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 על סדר היום:
 קריאת פרק בתנ"ך.  .1
 עיריית קרית מוצקין. 2021לשנת  1אישור דוח רבעוני  .2
 .2020אישור דוחות כספיים רשת המתנ"סים קרית מוצקין לשנת  .3

 תיקון חוקי עזר: –תוספת לסדר היום 
 .2021 –חוק עזר לקרית מוצקין )תיעול( )תיקון(, תשפ"א  .1
 .2021 –חוק עזר לקרית מוצקין )סלילת רחובות(, תשפ"א  .2

 סדר היום:על 
 וישיבת  2.6.21מיום  08/21אישור פרוטוקולים, ישיבת מועצה שלא מן המנין מס'   .1

 .2.6.21מיום  09/21מועצה מס'  
 שאילתות מטעם חבר המועצה מר איתי צורף: .2

 עיריית 58348-06-21מי קיבל את ההחלטה להגיש תביעה בשם העיריה בת"א  א. 
 קרית מוצקין נגד אבישר ואח'?  
 מי קיבל את ההחלטה למנות את עדי שטרנברג ליו"ר הנהלת רשת המתנ"סים  ב. 
 ומהן סמכויותיו בעמותה בתור שכזה?   

  שאילתות מטעם חבר המועצה מר צבי אבישר: .3

 פרוטוקול ישיבת מועצה מן  המניין מספר 10/21  
 תשפ"א בבא ה', 2021 יוליב 14ביום  ד', 
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מדוע הוסרו תחנות האוטובוס מול גן גולדה, מדוע הן לא שבות לפעילות  א. 
 במסגרת
 לא משיבה לתושבים הפונים אליה בעניןהוספת הקווים בעיר ומדוע העיריה   
 במשך חודשים?  
 מדוע שיבוץ התלמידים בחינוך המיוחד נמסר להורים רק בחודש אוגוסט  ב. 
כשוועדות ההשמה התכנסו בחודש יוני, ומדוע מועד ההודעה על    

 השיבוץ לא
 הוקדם?  

 שאילתא מטעם חבר המועצה מר יריב ענבר: .4
מוצקינטו במועצת העיר, והאם נתקבל ייעוץ משפטי מהו הרכבה של סיעת  א. 

 ביחס 
 לקיום ישיבה כשמועצת העיר מתכנסת בהרכב חסר?   
 האם העיריה מממנת דלקן לרכב שמשמש את מר עומר זוהר? ב. 

 )בי"ס ריבלין( לידי חברת 145חלקה  10423אישור העברת תחנת טרנספורמציה בגוש  .5
 החשמל.  

בסך  2019שלב א'  –שיפוץ מבנה שירות לתושב  1283מס' אישור ביטול תב"ר  .6
 862,000  .₪ 
 מקורות מימון: משרד הפנים 

 ₪.  312,000אישור פתיחת תב"ר שילוט רחובות בעיר )הסבה( בסך  .7
 מקורות מימון: משרד הפנים 

 ₪. 550,000אישור פתיחת תב"ר רכישת רכב טיאוט )הסבה( בסך  .8
 נים.מקורות מימון: משרד הפ 

 , התאמת5.5.21מיום  07/21מפרוטוקול מועצה מס'  13אישור ביטול החלטה מס'  .9
 בנין העיריה הישן למרכז צעירים.  

 ₪. 1,700,000אישור פתיחת תב"ר התאמת בנין העיריה הישן למרכז צעירים בסך  .10
 מקורות מימון: משרד השיכון. 

 . ₪ 1,000,000אישור פתיחת תב"ר הצללות בסך  .11
 מקורות מימון: משרד השיכון 

 ₪. 1,500,000אישור פתיחת תב"ר מתקני משחקים בסך  .12
 מקורות מימון: משרד השיכון 

 ₪. 1,000,000אישור פתיחת תב"ר הקמת מגרש סקייטפארק בסך  .13
 מקורות מימון: משרד השיכון 

 לסך₪  1,000,000מסך  2021שיפוצים מוס"ח  1359אישור הגדלת תב"ר מס'  .14
 ₪(.  800,000)סה"כ הגדלה ₪  1,800,000 

 ₪. 2,000,000אישור פתיחת תב"ר פיתוח ושיקום תשתיות פארק המסילה בסך  .15
 מקורות מימון: משרד השיכון 

 ₪. 661,657אישור פתיחת תב"ר שיקום תשתיות בספורטלי בסך  .16
 מקורות מימון: משרד השיכון 

 ₪. 110,000פיס במעון יום "דרך הילד" בסך  אישור פתיחת תב"ר ציוד מבני .17
 מקורות מימון: מפעל הפיס 

 ₪. 350,000אישור פתיחת תב"ר סימון וניתוב כבישים ושבילי אופניים בסך  .18
 מקורות מימון: קרן כבישים ומדרכות 

 לסך ₪  1,500,000בינוי שני גנ"י ברח' דקר מסך  1373אישור הגדלת תב"ר  .19
 ₪(. 350,000סה"כ הגדלה )₪  1,850,000 
 מקורות מימון: קרן פיתוח כללי 

 ₪. 60,000אישור פתיחת תב"ר נגישות אקוסטית/חושית מקיף אורט בסך  .20
 מקורות מימון: משרד החינוך 

 ₪. 30,000אישור פתיחת תב"ר נגישות אקוסטית/חושית מקיף אורט בסך  .21
 מקורות מימון: משרד החינוך 

 ₪. 30,000ב"ר נגישות אקוסטית/חושית בי"ס קורצ'ק בסך אישור פתיחת ת .22
 מקורות מימון: משרד החינוך 

 פתיחת תב"ר רכישת משאית עם מנוף למחלקת התחזוקה עבור עבודות חשמל בעיר  .23
 ₪.  400,000ע"ס  
 מקורות מימון: קרן השבחה 
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 כך שבית  4.3.20מתאריך  05/20מובאת הצעה לתיקון החלטה מישיבת מועצה מס'  .24
 הספר ייקרא על שם נחמה ריבלין ז"ל. 

 ( כאב בית באולם הספורט70אישור הארכת העסקה של מר מרדכי גינטר )מעל גיל  .25
 בהתאם לנוהל משרד הפנים. 31.8.22 – 1.9.21ע"ש אבישי, תוקף הארכה  

 ינהדיון בהצעות לישיבה שלא מן המנין שהוגשה ע"י חברי המועצה צבי אבישר, מר .26
 רחמימוב, יריב ענבר, איתי צורף ועפרה רוסמן: 
 הסדרת מדרכה ציבורית בטוחה בכביש המוביל לבניינים שברח' יוספטל. א. 
 שקיפות במדיניות העירונית של הקצאת חניות נכים מסודרות. ב. 
 הבטחת נגישות בחלקת קרית מוצקין בבית העלמין תל רגב. ג. 
 מרפסות בדירות אל מול חצרות בבתים צמודי  תיקון עיוות מס הארנונה על ד. 
 קרקע.  
 הסדרת עמודי תאורה בשכונת הפנטגון ללא יידוע התושבים. ה. 
 סכנת התמוטטות של גדר הבטחון בגן השעשועים ברח' רוקח. ו. 
 .48תיקון נזקים שהותיר קבלן משנה של העיריה ברחבת הכניסה לבנין בגושן  ז. 
 לגזל של חניה ציבורית. מדיניות העיריה באשר ח. 
 .31.12.21ביאורים לדוחות הכספיים של רשת המתנ"סים ליום  ט. 

 אישור פרוטוקולים: .27
 .2.6.21מיום  04/21ישיבת ועדת כספים מס'  - 
 .2.6.21ישיבת הועדה להנצחת נפגעי טרור מיום  - 
 .16.6.21ועדת איכות הסביבה מיום  - 
 .28.6.21ועדה למיגור אלימות מיום  - 
 קבלת החלטה בדבר הזמנה להציע התקשרות בהסכם למתקנים 06/21מכרז  - 
 סולאריים פוטוולטאים בקרית מוצקין.  

 קבלת החלטה בדבר תפעול ותחזוקה שוטפת  של המזרקות בתחום 09/21מכרז  -
 העיר קרית מוצקין.

ט קבלת החלטה בדבר טיפול בפסולת למחזור )טקסטיל( משטח השיפו 10/21מכרז  -
 של עיריית קרית מוצקין.

 .27.6.21ועדת מלח מיום  -
 תוספת לסדר היום:

טיפול  ראש העיר, מר חיים צורי, מבקש להוסיף לסדר היום הצעת החלטה בנושא  .1
 בתופעה פסולה של אי איסוף גללי כלבים במרחב הציבורי.

 בסך ( 2אישור פתיחת תב"ר ציוד וריהוט חט"ב יונתן במשכנות האמנים )מ.צ. .2
 319,329 ₪. 
 מקורות מימון: מפעל הפיס. 

 ₪. 15,000,000מובא לאישור פתיחת תב"ר פרויקט מתקנים פוטוולטאים ע"ס  .3
 ₪ 1,000,000  היטלי פיתוח  מקורות מימון:  
   ₪ 14,000,000 הלוואות בנקאיות    
        15,000,000  ₪ 
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 פ ר ו ט ו ק ו ל

 אישור תוספת לסדר היום:

בנושא בטיפול בתופעה פסולה של אי איסוף גללי כלבים במרחב הציבורי.  גסר:י. 

 את מסתכלת?  מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

 כן, בטח. דוברת:

 2אישור פתיחת תב"ר ציוד וריהוט חט"ב יונתן במשכנות האמנים, מ.צ.  י. גסר:

  מי בעד? כולם בעד.. מקורות מימון מפעל הפיס. 319,329בסך 

מובא לאישור פתיחת תב"ר פרויקט מתקנים פוטו וולטאים על  3סעיף  י. גסר:

והלוואות  1,000,000מקורות מימון: היטלי פיתוח ₪.  15,000,000סך 

 .מי בעד? כולם בעד. 14,000,000בנקאיות 

 אנחנו עוברים לישיבת מועצה.  י. גסר:

 

 קריאת פרק בתנ"ך

 קריאת פרק בתנ"ך. יוסי בבקשה. י. גסר:

 פדידה מקריא( )יוסי

 עיריית קרית מוצקין 2021לשנת  1אישור דוח רבעוני 

לעיריית קרית מוצקין. נמצא איתנו ניר  2021לשנת  1אישור דוח רבעוני  י. גסר:

 ענבי, רו"ח. בבקשה ניר.

שלום. ערב טוב לכולם. הדוח הזה משקף את הפעילות של העיריה ברבעון  רו"ח נ. ענבי:

ערב טוב לכולם. הדוח הראשון, שלושה חודשים  הראשון. שומעים עכשיו?

 ראשונים; ינואר, פברואר, מרץ, משקף את הפעילות של העיריה. 

להזכיר שבחודשים ינואר, פברואר היינו בסגר פה במדינה אז הפעילות 

היא קצת יותר נמוכה. העמוד הראשון זה המאזן, משקף את היתרות 

היו לנו עוד ₪, מיליון  33,5ו לנו . בבנקים הי2021במרץ  31שהיו לנו ביום 

הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו, זה כרטיסי אשראי ומשרדי ממשלה 

ששייכים לינואר עד מרץ והגיעו באפריל ובמאי. קצת חייבים. סך הכל 

מיליון שקל בבנק שזה כספי  76מיליון. היו לנו עוד  45הרכוש השוטף 

ות מתוקצבות באקטיב פיתוח צבועים על תב"רים שאישרנו וקרנות, קרנ

 מיליון.  25ובפסיב 
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מיליון מתחילת השנה יצרנו עודף  14,9-הגרעון בתקציב הרגיל שהתחיל ב

למרץ. עוד קצת גירעונות  31-ב 14,7-בתקופה כך שאנחנו ב 168של 

סופיים בתקציב הבלתי רגיל. בצד של ההתחייבויות המשכורת של מרץ 

מיליון זה משקף  46עות ספקים מיליון, תנו 9,5ששולמה בתחילת אפריל 

בגדול תנאי תשלום. היו לנו הכנסות מראש, הכנסות מארנונה שגבינו 

מיליון. כל המנגנון של  46מיליון. בקרן  6,2עבור תקופה יותר מאוחרת 

 64מיליון. עומס המלוות  73מיליון. סך הכל כל הפיתוח  37התב"רים עוד 

 ₪. מיליון 

, גבינו 25,6מיליון, כלומר  102ה שתקצבנו ברווח והפסד הכנסות מארנונ

מעל ₪ מיליון  3, כלומר נעשה כאן מאמץ גביה גדול מאוד של 28,8

אלף,  337התקציב. הנחות ארנונה זה אקטיב ופסיב. עצמיות חינוך 

מיליון, שוב אנחנו רואים שזה מתחת  4,8עצמיות רווחה, יתר עצמיות 

ם משרד החינוך נתן קצת פחות לתקציב בגלל הסגרים שהיו והקורונות, ג

מיליון. עוד מענקים מיועדים. סך הכל ההכנסות  4,5. מענק האיזון 11,2

 ₪.מיליון  68,7

 16,6, קצת מתחת לתקציב. גם הפעולות 12,3בצד של ההוצאות השכר 

מיליון שכר ופעולות. גם ברווחה  17-נמוך מהתקציב. החינוך ביחד קרוב ל

אלף  ₪168, מיליון  68,5וות, סך הכל הוצאות מיליון פרעון מל 9-קרוב ל

 עודף. ₪ 

חודשים, כאשר מרביתם  3-ב₪ מיליון  20-ההכנסות הסתכמו ל 3בטופס 

סך ₪. מיליון  19,3-. כנגד ההוצאות גם הסתכמו ל16,5ממשרדי הממשלה 

מכיוון שזה רב שנתי זה מצטרף ₪. אלף  890הכל יצרנו עודף בתקופה של 

 מיליון. 27-חילת השנה, כאשר אנחנו מסיימים ביתרת עודף מת 26-ל

אחוז שוטף משוטף.  90.4אחוז הגביה היה  5עוד אני אדגיש שבטופס 

 116מיליון שמתוך זה לצערנו  139,7-הסתכמה ל 6והשומה בטופס 

מיליון, אחוז גבוה מאוד, זה שומה למגורים. יש למישהו שאלות? אני 

 אשמח לענות. זה תקציר הדו"ח.

 אתה יכול להרחיב על שומה למגורים?  שר:צ. אבי

מיליון, זה  140-מיליון מתוך קרוב ל 116-שומה למגורים זה, אנחנו ב רו"ח נ. ענבי:

אחוז גבוה מאוד. וככל שאחוז השומה מתעסוקה, מתעשיה ומעסקים 

הוא גבוה יותר ההוצאות שלך הן יותר נמוכות, ולכן ככל, ברגע שאנחנו 

זה לא נקודת חוזקה. זה לא נקודת חוזקה. אני  באחוז גבוה של מגורים

 חושב לנסות לפתח את הארנונה מתעסוקה. 

אבל אני רוצה להשוות את זה לאיזה דיון חוזר על עצמו תמיד ברבעון  צ. אבישר:
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 המקביל שאנחנו,

 לגבי מה?  רו"ח נ. ענבי:

 ן הזה?לגבי השומה למגורים. זאת אומרת האם, מה השונות הפעם ברבעו צ. אבישר:

 אני אענה לך.  רו"ח נ. ענבי:

 תודה. צ. אבישר:

 אוקי. אפשר להצביע? י. גסר:

 אנחנו עוד לא סיימנו.  צ. אבישר:

 בשנה קודמת, זה לא שומה בשנה, זה שנה שנתי. רו"ח נ. ענבי:

 אוקי.  צ. אבישר:

כלומר , 116מיליון והשנה היא  104שנה שעברה השומה למגורים היתה  רו"ח נ. ענבי:

מיליון  12-גדלנו, למעשה זה משקף את השכונות החדשות שנבנו כאן כ

 שקל בשנה תוספת שומה למגורים.

 מלש"ח. זאת אומרת זה מהתוספת של צפון העיר.  12 צ. אבישר:

 כנראה, כן.  רו"ח נ. ענבי:

  הצבעה. מי בעד? מי נמנע? נגד? אין.טוב.  י. גסר:

 

 2020נ"סים קרית מוצקין לשנת . אישור דוחות כספיים רשת המת3

אישור דוחות כספיים רשת המתנ"סים קרית מוצקין לשנת  3טוב. סעיף  י. גסר:

. נמצא פה רו"ח סיני, מנכ"ל הרשת, יו"ר הרשת. בבקשה. רק אם יש 2020

 שאלות למישהו. חברים, יש למישהו שאלות על הדוח? 

 ם רוצים שזה יעבוד?כן, אבל הוא לא נותן סקירה קודם? איך את צ. אבישר:

הדוח הזה אושר בהנהלה של המתנ"ס. וכאן אנחנו מעלים אותו על  רו"ח ס. בטש:

 השולחן ואם יש שאלות ספציפיות אני אשמח לענות. 

 אבל לא שווה לתת סקירה כללית קודם כל, צ. אבישר:
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כולל  2020אני יכול לתת סקירה כללית. ככה, מחזור הפעילות בשנת  רו"ח ס. בטש:

משקף ₪, מיליון  43-ל 63-בגלל הקורונה ירד מ 2020סגרים שהיו בשנת ה

 59-אחוזים. עלות הפעילות גם כן ירדה באותם יחסים מ 30-ירידה של כ

מיליון. הוצאות הנהלה וכלליות, הוצאות קשיחות אבל גם כאן  39-ל

 אנחנו רואים ירידה כי עדיין חסכנו בחלק מההוצאות. 

אלף שקלים. בשנה הזאת קיבלנו  124ות השנה ועודף הכנסות על הוצא 

 מענקי קורונה ומענק לעידוד התעסוקה. 

שאלה. לגבי הוצאות הנהלה וכלליות, מה המרכיב של השכר בתוך הסעיף  צ. אבישר:

 הזה? 

