ע"י ציקי. 3.יב, 3הצביעו בעד. סעיפים 

 3 יש לזה, מצורף בתמלול שהוא הסיר אותם, כלומר הם לא נמשכו.

 4 אז לא הייתה הצבעה להחליט להסיר את זה מסדר יום. א. צורף:

 5 לא. י. גסר:

 6 מסיר לא צריך הצבעה.  אם אתה ע:”ח. צורי, רה

 7 הוא הודיע שהוא מסיר אותם.  א. גנון:

 8 אם אתה מסיר, ד ב. מלכה:”עו

 9 אם אתה מסיר הצעה שלך לא צריך הצבעה.  ע:”ח. צורי, רה

 10 אפשר להעלות את זה אחר כך. א. צורף:

 11 שאלה היפותטית.  ד ב. מלכה:”עו

 12 מה שאלה היפותטית? אני רוצה לדעת לגבי, א. צורף:

 13 אתה רוצה לדעת תקרא בפקודה. ואם אתה רוצה אחר כך תשאל.  מלכה: ד ב.”עו

 14 משחקים במשחק מילים, מה, מה, דובר:

 15 לא משחק מילים, אני שואל שאלה עניינית. א. צורף:

 16 )מדברים ביחד(

 17 שנה. 30איתי, אנחנו נהיה עוד  ע:”ח. צורי, רה

 18 אני מאחל לך בריאות ואריכות ימים. א. צורף:

 19 תודה רבה לך.  ע:”ח. צורי, רה

 20 שנה הבאות. 30-אבל אתה יודע, חיים, זה היפותטי ה א. צורף:

 21 אתה אומר שזה היפותטי.  ע:”ח. צורי, רה

 22 ? אין תשובה לזה?אתה לא עונה לי מה ההבדל בין למשוך ולהסיר א. צורף:

 23 מה? י. גסר:

 24 ההבדל בין למשוך ולהסיר.  א. צורף:

 25המילה לא מצויה  ספר דיני העיריות למשוך?בספר כתוב להסיר. כתוב ב י. מרקוביץ:

 26 שמה. אם היא לא מצויה שם אי אפשר,

 27רגע, מה, אם אני עכשיו מעלה הצעה לסדר והחלטתי שאני לא דן בה, אז  א. צורף:

 28 אני נועל את עצמי עכשיו לשלושה חודשים קדימה, 
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 1 כן. כן. דובר:

 2 כן, תחשוב על זה לפני שאתה מעלה.  י. מרקוביץ:

 3 קח בחשבון שהכספומט נעל אותך, אין כסף. מ. צורף:

 4 היפותטי. יאללה תמשיך הלאה, נו.  ע:”ח. צורי, רה

 5גם יתוקן .טז 3.יד הייתה הצבעה, זה יתוקן בפרוטוקול. סעיף 3סעיף  י. גסר:

 6.א מגיש שאילתא שאל שאלה נוספת וניתנה עליה 4בפרוטוקול. סעיף 

 7 תשובה.

 8 ום בפרוטוקול. זאת אומרת שזה מה שיהיה רש א. גנון:

 9ככה זה יופיע כי אנחנו בשאילתות אתם שואלים, מקבלים תשובה,  י. גסר:

 10יכולים לשאול עוד משהו קצר, ניתנת תשובה קצרה. אז אנחנו 

 11 בפרוטוקול רושמים שמגיש השאילתא שאל שאלה נוספת, 

 12 זה לא נכנס לפרוטוקול אבל.  א. צורף:

 13תמלול עולה לאתר. הפרוטוקול הוא אתה אבל יש לך את זה בתמלול. ה א. גנון:

 14 מאוד מתומצת, הוא צריך להיות קצר וענייני.

 15 אמרתם הרגע שהתמלול לא מצורף לפרוטוקול.  א. צורף:

 16 זה לא מצורף אבל אתה יכול לבקש את התמלול.  י. גסר:

 17 למה? הוא לא צריך לבקש, זה עולה באתר. א. גנון:

 18 זה עולה באתר. ד ב. מלכה:”עו

 19.ג לא דובר בישיבת מועצה על הפירוט, נמסר 4יש באתר. סעיף אז  י. גסר:

 20 ,.ד4מצורף תמלול. סעיף שייבדק ע"י מנכ"ל. 

 21 .ג. 4מה? לא הבנתי את התשובה לגבי  א. צורף:

 22.ג אתם ביקשתם שזה יכנס לפרוטוקול. בפרוטוקול לא הובאו 4-ב י. גסר:

 23וטוקול לכן זה לא היה בפראלא ביקשת אותם אחר כך. הנתונים האלה 

 24 וקיבלת אותם.

 25 זאת הדרך להתחמק עכשיו מתשובות ענייניות לשאילתות. א. צורף:

 26 למה? קיבלת תשובה.  י. גסר:

 27 .ד.4תסתכל על  דובר:

 28 יש משמעות לזה שזה יהיה בפרוטוקול. א. צורף:
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 1 זה יהיה בתמליל. דובר:

 2 אבל זה לא מופיע בתמליל כי לא דובר על זה בישיבה. א. גנון:

 3 אם לא דובר אז לא צריך להיות בשום מקום. ץ:י. מרקובי

 4 אז זה לא יכול להופיע בתמלול. א. גנון:

 5 אי אפשר להמציא דברים. נורא פשוט. י. מרקוביץ:

 6 לא, בסדר. אם ככה, א. צורף:

 7 .ד, בנצי ברשותך.4אוקי. סעיף  י. גסר:

 8 ת. דרך מעולה למנכ"ל העירייה להתחמק מלתת תשובות ענייניות לשאלו א. צורף:

 9 נכון. י. מרקוביץ:

 10 מצוין. א. צורף:

 11 נכון.  ע:”ח. צורי, רה

 12 זה בסדר, בנצי, אגב? זה לא היפותטי. א. צורף:

 13 מה זה? מה? ד ב. מלכה:”עו

 14שלא קשור בכלל, שמיטה להר  Yעונים  Xשנשאלת שאלה מסוימת, שעל  א. צורף:

 15סיני, מתחמקים מהתשובה ואז בעצם מנכ"ל העירייה נותן תשובה 

 16 שך, בהמ

 17 לא, אבל אתה רשמת פה בתוספת שלך, י. גסר:

 18 צרף את המייל הזה לפרוטוקול שלך. באמת נו,  ד ב. מלכה:”עו

 19 צירפת את זה, זה מצורף לישיבה,  י. גסר:

 20 מה זה משנה? ד ב. מלכה:”עו

 21 אז יש לך פה את הנתונים.  י. גסר:

 22 יש לך תשובה. מה שחשוב זה שיש לך תשובה. ד ב. מלכה:”עו

 23 נכון. סר:י. ג

 24 תסתכל על המהות, לא על הזה, ד ב. מלכה:”עו

 25 יש לך והיא גם מצורפת לישיבה היום התשובה. י. גסר:

 26עם סמל העירייה. עם סמליל, עם ותשובה של מנכ"ל העירייה לא חשוב?  ד ב. מלכה:”עו

 27 סמליל העירייה.

 28 טוב, אתה מוכן להמשיך? ע:”ח. צורי, רה
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 1 .ד.4כן. בנצי, סעיף  י. גסר:

 2.ד כמו שאמר יריב התשובה, השאלה צריכה להיות שאלה 4לגבי סעיף  ד ב. מלכה:”עו

 3נוספת קצרה ותשובה קצרה. כדי לתת תיאור של פתרונות תחבורתיים 

 4מתוכננים זה לא תשובה קצרה, זאת תשובה ארוכה מאוד ותמיד ניתנת 

 5לכם האפשרות לבוא למשרד מהנדס העיר, לפנות לממונה, למשנה 

 6 ההנדסה ולבקש את ההסדר של הפתרונות התחבורתיים. שאחראי על

 7 לא ביקשתי תיאור, שאלתי רק מה הם. א. צורף:

 8 מה הם זה, ד ב. מלכה:”עו

 9 אפשר להגיד גשר, מנהרה, ביטול פניה.  א. צורף:

 10 נו באמת, וזה נותן לך את הפתרון?  ד ב. מלכה:”עו

 11 .ואז אני יכול להעמיק וללכת למשרד מהנדס העיר א. צורף:

 12 אז כבישים, כבישים. הפתרונות זה כבישים. י. גסר:

 13 זה לא רציני. זה לדעתי תשובה לא רצינית.  ד ב. מלכה:”עו

 14 טוב שלא אמרת הפתרון זה אספלט. א. צורף:

 15אתה שאלת את זה בצורה הזאת מה הפתרון. אמרת מנהרות, גשרים,  י. גסר:

 16 מחלפים? אז אמרו לך הפתרון הוא כבישים.

 17 להיות בוועדת תחבורה. צריך  דובר:

 18.ז מגיש השאילתה שאל שאלה נוספת וניתנה עליה תשובה. 4טוב. סעיף  י. גסר:

 19 זה מה שנרשם בפרוטוקול. זהו. 

 20 החלטה מאשרים הצעת, ד ב. מלכה:”עו

 21 לא, אבל אנחנו חוזרים בחזרה לישיבה הרגילה. א. גנון:

 22 כן, כן, הצבעה על אישור הפרוטוקול. י. גסר:

 23 אישור תיקון הפרוטוקול בהתאם.  כה:ד ב. מל”עו

 24 אישור תיקון הפרוטוקול בהתאם למה שכרגע הקראנו. הצבעה. י. גסר:

 25 .8/19פרוטוקול מס'  ד ב. מלכה:”עו

 26 איזה הצבעה, אלקטרונית? ע:”ח. צורי, רה

 27 כן. ד ב. מלכה:”עו

 28 , בכפוף לתיקונים של היום. 14.5.19מיום  08/19פרוטוקול  י. גסר:
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 1 

 2 לפנייה לכינוס ישיבה שלא מן המניין:הצעות  .3

 3 קביעת מחירים מסובסדים לקייטנות הקיץ של רשת המתנ"סים.  א.

 4.א קביעת מחירים מסובסדים לקייטנות הקיץ 3 הצעות לפניה לכינוס, י. גסר:

 5 של רשת המתנ"סים. מי אצלכם מדבר?

 6 אני. א. צורף:

 7 בבקשה. י. גסר:

 8מניין ועולה כנושא על סדר היום של אבל זה עבר מישיבה שלא מן ה א. צורף:

 9 הישיבה. 

 10 לא, זה ישיבה מן המניין. ד ב. מלכה:”עו

 11 זה על סדר היום. א. צורף:

 12 כן. ד ב. מלכה:”עו

 13 אז מתקיים דיון בעצם. הוא יציג ואפשר לדבר אחר כך.  א. צורף:

 14 כן. ד ב. מלכה:”עו

 15 מעולה. אז אני אדבר אחריו בבקשה. א. צורף:

 16 דקות לכל הסיעה.  20-בל אתם מוגבלים לא ד ב. מלכה:”עו

 17אין בעיה. חוץ מזה אני גם מבקש מכבודך, ראש העיר, להקצות אפילו  צ. אבישר:

 18 שתי דקות לאחד ההורים שיאמר את הדברים באופן אותנטי.

 19 אתה רוצה לאלץ אותי לצאת מהישיבה? ע:”ח. צורי, רה

 20 לא, למה? צ. אבישר:

 21 בנושא המתנ"ס. בדיון שקשור במתנ"ס. כי אסור לי לשבת ע:”ח. צורי, רה

 22 מבחינתנו אין בעיה, אני חושב שזה חשוב שתהיה. צ. אבישר:

 23 הועדה לניגוד עניינים קבעה את מה שהיא קבעה, הוא חייב לצאת.  ד ב. מלכה:”עו

 24 קח. טוב, אז אני יוצא.  ע:”ח. צורי, רה

 25 תבטיח שתחזור אלינו.  צ. אבישר:

 26 ון()רה"ע חיים צורי יוצא מהדי

 27אני גם שמח שעומר זוהר נמצא פה כי הוא בשני כובעים, הוא גם יו"ר  צ. אבישר:

 28רשת המתנ"סים והוא גם ממלא מקומך, אז אני חושב שהוא יכול 
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 1 טוב, אז אנחנו יכולים להתחיל? להתייחס לדברים בצורה עניינית. 

