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 04-8666313חברת איגמי,                                                                                  עיריית קריית מוצקין
 2019ביולי  3                                                                              ישיבת מועצה  שלא מן המניין         

 
 1  03/07/19אריך ת                                                                                                       

 2 עיריית ק. מוצקין

 3 

 4 

 5 

 6 ראש העיר קרית מוצקין -  חיים צורי  משתתפים:

 7 סגן ומ"מ ראש העיר - מנשה צורף    

 8 חבר המועצה - אבי רוטמן     

 9 חברת המועצה  -  רהילה פפ   

 10 חבר המועצה - יוסי מרקוביץ       

 11 חבר המועצה - מר מיכאל ויצמן   

 12   חבר המועצה - מר מאיר דהן   

 13 (19:00-חברת המועצה )הצטרפה ב - מרינה רחימוב     

 14 

 15 חברת המועצה  -  עדי שושני     נעדרים:

 16 ריעה שאר מ"מו ןגס            -                רהוז רמוע                                    

 17 חבר המועצה  - צבי אבישר   

 18 חבר המועצה  -  איתי צורף     

 19 חברת המועצה - עופרה רוסמן     

 20 חבר המועצה  -  יריב ענבר      

 21 חבר המועצה  -  רוני טובי     

 22 חברת המועצה - שרית שניאור    

 23 חבר מועצה  -  יוסי פדידה    

 24 העירייהמנכ"ל   - סרמר יריב ג   

 25 

 26 היועץ המשפטי  -  עו"ד בן ציון מלכה :משתתפים נוספים

 27   ר העירייהמבק  - מר לירן מזמר 

 28 מ"מ גזבר העירייה - גב' נילי רואש 

 29 מרכזת ישיבות המועצה          -גב' אורלי גנון                                               

91/11 רפסמ פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין  

 03/07/2019יום  ד', ל' בסיון תשע"ט,  
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 1 איש מחשוב  -   שי  

 2 ולפרוטוק

 3אנחנו עושים פה ישיבה שלא מן המניין ולצערי הרב חברי האופוזיציה  מר ח. צורי, רה"ע:

 4הגיעו כי זה לא מעניין אותם גני ילדים ולא מעניין אותם כנראה לא 

 5חצי שנה לעבור ניתוח, זה עוד שנה או שאנחנו רוצים לעזור לילדה בת 

 6ואין לנו מניין סדר היום. היות  עלסעיפים אני אעלה עוד כמה סעיף, 

 7אני אקריא לכם אותו: "לא היה מניין חוקי אומר, פה  21סעיף אז 

 8וף חצי שעה מהמועד שבו זומנה הישיבה יהווה לישיבת המועצה, בחל

 9ואנחנו שליש, אז אנחנו בעצם  שליש מחברי המועצה מניין חוקי" 

 10את הישיבה ואז  יםתחילאנחנו מ 19:15-וב 19:15מחכים עכשיו עד 

 11 חיל את הישיבה ונסיים אותה.ם תוספות לסדר היום ונתאראה לכ

 12 מזל וברכה.  חזק ואמץ.  :מר י. מרקוביץ

 13 אתה יכול לעצור את ההקלטה.  )קטיעה(  . גנון:גב' א

 14 

 15 תוספת לסדר יום לישיבת מועצה    

 16 מתוך הכספים שהצטברו ₪  100,000. מובאת בזאת הצעה לאישור העברת תרומה בסך 1

 17 "ר(, עבור ניתוח הצלחת חיים לקטינה אבישג כוכבי, לת חיים אדם )עבקרן להצ      

 18 ספים מותנית בחתימת ההורים על ההתחייבות כדלקמן:שיתבצע בבוסטון. העברת הכ      

 19 א. הכספים יועברו ישירות לחשבון המוסד הרפואי שבו יתבצע הניתוח.

 20 ים לעירייה. ב. התחייבות כי במידה ולא ייעשה שימוש בכספים יוחזרו הכספ

 21 ואז היה לנו פורום והיינו ממשיכים 19:15אנחנו התכוננו לחכות עד  ע:"מר ח. צורי, רה

 22את הישיבה, אבל היות והגיעה לפה מרינה אז אנחנו יכולים להתחיל 

 23 כבר עכשיו. אז קודם כל אני מבקש להעלות 

 24 קודם כל תודה למרינה. מר י. מרקוביץ:

 25 מה? ע:"מר ח. צורי, רה

 26 תודה למרינה. ץ:מרקובימר י. 

 27 חסכה לנו רבע שעה. מר מ. צורף:

 28 מה זאת אומרת? מר י. מרקוביץ:
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 1 חסכה לנו רבע שעה.  ע:"רה מר ח. צורי,

 2 בסדר, בכל זאת. מר י. מרקוביץ:

 3אז קודם כל אני מעלה פה תוספת, הצעה לסדר, מובא בזאת הצעה  ע:"מר ח. צורי, רה

 4שקל מתוך הכספים  לסדר לאישור העברת תרומה של מאה אלף

 5שהצטברו בקרן להצלת חיים עבור ניתוח הצלת חיים לקטינה אבישג 

 6טון. העברת הכספים מותנית בחתימת ההורים סכוכבי שהתבצע בבו

 7על התחייבות כדלקמן: הכספים יועברו לחשבון המוסד הרפואי שבו 

 8יתבצע הניתוח, והתחייבות כי במידה ולא יעשה שימוש בכספים יחזרו 

 9לעירייה. אני לא, קודם כל הם לא יחזרו לעירייה, יחזרו  הכספים

 10 לקרן.