אלף  993מרכיב השכר  15בעמוד  16אני יכול להפנות אותך ביאור מס'  רו"ח ס. בטש:

 מיליון.  43 שקלים בסך הכל מתוך מחזור של

עכשיו לא היינו צריכים לצפות לירידה יותר דרמטית בגלל חל"תים, בגלל  צ. אבישר:

 המדינה?

אז אני רוצה להגיד להיפך, ההנהלה, כל מרכיב ההנהלה שזה אומר  רו"ח ס. בטש:

מערכת הכספים והשכר עבדה הרבה יותר קשה כי להוציא כל פעם מאות 

טוח לאומי זה דרש המון שעות עבודה, לבי 101עובדים ולמלא להם טופס 

אני יכול להגיד לך שמנהלת החשבונות הראשית עבדה המון שעות נוספות 

מהבית, המון המון שעות שהיו שעות עודפות בגלל כל הפרוצדורה של, 

אני מזכיר לכם חברים, הודיעו שיהיה סגר, אחרי שעה אין סגר, כל פעם 

זה לטפל, זה פשוט אניה שצריך אתה מוציא מאות אנשים ומחזיר אותם, 

 לסובב אותה כל כך מהר, יש בו ממש מעט הוצאות הנהלה וכלליות. 

 כמה עובדים בשכר ברשת המתנ"סים? צ. אבישר:

 להגיד. לא יודעמספר אני  רו"ח ס. בטש:

 זה אמור להיות מספר אני מניח,  צ. אבישר:

 לא, לא גדול. רו"ח ס. בטש:

 לא גדול.  צ. אבישר:

 לא גדול. ס. בטש:רו"ח 

 .10-זה בבודדות. זאת אומרת לא יותר מ צ. אבישר:
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, 40עובדים מנהלים,  10-עובדי מנהלה. סדר גודל של כ 10-סדר גודל של כ רו"ח ס. בטש:

אגב אנחנו מבחינת המחוז ובכלל מבחינת ₪. מיליון  60-בשנה רגילה כ

מבחינת  עמותות בארץ אחוז המנהלה והכלליות שלנו הוא הנמוך בארץ

מחזור הפעילות. המתנ"ס הוא מאוד יעיל בכל נושא הוצאות הנהלה 

מיליון שקלים, אם  2וכלליות, אפשר להסתכל, הרשימה נורא קצרה. 

מיליון שקלים בדרך כלל זה שכר  60מישהו יודע איך מתנהלת עמותה של 

 שממלא מנכ"ל וסמנכ"ל. 

מדבר על היקף פעילות, אתה השאלה שלי הבאה זה לגבי השווי, כשאתה  צ. אבישר:

מכליל בתוך זה שווי כסף, דברים שהרשות נותנת שהם שווי כסף או 

 דברים שהם כסף? 

 מה זה הרשות נותנת לנו שירותים בשווי כסף,  רו"ח ס. בטש:

 מבנים. צ. אבישר:

 בעצם עובדים מושאלים. לא מבנים. רו"ח ס. בטש:

 אוקי. צ. אבישר:

ביאור בנפרד שאנחנו מקבלים את זה ללא תמורה, אבל  על מבנים יש רו"ח ס. בטש:

עובדים מושאלים, אנחנו כן מכניסים את זה בשווי כסף, זה כלול בסכום 

 הזה.

ולגבי מבנים ודברים נוספים שהרשות נותנת, אתה נותן איזה הערכת  צ. אבישר:

 שווי? 

המרכז הקהילתי  17.4ביאור  16לא. אנחנו פשוט נותנים לו ביאור, עמוד  רו"ח ס. בטש:

 פועל במבנים שהועמדו לרשותו ע"י עיריית קרית מוצקין ללא תמורה.

 הבנתי. אבל אתה לא משקף את זה בהוצאות, צ. אבישר:

 לא. אני לא משקף. רו"ח ס. בטש:

 לגבי כסף. צ. אבישר:

גם אם הייתי משקף זה הכנסה והוצאה באותו סכום, אין השפעה על  רו"ח ס. בטש:

 הדוח.

 אבל אתה לא משקף את זה. בישר:צ. א
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 לא משקף.  רו"ח ס. בטש:

 מגדיל מחזור. הבנתי. אוקי. תמשיך. זאת היתה הערת ביניים. צ. אבישר:

 124-זהו. אז סך הכל התוצאה בשנת הקורונה זה שנשארנו עם עודף של כ רו"ח ס. בטש:

אלף שקלים. הנהלת המתנ"ס בעצם הגיבה מהר מאוד, מה שהביא לעודף 

זה שהנהלת המתנ"ס הגיבה מהר מאוד לסגרים והוציאה מיד את  הזה

העובדים לחל"ת, לא התמהמהו פה וזה בעצם מה שגרם לזה שאנחנו 

בעצם הצלחנו לשרוד בשנה הזאת. מי שיודע שהמתנ"ס מחזיק את החי 

פארק ועלויות החי פארק הן הוצאות קבועות אם יש אנשים ואם אין 

מירה, אבטחה, חשמל, מים. יש לנו אנשים, יש אוכל של החיות, ש

הוצאות קבועות ובעצם ההתנהלות היעילה מאוד גרמה לזה שהמתנ"ס 

 . זו היתה שנה מאוד קשה מי שמכיר עסקים.20עדיין נשאר בעודף בשנת 

 אמרת שבשנת הקורונה המתנ"ס החזיק את החי פארק. צ. אבישר:

 כן. רו"ח ס. בטש:

שאני יודע אבל זאת הזדמנות פז כי פעם  בשנה מתוקנת, לפחות ממה צ. אבישר:

ראשונה מתנהל דיון כזה ברזולוציה הזאת לגבי רשת המתנ"סים פה 

במועצת העיר, בשנה מתוקנת החי פארק הוא רווחי, על הברק איבן, 

 גרעוני? מה איתו?

החי פארק במשך השנים, יש שנה אחת שהוא ברק איבן, יש שנה אחת  רו"ח ס. בטש:

 שהוא בעודף. 

 בדרך כלל? . אבישר:צ

 ניקח את הממוצע הוא בדרך כלל ברק איבן. רו"ח ס. בטש:

 הוא על הברק איבן. ומבחינת מה ההקצבה שלנו לגבי הספורט לי? צ. אבישר:

 מה ההקצבה של מי? רו"ח ס. בטש:

איך הספורט לי בשנה מתוקנת ואיך השנה? כיחידה ברשת המתנ"סים,  צ. אבישר:

 גרעונית, ברק איבן?

זו שנה  20הספורט לי היא יחידה, באופן כללי זו יחידה רווחית. שנת  ו"ח ס. בטש:ר

שמאוד קשה להגיד אם הפעילות היא רווחית או לא כי בעצם לא היתה 

 לך פעילות מלאה. 
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 כן, אבל אתה בנקודת זמן שאתה צריך לדעת.  צ. אבישר:

 אני אגיד לך בדיוק, רו"ח ס. בטש:

 שחשוב. כן, זה מה  צ. אבישר:

סיימנו עם גרעון  20ספציפית אם אתה שואל לגבי הספורט לי אז בשנת  רו"ח ס. בטש:

 אלף שקלים.  87של 

אלף שקלים. אוקי. ולגבי התיאטרון? אני מוציא שניה את הביאור של  87 צ. אבישר:

נושא המקדמות להבימה, ניגע בזה, אבל אם אני מחריג שניה את נושא 

 מצבנו?  המקדמות של הבימה, מה

אלף  500-היכל התיאטרון, כולל המקדמה של הבימה, גמר בהפסד של כ רו"ח ס. בטש:

 .₪ 

 כולל המקדמות.₪ אלף  500 צ. אבישר:

 כן. רו"ח ס. בטש:

 אוקי. עכשיו עובדי התיאטרון מתי יצאו לחל"ת? צ. אבישר:

 כשהיה סגרים והתיאטרון היה סגור אז העובדים יצאו לחל"ת. רו"ח ס. בטש:

 מתי בפעם הראשונה הם יצאו לחל"ת? צ. אבישר:

אני לא חושב שאתה צריך לענות על השאלות ברזולוציות האלה. הם יצאו  י. מרקוביץ:

 לחל"ת, כן, לא, זה משתקף בדוח.

 לא, לא, לא. מי אתה? מי אתה? הוא כרגע צריך לתת הסבר, צ. אבישר:

  הנושא הזה היה בדיון בהנהלת המתנ"ס. י. מרקוביץ:

כן, אבל במועצת העיר, לא יעזור לך, אנחנו נשאל את השאלות ומר סיני  צ. אבישר:

 יצטרך להשיב עליהן כי אנחנו רוצים לקבל את המידע הזה,

 לא, אתה לא חייב, סיני. צ. אבישר:

וזה במסגרת השקיפות והגילוי הנאות אז אנחנו כאן שואלים שאלות  צ. אבישר:

 לא צריך להפריע לו. תודה. ותפקידו כמובן להשיב ואתה 

 ככל שזכור לי, רו"ח ס. בטש:
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 בוא אל תגיד לי להפריע ולא להפריע. בינתיים אתה מפריע לי ולא אני לך.  י. מרקוביץ:

אתה הפרעת לנו כרגע ואתה נראה לי מחמם את הגזרה סתם. אז ברשותך  צ. אבישר:

 אני אשמח לקבל תשובה.

 ככל שזכור לי, רו"ח ס. בטש:

 לא, אבל זה שאלות שהן כתובות. הוא שואל שאלות,  רקוביץ:י. מ

 )מדברים ביחד(

סיני, סיני, אני מציע לך, אני מבקש ממך, אתה הוזמנת לכאן לתת חוות  י. מרקוביץ:

 דעת,

 הוא לא כפוף לך.  צ. אבישר:

 תשלים את חוות הדעת שלך, י. מרקוביץ:

 הוא לא כפוף לך. צ. אבישר:

 ראות, בלי הו י. מרקוביץ:

 הוא לא כפוף לך. צ. אבישר:

 תגיד מה שיש לך להגיד בדיוק, י. מרקוביץ:

 הוא לא כפוף לך. צ. אבישר:

אם בסוף יש לו שאלות, שישאל את כולן בבת אחת. אתה לא עומד  י. מרקוביץ:

 בתחקיר משטרה עכשיו. 

 אנחנו עובדים,  רו"ח ס. בטש:

כנראה על ראש הגנב בוער  אתה מרגיש שאתה בתחקיר משטרה כי צ. אבישר:

 הכובע, אבל אני לא חושב,

 גנב אתה. גנב אתה. אם יש פה גנב אחד בשולחן זה אתה, לא אני.  י. מרקוביץ:

 תודה על העדכון. צ. אבישר:

 ואני עוד אוכיח את זה. י. מרקוביץ:
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תודה. בסדר. אתה מוזמן. אני אשמח לדעת מתי הם יצאו בפעם  צ. אבישר:

 ?הראשונה לחל"ת

. מאז היו מספר סגרים. 16.3.20-כפי שזכור לכולם הסגר הראשון היה ב רו"ח ס. בטש:

להגיד. אם אתה רוצה אני יכול לבדוק  לא יודעמתי יצאו ומתי חזרו אני 

 ולהשיב.

תראה, אני פניתי בשאלות הללו, לא סתם אני שואל אותך. אתה יודע,  צ. אבישר:

למנכ"ל רשת המתנ"סים, לא  אנחנו עבדנו מסודר. אני פניתי עם זה

קיבלנו מענה. אמרתי טוב, לא נהיה קטנוניים, נחכה למפגש הזה נקבל 

מענה בצורה מסודרת. הרי זה דוח שנתי, אנחנו פעם בשנה, זה רזולוציה 

חד שנתית, אנחנו פה כדי לשאול את השאלות. אז בגלל זה אני רוצה 

שבעיניי היא  לדעת מתי יצאו בפעם הראשונה לחל"ת. ושאלה נוספת

 מאוד מאוד חשובה,

. במהלך השנה 20. החל"תים התחילו במרץ 20עניתי התחיל במרץ  רו"ח ס. בטש:

החזרנו את העובדים והוצאנו אותם ככל שהממשלה ומשרד הבריאות 

 אישרו את זה.  

הבנתי. האם מנהלת התיאטרון יצאה ביחד עם העובדים או שהיא נשארה  צ. אבישר:

 שכר גם אחרי שהעובדים יצאו לחל"ת בפעם הראשונה?והמשיכה לקבל 

 כשנסגרה המערכת אז כל העובדים יצאו לחל"ת. רו"ח ס. בטש:

כשנסגרה המערכת אתה אומר בפעם הראשונה היתה הלימה, כאשר  צ. אבישר:

 עובדים יצאו לחל"ת גם מנהלת התיאטרון יצאה לחל"ת.

 כשמחלקה נסגרה כולם יצאו לחל"ת. רו"ח ס. בטש:

 מבחינתך מחלקה זה אומר, זה כל היחידה הזאת שנקראת תיאטרון. צ. אבישר:

 סליחה.  י. מרקוביץ:

 )מדברים ביחד(

 אבל מי דיבר איתך?  צ. אבישר:

 אל תדבר איתי. מי אתה בכלל?  י. מרקוביץ:

 הציבור משווע לקבל תשובה.  צ. אבישר:
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 סיני, סיני, אתה לא עומד בחקירה. י. מרקוביץ:

אבל מה לעשות? הוא לא בחקירה, הוא נשאל שאלה. זה שאתה מרגיש  שר:צ. אבי

 שאתה בחקירת משטרה מעיד עליך, לא מעיד עליו.

 אתה צריך למסור דוח. זה הכל. י. מרקוביץ:

 )מדברים ביחד(

 אנחנו שואלים לגבי הדוח. צ. אבישר:

, אתה לא אתה תסיים את הדוח שלך, זה הכל. לא לענות לכל השאלות י. מרקוביץ:

 בחקירה.

 קיבלנו תשובה.  א. צורף:

אני רק רוצה לדעת כי זה בסוף נרשם לפרוטוקול. אז אתה אומר שברגע  צ. אבישר:

שהיחידה יצאה אז יש הלימה מנהלת התיאטרון יצאה ביחד עם שאר 

 העובדים.

לענות על משהו ספציפי, אבל אמרתי כשהיתה יציאה  לא יודעאמרתי, אני  רו"ח ס. בטש:

לחל"ת אז הוציאו עובדים לחל"ת. אתה רוצה לדעת מי, מתי, איך, תעביר 

 שאילתא. 

שניה לפני כן, שניה. לא, כי מקודם באת ואמרת לי שברגע שהיחידה  צ. אבישר:

נסגרה בגלל סגר אז היא נסגרה כולה ועכשיו יש פה איזשהו תיקון. אז 

יש להם את אני מבקש, יושבים פה כל האנשים הכי בכירים, האנשים ש

כל התשובות. אגב זאת לא שאלה קשה במיוחד. לדעת האם מנהל 

 היחידה יצאה, מנהלת היחידה יצאה ביחד עם העובדים שלה. זו השאלה.

שאלה כזאת קודם כל צריך להפנות אותה לחשבת השכר שאני מניח  רו"ח ס. בטש:

קר, שהיא יודעת יותר טוב ממני. אני לא יורד לרזולוציה הזאת בתור מבו

 16-, ב15-זה גם לא מתפקידי. שאלת באופן כללי, הסגרים התחילו ב

 במרץ, מאז היה לסירוגין יציאה, 

 אז אני לא מכביד עליך בסוגיה הזאת. אתה רוצה להוסיף, בבקשה. צ. אבישר:

 סיני, הדוח הוא לא פרטני.  י. מרקוביץ:

 תפקיד בדיון הזה.אבל אתה מפריע. אבל אתה מפריע. אין לך שום  צ. אבישר:
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 אתה סתם עונה לשאלות.  י. מרקוביץ:

 אין לך שום תפקיד בדיון הזה. צ. אבישר:

 אתה גם לא מחויב, י. מרקוביץ:

 אין לך שום תפקיד.  צ. אבישר:

הבן אדם מדבר לטלפון כדי שכולם יראו אותו. די, ראו אותך, שמעו את  י. מרקוביץ:

 השטויות שלך. 

 ת זה לפרוטוקול. אתה אומר א צ. אבישר:

 קשקשן. שום דבר אחר חוץ מזה. סיני, סיני, אתה התבקשת, י. מרקוביץ:

 רגע, אבל אתה מפריע למנכ"ל, צ. אבישר:

 לא, לא, לא, לא.  י. מרקוביץ:

 אתה מפריע. צ. אבישר:

 אבל הוא לא יכול להתייחס פרטני לכל אדם, י. מרקוביץ:

 )מדברים ביחד(

 פה לחקירה. באמת סיני, אתה לא עומד י. מרקוביץ:

 אתם מפריעים בכוונה למנכ"ל.  צ. אבישר:

 אני מבקש ממך, י. מרקוביץ:

 למה אתה מפריע למנכ"ל? צ. אבישר:

 אני מבקש ממך,  י. מרקוביץ:

 אתה מפריע למנכ"ל.  צ. אבישר:

 לא לענות לשאלות.  י. מרקוביץ:

 סיני, אני סיימתי איתך בנושא הזה ספציפית, צ. אבישר:

 אין צנעת הפרט? מה פתאום הוא מדבר באופן אישי על מישהו? י. מרקוביץ:
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הסיבה שאנחנו שואלים את השאלות יכול להיות שאתה צודק וזה לא  א. צורף:

האדם לשאול אותו. הסיבה שהשאלות נשאלות עכשיו זה כי אין נציגות 

למועצת העיר בהנהלת המתנ"ס כדי ששם, הוא אומר זה אושר במתנ"ס, 

ן לנו אפשרות. כשאנחנו שואלים שאילתות לגבי המתנ"ס אומרים לנו אי

 השאילתות הן לא, מועצת העיר, 

קודם כל היתה נציגות. היה עומר זהר, סגן ראש העיר וממלא מקומו, עד  י. מרקוביץ:

שהוא התפטר, הוא היה הנציג שלך. כשהוא היה עדיין בתפקיד בתוקף 

 ה רוצה לשאול שאלות, הדוח הזה אושר בהנהלת המתנ"ס. את

 אבל עכשיו הוא לא פה להשיב. א. צורף:

 אתה מעביר אותו חקירה.  י. מרקוביץ:

 אבל הוא לא פה להשיב.  א. צורף:

 אתה רוצה לשאול אותו, י. מרקוביץ:

 אז אתה שולח אותנו לעומר זהר שהתפטר? א. צורף:

אחר. אתה רוצה לדעת אתה לא יכול להתחיל לחקור על איש זה או איש  י. מרקוביץ:

בכללי? התיאטרון מפסיד, מרווח, יופי תשאל. אבל מי היה, מה היה, איך 

 היה, לא לעניין. לא לעניין, עם כל הכבוד.