 2עכשיו  זה חמש דקות.רגע, ציקי. ציקי ברשותך, השעון ברגע שאני פותח  י. גסר:

 3 פתחתי. הנה פתחתי חדש.

 4בוא נתחיל. טוב. אנחנו דרשנו את כינוס המועצה כדי לדון במחירי  צ. אבישר:

 5ובמאפייני הקייטנות. ראש העירייה בהחלטה שלו חסך מאות אלפי 

 6שקלים בערב יום העצמאות והוא התחייב אך לפני חודש שהכסף הזה 

 7 יחזור לתושבים במהלך חופשת הקיץ. 

 8מוצקין ראו את מחירי הקייטנות הם הבינו שאפילו שקל אחד כשתושבי  

 9ולא ילך ממאות אלפי השקלים שנחסכו ביום העצמאות לא הלך 

 10לקייטנות. קייטנות זה לא רק הוזלה בכסף, זה איכות הקייטנות, זה 

 11מספר החוגים, זה זמני ההתחלה של הקייטנות, זמני הסיום שלהם, זה 

 12 עם שישי, זה בלי שישי. 

 13נות משפיעות על המשפחה כולה, על זמן העבודה של ההורים, על קייט 

 14זו הסיבה שקייטנות זה זמן עבודה, זמן פרטי, על הסבא, על הסבתא. 

 15 נושא דגל.

 16אגב לא רק אנחנו מבינים את זה ככה. אני מפנה אתכם להכרזה של סגן  

 17ראש העירייה, אבי רוטמן, לפרוש מהקואליציה לפני בדיוק שלוש שנים 

 18וק, ואני מצטט אותו: מחירי הקייטנות שחיים צורי גובה מההורים בנימ

 19הם מחירי גזל. זאת בושה וחרפה. אני לעולם לא אתן יד למחירים 

 20האלה, אני לעולם לא אבגוד בהורים ובמשפחות הצעירות. אם זה לא 

 21מספיק רוטמן התראיין לעיתון אל הקריות ואומר הקייטנות זה הקש 

 22 מצטט: זה פשוט חזירות לשמה. סוף ציטוט. ששבר את גב הגמל. ואני

 23ורק כדי לסבר את האוזן, המחירים לפני שלוש שנים היו הרבה יותר  

 24נמוכים מהשנה ורוטמן התנגד למחירים האלה. והפעם רוטמן קיבל את 

 25תפקיד סגן ראש העיר ועוד כמה דקות אנחנו כולנו נדע האם האגו גובר 

 26 על המצפון.

 27להקשיב לו. ובזמן ששני  2019א לאבי רוטמן של קור 2016אבי רוטמן של  

 28הרוטמנים ידיינו פה אני מפה קורא לך, ממלא מקום ראש העירייה, 
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 1לסבסד כפי שהבטחת, יותר נכון ראש העיר התחייב, את מחירי 

 2אחוזים ואת המחיר  30-הקייטנות, להוזיל אותם מהשקל הראשון ב

 3וסף להגדיל את אחוזים ממחיר הבסיס. בנ 50-לילד שני ושלישי ל

 4 ההשקעה במספר החוגים ובזמני הקייטנות.

 5גבירותיי ורבותיי, תפקידה של האופוזיציה, במיוחד אופוזיציה אחראית  

 6תפקידה זה לעמוד על המשמר. תפקידה לשמור על האינטרס הציבורי. 

 7  להזכיר לראש העירייה את ההתחייבויות שלו.

 8ש כסף. כחצי מיליון שקלים כמו שלנו גם תדע להצביע איפה יאופוזיציה  

 9נחסכו ביום העצמאות האחרון, בכסף הזה אפשר לסבסד קייטנות לכל 

 10הילדים במוצקין. אבל הסיפור הזה הוא הרבה יותר גדול מחצי מיליון 

 11 שקלים, צורי אולי רוצה להשכיח אבל אנחנו אופוזיציה זוכרים. 

 12ני פלגי רק לפני חודש, אפילו פחות, התבשרנו שתאגיד המים העירו 

 13מיליון שקלים. שורת  4,2רשם עודפי גביית מיסים בשיעור של מוצקין 

 14 שקלים.  9,000אלף ועוד  200מיליון ועוד  4רווח 

 15מיליון שקלים שאולי חלק  4,2ואני רוצה לסבר לציבור את האוזן, זה לא  

 16מהם צריכים ללכת לתשתיות, להשקעות עתידיות, הכסף הזה זה שורת 

 17 את כל ההפרשות. שולמו לתשתיות, זה אחרי שהפרישו רווח, זה אחרי ש

 18הדו"ח הכספי של פלגי מוצקין שחושף את הרווח הזה הוא עלה בסדר  

 19, אבל הוא הוסר ממנו באמצע המועצה האחרונהישיבת היום של 

 20הישיבה. למה? אז אולי הנה שיעור לתושבי מוצקין בפוליטיקה מקומית. 

 21פורסמו מחירי הקייטנות, ומה לפני שישיבת המועצה הקודמת נקבעה 

 22אתם חושבים שהיה קורה אם הציבור היה מתבשר שבנוסף לחצי מיליון 

 23שקלים שהובטחו לו באירועי יום העצמאות, רבע לעשר כבר כולם הלכו 

 24הביתה, לא היו פה אירועי העצמאות, אז בנוסף לחצי מיליון שקלים 

 25שקלים  9,000מיליון ועוד  4,2האלה שהובטחו ולא הועברו, יש עוד 

 26 פנויים.

 27יודעים את התשובה. מוצקין יכולה לסבסד כשיודעים את המספרים  

 28בצורה משמעותית את הקייטנות בכל הכסף הזה, גם אפשר להחזיר כסף 
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 1 לתושבים. מיליון שקלים שייכים לציבור והציבור לא יודע מהם כלום. 

 2סי גם פייסבוק ואני חושב שזה מן הבסיעכשיו לראש העירייה יש  

 3שתתפרסם טבלה על כל הסכומים האלה שנחסכו ולאן הם הולכים. ראש 

 4פארק -העירייה מפרסם בדף הפייסבוק שלו תמונה של העז שנולדה בחי

 5 או של להבדיל לוחם מקומי שעושה את השבת, וזה אחלה. 

 6באמת זה אחלה. אבל לעשות לייקים לכל מיני דברים שלא קשורים  

 7המיליונים, אני מצטט דבר בר לא תקין. לעבודת העירייה השוטפת זה ד

 8מאוד בסיסי, אתם לא חייבים ללכת עכשיו ולעשות גרפיקה מפוארת, 

 9שורה קטנה בפוסט, רבותי תושבי מוצקין, אנחנו מתכבדים לפרסם לכם 

 10אלף פלוס חצי מיליון,  200מיליון שקלים פלוס  4יש לנו שורת רווח של 

 11איפה שמים את הכסף. אתם לא אנחנו נתכנס על המדוכה, אנחנו נבדוק 

 12מספרים שיש כסף, אתם לא מספרים אז כמובן לאן ילך הכסף. אנשים 

 13 לא יודעים. 

 14גבירותיי ורבותיי, אדוני ממלא מקום ראש העירייה, יש כסף לסבסד את  

 15ביוני, יש עוד מספיק זמן לתקן. אנחנו  2-מחירי הקייטנות, היום זה ה

 16לו עתרנו לבית המשפט כדי להקדים נאבקנו להקדים את הדיון הזה, אפי

 17ביוני, שבוע  2-למצוא פתרון, לא באת הדיון כדי להקל על המערכת 

 18שעבר עוד. אבל עדיין יש זמן. תושבי מוצקין מחכים היום לבשורה שהיא 

 19 יותר מפתרונות קוסמטיים. 

 20אז מה שאני מבקש ממך, עומר זוהר, וטוב שאתה פה כי אתה נושא בשני  

 21ם ממלא מקום ראש העירייה וגם יו"ר רשת המתנסים, כובעים: אתה ג

 22ומהטעם הזה אני מצפה שתיתן פה פתרון לא קוסמטי, אין פה שכל בזה 

 23שאני אעלה פה משהו ואז אתם תסירו את זה ואז תמהרו להיפגש עם 

 24איזה קבוצה של הורים כדי להגיד הנה, אנחנו נותנים להם כמה שקלים, 

 25 בואו נצמצם את העסק. 

 26מיליוני שקלים שאם הם לא הולכים לכיסוי גרעון ולמשימות לא יש פה  

 27תקינות אפשר לסבסד איתם בצורה משמעותית ולהקל על מאות רבות 

 28של תושבי מוצקין שנמצאים בחתך אוכלוסין עם העול הכי כבד, משלמי 
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 1כל המיסים, בוודאי הארנונה, משלמים ועובדים קשה מאוד, האנשים 

 2ריך להקל עליהם. אין לי בעיה עם רשת האלה אפשר להקל עליהם וצ

 3המתנ"סים, הבעיה שלנו היא עם העירייה, העירייה היא תשעה קבין של 

 4זה לא גוף נפרד, זה הרי לא סתם שראש העירייה יצא,  רשת המתנ"סים.

 5זה גוף שיונק את רוב המשאבים שלו מעיריית קרית מוצקין, זו הזרוע 

 6ה העירייה תעביר את הכסף של עיריית קרית מוצקין. ברצותהארוכה 

 7 להוזלות. 

 8ולכן מה שאני מבקש זה לעשות שני דברים. אחד: תסבסד את הקייטנות  

 9 כמובן ותפרסם בטבלה לאן הולכים כספי הציבור שנחסכו. 

 10במעט הזמן שנשאר לי יותר מהזמן שלי אני רוצה להקדיש אותו כי פנו  

 11שמח שתאפשר בכניסה הורים שרצו לשאת פה כמה דברים ואני אאלי 

 12 להם. אני מבין שאתה יו"ר הישיבה, תאפשר להם לשאת דברים. 

 13 אמרנו הורה אחד. ע. זוהר:

 14ערב טוב. אני ליאת, אני ילידת מוצקין. אני היום אימא לשלושה ילדים,  ליאת:

 15וילד בכיתה א'. יש לי קצת דז'ה וו, אנחנו שנה שעברה  6תאומות בנות 

 16, קצת לפני הבחירות. אני, אתה נפגשנו באותו מעמד, באותה תקופה

 17עומר, ראש העיר חיים צורי ועוד כמה הורים. ישבנו ודנו בכל נושא 

 18אלף שקלים על  12-ל 10הקייטנות. אני כל שנה נאלצת להיפרד בין 

 19קייטנות. אני כבר כמה שנים לא יוצאת לחופשת קיץ עם הילדים היות 

 20למתי כל שנה, כל וזה סכום מאוד מאוד נכבד מהכיס שלי לאחר שאני שי

 21 חודש צהרון לשלושה ילדים. 

 22אני השנה חשבתי שאנחנו נדלג על הסוגיה הזאת, באמת, שנה שעברה  

 23, היתה ישיבה יותר מנעימה, יותר ממצחיקה והכול ישבנו עם ראש העיר

 24 עבר וזרם בכיף ובאמת הייתם בסדר.

 25ם מה שהיה הטענה שלו זה היה ככה, אתם יודעים כמה עולה לי ערב יו 

 26העצמאות? אתם ההורים הצעירים כל הזמן באים ורוצים ורוצים 

 27ורוצים, גם אני רוצה לתת לכם, אבל אתם יודעים כמה עולה לי ערב יום 

 28אני אמרתי לו פעם הבאה תעשה סקר, אני מוכנה להתערב העצמאות? 
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 1 איתך שרוב ההורים יוותרו על אירועי יום העצמאות. 

 2לא גומרים את החודש, לא גומרים את  כולם רוצים הנחות בקיץ. אנחנו 

 3החודש. ממש ככה. והוא אמר את יודעת מה? אני אשקול את זה. באמת 

 4היה השנה סקר והורים מהקריות באמת אחוז מאוד גדול ונכבד ומכריע 

 5לא רוצים אירועי יום העצמאות. גם לא היו אירועי יום העצמאות, גם 

 6 דילגנו לעיריות אחרות, בכיף. 

