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 1 המועצה ישיבות רכזת -  גנון אורלי' גב

 2 זיצר ח"רו

3 
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 1 :חסרים

 2 העיר לראש משנה -  מרקוביץ יוסי

 3 צהמוע חבר -  דהאן מאיר

 4 מועצה חבר -  צורף איתי

 5 

 6 :היום סדר על

 7 .ך"בתנ פרק קריאת .1

 8 .פרוטוקולים אישור .2

 9  לנשים חניה מקומות יצירת, שושני עדי' גב המועצה חברת של לסדר הצעה .3

 10 . בהיריון 

 11  לפיתוח משאבים הקצאת, רוטמן אבי מר, העיר ראש סגן של לסדר הצעה .4

 12 .חינוך אפליקציית 

 13  כספי השבת, אבישר ציקי צבי מר, המועצה חבר של של היום סדרל הצעה .5

 14 .פוליטיים לצרכים שנוצלו ציבור 

 15 .שאילתות .6

 16 . 2018 לשנת 4 רבעון ח"דו אישור .7

 17  לביוב ערים באיגוד העירייה כנציג, העיר מהנדס, טובי רוני מר מינוי אישור .8

 18 . בחיפה ומים 

 19  המחוזית בוועדה הרשות נציגכ, רהעי מהנדס, טובי רוני מר מינוי אישור .9

 20 .חיפה מחוז ובניה לתכנון 

 21 . ספר בבתי למזגנים סורגים להתקנת שקל 250,000 סך על ר"תב פתיחת אישור .10

 22 .הרשות קרנות: המימון מקורות 

 23  כיתות 6 תוספת 1164' מס ר"תב מימון מקורות ושינוי הגדלה אישור .11

 24 .בגין ס"בבי 

 25  פארק החי במתחם פיתוח עבודות 1200' מס ר"בת הגדלת אישור .12
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 1 .שקלים 64,000 הגדלה סך. ח"ש 1,014,000-ל ח"ש 950,000 מסך 

 2 .פרוטוקולים אישור .13

 3 . רים"תב אישור .14

 4 .היום לסדר תוספות .15

 5 

 6 ל ו ק ו ט ו ר פ

 7. 6,923,764 הגדלה הכול סך. 20,423,764 לסך מיליון 13,500 מסך :גסר. י

 8. 3,000,000: השיכון משרד. 16,617,788 הפיס מפעל: וןמימ מקורות

 9 .805,976: הרשות קרנות

 10  .לסדר הצעה עוד להוסיף רוצה אני עכשיו. שלך הצעה זו. אוקי  :ע”רה, צורי. ח

 11 . סעיף עוד, רגע :גסר. י

 12 .נו. אוקי  :ע”רה, צורי. ח

 13 , 1180 ר"תב של ושינוי ר"תב הגדלת אישור :גסר. י

 14 .שנדע. מדובר מה רק תסביר, ייהשנ לאב, יריב :אבישר. צ

 15 , ממש קיבלנו. אסביר אני :גסר. י

 16 .הסעיף את להוסיף, להעלות רק זה   :מלכה ד”עו

 17 .גמור בסדר. אוקי :אבישר. צ

 18 .זה כך אחר :גסר. י

 19 . אחוז מאה :אבישר. צ

 20 לתכנון סגולה האולפנ מתכנון 1180 ר"תב שם ושינוי ר"תב הגדלת אישור :גסר. י

 21 הגדלה הכול סך₪.  9,010,308 לסך 207,109 מסך, סגולה הנאולפ נויובי

 22 ? להוסיף בעד מי. 8,803,199

 23 על וגם העיר מועצת שחברי לסדר הצעה להעלות רוצה אני בנוסף. טוב  :ע”רה, צורי. ח

 24 ואנחנו. המועצה ישיבות את פה לצלם בעצם להם אסור למיניהם האורחים

 25, פדידה מר. קדימה. אוקי? גדנ מי. קיאו? בעד מי. בהמשך זה את נפרט
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 1 .ך"בתנ פרק קריאת

 2 ך"בתנ פרק קריאת

 3 ( ך"בתנ פרק קורא)  :פדידה. י

 4 

 5 פרוטוקולים אישור

 6. השגה שום הגיש לא אחד אף. פרוטוקולים אישור להעלות רוצה אני. טוב  :ע”רה, צורי. ח

 7 .טוב? נגד מי? בעד מי, פרוטוקולים אישור. חשוב לא

 8 

 9 לסדר הצעות

 10 בישיבות הרב לצערי אני. שלי ההצעה את להעלות רוצה, מעלה אני עכשיו  :ע”רה, ריצו. ח

 11 את ומסלף שמצלם, אחד להגיד אפשר, מועצה חברי כמה פה יש הקודמות

 12 . רוצה שהוא מה עושה ובקיצור חלק מוחק, חלק מצלם, העובדות

 13 חוקה מבחינת חייבים לא אנחנו, מצלמות 3 או 2-ב מוקלטת הזו הישיבה 

 14 אני ולכן. נעלה אנחנו אז להעלות נחליט אנחנו ואם, לאינטרנט אותם ותלהעל

 15 ,פשוט אנחנו, תפסיק לא ואם. לצלם להפסיק, ציקי מר, ממך מבקש

 16 ,מה בדיוק שנשמע. תגיד נו, כן? מה :אבישר. צ

 17 . הישיבה את נפזר  :ע”רה, צורי. ח

 18 .האיום מה :אבישר. צ

 19 .הכול זה  :ע”רה, צורי. ח

 20 ?מאיים אתה מי על. הישיבה את תפזר אז :בישרא. צ

 21 (ביחד מדברים)

 22 .היד את שירים ההחלטה בעד מי  :ע”רה, צורי. ח

 23 .הישיבה את שתפזר רוצים אנחנו. הישיבה את תפזר :ענבר. י

 24 ? להתקדם להמשיך רוצה לא אתה  :ע”רה, צורי. ח

 25 .משנה לא זה אבל, מתקדם לא אני :ענבר. י
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 1 ? מוצקין מתושבי  ?פחדמ אתה ממי :אבישר. צ

 2 .הישיבה את לפזר יכול אתה אומר אני :ענבר. י

 3 ?מפחד אתה ממי :אבישר. צ

 4 , ה'חבר  :ע”רה, צורי. ח

 5 ,מוצקין מתושבי מונע אתה :אבישר. צ

 6 . המשפט בית של החלטהה את יש, חיים סליחה   :זוהר. ע

 7 למה, אתכם מבין לא אני, לא אם. פיקוח יש, לפוצץ שצריך חושב לא אני   :מלכה ד”עו

 8 ?להתעקש

 9 ?מבין לא אתה מה :אבישר. צ

 10 .מצולם הכול   :מלכה ד”עו

 11 ? זה איפה :ענבר. י

 12 ? מצולם זה איפה :אבישר. צ

 13 ?הקבצים איפה :ענבר. י

 14 ?איפה :רחמימוב. מ

 15 ?עולה זה איפה :אבישר. צ

 16 (ביחד מדברים)

 17 .לאינטרנט עולה שזה הדלת על כתוב. מצולם :ענבר. י

 18 . לי תראה :מוברחמי. מ

 19 ?עולה זה איפה :אבישר. צ

 20 .לאינטרנט ועולה מצולם הדלת על כתוב :ענבר. י

 21 . עלה לא, שיעלה הראשונה בישיבה הבטחתם :אבישר. צ

 22 . עלתה לא אחת אף :רחמימוב. מ

 23 ?לצעוק בלי מילים כמה להגיד יכול אני   :מלכה ד”עו

 24 . בוודאי :ענבר. י

 25 אתם. ההצעה את העיר במועצת קיבלו, דרלס ההצע שישנה חושב אני   :זוהר. ע
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 1 ?לא או נכון. מצולם שהכול חושב אני' ב-ו. אותה לכבד' א צריכים

 2 . לא :רחמימוב. מ

 3 . מצולם הכול   :מלכה ד”עו

 4 ?זה איפה :רחמימוב. מ

 5 . מצולם לא זה, לא? איפה :אבישר. צ

 6 ,מצולם שזה מאמינים לא אתם אם, סליחה   :מלכה ד”עו

 7 .מצולם לא זה ,לא :אבישר. צ

 8 . מצולם לא זה, לא :רחמימוב. מ

 9 . מצולם שכן התחייבות פה יש   :מלכה ד”עו

 10 .לא זה אבל :רחמימוב. מ

 11, במערכת תקלה שהייתה אמר העיר ראש שסגן לך לומר יכול אני. אין, לא :אבישר. צ

 12 , לאינטרנט הראשונה הישיבה את להעלות הבטיחו הם

 13 .יננהא יתשלישוה השנייה וגם :רחמימוב. מ

 14 ,עלתה לא השנייה גם. עלתה לא והיא :אבישר. צ

 15 . לא השלישית וגם :רחמימוב. מ

 16 גם, עלתה לא השלישית גם, עלתה לא השנייה גם. לדבר לי תפריע אל :אבישר. צ

 17 . לאינטרנט עלתה לא ישיבה שום. עלתה לא הרביעית

 18 ?נמצא זה איפה? איפה :ענבר. י

 19 ?נמצא זה איפה :אבישר. צ

 20 שהישיבה פה החלטה מקבלים אנחנו אז. סליחה, מקבלים אנחנו אז. אוקי   :מלכה ד”וע

 21 יכול אתה אז מצולמת תהיה לא וחלילה חס אם, וחלילה חס ואם מצולמת

 22 ,הבאה בפעם

 23 . לא. לא :רחמימוב. מ

 24 ?מצולמת זה מה :אבישר. צ

 25 . סליחה  :מלכה ד”עו
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 1 ,לראות אפשר יפהא? מופיע זה איפה? מצולמת זה מה אבל :ענבר. י

 2 (ביחד מדברים)

 3 .עונים לא ואתם שאלות שואלים אנחנו. עונים לא אתם :ענבר. י

 4 .עונה לא אתה :אבישר. צ

 5 .עונים שלא מצב אין   :מלכה ד”עו

 6 .עונים לא :רחמימוב. מ

 7 .עונה לא אתה :אבישר. צ

 8 ?עולה זה איפה אבל :רחמימוב. מ

 9 (ביחד מדברים)