רגע, בסדר. אני שואל אותך, אני שואל אותך א' עומר זהר כבר לא  א. צורף:

 במתנ"ס,

 נכון. י. מרקוביץ:

 לל.אז אין נציגות כרגע מהמועצה בכ א. צורף:

 נכון. קודם כל יש. קודם כל יש נציגות. קודם כל יש נציגות. י. מרקוביץ:

נציגות של האופוזיציה אין. כשהאופוזיציה שואלת במועצת עיר שאלות  א. צורף:

שאגב פקודת העיריות אומרת שאפשר לשאול גם לגבי תאגידים עירוניים, 

 התשובות הן בדרך כלל, 

 נכון. אתה רשאי, י. מרקוביץ:

 הן תפנו למתנ"ס. אז למי צריך לפנות? א. צורף:
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אתה רשאי לשאול לגבי כל תאגיד עירוני, לגבי כל עמותה. אתה יכול  י. מרקוביץ:

לעשות את זה אם במהלך השנה במכתב או ליו"ר הרשת או למנכ"ל 

 הרשת, תבוא תגיד לא קיבלתי תשובות זה סיפור אחר.

 למי לבוא? א. צורף:

 )מדברים ביחד(

עכשיו כשבאים לפה מציגים לך דוח, הדוח הזה אושר ע"י אנשים, לא ע"י  מרקוביץ:י. 

 בובות, לא ע"י רובוטים, ע"י חברי הנהלת המתנ"ס.

 מה הקשר?  א. צורף:

 הם אישרו את הדוח. עכשיו זה בא לפה, י. מרקוביץ:

 את מי לשאול? את מי אפשר לשאול כדי לקבל תשובות? א. צורף:

 ריע לך להעלות הצעה לסדר יום?מי מפ א. רוטמן:

 מי מפריע לך? י. מרקוביץ:

 מי מפריע לך להעלות הצעה לסדר יום?  א. רוטמן:

 מעלים הצעות לסדר ושאילתות אז, א. צורף:

 כל השאלות שאתה שאלת אותו, כל השאלות ששאלת אותו, א. רוטמן:

 הכל כתוב. י. מרקוביץ:

 )מדברים ביחד(

 למה אתה צועק?  צ. אבישר:

 אני לא צועק. אני מדבר. רוצה שאני אצעק? א. רוטמן:

 )מדברים ביחד(

 אז למי פונים במתנ"ס כדי לקבל תשובה? א. צורף:

 איתי, איתי, הדוח הזה נמצא אצלכם לא יום ולא יומיים.  י. מרקוביץ:

 שלושה ימים. א. צורף:
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 כמעט שבועיים.  י. מרקוביץ:

 נכון.לא, לא נכון, סליחה. לא  א. גנון:

 ימים. 10 י. מרקוביץ:

 הדוח הזה נמצא מישיבת המועצה הקודמת,  א. גנון:

 הקודמת. נכון. י. מרקוביץ:

 )מדברים ביחד(

קח למשל סתם דוגמא אותה שאלה שנשאלה, מה אתה רוצה לנהל  י. מרקוביץ:

 מלחמת התשה? לא יעזור לכם. לא יעזור לכם.

 איזה מלחמת התשה? צ. אבישר:

אומר המרכז הקהילתי פועל במבנים שהועמדו לרשותו ע"י  17.4סעיף  י. מרקוביץ:

עיריית קרית מוצקין ללא תמורה. בשביל מה לשאול שבע פעמים עם 

 תמורה, לא תמורה, כן תמורה, לא תמורה. כתוב. 

 מי שאל שבע פעמים? צ. אבישר:

 אם זה כתוב למה לשאול? כל השאלות הן ככה.  א. רוטמן:

 ה צריך לקרוא. צריך לקרוא ולהבין. למ י. מרקוביץ:

יוסי, אנחנו לא בדיון עכשיו על יכולות ההבנה שלנו, יכול להיות שהן לא  א. צורף:

 טובות, אבל הביקורת היא לא על איכות השאלות. 

 אתם יושבים, י. מרקוביץ:

 יש לנו שאלות,  צ. אבישר:

שאלות אתם חוקרים אותו. לא, לא, אתם יושבים ובמקום לשאול אותו  י. מרקוביץ:

 הוא לא בחקירה. 

 אנחנו לא חוקרים אותו,  צ. אבישר:

 הוא לא עובד שלכם. תנו לו לסיים, י. מרקוביץ:

 אתה היחיד שמרגיש ככה. צ. אבישר:
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 תנו לו לסיים להציג את הדוח. תנו לו לסיים להציג את הדוח.  י. מרקוביץ:

 ו.אתה מפריע לו. אתה זה שמפריע ל צ. אבישר:

 זה הנוהל. הוא מציג את הדוח.  י. מרקוביץ:

 אתה זה שמפריע לו. צ. אבישר:

 תשאלו את כל השאלות הוא יענה לכם, י. מרקוביץ:

 הוא לא כפיף שלך, הוא לא כפיף שלך, צ. אבישר:

גם שלך לא. די, די, הוא לא עובד אצלך. אתה יותר מדי מרגיש שאתה  י. מרקוביץ:

 אתה כלומניק. מישהו, אתה כלומניק. 

 אני לא מנהל איתך את הדיון. צ. אבישר:

 להגיע מירושלים, כלומניק. זה הכל. י. מרקוביץ:

 מקובל. מקובל. צ. אבישר:

 חבר'ה, תנו רגע בבקשה ליועץ המשפטי להגיד משהו. א. רוטמן:

 חכה רגע, לפני היועץ המשפטי. לפני היועץ המשפטי, לפני. רגע, לפני כן.  צ. אבישר:

 שניה, היועץ המשפטי מבקש רגע להגיד משהו.  רוטמן: א.

 לא, אבל המנכ"ל ביקש להתייחס לפני כן. צ. אבישר:

 בסדר. אז דקה, בנצי יגיד משהו, א. רוטמן:

 בבקשה, המנכ"ל יתייחס לסוגיה, לשאלה שאני שאלתי.   צ. אבישר:

 בוא, נו באמת, אל תנהל לי פה את הדיון. א. רוטמן:

 תה מבין? הוא מנהל אותנו.    א י. מרקוביץ:

 מה זאת אומרת? הוא ביקש להתייחס, שיתייחס.   צ. אבישר:

 )מדברים ביחד(

 ציקי,  עו"ד מלכה:
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 אבל הוא רצה להתייחס לפניך.  צ. אבישר:

 מי שמנהל זה, עו"ד מלכה:

 )מדברים ביחד(

 אבל אתה לא יו"ר. צ. אבישר:

את רשות הדיבור ונתנו לי את רשות לא, אני לא יו"ר, אני ביקשתי  עו"ד מלכה:

 הדיבור. 

אין לי בעיה, אני גם אשמח להקשיב לך, אבל כרגע המנכ"ל ביקש לענות  צ. אבישר:

 לשאלה שלי. 

אני מבחינה משפטית ומבחינת התנהלות הדיון השיטה שאתם מנסים  עו"ד מלכה:

 עכשיו לנהל את הדיון היא לא נכונה. 

 ממש לא, צ. אבישר:

 היא לא ראויה. :עו"ד מלכה

 ממש לא. צ. אבישר:

אני אסביר למה. אני אסביר למה. בסדר? קודם כל איתי צורף, מזמן כבר  עו"ד מלכה:

עונים לכם בהתאם לאותו נוסח קבוע שגם תאגיד עירוני צריך לענות, 

 אתם מקבלים את כל התשובות לשאילתות ובהצעות לסדר יום.

 לא נכון אבל. צ. אבישר:

 ואם לא אז, עו"ד מלכה:

 אבל זה לא נכון.  צ. אבישר:

 זה אחד. שתיים, עו"ד מלכה:

 בנצי לא, לא, לא, אל תעבור מנושא לנושא. צ. אבישר:

 רגע, תן לי לסיים את המשפט. עו"ד מלכה:

 אתה אמרת שאנחנו, צ. אבישר:

 )מדברים ביחד(
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שב שלא דבר שני ההצעה היום זה אישור דוח המתנ"ס. זה לא שאני חו עו"ד מלכה:

צריך לשאול את כל השאלות שאתה שואל, אבל זה לא הפורום. אישור 

 הדוח בעצם זה גם לא אישור דוח, זה בעצם הנחת הדוח על שולחן,

 רגע, שניה בנצי, בוא נשאל שאלה כזאת. צ. אבישר:

ואתה לא מצפה מרו"ח שיכנס לרזולוציה מי היה בחל"ת ומי לא היה  עו"ד מלכה:

 ם עבדו וכמה לא.בחל"ת וכמה עובדי

 ,לא יודעלמה לא? הוא יכול להגיד יודע,  צ. אבישר:

 כי לא. כי זה לא, עו"ד מלכה:

 והוא אמר שהוא לא יודע.  צ. אבישר:

 זה מתאים לו לסרטון. י. מרקוביץ:

 למה אתה מפריע? א. רוטמן:

 כי זה מתאים לו לסרטון.  י. מרקוביץ:

 אבל זה לא לעניין. עו"ד מלכה:

 יריב, אני יכול לשאול רגע את בנצי משהו?  א. צורף:

 טוב חבר'ה, בואו נעשה הצבעה.  י. גסר:

 אני יכול לשאול את בנצי משהו?  א. צורף:

 איזה הצבעה? צ. אבישר:

 אני רוצה לשאול אותו רגע משהו. א. צורף:

 אנחנו בראשית הדוח. א. צורף:

 תשאל. י. גסר:

שאושר כבר בהנהלת המתנ"ס ולכן אין  נאמר לנו כבר בהתחלה שזה דוח א. צורף:

טעם להתעכב עליו יותר מדי. עכשיו אני מניח שרו"ח היה, ישב שם כשזה 

 אושר. נכון? נשאלת שאלות כנראה. אז א' כנראה שהוא כן בקיא. 

ודבר שני אתה אומר לגבי שאילתות, בוא נלך צעד אחד אחורה. אני 

נין נציגות מחכה כבר שנתיים לתשובה למכתב ששלחתי לך בע
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האופוזיציה בהנהלת המתנ"ס ולא קיבלתי תשובה. לא לכל השאילתות 

אנחנו מקבלים תשובה. עכשיו מה תגיד לי? אם אתה לא מקבל מענה 

 לשאילתות מה תעשה? תלך לבית משפט,

 לא, קודם כל אני חושב שכן קיבלת תשובה שאין נציגות, עו"ד מלכה:

 לא קיבלתי תשובה. א. צורף:

 קיבלת לדעתי תשובה. ה:עו"ד מלכ

 לדעתך. א. צורף:

 אם לא אז,  עו"ד מלכה:

תגיד לי איתי, איתי תגיד לי, אתה רוצה נציג בישיבת הנהלת המתנ"ס?  י. מרקוביץ:

תגיד לי, יש לך נציגה בועדה לבנין עיר, פעם אחת ראיתי אותה ולפניה 

היה החבר שלך, אתה חבר בועדת מכרזים, כמה אתם מופיעים בכלל 

לוועדות? פתאום חשוב לך שלא היית חבר בהנהלת המתנ"ס. למה אתה 

 רוצה עוד ועדה שאתם לא באים אליה? 

 אני אענה לך על זה.  א. צורף:

 עוד ועדה שאתם לא באים אליה? י. מרקוביץ:

 אני אענה לך על זה.  א. צורף:

 מה זה הקשקוש הזה? מה זה שייך עכשיו לדוח?  י. מרקוביץ:

 ל רגע, אפשר איזשהו מיקרופון? כי זה שוב נחתך.אב א. צורף:

 אבל רגע עכשיו, מה אנחנו נכנסים לדברים, מ. צורף:

 לא, אנחנו מנהלים, א. צורף:

 לא, אנחנו לא מנהלים כלום. סליחה.  מ. צורף:

 אנחנו מנהלים, א. צורף:

 לא מנהלים כלום. מה אתם מנהלים עכשיו?  נו באמת. תנהל את הישיבה מ. צורף:

 וגמרנו, נו. 

 אדוני המנכ"ל, לא מוצא חן בעיניהם הדוח שיצביעו נגדו.  י. מרקוביץ:
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 יש הצבעה, א. גנון:

 אין שום הצבעה.  צ. אבישר:

 מי מנהל את הישיבה? לא הבנתי. ראש העיר לא פה, א. צורף:

 לא, לא, אבי מנהל אותה. מ. צורף:

 אין שום הצבעה. צ. אבישר:

 , כמו שנאמר פה י. גסר:

 מי מנהל הישיבה כאן? א. צורף:

 אבי. אבי. אבי רוטמן.  י. מרקוביץ:

מי שאישרו את הדוח הכספי הם חברי הנהלת הרשת. אתם יכולים  י. גסר:

 לשאול מה נעשה בכספים שעוברים מהרשות לרשת.

 זה מה ששאלנו. צ. אבישר:

 זה השאלות.  י. גסר:

 זה מה ששואלים. צ. אבישר:

 נכנסים פה לגופם של אנשים, אתם  י. גסר:

נשאלה שאלה אחת שהמנכ"ל אמר שהוא יכול להשיב עליה. אז בבקשה  צ. אבישר:

 בואו נמתין לו. בבקשה. 

 אני רוצה לענות בצורה כללית.  מנחם:

 חבר'ה, יש יו"ר. אני מבקש לכבד אותי. בבקשה. א. רוטמן:

ם רשת המתנ"סים כל נושא של היציאה לחל"ת וחזרה מחל"ת כידוע לכ מנחם:

עם שלוחות רבות ובשלוחות השונות יצאו וחזרו בזמנים שונים, ולכן בכל 

שלוחה ברגע שלא היה צריך שהעובדים יהיו הם יצאו עפ"י הצורך. גם 

בגיל הרך כשהעובדות יצאו לחל"ת עדיין היו רכזות של הגיל הרך או 

דות מנהלת של הגיל הרך שהיו צריכים עדיין להישאר למרות שהעוב

שלהם יצאו כי מישהו היה צריך לסגור גם את נושא השכר שלהן, גם את 

נושא הדוחות שלהן. לכן בכל שלוחה ושלוחה שיצאה וחזרה בזמנים 
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 שונים היו יציאה וחזרה,

 אבל אתה יכול, היו"ר, תפתח לי בבקשה.  צ. אבישר:

, מה קודם כל התשובה שלך עושה סדר ולכן אני אומר מה קשה לומר א. צורף:

 קשה להודות אוקי. יש יחידה שנקראת תיאטרון, היו עובדים, 

 אוקי. חבר'ה סיימנו.   א. רוטמן:

 מה סיימנו? אני מדבר איתו. צ. אבישר:

 אתה סיני, אתה סיימת? א. רוטמן:

 הוא לא סיים.  צ. אבישר:

 סיכמת את הכל?  א. רוטמן:

 הוא לא סיים כלום.  צ. אבישר:

 )מדברים ביחד(

הוא לא סיים כלום. לא סיימנו את השאלות שלנו. לא סיימנו את  ישר:צ. אב

 השאלות שלנו, ממש לא. אנחנו ממש לא סיימנו את השאלות שלנו.

 אוקי. מי בעד? מי נגד? א. רוטמן:

 ממש לא סיימנו. צ. אבישר:

 מי בעד? יפה.  י. מרקוביץ:

 נגד. א. רוטמן:

 .?  יאללה. הם לא הצביעו בכללמי נגד הדוח? מי נמנע מהדוח י. מרקוביץ:

לא, יש לי עוד שאלה. יש לי עוד שאלה. יש לי עוד שאלה. יש לי עוד  צ. אבישר:

 שאלה. לא, יש לי עוד שאלה.

 בסדר, יש לך.  א. רוטמן:

 יש לי עוד שאלה. צ. אבישר:

 יש לי גם כן עוד הרבה שאלות. א. רוטמן:
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 יש לי עוד שאלה. צ. אבישר:

 .יאללה א. רוטמן:

 יש לי עוד שאלה. צ. אבישר:

 הייתה הצבעה.  א. רוטמן:

 יש לנו תוספת לסדר היום.  י. גסר:

 רק שיירשם שלא הצבענו.  צ. אבישר:

 אנחנו לא משתתפים בהצבעה. א. צורף:

 כבר הצבעתם.  א. רוטמן:

 לא, לא הצבענו. צ. אבישר:

 לא הצבענו.  ע. רוסמן:

 לא הצביעו.לא הצביעו, עזוב אותם.  י. מרקוביץ:

 הצבעתם. הצבעתם.  א. רוטמן:

 לא הצבענו. צ. אבישר:

 עזוב, לא הצביעו.  י. מרקוביץ:

 

 תוספת לסדר היום:

 2021 –חוק עזר לקרית מוצקין )תיעול( )תיקון(, תשפ"א  .1

 2021 –חוק עזר לקרית מוצקין )סלילת רחובות(, תשפ"א  .2

גמור. טוב, אנחנו מוסיפים עוד שני שיהיה מצוין שהם לא הצביעו. בסדר  י. גסר:

סעיפים לסדר יום, זה תיקון של חוקי עזר. אחד זה חוק עזר לקרית 

 מי בעד?. 2021 –מוצקין )תיעול( )תיקון( תשפ"א 

 אפשר הסבר על, א. צורף:

 כן, תיכף יציג את זה היועץ המשפטי. א. רוטמן:
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 מקובל שקודם מציגים ואז מצביעים, לא? א. צורף:

 רגע, רגע, חבר'ה שקט, אתם מפריעים לו, הוא משדר.  וביץ:י. מרק

 לא, אבל סיכמנו שאם יש שידור אז לא מתחילים לשדר,  א. רוטמן:

לא, לא, אתה לא הפעלת לנו את המיקרופון. אמרתי האודיו לא עובד  צ. אבישר:

 תמיד ואנחנו דואגים שהאודיו יעבוד תמיד.

