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 1  חבר המועצה -  נחום מזוז  חסרים ה"ה:

 2  מבקר העירייה  - מר לירן מזמר :נוספיםמשתתפים 

 3 תובעת עירונית - עשור-עו"ד גילי סגל  

 4 מרכזת ישיבות המועצה          -גב' אורלי גנון              

 5 מנכ"ל העירייה - מר יריב גסר 

 6 שמעון פדידה 

 7 פרוטוקול

 8 . ך. קריאת פרק בתנ"1

 9 מאיר. פרק היום, הפרק. :מר ח. צורי

יר"  :מר מ. דהן יָך  :ַהַמֲעלֹות שִׁ ים ְקָראתִׁ ַמֲעַמקִׁ י .ְיהָוה  מִׁ ְמָעה ְבקֹולִׁ  10 :ֲאֹדָני, שִׁ

בֹות ְהֶייָנה ָאְזֶניָך, ַקשֻּׁ ם .ְלקֹול, ַתֲחנּוָני תִׁ ְשָמר נֹותֲֺעו-אִׁ י, ֲאֹדָני -ָיּה-תִׁ  11 מִׁ

י .ַיֲעֹמד יָחה-כִׁ ְמָך ַהְסלִׁ ָּוֵרא עִׁ ּוְ  .ְלַמַען, תִׁ י ְיהָוה, קִׁ יתִׁ ּוִׁ ְדָברֹו קִׁ י; ְולִׁ  12ָתה ַנְפשִׁ

י י ַלאֹדָני .הֹוָחְלתִׁ ים ַלֹבֶקר ַנְפשִׁ ים ַלֹבֶקר, ֹשְמרִׁ ֹשְמרִׁ ְשָרֵאל, ֶאל. מִׁ  13-ַיֵחל יִׁ

י ם-ְיהָוה: כִׁ מֹו ְפדּות-עִׁ ְפֶדה ֶאת .ְיהָוה ַהֶחֶסד; ְוַהְרֵבה עִׁ ְשָרֵאל-ְוהּוא, יִׁ  14 -יִׁ

ֹכל, ֲעו  15 ".ֹנָתיוֺמִׁ

 16 סיף סעיף לסדר היום.צריך להו  מר י. גסר:

 17 כן, כן, כן.   :מר ח. צורי

 18 אני אקרא?  מר י. גסר:

 19 לא, רגע, אדון יוסי פדידה שאל. הרים את היד.  :מר ח. צורי

 20 נכנס לישיבה(ביטון )מר שמעון 
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 1 הנה הוא שמעון, מה אתם אומרים שהוא לא בא לישיבות?  :מר ח. צורי

 2 יש פה מזל טוב למישהו היום?  :מהנוכחים

 3  כן, תודה.  א. גנון: גב'

 4 לאורלי, לאורלי. :גב' א. אשור

 5 טוב, יאללה, חבר'ה, בואו נמשיך, כן.  :מר ח. צורי

 6אני מבקש שלא בסדר היום, להעלות גם כן הצעה לסדר, אם זה  :מר י. פדידה

 7 אפשרי. אני חושב שהיא טובה בשביל כולם. 

 8 אנחנו צריכים לשאול מה הנושא, לא,   :מר ח. צורי

 9 מה ההצעה?  י. מרקוביץ:מר 

 10 לא? היועצת המשפטית, מה, על מה הנושא?  :מר ח. צורי

 11 בעניין נכסי עירייה בתקופת הבחירות.  :מר י. פדידה

 12 אני מסכים.   :מר ח. צורי

 13 גם אני מסכים.  מר י. מרקוביץ:

 14 אני מסכים.   :מר ח. צורי

 15 מה זה נכסי עירייה?  מר י. מרקוביץ:

 16 נכסי עירייה, נכסי עירייה.  :מר ח. צורי

 17 של מי זה נכסי עירייה?  מר י. מרקוביץ:

 18 מה? שימוש.  :מר ח. צורי

 19 מבנים, שימוש.  :מר י. פדידה
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 1 אה, שימוש, כן, בסדר, למה לא? למה לא?  מר י. מרקוביץ:

 2 אין בעיה, אנחנו מסכימים.   :מר ח. צורי

 3מיום  02/18ומס'  01/18אישור פרוטוקול המועצות מס'  . 2

 4מיום  04/18ומס'  03/18ופרוטוקול המועצות מס'  3.1.18

8.1.2018 5 

 6  אישור פרוטוקולים, זה בסדר?טוב, יאללה, חבר'ה,   :מר ח. צורי

 7 אבי רוטמן, הצעה לסדר של חבר המועצה אבי רוטמן.  מר ח. צורי:

 8 לא, רגע, לפני.   :מר י.גסר

 9רגע, רגע, סליחה, יש לנו גם תוספת, קיבלתם אותה פה, זה צריך   :מר ח. צורי

 10לעבור גם מועצת העיר, זה הארכת שירות של העובד נחום מירקין, 

 11 שנה, עובד במשרד מהנדס העיר. 70שמלאו לו 

 12 הארכה בשנה.  :מר י. גסר

 13 .פה אחדבסדר,   מר י. מרקוביץ:

 14 אים:הצעה לסדר של חבר המועצה מר אבי רוטמן בנוש . 3

 15ת ובאתר העירייה על פרסום בכל המדיות המקובלוא. 