 10 מועצת ישיבת את לראות יכול אני איפה אוללש שמבק אני אז. שואל אני :ענבר. י

 11 ?והשלישית השנייה העיר

 12 .העירייה של באתר להיות צריך :זוהר. ע

 13 .מופיע לא :ענבר. י

 14 .חייבים לא אנחנו, לא, לא  :ע”רה, צורי. ח

 15 ? חייבים לא זה מה, הבטחתם אתם :אבישר. צ

 16 .חייב אתה :רחמימוב. מ

 17 .העול שזה הבטחתם אתם :אבישר. צ

 18 ?מצולם זה מה אז :ענבר .י

 19 , בכניסה שלט, אנחנו לא, פרסמתם שאתם שלט יש :אבישר. צ

 20 .בכניסה שלט :ענבר. י

 21 ? איפה   :מלכה ד”עו

 22 חודשים 4. לאינטרנט ויועלו יוקלטו שהישיבות שאומר לאולם בכניסה פה :אבישר. צ

 23 ?זה איפה אז, עולה לא זה

 24 .זה את להעלות חייבים לא  :ע”רה, צורי. ח

 25 ?הולך זה לאן? מצלמים למה אז :רחמימוב. מ
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 1 ?מתחייבים למה גם, לא :אבישר. צ

 2 . עולה התמלול :גנון. א

 3 .ברור, עולה התמלול  :מלכה ד”עו

 4 .עולה התמלול :גנון. א

 5 .לאולם בכניסה שלט פה יש. הקלטה התחייבתם אתם :אבישר. צ

 6 , כולנו בסוף, בואו חברים  :זוהר. ע

 7  . משהו עוד לך גידא ניא, הסליח  :מלכה ד”עו

 8 .בבקשה :אבישר. צ

 9 יכול אתה, זה את להעלות מחויבים שלא אומר העיר וראש מצולם זה אם   :מלכה ד”עו

 10 . האלה הצילומים את ולבקש, זה את ולהעלות מסודרת בקשה להגיש

 11 שהישיבות העיר ראש סגן, העיר ראש של התחייבות יש? בקשה זה מה :אבישר. צ

 12 ,עיתונאים לפה יאוהב. טרנטלאינ עולות

 13 ,התחייבות יש, התחייבות אין :זוהר. ע

 14 ,עיתונאים לפה הגיעו. לדבר רוצה אני, לי מפריע אתה :אבישר. צ

 15 .יצולם שזה התחייבות יש. יצולם זה :זוהר. ע

 16 ,מועצה חברי וגם עיתונאים לפה הגיעו :אבישר. צ

 17 ?עומר, זה את לקבל יכול אני, בסדר מצולם :ענבר. י

 18 ? חודשים 4 לרשת עולה לא זה למה אז. לרשת עולה שזה אמרו :בישרא. צ

 19 ?הקבצים את לקבל יכול אני :ענבר. י

 20 .כן :זוהר. ע

 21 שהרשות רוצים אנחנו, ביוזמתנו זה את להעלות רוצים לא אנחנו הרי :אבישר. צ

 22, וסגנו העיר ראש שהתחייב כמו, כאן שיש במצלמות שימוש תעשה המקומית

 23 ,שלט וללכ, םפע אחר פעם

 24 .מעולם לזה התחייבתי לא אני :זוהר. ע

 25 .בכניסה שלט לתלות הורית אתה כי התחייבת אתה :אבישר. צ
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 1 המשפט בית של החלטה ויש העיר מועצת של החלטה כרגע יש. נתקדם בואו :זוהר. ע

 2 , חוק שומרי כולנו, המחוזי

 3 ?המחוזי המשפט בית של יש החלטה איזה :אבישר. צ

 4 קובעת העיר מועצת שכאשר קבע המחוזי המשפט שבית לך פרמס יאנ זא  :זוהר. ע

 5 .פרטניים צילומים אין אז פרטניים צילומים שאין

 6 ? לסדר בהצעה זה איפה :אבישר. צ

 7 ,בהצעה לא זה  :זוהר. ע

 8 ?לסדר בהצעה זה איפה, זה את לראות רוצה אני :אבישר. צ

 9 .43108-03-12 מ"לעת אותך מפנה אני :זוהר. ע

 10 , הצעה מעלה אתה? איפה? זה איפה :בישרא. צ

 11 . למסך זה את תעלה :ענבר. י

 12 . ההצעה את מעלה אתה מה על לראות רוצה אני :אבישר. צ

 13 . למסך תעלה :רחמימוב. מ

 14 .הרלוונטי החומר את תביא :אבישר. צ

 15 ,לך מספר אני אז :זוהר. ע

 16 , לי מספר לא אתה, לא :אבישר. צ

 17 ,פה יש, מסך יש הנה אבל :ענבר. י

 18 .עליהם ולעבור בהם לעיין שנוכל מסמכים לצרף אמור אתה :אבישר. צ

 19 . החלטה קיבלה המועצה, לסדר הצעה העלה העיר ראש. אותך מפנה אני :זוהר. ע

 20 .כן :אבישר. צ

 21 .זהו. נגמר :זוהר. ע

 22 . נגמר לא זה, לא, לא :אבישר. צ

 23 .חבריה ברוב החלטה יש :זוהר. ע

 24 . מסמכים תביא אתה, לסדר הצעה עלהמ תהא. הטוע אתה, לא, לא :אבישר. צ

 25 .חבריה רוב את לכבד צריך :זוהר. ע
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 1 אם. תעשה שאתה מה זה. פה הדיון ואת המועצה חברי את תכבד אתה, לא :אבישר. צ

 2 ,שישיבות לפרוטוקול התחייבת, זוהר אומר אתה, התחייבת אתה

 3 ,חברים :זוהר. ע

 4 ,בורלצי ייבתהתח אתה? שלך חבר מי. חברים לא :אבישר. צ

 5 . מוקלטת הישיבה :זוהר. ע

 6 ,העיר מועצת חברי כל בפני התחייבת ואתה לפרוטוקול התחייבת ואתה :אבישר. צ

 7 . מוקלטת שהישיבה התחייבתי אני :זוהר. ע

 8 . לאינטרנט יעלו העיר מועצת שדיוני :אבישר. צ

 9 . מוקלטת אכן הישיבהו :זוהר. ע

 10 ,תחייבהת האת שבו בכניסה שלט יש, לא :אבישר. צ

 11 . שלטים רושם לא אני :זוהר. ע

 12 .שלט לשים הנחית אתה :אבישר. צ

 13 . טועה אתה. שלטים רושם לא אני :זוהר. ע

 14 ? אני? הזה השלט את שם מי :ענבר. י

 15 ?השלט את שם מי, אחד אף :אבישר. צ

 16 .שלטים רושם לא אני, טועה אתה :זוהר. ע

 17 ?השלט את שם מי, רוטמן אבי  ?השלט את שם מי :אבישר. צ

 18 ,מתנצל אני. שלטים רושם לא אני אבל ההתלהמות את מבין אני :זוהר. ע

 19 ,ציקי   :מלכה ד”עו

 20 , לא :אבישר. צ

 21 .שלטים רושם לא אני :זוהר. ע

 22 . לפרוטוקול התחייבתם אתם :אבישר. צ

 23 .לא :זוהר. ע

 24 . לפרוטוקול התחייבת אתה. לפרוטוקול התחייבת אתה :אבישר. צ

 25 את לכבד צריך גם אתה. תקשיב? משהו להגיד יכול אני, ציקי יחהסל   :מלכה ד”עו
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 1 .העיר במועצת החברים

 2 .דמגוגיה להיות פה מתחילה זה, לא :אבישר. צ

 3 .דמגוגיה אין, לא, לא   :מלכה ד”עו

 4 . התחייבתם שאתם מה את תכבדו אתם :אבישר. צ

 5 .צודק אתה   :מלכה ד”עו

 6 העליתם לא ואתם אינטרנטל ותלהעל התחייבתם אתם, התחייבתם אתם :אבישר. צ

 7 . לאינטרנט

 8 ,רוצה שאתה מה להגיד יכול אתה. שנייה תקשיב. רגע   :מלכה ד”עו

 9 .ברור :אבישר. צ

 10 את תכבד אתה. אותה לכבד צריך אתה עיר במועצת החלטה הייתה אם אבל   :מלכה ד”עו

 11 .העיר מועצת

 12, המחוזי שפטהמ תבי לש לפסיקה מפנה הוא? לסדר הצעה מעלה אתה, לא :אבישר. צ

 13 . אותה תביא

 14 .הנה   :מלכה ד”עו

 15 ? איפה :אבישר. צ

 16 .אותה אין. אין .אותה אין :רחמימוב. מ

 17 ?איפה. אין? איפה? איפה :אבישר. צ

 18 .אותה אביא אני   :מלכה ד”עו

 19 . אותה תביא :אבישר. צ

 20 .אותה אביא אני   :מלכה ד”עו

 21 .אותה תביא :אבישר. צ

 22 .ותהא לו אין :רחמימוב. מ

 23 .להפסקה צאו :אבישר. צ

 24 . אותה לו אין :רחמימוב. מ

 25 (הפסקה)
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 1 .בזמנו יכנס, נמצא לא כרגע העיר ראש :זוהר. ע

 2 ?בזמנו זה מה :אבישר. צ

 3 .יחליט שהוא מתי :זוהר. ע

 4 . יחליט שהוא מתי :אבישר. צ

 5 .כן :זוהר. ע

 6 .אוקי. בדיון כהרגלו נמצא לא שהוא שנדע רק, בסדר :אבישר. צ

 7 . בדיון נמצא לא הוא ערגכ :רזוה. ע

 8 .לו תגיד :רחמימוב. מ

 9 .בדיון נמצא לא הוא הזמן ברוב :אבישר. צ

 10 . בדיון נמצא לא הוא כרגע :זוהר. ע

 11 .בדיון נמצא לא הוא הזמן ברוב הדיונים ברוב, כן :אבישר. צ

 12 .בדיון נמצא לא הוא כרגע :זוהר. ע

 13 .כרגע גם, נכון :אבישר. צ

 14 . גז תן יאללה :צורף. מ

 15 ,לא הוא ישיבות 4-ב, שלי רביעית ישיבה :ענבר .י

 16 .כן :רחמימוב. מ

 17 .בכבוד יאללה נו, גז תן, גז תן :צורף. מ

 18 .3 סעיף :זוהר. ע

 19 , 70 בני כבר אנחנו :צורף. מ

 20 ? הדברים את מסלף הוא למה אבל, לא :גסר. י

 21 .מוקדם לישון הולכים :צורף. מ

 22 רוצה, יצא לצאת רוצה, תשיבובי ןהזמ כל העיר ראש? כהרגלו זה מה :גסר. י

 23 . יכנס להיכנס

 24 .בעיה שום אין :רחמימוב. מ

 25 . בישיבות נמצא לא הזמן רוב הוא :אבישר. צ
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 1 .נכון לא :גסר. י