 איך הוא לא עובד? א. רוטמן:

 אתם לא פתחתם מיקרופונים אז לא שומעים. מה קשה פה להבין? :א. צורף

מי בעד . 2021 –וחוק עזר לקרית מוצקין )סלילת רחובות( תשפ"א  א. רוטמן:

 להוסיף את שני הנושאים לסדר היום?

אבל זה לא עובד ככה שקודם מצביעים ואז מסבירים. ממש בקצרה, לא  א. צורף:

 עכשיו שעה.

 גם בהצעת ההחלטה הסברתי, קודם כל עו"ד מלכה:

 קראתי. קראנו. א. צורף:

בסך הכל יש חוקי עזר שזה היטלי פיתוח, יש מרכיב קרקע לכל מטר  עו"ד מלכה:

קרקע כמה משלמים בגין תיעול ובגין סלילת מדרכה וכביש ויש לגבי נפח 

 הבנין על כל מ"ר כמה משלמים.

אמורים להתעדכן  התעריפים האלו מתעדכנים עפ"י נוהל משרד הפנים או

בערך כל חמש שנים כדי להיות, איך אומרים, בסדר גודל של העלויות 

 והתשומות של העיריה בנושא של פיתוח וכל מה שקשור לזה. 

אתה כיועץ משפטי אתה הותרת כרגע, אפשרת את סגירת הדיון הקודם  א. צורף:

עוד  בגלל שאלה אחת שמישהו פה לא רצה שישיבו עליה, אבל היו לנו פה

 עשר שאלות שהן עקרוניות לדוח. 

 הלאה, הלאה נו. בנצי,  י. מרקוביץ:

 אתה הותרת את זה. אתה. אתה נכשלת מבחינתי.  א. צורף:

 אז הוא אמר. אז הוא אמר. י. מרקוביץ:

 אני אמרתי.  א. צורף:
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 אמר, רייר וטפטף רוק.  י. מרקוביץ:

 אתה נכשלת. א. צורף:

 מילים. יאללה, בזבזת  י. מרקוביץ:

 אז אני לא צריך להסביר יותר?  עו"ד מלכה:

 לא, לא, אתה לא צריך.  צורי, רה"ע: ח.

 בדיוק, אם לא צריך אז לא צריך. י. מרקוביץ:

 טוב. מי בעד?  י. גסר:

 מבחינתי אתה משוחרר. א. צורף:

 מי בעד, נו.  צורי, רה"ע: ח.

  מי בעד?יפה.  י. מרקוביץ:

 . אלה הם נגד.כולם בעד ח. צורי, רה"ע:

 מי נמנע? מי נגד? נמנעים? י. גסר:

 כן. ע. רוסמן:

 טוב.  י. גסר:

 וישיבת  2.6.21מיום  08/21אישור פרוטוקולים, ישיבת מועצה שלא מן המנין מס'   .5

 2.6.21מיום  09/21מועצה מס' 

אישור פרוטוקולים. ישיבת מועצה שלא מן  1אני עובר לישיבה. סעיף  י. גסר:

 . 09/21ומועצה  08/21מס' המנין 

 הלאה. ח. צורי, רה"ע:

 שאילתות מטעם חבר המועצה מר איתי צורף: .6

 עיריית קרית 21-06-58348מי קיבל את ההחלטה להגיש תביעה בשם העיריה בת"א  א.

 מוצקין נגד אבישר ואח'?

שאילתות מטעם חבר המועצה מר איתי צורף. אוקי. אז אני מקריא  י. גסר:

-58348י קיבל את ההחלטה להגיש תביעה בשם העיריה בת"א ועונה. מ
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 עיריית קרית מוצקין נגד אבישר ואח'?  06-21

ההחלטה נתקבלה עפ"י המלצת עורכי הדין שמטפלים בכתב ההגנה 

 לתביעה שאותה הגשתם אתם.

 לא עפ"י מה, מי קיבל את ההחלטה, א. צורף:

 ב'. מי קיבל את ההחלטה, י. גסר:

רגע, שניה. אפשר לשאול עוד שאלה אחרי השאילתא, שאלה קצרה.  רגע, א. צורף:

אני מחדד את השאלה. לא שאלתי על סמך מה, שאלתי מי קיבל את 

ההחלטה בעירייה? כי היועצים המשפטיים הם לא אורגן מחליט. מי 

 החליט בתוך העיריה להגיש את התביעה? זאת השאלה.

יחד עם עורכי הדין קיבלו את  מי שרשאי להגיש תביעה בשם העיריה י. גסר:

 ההחלטה.

 מי הוא? מי הוא? מי הוא? א. צורף:

 מי קיבל את ההחלטה למנות,  י. גסר:

 מי הוא?  א. צורף:

 שאלתם, קיבלתם תשובה. י. גסר:

 מי הוא? צ. אבישר:

 מי רשאי? א. צורף:

 יש פה כמה שמחליטים. י. גסר:

 מי הוא? א. צורף:

 יש פה כמה,  י. גסר:

 הלאה, הלאה.  מרקוביץ:י. 

 

 מי קיבל את ההחלטה למנות את עדי שטרנברג ליו"ר הנהלת רשת המתנ"סים ומהן ב.

 סמכויותיו בעמותה בתור שכזה? 

מי קיבל את ההחלטה למנות את עדי שטרנברג ליו"ר הנהלת רשת  י. גסר:
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 המתנ"סים ומה הן סמכויותיו בעמותה בתור שכזה?

סמכויותיו נקבעו ע"י תקנון העמותה. חברי הנהלת רשת המתנ"סים ו

 עפ"י תקנון העמותה.

 האמת שבתקנון אין פרסום לתפקיד הזה של יו"ר הנהלה, א. צורף:

 יש, יש, אני מכיר אותו טוב מאוד את התקנון ויש התייחסות.  י. גסר:

 

  שאילתות מטעם חבר המועצה מר צבי אבישר: .7

 גולדה, מדוע הן לא שבות לפעילות במסגרתמדוע הוסרו תחנות האוטובוס מול גן  א.

 הוספת הקווים בעיר ומדוע העיריה לא משיבה לתושבים הפונים אליה בענין במשך חודשים?

שאילתא מטעם חבר המועצה צבי אבישר. מדוע הוסרו תחנות האוטובוס  י. גסר:

מול גן גולדה, מדוע הן לא שבות לפעילות במסגרת הוספת הקווים בעיר 

 יריה לא משיבה לתושבים הפונים אליה בעניין במשך חודשים? ומדוע הע

א', התחנות יושבו בהקדם  52התחנות הוסרו עקב שינוי במסלולי הקווים 

 למקומן. 

לא היו שם כבר, יריב, יריב, הן לא שם כבר אני חושב כמה שנים. הן היו  א. צורף:

 לתקופה קצרה והוסרו.

 לא, לא, לא, לא, י. גסר:

 אין תחנות. 52לא היו. ברגע שבוטל קו  ץ:י. מרקובי

 מה אתה מתווכח איתו?  ח. צורי, רה"ע:

 לא, אני יכול לשאול עוד שאלה.  א. צורף:

 לא, אתה לא יכול. ח. צורי, רה"ע:

 מדוע שיבוץ התלמידים,  י. גסר:

 אני יכול. א. צורף:

 לא יכול. ח. צורי, רה"ע:

 צרה.בנצי, יכול או לא יכול שאלה ק א. צורף:
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 שאלת והוא ענה לך. הוא ענה לך מרקוביץ. עו"ד מלכה:

 מה התשובה? א. צורף:

 הוא ענה לך לא היה קו. לא היו שמה תחנות, עו"ד מלכה:

 לא עברו אוטובוסים. מה? אין תחנות במקום שאין אוטובוס. י. מרקוביץ:

 לא עכשיו, היו.  א. צורף:

 יחזרו התחנות. אבל גמרנו, חרגתי.  52קו . עכשיו יחזור 52היו כשהיה קו  י. מרקוביץ:

 

מדוע שיבוץ התלמידים בחינוך המיוחד נמסר להורים רק בחודש אוגוסט כשוועדות  ב.
 ההשמה התכנסו בחודש יוני, ומדוע מועד ההודעה על השיבוץ לא הוקדם?

מדוע שיבוץ התלמידים בחינוך המיוחד נמסר להורים רק בחודש אוגוסט  י. גסר:

ההשמה התכנסו בחודש יוני, ומדוע מועד ההודעה על השיבוץ כשוועדות 

 לא הוקדם?

ועדות האפיון זכאות אינן מסתיימות בתאריך שהוזכר בשאילתא. יש 

ועדות חריגות רבות מאוד שכן יש ילדים רבים שנמצאים בהליך אבחוני. 

במועד הסופי שנקבע ע"י משרד החינוך התושבים מקבלים את תשובתם. 

עדות בתאריך המדויק יש אפשרות לשיבוץ שלא יעבור שינוי רק בסיום הו

 עקב הצטרפות ילדים נוספים למערך החינוך המיוחד. 

 

 שאילתא מטעם חבר המועצה מר יריב ענבר: .8

מהו הרכבה של סיעת מוצקינטו במועצת העיר, והאם נתקבל ייעוץ משפטי ביחס  א.
 לקיום ישיבה כשמועצת העיר מתכנסת בהרכב חסר? 

שאילתות מטעם חבר המועצה מר יריב ענבר. מהו הרכבה של סיעת  . גסר:י

מוצקינטו במועצת העיר והאם נתקבל ייעוץ משפטי ביחס לקיום ישיבה 

 כשמועצת העיר מתכנסת בהרכב חסר? 

 הנכם מוזמנים. אני עונה לו למרות שהוא לא נמצא פה, אני חייב לענות,

 נה לו. לא חשוב. תענה לו. תע ח. צורי, רה"ע:

 אז הנך מוזמן לפנות לפקיד הבחירות ולעיין בפקודת העיריות. י. גסר:
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 האם העיריה מממנת דלקן לרכב שמשמש את מר עומר זוהר? ב.

 האם העיריה מממנת דלקן לרכב שמשמש את מר עומר זוהר? לא.  י. גסר:

 אני יכול בשלב הזה רק לקבל חוות דעת מהיועץ המשפטי,  א. צורף:

 אני עובר עכשיו לסדר יום. י. גסר:

 בישיבה החוקית. א. צורף:

 בפקודת העיריות זה מופיע.  עו"ד מלכה:

 מה? מה מופיע? תפנה אותי לסעיף. א. צורף:

 שחוסר בחבר לא פוגע בתפקודה. עו"ד מלכה:

 תודה. א. צורף:

 

 ת)בי"ס ריבלין( לידי חבר 145חלקה  10423אישור העברת תחנת טרנספורמציה בגוש  .9

 החשמל

)בי"ס  145חלקה  10423אישור העברת תחנת טרנספורמציה בגוש  5סעיף  י. גסר:

 מי נגד? מי נמנע? כולם בעד.ריבלין( לידי חברת החשמל. מי בעד? 

 

בסך  2019שלב א'  –שיפוץ מבנה שירות לתושב  1283אישור ביטול תב"ר מס'  .10
 מקורות מימון: משרד הפנים₪.  862,000

 2019שיפוץ מבנה שירות לתושב, שלב א'  1283אישור ביטול תב"ר מס'  י. גסר:

 נמנע?  מי בעד? מי נגד? מי. מקורות מימון משרד הפנים. 862,000בסך 

 אתם לא מצביעים? א. גנון:

 אני לא הצבעתי.  צ. אבישר:

לא בשר, לא חלב. לא בעד, לא נגד. לא מענין אותי, כן מענין אותי. הוא  י. מרקוביץ:

 וד לא החליט. ע

 תנו לעבוד, נו. ח. צורי, רה"ע:
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 הוא עוד לא החליט. י. מרקוביץ:

 אז תן לעבוד.  ח. צורי, רה"ע:

 

מקורות מימון: ₪.  312,000אישור פתיחת תב"ר שילוט רחובות בעיר )הסבה( בסך  .11
 משרד הפנים

₪.  312,000אישור פתיחת תב"ר שילוט רחובות בעיר )הסבה( בסך  י. גסר:

  ?מי בעד? נגד? נמנעקורות מימון משרד הפנים. מ

 אין לו דעה. י. מרקוביץ:

 רגע, סליחה. אורלי, תרשמי שאיתי צורף יצא. עו"ד מלכה:

 כן, רשמתי. א. גנון:

 רשמת? אוקי.  עו"ד מלכה:

 

מקורות מימון: ₪.  550,000אישור פתיחת תב"ר רכישת רכב טיאוט )הסבה( בסך  .12
 משרד הפנים

מקורות ₪.  550,000אישור פתיחת תב"ר רכישת רכב טיאוט )הסבה( בסך  י. גסר:

  ?מי בעד? מי נגד?  מי נמנעמימון משרד הפנים. 

 קבל יוסי. דובר:

 כמו חמורים ברפת. י. מרקוביץ:

 יופי. אז הם לא מצביעים. היא חזרה, מרינה חזרה עכשיו.  י. גסר:

 

 , התאמת5.5.21מיום  07/21מועצה מס' מפרוטוקול  13אישור ביטול החלטה מס'  .13

 בנין העיריה הישן למרכז צעירים

 5.5.21מיום  07/21מפרוטוקול מועצה מס'  13אישור ביטול החלטה מס'  י. גסר:

 התאמת בנין העיריה הישן למרכז צעירים. מי בעד? 

 למה ביטול? דוברת:
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מי נמנע? מי . 10 תיכף אנחנו נגיע לשם. תיכף יהיה ההסבר למה, בסעיף י. גסר:

 נגד? לא הצביעו.

 

 ₪. 1,700,000אישור פתיחת תב"ר התאמת בנין העיריה הישן למרכז צעירים בסך  .14

 מקורות מימון: משרד השיכון

אישור פתיחת תב"ר התאמת בנין העיריה הישן למרכז צעירים  10סעיף  י. גסר:

שינוי, אנחנו מקורות מימון משרד השיכון. זה בדיוק ה₪.  1,700,000בסך 

   מי בעד? נגד?  נמנע?מתקצבים ממקור אחר. 

 

 מקורות מימון: משרד השיכון₪.  1,000,000אישור פתיחת תב"ר הצללות בסך  .15

מקורות מימון משרד ₪.  1,000,000אישור פתיחת תב"ר הצללות בסך  י. גסר:

  מי בעד? נגד? נמנע?השיכון.  

 

מקורות מימון: משרד ₪.  1,500,000בסך  אישור פתיחת תב"ר מתקני משחקים .16
 השיכון

מקורות מימון ₪.  1,500,000אישור פתיחת תב"ר מתקני משחקים בסך  י. גסר:

  מי בעד? מי נגד? מי נמנע?משרד השיכון. 

 

מקורות מימון: ₪.  1,000,000אישור פתיחת תב"ר הקמת מגרש סקייטפארק בסך  .17
 משרד השיכון

₪.  1,000,000תב"ר הקמת מגרש סקייטפארק בסך אישור פתיחת  י. גסר:

טוב, אני מקווה  מי בעד? מי נגד? מי נמנע?מקורות מימון משרד השיכון. 

שאתם שמים לב פה לכל הפרויקטים שהולכים לצאת פה לפועל לטובת 

 התושבים. 

אנחנו שמים לב שהעיריה מגייסת ים של כספים לפרויקטים ציבוריים,  י. מרקוביץ:

ם לטובת הציבור ויושבים פה שלושה ליצנים שזה אפילו לא מענין עירוניי

 אותם. 
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 לסך₪  1,000,000מסך  2021שיפוצים מוס"ח  1359אישור הגדלת תב"ר מס'  .18

 ₪( 800,000)סה"כ הגדלה ₪  1,800,000

 2021שיפוצים במוסדות חינוך  1359אישור הגדלת תב"ר מס'  14סעיף  י. גסר:

מקורות ₪(.  800,000)סה"כ הגדלה ₪.  1,800,000סך ל₪  1,000,000מסך 

 מי בעד? נגד? נמנע?מימון משרד השיכון. 

 

 ₪. 2,000,000אישור פתיחת תב"ר פיתוח ושיקום תשתיות פארק המסילה בסך  .19

 מקורות מימון: משרד השיכון

אישור פתיחת תב"ר פיתוח ושיקום תשתיות פארק המסילה בסך  י. גסר:

 מקורות מימון משרד השיכון. מי בעד? ₪.  2,000,000

 מה מדובר? איפה זה? א. צורף:

 פארק המסילה. י. גסר:

 לא, פארק המסילה אני יודע, אבל הוא ארוך. א. צורף:

זה מהתחנת רכבת ועד לאזור של היכל התיאטרון. כל הפס הזה הולכים  י. גסר:

 לשקם אותו, לשדרג אותו. 