 16  המועצה.מועדי ישיבות 

 17בווידיאו את הישיבות והעברתם כמו שהם לאתר  םב. צילו

 18 העירייה.

 19 רוטמן, בבקשה. אבי   :מר ח. צורי

 20 שלום חברים.   :מר א. רוטמן

 21 שלום, שלום.  :מר ח. צורי
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 1 עוד לא, כאילו, לא אמרתם כלום. אני נמנעת. פרוטוקוליםאישור  א. אשור:  'גב

 2זה אם את מודיעה שיש לך איזה בעיה,  פרוטוקוליםשור בדרך בכלל אי :מר ח. צורי

 3 וזה, אם לא הודיעו.

 4 ותכף נגמרת לך הקדנציה, הגיע זמן שתלמדי.  מר י. מרקוביץ:

 5הצעה לסדר שלי, זה בנושא של שקיפות במועצת העיר. אני חושב   :מר א. רוטמן

 6שאנחנו נמצאים, וטוב גם בכלל להוריד לחצים, או להוריד כל מיני אי 

 7הבנות ונושא של חיבור בינינו לבין הציבור, אף פעם זה לא יכול להיות 

 8רע. עכשיו, יש שני אלמנטים פה ולכן זה שני סעיפים. קודם כל, אני 

 9הסעיף הראשון אין שום התנגדות שבעצם יהיה פרסום, בטוח שעל 

 10אפילו אני מתאר לי שזה אמור להיות בשבוע הראשון של יום רביעי, 

 11אבל זה לא ברור ולא בטוח וזה הרי לא צריך להיות גם במאה אחוז 

 12נכון, אני חושב שכדאי תמיד לרשום את זה, באתר של העירייה, למען 

 13שאני מסתכל לראות ולצערי אין  הוספת הקשר, שאנשים ידעו. נכון

 14הרבה אנשים שבאים, אבל אני חושב שאולי, או ייתכן, שאחת הסיבות 

 15זה בעצם שגם לא יודעים ולא חיים את זה ולכן אני חושב שזה מאוד 

 16היה רצוי. והדבר השני זה נושא שפשוט מאוד, נכון שמצלמים, נכון 

 17ם בארץ, זה שמקליטים, מקליטים, אבל מעבר להקלטה, יש הרבה ערי

 18לא המצאה שלי, לעשות מעין, לשים פה צילום, אין פה הרבה, זה לא, 

 19אין פה עלויות בכלל ולהעביר את זה ישר לאתר של, לאתר העירייה. 

 20ברגע שאתה עושה את זה, מנעת המון דברים ונתת נגישות אדירה 

 21לציבור שלנו מכל קשת הפוליטית והאכפתיות וכל מה שישנו, על מנת 

 22היות ואני בטוח שזה יוסיף גם את הרייטינג בנושא של שיוכלו ל

 23העירייה ועל מנת שייכנסו גם לראות את הדברים שמדברים, אולי 

 24ייתנו יותר מידי. אני יודע שזה ישנו ושאנשים יכולים להיכנס לראש 

 25העיר ולכתוב והכל. אני חושב שבנושא הזה, זה הרבה יותר מרוכז על 

 26גים וזה יכול לייצב גם את נושא הנושאים שאנחנו מדברים ומתנה

 27ההתנהגות עצמה שלנו. זה לא רע. ושיכירו את כולם. כי אני, אם יעשו 
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 1סקר והכל, אז חברי מועצה, אתם נמצאים פה, אתם משקיעים כל 

 2אחד, אנחנו משקיעים, משקיעים ולא כל כך מכירים ולא יודעים כמה 

 3 אכפתיים כל אחד, לתפוס נושא מסוים ולדבר עליו. 

 4 בווידיאו לא יראו?  א. אשור:  'גב

 5 מה?  :מר א. רוטמן

 6 לא יראו בווידיאו?  א. אשור:  'גב

 7 אני עכשיו אוכל גזר, יראו אותי? זאת אומרת  :מר ח. צורי

 8זה בסדר גמור, זה ממש טבעי. ההפך, אתה פה בקטע שאתה אוכל וזה   :מר א. רוטמן

 9יות באמת. שזה ישנו באמת הדברים האלה, לברך, ככה זה צריך לה

 10אנחנו צריכים לתת מסר לכל השמנים, לי מותר להגיד את המילה 

 11הזאת. שאנחנו אוכלים הרבה דברים כאלה ואנחנו מקפידים ואנחנו 

 12 הנה, עוד מסר.מעבירים, 

 13טוב, בוא קודם כל נבדוק אצל היועצת המשפטית מה אומר החוק   :מר ח. צורי

 14 קודם כל ואחר כך נמשיך הלאה.

 15אני רק רוצה להגיד דבר אחד, רק סליחה, שיש הרבה ערים שיש להם   :מר א. רוטמן

 16 את זה.