 2 .בישיבות נמצא לא הזמן רוב הוא :אבישר. צ

 3 .שקרן אתה :גסר. י

 4 , ה"ליחא שלך הגרסה בגיבוש שתתרכז מציע אני :אבישר. צ

 5 .התרכזל צהרו אל אני, לא :גסר. י

 6 .שלך לעתיד קריטי יותר זה :אבישר. צ

 7 (ביחד מדברים)

 8 . שלך לעתיד קריטי יותר זה :אבישר. צ

 9 , חברים :זוהר. ע

 10 (ביחד מדברים)

 11 .לעתידך תדאג, היטב הגרסה את שתבסס מציע אני. במרתפים :אבישר. צ

 12 , חברים :זוהר. ע

 13 .לעתידך תדאג אתה גם :גסר. י

 14 .בסדר הכול ,ידילעת דואג אני :אבישר. צ

 15 .לי תאמין :גסר. י

 16 . גמור בסדר :אבישר. צ

 17 ? נוספת לסדר הצעה להגיש אפשר :צורף. מ

 18 .כן :זוהר. ע

 19 ,  מבוגרים אנשים כאן יש :צורף. מ

 20 .באתיופים לטיפול עמותה :גסר. י

 21 ,כבר בשמונה הם :צורף. מ

 22 . האישי לעתידך תדאג :אבישר. צ

 23 (ביחד מדברים)

 24  .מבוגר כזה לא אני, לי דואג שאתה לך ודהמ ניא, מנשה :דובר

 25. איתהאחר המבוגרת העיר מראש חוץ פה שאני חושבת אני, צורף תקשיב :דוברת
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 1 . חשבון תעשה, 67 בת אני

 2 . 3 סעיף :זוהר. ע

 3 (ביחד מדברים)

 4 

 5  לנשים חניה מקומות יצירת, שושני עדי' גב, המועצה חברת של לסדר הצעה. 3

 6 בהיריון

 7 שושני עדי' הגב המועצה חברת של לסדר הצעה תובא, בריםח, 3 עיףס :זוהר. ע

 8 . בהריון לנשים חניה מקומות יצירת בנושא

 9 לנשים מוסדרים חניה מקומות ליצור הצעה להעלות רוצה אני. לכולם שלום :שושני. ע

 10 . מתקדמים בחודשים בהיריון

 11 .מעולה :רחמימוב. מ

 12 .שישי מחודש החל :שושני. ע

 13 .המעול :רחמימוב. מ

 14 . הלידה לאחר חודש בערך, חודש וככה רפואי לאישור בכפוף :שושני. ע

 15 ? כרס עם גברים עם מה :דובר

 16 אני מוסדר מקום על מדברת כשאני. כרס עם לגברים אגיע אני תיכף, רגע :שושני. ע

 17 לנשים שינגיש משהו. מסחריים אזורים, מרפאות על, חנויות על מדברת

 18 ,תקומולמ עלהגי האפשרות את בהיריון

 19 .מעולה :רחמימוב. מ

 20 לציון בראשון גם, ברחובות כבר לזה תקדים שיש ראיתי. עליהם ולהקל :שושני. ע

 21 ,מוצקין שנשות סיבה אין. בהיריון לנשים מסודר מקום ליצור מנסים

 22 .גמור בסדר :רחמימוב. מ

 23 .יפה, בורוד צבוע, מסודר חניה אזור להן יהיה לא :שושני. ע

 24 .וןנכ :רחמימוב. מ

 25 . מצוין :זוהר. ע



16 

, איגמי חברת                                                                                  מוצקין קריית עיריית

04-8666313 

 6                                                                                 05/19      המניין מן מועצה ישיבת

 2019 במרץ

   

 1 .רפואי לאישור בכפוף כמובן :שושני. ע

 2 .יפה הצעה :זוהר. ע

 3 .המשפטי היועץ להנחיות בהתאם :שושני. ע

 4 ?עושים הם מה? תווים מקבלים הם איך. שאלה לי יש, רגע :רחמימוב. מ

 5 , אל רפואי אישור עם יגיעו הם :שושני. ע

 6 .תווים שיקבלו או :רחמימוב. מ

 7 . בעיה שום אין, פיקוחל אויבו הן :זוהר. ע

 8 בחודש שהן זה את יציגו, רפואי אישור עם לעירייה יגיעו הם. העירייה אל :שושני. ע

 9 .מסודר אישור יקבלו, שישי

 10 . אישור ויקבלו זה את יציגו, לפיקוח יגיעו :זוהר. ע

 11 .גמור בסדר :רחמימוב. מ

 12 .המסודרים במקומות להחנות וילכו :שושני. ע

 13 . בעד ואנחנו היפ ןרעיו :אבישר. צ

 14 .ענייניות לסדר הצעות שיביאו כמוך מועצה חברי וירבו הלוואי :זוהר. ע

 15 . מעולה :רחמימוב. מ

 16 .עדי, מאוד יפה :זוהר. ע

 17 ,להביא במוצקין הנשים את ידרבן זה ואולי :אבישר. צ

 18 ? בעד מי, טוב :זוהר. ע

 19 . רגע רק, מצביעים שאתם לפני שנייה רק. בבקשה שנייה רק :גנון. א

 20 

 21  לפיתוח משאבים הקצאת בעניין, רוטמן אבי מר, העיר ראש סגן של לסדר הצעה. 4

 22 חינוך אפליקציית

 23 בעניין, רוטמן אבי מר, העיר ראש סגן של לסדר הצעה 4' מס סעיף, טוב :זוהר. ע

 24 .בבקשה אבי. חינוך אפליקציית לפיתוח משאבים הקצאת

 25 הקשר את למעשה תביא היא, עשהלמ הז תהאו להעלות רוצה שאני ההצעה :רוטמן. א
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 1 של בנושא פה שתהיה המנהלה לבין התלמידים הורי לבין ההורים כל בין

 2 בכמה כן גם נוכחתי אני כי, ישירות המידע את גם להעביר גם ל"וכנ בעיות

 3 מיני כל היו, ואנשים ליד מיד עבר שזה עד סילופים מיני כל שהיו פעמים

 4 . וניםנכ אל יםדבר של בליל בעצם, שמועות

 5 או, אימא, אבא הוא אדם שבן ישירה אפליקציה, ישיר קשר באמת ופה 

 6 זה את לה יש, משהו לשאול רוצה, משהו להגיד רוצה, להעביר רוצה שאימא

 7 , ישירות

 8 ?מי את? למי :רחמימוב. מ

 9 ויקבעו החינוך במנהלת ישבו הזאת באפליקציה. זה את שואלת היא למי :רוטמן. א

 10 , המרכזי הרעיון אבל, עונים ואיך פונים ומה וניםפ מיל רתמסוד בצורה

 11 ?מה דרך :רחמימוב. מ

 12 שתהיה האפליקציה של הנושא את שלתכנן לאשר מכם מבקש שאני מה :רוטמן. א

 13 .ההורים לטובת

 14 .ברור לא זה, אבי :ענבר. י

 15 .הבנתי לא אני :רחמימוב. מ

 16 . ברור לא ממש :דוברת

 17 , מציע פה שאני מה :רוטמן. א

 18 ?לתכנן זה מה :רענב. י

 19 עומר החינוך תיק מחזיק עם ובשיתוף העירייה ל"מנכ על להטיל מציע אני :רוטמן. א

 20 כלל את שתכלול חינוך ל"הנ האפליקציה לפיתוח משאבים להקצות זוהר

 21 אמצעי היתר בין ותהווה, התרבות גם ל"כנ, בעיר והתרבות החינוך פעולות

 22 לשני להגיע יוכל שישנו דבר כל. בעיר התלמידים הורי עם ישיר לקשר

 23 .ומהילדים לילדים הכיוונים

 24 ? רק להסביר מוכן אתה :אבישר. צ

 25 .כלום מובן לא :דוברת
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 1 אני, בחיי אפליקציות מאות כבר סיימתי אני, תשמע. להבין מצליח לא אני :ענבר. י

 2 ,שנה 15 במשך מכללה ניהלתי, חינוך איש

 3 .הכבוד כל :רוטמן. א

 4 ,כאלה דברים שותלע שניג וכשאני :ענבר. י

 5 .השאלה על תענה, אבי, שנייה אבל :דוברת

 6 הדברים את עשיתי אני? לאפיין זה מה. תשובות נותן ואני מוכן בא אני :ענבר. י

 7 ,להבין רוצה אני, ידיי במו האלה

 8 ,אומר לא הוא, יריב אבל, לא :זוהר. ע

 9 ,כללי כך כל זה. מדובר מה על מבין לא אני, לא :ענבר. י

 10 הוא, יהיה מה לך ואומר בא לא הוא, שאתה לך אומר לא הוא, יריב אבל :הרזו. ע

 11 כסגן, חינוך כאיש, חינוך ועדת כחבר אני ואומר בא הוא, פשוט דבר אומר

 12 אני, אומר שהוא מה זה. אפליקציה להיות שצריכה חושב אני העיר ראש

 13 גם, חינוך בנושא גם הציבור את שתשרת אפליקציה להיות שצריכה חושב

 14 אפליקציה. דברים ואחד אלף, פניות רישום אולי בנושא גם, תרבות שאבנו

 15 .אומר שהוא מה זה. בעיר והתרבות החינוך נושא את שתנגיש

 16 ,מאוד אני :ענבר. י

 17 . שנייה, שנייה :זוהר. ע

 18 ולא צר שהוא משהו עכשיו אגיד ואני עצמי את אתחום אני אם. לי תסלח, לא :רוטמן. א

 19 איך  בדיוק הסוף עד מהתחלה לפרט צריך לא עירה צתמוע כחבר אני, רחב

 20 .עושה אני

 21 . בעדך אני, אבי. להיפך :ענבר. י

 22 ,מבקש שאני מה, להיות צריכה, צריך זה כללי באופן אומר אני לכן :רוטמן. א

 23 ,יודע לא הוא, יריב :זוהר. ע

 24 (ביחד מדברים)

