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 1 על סדר היום:

 2 .7.9.2016מיום  16/16-ו 15/16מצ"ב פרוטוקולים מישיבות מועצה מס'  .2

 3 .19.9.2016מיום  17/16וכן החלטת מועצה מס'  

 4 חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בי"ס קורצ'אק 1016אישור הגדלת תב"ר מס'  .3

 5 .₪ 5,868,477לסך  ₪ 4,971,766מסך  

 6 ממשרד החינוך. ₪ 896,711סה"כ הגדלה  

 7 ₪ 5,414,477משרד החינוך  מקורות מימון:  

 8  ₪ 44,000קרנות הרשות               

 9 מבנה משולב גנ"י ובית – 1120ימון תב"ר מס' אישור הגדלת ושינוי מקורות מ .4

 10 .₪ 6,800,000לסך  ₪ 6,000,000כנסת במשכנות האומנים מסך  

 11  ₪ 3,649,562 היה  ₪ 3,649,562 משרד השיכון מקורות מימון: 

 12  ₪ 1,500,000 היה   ₪ 1,482,382 משרד החינוך    

 13  ₪ 850,438 היה  ₪ 1,668,056 קרנות הרשות     

      __________  ___________ 14 

      6,800,000 ₪       6,000,000 ₪  15 

 16 מועדון אלי כהן מסך 1122אישור הקטנה ושינוי מקורות מימון בתב"ר  .5

 17 . ₪ 1,800,000לסך  ₪ 2,000,000 

 18  ₪ 1,500,000  משרד השיכון מימון: 

 19  ₪   300,000  קרנות הרשות   

 20  ₪ 715,714  'וטינסקי בסךאישור פתיחת תב"ר הסדרת צומת המגינים/ז .6

 21  ₪ 501,000  משרד התחבורה מימון:  

 22  ₪ 214,714  קרנות הרשות   

 23 של חברת קומפוסט מפרץ והגליל  31.12.2015דיון בדו"ח כספי לתאריך  .7

 24 המערבי בע"מ. 

 25 :אישור פרוטוקולים .8

 26 .7.9.2016מיום  8/16ועדת כספים מס'  

 27 .13.7.2016ועדת תחבורה מיום  

 28 
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 1 טוקולפרו

 2 

 3 קריאת פרק בתנ"ך. .1

 4 אני רוצה להתחיל ולהקדיש את הפרק הזה לאישה יקרה, זהבה דדון.  ממן:

 5 )קריאת פרק בתנ"ך ע"י שמעון ממן ומאיר דהן(

 6 

 7 .7.9.2016מיום  16/16-ו 15/16מצ"ב פרוטוקולים מישיבות מועצה מס'  .2

 8 .19.9.2016מיום  17/16וכן החלטת מועצה מס' 

 9 ישר. 3פרוטוקולים.  2ה חבר'ה, סעיף מס' יאלל ח. צורי:

 10 

 11 חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בי"ס קורצ'אק 1016אישור הגדלת תב"ר מס'  .3

 12 .₪ 5,868,477לסך  ₪ 4,971,766מסך 

 13 ממשרד החינוך. ₪ 896,711סה"כ הגדלה 

 14 ₪ 5,414,477מקורות מימון: משרד החינוך 

 15  ₪ 44,000קרנות הרשות 

 16 .13.7.2016ועדת תחבורה מיום 

 17מיליון, משרד החינוך וקרנות רשות  4,905-מ 1016הגדלה של תב"ר  ח. צורי:

 18 . למה קרנות הרשות אבל? 454

 19 כי היה בהתחלה תכנון וכל מיני. י. גסר:

 20  טוב, מי בעד שירים את ידו. ח. צורי:

 21 

 22 מבנה משולב גנ"י ובית – 1120אישור הגדלת ושינוי מקורות מימון תב"ר מס'  .4

 23 .₪ 6,800,000לסך  ₪ 6,000,000ת במשכנות האומנים מסך כנס

 24  ₪ 3,649,562 היה  ₪ 3,649,562 משרד השיכון  מקורות מימון:

 25  ₪ 1,500,000 היה   ₪ 1,482,382 משרד החינוך  

 26  ₪ 850,438 היה  ₪ 1,668,056 קרנות הרשות   

     6,800,000 ₪   6,000,000 ₪  27 

 28. אוקי. מי בעד הסעיף הזה ₪ 800,000-ת תב"ר בעוד פעם אישור הגדל ח. צורי:
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 1 שירים את ידו. 