 7שגם המחירים לא ירדו, גם הקייטנות הציבוריות לא  מה מסתבר? 

 8נכללות בכל הגנים וכמובן בבתי ספר, והמחירים עלו. אני פה, עומר, 

 9אימא לשלושה ילדים, נפגשת איתך עוד פעם כעבור שנה שזה קצת, אני 

 10אומרת לך בכנות, ברמה אישית, בי זה קצת מזלזל. אני לא הייתי רוצה 

 11בא לי לחשוף את עצמי, אני יכולה , לא להיות במעמד הזה עוד פעם

 12להגיד לך המון המון קולות של חברים, ואני עכשיו חזרתי ממספרה, 

 13עשיתי פן, היא אמרה לי את הולכת להפגנה? אמרתי לה כן, אני לא רואה 

 14את זה כהפגנה. אני הולכת להגיד את מה שאני, מה שאני אומרת זה 

 15ת פייסבוק, בגנים, בקבוצות מתכתבים בקבוצוהמון ואלפי ומאות הורים 

 16 סודיות ואומרים את זה. 

 17מה שכן אנשים מפחדים אותה ספרית אומרת לי הייתי מתה לבוא, אבל  

 18אני עצמאית, אני מפחדת להגיע. אז אני לא מפחדת, אני חושבת שאני 

 19משלמת כל חודש מעבודה מאוד קשה, אני עובדת עד חמש ומשלמת 

 20ן. אני מצפה ממך ומכל אחד שקל כל חודש על צהרו 3,000כמעט 

 21שמחליט את ההחלטה הזאת לבוא ולתת הוזלה, במיוחד למשפחות 

 22אלף  12-ל 10-ילדים שהולכים להיפרד מ 3-ל 2מרובות ילדים, בין 

 23 שקלים בקייטנות. תודה רבה. 

 24 )מחיאות כפיים(

 25 אם אפשר גם כן מילה.  דוברת:

 26 מילה קצרה. ע. זוהר:

 27ה ב' ומשנה א' ואני אם חד הורית לילדה. אני בשם ועד ההורים של משנ דוברת:

 28שקלים לשבועיים ימים כאשר קייטנות בערים  1,550צריכה לשלם 
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 1 1,550-שקלים לחודש. כאן מדובר ב 1,300-ל 1,000אחרות הם נעים בין 

 2שקלים לשבועיים ימים ועם שישי, בלי שישי, עם ארוחת צהרים, בלי 

 3 ארוחת צהרים. 

 4שלי לקייטנה ציבורית כי כל החברים שלה  אני לא אשלח את הילדה 

 5נמצאים בקייטנה מסוימת ואני אמשיך בזה, אבל איפה ההורים שיש 

 6שקל לשבועיים ימים? זה לא שפוי,  4,000, 3,100ילדים?  3ילדים,  2להם 

 7ואני בטוחה שאפשר לסבסד את זה כי אם זה מחיר שהוא לא הגיוני. 

 8 1,550-מבינה איך זה קופץ לשקלים לחודש, אני לא  725צהרון עולה 

 9ג' פתאום נפתח, ג' -שקלים לשבועיים. אני צריכה לשלם מחזור א', ב' ו

 10שקלים לשבוע. אני מצטערת אבל זה קצת נשמע לי לא סביר ואני  925זה 

 11 אשמח אם יהיה,

 12 תודה.  ע. זוהר:

 13 תודה רבה.  דוברת:

 14לאיתי לדבר, בלי  עפרה, אנחנו שמענו בקשב רב את ההורים. בואו ניתן ע. זוהר:

 15 ויכוחים עם אנשי הרשת.

 16לפני שנתיים, שלוש, סליחה, שלוש שנים ויום נעשה מעשה  תודה רבה. א. צורף:

 17בעיניי אמיץ ע"י איש ציבור שאני מחזיק אותו כאדם הגון וישר בסך 

 18הכול, יש לי מחלוקות איתו לגבי דברים שעשה בשנה האחרונה אבל זה 

 19 ון. ללא ספק היה מעשה אמיץ ונכ

 20אבי רוטמן התפטר מתפקיד המשנה לראש העיר, עכשיו אני מחזיק  

 21בידיים שלי גם את הודעת ההתפטרות שלו מתפקיד המשנה לראש העיר, 

 22הוא היה חד וברור ובהיר והסביר שהוא לא יכול לראות עם ראש 

 23העירייה עין בעין כשראש העירייה, כשהוא מבקש להקל על ההורים 

 24להם שמתייבשים, הוא לא יכול לשבת באותה הצעירים, על הכיסים ש

 25 קואליציה ובאותה הנהלת עיר והוא מבקש לעזוב. 

 26לפני שנה, שנת בחירות אמנם אבל אני חושב שבמקרה הזה הוא גילה  

 27עקביות, אבי רוטמן הגיש הצעה לסדר ובה הוא ביקש גם כן שוב לבוא 

 28די לאפשר שקלים כ 1,000לקראת ההורים ולקבוע קייטנות במחיר גג של 



20 
 04-8666313חברת איגמי,                                                                                      עיריית קריית מוצקין

 2019ביוני  2                                   ישיבת מועצה מן המניין                                                                   

   

 1להם לתפקד באופן כלכלי שקול גם בחודשי הקיץ, כדי לשדר להורים 

 2הצעירים מסר שאנחנו מעוניינים בהישארות שלהם בעיר שלנו. הוא 

 3פרסם סרטון שבו הוא אומר שהכיסים של ההורים מתייבשים. מוצקין 

 4 מתייבשת. 

 5יש  חוץ מזה הוא לא רק היה הגון, הוא גם היה מקצועי וצירף טבלה שבה 

 6לו הצעה לעירייה איך לסבסד ובאיזה מחירים. והוא גם אומר שם שהוא 

 7לא לוקח בחשבון את עלויות המים והחשמל כמובן מטבע הדברים, הוא 

 8מציע לסבסד את הקייטנות האלה באמצעות עלות יום העצמאות. הוא 

 9 קרא לזה פעולה הגונה וצודקת. ואני מסכים איתו. 

 10העצמאות לא הכבידו יותר מדי על התקציב עכשיו סוף סוף אירועי יום  

 11של עיריית קרית מוצקין. האם זה לא הזמן להשתמש באמת באותם 

 12כספים כדי להקל על אותם הורים צעירים? עכשיו אני את כל הדברים 

 13האלה הקראתי, בדרך כלל כשמצטטים דברים שאמר אדם ושינה את 

 14ני לא עושה את דעתו, את עמדתו, מקריאים כדי להביך את אותו אדם. א

 15 זה כדי להביך אותך, אני רק אומר דבר אחד פשוט. 

 16אני מבין שהיחסים האישיים בין חברי הסיעה שלכם או לפחות חלקם  

 17לאבי רוטמן הם לא מהמשופרים, ואני מבין שלאבי יש כעס על חלקנו. 

 18אני בטוח שעל מחלוקות ברמה האישית תמיד אפשר לגשר, על תהום 

 19בינך לבין ראש העיר אני לא מצליח להבין איך  אידיאולוגית שפעורה

 20 הצלחת לגשר בכניסה, בקפיצה הזאת לקואליציה. 

 21ולכן אני מציע, אבי, ובאמת ביושר כמו שאני מחזיק אותך אדם ישר,  

 22אפשר לשים את המחלוקות האישיות שאני לא חושב שיש להם באמת 

 23המשותף בסיס בצד, לשבת ביחד, לדבר, לזהות שיש לנו הרבה מאוד מ

 24ברמה האידיאולוגית, אנחנו תופסים אותך כולנו בצד הנכון של המפה 

 25פעמים בחמש דקות  4כאיש ציבור ישר והגון כמו שאמרתי כבר 

 26האחרונות, לשבת, להתכנס. ואולי אחרי השיחה הזאת תבין, אבי, אולי 

 27 אחרי השיחה הזאת תבין, אבי, ששוב רב המשותף בינינו, 

 28 ל רוטמן? זה דיון ע י. מרקוביץ:
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 1ושבקולך באופוזיציה, מהאופוזיציה תוכל לעשות המון דברים  א. צורף:

 2שמהקואליציה לא תוכל לעשות, ולא משנה כמה זמן תשב. עכשיו אני 

 3שמעתי לאחרונה שאתה גם מתכוון לעזוב את מועצת העיר, אני מקווה 

 4מאוד שזה לא נכון כי אתה מקומך במועצת העיר, יש לך הרבה מאוד מה 

 5רום, רק חבל שבקואליציה בתפקיד סגן ראש העיר נטול הסמכויות לת

 6 שאתה נושא בו אין לך יותר מדי איך להשפיע. 

 7כמו שראית בחצי שנה האחרונה האופוזיציה הזאת הובילה מאבקים  

 8ושינויים שלא היו כדוגמתם בעבר. מקומך איתנו, יהיה לך את מלוא 

 9לך להיפגש איתנו, לפרוש המקום להוביל, להשקיע ולהישמע. אני מציע 

 10מהתפקיד שלך שממילא הוא מיותר וחסר סמכויות ושיניים ולחזור 

 11לאופוזיציה שממנה כבר כשהיית קודם בשלוש קדנציות הקודמות עשית 

 12תחת חיים  שנה כסגן ראש עיר 30-הרבה יותר ממה שתוכל לעשות ב

 13 צורי. תודה.

 14 )מחיאות כפיים(

 15ל זה לא מופע, בלי כפיים פה, זה לא מופע. חבר'ה, אני מבקש מהקה י. מרקוביץ:

 16 תודה.

 17 )מדברים ביחד(

 18 אני מזמין גם אותך לפרוש מהקואליציה. לא מאוחר.  א. צורף:

 19חברים, איתי, אפשר לסיים פה את הקריאות הנרגשות האלה, באמת  ע. זוהר:

 20 מרגשות.

 21 אל תזלזל. א. צורף:

 22ר לסיים רק את הקריאות לא, אני בכלל לא מזלזל. אני אומר אם אפש ע. זוהר:

 23 ולהתקדם בנושאים כי יש מישהו שרוצה,

 24 זה חלק מהנושא הקריאות האלה. א. צורף:

 25מקובל. אז סיימנו עם הקריאות. האם יש מי שרוצה לדבר על הנושא  ע. זוהר:

 26 יש לכם עוד כמה, חמש דקות?  הזה?

 27 לא, אין להם. זהו. עכשיו אתה. דוברת:

 28יש את הזמן שנותר, אם נותר, בשביל שתקבל את אני גם מוכן להקד צ. אבישר:



22 
 04-8666313חברת איגמי,                                                                                      עיריית קריית מוצקין

 2019ביוני  2                                   ישיבת מועצה מן המניין                                                                   

   

 1 ההחלטה הנכונה בשבילם.

 2אז א' תודה. אני מציע ככה, אני מציע אם זה בסדר אני אתן כמה מילים,  ע. זוהר:

 3אנחנו נפנה כמה מילים למנחם או אורנית או שניהם, אנחנו נעביר את זה 

 4 לקהל ואחר כך נעבור אליך או שאתה רוצה לפתוח, אבי? 

 5דם כל אני באמת רוצה להתנתק מעולם של קריאות נרגשות של קו 

 6 פוליטיקה ולדבר על העניין. 

 7 אתה שוב מזלזל. א. צורף:

 8אני לא מזלזל. אתה יודע, איתי, כשאתה מדבר אז כולם שותקים ואתה  ע. זוהר:

 9כשאני מדבר אז אתה מזלזל כי אתה נכנס לי לדברים כשאני שתקתי גם 

 10ה לי מה להגיד. אני לא אגיד יותר מזה. אז בוא כשדיברת לא דברים, שהי

 11 תן לי,

 12 אתה צוחק על מה שאמרתי, א. צורף:

 13 אני לא צחקתי, אמרתי אני רוצה לעבור לנושא,  ע. זוהר:

 14 זה פעם שלישית, א. צורף:

 15 אז אם נפגעת אני מתנצל. ע. זוהר:

 16 מעולה. א. צורף:

 17ועל אירועי הקיץ.  4,2על אני רוצה לדבר על הנושא. ציקי אמר מצוין.  ע. זוהר:

 18אני חושב שכשמעבירים מסר לציבור קודם כל צריך לדייק בעובדות. 