 25 הוא, מה לך להגיד ידע לא הוא שעתיים עוד עכשיו פה ישב הוא אם גם. רגע :זוהר. ע
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 1 .רוצה הוא מה, רוצה אני מה לך אומר

 2 אני. אבי של הרעיון בעד דווקא שאני אומר אני, להיפך להגיד רוצה אני, לא :ענבר. י

 3 עירונית אפליקציה להיות שצריכה חושב שאני להגיד מנסה אני, אומר רק

 4 .תיאטרון וגם תרבות וגם חינוך גם בפנים שמכילה

 5 .אומר שהוא מה זה זא :זוהר. ע

 6 . לא :ענבר. י

 7 (ביחד מדברים)

 8 ,בעתיד בהחלט :רוטמן. א

 9 ,אפליקציה בונים לא. אבי, בעתיד לא זה אבל :ענבר. י

 10 , לא, לא, לא :רוטמן. א

 11 . לגו לא זה :ענבר. י

 12 להגיד כך אחר אפשר, ההצעה את מעלה ואני, הצעה עכשיו מעלה אני, תראה :רוטמן. א

 13 מדבר ואני כללית בצורה אומר אני אומר ישאנ מה. לא להגיד ואפשר כן

 14 ככל, מהר שיותר כמה לזה זקוק שהחינוך חושב אני. החינוך על דווקא

 15 זה ככה, ומקרו גדול משהו על עכשיו מדבר ואני האפליקציה את שנעשה

 16 הז חודשיים תוך תחום להיות יכול זה, יותר זמן ייקח זה ואם. יותר זמן ייקח

 17, תושב שכל מנת על יהיה שזה בדיוק בצורה נכתב ,ויםמס, גמור להיות יכול

 18 את לקבל ל"וכנ שם לכתוב, לדבר פה לו ויהיה לראות יוכל הורה כל

 19 . התשובות

 20 בקטע ואנחנו תירשם היא, שם תהיה היא החינוך בנושא שישנה פעילות כל 

 21 כן שאני למרות פרטים לפרטי עכשיו יורד לא אני. במקרו בעצם זה הזה

 22  .רדתל יכול

 23 בתקופה, אנחנו אלה בימים, יש, אבי, שכרגע דבר עוד להוסיף רוצה אני :זוהר. ע

 24 מתחבר אומר בעצם שאבי מה. עירונית אפליקציה לצאת עומדת הקרובה

 25 מענה נותנת העירונית האפליקציה האם לראות צריכים שאנחנו הזה לרעיון
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 1 מה עשהנ נואנח אז לא ואם. טוב, כן ואם. העלה שאבי מה, לתרבות, לחינוך

 2 החינוך לוועדת גם זה את להביא אפשר. הזה לעניין דאון דריל שנקרא

 3 .הקרובה

 4 מהן אחת אז אומר שאתה כמו להיות שצריכה העירונית האפליקציה בעתיד :רוטמן. א

 5 . חינוך יהיה המקשים אחד, תהיה

 6 זה, ינוךח ועדת חבר הוא יריב לי שזכור ככל, שיריב שמכיוון חושב אני אז :זוהר. ע

 7 ?נכון

 8 .נכון :ענבר. י

 9 יש מה שיציג ל"למנכ נקרא, חינוך לוועדת גם זה את נעביר, בעיה אין אז :זוהר. ע

 10 צרכים יש או מספיק שאין נגלה ואם, ותרבות חינוך בנושא באפליקציה

 11 אבי של בהצעה עכשיו שנפתחה הדלת את, של ההצעה את ניקח אז נוספים

 12 ? בעד מי. תאיםלה הז שהעו שהוא מה בעצם. אותה ונממש

 13 .כבר יש בעצם אז :רחמימוב. מ

 14 את מביאים. תשובה שתיתן מקווה ואני תשובה עליו שאין בסיסי דבר פה יש :אבישר. צ

 15 את צריך למה ותסביר תבוא. צורך כשיש העיר במועצת לדיון זה

 16 . האפליקציה

 17 ,שהוא משהו כבר יש אם :רחמימוב. מ

 18 ,באימיילים עובדים היום, אפשר אי למה? םייליבאימ לעבוד אפשר אי למה :אבישר. צ

 19 . דוגמא אתן אני :רוטמן. א

 20 ? אפליקציה צריך למה. בווצאפים עובדים :אבישר. צ

 21 במדבר טיול היה, בוגרות כיתות של טיול לאחרונה היה. דוגמא אתן אני :רוטמן. א

 22 עיד ההורים שאחרון מה לא זה והכול נעצר ומדוע באמת שהיה ומה יהודה

 23 .ההדורים את ליישר מנת על אנרגיה המון להוציא צריך והיה. רגע ותובא

 24 ,נדיר אחד צורך בשביל אפליקציה בונה לא אתה אבל :אבישר. צ

 25 , הזה הצורך, לא :רוטמן. א
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 1 ,היום לסדר ההצעה, אבי :זוהר. ע

 2 ,העוגה את לך אוכל שמישהו כאילו נראה זה :רוטמן. א

 3 ,אבי :זוהר. ע

 4 ? מדבר תהא גהעו האיז :אבישר. צ

 5 ?רוצה אתה מה :רחמימוב. מ

 6 ? מדבר אתה עוגה איזה על :אבישר. צ

 7 (ביחד מדברים)

 8 ,הנושא את נבדוק אנחנו, עירונית אפליקציה שיש אמרתי אני :זוהר. ע

 9 ?לעשות אפליקציות שתי, מה אז :אבישר. צ

 10 בחוש ואני החינוך בנושא מה נבדוק, אותה להרחיב נבדוק אנחנו, לא :זוהר. ע

 11 , החינוך לוועדת זה את נביא, טובה היא אבי של הצעהשה

 12 ,נית"יחצ הצעה היא הזאת שההצעה חושב אני :אבישר. צ

 13 .מיותרת שהיא חושבת אני :רחמימוב. מ

 14 תהיה שלא זה על חותם אני מהיום שנה בעוד אנחנו שייאמר ולפרוטוקול :אבישר. צ

 15 .ךחינוב קתשעוס העירונית לאפליקציה נוספת אפליקציה שום

 16 ,אנחנו אז :זוהר. ע

 17 יש אז אפליקציה צריך למה להסביר יודע לא אתה אם. ציבור יחסי פשוט זה :אבישר. צ

 18 .קשה בעיה פה

 19 .נגד מי. בעד מי. מתקדמים אנחנו :זוהר. ע

 20 ,כמו סיטי סמרט ועל אפליקציות ועל בעיר מחשוב על דיון לקיים בעד אני :ענבר. י

 21 .החינוך ועדת לתוך גם אותה ונביא לוש עהההצ את ניקח אמרתי :זוהר. ע

 22 , הפוך להתחיל אמור זה :אבישר. צ

 23 ,ככה לא זה :ענבר. י

 24 .הפוך זה :רחמימוב. מ

 25 מועצת לישיבת אותה מעלים ואז אותה מגבשים, חינוך בוועדת זה על דנים :אבישר. צ
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 1 לכאן אומר לא שאתה למקום שהולך כסף זה עכשיו פה שקורה מה. עיר

 2 .הכסף הולך

 3 ,אפליקציה לבנות העיר משאבי של גרוע ניצול זה, עומר :ענבר. י

 4 (ביחד מדברים)

 5 .כספים של גרוע ניצול זה :ענבר. י

 6. יפה הצעה. בזה נדון, זה את נביא אנחנו, בואו. 5 סעיף הבא סעיף, חברים :זוהר. ע

 7 .נתקדם

 8 

 9  לושנוצ בורצי כספי השבת, אבישר ציקי צבי מר, המועצה חבר של לסדר הצעה. 5

 10 פוליטיים לצרכים

 11, אבישר ציקי צבי מר, המועצה חבר של של היום לסדר הצעה 5 סעיף :זוהר. ע

 12 אני כן לפני, רגע. כן. פוליטיים לצרכים שנוצלו ציבור כספי השבת בנושא

 13 חבר את לשמוע צריך קודם אבל, היום מסדר זה את להסיר מבקש כמובן

 14 .המועצה

 15 העיר מועצת ישיבת של יומה לסדר מעלים חנושאנ שונההרא ההצעה. טוב :אבישר. צ

 2017-16 השנים במהלך. אליו נשואות מוצקין תושבי כל שעיני עניין הזאת

 17 העירייה ל"ומנכ העירייה ראש פעמים של רב במספר כי התגלה 2018

 18 משלם מכספי, הארנונה מכספי, הציבורית מהקופה כספים הוצאת אישרו

 19 שלו הסיעה ושל צורי חיים של ותבחירה טהלמ שקלים אלפי מאות המיסים

 20 . נטו מוצקין

 21 ,השערה מעלה אתה. הבנתי לא :גסר. י

 22 .לי מפריע אתה :אבישר. צ

 23 ?עובדה קובע שאתה או :גסר. י

 24 . עובדה קובע אני :אבישר. צ

 25 .לפרוטוקול ברור שיהיה :גסר. י
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 1 .עובדה קובע אני :אבישר. צ