 17 אוקי, טוב.  :מר ח. צורי

 18טוב, אז קודם כל אני אתייחס להצעה הראשונה שלך לפרסם את זימון  :עשור-סגלג. עו"ד 

 19לתוספת השנייה  14מועדי הישיבות באינטרנט ובמדיה, אז סעיף 

 20לפקודת העיריות קובע במפורש איך יתבצע הזימון, הזימון הוא 

 21במסירה אישית לכל חבר מועצה לידיו או במענו. אין הוראה ואין כל 

 22וההודעה היא אישית. מעבר לכך, הציבור  הנחיה לפרסם את זה במדיה

 23יודע, ומי שלא יודע, חברי, נציגי הציבור יכולים להגיד למי ששואל. 

 24אין שום הנחיה שאומרת שצריך לפרסם את המועד במדיה. לעניין 
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 1 56הצילום, קודם כל, הישיבות מוקלטות, ההקלטה שלה מכוח סעיף 

 2המחוקק התייחס  חייבת להיות מפורסמת באתר האינטרנט, דהיינו,

 3רק לעניין הזה, המחוקק לא התייחס לנושא של צילום, ולא בכדי, 

 4כנראה שהיו טענות נגד ושיקולי נגד בעניין הדבר הזה. ועל כן, אנחנו 

 5לא מחויבים בכך. מעבר לזה, יש פסיקה, יש כמה פסיקות של המחוזי 

 6והם לפרסם ולא חייבו לצלם ושל העליון שקבעו בעניין הזה ולא חייבו 

 7גם התבססו על הצעת חוק שהועלתה לפני כמה זמן ובכלל לא הבשילה 

 8בעניין הזה של צילום ושל פרסום ולא בכדי, היו טעמים והיו שיקולים 

 9 שמנעו את ההבשלה שלהם. 

 10 שהם?  :מר א. רוטמן

 11הם מפורסמים בהצעת החוק, זה דברים שאפשר להוציא מהאתר של   :עשור-עו"ד ג. סגל

 12ל לראות בדיוק את כל שיקולי הנגד והשיקולים שבעד הכנסת, אתה יכו

 13 ולבסוף זה לא הבשיל, 

 14 תראי,  :מר א. רוטמן

 15אז בעצם החוק קובע את מה שצריך לעניין הפרסום ואופן הפרסום   :עשור-עו"ד ג. סגל

 16 והדברים שצריך לפרסם, הוא לא מתייחס, ולא בכדי, לנושא הצילום.

 17רק מה ההתחייבות, מה מחייבים, ת אמרת, את התייחסת, במה שא  :מר א. רוטמן

 18 מה המינימום שיש דרישה מכל מועצה, מכל ראש עיר, זאת אומרת

 19 זה לא דרישת מינימום,  :עשור-עו"ד ג. סגל

 20 לעשות, זה דרישה.  :מר א. רוטמן

 21 זה הנחיה, לא, היא לא,  :עשור-עו"ד ג. סגל

 22 זה לא מחייב רק את זה. :מר א. רוטמן

 23היא לא מינימאלית, היא לא, לא, אבל היא אומרת מה החובה   :עשור-עו"ד ג. סגל
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 1 לפרסם, לו היה חובה, או המחוקק היה חושב שצריך גם לפרסם,

 2 אין חובה. :מר א. רוטמן

 3 או לצלם, היה רושם זאת.  :עשור-עו"ד ג. סגל

 4לא אמרתי ולא, לא דיברתי, אני לא אמרתי שיש חובה, אבל אמרתי  :מר א. רוטמן

 5תראי, יש את המינימום שזה חובה, אם לא נעשה את  בקטע הזה,

 6ההקלטה, אז זה לא בסדר ואז זה באמת עבירה על חוקי העיריות, 

 7מאה אחוז, מסכימים. אבל מעבר לנושא של חוקי העיריות, יש   בסדר?

 8לנו את הנושא, האם אנחנו רוצים לעשות את זה, זה אף אחד לא אוסר 

 9ושות את זה. ואז הן מקבלות גם, עלינו, ולראייה שיש הרבה ערים שע

 10את יודעת מה, גם בנושא של השקיפות ובנושא של הנגישות למועצה. 

 11 אנחנו רק יכולים להרוויח מזה.

 12 נכון, אף אחד, רגע,  :עשור-עו"ד ג. סגל

 13 אין לנו מה להתבייש. :מר א. רוטמן

 14אף אחד אכן לא אוסר עליך, אבל, המחוקק, כשהוא קבע את הדברים   :עשור-עו"ד ג. סגל

 15 האלה, גם הוא לקח בחשבון את אותם שיקולים שאתה מעלה.

 16 מינימאליים. :מר א. רוטמן

 17 מטעמי שקיפות.  :עשור-עו"ד ג. סגל

 18 מינימאליים. :מר א. רוטמן

 19 טעמי נראות כלפי הציבור, מינימאליים או לא,  :עשור-עו"ד ג. סגל

 20 מינימאליים. :א. רוטמן מר

 21 בשביל זה יש מחוקק ובשביל זה הוא שמחליט את החוקים.  :עשור-עו"ד ג. סגל

 22לגבי הסעיף הראשון שאת אמרת, אז תראי, למשל, קחי אותי לדוגמא,  :מר א. רוטמן
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 1בסופו של דבר, בשביל להגיד לבן אדם א', ב', ג', ששאל אותי, מתי 

 2'צפוי להיות'. רק אתמול בערב ידעתי להגיד.  יהיה וזה, אמרתי:

 3 סליחה, שלשום, שלשום בלילה.