 19כשאנחנו דיברנו על יום העצמאות ועלה הנושא, אחד מהדברים שעלה 

 20פה במהלך ישיבת התקציב היה שמעבירים את זה לאירועי קיץ. נכון, לא 

 21. אני מדבר מה נכון, טוב, לא טוב, אני לא נכנס עכשיו לשאלה העקרונית

 22 היה בישיבה פה שרוב הציבור לא היה בישיבה פה.

 23לכן כשמעבירים מסר לציבור קודם כל האם טעינו, האם עשינו, הכול  

 24בסדר. אבל קודם כל מה היה באותו יום. אף אחד לא דיבר פה על 

 25להעביר את זה לרשת המתנ"סים. ויותר מזה, אני חזרתי לפרוטוקול של 

 26מקום דרך אגב, ואני דרך אגב כבר אומר כיו"ר ישיבת התקציב שזה ה

 27 רשת המתנ"סים אני רוצה עוד תקציב גם בשביל הנושא הזה.

 28וכשישבתי עם ההורים, ציקי, זה לא היה כדי לסתום להם את הפה,  
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 1ממש לא. גם לי יש ילדים בצהרונים וגם אני משלם את המחיר המלא 

 2 והכול בסדר. 

 3לקם ואמרתי להם תשמעו, אני פה ישבתי איתם כי הם העלו טענות בח 

 4בשבילכם, לא נגדכם, לא לסתום לכם את הפה. אבל עכשיו דיברת על 

 5הכובעים, אז אני הולך רגע לכובע שלי כיו"ר רשת המתנ"סים. אם אני 

 6אביא את רשת המתנ"סים בגלל תהליך כזה או אחר לגרעון של חצי 

 7יכול להסתובב מיליון, ודרך אגב אתה  1,5מיליון שקל, מיליון שקל, 

 8 בארץ ויש רשתות שנמצאות בגירעונות האלה.

 9אז אתה תשב פה ובאותו פאתוס, ובאותו נאום חוצב להבות אתה תגיד  

 10איך יו"ר רשת המתנ"סים מעיז לקחת כסף ציבורי ולזרוק אותו ולהעביר 

 11 לגרעונות. זה מה שאתה תשב ותגיד, גם אם תגיד לי עכשיו שלא.

 12הורים, נתחיל מזה, לא פחות ממך ולא פחות ולכן אני קודם כל בעד ה 

 13מחבריך באופוזיציה, גם אני בעד ההורים. אבל אני כיו"ר המתנ"סים 

 14מחויב בכובע ההוא לשחק באיזשהו עולם שאני בסוף שנה גומר מאוזן 

 15או לפחות עם רווח קטן או לפחות מאוזן. זו החובה שלי כיו"ר רשת 

 16 המתנ"סים. 

 17סים, אני שמה בהתנדבות אבל זאת אני לא מתפרנס מרשת המתנ" 

 18החובה שלי. אז זה אחד. עכשיו כשבאו ההורים והציגו טענות, חלק 

 19זאת אומרת הגיוניות לא ברמה של סבסוד, כן מהטענות היו הגיוניות. 

 20מסבסד, לא מסבסד. אחד ההורים העלה טענה, אמר למה אני כל השנה 

 21צריך לשלם על צהרון ואין לי הנחה בקייטנה כשהילד שלי כל השנה. 

 22אמרתי לו אתה יודע מה, והוא אמר גם שהיה לפני שלוש שנים, היה ככה 

 23 מה שלא זכרתי.

 24-ל 200א משנה כמה זה עולה, האירוע הזה זה בין מיד, לאמרתי להנהלה  

 25אלף שקל. והייתה את הקייטנה  250, 200אלף שקל, אני צודק?  250

 26הארוכה הציבורית, אמרו למה אתה יותר מביאליק, השווינו באותו רגע 

 27 למרות שאנחנו עם ימי שישי ויותר שעות עבודה. 

 28ולשמור על הכסף ולכן בתוך העולם של רשת המתנ"סים אני יודע לשחק  
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 1הציבורי וכן לסבסד, זה בעולם ההוא. בעולם של העירייה ואני בא ואומר 

 2לכולם, דרך אגב אני אומר את זה לכולם, אם אנחנו רוצים המקום לדון 

 3בזה או המקום לראות מה עושים עם הכספים זה ישיבת התקציב, 

 4 והלכתי לישיבת התקציב. גם אני יודע לעשות שיעורי בית כמוכם.

 5הלכתי לישיבת תקציב לראות האם מישהו ממכם דן ואמר תנו לרשת  

 6. אם הייתם עושים 3, 2, 1המתנ"סים עוד חצי מיליון שקל כדי שיעשו 

 7כי לא הייתי מקבל, נגיד שהיית  את זה אז אני הייתי שותק עכשיו כמו דג

 8נותן לי עוד חצי מיליון והייתי לוקח אותם לא יודע, לצבוע למנחם את 

 9אז אתה צודק. אבל איפה הייתם בישיבת תקציב? מישהו אמר החדר, 

 10 תעלו לרשת המתנ"סים עוד כסף שיסבסדו את הגנים? 

 11 כל הצעה, א. צורף:

 12 רגע, איתי. איתי, אני לא הפרעתי לך.  ע. זוהר:

 13 תכבד את דברך, דמגוג.  צ. אבישר:

 14 אתם לא דמגוגים, זה בכלל לא.  א. רוטמן:

 15 א דמגוגיה אבל כשאני מדבר זה דמגוגיה. אתה צודק.כשאתה מדבר זה ל ע. זוהר:

 16 אתה דמגוגיה. אתה בכלל, צ. אבישר:

 17 )מדברים ביחד(

 18אני מאוד מקווה שכולם שמים לב מי מפריע שלא יבואו בטענות אחר  י. מרקוביץ:

 19 כך. 

 20 כן, כן.  ע. רוסמן:

 21 אז אני מציע עכשיו,  ע. זוהר:

 22 ם למילה או,משפטי 3, 2עפרה, תחברי כבר  י. מרקוביץ:

 23 מה אתה אומר?  ע. רוסמן:

 24 )מדברים ביחד(

 25אני רוצה להעביר בכמה מילים למנחם שיסביר רק את התהליך. דרך  ע. זוהר:

 26אגב התהליך התחיל בינואר, לא עכשיו. ואני מוכן לתת גם לרשימה 

 27 שרוצה להגיד כמה מילים ואחר כך אבי ואחר כך נצביע. מנחם.

 28לכם רשת המתנ"סים מפעילה את קייטנות הקיץ שנים  כידועערב טוב.  מ. שינדלר:
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 1ומשנה לשנה כמות הילדים עולה ועולה ואני רוצה לגעת במילה  רבות

 2 אחת שציקי הזכיר בהתחלה וזה הנושא של איכות.

 3אחד הדברים המרכזיים שהרשת שמה לנגד עיניה זה איכות הקייטנות.  

 4שהיא שמה בכל  כמו שהיא שמה לנגד עיניה את איכות הצהרונים, כמו

 5 פעילות ופעילות. 

 6עתירה לבית  עכשיו אני רוצה רגע, אמנם הייתם במשרד שלי לפני יומיים 

 7המשפט, תהליך הקייטנות התחיל בעצם בינואר. תיכף אורנית אם תוכל 

 8טיפה להרחיב, אבל החל מינואר נעשה תהליך של בניה של תכנים, בניה 

 9 של צוותים. 

 10שאתם בטוח לא יודעים, רשת המתנ"סים  אני רוצה להגיד אולי משהו 

 11היא הרשת הראשונה בארץ שהלכה ולקחה את הצוותים שלה לקורס 

 12מנהלי קייטנות עם משרד החינוך. זה משהו שאנחנו יזמנו אותו, זה 

 13משהו שלא היה אותו, זה משהו שעכשיו בונים עוד קורסים כאלה מפני 

 14עולים כסף, אבל שאנחנו עשינו אותם במכללת גורדון. הדברים האלה 

 15 הרשת משקיעה אותם בגלל שהיא רואה בזה ערך. 

 16מעבר לדברים האלה וכמו שיו"ר ההנהלה ציין אותם, אנחנו כל שנה  

 17עושים בדיקה אל מול ההורים בדברים שונים וחשובים. אני יכול להגיד 

 18שלפני שנה או שנתיים הלכנו לבדוק האם ההורים מעדיפים לעשות 

 19 שבועות. ואחרי שהצענו בואו אולי נעשה,חודש ימים או שלושה 

 20 שלושה שבועות בלי ימי שישי. ע. זוהר:

 21כן. שלושה שבועות, או שלושה שבועות כולל ימי שישי או חודש ימים  מ. שינדלר:

 22ללא ימי שישי, כמו שנעשה בקריות אחרות. הורים אמרו לא, לא, לא, 

 23 יה. אל תגעו, יום שישי אין לנו איפה לשים, תשאירו כמו שה

 24מחזור   מחזורים: 4לפני שנה היה צורך והיה רצון מצד ההורים לעשות  

 25א', ב', ג', ד'. הרשת הלכה לזה. כל שנה אנחנו עושים את העשייה ואת 

 26החשיבה אל מול ההורים. זה לא משהו חדש שפתאום ישבנו עם ההורים, 

 27זה לא משהו שהוא מנותק מהמציאות, הוא נעשה כל השנה. אז אולי אני 

 28אסכם ואתן כמה מילים לאורנית כי היא מתפעלת את זה כבר כמה 
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 1 חודשים, 

 2 כמה שנים. י. מרקוביץ:

 3כן. הרשת כמו שהיא עושה עד עכשיו היא תמיד תהיה קשובה, וכל מה  מ. שינדלר:

 4שניתן בשביל לקדם ולעשות יותר אנחנו כמובן שנעשה את זה. הרצון 

 5ל הקייטנות תהיה הטובה שלנו זה בדיוק כמו כל אחד אחר שהאיכות ש

 6 ביותר והיא הטובה ביותר בכל הקריות.

 7 תודה מנחם. שרון רצתה להגיד משהו. ע. זוהר:

 8. אני בקייטנות של רשת 5ולילדה בת  9שמי שרון. אני אימא לילד בן  שרון:

 9. אני חוויתי את 3המתנ"סים מהרגע שהבן שלי נכנס לגן העירייה בגיל 

 10חייבת לציין שתמורת איכות יש לשלם  הקייטנות ואת הצהרונים, אני

 11 כמו כל דבר שאתם קונים היום בשוק. 

 12אני אימא שפולניה בבית ופולניה בחוץ, הדרישות שלי הן לא משתנות  

 13בחוץ. אורנית יודעת, אני אימא קשה. ואם אני הסכמתי להשאיר את 

 14 הילדים שלי ברשת המתנ"סים ובשקט זאת אומרת שאני שלמה ובטוחה

 15הם תכנים ברמה מאוד גבוהה, גם ברמה של הקייטנה נים , התכאיתם

 16הציבורית, נכון, הורים לא יוצאים וזה לא אותו דבר, אז הבת שלי 

 17 הייתה בקייטנה הציבורית וגם בקייטנה הציבורית, 

 18 אבל הטענה בכלל לא נגד רשת המתנ"סים.  דוברת:

 19 שנייה.  שרון:

 20 )מדברים ביחד(

 21 קהל לתת לה לדבר כמו שאחרים דיברו.חבר'ה, אני מבקש שמה ב י. גסר:

 22 מה אתה נובח? דובר:

 23 אתה כלב נובח, לא אני ואל תדבר אלי, י. מרקוביץ:

 24 )מדברים ביחד(

 25אני בטוחה שבשביל לשים את הילדים שלכם במקום הכי טוב, במקום  שרון:

 26הכי רגוע, עם צוות טוב, עם ימי שישי ובלי ימי שישי, עד אחד, עד 

 27כל כך הרבה מבחר לא ראיתי בקריות אחרות ויש  עםשתיים, עד חמש, 

 28ואין כזאת לי הרבה חברים בקריות אחרות, בקרים ים, בקרית ביאליק, 
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 1איכות של קייטנות ברשת המתנ"סים. אנשים הולכים באופן פרטי וזה 

 2 בסדר גמור, אבל כשהולכים לרשת המתנ"סים פה אני מרגישה שקטה.