 11 לקרן, לעירייה  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 12 שהסעיף הזה קצת וב', ממי הם יחזרו? הם לא יוצאו. אני חושב  ע:"מר ח. צורי, רה

 13 בוסטון לא, אם אני מעביר את זה למרכז הרפואי ב ד ב. צ.  מלכה:"עו

 14 נו? ע:"מר ח. צורי, רה

 15כשאני יודע שהם שם, ונגיד שבסוף יחליטו בבוסטון לא לעשות את  ב. צ.  מלכה: ד"עו

 16 הניתוח ברגע האחרון

 17 אה, טוב ע:"ר ח. צורי, רהמ

 18 אז יחזירו   ד ב. צ.  מלכה:"עו

 19 מי בעד להעלות את ההצעה לסדר הזאת?  ע:"מר ח. צורי, רה

 20 אליך.  השאלה היאשאלה, אני בזמנו התעסקתי בקרן הזאת, בנצי,  מר י. מרקוביץ:

 21 כן, אבל כרגע זה לא דיון. א. גנון: 'גב

 22 תוספת.זה רק זה לא עכשיו,  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 23 אה, להעלות? בבקשה.  מר י. מרקוביץ:

 24 להעלות א. גנון: 'גב

 25 מי בעד?  ע:"מר ח. צורי, רה

 26 . הצבעה: בעד פה אחד

 27  -יבה שלא מן המניין וכולם בעד, בסדר. אז אנחנו נתחיל את היש ע:"מר ח. צורי, רה

 28 לא עשינו כספים חיים. מר י. מרקוביץ:
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 1 אין לנו  ע:"מר ח. צורי, רה

 2 ישיבה שלא מן המניין. זו  גנון:א.  'גב

 3 אה, או.קי. מר י. מרקוביץ:

 4 חוץ מזה אז מה? אז אסור לעשות כספים? ע:"מר ח. צורי, רה

 5 לא, מותר  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 6 יבה שלא מן המניין. אומר יש לא, אתה ע:"מר ח. צורי, רה

 7 כספים זה כספים אבל. מר מ. צורף:

 8 להביא. מה זה? לא היה לנו מה  ע:"מר ח. צורי, רה

 9 יש, יש לנו, אבל לא הבאנו אותם. א. גנון: 'גב

 10 הייתה אמורה להיות כספים.  נ. רואש: 'גב

 11 לא, לא, אין פה. א. גנון: 'גב

 12 מה זה?  ע:"מר ח. צורי, רה

 13 בישיבה לא מן המניין  :א. גנון 'גב

 14 אז מה? ע:"מר ח. צורי, רה

 15טוב, בסדר, אין כלום, טוב, על זה נדון אחר כך. אז בוא נמשיך הלאה.  ע:"מר ח. צורי, רה

 16זאת אומרת שעכשיו אם מישהו היה רוצה לצאת לפנסיה או רוצה 

 17לקבל פיצויים, או רוצה לקבל מה, הוא לא יקבל בגלל שזה ישיבה שלא 

 18 . אבל טוב, עזוב, בוא נמשיך הלאה, נו.מן המניין

 19 

 20 . קריאת פרק בתנ"כ. 1

 21קראית פרק בתנ"כ, אני חושב שלא צריך פרק בתנ"כ, זו מר מאיר דהן,  ע:"מר ח. צורי, רה

 22לא צריך, בדיוק,  ישיבה שלא מן המניין, לא צריך, לא צריך כלום, אז

 23 תקרא בכל זאת. אל תקרא, טוב, זו ישיבה שלא מן המניין, זו

 24 ()מקריא מפרק ק"ל בספר תהלים מר מ. דהן:

 25באמת כמו שאתה אומר, אני מציע בכל זאת בהסכמה של כולם, חיים,  מר י. מרקוביץ:

 26 כולה, זה ... אנשים.  ועדת כספים

 27 זימון, לא יצא זימון. , לא יצא לא יצא זימון ד ב. צ.  מלכה:"עו

 28 בל את הזימון עכשיו, אז מה? אבל אם אלה שנמצאים פה יסכימו לק ע:"מר ח. צורי, רה
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 1 בגדול יצא זימון א. גנון: 'גב

 2 הם בין כה לא התכוונו לבוא, אז מה? ע:"מר ח. צורי, רה

 3 הזימון המקורי היה.  ה. פפר: 'גב

 4 במקורי היה. ת. הם קיבלו את זה כבר לישיבה הקודמ א. גנון: 'גב

 5 

 6 אנשים שיוצאים לפנסיה. מר י. מרקוביץ:

 7 ל ונחזור לזה אחר כך בסוף. א נתחיאז בו מר מ. צורף:

 8 בהצעה שלא מן המניין יש דברים שלא ברורים. מר א. רוטמן:

 9 שלא ברורים, יש בתי משפט, שילכו לבתי המשפט ושמה נברר הכל. ע:"מר ח. צורי, רה

 10 נכון המקום ה מר א. רוטמן:

 11 זה הכל, מה קרה? אבל היא לא נתנה לי בכלל, לא ידעתי  ע:"מר ח. צורי, רה

 12 לא על זה, זה לא מעניין, זה לא שלא מעניין, זה בסדר, נדבר על ה...  מר א. רוטמן:

 13 

 14לסך ₪  800,000מסך  2019שיפוצים מוסדות חינוך  1262. אישור הגדלת ת.ב.ר מס' 2

 15 ₪(. 564,866)סה"כ הגדולה:₪   1,364,866

 16 אושר תיקון לאישור מקורות מימון:     

 17 --------  ₪  64,866 משרד החינוך     

 18 ₪  800,000  ₪ 1,300,000 קרן פיתוח כללי   

 1,364,866  ₪ 800,000  ₪ 19 

 20בואו נתחיל בינתיים חבר'ה. אתם רוצים שאני אקריא לכם או שאתם  ע:"מר ח. צורי, רה

 21 , שיפוץ1262מספר  קוראים לבד? אישור הגדלת תב"ר

 22 שאני אקרא? ד ב. צ.  מלכה:"עו

 23 , כןתקרא אתה  ע:"מר ח. צורי, רה

 24-, הגדלה מ2019, שיפוצים מוסדות חינוך 1262אישור הגדלת תב"ר  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 25מקורות )₪(.  564,866סך הכל הגדלה )₪(,  1,364,866-אלף שקל ל 800

 26 )₪(  1,300,000, שקל תוספת 800,000מימון: קרן פיתוח כללי 

 27 מי בעד? ע:"מר ח. צורי, רה

 28  -לא, תצביעו ב א. גנון: 'גב
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 1 אה, זה עובד? ע:"צורי, רהח. מר 

 2 זה עובד.  א. גנון: 'גב

 3 לא עובד, לא עובד, הלאה. מר י. מרקוביץ:

 4 לא עובד שי?  א. גנון: 'גב

 5פעם זה לא עבד אני לא מבין את הסיפור הזה, מהיום שנכנסנו לפה אף  ע:"מר ח. צורי, רה

 6 כמו שצריך.