 בעד? אולי הוא יהיה בעד עכשיו. אז תשאל עוד פעם מי י. מרקוביץ:

 יכול להיות. מי בעד?  י. גסר:

 אני בעד כל מה שטוב. הכל בסדר.  א. צורף:

 יפה. כל הכבוד. י. מרקוביץ:

לא, אבל יש לך ניגוד עניינים שמה, הבית שלך עובר שם. אסור לך  מ. צורף:

 להצביע. 

  . מי נגד? מי נמנע?טוב י. גסר:

 לקבל חוות דעת מיו"ר ועדת המכרזים,אני צריך  א. צורף:

 תירגע, תירגע. תתחיל לבוא ואז תדבר.  מ. צורף:

 בסדר.  א. צורף:
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 כשתבוא נדבר. מ. צורף:

 בסדר גמור. א. צורף:

 בינתיים אתה לא מגיע.  מ. צורף:

 

מקורות מימון: ₪.  661,657אישור פתיחת תב"ר שיקום תשתיות בספורטלי בסך  .20
 משרד השיכון

מקורות ₪.  661,657אישור פתיחת תב"ר שיקום תשתיות בספורטלי בסך  גסר:י. 

 מימון משרד השיכון. מי בעד?

 יש אנשים שעובדים עד מאוחר. א. צורף:

  מי נגד? מי נמנע? י. גסר:

 

מקורות ₪.  110,000אישור פתיחת תב"ר ציוד מבני פיס במעון יום "דרך הילד" בסך  .21
 מימון: מפעל הפיס

 110,000אישור פתיחת תב"ר ציוד מבני פיס במעון יום "דרך הילד" בסך  ר:י. גס

  ?מי בעד? מי נגד? מי נמנעמקורות מימון מפעל הפיס. ₪. 

 

מקורות ₪.  350,000אישור פתיחת תב"ר סימון וניתוב כבישים ושבילי אופניים בסך  .22
 מימון: קרן כבישים ומדרכות

 350,000וניתוב כבישים ושבילי אופניים בסך אישור פתיחת תב"ר סימון  י. גסר:

 מקורות מימון קרן כבישים ומדרכות. מי בעד?₪. 

 איפה זה אמור להיות? א. צורף:

בכל רחבי העיר אנחנו מסמנים כמו שראיתם בצבע ירוק, גם במשכנות  י. גסר:

 יצבעו את זה.

אני סתם יש איזשהו רעיון מאחורי זה? כלומר זה לא נראה לא טוב,  א. צורף:

 תוהה אם יש איזה רציונל מאחורי הצביעה,

כן, להבליט את שבילי האופניים לציבור. לרווחת הציבור ולבטיחות. טוב,  י. גסר:

 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
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 1,850,000לסך ₪  1,500,000בינוי שני גנ"י ברח' דקר מסך  1373אישור הגדלת תב"ר  .23
 ות מימון: קרן פיתוח כללימקור₪(.  350,000)סה"כ הגדלה ₪ 

 בינוי שני גני ילדים ברח' דקר, 1373אישור הגדלת תב"ר  י. גסר:

יריב, אתה יודע מה? עצור שניה. רק שאלה קטנה, אולי האמת יכול  א. צורף:

להיות שגם אתה יודע. אין איזושהי, אולי זאת שאלה קצת ברזולוציה 

ח שעליו רוכבים? נמוכה. הצבע הזה הוא משנה משהו במרקם של השט

 כאילו נגיד אם יישפך שם, לא יודע, איזשהו נוזל כלשהו, 

 לא. י. מרקוביץ:

 זה יכול להיות מסוכן יותר לרוכבי אופניים? א. צורף:

 לא.  י. מרקוביץ:

בינוי שני גני ילדים ברח' דקר מסך  1373אישור הגדלת תב"ר מס'  י. גסר:

מי בעד? מי נגד? ₪(.  350,000ה . )סה"כ הגדל1,850,000לסך ₪  1,500,000

 מי נמנע?

 

מקורות ₪.  60,000אישור פתיחת תב"ר נגישות אקוסטית/חושית מקיף אורט בסך  .24
 מימון: משרד החינוך

 60,000אישור פתיחת תב"ר נגישות אקוסטית/חושית מקיף אורט בסך  י. גסר:

 ?מי בעד? מי נגד? מי נמנעמקורות מימון משרד החינוך. ₪. 

יריב, זה עולה אחת לכמה זמן כי בכל פעם זה פרויקט נוסף שעולה לפי  צורף:א. 

 צורך?

לפי צורך של תלמיד, כן. הוא מקבל ממשרד החינוך על סמך חוות דעת  י. גסר:

 שהוא מגיש ואנחנו מבצעים.

 אז זה יכול לבוא לכל אורך השנה ברגע, א. צורף:

 כן, נכון.  י. גסר:

 א מימון מלא.דרך אגב זה ל עו"ד מלכה:

 כן. יש לפעמים השתתפות, תוספות שהכסף לא מספיק. י. גסר:
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 יש איזושהי תקרה של מה שמשרד החינוך נותן כאילו, א. צורף:

 זה תלוי. כל אחד זה אינדיבידואלי לילד ולסוג הנגישות שהוא צריך. י. גסר:

 לפי חוות דעת של איש הנגישות. עו"ד מלכה:

 יועץ נגישות. יועץ אקוסטיקה,  י. גסר:

 מטעם משרד החינוך? א. צורף:

 כן. י. גסר:

 

מקורות ₪.  30,000אישור פתיחת תב"ר נגישות אקוסטית/חושית מקיף אורט בסך  .25
 מימון: משרד החינוך

 30,000אישור פתיחת תב"ר נגישות אקוסטית/חושית מקיף אורט בסך  י. גסר:
  ? מי נמנע?מי בעד? מי נגדמקורות מימון משרד החינוך. ₪. 

 

מקורות ₪.  30,000אישור פתיחת תב"ר נגישות אקוסטית/חושית בי"ס קורצ'ק בסך  .26
 מימון: משרד החינוך

 30,000אישור פתיחת תב"ר נגישות אקוסטית/חושית בי"ס קורצ'ק בסך   י. גסר:

  מי בעד? מי נגד? מי נמנע?מקורות מימון משרד החינוך. ₪. 

 

 משאית עם מנוף למחלקת התחזוקה עבור עבודות חשמל בעיר פתיחת תב"ר רכישת  .27

 מקורות מימון: קרן השבחה₪.  400,000ע"ס 

פתיחת תב"ר רכישת משאית עם מנוף למחלקת התחזוקה עבור עבודות  י. גסר:

מי בעד? מי מקורות מימון קרן השבחה. ₪.  400,000חשמל בעיר ע"ס 

  נגד? מי נמנע?

להעיר שהיו פה שלושה סעיפים שדיברו על הנגשה, נגישות אני רק רוצה  י. מרקוביץ:

אקוסטית לטובת ילדים שזקוקים לזה בהסכמה ובתקצוב של משרד 

 החינוך, וסיעת רוח חדשה לא הצביעה בעד. 

 והכל עבר. תראה איזה קטע. א. צורף:

 איזה יופי. אנחנו פה כדי לדון.  צ. אבישר:
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 זה לא נפל. א. צורף:

 רוב אוטומטי. אנחנו פה כדי לדבר. יש לכם צ. אבישר:

 לא, אחר כך תדברו כמה אתם דואגים לילדים חריגים. י. מרקוביץ:

 דואגים יותר ממך. עזוב, אתה רקוב.  צ. אבישר:

  מי בעד? 23סעיף  י. גסר:

 מה זה יעזור? מה זה יתן לך? סתם.  ח. צורי, רה"ע:

  מי נגד? מי נמנע? י. גסר:

 ות. סתם.מרוקאי ח. צורי, רה"ע:

 מה מרוקאי? מ. צורף:

 טוב, הלאה.  ח. צורי, רה"ע:

 אני נגד.  מ. צורף:

 

כך שבית  4.3.20מתאריך  05/20מובאת הצעה לתיקון החלטה מישיבת מועצה מס'  .28
 הספר ייקרא על שם נחמה ריבלין ז"ל

 מובאת הצעה לתיקון החלטה, 24סעיף  י. גסר:

 לא, אבל מה השינוי?  א. צורף:

 .24לא, התכוונתי על סעיף  צורף:מ. 

 השינוי הוא משני בני הזוג רק לנחמה? א. צורף:

 אתה נגד, תצביע נגד.  ח. צורי, רה"ע:

 אוקי.  מ. צורף:

 על מה אתה מצביע נגד? יש פה הוראה של, י. מרקוביץ:

 לא, הוא לא רוצה ריבלין. ריבלין לא נראה לו. ח. צורי, רה"ע:

 ן בכלל. רוצה פרחה בן אבו, זה יותר טוב. לא רוצה ריבלי מ. צורף:
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  מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 24סעיף  י. גסר:

 הוא היה נגד, למה אתה לא הצבעת?  ח. צורי, רה"ע:

 אני הצבעתי נגד. מ. צורף:

 לא, תצביע. תרים את היד. ח. צורי, רה"ע:

 הוא נגד. תרשמי אותו.   י. גסר:

 

( כאב בית באולם הספורט 70מרדכי גינטר )מעל גיל אישור הארכת העסקה של מר  .29
 בהתאם לנוהל משרד הפנים 31.8.22 – 1.9.21ע"ש אבישי, תוקף הארכה 

( כאב 70אישור הארכת העסקה של מר מרדכי גינטר )מעל גיל  25סעיף  י. גסר:

בהתאם  31.8.22 – 1.9.21בית באולם הספורט ע"ש אבישי, תוקף הארכה 

  מי בעד? מי נגד? מי נמנע? לנוהל משרד הפנים.

 ודיון בהצעות לישיבה, אולי לפני אנחנו נעשה את הסעיפים שהיו לנו, 

 כן, בוא נעשה את הסעיפים. א. גנון:

 

 תוספת לסדר היום:

ראש העיר, מר חיים צורי, מבקש להוסיף לסדר היום הצעת החלטה בנושא טיפול  .1
 הציבורי בתופעה פסולה של אי איסוף גללי כלבים במרחב

אז אני חוזר רגע להצעה של ראש העיר תוספת לסדר יום, הצעת החלטה  י. גסר:

בנושא טיפול בתופעה פסולה של אי איסוף גללי כלבים במרחב הציבורי. 

 קיבלתם את התוספת. 

 כן, קיבלו. א. גנון:

 אוקי. יש למישהו משהו?  י. גסר:

 אתה רוצה להציג את זה לפני או שנשאל?  א. צורף:

טוב. ההצעה הזו תבוא בשני שלבים. השלב הראשון כמובן זה הייעוץ  ח. צורי, רה"ע:

המשפטי שיבדוק אם יש אפשרות לעשות מאגר של די.אן.איי לכלבים 

בזמן שהם מקבלים את החיסון שלהם או כל פעם שהם יהיו, כל פעם 
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שמישהו יבוא עם הכלב שלו לביקור אצל רופא הוא יהיה מחויב לתת את 

 י.אן.איי. שלו. זה דבר אחד.הד

דבר שני, עד היום זה היה, היו צריכים לשלוח את הגללים של הכלבים  

לארה"ב. עכשיו אומרים שיש מעבדה פה. אנחנו צריכים לבדוק את 

הנושא הזה ואת העלויות, אבל זה דבר שלדעתי יכול לפתור את הבעיה 

 אם אכן הוא יעבוד כמו שצריך.

 עו שבכלל הולכים לעשות את זה כבר זה יבהיל את האנשים,עצם זה שיד א. רוטמן:

 זה גם נכון.  ח. צורי, רה"ע:

 וזה יעשה כבר,  א. רוטמן:

 אני מקווה שזה גם יצא ואפשר יהיה ליישם את זה.  ח. צורי, רה"ע:

אני גאה מאוד שאנחנו אחת הערים הראשונות. קצרין נדמה לי הייתה רק  א. רוטמן:

 בזמנו,

לא, גם תל אביב עכשיו הוציאה את זה. זה לא אנחנו, אבל לא משנה. אם  ה"ע:ח. צורי, ר

 זה יעבוד יפתור את הבעיה.

 מבורך. א. רוטמן:

 זאת רעה חולה שחייבת לקבל פתרון. י. מרקוביץ:

 נכון.  ח. צורי, רה"ע:

  מי בעד? מי נגד? מי נמנע?אוקי.  י. גסר:

משרד הפנים לזה? כי זה באמת כמו  בנצי, אין כבר איזה התייחסות של א. צורף:

 שאבי אומר, 

 טוב, כבר עשינו הצבעה.  י. מרקוביץ:

 בנושא הזה.  sayלמשרד הפנים אין  עו"ד מלכה:

 לא, מבחינת הייעוץ המשפטי, אתה יודע, אתה רוצה לתקן חוק עזר, א. צורף:

ם הוא לא, זה לא לתקן חוק. איתי, הנושא של די.אן.איי לצואת כלבי עו"ד מלכה:

יותר בשביל ההוכחה ושיוך הגללים לכלב מסוים ולבעליו. היום אחת 
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הבעיות הכי קשות שלנו בבית המשפט זה לבוא ולהוכיח שאכן בעל הכלב 

 או הצואה שלו ושהוא לא אסף את הצואה שלו. 

 מה עם חתולים? י. פדידה:

ישהו אחר. כל אחד יש לו סיפורים, הוא לקח ממישהו אחר, הוא צילם מ עו"ד מלכה:

מאוד קשה לצלם בדיוק את בעל הכלב עם הכלב וכשהוא עושה את 

 הצרכים שלו ביחד.

 כן.  א. צורף:

 מה עם החתולים? י. פדידה:

 אז אני אומר בסוף זה יהיה התפקיד שלך, א. צורף:

 חתולים לא מלכלכים. דובר:

נו אני שואל כי ראש העיר בהצעה שלו אומר בעצמו שמה שבעצם אנח א. צורף:

מחליטים בין היתר זה שאתה תשקוד על הכנת נוסח של הצעה לתיקון 

אם הפרטיות  לא יודעחוק עזר עירוני. אני מניח שזה בחקיקת משנה. אני 

של הכלב היא פרטיות שצריכה להיות, אתה יודע שהיא מוגנת ברובד 

 חוקתי אבל אני מניח שהפרטיות,

 אני חושב שהפרטיות, י. מרקוביץ:

 הולכת עם בעל הכלב.  א. צורף:

בסדר, זה יצטרך להיות דיון אם אתה יכול להכריח את בעל הכלב לתת  עו"ד מלכה:

 דגימת די.אן.איי.

 לכן אני שואל אם משרד הפנים כבר נדרש לזה, א. צורף:

 לא קשור למשרד הפנים. משרד הפנים הוא לא,  עו"ד מלכה:

דירוג הרבה יותר נמוך מהדאגה אני חושב שהפרטיות של הכלב נמצאת ב י. מרקוביץ:

 לבריאות הציבור. 

 ברור. א. צורף:

 יוסי, אני חושב שהצבענו על זה כבר. זה סתם ויכוח מיותר.  ח. צורי, רה"ע:
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אנחנו מקיימים בינינו דיון ענייני, למה אתה כועס? יוסי, אני שאלתי לא  א. צורף:

הכלב אתה  בגלל הפרטים של הכלב, אבל כנראה כשאתה יודע איפה היה

 יודע גם איפה היה הבעלים שלו, 

התושבים לצערי הרב מנצלים את הפרצה שאי אפשר להוכיח בבית משפט  י. מרקוביץ:

 וזה יעצור את זה.

 ( בסך 2אישור פתיחת תב"ר ציוד וריהוט חט"ב יונתן במשכנות האמנים )מ.צ. .2

 מקורות מימון: מפעל הפיס₪.  319,329

ב"ר ציוד וריהוט חטיבת ביניים יונתן במשכנות האמנים אישור פתיחת ת י. גסר:

מי בעד? מי נגד? מי מקורות מימון מפעל הפיס. ₪.  319,329( בסך 2)מ.צ.

  נמנע?

 ₪ 15,000,000מובא לאישור פתיחת תב"ר פרויקט מתקנים פוטוולטאים ע"ס  .3

 ₪ 1,000,000  היטלי פיתוח  מקורות מימון: 

 ₪ 0,00014,00 הלוואות בנקאיות   

       15,000,000  ₪ 

₪.  15,000,000אישור פתיחת תב"ר פרויקט מתקנים פוטוולטאים ע"ס  י. גסר:

. 14,000,000. הלוואות בנקאיות 1,000,000מקורות מימון: היטלי פיתוח 

  מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

, מרינה דיון בהצעות לישיבה שלא מן המנין שהוגשה ע"י חברי המועצה צבי אבישר .30
 רחמימוב, יריב ענבר, איתי צורף ועפרה רוסמן:

 הסדרת מדרכה ציבורית בטוחה בכביש המוביל לבניינים שברח' יוספטל א.

ונעבור כרגע לישיבה שלא מן המנין שהיא צורפה לישיבה מן המנין. יש  י. גסר:

 לנו ככה סעיף א',

 רגע, היא ישיבה מן המנין או לא מן המנין?  צ. אבישר:

 צורף לישיבה מן המנין וזה הפך לישיבה מן המנין. גסר: י.

אם אנחנו, השאלה איך הסעיף הזה מתנהל. הוא מתנהל אחד אחרי  י. מרקוביץ:

השני? אם הוא מתנהל אחד אחרי השני ואתה מתחיל עם סעיף א' אז 

הנושא של, אני רוצה להסיר את זה מסדר היום והסיבה היא מאוד 

נה המקום לדיונים ברזולוציות האלה ואני פשוטה, מועצת העיר אינ

 מבקש להעביר את זה לועדת תחבורה.
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 יש לכם רוב קואליציוני תסירו את זה, אבל קודם כל בואו נדבר על זה. צ. אבישר:

 אוקי. אז בבקשה תציג.  י. גסר:

דבר, דבר, אנחנו תיכף חוזרים. בוא תחליף אותי בישיבה הזאת, אדון  ח. צורי, רה"ע:

 .רוטמן

 צבי בבקשה. י. גסר:

נושא ראשון שרוח חדשה במוצקין מעלה לסדר זה נושא שקיבלנו בעניינו  צ. אבישר:

. הם פנו אלינו אחרי שהם לא קיבלו 10פניות מתושבים שגרים ביוספטל 

 שום מענה במשך חודשים רבים מהעירייה. 