 4 אני חושבת שכל חברי המועצה אפשר,  :עשור-עו"ד ג. סגל

 5 שלשום בלילה. :מר א. רוטמן

 6על זה אפשר להסכים, כולם יודעים שזה ביום הרביעי הראשון של   :עשור-עו"ד ג. סגל

 7 החודש.

 8 נו החלטנו שתמיד זה ביום הרביעי הראשון,לא, לא, לא. אנח  :מר ח. צורי

 9 זה קבוע וכל חברי המועצה יודעים את זה.   :עשור-עו"ד ג. סגל

 10 אלא אם כן יש חגים, או קורה משהו.  :מר ח. צורי

 11 אבל קורים דברים. :מר א. רוטמן

 12 זה ידוע.  :מר ח. צורי

 13 יש חגים, יש, :מר א. רוטמן

 14 לא, אם תבדוק, רוב הפעמים,   :מר ח. צורי

 15 )מדברים יחד( 

 16 זה ביום הרביעי של הראשון של אותו חודש.  :מר ח. צורי

 17 יש משהו חריג ואז מודיעים. היום הרביעי הראשון בחודש.  :עשור-עו"ד ג. סגל

 18 תראו, מה זה עולה, מה זה עולה לנו להגיד עכשיו, :מר א. רוטמן

 19 וויכוח, אתה הסברת את מה שיש לך,  טוב, אבל בוא, זה לא  :מר ח. צורי

 20 יש, נכון.  :עשור-עו"ד ג. סגל
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 1 קיבלת תשובה.  :מר ח. צורי

 2 לא, אבל היא אמרה, :מר א. רוטמן

 3 אנחנו נעלה את זה.   :מר ח. צורי

 4 אבל מה שהיא אמרה, :מר א. רוטמן

 5 זה החוק,  :עשור-עו"ד ג. סגל

 6 היא דיברה על המינימום. :מר א. רוטמן

 7 זה מה שמחייב.  :עשור-סגלעו"ד ג. 

 8 בסדר.  :מר ח. צורי

 9 , בדיוק, בדיוק מה שהיא אומרת עכשיו.-מה ש :מר א. רוטמן

 10 אתה, אתה.   :מר ח. צורי

 11 מה שהמחוקק, :מר א. רוטמן

 12 זה מה שהחוק, זה לא מינימום, אתה אומר את זה כמינימום.   :עשור-עו"ד ג. סגל

 13 )מדברים יחד( 

 14 מחייב. מה שהחוק  :מר א. רוטמן

 15 אני רוצה להוסיף משהו.  :מר ב. ברח"ד

 16טוב, יאללה, תוסיף, אז גם הוא ירצה להוסיף, תביא את הגבינה,   :מר ח. צורי

 17 תביא את הגבינה, נו, מה אני אעשה?

 18 כן?  :מר ב. ברח"ד

 19 כן.  :מר ח. צורי



11 
 04-8666313חברת איגמי,                                                                                   עיריית קריית מוצקין
 2018בפברואר  7                                                                                         05/18ישיבת מועצת עיר    

 
 1 מה שהחברים יצביעו, יצביעו, אני אומר, :מר א. רוטמן

 2 אם אתם לא נותנים לדבר, אז תנו לאכול לפחות.  מה אני אעשה?  :מר ח. צורי

 3 אני מקשיב, אני רוצה לשמוע.  :מר א. רוטמן

 4מה אני חושב, שלא צריך לצלם ישיבות. כי אנשים לפעמים בישיבה   :מר ב. ברח"ד

 5נראים קצת אחרת, עושים איזה תנועה, יגחך אותם אחר כך. כן, כן, 

 6 יעשו להם,

 7 לי זה מה שיכול לעזור, למשל,או :מר א. רוטמן

 8 זה, זה לא יעזור.  :מר ב. ברח"ד

 9 שלא נריב ונגיע למצב שנתבייש בעצמנו? :מר א. רוטמן

 10 )מדברים יחד( 

 11למה, אתה לא מכיר אצל הפלסטינאים, יש מצלמה, אז הם מתלהטים   :מר ח. צורי

 12 יותר. 

 13 בכנסת כולם מתביישים.  :מר ב. ברח"ד

 14 אבל מצלמים.  :מר א. רוטמן

 15 מתביישים בכנסת? בכנסת שלנו כולם מתביישים.  :מר ב. ברח"ד

 16 אבל מצלמים, אבל מצלמים או לא מצלמים? :מר א. רוטמן

 17 מצלמים.  :מר ב. ברח"ד

 18 תראו, אנחנו נמצאים פה,  :מר א. רוטמן

 19 רגע, אני דיברתי, למה אתה.  :מר ב. ברח"ד

 20 סליחה. :מר א. רוטמן
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 1אומר לך את דעתי, ואני חושב שצילום, יש הקלטה, יש פרסום של אני   :מר ב. ברח"ד

 2 ההקלטה ויש פרוטוקול מפורסם.