 7 הלאה, ידיים, קדימה. ד ב. צ.  מלכה:"עו

 8 לא חשוב, ידיים, תרשמי.  ע:"רה מר ח. צורי,

 9 . הצבעה: בעד פה אחד

 10 כולם בעד, יופי.  ע:"מר ח. צורי, רה

  11 

 12  ₪ 3,586,844לסך ₪  3,036,844מסך  9גנ"י מ.צ.  4בניית  1220. אישור הגדלת ת.ב.ר מס' 3

 13 ₪(  550,000הגדלה: )סה"כ      

 14 אושר תיקון לאישור מקורות מימון:     

 15   3,036,844₪   3,036,844₪ משרד החינוך     

 16  --------   ₪ 550,000 קרן פיתוח כללי   

 3,586,844  ₪ 3,036,844  ₪ 17 

 18 . 3סעיף  ע:"מר ח. צורי, רה

 19מסך  9דים מ.צ. בניית ארבע קני יל – 1220אישור הגדלת תב"ר מס'  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 20שקל,  550,000הגדלה של )₪(.  3,586,844לסך של ₪  3,036,844

 21רות מימון תיקון לאישור, משרד החינוך זה אותו סכום. קרן מקו

 22 שקל. מי בעד?  אלף 550פיתוח השבחה, 

 23 . הצבעה: בעד פה אחד

 24 כולם בעד.  ע:"מר ח. צורי, רה

  25 

 26 תקשורתית למוסדות חינוך . אישור פתיחת ת.ב.ר הנגשה כללית, חזותית ו4

 27 ₪.  200,000בסך       

 28 וח השבחה. מקורות מימון: קרן פית       
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 1אישור פתיחת תב"ר הנגשה כללית, חזותית ותקשורתית למוסדות  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 2  אלף שקל. מקורות המימון קרן פיתוח השבחה. 200חינוך בסך 

 3 יש פירוט?  מר י. מרקוביץ:

 4 זה פתיחת תב"ר.לא,  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 5 היום בבתי ספר, לא, אני רוצה שתבין. ע:"מר ח. צורי, רה

 6 הבנתי, ברגע שאמרתם פתיחת תב"ר הבנתי. י. מרקוביץ: רמ

 7 אני אומר לך שלא הבנת.לא הבנת,  ע:"מר ח. צורי, רה

 8 אז תסביר. מר י. מרקוביץ:

 9שלו חירשת,  שהילדה תי ספר מספיק שהורה אחד בא ואומרהיום בב  ע:"מר ח. צורי, רה

 10וכל אתה חייב להתחיל לעשות אקוסטיקה והיא אכן חירשת או משהו, 

 11ואם הם רוצים לעשות לך ך קשרים מיני דברים, ואחר כך אם יש ל

 12היה הפוך, זה ז הוא נותן את הכסף בחזרה, פעם טובה משרד החינוך א

 13כל הפעילויות היינו מקבלים אישור ממשרד החינוך לעשות את פעם 

 14יש הנגשה לליקויי ראייה ויש לך יש לך הנגשה לחירשים,  לה.הא

 15 הנגשה כללית לנכים.

 16 על כיסא גלגלים. מר מ. צורף:

 17 בדיוק, והיום הם שמים דגש על זה בצורה מאוד מאוד רצינית.  ע:"מר ח. צורי, רה

 18 5סעיף  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 19 רגע, רגע, מי בעד? מר י. מרקוביץ:

 20 עד? מי ב ע:"מר ח. צורי, רה

 21 תנסו להצביע אלקטרונית.  מחשוב:-שי

 22 . ה היה פעם עיגול פהאבל איפה נצביע? ז ע:"מר ח. צורי, רה

 23 תצביעו שניה, הצביעו? מחשוב:-שי

 24 . 5הצביעו כבר, נצביע בסעיף הבא. סעיף לא,  א. גנון: 'גב

 25 . הצבעה: בעד פה אחד

 26 

 27 ₪.  250,000בסך  . אישור טיפול במפגעי בטיחות כבישים ומדרכות ברחבי העיר5

 28 מקורות מימון: קרן פיתוח כבישים ומדרכות.    
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 2019לי ביו 3                                                       ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין                              
 
 1 ? 5או  4אתה  לכה:ד ב. צ.  מ"עו

 2 . 5-אתה עכשיו ב ע:"מר ח. צורי, רה

 3 250שור טיפול במפגעי בטיחות בכבישים ומדרכות ברחבי העיר בסך אי ד ב. צ.  מלכה:"עו

 4 אלף שקל, מקורות מימון: קרן פיתוח כבישים ומדרכות.