 3 ת להגיד מילה?תודה שרון. תודה. אבי רצי ע. זוהר:

 4 )מחיאות כפיים(

 5 חבר'ה, בלי כפיים.  י. מרקוביץ:

 6 בלי כפיים, חברים. אבי, רצית להגיד מילה?  ע. זוהר:

 7 )מדברים ביחד(

 8 לענות.חברים, אני מרגיש צורך  א. רוטמן:

 9 )מדברים ביחד(

 10אז רגע, שנייה. לא על האיכות. נאמרו פה מקודם לגבי השבועיים, לא  ע. זוהר:

 11 יש לך מה להגיד לגבי זה? אם כן תגידי ונעבור לאבי ונסיים, שבועיים.

 12אז אני רוצה לומר משהו בעניין איכות וגם אני יכולה להגיד לכמה  א. מאירוביץ:

 13הורים שככה לדייק, יש פה איזה אימא יקרה שאמרה שהיא שילמה 

 14שקלים וזה לא נכון, כי המחיר לשבועיים לא עולה  1,500עבור שבועיים 

 15, זה עד השעה חמש, עם שקלים זה לשלושה שבועות 1,500שקלים.  1,500

 16 ימי שישי והכול. 

 17 כדאי שתדבר אמת. י. מרקוביץ:

 18שזה דבר אחד. אני רוצה לומר אפילו לאמא היקרה שרון, שבאמת אמרה  א. מאירוביץ:

 19מילים גם מאוד התחברתי לדברים שלך כמובן וגם את מאוד כנה ואת 

 20אפילו לומר שבגן שלך, שזה גן של קייטנה  אומרת את שלך. אני רוצה

 21נרשמים. מה שזה אומר שבכלל לא אמורה  12ציבורית, שרון, יש כרגע 

 22 20להיפתח קייטנה, ובואי נראה מה יהיה עם המשך. וכשיש מינימום של 

 23 1,339נרשמים צריך להיות המחיר הציבורי, חברים אתם מקשיבים? 

 24, גם אם יהיה 30גם אם יש  שקלים. כאשר אצלנו לא משנה מה המספר,

 25שקלים.  765, יש פה ממש מדרג של מה צריך להיות המחיר, הוא 22, 20

 26חברים, על זה אף אחד לא מדבר. זה מאוד נוח, אבל אנחנו היה חשוב 

 27 לנו, 

 28 כי זאת לא דמגוגיה, זאת האמת.  י. מרקוביץ:
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 1לכם הורים  היה חשוב לנו לתת את כל האופציות. אני באמת אומרת א. מאירוביץ:

 2יקרים, אני מכירה גם באמת כמעט את כולכם. כולכם חשובים לנו וכל 

 3כך יקרים לנו ואני בקשר עם כולכם, נעשות כל כך הרבה ישיבות וכל כך 

 4 חשיבה מאחורי כל דבר שמוחלט.הרבה 

 5והמחירים כן ירדו, כי אמר ציקי שלפני שלוש שנים המחיר היה יותר  

 6, משנת everאת כל הפליירים שהוצאתי  זול, זה לא נכון, בוא תראה

 7גבוהים בשנת יש לי את כל הפליירים שהוצאנו והמחירים היו יותר  2005

 8 לצורך העניין,  2017

 9 ,16אני מדבר על  צ. אבישר:

 10 .16גם על  א. מאירוביץ:

 11 .16-הוא פרש ב צ. אבישר:

 12יכול לעשות  אתה יכול להסתכל, אתה, שמור לי. 16אתה יכול לראות את  א. מאירוביץ:

 13זה נהדר, זה אחלה עבודה וזה באמת להראות איך המחירים  טבלאות.

 14 לקייטנה.  1,670זה היה  17-שלנו דווקא ירדו. דווקא ב

 15 את מדברת על קייטנות ציבוריות.  ליאת:

 16נכון. וגם אם זה לא ציבורי אז זה נהדר. אם זה ציבורי או לא ציבורי, כל  א. מאירוביץ:

 17א רוצה. ולהזכיר לך, ליאת יקרה, שבשנה שעברה אחד מחליט מה שהו

 18רציתם קייטנה ציבורית ובשמחה עשינו זאת כי אנחנו בעד להקשיב 

 19 לכם. 

 20 )מדברים ביחד(

 21שאלה אחת. קודם כל אני אומר את המובן מאליו, אנחנו פוליטיקאים,  צ. אבישר:

 22אני מסתכל עליך כאשת מקצוע. את ומנחם אנשי מקצוע. נבחרי ציבור, 

 23שואל אותך שאלה מקצועית כי הדיון כמו שאני ביקשתי אותו בכלל  אני

 24לדבר על, אני מדבר על לא עוסק בצד המקצועי שלכם, אפשר בדיון אחר 

 25היבט מימוני של העירייה. אתם בכלל לא הייתם צריכים להיות פה, אני 

 26לא יודע למה זימנו אתכם. השאלה שלי היא כזאת אם עכשיו כב' ראש 

 27 העיר, 

 28 ים ביחד()מדבר
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 1ואת  4-נותן לכם, מעביר אליך עוד מיליון שקלים. מיליון, עזבי את ה צ. אבישר:

 2החצי, מיליון שקלים, זהו, מיליון שקלים. בכמה גרוסו מודו בערך את 

 3 מוזילה את מחיר הקייטנות?

 4 אבל איזה מן דמגוגיה זאת? י. מרקוביץ:

 5 )מדברים ביחד(

 6 זאת שאלה מקצועית. צ. אבישר:

 7 לא, זאת לא שאלה מקצועית כי אני אגיד לך למה.  :ע. זוהר

 8 זאת שאלה לא נוחה, צ. אבישר:

 9אני שתקתי. תגיד, אתם לא  אבל ציקי, למה אתה שאלת?לא, לא.  ע. זוהר:

 10 יודעים, אין לכם תרבות דיבור?

 11 לא, אני מקשיב לך.  צ. אבישר:

 12 אנחנו למדנו מחנה בבלי. א. צורף:

 13 לי. אבל אני לא חנה בב ע. זוהר:

 14 אדוני היו"ר, יסביר לכבודו כאשר דיברנו על התקציב, מ. צורף:

 15 אבל אמרתי, הסברתי.  ע. זוהר:

 16הם אמרו שאנחנו העלינו את המחיר או לא העלינו את התמיכה  מ. צורף:

 17 במתנ"ס.

 18  אבל אני הסברתי את זה. ע. זוהר:

 19 נו באמת. מ. צורף:

 20 חברים, אני רוצה להגיד משהו. ע. זוהר:

 21 ם ביחד()מדברי

 22חברים, מכיוון שבאמת אני חושב, אני באמת חושב שהנושא הוא  ע. זוהר:

 23מקצועי וגם הנושא הכספי הוא דרך אגב מקצועי, הוא לא קשור אליהם, 

 24אבל הוא קשור אלינו. ולכן אני אומר מכיוון שפניתם, אני לא אגיד 

 25ני שלא תגיד שאני מזלזל, לאבי. אבי רוצה להגיד כמה מילים, אמרגשות 

 26 חושב שמגיע לו. אבי, רק אם אפשר בקצרה ונעבור לנושא הבא.

 27אני אהיה מאוד קצר כי לא צריך פה יותר מדי להאריך את כל נושא  א. רוטמן:

 28הפופוליזם הזה. קודם כל אני אומר דבר הכי חשוב לגבי אנשים, אני 
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 1מעוניין ואני חושב שהחודש הראשון בכלל צריך להיות בחינם מבחינת 

 2 ת. הקייטנו

 3עכשיו למה? מכיוון שהורים, הרי אני יודע, אני אמנם כבר סבא, יש לי  

 4שלושה נכדים פה בקריה ויש לי אותו מספר ברמת השרון, ואני רואה גם 

 5את ההבדל בנושא של התשלומים. אני חושב שבקטע הזה אפשר לחשוב 

 6בצורה פתוחה מה לעשות. אני מבין ואני יודע כי אני משלם את זה 

 7י אחרת למרות שזוג עובדים, לא מסוגל לעמוד בכל התוספת מכיסי כ

 8הזאת וזה מכיוון שגם יש עניין של כלכלת בית שכנראה גם, איך 

 9 אומרים? צריך לעזור לאותם זוגות צעירים.

 10שקל  80-עכשיו מה קורה במקום אחר כדוגמא? כל חודש לו נעלה ב 

 11דש החופש חודשים נוכל כמעט להגיע למצב שחודש שלם, בחו 10במשך 

 12הראשון כל ילד לא יצטרך לשלם בכלל לקייטנה. עכשיו בנושא של 

 13 הסבסוד וזה שווה ערך, 

 14 )מדברים ביחד(

 15 אני מדבר כרגע, אני רוצה לסיים. את רוצה אחר כך?  א. רוטמן:

 16 קח עוד זמן, לא מבינים פה מה אתה אומר.  צ. אבישר:

 17 לא מבינים את מה אני אומר?  א. רוטמן:

 18 לא, קח עוד זמן. צ. אבישר:

 19חודשים של שנת  10-אז אני אקח עוד זמן. אני אומר שבמשך ה א. רוטמן:

 20חודשים של שנת הלימודים, יש להוסיף לדעתי, אפשר  10-הלימודים, ב

 21לשקול את זה, אוקי? וזה צריך גם כן להיכנס ולעשות את החשיבה, אבל 

 22עכשיו כמובן שזה צריך להיות לשנת התקציב הבאה, כי מה לעשות, 

 23אנחנו נמצאים לא ברגע שאנחנו יכולים לעשות את זה, יכולים כל חודש 

 24שקל  100עד  80אילו נעלה במשך, כל מי שמשלם לצהרון מוסיפים עוד 

 25לחודש, אנחנו מגיעים למעשה שבחודש יולי חינם. עכשיו הרעיון הזה 

 26 הוא לא רעיון שלי.

 27 )מדברים ביחד(

 28 י מבקש שקט. חבר'ה, אני רוצה שקט. אנ א. רוטמן:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 חברים, אבל יריב, אבל הוא שתק כשאתם דיברתם אז תנו לו לדבר. ע. זוהר:

 3מה שאני רוצה להגיד שיש הרבה הרבה דרכים לנסות ולשפר ואני יודע  א. רוטמן:

 4שהורדנו. אם אני מנסה עכשיו להיזכר ואנחנו כולם זוכרים, אחרי 

 5שא שניסיתם פה להאדיר את כל שעשיתי את נושא ההפגנה ואת כל הנו

 6הנושא הזה, אני מודה לכם מאוד שנתתם לי במה כזאת יפה כי זה לא 

 7 מה שנאמר רגע לפני הבחירות, הייתם בדיוק בצד האחר. 

 8אבל מה שקרה חודש אחרי שעזבתי כתוצאה מהדבר הזה בעצם, אני לא  

 9שר יודע אם אני הייתי הסנונית הראשונה וכו', אבל אני מזכיר לכם ש

 10הפנים דרעי בעצם אימץ את הדברים האלה ואמר אותו דבר ויש את 

 11 האפשרות הזאת בלשלם את המחיר.

 12לא מדובר על האיכות הגבוהה כמו שניתן, נאמר שם ברמה כזאת של  

 13הורדת כסף שיש לנו קייטנה שהיא זולה. עכשיו אני לא אומר שזה סוף 

 14ת האמת, לבוא הדרך, אנחנו צריכים בצורה קואליציה אופוזיציה, א

 15 ולהגיד שאנחנו רוצים לקבל ולעזור לזוגות הצעירים בקטע הזה.