 3 תוך כמה זמן הפרסום של ההקלטה?  :מר י. פדידה

 4 כמה זמן שזה לוקח.  :מר ב. ברח"ד

 5 לא, כמה זמן.  :מר י. פדידה

 6 תוך כמה זמן הפרסום עולה? אורלי, תוך כמה זמן הפרסום עולה?  א. אשור:  'גב

 7 מתי שמגיע, תוך יום יומיים.   :מר ח. צורי

 8 ברגע שהתמלול מגיע,   גב' א. גנון:

 9 בדרך בכלל?כמה זמן זה   א. אשור:  'גב

 10 כמה ימים. כמה ימים.   גב' א. גנון:

 11 יום, יומיים.   :מהנוכחות

 12 ומיים, יותר מיום, עד שבוע.לא, לא יום י  גב' א. גנון:

 13 האם החוק אומר גם כן שזה קשור לתמלול?  :מר א. רוטמן

 14עד שבוע, החודש זה קצת התעכב בגלל החוק החדש של הנגישות, אז   גב' א. גנון:

 15 שינינו את זה. 

 16שאלה אחרת, כמה זמן זה מגיע,  אתה רואה שהוא הפריע לי גם?  :מר ב. ברח"ד

 17ושב שצילום זה הגזמה, זה לא נכון לעשות, אפשר לזרז את זה. אני ח

 18 זה לא מתאים.

 19 למה אתה לא רוצה שהציבור שלך ידע מה אתה עושה?  א. אשור:  'גב

 20 למה זה לא מתאים?  :מר א. רוטמן
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 1 מה הקשר?  :מר ב. ברח"ד

 2 למה?  א. אשור:  'גב

 3פה אפשר לפרסם באינטרנט. אני לא רוצה שאם אני מגרד  מה הקשר?  :מר ב. ברח"ד

 4 יצלמו אותי ויעשו ממני צחוק.

 5 אבל אתה לא רוצה,  א. אשור:  'גב

 6 שאם אני לוקח עגבניה והיא נשפכת לי, יעשו חוק.אני לא רוצה   :מר ב. ברח"ד

 7 )מדברים יחד( 

 8 אם אתה לא אוכל אוכל בריא, למה אתה לא אוכל אוכל בריא?  :מר ח. צורי

 9 אני משתדל, אני משתדל. :מר א. רוטמן

 10 גם אני משתדל.  :צורימר ח. 

 11 זה שאלוהים ברא אותי ככה, מה אני אעשה? :מר א. רוטמן

 12 טוב. חבר'ה. מי בעד ההצעה של רוטמן שירים את ידו.  :מר ח. צורי

 13 זהו? אף אחד לא רוצה להגיד כלום על העסק הזה? :מר א. רוטמן

 14 לא, הוא לא רוצה. מה, אתה עכשיו מנהל את הישיבה?  :מר ח. צורי

 15 לא, חשבתי שאולי אנשים רוצים, :רוטמןמר א. 

 16מי שירצה, אז אני יושב הראש, אף אחד לא רוצה יותר להגיד כלום.   :מר ח. צורי

 17אמרו את כל מה שיש, היועצת המשפטית אמרה, מעלים את ההצעה 

 18מי בעד ההצעה של רוטמן? אז שלושה שלך לסדר ואני חוזר ושואל, 

 19 . קדימה. הלאה. תמשיך. אנשים, מי נגד? כל השאר

 20הקמה, שדרג ותחזוקה של אמצעים אישור פתיחת ת.ב.ר  . 4
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 1   ₪ 299,512בסך דיגיטליים 

 2  קורות מימון:מ 

 3   184,759₪ המשרד לשוויון חברתי 

 4  114,753₪  קרנות הרשות

     299,512 ₪  5 

 6טוב, אישור פתיחת תב"ר, הקמה, שדרוג ותחזוקה של אמצעים  :מר י. גסר

 7. מקורות מימון, המשרד לשוויון חברתי, 299,512דיגיטאליים בסך 

 8 כולם בעד. . מי בעד?114,753, קרנות רשות 184,759

 9בית ספר עתיד  -אישור פתיחת ת.ב.ר עיצוב מרחבי למידה . 5

 10 מקורות מימון: משרד החינוך  ₪ 80,000בסך 

 11עתיד, בסך  אישור פתיחת תב"ר, עיצוב מרחבי למידה, בית ספר  :מר י. גסר

 12 , מקורות מימון, משרד החינוך. מי בעד? כולם.₪ 80,000

 13עד  2017אירועי שוק איכרים לשנים אישור פתיחת ת.ב.ר  . 6

 14משרד החקלאות מקורות מימון:  ₪ 506,400בסך  2019

 15 ופיתוח הכפר

 16, 2019עד  2018אישור פתיחת תב"ר, אירועי שוק איכרים לשנים זה   :מר י. גסר

 17 .2020עד 

 18 מה זה, אפשר לקבל פירוט?  :א. רוטמן מר

 19. מקורות מימון, משרד החקלאות 506,400כן, אני אתן פירוט, בסך   :מר י. גסר

 20ופיתוח הכפר. אני אסביר לפני ההצעה. היה קול קורא של משרד 

 21החקלאות לעשות שוק איכרים שבמסגרת השוק הזה, אנחנו הגשנו 

 22בצהריים, בשדרה של  14:00או  13:00עד  08:00בימי שישי, משעה 

 23כי יש שם הכנות של חשמל ומקום  החי פארק אנחנו עושים את זה,

 24חקלאים שבאים לפה ישירות.  22, 20-לדוכנים. ומגיעים לשם קרוב ל

 25 צריך ירקות, צריך פירות. היה על זה קול קורא שלם שהגשנו. 
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 1 כאילו רוצים שמהחקלאי יקנו ישר,  :מר ח. צורי