הנושא זה הסדרת מדרכה ציבורית בטוחה בכביש המוביל לבניינים 

. מתלונות תושבים ומסיור שערכו חברי הסיעה בחניה 10' יוסטפל שברח

עולה כי המצב הנוכחי שבו אין מדרכה ואין  10הציבורית שברח' יוספטל 

הפרדת גובה בין גדר גינת הבניינים לכביש הגישה הוא כרגע מסכן את 

 . 10תנועת הולכי הרגל הבאים והיוצאים מבנייני הרכבת ביוספטל 

המפלסית יצר מציאות שבה הכביש הסמוך לגדר משמש היעדר ההפרדה 

הן לתנועת הולכי רגל והן לחניית רכבים בניצב לכיוון הכביש, וזה כמובן 

פוגע בשדה הראיה. אז היעדר שילוט והיעדר תיחום פיזי מתבטא גם 

בפגיעות פיזיות חוזרות ונשנות של רכבים בגדר האבן, כך שחדשות 

 ים לתקן את גדר האבן על חשבונם. לבקרים דיירי הבניינים נדרש

ומהבדיקה שלנו בסיור עולה כי במרחב יש די שטח על מנת לסלול מדרכה 

מוגבהת בצמוד לגדר האבן המקיפה את הבניינים, כך שהמדרכה שתיסלל 

תמשיך את קו המדרכה שעוטף כיום את המבנן מצפון ומדרום. עכשיו 

ת ההחלטה שלנו היא למי שלא סייר במקום זה יישמע ציני ולכן הצע

שמהנדס העיר יסייר במקום, יאמוד את הסיכונים הבטיחותיים של 

 המצב הקיים בשטח, יבחן את המשמעויות הכלכליות הנוספות, 

 עזוב, הבנו. בוא נצביע. בוא נצביע. א. צורף:

 לא, אני רוצה שזה יירשם לפרוטוקול, צ. אבישר:

 לא, בוא נצביע.  א. צורף:

 ?  אוקי. נעלה את זה להצבעה. מי בעד? נצביע צ. אבישר:

 לא, לא. מה? א. רוטמן:
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 בואו נצביע. א. צורף:

 בואו נצביע.  צ. אבישר:

 אתה סיימת? סיימת?  א. רוטמן:

 נושא א'.  צ. אבישר:

 א', על א'. אתה לא מנהל את הישיבה.  א. רוטמן:

 נלחצת? צ. אבישר:

 אתה לא מנהל את הישיבה. א. רוטמן:

 אני רוצה להסביר שהתושבים ידעו שאין פשוט, צ. אבישר:

 סיימת? א. רוטמן:

 אין חברי מועצה,  צ. אבישר:

 סיימת?  א. רוטמן:

 אנשים יכולים לצאת רגע לנוחיות ולחזור. י. גסר:

 כן. סיימתי.  צ. אבישר:

 ואם מישהו רוצה לדבר הוא מדבר. י. גסר:

 רשות הדיבור. כן. א. רוטמן:

 , אני אמרתי את שלי להסיר. הצבעה. מי בעד להסיר?לא, לא י. מרקוביץ:

 . הסרנו. עכשיו ב'. . מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אוקיהסרה א. רוטמן:

 רגע, הצבענו על הסרה.   צ. אבישר:

 שקיפות במדיניות העירונית של הקצאת חניות נכים מסודרות ב.

 ,שקיפות במדיניות העירונית של הקצאת חניות נכים  א. רוטמן:

 רגע, רגע, היי. היי. צ. אבישר:

 דקות. דבר. סליחה. לא, הוא רוצה להגיד למה.  10אוקי. יש לך  א. רוטמן:
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 לא, אבל תסיים להקריא את הסעיף.  א. גנון:

 אוקי. ב' שקיפות במדיניות העירונית של הקצאת חניות נכים מסודרות.  א. רוטמן:

 משפטי? ביקשו להסיר, אבל איפה היועץ ה 10 א. צורף:

 , הצביעו על זה שנעביר לועדת תחבורה.10לא  דובר:

 מה אתה? אתה רוצה להסיר? א. רוטמן:

 הצבעת על הסעיף הזה הסרה שלו. א. צורף:

אני מבקש להסיר מסדר היום. כל מה שנאמר שמה מופיע בסל  2סעיף  י. מרקוביץ:

 ההנחיות. להעביר את זה למשרד מהנדס העיר. 

 ע, את הסיבה אתה תגיד. דבר.טוב. רג א. רוטמן:

 לא, דיברתי כבר. זהו. אמרתי. י. מרקוביץ:

 מי מציג? צבי אתה? צבי או איתי? א. רוטמן:

לא, שאלה רגע. בנצי, לא היית כאן והיתה הצבעה על הסרה של הנושא  א. צורף:

 הראשון מסדר היום,

ני לא מבין, לא הסרה, העברה על ההצעה שלו להעביר לועדת תחבורה. א א. רוטמן:

הוא מחפש טריקים זה. הבן אדם הודיע, אמר חבר המועצה מרקוביץ 

 להעביר לועדת תחבורה. על זה הייתה ההצעה.

 אז התנגדתם להעביר לועדת תחבורה? הצבעתם נגד להעביר את זה? א. צורף:

 לא, הם הצביעו להעביר, ההצעה של מרקוביץ. א. רוטמן:

 , נגד.רצו לפה אמרו נגד, נגד א. צורף:

 הם אמרו נגד. צ. אבישר:

 כן, כן, הם רצו, רצו. בסדר. צבי, אתה מציג?  א. רוטמן:

 רגע, מה הוחלט? א. צורף:

 ?2צבי, אתה מציג את  א. רוטמן:
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 רק מה הוחלט לפרוטוקול.  א. צורף:

 מי מדבר? א. רוטמן:

 אתה מדבר, תגיד מה הוחלט.  א. צורף:

ב'. גמרנו? חניות נכים אין -במדיניות. אתה ב לא, אתה. אתה על שקיפות א. רוטמן:

 בעיה? 

 מה הוחלט? א. צורף:

 קודם כל יש דברים שאנחנו החלטנו, א. רוטמן:

 מה הוחלט? א. צורף:

 אנחנו מסכימים להעביר לועדת תחבורה. אוקי? א. רוטמן:

 תודה רבה. א. צורף:

 ג'?-יאללה. הלכנו ל א. רוטמן:

 אנחנו על ב'. א. צורף:

שקיפות במדיניות עירונית לגבי הקצאת חניות לנכים. חניות כמובן  אבישר:צ. 

מוסדרות. קודם כל אני שמח, מה שהניע את הפניה הזאת ואת ההצעה 

לסדר הזאת הייתה כמובן תושבת העיר עופרי פטלמן שהדיון שלה נדון 

במסגרת ועדות מקצועיות ולשמחתנו, אם כי לצערנו לקח הרבה זמן, אבל 

 אפשר לברך על המוגמר ובאמת הוקצתה לבתה חניה. לבסוף 

באמת צריך לשבח פה את ראש העיר שבאמת החזיר את זה לוועדה לדיון  י. גסר:

 מחודש.

 בדיוק.  צ. אבישר:

 וצריך להגיד לו תודה על זה. חבר'ה, מה זה פה?  י. גסר:

 די, תפסיקי למחוא כפיים. באמת, מה את בתיאטרון?  דוברת:

זה פה כפיים? אני מבקש לא להתערב בישיבה. ובאמת לשבח את ראש  מה י. גסר:

העיר שהחזיר את זה לוועדה והתקבלה החלטה לטובת הענין והילדה 

 ויישר כוח על כך.



46 

-04חברת איגמי,                                                                                    עיריית קריית מוצקין

8666313 

   2021ביולי  14ישיב מועצה מן המניין                                                                                            

 

הצעת ההחלטה שלנו היא אחת: שהעיריה תפרסם לציבור, מר צורף  צ. אבישר:

ן: הגדול, כשדיברת לא הפרעתי לך, מנשה. הצעת ההחלטה היא כדלקמ

העיריה תפרסם לציבור בדף הפייסבוק, ברישוי שלה ובעיתונות מה הם 

התבחינים או מה הם השיקולים המדויקים לצורך הקצאת מקום חניה 

 ייעודי לרכב נכה. 

שתיים, ראש העיר יודיע לציבור האם חלו שינויים במדיניות זו בשנים 

תם של מי בשנים האחרונות. ואם כן האם וכיצד העיריה בודקת כי זכאו

שהוקצו להם בעבר חניות נכה עדיין תקפה, כדי שלא נימצא במצב 

 שמישהו שכבר אין לו זכאות עדיין יש לו תיחום של חניה מוסדרת. 

העיריה תעמוד בהתחייבותה למשפחת פטלמן, זה כבר מתייתר  3וסעיף 

 כי זה בוצע ואני אשמח שנעלה את זה להצבעה, אדוני היו"ר. 

 סיימנו?טוב.  א. רוטמן:

 כן. צ. אבישר:

 אוקי. אתה רצית להגיד משהו? א. רוטמן:

 אני אמרתי לך.  י. מרקוביץ:

 הוא ביקש להסיר. י. גסר:

 להסיר. א. רוטמן:

ביקשתי להסיר. נימקתי. עכשיו מצביעים בעד ההצעה שלי להסיר או בעד  י. מרקוביץ:

 ההצעה שלו. מי בעד להסיר? 

 אתה שמעת את ההצעה? צ. אבישר:

 הוא אומר שהכל קיים באתר. י. גסר:

  ?מי בעד להסיר את ההצעה א. רוטמן:

 . 3בעד. עבר. הלאה, סעיף  י. גסר:

 הבטחת נגישות בחלקת קרית מוצקין בבית העלמין תל רגב ג.

הבטחת נגישות בחלקת קרית מוצקין בבית העלמין תל  3אוקי. סעיף  א. רוטמן:

 רגב. בבקשה.

 להסיר את זה מסדר היום. אני מבקש  י. מרקוביץ:
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 אוקי. רשמתי לי. הוא רוצה להסיר. דבר.  א. רוטמן:

 אני עכשיו מסביר גם למה, אני לא רוצה להסביר פעמיים. י. מרקוביץ:

 אני עוד לא דיברתי אבל. צ. אבישר:

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

 בסוף אתה יכול להסיר, לא עכשיו. א. צורף:

 זה שייך לעמותה פרטית.  מרקוביץ:י. 

 לא, אבל הוא אומר. ציקי, ציקי, הוא אומר, אתה מדבר ואז יש הצבעה.  י. גסר:

 בסדר גמור. עדיין יש מקום לשמוע אותו. יאללה דבר. א. רוטמן:

רוטמן, קלעת יפה. עדיין העיריה ולמועצת העיר יש את העמדה שלה אז  צ. אבישר:

 תישמע בנושא הזה כי הוא נושא חשוב ביותר.כדאי שעמדת מועצת העיר 

 אפילו אם התייר מירושלים רוצה להגיד, זכותו.  א. רוטמן:

 תודה רבה. כן.  צ. אבישר:

 אתם מקבלים אנשים מרמלה יפה, מה הבעיה עם ירושלים?  א. צורף:

 כל מי שהיה פעם, לא, אני לא רוצה להפריע לו.  א. רוטמן:

. 6,825איש ובירושלים הצביעו  1,234, 4, 3, 2, 1הצביעו לך אל תפריע לי.  צ. אבישר:

 אז תכבד לא אותי, את התושבים שהצביעו. 

 אבל הוא מאילת בכלל במקור, הוא נולד באילת.  י. גסר:

יאללה נושא רציני. הבטחת נגישות בחלקת קרית מוצקין בבית העלמין  צ. אבישר:

גלגלים הפוקדים את בתל רגב. תושבים המתניידים באמצעות כסאות 

קברי יקיריהם בבית העלמין תל רגב הסבו את תשומת לבי לכך 

שבמעברים המובילים לחלקות הקברים שורטטו לאחרונה חלקות קברים 

שניצולם בפועל יביא להכרח לידי חסימת מעברי הגישה לחלקות הקבר 

שכבר אוכלסו. בנוסף בחלק מהמתחמים שורטטו אדניות צמחיה שאף הן 

 מכשול לכיסאות גלגלים.  מהוות

בסיור שאני ערכתי במקום התרשמתי כי ניתן לפתור את בעיית הגישה 

באופן מניח את הדעת ע"י ביטול מספר בודד של חלקות קבר בקצוות של 
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המעברים וביטול אדניות צמחיה באזורים צפופים. אני אומר צמחיה היא 

מדברים על ערך  כמובן דבר מבורך, אבל היא כמובן משנית כאשר אנחנו

 הנגישות. 

 אבל מה העיריה קשורה? י. פדידה:

הוא שואל מה העיריה קשורה. שירותי הקבורה של התושבים שלך גם אם  א. צורף:

 אין לך אחריות ישירה על זה לא תדאג,

 יש מינהלת,  עו"ד מלכה:

אבל הוא שאל שאלה, אני אשיב. נשאלה שאלה מצד סגן ראש העיר, אתה  צ. אבישר:

 ם סגן ראש העיר, לא? ג

 משנה. י. פדידה:

אותו דבר מבחינתנו. הוא סגן ראש עיר, ניתן לך את הכבוד. אז הוא שאל  צ. אבישר:

שאלה, אני אשיב. לא כל דבר חייב להימצא בסמכותה של הרשות, 

הרשות יכולה להגיד גם עמדה, אוקי?  והעמדה הזאת יכולה להיות 

עליו וכרגע לא משנה מי זה ולהגיד לו מועברת לאותו פרג'ון שאתה מדבר 

אדוני, הסבו את תשומת לבנו, אנחנו מייצגי ציבור וזה לעיונך. אבל אני 

מבקש שמועצת העיר תתמוך בהצעת החלטה הזאת, זה הכל. בבקשה 

 אדוני היו"ר, תעלה את זה להצבעה. 

 סיימת? א. רוטמן:

 כן.   צ. אבישר:

 .אוקי. אתה רצית להגיד. כן א. רוטמן:

 לא, אמרתי כבר. י. מרקוביץ:

 ההצעה של מרקוביץ?  מי בעד להסיר, אתאני יודע.  א. רוטמן:

 כולנו.  מ. צורף:

 מועצת העיר ביקשה להסיר את ההצעה לנגישות, צ. אבישר:

 אוקי. ד'.  א. רוטמן:

 תיקון עיוות מס הארנונה על מרפסות בדירות אל מול חצרות בבתים צמודי קרקע ד.
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תיקון עיוות מס הארנונה על מרפסות בדירות אל מול חצרות בבתים  א. רוטמן:

 צמודי הקרקע. 

 אני מבקש להסיר מסדר היום. לא ניתן לבצע שינויים בצו הארנונה.  י. מרקוביץ:

סעיף ד' תיקון עיוות מס הארנונה על מרפסות בדירות אל מול חצרות  צ. אבישר:

אישור צו הארנונה התבטא  בבתים צמודי קרקע. בדיון במועצת העיר על

ראש העיריה כנגד הכוונה למסות באופן דיפרנציאלי ובדומה לרוב 

הרשויות בישראל את שטח המרפסות בדירות החייבות בארנונה. 

 במוצקין אנחנו משלמים על מרפסת כאילו הייתה חדר שינה. 

האחרון הסביר זאת בכך שהדבר יסב גרעון לקופת העיריה, אלא 

ים של ראש העיר קמה קריאה ציבורית מצד תושבים שבעקבות הדבר

שביקשו לדעת מדוע מדיניות המיסוי העירונית הנוכחית מפלה אותם 

לרעה בהשוואה לבעלי בתים צמודי קרקע שחצרותיהם הפרטיות אינן 

 מחושבות כלל לצורכי ארנונה. 

אם יש חשש להעמקת הגרעון העירוני, מדוע נטל המס מונח רק על 

בעלי הדירות ולא על בעלי הבתים צמודי הקרקע. מדובר כתפיהם של 

בשאלה הנעוצה עמוק במדיניות המיסוי העירונית ומבחינת המידתיות 

שבין מיסוי מלא על מרפסת בדירת מגורים, בסוגריים כתבתי פה שהשטח 

הקרקעי שלה ממוסה הרי בכפולות של מספר המרפסות באותו תא שטח. 

מרפסות, לבין חצר בית פרטי,  40מעליו יש תחשבו על תא שטח, יש בנין, 

 בדרך כלל גדולה הרבה יותר שלמעשה כיום במוצקין לא ממוסה כלל. 

בנוסף ממועצת העיר נעדר כל מידע בדבר פוטנציאל הגביה ממיסוי 

דיפרנציאלי חלקי של שטחי החצרות הפרטיות וחסרונו של מידע זה 

ציה, לגבש מדיניות מקשה על חברי מועצת העיר, קואליציה ואופוזי

 למדיניות המיסוי הנוכחית. 

ולכן הצעת ההחלטה היא כדלקמן: הנהלת העיריה תנחה את מחלקות 

ההנדסה והגביה לעשות את המובן מאליו בעינינו וזה להגיש לה ולמועצת 

העיר דוח שסוקר את פוטנציאל הגביה משטחי חצרות בתים פרטיים 

אם לא רוצים בסוף למסות,  במתווה המיסוי השונים. זאת אומרת גם

 לפחות שלחברי מועצת העיר, פרנסי העיר ידעו להבין מה הפוטנציאל. 