 5 איפה זה?  עכשיו תצביעו,  ע:"ח. צורי, רה מר

 6 חכה שניה רגע חיים.  א. גנון: 'גב

 7 עוד פעם הלך? ע:"מר ח. צורי, רה

 8 למה זה כזה חשוב ההצבעה האלקטרונית הזאת. מר י. מרקוביץ:

 9 לא, כי זה מעצבן שכבר שנה, כל פעם שאנחנו באים לישיבה.  ע:"מר ח. צורי, רה

 10 צביעו.הנה, זהו, ת א. גנון: 'גב

 11 הנה, רגע, אני הצבעתי. הצבעתי, זהו.  ע:"מר ח. צורי, רה

 12 כולם בעד.  א. גנון: 'גב

 13 . הצבעה: בעד פה אחד

 14תגיד לי, זה לא מפריע לך? אולי נעשה באילו ונתחיל מההתחלה שכולם  ע:"מר ח. צורי, רה

 15יצביעו, זה לא מפריע לך שחלק זה ככה וחלק זה ככה? לא? או.קי. אז 

 16 , נו.בוא נמשיך

 17 

 18 ₪  23,000,000עבודות פיתוח כללי ברחבי העיר מסך  1113. אישור הגדלת ת.ב.ר מס' 6

 19 ₪(.  4,600,000)סה"כ הגדלה: ₪.  27,600,000לסך     

 20 אושר תיקון לאישור מקורות מימון:     

 21   ₪  23,000,000  27,600,000₪ משרד השיכון     

 22, עבודות פיתוח כללי ברחבי העיר 113ספר , אישור הגדלת תב"ר מ6 ד ב. צ.  מלכה:"עו

 23 4,600,000סך הכל הגדלה ( )₪ 27,600,000לסך של ₪ מיליון  23מסך 

 24השיכון זה  מקורות מימון משרד השיכון, תיקון לאישור. משרד)₪(. 

 25 התוספת. 

 26 של מי התוספת, משרד השיכון?  מר י. מרקוביץ:

 27 מה? מה?  ע:"מר ח. צורי, רה

 28 משרד השיכון נילי?  ד ב. צ.  מלכה:"עו
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 2019לי ביו 3                                                       ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין                              
 

 1 זה לא כתוב. מר י. מרקוביץ:

 2 זה רשום. נ. רואש: 'גב

 3 23עבודות פיתוח כללי ברחבי העיר מסך של  ע:"רהצורי, מר ח. 

 4 זה הכל משרד השיכון.  גדלה של משרד השיכון,זה ה נ. רואש: 'גב

 5 בסדר, נו  מר מ. צורף:

 6 זה הכל משרד השיכון.  ע:"מר ח. צורי, רה

 7 הצבעה, אפשר להצביע?  :א. גנון 'גב

 8 איפה ירוק? ירוק, ב,הצבעתי צהואיפה מצביעים פה? צהוב,  ע:"מר ח. צורי, רה

 9 בסדר,זהו, אתה לא יכול. א. גנון: 'גב

 10 רגע, מה אני לא יכול? לא יכול לשנות?  ע:"מר ח. צורי, רה

 11 תקןל ד ב. צ.  מלכה:"עו

 12 לא יכול לתקן?  ע:"מר ח. צורי, רה

 13 לם בעד.כו א. גנון: 'גב

 14 הצבעתי על כל הזה הצבעתי פה.  ע:"מר ח. צורי, רה

 15 נמנעת. תהא ד ב. צ.  מלכה:"עו

 16 נמנעתי?  ע:"מר ח. צורי, רה

 17 הוא אמר שהוא בעד.אבל לא,  א. גנון: 'גב

 18 . הצבעה: בעד פה אחד

 19 

  20 

 21 עדכון תעריף  – 2019עזר לקריית מוצקין )שילוט(, )תיקון(, התשע"ט . אישור תיקון חוק 7

 22 והצמדה למדד.       

 23ט, תיקון, עדכון צקין, שילולקריית מו , אישור תיקון חוק עזר7סעיף  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 24ואז אפשר יהיה  10-ו 9, 7,8-תעריף והצמדה למדד. אני אתן הסבר ל

 25 חוקי העזר לזה. 

 26 י. למה את לא אומרת לי? ... מי אמר לך? היחידי שיכול להגיד לך זה אנ ע:"מר ח. צורי, רה

 27 טוב א. גנון: 'גב

 28, 84ובם משנת כלשהו ר או תשלוםשיש להם אגרה  רוב חוקי העזר ד ב. צ.  מלכה:"עו
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 2019לי ביו 3                                                       ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין                              
 

 1ומאותו יום  לאותו חוק העזרהצמדה למדד צורפו  כשחוקק חוק עזר

 2התעריפים היו מוצמדים. חוקי העזר שאני מביא היום משום מה 

 3התעריפים. נדרשנו להצמיד ולתקן את לכן חוק העזר ותוך נשמטו מ

 4ייבים תבינו שהיום גם בכוונה העדפנו לתקן את התעריפים כי אנחנו ח

 5של כל שירות שאנחנו נותנים, אם  תב מפורט של העלוביא תחשילה

 6י דקות עבודה של מוט 10כדי להוציא תעודת אישור לטאבו נדרש 

 7ת ועוד דקה של היועמ"ש עושים אלנברג, עוד חמש דקות של הגזברי

 8ים לגבות, וזה הכסף וזה הסכום שאנחנו חייבבחינת מעולה זה כמה 

 9 8סעיף הכל, כנ"ל לדוגמה בלגבי פנים, כנ"ל עובר אישור משרד ה

 10הקפה, אז לקחנו שימור רחובות, מדובר בפרישת שולחנות מחוץ לבתי 

 11ף כמה הפיקוח נדרש כדי לאכוף את הנושא הזה, בחשבון את התערי

 12כמה כל הדברים הללו,  כמה מחלקת ארנונה עובדת כדי לחייב את

 13 ב.שקל למטר לחיו 95משפטית ומתוך זה יצא תעריך של לקה המחה

 14 אז זה כל העדכונים. 

 15 אישור של משרד הפנים. כל זה הולך ל מר י. מרקוביץ:

 16במהלך השנה  נושא הדוכנים על כל, עשינו סדר גם חשוב 10יותר סעיף  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 17הוצאות. לדוגמה: דוכן קטן באירועים, קבענו מחירים בהתאם ל

 18, דוכן קטן שקלים 3,000שקלים, דוכן מרכזי באירוע  200באירועים 

 19 שקלים.  1,500שקל ודוכן גדול ביום העצמאות  1,000ביום העצמאות 

 20 ?3,000מה זה  ע:"מר ח. צורי, רה

 21 מרכזי באירוע, זה דוכן גדול ששמים אותו באמצע אירוע.דוכן  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 22 זה של הבירה.  מר י. מרקוביץ:

 23ריפים מרגע שיאושר במשרד הפנים יחויבו לפי התעזה התעריפים ו ד ב. צ.  מלכה:"עו

 24 אזהאלה והם יוצמדו למדד. 