 2 בדיוק, שלא יהיה פערי תיווך.  :מר י. גסר

 3 בחי פארק ביום שישי?  :מר א. רוטמן

 4 בימי שישי זה יהיה.  :מר י. גסר

 5 בבוקר ולא עולה כניסה?  :מר א. רוטמן

 6 עד הצהריים. :מר י. גסר

 7 אפשר להיכנס כל אחד לקנות שם או לא לקנות שם, כן?  :מר א. רוטמן

 8 לאיפה? לשוק עצמו? :מר י. גסר

 9 כן, בחי פארק.  לאן אתה מדבר?  :מר א. רוטמן

 10 לא, החלטנו לעשות את זה בטיילת, לא?  :מר ח. צורי

 11בטיילת של הפארק, כן. הטיילת של הפארק. הכניסה היא חופשית,  :מר י. גסר

 12 אתה נכנס חופשי לשוק.

 13 בסדר.  :מר א. רוטמן

 14 לגן החיות, כמובן שיש תשלום. מה זה, זה לא קשור. :מר י. גסר

 15כנס? הרי אי אפשר אתם שמים משהו לחיות, שאי אפשר יהיה להי  :מר א. רוטמן

 16 להפריד הרי בין השניים.

 17 לא, למה? :מר י. גסר

 18 אי אפשר להפריד?  א. אשור:  'גב

 19 מה זאת אומרת? :מר י. גסר

 20 הרי אמרתם שאי אפשר להפריד.  :מר א. רוטמן
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 1 באירועים אנחנו מתגברים אבטחה, מתגברים זה, זה אחרת. :מר י. גסר

 2אתה יודע שהם באמת הסחורה שאתה  , איךלפרוטוקולרק שאלה   א. אשור:  'גב

 3 מביא לשם היא טובה, לא יהיה לנו שום בדיקה?

 4 לפי זה שאנשים יקנו, מי שלא יקנה, לא, מר ח. צורי:

 5 לא, לא, אני מדברת במיוחד על ביצים, למשל.  א. אשור:  'גב

 6 לא, אין ביצים, זה גידולים חקלאיים, פירות וירקות. :מר י. גסר

 7 זה גם ביצים. ך בכללבדר  א. אשור:  'גב

 8 טוב, את רוצה שאני אענה לך? אנחנו לא יודעים.  :מר ח. צורי

 9 אין ביצים. :מר י. גסר

 10 מבינים מה זה, נראה שהם לא   :מר ח. צורי

 11 )מדברים יחד( 

 12 לא, לא, זה נהדר.  א. אשור:  'גב

 13 מה אני יודע מה יש,  :מר ח. צורי

 14 )מדברים יחד( 

 15 זה יוזמה של שר החקלאות מהבית היהודי.  :מר ב. ברח"ד

 16 זה יפה מאוד, זה יפה מאוד.  א. אשור:  'גב

 17 זה יוזמה של שר החקלאות.  :מר ח. צורי

 18 אנחנו בעד.  א. אשור:  'גב

 19 הגשנו קול קורא, אמרו לנו כן, בבקשה.  :מר ח. צורי
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 1 ד.כל הכבוד לשר החקלאות שהעלה את הנושא הזה, זה יפה מאו  :מר א. רוטמן

 2 אם את תודיעי לי שהביצים שקנית לא טובים, אנחנו נבטל הכל.  :מר ח. צורי

 3 לא, היום יש את כל החאפרים האלה.  א. אשור:  'גב

 4 אבל מאיפה אנחנו יכולים לדעת מראש?  :מר ח. צורי

 5 אז שלא יגידו,  א. אשור:  'גב

 6 )מדברים יחד(

 7 ת בעלי הזה.דרך אגב, זה גם לא אנחנו אלה שמביאים א :מר י. גסר

 8 זה לא אנחנו, אנחנו בשוק,  :מר ח. צורי

 9 לא?  א. אשור:  'גב

 10 לא. :מר י. גסר

 11 מה לא? מה, אני מוכר ביצים?  :מר ח. צורי

 12 לא, לא, אבל.  א. אשור:  'גב

 13 אין, אבל אין, :מר י. גסר

 14 מי מחליט מי בא?  א. אשור:  'גב

 15 יש מי שמארגן את זה.   :מר ח. צורי

 16מובנה לך בתור הקול קורא מה מותר לך להביא, מה אסור לך,  יש, :מר י. גסר

 17 הכל ברור.