 2 ? עובדה קובע :גסר. י

 3 .העובד קובע :אבישר. צ

 4 .לתביעה חשוף שאתה לך מודיע אני אז :גסר. י

 5 .מעולה. מעולה :אבישר. צ

 6 .בחשבון זה את וקח לתביעה חשוף אתה :גסר. י

 7. העירייה ל"מנכ אמר. לתביעה חשוף שאני בפרוטוקול שיירשם. מעולה :אבישר. צ

 8 .בהדגש זה את לצטט שתוכל כדי זה על וחוזר שב אני. מעולה

 9 .בבקשה :גסר. י

 10 העירייה ראש פעמים של רב במספר כי התגלה 2017-2018 השנים במהלך :ישראב. צ

 11 הארנונה מכספי הציבורית מהקופה כספים הוצאת אישרו העירייה ל"ומנכ

 12 מוצקין שלו הסיעה ושל צורי חיים של הבחירות למטה המיסים משלם וכספי

 13 לךשה כסף, חינוכיים פרויקטים באמצעותו לממן היה שאפשר כסף, נטו

 14 משפחות עשרות לסבסד היה שיכול, חוקיים ובלתי פסולים פוליטיים םצרכיל

 15 להקנות, במוצקין תלמידים למאות לימודים מלגות להקנות, במוצקין רווחה

 16 .חדשות חינוך כיתות לממן, במוצקין הגנים מילדי למאות חינם הצגות

 17, שלום שופטי של והחלטות דין פסקי זה אחר בזה ניתנו לבדה 2018 בשנת 

 18 כי שקבעו והמרכזית האזורית הבחירות ועדות ר"כיו בשבתם ועליון וזימח

 19 חיים של הבחירות קמפיין לטובת העירייה מקופת הוצאו ציבור כספי אכן

 20 .צורי

 21 צורי חיים העירייה ראש שגם  שגם, יריב בשבילך זה, לומר שחשוב ומה 

 22 פסקו יםשופטה, המז יותר. ההחלטות על ערערו לא מוצקין קרית עיריית וגם

 23 בגין, אשמתם בגין, אחריותם בגין משפט הוצאות ולחוד ביחד ולעיריה לצורי

 24 . ציבור בכספי כדין שלא שימוש עשה צורי שחיים שנמצא

 25 מאוד מאוד היא העיר במועצת לדיון הזה הנושא את מעלים שאנחנו והסיבה 
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 1 רציבו בכספי שימוש עשה העירייה שראש מחלוקת אין כאשר, פשוטה

 2 לחיוב הועדה, פסולים לצרכים, חוקיים לא לצרכים, ראויים לא רכיםלצ

 3 . הכסף את להשיב הציבור נבחר את מחייבת הפנים במשרד אישי

 4 על בונה צורי וחיים בשנה פעם אולי מתכנת הזאת שהועדה? מה אלא 

 5 לא כבר זה אבל, התקשורת ושל האופוזיציה של, הציבור של הקצר הזיכרון

 6 יוחזר העירייה מקופת שנלקח הכסף. במוצקין דשהח וחר של בעידן יקרה

 7 יוחזר, שלהם הארנונה מכספי, מהתושבים שנלקח הכסף, העירייה לקופת

 8. הכסף את החזיר לא וצורי הבחירות בקמפיין זה את דרשנו אנחנו. לתושבים

 9 .זה את החזיר ולא מהתושבים הכסף את לקח הוא

 10 לנו, הפנים במשרד אישי ובלחי ועדהה לכינוס עד זה את למרוח ירצה הוא 

 11 . חודשים שלושה כל לדיון זה את נעלה אנחנו. מאוד רבה סבלנות יש

 12 וכמו יותר טובה היא האמת ,יותר מכובדת שהיא אחרת אפשרות גם ויש 

 13 את יחזיר פשוט שצורי האפשרות זאת, מאליה המובנת היא לומר נוטה שאני

 14 תתכבד, לו שייך שלא כסף לקח צורי חיים? ברור לא מה. עכשיו, הכסף

 15 לוקח בבניין פה העובדים מן אחד את תופס היה הוא אם. הכסף את להחזיר

 16 יורד היה הוא, חיים את מכיר אני הרי, שקלים 100, שקלים 50 לכיסו

 17 . לחייו

 18 עשרות על מדובר פה, שקלים 200 או 100 או 50 על מדובר לא פה אז 

 19 כספים איזה על יודע הוא, וראס הומ רמות מה יודע הוא. שקלים אלפי ומאות

 20 ,דין פסקי יש, מדובר

 21 (ביחד מדברים)

 22 .לי מפריעים אתם :אבישר. צ

 23 .נו, יקומו הם :רחמימוב. מ

 24 זכות לו שאין יודע הוא. רבה תודה. לדבר רוצה אני. בעיה אין, שיקומו :אבישר. צ

 25 הזאת העיר תושבי אלף 48 ובשם הארנונה לקופת שלו היד את להכניס
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 1 . הכסף את החזר ממנו דורשים, צורי מחיים קשיםמב ואנחנ

 2 השופט' כב, בחיפה השלום משפט בית נשיא סגן להחלטת כמובן מפנה אני 

 3 שהעירייה נקבע שם, האזורית הבחירות ועדת ר"כיו בשבתו כהן יצחק

 4 מוצקין קרית קדימה הפנים עם הכותרת תחת תעמולה חוברות הדפיסה

 5 ודיוורה הדפיסה, ערכה מוצקין ריתק יתעיריש בחוברות מדובר. 2018

 6 בחירות תעמולת נשאו והם במוצקין אב בתי אלף 18 של הדואר לתיבות

 7 .אסורה

 8 .הרעיון את הבנו אנחנו, ציקי :דובר

 9 . שלי הזמן את לי יש, סיימתי לא אבל אני :אבישר. צ

 10 ,וחצי דקה עוד :זוהר. ע

 11 עלויות עם יחד הזאת החוברת לש ותעלויה. מאוד יפה. אסיים אני. רבה תודה :אבישר. צ

 12 תוכנת, DPC מחברת הזמינה מוצקין קרית שעיריית הבחירות תוכנת של

 13 ערוץ בתחקיר ונראה כבר נקבע, שקלים אלף 70 של בעלות קמפיין ניהול

 14 .המיקרופון את לי כיבית אתה, 2

 15 .הזמן נגמר :זוהר. ע

 16 . דקות עשר לי יש :אבישר. צ

 17 .לא, לא :רחמימוב. מ

 18 .דקות עשר לי יש. נכון לא זה :שראבי. צ

 19 .דקה עוד זה :זוהר. ע

 20 .דקות 9 דיברתי לא אני. דקות 9 מדבר לא אני. דקה לא זה, לא :אבישר. צ

 21 .מיקרופון בלי דבר :רחמימוב. מ

 22 .הזכות לי מגיעה עדיין אבל, אדבר שאני ברור :אבישר. צ

 23 .פתחנו, דקות לחמש מכוון הרמקול :גסר. י

 24 . העניין את מיצינו אז, מצוין, גמור דרבס :אבישר. צ

 25 (ביחד מדברים)
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 1 .לי תפריע אתה אם דקות לי להוסיף שצריך ובוודאי לי להפריע ממשיך אתה :אבישר. צ

 2 .כן :גסר. י

 3 ,השני בערוץ החדשות חברת של בתחקיר :אבישר. צ

 4 (ביחד מדברים)

 5 אבל, אותך בןמעצ קצת שזה כנראה, העירייה ל"מנכ לי להפריע ממשיך אתה :אבישר. צ

 6 השני בערוץ החדשות חברת של בתחקיר. סבלנות על לשמור תיאלץ אתה

 7 של שירותיה את שכר העירייה ראש כי נחשף 2018 מרץ בחודש שהתפרסם

 8 , לניהול תוכנה לו תבנה שזאת מנת על DPC חברת

 9 ,עניינים בניגוד הוא מבקש אני, ר"היו' כב, בוא, בוא :גסר. י

 10 . אותי תתבע  ?אותי תבועל צהרו האת :אבישר. צ

 11 , עניינים בניגוד אתה :גסר. י

 12 , עניינים בניגוד לא אני :אבישר. צ

 13 (ביחד מדברים)

 14 . לי מפריע אתה, לדבר לי מותר אני :אבישר. צ

 15 (ביחד מדברים)

 16 . לי מפריע אתה :אבישר. צ

 17 (ביחד מדברים)

 18 . לי מפריע אתה אבל :אבישר. צ

 19 (ביחד מדברים)

 20 פוגע זה, לך כואב זה, אותך מקומם זה. זה על אדבר אני. תתבע ?וצהר האת :אבישר. צ

 21 יש ולי מדבר אני כרגע. משנה לא וזה תתמודד אתה, הנפש בציפור לך

 22 .תתווסף כמובן לי מפריע שאתה דקה כל. אומר שאני מה על אחריות

 23 ,לך מודיע אני אז :גסר. י

 24 .רוצה שאתה מה את תודיע אתה :אבישר. צ

 25 ,משטרה חקירת משבש האתש :רגס. י



27 

, איגמי חברת                                                                                  מוצקין קריית עיריית

04-8666313 

 6                                                                                 05/19      המניין מן מועצה ישיבת

 2019 במרץ

   

 1 . מעולה :אבישר. צ

 2 ,למשטרה יעבור פה עושה שאתה ומה הזה והדיון :גסר. י

 3 , מצוין אותם מכיר אתה, ה"ליאח ללכת לך מציע אני :אבישר. צ

 4 .אותם מכיר אתה גם :גסר. י

 5 , אחת מפעם יותר נחקרת :אבישר. צ

 6 .מזה יותר שמה היית אתה :גסר. י

 7 . אשמה מחוסר נסגרות קירותהח לכ לישאצ רק :אבישר. צ

 8 .כן, כן :גסר. י

 9 איתך לנהל נהנה אני, פרוטוקול שיש וטוב. בעניינך יקרה מה נראה ואנחנו :אבישר. צ

 10 . הזה הדיון את

 11 (ביחד מדברים)

 12 . זמני את משחית פשוט אתה, הזמן כל את מרוויח הזה במקרה ואני :אבישר. צ

 13 ?עונה לא אתה למה :גסר. י

 14 ?מה על :שראבי. צ

 15 ,החקירה את לך סגרו :גסר. י

 16 .כן :אבישר. צ

 17 ?העירייה של הפייסבוק דף של הגניבה של :גסר. י

 18 .כן :אבישר. צ

 19 ?שכן אומר אתה :גסר. י

 20 .לך אומר אני לפרוטוקול. כן, כן :אבישר. צ

 21 ?לפרוטוקול :גסר. י

 22 .לך יגיד הוא נושה לערן לך :אבישר. צ

 23  ?ועכשי משנה זה מה :רחמימוב. מ

 24 ?הנושא את מעביר אתה למה אבל :אבישר. צ

 25 (ביחד מדברים)
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 1 ? לדיון זה את מעלה אתה למה אבל, אדוני :אבישר. צ