 16 נכון. ע. רוסמן:

 17עכשיו כשאני העליתי למשל חבר'ה, בואו נוסיף, אני אמרתי בואו נוסיף  א. רוטמן:

 18לבריכה למען לשפר את זה, על מנת להכניס כי יש לנו בעיה, למשל גם של 

 19לשפר אותו הרי כל השנים, בואו איפה אין לנו פה קאטנרי, צריכים 

 20מיליון שקל נוסיף לנושאים האלה להעביר חזרה, תקרא  2נוסיף. 

 21, אחר כך לסבסד, למעשה לממן את נושא הבריכה. צעקו מה אתם רוצים

 22 יצעקו עלינו שאנחנו מעלים את מחיר הסבסוד בין העירייה למתנ"ס. 

 23יך לשפר וכן צריך אז אני דרך אגב חושב עדיין שכן צריך להעלות וכן צר 

 24לעשות ולא להסתכל על כל מיני צעקנים למיניהם שצועקים כנגד שיפור 

 25נגיד במצב הזה בין הקאנטרי, זה היה יכול להיות לנו, זה הפנים היפות 

 26 שלנו. 

 27 מה אתה מקשר?  ע. רוסמן:

 28 )מדברים ביחד(
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 1 חברים, אבל הוא לא הפריע לכם. ע. זוהר:

 2לא משנה מה יהיה, תמיד האופוזיציה בקטע הקשר הוא קשר ישיר.  א. רוטמן:

 3 , אתם תצעקו נגד. הזה

 4 מה רע? מה רע? ע. רוסמן:

 5לא רע, לא רע, תצעקי. אני בא ואומר אנחנו צריכים לעשות ואני כרגע  א. רוטמן:

 6 ת, לעזור לשנות,נמצא בפוזיציה שאני יכול לעשו

 7 אבי תודה. אבי תודה. ע. זוהר:

 8 )מדברים ביחד(

 9 ני קיבלתי זכות דיבור.א י. מרקוביץ:

 10 ממי? ע. זוהר:

 11 אני.  י. מרקוביץ:

 12 ממי? ע. זוהר:

 13 מה זאת אומרת ממי? צלצלתי בפעמון.  י. מרקוביץ:

 14 אז קצר. דקה. דקה ואני מסיים.   ע. זוהר:

 15יש לי לא יותר מדי. קודם כל עצם העובדה שההתארגנות פה הייתה  י. מרקוביץ:

 16יד עד כמה כל ההצעה הזאת לא לאבי רוטמן שאמר ככה ואמר אחרת מע

 17כשרה מלכתחילה. הייתה פשוט ניסיון לסגור חשבונות עם אבי, בין 

 18שאמר ובין שלא אמר, שום דבר. אני גם קורא דרך אגב את סעיף א' 

 19בקייטנות הקיץ הקרוב תבוצענה מסגרות העשרה  בהצעה שאומר

 20איכותיות. אבל כרגע אמרו שזה לא העניין וכאשר קיבלו הסבר על 

 21 האיכות פתאום זה לא מוצא חן בעיניהם.

 22 הדיון לא היה,  צ. אבישר:

 23 , לא אני.אתם כתבתם את זה י. מרקוביץ:

 24 )מדברים ביחד(

 25 יוסי, יוסי, ע. זוהר:

 26 רגע, אבל אני רוצה לסיים. י. מרקוביץ:

 27 אז תסיים. תסיים.  ע. זוהר:

 28 אבל הם מפריעים לי. י. מרקוביץ:
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 1 תן לו לסיים, יריב.  ע. זוהר:

 2 אתה לא בסדר. הדבר הנוסף, י. מרקוביץ:

 3 גיבוב של ערימות של שטויות.  ע. יריב:

 4לאמת, כי למכור להיצמד  נתוניםהדבר הנוסף כדאי כאשר מביאים  י. מרקוביץ:

 5אבל כאשר מדברים על קייטנות של בלופים כל אחד יכול. באמת. 

 6 שבועיים, זה שקר. 

 7 בסדר, אבל זה אורנית אמרה.  ע. זוהר:

 8 אני חייב להדגיש את זה.  מרקוביץ: י.

 9 תודה יוסי. תודה.  ע. זוהר:

 10 )מדברים ביחד(

 11 

 12 היעדר פעילות שוטפת בהשלמת הנחת המובל החדש בצומת אפק. ב.

 13חברים, בואו נשמור על תרבות הדיון ותרבות האירוח של .ב. 3חברים,  י. גסר:

 14 הקהל. 

 15נחנו עם הדיון הזה כבר אני חושב, איתי, אני באמת חושב, תשמע, א ע. זוהר:

 16כמעט שעה. אני חושב שיש לנו עוד יותר מדי נושאים. אנחנו נעבור 

 17לנושא הבא ואחר כך גם יש לך את הדקה שלך, אתה תרצה בסוף תגיד 

 18 בה מה שאתה רוצה. אנחנו חייבים לעבור לנושא הבא. 

 19 עומר, אבל זה לא בסדר. צ. אבישר:

 20 למה? ע. זוהר:

 21  זה לא בסדר. צ. אבישר:

 22 אז תסביר. ע. זוהר:

 23 זה ההצעה שלכם, ככה אתם מסיימים את, צ. אבישר:

 24 מה ההצעה שלנו? ע. זוהר:

 25 זה הצעה שלכם, זה לא הצעה שלנו. ד ב. מלכה:”עו

 26 שקל?  80לא, זה הפתרון שאתם מציעים?  צ. אבישר:

 27 אני לא יודע איזה פתרון. ע. זוהר:

 28 זה הפתרון שהוא אמר.  צ. אבישר:
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 1 י לא יודע על מה מדובר.אנ ע. זוהר:

 2 )מדברים ביחד(

 3 לא, לא, אני חושב שלא הבנת אותו. ע. זוהר:

 4 טוב שזה מוקלט.  צ. אבישר:

 5אני חושב שאו אני לא הבנתי או שאתה לא הבנת. יכול להיות שאני לא  ע. זוהר:

 6 הבנתי.

 7 אתה יכול לשאול אותו, המקור פה.  צ. אבישר:

 8לה הצעה משלו שאני צריך ללמוד אותה, אני אני אומר עוד פעם אבי הע ע. זוהר:

 9 לא יודע על מה מדובר.

 10 )מדברים ביחד(

 11המענה היחידי שיכול להיות ואי אפשר לעוור את, אני לא רוצה לחזור כי  ע. זוהר:

 12אתה אמרת ואני אמרתי, אי אפשר לעוור את כולם. המענה היחידי 

 13ה מאות , אני את המענה שלי כרשת המתנ"סים נתתי וזשיכול להיות

 14אלפי שקלים, וזה לא בגללך ולא בגללי ולא בגלל הפוליטיקה אלא בגלל 

 15שההורים העלו כמה טענות שבעיניי היו מאוד נכונות, גם אם אני אצטרך 

 16 . 2019-לצמק את החגורה של רשת המתנ"סים ב

 17 )מדברים ביחד(

 18, הוא שנייה, אני רוצה לסיים. כאשר מדובר ברשות, אתה יודע והוא יודע ע. זוהר:

 19משפטן וכולנו יודעים, הדרך היחידה שניתן לשנות כל סבסוד שהוא זה 

 20לא דרך הדיון הזה, זה דרך הדיון התקציבי של תקציב העירייה. עכשיו 

 21רק שמה וזה לא הדיון כאן. אתה רוצה לפתוח את התקציב, לבדוק אם 

 22 יש מאיפה להעביר, לעשות העברות.

 23 אז תגיד שאתה עושה את זה. צ. אבישר:

 24 אז אני אומר דבר אחד, לא, אני לא אומר שאני עושה. אני אומר, ע. זוהר:

 25 למה לא? צ. אבישר:

 26אני אומר דבר אחד יש ועדות מיוחדות, אפשר להעביר לוועדה, לשבת  ע. זוהר:

 27לראות אם יש באמת עודפים באיזשהו מקום. אני כבר אומר לך כרשת 

 28 המתנ"סים אני רוצה,
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 1 מתנ"סים.עזוב את רשת ה צ. אבישר:

 2רגע, אבל תן לסיים את המשפט, למה אתה צועק? אני אומר כרשת  ע. זוהר:

 3המתנ"סים, עכשיו כובע אחד כיו"ר רשת המתנ"סים אני אשמח לקבל 

 4מהחברים פה מספר התקציב של העירייה איזשהו סבסוד למשהו, לכל 

 5אבל אני אומר זה לא הדיון פה, אז חבל,  דבר. למה? כי אני חנוק שם.

 6 יך לצעוק עוד שעה. תמש

 7 אז למה אתה לא מעביר את הצעת ההחלטה, צ. אבישר:

 8 )מדברים ביחד(

 9אני אומר אין הצעת החלטה. הצעת ההחלטה שאפשר היחידה זה לדון,  ע. זוהר:

 10 לפתוח את ספר התקציב, לראות האם ניתן לעשות העברות. זה הכול.

 11 )מדברים ביחד(

 12תהיה פה הצעת החלטה משותפת לכם יש רוב מקיר לקיר אם עכשיו  צ. אבישר:

 13 ולנו, 

 14 אבל אין הצעת החלטה. אין הצעה כזאת.  ע. זוהר:

 15 )מדברים ביחד(

 16תוקפים פה את העירייה שהיא לא מסבסדת. נכון אמר עומר שהמתנ"ס  י. גסר:

 17זקוק לעוד תקציב, זה דיון אחר בתקציב השנתי אפשר להעלות דברים 

 18 עניין שלכם.לסדר ולהצעות ואפשר לדון בזה. זה ה

 19לגבי העירייה, אני יכול להגיד לכם שיש דברים שמסובסדים ע"י  

 20 העירייה והם נסתרים מהעין. 

 21לדוגמא בגלל שיש קייטנה ביולי וגם באוגוסט שהיא מתמשכת כמעט עד  

 22אמצע אוגוסט, אני נאלץ כעירייה, עד סוף, אני נאלץ כעירייה לקחת 

 23ירייה בגלל לוחות הזמנים קבלנים חיצוניים ולא להשתמש בעובדי הע

 24הצפופים להכשיר את הגנים אחרי ונדליזם, לצבוע אותם, להכין את כל 

 25כל החצרות שניזוקים בזמן הקייטנות מי מכשיר הנושא של החשמל, 

 26 אותם? העירייה. 

 27זה מאות אלפי שקלים, חברים. אם תרצו, אני אומר לך תבוא אלי אני  

 28כל שנה. אתם מעבירים את אראה לך כמה זה עולה לי שיפוצי קיץ 
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 1 התב"ר הזה. 

 2 )מדברים ביחד(

 3עוברים לסעיף הבא. רוח חדשה, היעדר פעילות שוטפת בהשלמת הנחת  ע. זוהר:

 4 המובל החדש בצומת אפק.