 18 בסדר.  א. אשור:  'גב

 19 יאללה. :מר י. גסר
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 1 מי בעד?  :מר ח. צורי

 2 מי בעד? כולם בעד. :מר י. גסר

 3 ירקות בחינם, נו, יאללה.  :מר ח. צורי

 4רכש גנרטור  1197ת.ב.ר מס'  אישור שינוי מקורות מימון . 7

 5 ₪ 108,225לחירום בסך נייד 

 6 היה    מקורות מימון: 

 7  90,000₪    ₪ 100,000   משרד הפנים

 8  18,225₪   ₪ 8,225   קרנות הרשות

   108,225 ₪   108,225 ₪  9 

 10, רכש גנרטור נייד 1197אישור שינוי מקורות מימון תב"ר מספר  :מר י. גסר

 11, משרד ₪ 10,000. היה פה שינוי שהם נתנו עוד 108,225לחירום בסך 

 12 . כולם בעד מי בעד?הפנים, אז שינינו פה, הפחתנו בקרנות הרשות, 

 13לאבישי אלמקייס, שחקן  ₪ 3,000אישור מתן תמיכה בסך  . 8

 14נבחרת ישראל הבוגרת בכדורסל בכיסאות גלגלים וממובילי 

 15. הנבחרת תתמודד באליפות 22נבחרת העתודה עד גיל 

 16ספטמבר הקרוב, אירופה, אשר תתקיים באיטליה בחודש 

 17וכמובן יתמודד במשחקי קבוצת ליגת העל של איל"ן 

 18"ספיבק" רמת גן, המתמודדת בדרג השני של אירופה 

 19 באליפות אירופה לקבוצות.

 20 ?8מה זה   :מר ח. צורי

 21 אישור מתן תמיכה, :מר י. גסר

 22 עכשיו אני קורא את זה פעם ראשונה.  :מר ח. צורי

 23 עם אחת?הוא כבר קיבל, נכון, פ :מר י. גסר
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 1 לא, לא, לא.  גב' א. גנון:

 2 . 1,000אבל למה מחליטים? יכולים להחליט רק   :מר ח. צורי

 3 אנחנו את הסכום, הסכום, בדיוק,  :דובר

 4 בינתיים, את הסכום אנחנו אף פעם לא כותבים.  :מר ח. צורי

 5 הסכום לא כותבים.  :דובר

 6 לא נכון, כתבנו תמיד בדולרים.  גב' א. גנון:

 7 דולר. 750 בדרך בכללכן, היה  :גסרמר י. 

 8 לא.   :מר ח. צורי

 9 היינו מחליטים במועצה.  :דובר

 10 היינו מחליטים במועצה.  :מר ח. צורי

 11 בסדר, לא חשוב, אפשר להחליט עכשיו.  :מר י. גסר

 12 אפשר, בהצבעה, אפשר לתקן את הסכום, לא?  :דובר

 13 כן. :מר י. גסר

 14 נבחרת ישראל הבוגרת בכדורסל?אבל רגע, מה הוא, שחקן   :מר ח. צורי

 15 כן.  :דובר

 16 הוא נכה. טוב, יאללה, נו.  :מר ח. צורי

 17 כולנו בעד, מה.  א. אשור:  'גב

 18 מי בעד?  :מר ח. צורי

 19 מי בעד? כולם בעד. :מר י. גסר
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 1 כולם, גמרנו.   :מר ח. צורי

 2  טוב, אישור פרוטוקולים.  :מר י. גסר

 3 יש לך לפני זה שתי הצעות.  מר י. מרקוביץ:

 4 והסעיף הנוסף. :מר י. גסר

 5 לא, לא, שתי הצעות.  מר י. מרקוביץ:

 6 70, שמלאו לו הארכת שירות של העובד נחום מירקין סעיף מחוץ לסדר היום:

 7 שנה, עובד במשרד מהנדס העיר. הארכה בשנה

 8יש לך שתי הצעות לסדר. קודם הארכה של העובד, טוב, אין לו את   :מר ח. צורי

 9 זה, יש לכם את זה ביד, מי בעד?

 10 כולם בעד.  :מר י. גסר

 11 כולם.  :מר ח. צורי

 12הצעה מחוץ לסדר היום : איסור על שימוש בנתקני עירייה והבמתקני רשת 

 13המתנ"סים לשימוש פוליטי עד תקופת סיום הבחירות 

 14 העיריה  מאת יוסי פדידהלרשויות המקומיות 

 15 עכשיו יש את ההצעה שהעלה מר פדידה.  :מר ח. צורי

 16 זה לא מופיע לנו כלום.  א. אשור:  'גב

 17 לא, הוא העלה את זה בתחילת הישיבה.  :מר י. גסר

 18 הוא העלה את זה בתחילת הזה.  :מר ח. צורי

 19 נחפש ניירות.  א. אשור:  'גב

 20עד, אבל אני לא יודע  בדרך בכללומרת, אני אני לא יודע מה ההצעה א  מר ע. זוהר:

 21 מה היא אומרת. 
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 1 למה אתה לא בעד זה?  :מר י. פדידה

 2 אני חושב שמחוקק צריך, אני לא יודע מה היא אומרת.  מר ע. זוהר:

 3 טוב, יאללה, אפשר? מר י. פדידה:

 4 יאללה, חבר'ה, תנו ליוסי לדבר.  :מר ח. צורי

 5אני מבקש לדון בעניין נכסי העירייה בתקופת הבחירות. נגנבה   מר י. פדידה:

 6 לאוזניי שמועה, אדוני ראש העיר,

 7סליחה שאני מפריע לך, אתה מדבר על נכסי העירייה, זה כולל מה   :מר ח. צורי

 8 שהמתנ"ס מחזיק.