 2 , למה לך אגיד אני :גסר. י

 3 .לי מפריע אתה אבל, אמת דובר לא גם אתה :אבישר. צ

 4 (ביחד מדברים)

 5 את נהלמ לא או הישיבה את מנהל אתה, זוהר עומר, העירייה ראש סגן :אבישר. צ

 6 ?ישיבהה

 7 (ביחד מדברים)

 8 ? הישיבה את מנהל לא או הישיבה את מנהל אתה, העירייה ראש סגן :אבישר. צ

 9 ,חברים :זוהר. ע

 10 .לי הפריע הוא, מדבר אני, לא? חברים מה. לי מפריע הוא :אבישר. צ

 11 .מכובד לא שהוא דיון כאן מנהלים אתם אבל, לא :זוהר. ע

 12 .אורח עובר זה כאילו ועלי מדבר אתה? מנהלים זה מי :אבישר. צ

 13 , דיון שניהלו אנשים שני שמעתי אני :זוהר. ע

 14 ?אנשים שני שמעת אתה :אבישר. צ

 15 .אנשים שני שמעתי. כן :זוהר. ע

 16 . דבריי את לסיים רוצה אני. יופי :אבישר. צ

 17 , בבקשה תסיים אז :זוהר. ע

 18 . דבריי את לסיים רוצה ואני לי הפריע הוא :אבישר. צ

 19 ,דקה עוד :הרזו. ע

 20 .דקות חמש עוד לי יש, דקה עוד לי אין :אבישר. צ

 21 .בדיוק דקה עוד לך יש :זוהר. ע

 22 לי תחזיר, של בתחקיר יודעים שאנחנו כמו. ממשיך ואני. לדבר אמשיך אני :אבישר. צ

 23 ,המיקרופון את

 24 . להחזיר יודע לא אני :זוהר. ע

 25 . תלמד אז :אבישר. צ
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 1 . אצלך עובד לא אני :זוהר. ע

 2 ,הכפתור על שולט אתה :שראבי. צ

 3 ,לא אני :זוהר. ע

 4 . הכפתור על תלחץ אז :אבישר. צ

 5 . שמה לו תפתח :זוהר. ע

 6 תוכנה DPC מחברת הזמינה מוצקין קרית עיריית. מאוד יפה. רבה תודה :אבישר. צ

 7 האמיתית תכליתה כשלמעשה בחרום תושבים לניהול מערכת הכותרת תחת

 8 קמפיין לניהול תוכנה הייתה הזאת כנהוהתו וזההח תחת הוסוותה העסקה של

 9 . זוהר עומר היה אגב הקמפיין מנהל, צורי חיים של הבחירות

 10 70. שקלים אלף 70-בכ נאמדה הבחירות תוכנת אפיון של הישירה העלות 

 11 את מסרה DPC חברת פברואר חודש שבסוף הוא שקרה מה. שקלים אלף

 12 את הזמינה שהיא ייתהה יההעירי של הרשמית הגרסה, לעירייה התוכנה

 13 הופרכה הזאת הגרסה, הזאת הטענה בפועל. בחרום תושבים לניהול התוכנה

 14 .הסף על

 15 לניצול יסכים לא ובמחשבתו בדעתו עצמאי שהוא עיר מועצת חבר כל 

 16 ,לפיכך .גורם אף של פוליטיים לצרכים העירייה משאבי

 17 .דקה חצי יש :זוהר. ע

 18: הבאות ההחלטות את לאשר העיר עצתלמו הציעל מבקשת סיעתנו לפיכך :אבישר. צ

 19 , מסמיכה מוצקין קרית עיריית

 20 (ביחד מדברים)

 21 ?מתערבת היא מה :רחמימוב. מ

 22 .מדבר אני, לי מפריעה את :אבישר. צ

 23 .נו. דקה חצי עוד לו יש, לסיים לו תני :זוהר. ע

 24 ,קורא אני. לי מפריעים :אבישר. צ

 25 .בבקשה לסיים לו תנו :זוהר. ע
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 1 להציע מבקשת סיעתנו לפיכך? מפריעים אתם למה אז מסיים אני. קורא אני :שראבי. צ

 2 :הבאות ההחלטות את לאשר העיר למועצת

 3 את או/ו העירייה של המשפטי היועץ את מסמיכה מוצקין קרית עיריית. 1 

 4 י"ע שבוצעו ההוצאות כל את וסוכם שיפרט מסמך להכין העירייה גזברית

 5 בחוק הקבועים האיסורים בגדר לותנכל ואשר 2017-2018 בשנים העירייה

 6 .העיר מועצת חברי ולאישור לעיון להגיש. הבחירות מימון

 7 העירייה וגזברית העירייה של המשפטי היועץ כמצוות יפעל העירייה ראש. 2 

 8 עם פסול שימוש עשה הוא בהם הסכומים כל את הציבורית לקופה וישיב

 9  .ונההאחר הבחירות מערכת במהלך הפוליטיים צרכיו

 10 העירייה לקופת לקח שהוא הסכומים את להשיב יסרב העיר וראש היה 

 11 עיריית של המשפטי השירות את בזאת תסמיך העיר מועצת, לחוק בניגוד

 12 תושבי של בשמם העירייה של המשפטיות זכויותיה את למצות מוצקין קרית

 13 תבערכאו זכאית היא להם הסעדים כל את העירייה מראש ולתבוע מוצקין

 14 .תודה. ותפוטישי

 15 חושב מועצה שחבר לי צר. נצביע ואנחנו אחד משפט אגיד רק אני אז. תודה :זוהר. ע

 16 .אמת שזאת נחשוב פעמים כמה ודמיון בדיה דברי על יחזור הוא שאם

 17 . כן :רחמימוב. מ

 18 עם עבדה לא  מעולם DPC ,BBC ,TPC, מכיר שאני אחד בנושא אגיד אני :זוהר. ע

 19 ובזה וניפוןפ שנקראת אחרת חברה עם חוזה יש נטו צקיןלמו. נטו מוצקין

 20 ? היום מסדר ההצעה את להסיר בעד מי .הזה בסיפור הדיון נגמר

 DPC? 21 לגבי שאמרת מה את לפרוטוקול אמרת :אבישר. צ

 22 .כן :זוהר. ע

 23 ?פוליטי דבר שום עשתה לא DPC-ש :אבישר. צ

 24 וכל 2018 מינואר החל פוןפוני חברת עם חוזה היה נטו שלמוצקין אמרתי :זוהר. ע

 25 .נגד מי, בעד מי. בראש אצלך אגדות זה השאר
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 1 . אהבתי. מעולה :אבישר. צ

 2 . להסיר :דוברת

 3 .להסיר :זוהר. ע

 4 .להסיר בעד :דוברת

 5 . מתנגדים אנחנו :אבישר. צ

 6 .אוקי :זוהר. ע

 7 , בראש אגדות לי יש :אבישר. צ

 8 .כן :רחמימוב. מ

 9 , תשמוכיחו הקלטות לנו יש :אבישר. צ

 10 . כן :רחמימוב. מ

 11 שהמציע מבין אני כי לעבור יכולה לא הבאה לסדר הצעה. נמשיך אנחנו :זוהר. ע

 12 . איננו

 13 . יריב אותו מחליף, לא :אבישר. צ

 14 ההצעה את להסיר בעד מי, הקודם לסעיף הצבעה לתת בבקשה יכולים אתם :גנון. א

 15 ?והצביע לא מאצלכם 2, פה מי. רבה תודה? נגד מי. היום מסדר

 16 , בנצי. תתקמדו :זוהר .ע

 17 .כן   :מלכה ד”עו

 18 ,אומר מה :זוהר. ע

 19 זה הוא ההצעה את שהגיש מי, את שהביא מי, את שהעלה שמי קובע הסעיף   :מלכה ד”עו

 20 .אותה ויקריא העיר למועצת אותה שיגיש

 21 ,לא הזאת ההצעה לכן אז :זוהר. ע

 22 . במקומו אותה קראשי אחר ממישהו ביקש ולא הסמיך לא ואפילו   :מלכה ד”עו

 23 ?להסמיך אמור הוא איפה. אחד על אחד אותו להסמיך אמור הוא אבל :אבישר. צ

 24 ,מכתב לשלוח אמור   :מלכה ד”עו

 25 . להודיע אמור הוא :זוהר. ע
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 1 .הבאה פעם :רחמימוב. מ

 2 .המניין מן שלא לישיבה יעלה זה. אוקי :אבישר. צ

 3 . חבל, נייןהמ ןמ לאש להצעה זה את אגיש שאני אומר רק אני :ענבר. י

 4 ,משהו להגיד רוצה אני, רגע :רחמימוב. מ

 5 , רצינו. חבל :אבישר. צ

 6 .לבחירתכם. דקות שתי ייקח זה :ענבר. י

 7 . יריב, רוצה שאתה לאן זה את תגיש :זוהר. ע

 8 ,זה את אגיש אני. בעיה אין :ענבר. י

 9 .רוצים שאנחנו לאן זה את נגיש אנחנו :אבישר. צ

 10 . שבועיים עוד חכהנ. אוקי :ענבר. י

 11 

 12 שאילתות. 6

 13 ברוח סיעת. והתשובות במוצקין חדשה רוח סיעת של ב"הרצ שאילתות יובאו :זוהר. ע

 14 . התשובות על ונעבור אותן נקריא אנחנו, שאילתות מספר הגישה חדשה

 15 הקמת לאשר אם העירייה מחליטה פיהם על השיקולים הם מה ראשון סעיף 

 16 , מוצקין בקרית מוניות תחנת

 17 פה בעל לשאול התשובה שמיעת לאחר רשאי השואל העירייה פקודת לפי :בישרא. צ

 18 . נוספת שאלה

 19 . קצרה   :מלכה ד”עו

 20 .תשובה לקבל זכאי והוא, בתשובה חייב הוא אבל. משנה לא :אבישר. צ

 21 .שיש בהנחה :זוהר. ע

 22 . כן :אבישר. צ

 23 בקרית שתהיה ותמוני תחנת היא שלנו התשובה אז. אוקי. דבר כל כמו :זוהר. ע

 24 תוכנית בתוך מוטמעת זו תחנה. העיר בצפון התחבורה במרכז תהיה מוצקין

 25 . התחבורה מרכז של המתאר
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 1. להקים מתכוונת העירייה אם שאלנו לא אנחנו. השיקולים על שאלנו אנחנו :אבישר. צ