שתיים, ראש העיריה יציג למועצת העיר אלטרנטיבות למדיניות מיסוי 

שוויונית שהיישום שלה ייבחן במסגרת צו הארנונה הבא. בבקשה היו"ר, 

 תזמין את,

 אוקי. כן, אדון מרקוביץ. א. רוטמן:
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 לא, מי בעד להסיר?  . מרקוביץ:י

  מי בעד להסיר מסדר היום את הסעיף? א. רוטמן:

 מי נגד? אל תשכח. שלא יגידו שלא שאלת את כל השאלות. י. מרקוביץ:

 מי נגד?  א. רוטמן:

 מי נגד ההסרה. צ. אבישר:

 לא, לא, לא.  י. מרקוביץ:

 זהו, רק אתה? אוקי.  א. רוטמן:

 שכונת הפנטגון ללא יידוע התושביםהסדרת עמודי תאורה ב ה.

 ה' הסדרת עמודי תאורה,  א. רוטמן:

שניה. אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום. במקרה הספציפי הזה  י. מרקוביץ:

הייתה שם בעיה דחופה מיידית שהיתה זקוקה לטיפול. הבעיה נפתרה 

 וההצעה מתייתרת. תודה. 

 אוקי. בכל זאת ניתן לדבר.  א. רוטמן:

הסדרת עמודי תאורה בשכונת הפנטגון ללא יידוע התושבים. אנחנו כרגע  אבישר: צ.

מדברים על הפטנגון, אבל זאת תופעה רוחבית שחוזרת על עצמה 

באינספור מקרים אחרים, כולל דברים שהבחור שכרגע דיבר וכהרגלו 

 יצא הבטיח בזמנו על צומת אפק משהו מסוים ולא עמד בו.

ותה הזדמנות שנצביע שהאופוזיציה תתמוך בהארכת אני מציע בא א. צורף:

שנה ברצף ותראה שהוא מצביע נגד  15הכהונה של חיים צורי לעוד 

 כשהוא חוזר. אז אני מצרף את זה ותראה מה הוא מצביע. תמשיך. 

אבל הם צריכים לאשר לצרף את זה. מתלונות שהגיעו מתושבי שכונת  צ. אבישר:

עולה כי העיריה הפעילה עובדים או קבלני הפנטגון בשבועות האחרונים 

ביצוע מטעמה שפירקו עמודי תאורה שהיו פרושים בחלק מרחובות 

 השכונות, השכונה הספציפית, על רחובות. 

עפ"י התלונות טרם אז, במועד הגשת הבקשה, זה היה טרם הותקנו 

עמודי תאורה חלופיים ועבודות התשתית טרם הסתיימו. אז כתבנו יתכן 

דות נועדו להיטיב עם התושבים ולשדרג תשתיות תאורה, אלא והעבו

שהתושבים טוענים כי העיריה כלל לא עדכנה אותם מראש, אף לא 
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במהלך העבודות, לא ציינה מועד לסיומן המשוער ופניותיהם ליחידות 

 העיריה השונות בנושא כלל לא נענו. 

ת המקומית וזאת דוגמא ייצוגית למקרים אחרים, ולכן אני חושב שהרשו

צריכה לקחת על עצמה דבר מאוד בסיסי, כשהיא עושה תיקוני תשתית 

בכל מקום ברחבי העיר, שתוציא פרסום מסודר לתושבים, שתעדכן אותם 

אם יש עיכובים ותכניס אותם לתמונה. כי כשאין מידע ויש חוסר ודאות 

אז נוצר תסכול, הם פונים לעירייה, לא מקבלים מענה. ואז הם מגיעים 

 למי? לרוח חדשה במוצקין. ואני מבקש להצביע בעד. תודה.

 גם על הארכת הכהונה. א. צורף:

 חברים,  א. רוטמן:

  . מי בעד להסיר את ההצעה?כן י. מרקוביץ:

 מי בעד להסיר את ההצעה?  א. רוטמן:

 אתה לא יודע על מה מצביעים בכלל. חבל. א. צורף:

 אוקי.  א. רוטמן:

 15-מתנגד לזה. אנחנו מצביעים על הארכת הכהונה שלך ב הנה גם צורי א. צורף:

 שנה.

 מי נגד להסיר את ההצעה?  א. רוטמן:

 אנחנו כולנו נגד. צ. אבישר:

 נגד כולנו.  ענבר:

 אוקי. א. רוטמן:

 נגד הבקשה להסיר. צ. אבישר:

 

 סכנת התמוטטות של גדר הבטחון בגן השעשועים ברח' רוקח ו.
 טות של גדר הבטחון,ו' סכנת התמוט א. רוטמן:

 אני מבקש להסיר מסדר היום. יש לנו, י. מרקוביץ:

רגע חיים, אנחנו ביקשנו לצרף עכשיו להצביע גם על ההנצחה שלך  א. צורף:

 והצבעת נגד. 
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אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום. יש לנו חוות דעת של  י. מרקוביץ:

שהקיר תקין, קונסטרוקטור מקצועי, לא איזה עובר אורח, שאומר 

 בטיחותי והכל בסדר. 

 בכל זאת דבר. א. רוטמן:

 סכנת התמוטטות.  ע. רוסמן:

 סעיף ו' סכנת התמוטטות של גדר הבטון בגן השעשועים ברח' רוקח.  צ. אבישר:

 קורסת. ע. רוסמן:

הורים וסבים מרח' רוקח פנו אלינו בעניין מצב החומה המקיפה את גן  צ. אבישר:

ואשר נוטה להתפורר. מפניות התושבים עולה כי השעשועים שברחוב 

פנייתם הראשונית לעירייה נענתה בהגעת צוות מקצועי שביצע לדבריהם 

 תיקון קוסמטי בלבד. 

סיור שערכנו במקום מעלה כי בחומה סדקים עמוקים וחלק ניכר 

מהלבנים החשופות שבחומה מתפוררות ומתנדנדות. גם עין לא מקצועית 

כל ניסיון טיפוס על החומה עשוי להביא להתמוטטות יכולה להתרשם כי 

 חלקים ממנה. 

הצעת החלטה שלנו שעל אף מה שאמר פה סגן ראש העיר מרקוביץ, 

מהנדס העיר יעביר לחברי מועצת העיר את חוות דעתו של 

הקונסטרוקטור הזה באשר למסוכנות החומה וכמובן הנהלת העיריה 

חת בטיחות הילדים שמשחקים תודיע למועצת העיר על פעולותיה להבט

 בגן. אני מבקש, נראה לנו שוב פעם המובן מאליו להצביע בעד הדבר הזה. 

 זה נבדק ע"י קונסטרוקטור והכל, מה? מ. צורף:

 שיביאו לחברי המועצה.  צ. אבישר:

 רגע, רגע. דבר. סיימת? א. רוטמן:

 לא, סיימתי. צ. אבישר:

 סיימת. אוקי. א. רוטמן:

 הסעיף הזה סיימתי. צ. אבישר:

 יפה  מי בעד להוריד מסדר היום? י. מרקוביץ:
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 מי נגד? טוב.  א. רוטמן:

 

 48תיקון נזקים שהותיר קבלן משנה של העיריה ברחבת הכניסה לבנין בגושן  ז.
 סעיף ז'. א. רוטמן:

רגע, סעיף ז' אני מבקש להסיר מסדר היום. העבודה שם טרם הסתיימה.  י. מרקוביץ:

יסיים את העבודה, אתה יודע למי מראים חצי עבודה. כשהקבלן 

כשהעבודה תסתיים הכל יהיה בסדר. אז מי שרוצה להיות חמור, 

 בבקשה.

 מאה אחוז. תודה.  א. רוטמן:

סעיף ז' תיקון נזקים שהותיר קבלן משנה של העיריה ברחבת הכניסה  צ. אבישר:

משאבים רבים  השקיעו 48. דיירי הבנין המחודש בגושן 48לבנין בגושן 

בסלילת רחבת כניסה לבנין המגורים שלהם. רחבה זו מהווה, ניקתה גם 

דרך חרום אחורית של בי"ס אחדות. לטענת הדיירים קבלן המשה שנשכר 

ע"י העיריה לצורך ביצוע עבודות בינוי בבית הספר הותיר אחריו נזקים 

 אסתטיים ברחבת הכניסה ובכללם כתמי זמן ופסולת בנין שהושארה

 במקום. 

לדברי הדיירים הם פנו להנהלת העיריה, לאגף שפ"ע ולמחלקת ההנדסה, 

אבל גם מקץ שבועיים מביצוע התיקונים אף גורם עירוני לא הודיע על 

 נטילת אחריות או על כך שהקבלן המבצע ינקה את שהשאיר אחריו. 

מנגד נציגי ועד הבנין טוענים שבמחלקת ההנדסה המליצו להם להגיש 

במשטרה כנגד הקבלן. ככל שניתנה תשובה שכזאת הרי שגם היא  תלונה

בלתי מקובלת לחלוטין. מכל מקום אירוע כמו קבלן משנה מטעם העיריה 

משאיר נזקים, זה יכול גם להתרחש, ואולם מחובתה של העיריה במקרה 

 הזה לנהל את האירוע ולא להפקיר את תושביה לגורלם. 

הנהלת העיריה תנחה את הגורמים  הצעת ההחלטה היא המובנת מאליה:

הרלוונטיים להורות לקבלן המבצע, בעצמה לשאת באחריות לתיקון 

הנזקים האסתטיים שהותיר הקבלן מטעמה. אני אשמח שמועצת העיר 

 תתמוך בהצעת ההחלטה הזאת.

 ההצעה? אוקי. מי נגד?  ? מי בעד להסיר אתזהו? סיימנו א. רוטמן:

 ביץ, על מה אתה מדבר?איזה הצעה של מרקו א. צורף:

 להסיר מסדר היום.  א. רוטמן:
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 מדיניות העיריה באשר לגזל של חניה ציבורית ח.
 סעיף ח' מדיניות העיריה, א. רוטמן:

רגע, רגע. אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום ומבקש להעביר את  י. מרקוביץ:

היום זה לוועדה לבנין עיר שממילא הנציג שלהם קודם, הנציגה שלהם 

ממילא לא מופיעה לשם, אז יאללה שיעלו את ההצעה שמה. זה ענין של 

 הועדה לבנין עיר. 

 מי מדבר? א. רוטמן:

 אני אדבר עשר שניות ואני אתן לו להמשיך.  א. צורף:

 בבקשה. א. רוטמן:

אני פשוט חייב להשיב למה שנאמר פה כי פה כי זה חוזר על עצמו. פשוט  א. צורף:

וב ושוב. יוסי, אולי תקשיב פשוט, זה מכוון בעיקר אליך. חוזר על עצמו ש

זה נאמר פה שוב ושוב למה אתם לא מגיעים לישיבות של ועדה כזאת, של 

 ועדה אחרת, למה שתהיו חברים בהנהלת המתנ"ס, גם ככה לא תגיעו.

אז קודם כל אני מזכיר שחברי מועצה עושים את תפקידם בהתנדבות 

ת העבודה שלהם, מה לעשות? הם צריכים גם וכשוועדות נקבעות על שעו

להביא לחם הביתה. היה טוב אם היו מתחשבים בשעות וקובעים את זה 

 בשעות שאנשים יכולים להגיע.

 זה היה אחה"צ. דובר:

והדבר השני להיות חבר בועדה או במועצה זה לא רק להגיע לישיבות, יש  א. צורף:

ואת זה אנחנו עושים הרבה גם עבודה במהלך החודש בין ישיבה לישיבה 

יותר ממי שטוען למה אתם לא מגיעים לישיבות. מגיע לישיבות ועושה רק 

 רוח וצלצולים. אתה יכול להמשיך. 

זה אחד. וגם אם כבר מותחים ביקורת אז אפשר להזכיר את הועדה  צ. אבישר:

למיגור האלימות ולמלחמה בסמים, ושמה אנחנו מדברים על אנשים שלא 

ם כפופים למנכ"ל העיריה והם גם מקבלי שכר, אם זאת מנהלת הגיעו וה

 הרווחה שלא הגיעה, אם זה  מנהל,

 זה קשור לגזל של חניה ציבורית? א. רוטמן:

 לא, לא, זה לא קשור.  צ. אבישר:
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 אה לא? זה משהו אחר? אוקי. סיימת לגבי סעיף ח'?  א. רוטמן:

 לא, אתה מפריע לי. סעיף ח'.  א. צורף:

 חבר'ה, תחליטו מי מדבר שם.  :י. גסר

 סעיף ח',  א. צורף:

 אני מזכיר לכם רק אחד יכול לדבר, לא דו שיח פה. אחד. י. מרקוביץ:

 מדיניות העיריה,  א. צורף:

 אחד מדבר. אחד.  י. מרקוביץ:

 היו"ר, אני יכול לדבר? א. צורף:

אמר זה נכון, אתה יכול לדבר, אני לוקח את זה לתשומת לבי, מה שהוא  א. רוטמן:

 אבל אנחנו נותנים לך,

 תודה. א. צורף:

 כן.  א. רוטמן:

אז סעיף ח' מדיניות העיריה באשר לגזל של חניה ציבורית. דיירים ברח'  א. צורף:

הופקעה באופן  8אחי אילת מתלוננים כי חניה ציבורית שבאחי אילת 

בנין פירטי ועצמאי לטובת סלילת דרך גישה נוספת לחניה פרטית מתחת ל

 בכתובת הזאת. 

מהמידע שנמסר לנו מצד הדיירים עולה כי הם פנו להנהלת העיריה 

ולמחלקת ההנדסה והסבו את תשומת לבם לעניין. נציגי מחלקת ההנדסה 

סיירו במקום, התוודעו להשתלטות הבלתי חוקית אך לא נקטו עד כה 

 באף צעד אופרטיבי על מנת להחזיר את המשאב הציבורי שנגזל. 

להפקיע, ברשות  13רה מתחדד על רקע בקשת דייר מרח' אחי אילת המק

כן? בסמכות, חניה לטובת סלילת דרך גישה לחניה פרטית מתחת לבנין 

שלו. הבקשה הזאת נדחתה ע"י העיריה והדייר מן הסתם איש חוק קיבל 

 את ההחלטה של העיריה. 

נפגע  מתרשם אפוא, והכל קורה באותו רחוב, שהתושב שומר החוק יוצא

ואילו התושב הפועל באופן חד צדדי ולא חוקי יוצא נשכר. ולכן הצעת 

ההחלטה היא המובנת מאליה: הנהלת העיריה תפרסם את מדיניותה 

ודרכי אכיפתה למקרים של הפקעה פירטית של שטחי חניה ציבוריים 

 הסמוכים בכלל לבנייני מגורים.
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בנוגע להפקעת החניה שתיים, הנהלת העיריה תודיע כיצד בכוונתה לנהוג 

. בבקשה אדוני היו"ר, אפשר להביא את זה 8שבוצעה ברח' אחי אילת 

 להצבעה.

 אוקי.  א. רוטמן:

 להסיר מסדר היום.  י. מרקוביץ:

להסיר את ההצעה מסדר היום. מי נגד להסיר את ההצעה? יפה מאוד.  א. רוטמן:

 אוקי.

 

 31.12.21 ביאורים לדוחות הכספיים של רשת המתנ"סים ליום ט.
 ט'. -הגענו ל א. רוטמן:

אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום. היה דיון מוקדם בדוח של  י. מרקוביץ:

חברת המתנ"סים. במקום לשאול איך התיאטרון ומה התיאטרון ומתי 

בדיוק יצאו לחל"ת, יכלו לשאול את השאלות האלה אם זה כל כך חשוב 

 להם.

 )מדברים ביחד(

. 31.12.20ביאורים לדוחות הכספיים של רשת המתנ"סים מיום  אוקי. צ. אבישר:

בדוח שהוגש למועצת העיר צוינו מספר ביאורים שלא ניתן עליהם הסבר 

המניח את דעת הציבור. גם היום יו"ר הישיבה סגר את הישיבה בנושא 

שלא כדין והיועץ המשפטי כמובן כבר מזמן לא מתפקד. אז אנחנו פה 

 כמה ביאורים שלא נענו.  רוצים להעלות לדיון

 לא הבנתי מה אתה, א. רוטמן:

נכסים תלויים צוין כי  13לדוח תחת ביאור  12תיק זרובינסקי. בעמוד  צ. אבישר:

רשת המתנ"סים הינה צד בזכיה של פסק דין בעקבות תביעת לשון הרע 

שהוגשה כנגד מר זרובינסקי בנימוק של הצאת דיבה כנגד אחד ממנהליה 

. לא צוין אגב בדוח מי ממנהלי העמותה היה נפגע והעמותה של העמותה

בשמו או בשמה הגישה תביעת לשון הרע. אנחנו כנראה מבינים ותקנו 

אותי אם אני טועה, שמדובר פה במקרה במנהלת התיאטרון דפנה צורי. 

 אם זה לא נכון אז תקנו אותנו.

ם שינדלר נעשתה פניה רשמית למנכ"ל רשת המתנ"סים מנח 3.6.21ביום  

 בבקשה להמציא לחברי המועצה את מהות פרסום הדיבה. 
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שתיים, פרוטוקול הדיון שבסיכומו הוחלט על הגשת התביעה. שלוש, כתב 

התביעה שהוגש. ארבע, פסק הדין המלא. כולם אגב מסמכים סטנדרטיים 

המחויבים בהמצאה לכל דורש במסגרת חוק חופש המידע, קל וחומר 

גיבים לדוח רשמי שנמסר להם מתוקף שליחותם לחברי מועצת עיר המ

 במועצת העיר. 

ומר שינדלר השיב שהבקשה תיענה ע"י היועץ המשפטי של העיריה, מר בן 

 ציון מלכה. אלא שמאז חלף למעלה מחודש והמענה טרם ניתן. 

רגע, אבל זה לא היה בתקופה שאתה עבדת על התביעה איתו? עד כמה  י. גסר:

 שאני זוכר.