 2 

 3 מועדון אלי כהן מסך 1122אישור הקטנה ושינוי מקורות מימון בתב"ר  5.

 4 . ₪ 1,800,000לסך  ₪ 2,000,000

 5  ₪ 1,500,000 משרד השיכון מימון:

 6  ₪   300,000 קרנות הרשות  

 7נה הקטנה, מועדון אלי כהן מסך אישור הקטנה ושינוי מקורות מימון, ה ח. צורי:

 8 מיליון.  1,8של מיליון לסך  2של 

 9 מה זה אומר? דובר:

 10מיליון שקל ממשרד השיכון ואחר כך הורדנו כי  2זה אומר שביקשנו  ח. צורי:

 11אצלם יש בעיה, אם אתה לא מוריד וזה עלה פחות, אחר כך לך תבקש 

 12 טוב, מי בעד שירים את ידו. מהם בחזרה. 

 13 

 14  ₪ 715,714  תיחת תב"ר הסדרת צומת המגינים/ז'וטינסקי בסךאישור פ .6

 15  ₪ 501,000 משרד התחבורה מימון: 

 16  ₪ 214,714 קרנות הרשות  

 17אישור פתיחת תב"ר צומת המגינים ז'בוטינסקי, סוף כל סוף קיבלנו  ח. צורי:

 18אתם רואים, משרד התחבורה חצי מיליון וקרנות הרשות קצת כסף. 

 19 . מי בעד? 214

 20 

 21 של חברת קומפוסט מפרץ והגליל  31.12.2015דיון בדו"ח כספי לתאריך  .7

 22 המערבי בע"מ.

 23 ח כספי. דיון בדו" ח. צורי:

 24 חולק הדו"ח לכולם. ז. דדון:

 25אנחנו מאשרים את זה פה כדי שנוכל להגיש את זה למועצת העיר על  י. מרקוביץ:

 26 מנת לקבל ניהול תקין. זה כל הסיפור. 

 27 ? בסדר הכול?עברת על זה ח. צורי:

 28 הם רוצים רק, בשני משפטים, כן, כן.  י. מרקוביץ:
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 1 תן סקירה קצת, משהו. ח. צורי:

 2אז קודם כל היו שם שתי שריפות. מי שראה שמה רווחים בדו"חות אז  י. מרקוביץ:

 3זה נמצא בנאמנות, זה כספים שקיבלנו מחברת הביטוח.  זה לא רווחים,

 4מקוים שבינואר יחזרו לפעול. אי אפשר להשתמש בזה, זה אצל עו"ד. 

 5ניכר של עיריית עכו שהיא גם השותפה הבכירה והגדולה שם יש לחץ 

 6הקומפוסט יחזור לעבוד  1-בקומפוסט, המושקעת הכי גדולה. והיה וב

 7שהם נתנו ושיהיה לנו יותר  אנחנו נקבל הצעת מחיר לגבי השירותים

 8 כדאי לעבוד. וזהו זה, זה הסיפור.

 9 שירים את ידו.  7סעיף י בעד טוב, אז מ ח. צורי:

 10 

 11 אישור פרוטוקולים: .8

 12 .7.9.2016מיום  8/16ועדת כספים מס' 

 13 .13.7.2016ועדת תחבורה מיום 

 14, יש למישהו 8אישור פרוטוקולים. טוב, אישור פרוטוקולים סעיף  ח. צורי:

 15 של אישור פרוטוקולים? 8מי בעד סעיף משהו? 

 16 שהו קצר, שתי דקות?על תחבורה מ אפשר לתת סקירה נ. מזוז:

 17 בבקשה. ח. צורי:

 18ישיבת תחבורה והיה כנראה תקלה שזה לא הגיע  7אנחנו קיימנו בחודש  נ. מזוז:

 19התחקיר שעשה  לישיבה הקודמת. אני חילקתי לחברי הועדה את

 20 מהנדס מהטכניון לגבי הרכבת. 

 21אני אקריא לכם בקצרה מה שכתוב שם, לא טעינו בהרבה. גם  

 22טויות ונכנסים מתחת לרכבת ואנשים רצים, אז זה כשהנהגים עושים ש

 23 הסיכום. 

 24ים שנדרשים לחצות את ילדהמפגש והמעבר המסוכן מסוכנים עקב  

 25הכביש מלמטה, יש גם המון צילומים שעושים את זה. משתמשים 

 26במדרגות המילוט שאין להם לאן לברוח, שמה איפה שעמדנו כל 

 27בניית מעבר מתבקשת  הקבוצה שעשינו שם ביקור, שם נהרגה ילדה.