 2 .השיקולים מה שאלנו

 3 .ענייניים :פדידה. י

 4 ?מה :אבישר. צ

 5 .ענייניים אתם :פדידה. י

 6, נוספת מוניות תחנת לגבי התוכנית מה הייתה לא השאלה. השיקולים מה. כן :אבישר. צ

 7 , להקים שמבקש אדם בן מגיע מחר אם אלא? אוקי

 8 .קצרה היא השאלה אבל :זוהר. ע

 9, בעיר תחנה להקים שמבקש אדם בן מגיע מחר אם. פעם עוד שואל אני אז :אבישר. צ

 10 . לו לאשר לא או לו לאשר אם העירייה מחליטה מה לפי

 11 בנושא. דבר כל כמו ענייניים שיקולים יש לעירייה פעם עוד אומר אני אז :זוהר. ע

 12 . התחבורה מרכז של המתאר תוכנית היא היחידה התוכנית כרגע הזה

 13 ?הקריטריונים מה. הבנתי :אבישר. צ

 14 ,יהיו אם הרי :זוהר. ע

 15 ?קריטריונים אין או יש :אבישר. צ

 16 גם יוטמע שבתוכו תחבורה מרכז שיהיה החליט התחבורה דמשר, הוחלט :זוהר. ע

 17 , יותר יהיה לא. מוניות תחנת

 18 . השאלה לא זאת אבל :אבישר. צ

 19 .אחרת אין. הבא לסעיף עוברים אנחנו לכן. אחרת אין, אין :זוהר. ע

 20 .רוצה שהיא תחנות כמה לאשר העירייה של בסמכותה, לא :אבישר. צ

 21 ,מכרז תוציא יאה אז תחליט העירייה אם :זוהר. ע

 22 . מדיניות לה יש אם השאלה אז :אבישר. צ

 23 . דבר בכל מדיניות יש לעירייה :זוהר. ע

 24 . השאלה זאת? המדיניות מה אז :אבישר. צ

 25 .הדברים כל את לך יתנו, תשאל תעלה אתה תחבורה בוועדת זה אבל :זוהר. ע
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 1 .שאילתא זה אבל :אבישר. צ

 2 . נתקדם בוא. שאילתא :זוהר. ע

 3 .העירייה של המדיניות מה שאילתא, לא :שרביא. צ

 4 .תחבורה לוועדת, נכון, מעניין דיון זה אומר אני אז :זוהר. ע

 5 . מבין לא אני, משפטי יועץ, רגע :אבישר. צ

 6 .העיר למועצת לא :זוהר. ע

 7 .המדיניות מה לדעת רוצים אנחנו שאילתא במסגרת :אבישר. צ

 8 .תחבורה ועדת אין :ענבר. י

 9 ,העיריות בפקודת כתוב לא   :מלכה ד”עו

 10 .אבל תחבורה ועדת קיימת לא :ענבר. י

 11 ,תשובה לתת צריך שהוא   :מלכה ד”עו

 12 . מצפה לא אני, לא :אבישר. צ

 13 .כונסה לא :רחמימוב. מ

 14 (ביחד מדברים)

 15 . לפרוטוקול חשוב זה :אבישר. צ

 16 פקודהה לפי ללכת אוהב אתה. סדר נעשה בוא. התשובה את לסיים לי תן   :מלכה ד”עו

 17 .מסודר הכול לעשות, החוק ולפי הדין ולפי

 18 .נכון :אבישר. צ

 19. העיריות פקודת גבולות את פורץ אתה בעיניך חן מוצא שלא דבר כל לא אז   :מלכה ד”עו

 20 העיריות בפקודת מקום שום אין. לשאילתא ותשובה שאילתא זאת שאילתא

 21 . בעיניך חן למצוא צריכה לשאילתא שהתשובה

 22 . מסכים יאנ :אבישר. צ

 23 לך ענה. שאלות 4 עוד לך נתנו, שאלה עוד שאלת, בעיניך חן מוצאת לא היא   :מלכה ד”עו

 24 . העניין נגמר ובזה תשובה

 25 ,נמשיך בואו, טוב :זוהר. ע
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 1 . אותך לרצות צריך לא הוא   :מלכה ד”עו

 2 ,רציתי אני, לא אני :אבישר. צ

 3 .הכבוד כל עם   :מלכה ד”עו

 4 . מדיניות אין לי ולומר בואל יכול הוא. לא :אבישר. צ

 5 ,אמר הוא   :מלכה ד”עו

 6 .התשובה את אוהב לא אולי :אבישר. צ

 7 ,זה בשלב אמר הוא, אין   :מלכה ד”עו

 8 . אמר לא הוא, לא :אבישר. צ

 9 .דבר כל בכמו מדיניות יש אמרתי :זוהר. ע

 10 ,ברורה מדיניות יש אמר הוא :אבישר. צ

 11 ,המדיניות   :מלכה ד”עו

 12 . המדיניות מה אומר לא אהוו :אבישר. צ

 13 . זהו. התחבורה במרכז זה המדיניות   :מלכה ד”עו

 14 ?המדיניות מה. תחנה מקים אני זה, מדיניות לא זאת :אבישר. צ

 15 .המדיניות זאת :זוהר. ע

 16 .מדיניות תופעל תחבורה מרכז כשתגיע   :מלכה ד”עו

 17 .מדיניות אין אז :אבישר. צ

 18 , חברים :זוהר. ע

 19 .מדיניות אין, קולטולפרו :אבישר. צ

 20 . לפרוטוקול רוצה שהוא מה להגיד יכול הוא, נוהל קיים האם, חברים :זוהר. ע

 21 . מדיניות אין :אבישר. צ

 22 ברורים קריטריונים על המבוסס סייעות והעסקת גיוס נוהל קיים האם :זוהר. ע

 23 כשירות אכן הילדים בגני הסייעות כי היתר בין העירייה מוודאת שבאמצעותו

 24 . ילדים עם לעבודה מותאיומת

 25 פרטניות פניות י"עפ נעשה סייעת קבלת. מכרז דורש אינו סייעת תפקיד' ב 
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 1 רפואיות סייעות. לתפקיד והתאמה ראיון לאחר הצורך בעת שנשקלות

 2 '.ג סעיף. הילד של בריאותו מצב י"עפ חולים בבית הכשרה עוברות

 3 . שאלה לי יש, רגע :רחמימוב. מ

 4 .להשא, רגע :אבישר. צ

 5 .שאלה :זוהר. ע

 6 זאת? הסייעת של לתפקיד ההתאמה ראיון את מבצע מי לשאול רציתי אני :רחמימוב. מ

 7 .הם ומה קריטריונים יש האם אומרת

 8 עוברות ביחד הסייעות כל בקיץ ובמקביל הראיון את עושה החינוך אגף מנהל :גסר. י

 9 את מנהלש מי ובעיקרון. החינוך משרד של המחוז עם ביחד מסודר עיון יום

 10 . מסודרת בצורה החינוך אגף הוא זה כל

 11 ?יודע אתה ?סים"המתנ רשת לגבי גם תקף זה, סליחה, תקף זה :רחמימוב. מ

 12 לא אני. שונה טיפה קבלה תהליך שמה יש אבל, דומה זה סים"המתנ ברשת :זוהר. ע

 13 קבלה תהליך יש אבל לשלוף רוצה לא אני, לברר רוצה אני, לך להגיד רוצה

 14 עומדת אורנית חושב שאני ועדה שמה יש. קבלה תהליך אותו לא אהו. שלנו

 15 אני רוצה את אם. מהמותן לשלוף רוצה לא אני אבל, אותן שבודקות בראשה

 16 . הבאה לישיבה לבדוק מוכן

 17 . אשמח אני, כן :רחמימוב. מ

 18 .בסדר :זוהר. ע

 19 .תודה :רחמימוב. מ

 20 הישן העירייה בנין מול תניהנב המסעדה של הבניה אושרה וכיצד האם' ג :זוהר. ע

 21 לגבי יודע אני אבל הפולשת לגבי יודע לא אני. ציבורי שטח לתוך הפולשת

 22 . זהו. מאושרת ערים בנין לתוכנית בהתאם המקומית בוועדה אושרה שהבניה

 23 .יודעים אנחנו אושרה שהיא זה. אושרה היא כיצד שאלנו אנחנו :אבישר. צ

 24 המקומית לוועדה ללכת צריך. מקומית ועדה לא אנחנו, ועדת לא אני אבל :זוהר. ע

 25 זה את תעלה, בוועדה גם חבר שאתה חושב אני, שמה יש. אותם לשאול
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 1 . שמה הבאה בישיבה

 2 ואתה אותו לשאול אמור אתה הזה בתהליך שהיה מי או העיר מהנדס. לא :אבישר. צ

 3 .תשובה לנו לתת אמור

 4 ,ככה אהי שהייתה השאלה פעם עוד, העיר מהנדס אז :זוהר. ע

 5 .אושרה כיצד היא :אבישר. צ

 6. לתוכנית בהתאם המקומית בוועדה אושר התהליך. אושרה וכיצד האם :זוהר. ע

 7? אושרה היא איפה. ערים בנין לתוכנית בהתאם, לכיצד התשובה זה, הכיצד

 8 איפה, התוכנית מה עכשיו. לתוכנית בהתאם? וכיצד. בוועדה אושרה היא

 9 או העיר מהנדס את לזמן הבאה בפעם או העדבוו לברר אפשר זה? התוכנית

 10 . לבקש יכולים אנחנו זה גם. בכתב זה את לקבל

 11 .אוקי :אבישר. צ

 12 רשות דובר לתפקיד מכרז קיום מחייב הפנים משרד ל"מנכ חוזר' ד סעיף :זוהר. ע

 13 במסגרת עלתה הזאת השאלה? למכרז לצאת העירייה בכוונת מתי. מקומית

 14. הדובר תפקיד מקום ממלא ל"המנכ זה בשלב מרשנא כפי. התקציב על הדיון

 15 .בתקציב באמת בזה שדנו חושב אני

 16 .למכרז לצאת העירייה מתכוונת מתי שאלנו אנחנו :אבישר. צ

 17 .בכוונה כרגע אין :זוהר. ע

 18 .בכוונתה אין :אבישר. צ

 19 . תאריך אין, בכוונתה אין לא, תאריך לה אין עוד. לא כרגע :זוהר. ע

 20 ?בכוונתה לא או הנתבכוו אז :אבישר. צ

 21 .תאריך אין אבל. בכוונתה בוודאי כללי באופן :זוהר. ע

 22 . העירייה ל"מנכ כרגע הוא והדובר :אבישר. צ

 23 . כן. הדוברות על אחראי הוא, מקום ממלא :זוהר. ע

 24 ,כדובר שמשמש מי בפועל :אבישר. צ

 25 . הדוברות על אחראי הוא בפועל :זוהר. ע
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 1 . יההעירי דובר הוא אז :אבישר. צ