 25 אפשר להצביע אנבלוק. מר מ. צורף:

 26 אנבלוק על הכל.  ע:"מר ח. צורי, רה

 27על כל סעיף וסעיף אתם רוצים להצביע על הכל? אני מעדיף שתצביעו  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 28 כי אני צריך להעביר את זה למשרד הפנים.
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 2019לי ביו 3                                                       ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין                              
 

 1 יאללה, קדימה. ע:"צורי, רה מר ח.

 2 אה, טוב מר מ. צורף:

 3 , מי בעד?7 ד ב. צ.  מלכה:"עו

 4 .הצבעה: בעד פה אחד

 5 כולם בעד. יופי,  א. גנון: 'גב

 6 

 7  – 2019 –עזר לקריית מוצקין )שימור רחובות( )תיקון( התשע"ט  . אישור תיקון חוק8

 8 עדכון תעריף והצמדה למדד.      

 9אישור תיקון חוק עזר לקריית מוצקין, שימור רחובות, עדכון , 8 סעיף ד ב. צ.  מלכה:"עו

 10 מי בעד? תעריף והצמדה למדד, 

 11 דחיל רמבם, יאללה. מר מ. צורף:

 12 . הצבעה: בעד פה אחד

 13  כולם בעד. עכשיו, עכשיו  א. גנון: 'גב

 14 

 15  2019 –זר לקריית מוצקין )אגרת תעודת אישור( )תיקון( התשע"ט . אישור תיקון חוק ע9

 16 עדכון תעריף והצמדה למדד.    

 17, אישור תיקון חוק עזר לקריית מוצקין, אגרת תעודת אישור, עדכון 9 ד ב. צ.  מלכה:"עו

 18 תעריף הצמדה למדד, מי בעד? 

 19 . הצבעה: בעד פה אחד

 20 כולם בעד.  א. גנון: 'גב

 21 ן( חוק עזר לקריית מוצקין )רישיונות לרוכלים והפיקוח עליהם( )תיקו. אישור תיקון 810

 22 עדכון תעריף והצמדה למדד.  – 2019 –התשע"ט     

 23אישור תיקון חוק עזר לקריית מוצקין, רישיונות לרוכלים , 10סעיף  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 24  והפיקוח עליהם, עדכון תעריף והצמדה למדד, מי בעד? 

 25 צי, יש לי שאלהבנ מ. רחימוב: 'גב

 26 כן ד ב. צ.  מלכה:"עו

 27 קשור לקיוסק שדיברנו עליו?זה גם ל הרוכלים העניין ש  מ. רחימוב: 'גב

 28 איזה קיוסק? ד ב. צ.  מלכה:"עו
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 1 בויצמן? מ. רחימוב: 'גב

 2לא,לא, זה לא רוכלות, רוכלות שזה זמני, שזה ליום אחד, יומיים, כמו  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 3  -העצמאות שיש את הבאירועים, כמו ביום 

 4 אה, הדוכנים? מ. רחימוב: 'גב

 5 דוכנים לכה:ד ב. צ.  מ"עו

 6  אה, או.קי.  מ. רחימוב: 'גב

 7 אם תחברי לזה סוס...  מר י. מרקוביץ:

 8 זה יהיה נייד.  מ. רחימוב: 'גב

 9 . הצבעה: בעד פה אחד

 10 כולם בעד. א. גנון: 'גב

 11 שוכר בדמי מפתח. מרינה, שם הוא  ,שמה הוא בעלים ד ב. צ.  מלכה:"עו

 12 

 13 ₪.  50,000' דקר בסך . אישור מענק פיס ירוק מגרש מיני פיץ', רח11

 14 50רחוב דקר בסך מגרש מיני פיץ' ב , אישור מענק פיס ירוק,11סעיף  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 15 אלף שקלים. 

 16 חיים, תצביע א. גנון: 'גב

 17 כבר.  שם גמוראת הדשא, הדשא  פשוט להחליףהולכים  ע:"מר ח. צורי, רה

 18  לו שם, יש לופס ירוק זה מפעל הפיס, כל פרויקט יש  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 19 . הצבעה: בעד פה אחד

 20  כולם בעד.  א. גנון: 'גב

 21 מה שנקרא לוגו.  :ד ב. צ.  מלכה"עו

 22 

 23 ₪.  50,000בסך  – 285. אישור מענק פיס ירוק גן תמרי, דרך עכו 12

 24 12הלאה,  מר י. מרקוביץ:

 25 לים. אלף שק 50בסך  285, אישור מענק פיס ירוק גן תמרי, דרך עכו 12 :ד ב. צ.  מלכה"עו

 26ים לשפץ המון גני ילדים בקיץ הזה, אז מפעל אנחנו הולכדרך אגב,  ע:"מר ח. צורי, רה

 27 הפיס

 28 הכל של מפעל הפיס השיפוץ? ה. פפר: 'גב
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 2019לי ביו 3                                                       ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין                              
 
 1 רובם, לא כולם.  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 2 הלוואי  מר א. רוטמן:

 3 הראשונים.  2-הרק  ה. פפר: 'גב

 4 לא, אני חושב  ע:"מר ח. צורי, רה

 5 למה אתם לא מצביעים? מי לא מצביע?  :מר י. מרקוביץ

 6 אני חושב שכן מפעל הפיס הכל.  ע:"מר ח. צורי, רה

 7 נילי? א. גנון: 'גב

 8 נילי ע:"מר ח. צורי, רה

 9 הכל זה מפעל הפיס.  נ. רואש: 'גב

 10 הכל זה מפעל הפיס.  א. גנון: 'גב

 11 אלף שקל.  50-אבל מפעל הפיס לא רוצה שתשפץ בפחות מ ע:"ורי, רהמר ח. צ

 12 בסדר, צריך להיות כתוב שזה משרד הפיס.  מר י. מרקוביץ:

 13 שים לב. תלמטה כתוב, בשורה האחרונה,  ע:"מר ח. צורי, רה

 14 לא, זה משהו אחר. מר י. מרקוביץ:

 15 תוב. הראשונים כתוב, אחר כך לא כ 2-לא, צריך לתקן, ב מר מ. צורף:

 16 הראשונים כתוב.  2 -רק ב ה. פפר: 'גב

 17 . 22עד  13צריך לתקן שכל הסעיפים אז  מר י. מרקוביץ:

 18 לא, כתוב כי זה מענק פיס ירוק, זה משהו אחר, כל היתר זה  ע:"מר ח. צורי, רה

 19  -אז אולי אפשר להסביר שכל ה מר מ. צורף:

 20חשבונות אב לפעילות מול  אבל כתוב, המועצה מאשרת פתיחת שני ע:"מר ח. צורי, רה

 21 במפעל הפיס, חשבון פיתוח ... כתוב, כתו

 22 חיים, כתוב פה. מר י. מרקוביץ:

 23 זה פתיחת חשבון...  מר א. רוטמן:

 24 אלף שקל  50אישור שיפוץ גן חנה סנש  מר י. מרקוביץ:

 25 עוד לא קיבלנו.  נ. רואש: 'גב

 26 כל, נורא פשוט. צריך להיות כתוב ליד זה מפעל הפיס וזה ה מר י. מרקוביץ:

 27 כן, בדיוק.  נ. רואש: 'גב

 28 ?13-יפה אנחנו, בא ד ב. צ.  מלכה:"עו
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 1  כן מר י. מרקוביץ:

 2 

 3 ₪  50,000בסך  – 22. אישור שיפוץ גנ"י גן חנה סנש, רח' הילדים 13

 4, מכספי מפעל 22אישור שיפוץ גני ילדים גן חנה סנש, רחוב הילדים  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 5 . קליםאלף ש 50הפיס בסך 

 6 הצבעהחיים, תצביע,  א. גנון: 'גב

 7 . הצבעה: בעד פה אחד

 8 כולם בעד.  א. גנון: 'בג

 9 אולי נצביע על כולם ביחד וזהו?  ה:ד ב. צ.  מלכ"עו

 10 כן, זה מענק ש...  נ. רואש: 'גב

 11 חבר'ה, תעברו על זה דקה, אתה אמרת שאתה לא רוצה. ע:"מר ח. צורי, רה

 12 עזר. לא, לחוקי  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 13 אין שום בעיה. מר י. מרקוביץ:

 14 ל כל הסעיפים ואם יש למישהו שאלה אז רק שיגיד אפשר לעבור ע א. גנון: 'גב

 15 לא מתנגדים לשיפוצי גנים.  מר י. מרקוביץ:

 16 

 17 ₪  50,000בסך  3. שיפוץ גנ"י גן צביה א', רח' קליבנוב 14

 18 איזה סעיף?, מה אנחנו עכשיוצריך אחד אחד, לא, לא,  ע:"מר ח. צורי, רה

 19 14 ד ב. צ.  מלכה:"עו

 20 14 א. גנון: 'גב

 21, מי שיש לו שאלות ורוצה להגיד 14שיו על סעיף נצביע עכ אז בוא ע:", רהמר ח. צורי

 22 משהו שיגיד.

 23 שחרר  מר מ. צורף:

 24 תמחוק.אנחנו,  עכשיו ע:"מר ח. צורי, רה

 25 . הצבעה: בעד פה אחד

 26 כולם בעד.  גב' א. גנון:

 27 

 28 ₪ 50,000בסך  3ן צביה ב', רח' קליבנוב . שיפוץ גנ"י ג15
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 1 תמחוק נו,  ע:"מר ח. צורי, רה

 2 . 15עכשיו  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 3 תמחוק.  ע:"מר ח. צורי, רה

 4 מחק, רגע.  מר י. מרקוביץ:

 5 הוא מתקדם, רגע א. גנון: 'גב

 6 אצלי זה מופיע, מה מחק?  מר י. מרקוביץ:

 7 לא, שניה, הוא מתקדם.  א. גנון: 'גב

 8 . 15סעיף  . צ.  מלכה:ד ב"עו

 9 שזה עובר ממנו אליך, זה עובר דרך ...  חיים, זה לוקח לו זמן עד מר י. מרקוביץ:

 10 שי, הצבעה.  א. גנון: 'גב

 11 טוב, הנה, אני מחכה עכשיו.  ע:"מר ח. צורי, רה

 12 הנה, גן צביה, בסדר ד ב. צ.  מלכה:"עו

 13 מצביעים מר מ. צורף:

 14 . הצבעה: בעד פה אחד

 15 כולם בעד.  :א. גנון 'גב

 16 

 17 ₪ 50,000בסך  28. שיפוץ גנ"י, גן עין גדי, רח' ורד 16

 18 . 16סעיף  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 19 תפעיל את ההצבעה. כבר  ע:"מר ח. צורי, רה

 20 הנה, גן ילדים עין גדי, יאללה ד ב. צ.  מלכה:"עו

 21 שניה אחת.  א. גנון: 'גב

 22 עין גדי.מה זה האדום פה?  ע:"מר ח. צורי, רה

 23 ה זה אדום? מ קוביץ:מר י. מר

 24 את זה, עושה ריסטרט. לא, לא, הנה, הוא מתקן  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 25 יאללה, עכשיו הצבעה. א. גנון: 'גב

 26 .הצבעה: בעד פה אחד

 27 כולם בעד.   א. גנון: 'גב

 28 
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 1 ₪  50,000בסך  24. שיפוץ גנ"י גן ביכורים, רח' מנחם בגין 17