 5 אני מבקש להסיר את זה מסדר היום.  י. מרקוביץ:

 6 למה? מבקש. בבקשה. מי מדבר אצלכם? ע. זוהר:

 7 ר היום. זה על סדר היום ויש דיון.אתה לא יכול להסיר מסד א. צורף:

 8 אני מבקש להסיר, י. מרקוביץ:

 9 אתה לא יכול להסיר את זה מסדר היום. א. צורף:

 10 תתפלא, אבל כן. איפה היועץ המשפטי? י. מרקוביץ:

 11 הוא יכול? ע. זוהר:

 12 זה היפותטי. א. צורף:

 13י. יש זה הצעה, למה? זה לא היפותטי. במקרה הזה זה לא היפותט ד ב. מלכה:”עו

 14 שאלות היפתטיות ולא. זה הצעה לסדר יום, 

 15 )מדברים ביחד(

 16 אני לא משהה, אני מסיר.  י. מרקוביץ:

 17 הוא יכול? ע. זוהר:

 18 כן, הוא יכול להוריד מסדר היום. ד ב. מלכה:”עו

 19 אומר היועץ המשפטי שהוא יכול. מי מדבר?  ע. זוהר:

 20 זה הצעה לסדר. ד ב. מלכה:”עו

 21 בר?איתי, אתה מד ע. זוהר:

 22 אני מדבר. א. צורף:

 23 בבקשה. ע. זוהר:

 24 ציקי ידבר אחר כך. א. צורף:

 25 ציקי או איתי? ע. זוהר:

 26 אחד מדבר. י. מרקוביץ:

 27 מה זאת אומרת? א. צורף:

 28 אחד מדבר. י. מרקוביץ:
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 1 זה דיון. א. צורף:

 2 לא, לא. זה הצעה, הורדה.  י. מרקוביץ:

 3 )מדברים ביחד(

 4 הישיבה?למה הבחור הזה מנהל את  א. צורף:

 5 אחד מדבר. י. מרקוביץ:

 6 לא, רגע, שנייה יוסי, יש יועץ משפטי.  ע. זוהר:

 7 זה דיון, זה לא הצעה לסדר יום. ד ב. מלכה:”עו

 8 אז אתה לא יכול להסיר את זה מסדר היום. אתה מבין? זה לא היפותטי. א. צורף:

 9 לא, רגע, רגע, איתי. תקשיב לו עד הסוף.  ע. זוהר:

 10 תי, אל תפרש אותי. אי ד ב. מלכה:”עו

 11 תקשיב לו עד הסוף. ע. זוהר:

 12 זה דיון, ד ב. מלכה:”עו

 13 כן. א. צורף:

 14אבל עדיין כל דיון כשיש הצעה מצד אחד, אתה יכול לבקש להוריד את  ד ב. מלכה:”עו

 15ההצעה הזאת מסדר היום. זה חלק מהצעת החלטה שעליה מצביעים 

 16 בסוף. אוקי? 

 17 ר יומה של מועצת העיר כרגע?ההצעה הזאת נמצאת על סד א. צורף:

 18 נכון. כן. ד ב. מלכה:”עו

 19 היא כבר על סדר היום. א. צורף:

 20 היא על סדר היום. ההחלטה היא להוריד את זה מסדר היום בסוף.  ד ב. מלכה:”עו

 21 טוב, בסדר. א. צורף:

 22 כמו כל הצעה לסדר יום.  ד ב. מלכה:”עו

 23ון. דבר. מה הפרוצדורות דבר. הוא ידבר, זה כמו די אבל מה זה משנה? דובר:

 24 האלה? הרגתם אותנו עם הפרוצדורות האלה. 

 25ביקשתי לדבר חמש דקות ושאחרי ידבר ציקי ומר מרקוביץ' אמר שזה  א. צורף:

 26 לא יכול לקרות. 

 27 אז היועץ המשפטי אמר שזה יכול לקרות.  דובר:

 28של האם אני יכול, היועץ המשפטי, האם אני יכול להקריא קטעי שירה  א. צורף:
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 1 אורי צבי גרינברג על הזמן הזה? 

 2 לא, לדעתי לא.  ד ב. מלכה:”עו

 3 לא? א. צורף:

 4 אם היו שואלים אותי לא, כי זה לא הגיוני וזה לא לעניין.  ד ב. מלכה:”עו

 5 וגם איך זה קשור למובל? ע. זוהר:

 6 )מדברים ביחד(

 7ה גנים, טוב. הסוגיה של המובל היא סוגיה שתושבים רבים במוצקין בנו צ. אבישר:

 8זה המשך למה שנדון בתשובה הקודמת, לא יודעים גם מבחינת הפרסום 

 9הראשוני שלא ניתן כדין ואנשים לא היו מודעים אליו, הדבר הזה גרר 

 10שינויי תחבורה ושינויים בכלל בכל המרחב הציבורי, בשבועות 

 11ברוב הזמן לא הייתה שמה האחרונים אנחנו מדווחים ע"י תושבים ש

 12 מגיע לשמה איזה רכב כבד.  -פעילות, אחת ל

 13זאת אומרת ניכר הרושם שלא עובדים שמה בצורה אינטנסיבית והדבר  

 14הזה מן הסתם יצר אי נעימות גדולה מאוד, אני מבין שזה לא מעניין 

 15 אתכם. סגן ראש העיר?

 16 אני מעניין אותי.  ע:”ח. צורי, רה

 17 לא, סגן, סגן נוסף וסגן שלישי וסגן רביעי. צ. אבישר:

 18 מה אכפת לך? נו דבר. אני מעניין אותי.  ע:”ורי, רהח. צ

 19 לא מעניין אותו, אין תושבים. צ. אבישר:

 20 אתה צודק. דבר. ע:”ח. צורי, רה

 21לא, אני רוצה שתקשיבו. יש הרבה תושבים שמפריע להם שהעבודות על  צ. אבישר:

 22המובל נגררות ונמשכות. הם לא קיבלו פרסום מבעוד מועד ועכשיו 

 23ם כל פעם שהם עוברים שמה ומסתכלים, הם רואים כשהם מסתכלי

 24שאין שמה פעילות אינטנסיבית, שטויות וקמת והלכת, נו בסדר, זה 

 25 הסטנדרט. לא, אבל תשובות, מגיע לציבור תשובות. מה לוחות הזמנים?

 26מה קורה עם המובל? זה הדבר הכי בסיסי, תדווחו לציבור מה קורה עם 

 27 המובל.

 28 מת?טוב. סיי ע:”ח. צורי, רה
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 1 סיימתי. בבקשה.  צ. אבישר:

 2 לא הייתה הצבעה.  אנחנו מקיימים הצבעה על הנושא הקודם? א. צורף:

 3 לא, זה היה רק דיון כי לא הבאתם שום הצעה להחלטה.  ד ב. מלכה:”עו

 4 יש הצעת החלטה. א. צורף:

 5 לא, אין. ד ב. מלכה:”עו

 6 יש. א. צורף:

 7 איפה? איזה הצעת החלטה? ד ב. מלכה:”עו

 8הוא הקריא קודם הצעת החלטה לשמר את   מה הוא הקריא קודם? ורף:א. צ

 9 איכות הקייטנות, להוזיל אותן.

 10 לא, קביעת מחירים מסובסדים לקייטנות הקיץ של רשת המתנ"סים. ד ב. מלכה:”עו

 11אין הצעת החלטה. טוב. זה יותר נשמע ההצעה לסדר יום הנימוקים שלה  י. מרקוביץ:

 12 שלא מבין על מה הוא מדבר. נפנטילי של ילד פה כמו איזה מן תעלול אי

 13בסופו של דבר התהליך ואני רוצה להקריא, אני עשיתי פעולה מאוד  

 14פשוטה, לא צריך יותר מדי להתעסק עם זה, פניתי לפלגי מוצקין, 

 15 היה לעשות. קיבלתי תשובה מסודרת, מה שכל אחד יכול 

 16תחילה מיד עם , העבודה ה18.3.19-ואני פשוט אסביר. הרחוב נחסם ב 

 17כאשר, ופה דווקא צריכים לציין  21.3-סגירת הרחוב, יום אחרי זה ב

 18לשבח כי פה מתבצע דבר מאוד חכם שכנראה לא מספיק אנשים חכמים 

 19כדי להבין את זה, אבל כאשר פותחים את הכביש וחופרים שם תעלה 

 20והכנה לקראת המובל, כבר חברת חשמל מנצלת את העבודה כדי להעביר 

 21מתח תחתי מתחת לאדמה במקום קו מתח עילי. בזק מנצל את שם קו 

 22זה להעברת תשתיות ועוד חברות נוספות שאני לא אכנס כרגע לכל 

 23 הפירוט הזה.

 24עד שהחברות האלה שנכנסו לאחר חפירת השטח יסיימו לבצע את  

 25הפעילות שלהם, זה בערך סוף יוני באיזשהו מקום, הטרקטורים של 

 26להפעיל טרקטורים ובו זמנית גם להעביר  המובל יחזרו. אי אפשר גם

 27 צינורות חשמל וצינורות בזק וצינורות תשתית אחרת.

 28או להגיד שלא קורה שם כך שבגדול לבוא ולציין עכשיו תאריך מדויק  
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 1כלום כי לא רואים אבק של טרקטורים או רעש של טרקטורים זה 

 2, הכי שטות, הבל, טיפשות ואפשר היה לבדוק את זה בצורה הכי פשוטה

 3מהירה ולקבל תשובה מסודרת. אז זה בגדול, אין פה מה יותר מזה. ברגע 

 4שיסתיימו עבודות תשתית יחזרו לעבודת החפירות וישימו את המובל 

 5 והכול יהיה בסדר. 

 6 העירייה לא התחייבה על תאריך סיום? צ. אבישר:

 7ים וצריך הכול תלוי בטיב העבודות. אם עולים על משמעת מה שעניתי.  י. מרקוביץ:

 8להעביר חשמל וצריך להעביר בזק, קורה. קורים שם דברים. יש פעילות 

 9בצור שלום, בחלק המזרחי של המובל הזה היו צריכים לעבוד שמה שנה, 

 10 שנה וחצי, כמעט שנתיים. 

 11 העירייה חורגת ממה שהיא התחייבה. צ. אבישר:

 12 העירייה לא חורגת משום דבר.  י. מרקוביץ:

 13 )מדברים ביחד(

 14רק שתבינו, לא העירייה מבצעת את העבודה. מדובר על פרויקט שהוא  מרקוביץ:י. 

 15פרויקט משותף לכמה משרדים, שפלגי מוצקין מבצעים את העבודה עם 

 16 קבלני משנה. העירייה לא חופרת, 

 17 )מדברים ביחד(

 18העירייה מאשרת פרויקט, העירייה לא מבצעת אותו. ולכן אם יש גם  י. מרקוביץ:

 19ית וחופר ומוצא מי תהום לוקח לו עוד חודשיים לבנות את קבלן שבונה ב

 20 הבית. מה הבעיה להבין את זה?

 21 אבל הוא חורג. צ. אבישר:

 22לא. אתה פה שואל שאלה כל כך מטופשת שאתה אומר לא רואים  י. מרקוביץ:

 23 טרקטורים. אז אני מסביר לך למה לא רואים טרקטורים. 

 24 ר. אני רק רוצה להגיד לכם,דווקא היום ראיתי טרקטו ע:”ח. צורי, רה

 25אני רוצה להגיד תודה למי שהחליט לפתוח בין אלמוגי לאנילביץ'. אני גר  א. רוטמן:

 26המכוניות שהיו  באנילביץ', פתאום אני רואה, כי מה קרה לפני זה?

 27צריכות להוריד את הילדים היו צריכים לעשות רברס לעשות שם סיבוב. 

 28יודע מי החליט, מהנדס העיר,  עכשיו כתוצאה מהחלטה חכמה שאני לא
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 1אנחנו עכשיו לא צריכים לעשות את הסיבוב. יש את האופציה להיכנס 

 2 לאנילביץ' ובזה נגמר העניין. 

 3  דרך אגב הייתי שותף להחלטה, מגיעה לי מחמאה. י. מרקוביץ:

 4 מגיע לך מחמאה.  א. רוטמן:

 5 שאלה?טוב, זהו, סיימנו? מה השאלה? הצבעה, על מה ה ע:”ח. צורי, רה

 6 להוריד מסדר היום. דוברת:

 7 איזה הצבעה? על מה? ע:”ח. צורי, רה

 8 אני ביקשתי להוריד את זה מסדר היום, נו. י. מרקוביץ:

 9 הורדת את זה? ע:”ח. צורי, רה

 10 כן.  י. מרקוביץ:

 11 מי בעד להוריד מסדר היום. תצביעו.  י. גסר:

 12ככה להיות שמה כי כשזה  אני רק רוצה להגיד לך שזה טוב שזה ימשיך ע:”ח. צורי, רה

 13אז אוי ואבוי לראש של כולנו. יסגרו את  4יהיה יותר קרוב לכיוון כביש 

 14 כל הכביש. 

 15 אוי ואבוי לראש של העירייה. א. צורף:

 16 אתה חמוד אבל אתה עוד ילד. אתה עוד כזה חמוד. כן, כן, כן.  ע:”ח. צורי, רה

 17 )מדברים ביחד(

 18 

 19 פוסט. דיון במסמך ההמלצות לסגירת הקומ ג.