 28הולכי רגל והפרדה מפלסית בין גשר, בין המתחם של מוצקין לבין גשר 
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 1 רבין, כמו שיש בקרית חיים.

 2הנושא השני זה הנושא של מגבילי הגובה. אין באף מקום במדינת  

 3מ'. אחד המקומות הכי נמוכים  2,90ישראל, חיים, מעבר של גשר 

 4ון, לא הלך אחורה מספיק, גם בארץ, מי שבנה את זה לא עשה את זה נכ

 5לא היה לאיפה ללכת. רכבת ישראל רצתה לעשות, אני יכול להגיד גם 

 6 עשתה ויש בזה המון סיכון.

 7צופרים פה היום במקרה של היום אני רוצה לעדכן אתכם אתם שומעים  

 8כל היום, אף אחד לא יודע למה. הם נוסעים במסילות, אתה שומע את 

 9א יודע למה. הם שמים שם רפידות על זה הרבה, יוסי, אף אחד ל

 10המסילות בשביל להוריד את הרעשים כי הרכבת שתוביל עכשיו לכיוון 

 11נהריה ולפרברים לכרמיאל, אתם יודעים שכל מי שירד פה זה כל מיני 

 12אנשים שגרים באזור כרמיאל והסביבה, זה לא מוסיף כבוד הרבה 

 13 למוצקין.

 14, דיברתי עם מהנדס שלוש יש רכבת חשמלית שמתוכננת בעוד שנתיים, 

 15העיר שלנו ודיברתי עם רכבת ישראל ודיברתי עם חברת יפה נוף, אף 

 16 אחד לא יודע מה עושים פה. כלום.

 17למטה בצד של קרית מוצקין סתמו שמה את כל יש במתחם המשוקע  

 18הסדקים, למי שראה ולא ראה. בצד של חיפה עוד לא עשו כלום. אני 

 19לח אתכם לעבוד? אסור לי להגיד. למה שואל מה זה? לא יודעים. מי ש

 20 אתם סותמים את הסדקים? זה מסוכן. 

 21כל הרכבת המשוקעת עם סדקים. דיברתי עם מהנדס העיר, עם טובי,  

 22הוא לא יודע מה זה. חבר'ה, אין לנו עם מי לדבר יותר. אני אומר אני 

 23מבקש קודם כל להתייחס למכתב המפורסם של אדון דמתי שכתב 

 24י שנה אחרי שהייתה ישיבת מועצה ואנחנו המלצנו מכתב יריב לפנ

 25למצוא פתרון איך לעשות את המעבר. אנחנו פתחנו, שלחתי לפתוח, 

 26מכתב מדמתי, הוא טוען שיש תחבורה ציבורית בין קרית שמואל 

 27הוא יכול להיכנס לקרית מוצקין ואין שום בעיה. המכתב שהוא כתב 

 28יה הוא לא עשה סיור לבית סוהר, הוא לא היה כאן בכלל ואם הוא ה
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 1 איתנו.

 2אני מבקש, יריב, הדו"ח אצלך, בוא נוציא מכתב מסודר לכל העולם.  

 3אדון כץ בא לפה, שר התחבורה ומראה מה שהוא עושה. בסדר, יש פה, 

 4 זה חשוב לתקן את הליקויים האלה. הליקויים האלה הם חמורים.

 5 במוצקין.אני לא הבנתי, מה זאת אומרת אלה מכרמיאל ירדו  ח. צורי:

 6שמי שרוצה אני אסביר לך מה שקורה. תהיה רכבת מקרית מוצקין  נ. מזוז:

 7 להגיע לכרמיאל ירד בנהריה.

 8לא, לא, לא. מה זאת אומרת תהיה רכבת מקרית מוצקין? היא תבוא  ח. צורי: 

 9 מחיפה.

 10 שנייה, תקשיבו לי. נ. מזוז:

 11 נו? ח. צורי:

 12תהיה רכבת מכרמיאל שתהיה  תהיה רכבת הפרברים שתגיע לכרמיאל, נ. מזוז:

 13כל מי שרוצה להגיע תחלופה בנהריה ומנהריה היא תמשיך לכיוון חיפה. 

 14 למפרץ חיפה ירד בקרית מוצקין. 