 2 ביכורים. , שיפוץ גן ילדים גן17 ד ב. צ.  מלכה:"עו

 3 תצביע חיים.  א. גנון: 'גב

 4 . הצבעה: בעד פה אחד

 5 כולם בעד.  א. גנון: 'גב

 6 

 7 ₪ 50,000בסך  27. שיפוץ גנ"י מנדלברוט, רח' אהרון 18

 8 18 ע:"מר ח. צורי, רה

 9 רגע, רגע, חיים,. א. גנון: 'גב

 10 .הצבעה: בעד פה אחד

 11 זהו. כולם בעד.  א. גנון: 'גב

 12 

 13 ₪  50,000בסך  13רח' שפרינצק  . שיפוץ גנ"י גן ניומן,19

 14 .19מן, שיפוץ גן ניו ע:"מר ח. צורי, רה

 15 רגע מחשוב:-שי

 16 תצביע חיים.  א. גנון: 'גב

 17 . הצבעה: בעד פה אחד

 18 פה אחד. כולם בעד.  א. גנון: 'גב

 19 

 20 

 21 ₪  50,000בסך  67. שיפוץ גנ"י פירס א', רח' חשמונאים 20

 22 , גנ"י פירס א'. 10 ע:"מר ח. צורי, רה

 23 . עה: בעד פה אחדהצב

 24 כולם בעד.  א. גנון: 'גב

 25 

 26 ₪.  50,000בסך  67ס ב', רח' חשמונאים . שיפוץ גנ"י פיר21

 27שנצליח לשפץ את הכל כי מאוד דרך אגב ב'. אני מקווה  פירס שיפוץ גן ע:"מר ח. צורי, רה

 28בעיה, לא בכל מקום אפשר  קצת יש בהרבה מקומות צהרונים, יש
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 1 להזיז את הצהרון. 

 2 . : בעד פה אחדהצבעה

 3 ? בעד פה אחד? 21מה עם  מר ע. פז:

 4 בעד כולם.  א. גנון: 'גב

 5 

 6 ₪  50,000בסך  55. שיפוץ גנ"י הדס, רח' ק. לוז 22

 7 . הצבעה: בעד פה אחד

 8 כולם בעד.  א. גנון: 'גב

 9 

 10 חשבון פיתוח  –. המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס 23

 11 במוניציפל בנק בע"מ.  –חשבון מענקי פיס פיס ו        

 12 .23 ע:"מר ח. צורי, רה

 13פעילויות מול אב ל, המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות 23סעיף  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 14בנק  מוניציפלפיס חשבון מענקי פיס בחשבון פיתוח  –מפעל הפיס 

 15 מה שהיה פעם בנק דקסיה.זה , בע"מ

 16 . הצבעה: בעד פה אחד

 17 

 18 יוםמעל סדר ה

 19 הכספים שהצטברו  מתוך₪  100,000. מובאת בזאת הצעה לאישור העברת תרומה בסך 1

 20 בקרן להצלת חיים אדם )ע"ר(, עבור ניתוח הצלחת חיים לקטינה אבישג כוכבי,       

 21 שיתבצע בבוסטון. העברת הכספים מותנית בחתימת ההורים על ההתחייבות כדלקמן:      

 22 שבון המוסד הרפואי שבו יתבצע הניתוח.א. הכספים יועברו ישירות לח

 23 ייעשה שימוש בכספים יוחזרו הכספים לעירייה.  ב. התחייבות כי במידה ולא

 24 היה בפייסבוק לגבי הילדהעכשיו נעלה את ההצעה לסדר, שמעתם, זה  ע:"מר ח. צורי, רה

 25. אספר לכם את ההיסטוריההקטנה אבישג כוכבי ואני לא יודע, אולי 

 26יוחדת להצלת חיים של אדוה בן שושן, והצטבר שם פעם פתחו קרן מ

 27פו שלך דבר הילדה הזאת לא הצליחה להגיע לניתוח די הרבה כסף ובסו

 28ונפטרה ולכן הקימו קרן מיוחדת להצלת חיי אדם ולקח לנו הרבה זמן 
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 1עד שסגרנו עם רשם העמותות כי זה לא פשוט להוציא כסף מעמותה 

 2יט פה היום לתרום מאה אלף ככה סתם והחלטנו ואנחנו רוצים להחל

 3לכם פה בסדר יום.  שקל להצלתה, כמובן עם התנאים שרשומים

 4 הקראתי לכם את זה קודם. 

 5 א' וב' זה התנאים.  א. גנון: 'גב

 6 מופיע על המסך א' וב'.  מחשוב:-שי

 7 נו?  ע:"מר ח. צורי, רה

 8 ? יש בקרןכסף כמה  מר י. מרקוביץ:

 9 )₪( אלף  500יש  ע:"מר ח. צורי, רה

 10קיבלנו  רן הזה... פעם בקהייתי ולא מרוקנים אותה, כי הקרן הזאת,  מר י. מרקוביץ:

 11אני  צרכים ונזקקים,בקשות מהקהל ומהציבור והענקנו לכל מיני נ

 12 בעד.

 13יבית וההצמדה ררק את הלהוציא  אבל שהרשו לנופעם סיפור היה  ע:"מר ח. צורי, רה

 14 ושהקרן תישאר קרן. 

 15 נכון ד ב. צ.  מלכה:"עו

 16ביקשנו בקשה ואז  ריבית והצמדה היום והקרן נשארת קרןאבל אין  ע:"מר ח. צורי, רה

 17 אומר שמחר בבוקר אנחנו יכוליםמיוחדת לצורך העניין הזה, זה לא 

 18לכל בקשה בקשה מזה. מה אתה  נצטרך לבקשאנחנו לחלק כספים, 

 19 עושה אתה? 