 20אני רוצה רגע לדבר על סעיף ג'. במקום שתביא דיונים ותביא מסמכים  ע:”ח. צורי, רה

 21ותביא את הכול ותיתן לנו פה הרצאה מאלפת, אולי אתה לא זוכר אבל 

 22אנחנו נתנו לך קרדיט לסגור את הקומפוסט. אתה לא צריך לתת לנו 

 23 ים.אנחנו איתך באש ובמנאומים, פשוט תסגור אותו. זה הכול. 

 24 )מדברים ביחד(

 25 

 26 משרד החינוך. מקורות מימון:₪.  46,848אישור פתיחת תב"ר הנגשה פרטנית בסך  .4

 27 .4סעיף  ע:”ח. צורי, רה

 28מקורות מימון ₪.  46,848אישור פתיחת תב"ר הנגשה פרטנית בסך  י. גסר:
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 1 משרד החינוך. 

 2 מי בעד שיצביע. ע:”ח. צורי, רה

 3 איפה ההנגשה? מ. רחמימוב:

 4 גישה פרטנית בבית ספר נדמה לי, :י. גסר

 5 יש לי שאלה לפני שמצביעים.  א. צורף:

 6 בן גוריון אני חושב. ע:”ח. צורי, רה

 7אני אתן לכם תשובה, מי שבאמת זה חשוב לו כן. נדמה לי שבן גוריון, כן.  י. גסר:

 8אני אתן לו תשובה אחר כך, זה נשמט לנו פה באיזה בית ספר. בדרך כלל 

 9 זה רשום.

 10 מה בעצם העבודות? רף:א. צו

 11 הנגשה פרטנית זה בדרך כלל מדובר, י. גסר:

 12 תלוי במוגבלות של הילד.  ד ב. מלכה:”עו

 13 אני שואל מה המוגבלות. א. צורף:

 14 זה יכול להיות שמע, תקרה אקוסטית, ע:”ח. צורי, רה

 15 יכול להיות אני מבין. מה זה במקרה הקונקרטי הזה, הלא היפותטי? א. צורף:

 16 אז הם לא כתבו את זה, יגידו לך מחר. צלצל ליריב הוא יגיד לך. ע:”רהח. צורי, 

 17לא, לא, שיריב יצלצל אלי. אנחנו לא יכולים כל פעם לרדוף אחריכם כי  א. צורף:

 18 אתם לא נותנים תשובות.

 19 אין בעיה, תשאיר טלפון שלך אחר כך ואני אתקשר. י. גסר:

 20 היום.תשאיר טלפונים נתקשר אליך כל  ע:”ח. צורי, רה

 21 רק תענה אבל.  י. גסר:

 22 מתקשרים אליך אתה לא עונה. ע:”ח. צורי, רה

 23 אתה לא עונה, אתה רק במייל.  י. גסר:

 24 אני לא מזהה את הטלפונים החדשים שלכם.  א. צורף:

 25 טוב יאללה, בואו נמשיך הלאה.  ע:”ח. צורי, רה

 26 

 27רה, בהתאם אישור פתיחת תב"ר פ.ל.ה הנדסת תאורה בע"מ לאספקת עמודי תאו .5

 28 מקורות מימון: קרנות הרשות.₪.  150,000בסך  17/18למכרז 
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 1 אישור פתיחת תב"ר, תמשיך כבר. ע:”ח. צורי, רה

 2אישור פתיחת תב"ר פ.ל.ה הנדסת תאורה בע"מ לאספקת עמודי תאורה  י. גסר:

 3 מקורות מימון קרנות הרשות.₪.  150,000בסך  17/18בהתאם למכרז 

 4 מישהו צריך פה הסבר?

 5 בוודאי. צורף: א.

 6 17/18בבקשה. זה היה מכרז של אספקת עמודי תאורה לרשות, מכרז  י. גסר:

 7והמכרז הזה הוא מכרז מסגרת לאספקה. וכרגע אנחנו צריכים עמודי 

 8תאורה להחליף בכמה מקומות בעיר, אז אנחנו פותחים תב"ר בהתאם 

 9 ולפי הזמנות אנחנו משלמים לספק.

 10 . מה הצורך? לא הבנתי א. צורף:

 11הצורך לפעמים עמודים כתוצאה מכל מיני רקבון, שחיקה, שתן של  י. גסר:

 12כלבים שעם הזמן זה גורם לרקבון, ואנחנו מחליפים עמודים כאלה ע"י 

 13 פעולות יזומות שאנחנו מאתרים ברשות. טוב, הצבעה. מי בעד?

 14 לא מי בעד, הצבעה. א. צורף:

 15 ביע. הלאה.לא, הצבעה. נו, אין מי בעד. תצ ע:”ח. צורי, רה

 16 

 17מקורות מימון: ₪.  17,273אישור פתיחת תב"ר הצטיידות מסגרות חינוך מיוחד בסך  .6

 18 משרד החינוך.

 19 מקורות מימון: משרד החינוך.₪.  18,608אישור פתיחת תב"ר הצטיידות מתי"א בסך  .7

 20אישור פתיחת תב"ר הצטיידות מסגרות חינוך מיוחד. הסעיף הזה אנחנו  י. גסר:

 21 אנחנו הורדנו. 7וסעיף  6תו. סעיף הורדנו או

 22 

 23 אישור פרוטוקולים:  .8

 24 .15.5.19מיום  1/19פרוטוקול ועדת מכרזים מכרז מס' 

 25 .15.5.19פרוטוקול ועדת מכרזים בדבר הצטרפות לרשימת ספקים/קבלנים מיום 

 26 יש לנו כרגע אישור פרוטוקולים או הודעה של איתי לפני האישור?  י. גסר:

 27 הודעה בסוף ה ד ב. מלכה:”עו

 28 .9ההודעה בסוף. אוקי. אז אישור פרוטוקולים, סעיף  י. גסר:
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 1 סגור? 6רגע,  ע:”ח. צורי, רה

 2 סגור.  7סגור,  6 י. גסר:

 3 אישור פרוטוקולים. ע:”ח. צורי, רה

 4 .אישור פרוטוקולים: פרוטוקול ועדת מכרזים 8סעיף  י. גסר:

 5, שבישיבת ועדת מכרזים אני רק רוצה לומר לראש העיר, לעדכן אותו א. צורף:

 6היה שוויון בחברים בין הקואליציה לאופוזיציה והייתה הזדמנות פז 

 7להצביע נגד ההצעה שעלתה בוועדת מכרזים. ואנחנו היינו אופוזיציה 

 8עניינית ולמרות שהקואליציה שלך לא מתפקדת ולא מגיעה לועדות, 

 9ד אישור אנחנו אישרנו בכל זאת את ההצעה ועכשיו אנחנו נצביע גם בע

 10 הפרוטוקול. תודה. 

 11 אבל תגיד שקיבלת הסברים טובים מהיועץ המשפטי. ד ב. מלכה:”עו

 12 היפותטי.  א. צורף:

 13 זהו?  ע:”ח. צורי, רה

 14 תודה רבה. י. גסר:

 15כמה מותר לו לדבר? דקה. יש לך דקה, כן? יש לך רגע, יש לו הרצאה.  ע:”ח. צורי, רה

 16 דקה. 

 17לא נתן לי להגיד קודם עוד משפט כי עכשיו  אז דבר ראשון חבל שעומר א. צורף:

 18לצערי אנשי רשת המתנ"סים לא נמצאים פה, אבל אני אומר שהקייטנות 

 19האיכותיות האלה זה דבר טוב ויפה, רק שזה יוצר סקריגציה, למה? כי 

 20האנשים שידם אינה משגת לא יכולים ליהנות מאותה איכות ונאלצים 

 21 וריות. זה לעניין הזה. להסתפק בקייטנות איכותיות פחות הציב

 22 אני יכול משפט? ע. זוהר:

 23 אז יש לי יותר מדקה או לא? א. צורף:

 24 לא, לא, זה הרצאה שלך עכשיו? ע:”ח. צורי, רה

 25 לא, לא.  א. צורף:

 26 רגע, התחלת כבר, ע:”ח. צורי, רה

 27 בוא תגיב ואז, א. צורף:

 28 הוא לא התחיל את הדקה. ע. זוהר:
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 1  את הדקה?עוד לא התחלת  ע:”ח. צורי, רה

 2לא, הוא חתך לנו חצי דקה, אני רק צריך להגיד לו תשובה. דרך אגב  ע. זוהר:

 3המספרים ותקשיב, אני בגדול הדבר הכי פשוט שיכולתי לעשות זה 

 4 לפתוח רק ציבוריות. הכי פשוט. המדינה אומרת סכום, נגמר, להתראות. 

 5הן כבר לא עובדה ששים לב רוב הקייטנות הפרטיות נעלמו. נעלמו. למה?  

 6רואות כמו שהן ראו בעבר כסף. אבל אתה רואה את המספרים של 

 7הרישום, זה לא נכון, זאת עובדתית מה שאמרת זה לא נכון, אנשים לא 

 8בורחים מהציבוריות. אני לא יודע באחוזים אבל רוב האחוזים דווקא 

 9 נרשמים לא בציבוריות.

 10טובות יותר לאנשים  זה מה שאמרתי, אמרתי שאתה משאיר קייטנות א. צורף:

 11 שיכולים וקייטנות פחות,

 12 טוב, אתה מוכן להתחיל את הדקה שלך? ע:”ח. צורי, רה

 13 אני אשמח.  א. צורף:

 14 הציבורית לא פחות טובה.  ה. פפר:

 15 לא, היא פחות טובה. א. צורף:

 16 היא לא פחות טובה. ע. זוהר:

 17אבל היא  היא פחות טובה אחרת לא היה צורך בפרטיות. היא טובה, א. צורף:

 18 פחות טובה.

 19 טוב. ע:”ח. צורי, רה

 20עכשיו אני אתחיל את הדקה שלי, בבקשה. בשבוע שעבר אנחנו ביקשנו  א. צורף:

 21לקיים את הדיון בנושא הקייטנות בישיבה שלא מן המניין כדי שהיא לא 

 22תתקיים, אחת הטריקים שעשה הקואליציה זה להקדים את ישיבת 

 23עכשיו עזבו אם זה תקין משפטית או המועצה מיום רביעי ליום ראשון. 

 24 לא, זה לא משנה כרגע, זה לא הנושא. 

 25היועץ המשפטי של עיריית קרית מוצקין הודיע לי תוך כדי ההתכתבות  

 26מול אורי גנון שיש כבר בקשה מונחת על שולחנה של העירייה להקדים 

 27את הישיבה בעוד שיוסי פדידה, מנשה צורף ואבי רוטמן באותה שעה 

 28א ידוע להם שום דבר על בקשה כזאת. משמע בקשה כזאת לא אמרו של
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 1 הייתה קיימת. 

 2אם היועץ המשפטי לא ידע, חבל מאוד שעובדי העירייה משקרים עכשיו  

 3ליועץ המשפטי וגורמים לו לומר לא אמת. אם היועץ המשפטי כן ידע אז 

 4עובדי העירייה כולם יודעים שרוח חדשה במוצקין לא מתעסקת עם 

 5ייה מקצועיים כל זמן שהם לא עולים על הגלגל הפוליטי. אבל עובדי עיר

 6 אם הייעוץ המשפטי של העירייה יעלה על הגלגל הפוליטי,

 7 טוב, עברה לך דקה. ע:”ח. צורי, רה

 8 אנחנו לא נהסס, א. צורף:

 9 עברה לך דקה.  ע:”ח. צורי, רה

 10 כמו שצריך  א. צורף:

 11 טוב.  ע:”ח. צורי, רה

 12 בות אם ידעתם או לא ידעתם.ואני מצפה לתשו א. צורף:

 13 הישיבה נעולה.  ע:”ח. צורי, רה

 14 וזה בדרך כלל היפותטי גם.  התשובה בגוף השאלה ד ב. מלכה:”עו

 15 

 16 סוף הישיבה

 17 
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