 15 למה? י. מרקוביץ:

 16 ככה עדיף לו. איפה הוא ירד?  נ. מזוז:

 17 בלב המפרץ. י. מרקוביץ:

 18אנשים  אני רואה כאן היום מה קורה עם אנשים שיורדים מעכו לפה, נ. מזוז:

 19 לכל מיני מקומות מכיוון דרך עכו לכיוון קרית אתא. שרוצים להגיע 

 20קרית אתא זה סיפור אחר. מה הקשר בין כרמיאל ועכו  עזוב, כיוון ח. צורי:

 21 ונהריה,

 22אז אני אסביר לך מה אמר לי בכיר ברכבת ישראל שכבר לא עובד שמה.  נ. מזוז:

 23זה תוך המוח שלנו. ב 6הפסים של הרכבת שנמצאת פה זה לשים כביש 

 24לא נראה הגיוני, מבחינת קרית שמואל וקרית מוצקין זה אותו דבר, 

 25רכבת עוברת שם מתי שהיא רוצה, היא צופרת מתי שהיא רוצה. יש פה 

 26 בבוקר,  2-רכבות שעוברות ב

 27 אבל נחום, מה זה קשור, ח. צורי:

 28 18עוברים  ,10רגע, רגע, רגע. ואז מה שיקרה בעצם אם עכשיו עוברים  נ. מזוז:
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 1רכבות ביום בגלל שיש את העומס של כרמיאל במתחם של מוצקין, 

 2 רכבות,  25קרית חיים, מפרץ יעברו 

 3רגע, רגע, יותר טוב שהם יעברו כולם בכבישים ויעשו זיהום אויר? אני  י. מרקוביץ:

 4 לא מבין את הקטע שלך.

 5 ,לא, אני מעדיף נ. מזוז:

 6 כל העולם הולך לרכבת, י. מרקוביץ:

 7 אבל למה אלה מכרמיאל ירדו במוצקין, צורי: ח.

 8 כי מי שרוצה להגיע לקרית אתא ירד במוצקין, איפה הוא ירד?  נ. מזוז:

 9קרית אתא בסדר, אבל אמרת שאלה שרוצים לנסוע איזה קרית אתא?  ח. צורי:

 10 לכרמיאל,

 11הרכבת שעוברת במוצקין מובילה אנשים לכיוון לא, לא הבנת אותי.  נ. מזוז:

 12 רכבות ביום. לא מפריע לך?  40יהיו  20במקום שיהיו  כרמיאל,

 13 אוקי. זה בסדר. ח. צורי:

 14 לא מפריע לך? נ. מזוז:

 15 מה זאת אומרת מפריע לי? אתה יכול לעצור את זה? ח. צורי:

 16 בוודאי. נ. מזוז:

 17 למה? איך? ח. צורי:

 18 קודם כל התשתית לא מתאימה לזה, זה בתוך העיר.  נ. מזוז:

 19רכבות נוסעות בתוך עיר. אני לא מבין אותך, האמת שאני לא מבין כל ה י. מרקוביץ:

 20 אותך. נחזור לכיכרות עם עגלות וסוסים.

 21אני לא מבין אבל אני יכול לשער לעצמי שכנראה שהפניה של הפסים  ד:"ב. ברח

 22 לכיוון כרמיאל יהיה לפני,

 23 )מדברים ביחד(

 24 רכבות ביום,  20יו חבר'ה, מה שאני רוצה לומר, תקשיבו, במקום שיה נ. מזוז:

 25 .100יהיו  י. מרקוביץ:

 26 . לא מפריע לך? 40יהיו  נ. מזוז:

 27 לא. י. מרקוביץ:

 28 )מדברים ביחד(
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 1 נחום, נגיד שזה מפריע לך, אז מה? הם שואלים אותך? ח. צורי:

 2ולכן  100שמגיעים למתחם הזה תגדל פי אנשים האז רמת הסיכון של  נ. מזוז:

 3 להולכי רגל, צריך למצוא פתרון למעבר תחתי 

 4 זה דבר אחר. י. מרקוביץ:

 5 שאתה רוצה דבר אחר. אז תגיד ח. צורי:

 6 אתה רוצה פתרון להולכי רגל. זה הכול.  י. מרקוביץ:

 7 יוסי, יעברו יותר רכבות, המחסום ירד יותר, הסיכון יותר גבוה.  נ. מזוז:

 8 אתה צודק, מה אני אגיד לך? י. מרקוביץ:

 9 ום מוצלח. אני בצום, באתי לכבד אתכם. חבר'ה, שיהיה לכם י נ. מזוז:

 10 

 11 סוף הישיבה

 12 