 20 הוא מחכה שתצביעו. א. גנון: 'גב

 21 נצביע?  איפה ע:"מר ח. צורי, רה

 22 הנה, בבקשה.  א. גנון: 'גב

 23 .הצבעה: בעד פה אחד

 24 כולם בעד. זהו,  גנון: א. 'גב

 25ישיבת כספים, אז הזמנה לעכשיו את הם קיבלתם דקה, דקה, א ע:"מר ח. צורי, רה

 26 תסתכלו, רוב הדברים פה זה אנשים שפרשו 

 27 זה הכל. ה. פפר: 'גב

 28ם פיצויים ומגיע להם זה ואין סיבה ההכל אנשים שפרשו ומגיע לזה  ע:"מר ח. צורי, רה
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 1 בעולם לדחות את זה ולכן 

 2 על זה אפשר לעשות הצבעה ידנית כי זה לא א. גנון: 'גב

 3 כי זה ועדת כספים. ע:"מר ח. צורי, רה

 4 כולם מסכימים לדון בוועדת כספים? אםהלמען הסדר הטוב, אולי  ד ב. צ.  מלכה:"עו

 5 בוועדת כספים?כולם מסכימים לדון  ע:"מר ח. צורי, רה

 6 רק תצביעו. א. גנון: 'גב

 7 . הצבעה: בעד פה אחד

 8 כולם בעד. א. גנון: 'גב

 9בסדר, אז סיום עבודתה של הגב' ליאור מאיר ותשלום השלמת  ע:"מר ח. צורי, רה

 10 11בגין תקופת עבודה של שנה אחת פלוס )₪(  2,856פיצויים בסך 

 11 מי בעד?חודשים, 

 12 .הצבעה: בעד פה אחד

 13שלמת ותשלום המיטל חימוביץ  גב' סיום עבודתה שלכולם.  אישור  ע:"רה מר ח. צורי,

 14 חודש. מי בעד?  1שנים פלוס  4בגין תקופה ₪  4,657.16פיצויים בסך 

 15 .הצבעה: בעד פה אחד

 16 כולם בעד.  א. גנון: 'גב

 17ותשלום השלמת פיצויים בסך  חן הלויבת סיום עבודה של גב' אישור  ע:"מר ח. צורי, רה

 18מי חודשים.  10בגין תקופת עבודתה של שנה אחת פלוס  ₪( ) 1,760

 19 בעד?

 20 .עה: בעד פה אחדהצב

 21 כולם. א. גנון: 'גב

 22הגברת הגר ירדן בן שמעון, תשלום השלמת סיום עבודתה של אישור  ע:"מר ח. צורי, רה

 23 6שנה פלוס  1בגין תקופת עבודתה )₪(  2,557.62פיצויים בסך 

 24 בדים שנה והולכים.חודשים. מי זה החבר'ה האלה שעו

 25 בדרך כלל סייעות.  מר י. מרקוביץ:

 26יש חלק מהאנשים שהגיעו לתקופה קצרה של עבודה קלה, חודשיים,  ף:מר מ. צור

 27 שלושה. 

 28 . הצבעה: בעד פה אחד
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 1אישור סיום עבודה של הגברת רעות אולפיס ותשלום השלמת פיצויים  ע:"מר ח. צורי, רה

 2 חודשים, מי בעד?  7שנה אחת פלוס בגין תקופה של )₪(  2,701.98בסך 

 3 מרינה? בעד?  א. גנון: 'גב

 4 .בעה: בעד פה אחדהצ

 5אישור תשלום עבודתה של הגב' ג'ולי בראון, השלמת פיצויים על סך  ע:"מר ח. צורי, רה

 6 שקל?  272)₪(,  272

 7 כן ד ב. צ.  מלכה:"עו

 8 זה השלמת פיצויים חיים. מר מ. צורף:

 9 חודשים. מי בעד? 10פת עבודתה, בגין תקו ע:"מר ח. צורי, רה

 10 בעד פה אחד. הצבעה:

 11 כולם בעד.  :א. גנון 'גב

 12ורג'מן ותשלום השלמת פיצויים בסך שי תאישור סיום עבודתו של מר  ע:"מר ח. צורי, רה

 13 חודשים, מי בעד? 7שנה פלוס  בגין תקופת עבודתו אחת)₪(  2,930.42

 14 . הצבעה: בעד פה אחד

 15סיום עבודתו של מר דגים סמיח ותשלום השלמת פיצויים בסך  אישור ע:"מר ח. צורי, רה

 16 שנה? 17בגין עבודתו )₪(  36,900.62

 17 וואו ה. פפר: 'גב

 18 ואללה, לא כדאי לעבוד בעירייה, תאמין לי, מה זה הדבר הזה?  ע:"מר ח. צורי, רה

 19 זה השלמת פיצויים. מר מ. צורף:

 20 . הצבעה: בעד פה אחד

 21חודשים.  10שנה פלוס  17אלף, בגין תקופה של  40-בטח ל זה השלמה ע:"מר ח. צורי, רה

 22 רים את ידו? יפה.מי בעד י

 23 . הצבעה: בעד פה אחד

 24 חבר'ה, הישיבה ננעלה.   ע:"מר ח. צורי, רה

 25 תודה רבה שבאתם. מר י. מרקוביץ:

 26 אני רוצה.  ע:"מר ח. צורי, רה

 27 יאללה, התקוה מר י. מרקוביץ:

 28שערכך משהו בקול רם ברמקול רוצה להגיד לך מרינה אני  קודם כל ע:"מר ח. צורי, רה
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 1אם זה משנה לך או לא, אבל ערכך בעיניי עלה פי כמה  בבעיניי, לא חשו

 2 שאת לא חלק מעדר וזה חשוב לדעת את זה. וכמה

 3 אני מבטיח לא לצעוק עלייך אף פעם. מר י. מרקוביץ:

 4 רק בשביל זה באתי.  מ. רחימוב: 'גב

 5 עלה. הישיבה ננ א. גנון: 'גב

 6 ישיבה נעולה

 7 

  8 

 9 