 9 אני אגיד בדיוק.  מר י. פדידה:

 10 אוקי, בסדר.  :מר ח. צורי

 11חרים, ממפלגות אחרות, מעוניינים להשתמש שמעתי שאתה וא  :מר י. פדידה

 12 במבנים השייכים לעירייה,

 13 בסדר גמור.  :מר ח. צורי

 14ו/או למתנ"ס, לטובת שימוש בתקופת הבחירות לעירייה. אחד, אני  :מר י. פדידה

 15חושב שזה לא הוגן מבחינת שאר הסיעות שעומדות להתמודד. ב', אני 

 16מבחינת החוק, לא חושב שיש למישהו רשות, כמה שאני מבין 

 17להשתמש במבנים ששייכים לעירייה או למתנ"ס בלי מכרז או בלי 

 18שאנחנו נקבל החלטה גורפת שאין שימוש לעשות, כך שאני מקווה 

 19במבנים, לא של העירייה, לא של המתנ"ס, ושנלך לבחירות הגונות 

 20 והוגנות מכל הבחינות. שיהיה שוויון מוחלט בין המתמודדים. 

 21 זה אתה מדבר בתקופת הבחירות, עד הבחירות.   :מר ח. צורי

 22 כן. :מר י. פדידה
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 1 באירועים פוליטיים?  :דובר

 2 אני יכול להגיד משהו?  מר ע. זוהר:

 3 בוודאי שאתה יכול.  :מר ח. צורי

 4אני יכול להגיד רק לגבי הנושא של רשת המתנ"סים, והנושא הזה   מר ע. זוהר:

 5אחרונה. חברת נדון בישיבת ההנהלה של רשת המתנ"סים ה

 6המתנ"סים הארצית הוציאה קול קורא, לא קול קורא, הנחיה, לכל 

 7הרשתות שאומרת שלא ניתן להשכיר את המתקנים שבניהול רשתות 

 8המתנ"סים המקומיות, למעט אירועים ספורדיים, ואנחנו בישיבת 

 9ההנהלה האחרונה הלכנו ברוח של מה שאתה מציע וחברי ההנהלה 

 10רועים הספורדיים, שאף אחד, לא חשוב אם דרשו לסגור גם את האי

 11 זה קואליציה,

 12 שאתה בעד. זאת אומרתמה זה משנה,   :מר ח. צורי

 13אני אומר שאצלנו כבר עשינו את הצעד, סגרנו את זה. ואני מאוד   :מר ע. זוהר

 14 בעד.

 15אני רק רוצה להחריג דבר אחד, שאפשר ביום הבחירות לשים שם   מר י. מרקוביץ:

 16 קלפיות. 

 17 לא, זה משהו אחר.  :זוהר מר ע.

 18 לא, שיהיה ברור, שיהיה ברור.  מר י. מרקוביץ:

 19 )מדברים יחד(  

 20 ממש לא שייך.  :מר ח. צורי

 21 זה לא יהיה יותר. זאת אומרת,מה שנעשה עכשיו עם הבית היהודי,   :מר א. רוטמן

 22 לא, זה היה,  :מר ע. זוהר
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 1 לא יהיה יותר.   :מר ח. צורי

 2 זה היה בטרם ההחלטה, כשזה הגיע לפתחי, סגרנו גם את זה.   :מר ע. זוהר

 3 איש להכניס. 900חבל, הייתי רוצה שציקי, שיזמין שם,   :מר א. רוטמן

 4 איש? 900  :מר ח. צורי

 5 לא, זה היה עולה כסף, זה היה מכניס כסף.  :מר א. רוטמן

 6אלמוני, אלא אני חושב שההחלטה לא צריכה להיות קשורה לפלוני  :מר ע. זוהר

 7 ההחלטה צריכה,

 8 איש. 1,200תעשה את זה בתיאטרון הצפון, זה יותר גדול, זה   :מר ח. צורי

 9 אבל שם זה יהיה בחינם.  :מר א. רוטמן

 10 כמו שיוסי אמר, זה צריך להיות גורף. :מר ע. זוהר

 11 אולי זה יהיה בחינם.  :מר ח. צורי

 12 אבל בסדר, מאה אחוז.  :מר א. רוטמן

 13 חבר'ה,  :מר ח. צורי

 14 מי בעד?  :מר י. גסר

 15 העיקר שזה יתבצע, התבדחתי.  :מר א. רוטמן

 16 מי בעד ההצעה של יוסי, שירים את ידו.  :מר ח. צורי

 17 כולם בעד.  :מר י. גסר

 18  כולם בעד, יפה.  :מר ח. צורי

 19 יוסי, זה אירוע, יוסי, זה שעה היסטורית.   מר י. מרקוביץ:
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 1 )מדברים יחד( 

 2 , הישיבה ננעלה. התחלת עם השטיקים שלך? מה אתה רוצה?חבר'ה  :מר ח. צורי

 3 חבר'ה, תישארו לגמור את האוכל.   :מר א. רוטמן

 4 אישור פרוטוקולים: . 9

 5 3.1.2018מיום  1/18ים מס' פוועדת כס   

 6 פה אחד   

 7  ישיבה נעולה