 נכון, אבל אני לא זכרתי וזה לא היה שדפנה צורי אמורה להיות, :א. צורף

 לא, אבל זה היה איתך הענין איתו.  י. גסר:

 לא, זה לא היה, א. צורף:

 בטח, אני זוכר זה היה איתך.  י. גסר:

 הוא לא תקף אותי. א. צורף:

 בטח שזה היה איתך. י. גסר:

 הוא לא תקף אותי.  א. צורף:

הרי ואמרת שהוא פתח איזה דף של הסימון הזה של הדלקת אתה באת  י. גסר:

 נר, משהו.

 תביא את המסמכים.  א. צורף:

 זה היה בתקופה שלך.  י. גסר:

 לא, אני לא מבין למה העמותה, למה המתנ"ס, א. צורף:

 אבל זה התחיל איתך, אתה הבאת שהוא עשה לייקים של הזה. י. גסר:

 לא, זה לא אני הבאתי.  א. צורף:

 בטח ציקי, נו מה, אתה עושה צחוק? . גסר:י

 אני מכיר את הפרשה אבל, א. צורף:
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 אבל זה היה בתקופה שאתה עבדת. י. גסר:

 אבל העמותה לא הגישה. העמותה לא הגישה. א. צורף:

 איזה עמותה? י. גסר:

 רשת המתנ"סים. א. צורף:

 לא, אבל זה התחיל איתך, הם סיימו את הפרשה איתו.   י. גסר:

 אתה רוצה לדעת מה התחיל איתי? מסקרן אותך? . צורף:א

 נו, זה מה שהיה. לא? י. גסר:

 שאני אגיד לך מה היה בפרשה? א. צורף:

 אבל אני זוכר שזה היה איתך.  י. גסר:

 אתה רוצה שאני אגיד לך מה היה בפרשה? אני אגיד, אין לי בעיה.  א. צורף:

 לא, אבל מה, אני לא זוכר. י. גסר:

הביא זרובינסקי אז נתן מיקרופון לדודו אלבז שהיה פעיל שמחה נגד  צורף:א. 

חיים צורי ודפנה צורי, נתן לו פה ברחבת העיריה בבנין הקודם, והוא נתן 

לו פתחון פה. ואז ראש העיר ביקש ממני להביא תיעוד לכל הדברים שהוא 

 איפשר לדודו אלבז, 

 איתו, שזה אתה היית. מה? אני לא מבין. נו בסדר, אבל לבן אדם היה ענין  י. גסר:

 לא, אמרת ואני עונה. א. צורף:

 לא, אבל אתה כאילו לא זוכר את הענין. י. גסר:

 לא, לא, מה שחדש לי, חדש לכולם זה שרשת המתנ"סים מימנה, א. צורף:

 טוב. בוא, אתה רצית,  י. גסר:

 רגע, רגע. רגע, רגע.  א. רוטמן:

 ל הביאור וזהו. נו.תן לו תשובות ע י. גסר:

 אבל חכה, אני עוד לא סיימתי.  צ. אבישר:
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על הביאורים, אני רק רוצה להגיד שאין אף אחד פה  לא יודעלא, אני  א. רוטמן:

 מבחינת נציג שיכול לענות לך על הדוחות הכספיים. 

 אחרי שהם היו הם הלכו. י. גסר:

 זה לא קשור,  צ. אבישר:

 הם הלכו.  א. רוטמן:

לא, אתה אמרת לפרוטוקול, אתה אמרת לי תעלה את זה במסגרת הצעה  שר:צ. אבי

 לסדר. קרה קסם, זה קרה בדיון הזה. 

 לא, אבל אתה כבר שאלת אותו ביאורים על הדוח. י. גסר:

 מה לעשות,  צ. אבישר:

 אם אתה מעלה, א. רוטמן:

 שאלת אותו על הדוח.  י. גסר:

משהו רציני יש דרך. אם אתה לא רוצה או שאתה רוצה, אם אתה רוצה  א. רוטמן:

 יש זרג. אין בעיה. 

 מה זה הדיבור הזה? גועל נפש.  ע. רוסמן:

 הם הלכו. אבל הם יכלו לשאול אותם כשהם היו. י. גסר:

 כן. הרי היו פה את כל האנשים,  א. רוטמן:

 טוב, בסדר, תן לסיים. צ. אבישר:

 היה פה את סיני,  א. רוטמן:

 תן לסיים. טוב,  צ. אבישר:

 היה פה את הזה ויכולת לשאול את הביאורים.  א. רוטמן:

 טוב, תיתן לסיים. צ. אבישר:

 זה ביאורים לדוחות.  א. רוטמן:

 טוב, תיתן לסיים. הבנתי. אתה אין לך תשובות, תיתן לסיים.  צ. אבישר:
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 טוב, תן לו לסיים. נו. י. גסר:

 .נו אז יאללה סיים כי הוא הלך הרי א. רוטמן:

 אז תן לסיים. צ. אבישר:

הפעם בשונה אני רוצה גם להגיב. הפעם בשונה חילקנו דף מידע לכולם,  י. מרקוביץ:

 חוות דעת משפטית בנויה לתלפיות, מסבירה את כל הסיפור של,

 היא לא מסבירה את הסיפור הזה. צ. אבישר:

שאתם עושים כל שאלה, כל שאלה נוספת היא קנטרנית, לא לעניין כמו  י. מרקוביץ:

כל הזמן. כמו שהם הצביעו כנגד כל מיני נגישויות לילדים נכים ועכשיו 

עושים הצגות שהם דואגים לילדים נכים. ככה הם דו פרצופיים, חסרי כל 

 עמוד שדרה. זהו. תודה רבה.

 תיתן לי לסיים. צ. אבישר:

 תמשיך, יש לך עוד כמה דקות.  א. רוטמן:

 )מדברים ביחד(

ה צורף, אבל אתה מפריע. אם אתה לא תדבר אני אסיים יותר מנש צ. אבישר:

 מוקדם. 

 יאללה.  מ. צורף:

לגבי תיק זרובינסקי כל מה שאנחנו אומרים דבר מאוד פשוט, בעמוד,  צ. אבישר:

הצעת החלטה שלנו זה קודם כל להמציא לנו את מהות פרסום הדיבה. 

ב התביעה פרוטוקול הדיון שבסיכומו הוחלט על הגשת התביעה. כת

 שהוגש ופסק הדין המלא. אנחנו רוצים לדעת. אוקי?

עכשיו כמו שאמרתי כל הדברים האלה הם מסמכים סטנדרטיים 

שמחויבים בהמצאה לכל דורש במסגרת חוק חופש המידע, קל וחומר 

לחברי מועצת עיר שמגיבים לדוח רשמי שנמסר להם מתוקף שליחותם 

טנו להקל עליכם, אנחנו נבקש במועצת העיר. אנחנו נבקש את זה. החל

את זה עכשיו במסגרת נוהל של פקודת העיריות של חברי מועצת עיר. לא 

 ימים, נעתור כפי שאתם ראיתם.  3יוגש תוך 

צוין כי רשת המתנ"סים  4לדוח תחת ביאור מס'  9תיק הבימה, בעמוד 

אלף שקלים, אלא שהבימה  400העניקה לתיאטרון הבימה מקדמה בסך 

חדלות פרעון ובעקבות כך נרשמה בדוח הכספי הפרשה על סך נקלעה ל
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הסכום האמור. בסוף הרי כולנו יודעים זה מתגלגל לתשלומי ארנונה של 

 תושבים. 

נעשתה פניה רשמית למנכ"ל הרשת בבקשה להמציא  3.6.2021ביום 

לחברי המועצה את נוהל ההתקשרות לפיו פועלת רשת המתנ"סים 

ני עם תיאטרון הבימה, על מנת להבהיר לה באמצעות התיאטרון העירו

כיצד צבר כה גדול של מקדמות נותר בידי הבימה עת היא מגיעה, 

 התיאטרון מגיע לחדלות פרעון. 

הצעת ההחלטה שלנו גם אם אתם תתנגדו מן הסתם נבקש את זה באופן 

מנהלי, יו"ר רשת המתנ"סים ו/או מנכ"ל הרשת ו/או היועץ המשפטי של 

עיריה נדרשים א' להמציא לחברי המועצה את המסמכים הרשת ו/או ה

המתבקשים וכמובן להשיב לשאלות חברי מועצת עיר בסוגיות שלעיל. 

 אני מודה לכם מאוד. 

 להסיר את זה מסדר היום. י. מרקוביץ:

היום? יפה. אני רק רוצה להגיד שאם היית רוצה  מי בעד להסיר מסדר א. רוטמן:

 באמת, 

 ר את האוירה.אל תעכי צ. אבישר:

 )מדברים ביחד(

 אנחנו עכשיו אישור פרוטוקולים.  א. רוטמן:

 רגע, רגע, שניה, שניה. אני ביקשתי הודעה אישית. י. מרקוביץ:

 

 אישור פרוטוקולים: .31
 .2.6.21מיום  04/21ישיבת ועדת כספים מס'  -

 .2.6.21ישיבת הועדה להנצחת נפגעי טרור מיום  -
 .16.6.21מיום ועדת איכות הסביבה  -
 .28.6.21ועדה למיגור אלימות מיום  -

 קבלת החלטה בדבר הזמנה להציע התקשרות בהסכם למתקנים 06/21מכרז  -
 סולאריים פוטוולטאים בקרית מוצקין.

 קבלת החלטה בדבר תפעול ותחזוקה שוטפת  של המזרקות בתחום 09/21מכרז  -
 העיר קרית מוצקין.

ר טיפול בפסולת למחזור )טקסטיל( משטח השיפוט קבלת החלטה בדב 10/21מכרז  -
 של עיריית קרית מוצקין.

 .27.6.21ועדת מלח מיום  -
 רגע, פרוטוקולים תצביעו.  עו"ד מלכה:

 ?מי בעד אישור הפרוטוקולים י. מרקוביץ:
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 מי נגד? מי נמנע?  א. רוטמן:

סט, ספטמבר טוב. יאללה, קודם כל אני רוצה להכריז על חופשה באוגו ח. צורי, רה"ע:

 מישיבות מועצת עיר. ניהול מועצות עיר. פגרה. 

יש לי הודעה אישית. אז ככה, אדוני ראש העיר, מועצה נכבדה, אזרחים  י. מרקוביץ:

שצופים, הבוקר כשקמתי החלטתי להגשים את החלום שחלמתי בלילה, 

להיות שרלוק הולמס. לקחתי את המצלמה בסרטון שלי ויצאתי לשוטט 

 ר לראות מה אני מוצא. ברחבי העי

באחד השבילים מצאתי כתם. ירדתי לצלם את הכתם מקרוב ואז ראיתי 

בצד שמאל עץ קטן ובתוך העץ הקטן נחו להם שני בדלי סיגריות שזרק 

 פועל וקבלן בנונשלנטיות לתוך הגומה של העץ. 

ראיתי פתאום שאחד מבדלי הסיגריות שונה בגודלו. ואז ראיתי פתאום 

גדול. ניגשתי לבדל הסיגריה הגדול, פתחתי אותו לאט לאט  בדל סיגריה

ואז ראיתי שכתוב בו לבן על גבי לבן הסכם חוזה בין הנס כריסטיאן 

אנדרסן ממציא הסיפורים הגדול העולמי לבין ציקי השרלטן אבישר חבר 

 מועצת,

 מה איילת שקד תגיד על זה? א. צורף:

 ושמה כתוב, י. מרקוביץ:

 איילת שקד תגיד על זה?מה  א. צורף:

 ושמה כתוב, אני מצטט, י. מרקוביץ:

 מה איילת שקד תגיד על זה אבל? א. צורף:

 ושמה כתוב ואני, הוא מפריע לי וזה על חשבון הזמן שלי.  י. מרקוביץ:

 מה תגיד על זה איילת שקד? א. צורף:

 ושמה כתוב ואני מצטט, י. מרקוביץ:

 זה?איילת שקד מה תגיד על  א. צורף:

 אני הנס כריסטיאן אנדרסן,  י. מרקוביץ:

 איילת שקד אומרת שאתם שקרנים. א. צורף:

תיכף נגיע לפואנטה. ופה כתוב אני הנס כריסטיאן אנדרסן מתחייב בזאת  י. מרקוביץ:
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לספק לשרלטן, לשקרן ציקי אבישר את כל האגדות ודברי ההבל שידרוש 

ערך. ואז הוא כותב אני ממני עד סוף הקדנציה שתיגמר עוד שנתיים ב

מסיר מעצמי כל אחריות לנזקים שייגרמו לציבור מהשקרים של השרלטן 

 ציקי אבישר.

ואז אני ברגע של מחווה וטוב לב אני לוקח את החוזה הזה שבין ציקי  

אבישר השרלטן לבין הנס כריסטיאן אנדרסן ואני מעביר לך אותו בכיף 

ת החוזה שלך בוא תציג אתה גדול. ואני רק מבקש שכמו שאני הצגתי א

את החוזה שיש לך בין חיים צורי לבין עדי שטרנברג או שתכריז קבל עם 

ועדה שאתה שקרן, בדאי, שרלטן וכל מה שקשור בזה. ואיילת שקד טענה 

 שאנחנו דוברים אמת. 

 אפשר הודעה מהמקום? צ. אבישר:

איזה מכתב שמישהו  אוקי. כל הכבוד על הסיפור ופתאום הזכיר לי גם כן א. רוטמן:

 כתב, 

אוקי. אפשר הודעה מהמקום? אפשר הודעה מהמקום? תודה רבה. אז  צ. אבישר:

קודם כל זה במעבר חד לחלוטין, בבוקר יום ראשון השבוע, ב' באב 

נפטר בועז סלקה ז"ל לאחר מאבק קצר וכואב  2021ביולי  11-התשפ"א, ה

ד חלפו מרגע גילוי . ארבעה חודשים בלב33במחלת הסרטן והוא רק בן 

 המחלה ועד שנפטר. 

בועז סלקה הותיר אחריו אמא, אבא, שני אחים, משפחה מורחבת, את 

כלבתו האהובה אנג'י וקהל חברים ומוקירים מכל גווני הקשת החברתית 

שעם רבים מהם כרת הוא חברויות אמת. בעיני חבריו בועז היה ונותר 

ישית, למחויבות חברתית סמל לאופטימיות אינסופית, סמל לאחריות א

 ולנתינה גדולה. 

בועז הוא דמות מופת מבני העיר שלנו. אדם צנוע שעשה ותרם רבות 

לסביבתו, אהב לעזור לזולת, נרתם לסייע לכל בעל חיים שפגש, דאג 

למחזר אשפה ופעל בנועם לעודד מחזור אשפה. אהב להדריך ילדים ובני 

יוחד הוא אהב לעשות מוסיקה, נוער, ידע להעריך שיר ופרח ואומנות ובמ

 ללמד מוסיקה ולנגן מוסיקה.

מיוחד היה בועז סלקה, בלכתו הוא הותיר חלל גדול מאוד, חלל שלא 

ימלא. אבל כאשר יבשו הדמעות אלו שהכירו אותו יוכלו לראות בחלל 

השחור שהותיר גם אופטימיות גדולה. בועז היה אופטימיסט חסר תקנה. 

ום לאחרים להרגיש נעים ובטוח גם בחלל יש אנשים שמסוגלים לגר

 השחור. בועז היה אחד מהם. 
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בשמי, בשם חברי תנועת רוח חדשה במוצקין ובשם מועצת העיר כולה 

אני שולח תנחומים למשפחת סלקה. בועז, אחי היקר, נוח על משכבך 

 בשלום. 

 יהי זכרו ברוך.  א. רוטמן:

נטו וראש העיר אנחנו מצטרפים בשם חברי הקואליציה, סיעת מוקצי י. מרקוביץ:

 לניחומים למשפחה. 

 יהי זכרו ברוך. א. רוטמן:

 אני גם אומר כמה מילים. א. צורף:

 איתי, אתה רצית?  א. רוטמן:

 כן. א. צורף:

 כן. חבר'ה, אני מזכיר דקה. א. רוטמן:

כן, אין בעיה. באותו נושא מצער והדברים שלי הם על בועז, אבל הם דברי  א. צורף:

ח לכל מי שקם ועושה למען הסביבה שלו שזה אגב גם חבריי למועצה שב

 שלצערי לא נמצאים כאן כרגע לכבד את המעמד. תודה, יוסי, שאתה כאן. 

אז כמו שאמר ציקי, השבוע הלך מאיתנו חבר טוב ממקימי תנועת רוח 

חדשה במוצקין, תושב העיר בועז סלקה. בניגוד לאחרים לא צברתי שעות 

קצר פה ושם כדי  small talkעם בועז, אבל היה מספיק שיחה רבות 

להבין שעומד מולך אדם עמוק, עם חוש צדק מפותח ואכפתיות אמיתית 

 למי וגם למה שסובב אותו. 

מעל לכל דעה פוליטית ובלי קשר לדעה הפוליטית שהוא החזיק בה, כולנו 

ושלא  צריכים לקוות ולהתפלל שיגדלו בינינו עוד ועוד אנשים כמו בועז

 יעזבו את העולם הזה מוקדם מדי. 

אנשים שמקדישים את זמנם למחשבה וגם למעשה, וכך יוצא שכל 

מעשיהם הם מלאכת מחשבת, כך מתקנים עולם. בועז הלך מאיתנו צעיר, 

צעיר מדי, ולא יזכה לבצע כל רעיון ורעיון שחלף בראש המבריק שלו, אבל 

ו שאותו חבר בוודאי הוא השאיר בכל אחד מהחברים שבהם נגע משה

ימשיך בעצמו. כך ימשיך בועז היקר להתקיים בינינו גם בלי להיות בינינו. 

 יהי זכרו ברוך.

 יהי זכרו ברוך. אנחנו משתתפים כולנו. בזה ננעלת הישיבה.  א. רוטמן:
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 סוף הישיבה