 2 . הדוברות על אחראי הוא אם הסתם מן, כן :זוהר. ע

 3 מזה נדהם שהקהל שאומר הפוסט את פרסם הוא אז אומרת זאת :אבישר. צ

 4 .לחינוך החומש תוכנית נגד הצביעה שהאופוזיציה

 5 , על אחראי לא אני. פוסטים מפרסם מי יודע אינני :זוהר. ע

 6 .האלה הדברים על אחראי מי השאלה, לא :אבישר. צ

 7 .מעניינת שאלה זאת. יודע אינני :זוהר. ע

 8 . להודות יכול אתה. מרתקת שאלה :אבישר. צ

 9 באיזה בעירייה הדוברות מחלקת מחליטה קריטריונים אלו לפי ספק אין, כן :זוהר. ע

 10 החוק לדרישות בהתאם מקומון בכל לפרסם ובאלה לפרסם מקומי עיתון

 11 ,של במקרה עניין של ולגופו

 12 . מזלזלת היא שהתשובה בעצמך מבין תהא ,טוב :אבישר. צ

 13 .לא :זוהר. ע

 14 .אותה שכתב למי :אבישר. צ

 15 בהתאם.  לצערי במקום לא פה הפסיקים פשוט, מזלזלת לא היא, תראה, לא :זוהר. ע

 16 באותה בעיתונים הנהוגות לעלויות ובהתאם עניין של ולגופו החוק לדרישות

 17 .התשובה זאת. עת

 18 ?אומרת זאת מה :אבישר. צ

 19 חשוב מאוד שנינו הרי, ויבקש מחר יבוא עיתון אם, אפשר שאי אומרת זאת :זוהר. ע

 20 ,של הנושא לנו

 21 . העלויות את להוזיל :אבישר. צ

 22 יחליט מחר עתון שאם מצפה לא אתה אז. עלויות ולהוזיל הציבור כספי :זוהר. ע

 23 כל, בוחנים אז. בהם נפרסם זאת בכל אנחנו, שפויים לא סכומים רוצה שהוא

 24 .ובחינה בדיקה, ובחינה, בדיקה, בחינה של תהליך זה. בחינה יש ןזמה

 25 .בנושא תלוי :גסר. י
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 1 .בנושא תלוי :זוהר. ע

 2 כדי לכם שמציעים המחירונים את לשאילתא בתשובה ציינתם לא למה אז :אבישר. צ

 3 ? להבין שנוכל

 4 וצהר מכם מישהו אם' ב-ו. בשאילתא עלה לא זה' א-ש לך להגיד חייב אני :זוהר. ע

 5 הבדלים יש. העיתונים של מחירונים יש? אומרת זאת מה, בוודאי מחירונים

 6 .אגב דרך ביניהם

 7 . ברור, לא :אבישר. צ

 8 ,כמוך מי :זוהר. ע

 9 ?השיקול זה? המרכזי השיקול וזה :אבישר. צ

 10, יותר חשיפה יש למי בוחן אתה. הדברים כל של בחינה אמרתי. דווקא לאו :זוהר. ע

 11 . דברים ואחד ףאל, מחירים יש למי

 12 להחלפתם תהליך של בשיאו מצויה מוצקין בקרית הרחוב תאורת. הבא סעיף 

 13 העירייה מדיניות את העיר מהנדס סקר מכרזים ועדת בישיבת. לד בנורות

 14 משימוש שיצא מתכת צינור גם כמו, הישנים והקשתות התאורה גופי לגבי

 15 . בלאי בשל

 16 מול שנמצא במחסן מאוחסן ציודה כי לומר העיר מהנדס ידע שהתפתח בדיון 

 17 זאת. אליך שנפנה הציע אותה הבאה לשאלה להשיב ידע לא אך, כנסת בית

 18? זה את הציע הוא מתי. המכירה תהליך מתבצע כיצד, העיר לראש אומרת

 19 תהליך מתבצע כיצד. חשוב לא אבל, זה את הציע שהוא זוכר לא אני

 20 . ב"וכיוצ התמחור הליך, המכירה

 21 יםמוחזר ישנות זרועות וכן שימוש מכלל שיצאו ישניםה התאורה גופי 

 22 . ואחזקה לתיקונים חוזר שימוש עבור מחזור לשם אחזקה למחלקת

 23 .לשאלה בכלל ענו שלא מבין אתה :אבישר. צ

 24 . זה את אסביר אני אולי, לא :גסר. י

 25 .תסביר אולי אז :זוהר. ע
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 1 נוהל יש העיריות דתקופ י"עפ, קיים בעירייה. זה את להסביר בעיה אין :גסר. י

 2 בכל הרשות כל של המלאי את שמנהלת גנטר את פה לנו יש. גריטה

 3 . ברישום מסודרת בצורה לגריעה פה מגיע הוא נגרע שמשהו ברגע. הנושאים

 4 בעיר מחליפים שאנחנו ועמודים תאורה גופי שקורה מה פרקטי באופן 

 5 שלנו מחסן זה גדול א"הג מחסן יש החשמונאים' רח, בחשמונאים מרוכזים

 6 בפנס עדיין ניתן ללד שהחלפנו אחרי האלה הפנסים ואם, העניין לצורך

 7 משנים אנחנו, ללד הוחלף לא שעדיין אחר במקום שימוש לעשות טוב שהוא

 8 הם כרגע שימוש מכלל שיוצאים ועמודים. מחליפים, לשם הפנסים את

 9 . שם מאוחסנים

 10 .םליברז של מכירה לגבי אבל שאלנו. אוקי :אבישר. צ

 11 . ברזל של מכירה כרגע אין :גסר. י

 12 ?פעם מכרתם? נמכרו :אבישר. צ

 13 ,דברים מכרנו שנים ארבע, שלוש לפני, בתקופה היה :גסר. י

 14 ?נמכר לא האחרונות שנים בשלוש אומרת זאת :אבישר. צ

 15 .לא :גסר. י

 16 .שמוכרים אמר העיר מהנדס כי. טוב :אבישר. צ

 17 צריך, העיר מהנדס אמר מה זוכר לא אני פעם דעו אומר אני, יודע לא אני :זוהר. ע

 18 ,יודע שהוא ל"המנכ על סומך אני מקרה בכל אבל. זה את לבדוק

 19 לא מוצקין קרית עיריית, לא שנים שלוש, לפרוטוקול, שנים שלוש. טוב :אבישר. צ

 20 .בסדר. האלה מהדברים מכרה ולא ברזל מכרה

 21 .כן. א"הג סנימחב שהיה מה את מכרה לא היא. ברזל לא, לא :זוהר. ע

 22 . אחוז מאה. שציינו מה את מכרה לא. משנה לא :אבישר. צ

 23 זוהר עומר מר טען שהתקיימה הראשונה המועצה בישיבת. הבא סעיף :זוהר. ע

 24 לא הקלטתה מדוע. לאינטרנט תעלה והקלטתה מצולמת המועצה ישיבתש

 25 הראשונה הישיבה של לתמליל הלכתי אני אז. כהבטחתו לאינטרנט מועלות
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 1 , אז, קצת שונה הוא והתמליל יש תמליל יכ

 2 . לתמליל לא, להקלטה לך :אבישר. צ

 3 אחד שאף זוכר לא ואני. קצת שונה הוא והתמליל לתמליל הלכתי אני אז :זוהר. ע

 4 .הויכוח לא זה אבל. היום עד בסדר לא שהתמליל ואמר קם מכם

 5 .משונים שהתמלילים ציינו דווקא אנחנו :אבישר. צ

 6 .הדיון לא זה בלא :זוהר. ע

 7 ?התנגדנו למה :אבישר. צ

 8 ,הוא הדיון. הדיון לא זה אבל :זוהר. ע

 9 על מעולם התלוננו שלא אמרת. נכון לא והוא משהו אמרת אתה, לא :אבישר. צ

 10 . ההקלטות את תואמים לא שהתמלולים אמרנו אנחנו אז. התמלולים

 11 ,זוכר לא אני :זוהר. ע

 12 ,הראשונה הישיבהמ שחצי ואמרת באת אתה ואז :אבישר. צ

 13 .הוקלטה לא :רחמימוב. מ

 14 . הוקלטה לא :אבישר. צ

 15 . התמליל על לא. הוקלטה לא אמרתי :זוהר. ע

 16 .שלכם להחלטה בניגוד :אבישר. צ

 17 . התמליל על לא :זוהר. ע

 18 . הקלטה לך הייתה לא גם אומרת זאת אז :אבישר. צ

 19 . תמליל יש אבל :זוהר. ע

 20 . חיצוני הוא התמלול :גנון. א

 21 . משנה לא אבל. שלנו לא הוא, בדיוק, חיצוני הוא לוהתמל. חשוב לא :זוהר. ע

 22 .תיקונים עליו ביצעתם אתם אבל :אבישר. צ

 23 .לא :זוהר. ע

 24 ? סתם אומר אתה למה :אבישר. צ

 25 ,פעם עוד אומר אני בוא אבל :זוהר. ע
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 1 .שכן הוכחנו אנחנו :אבישר. צ

 2 .שכן הוכחת לא אתה :זוהר. ע

 3 .שכן שהוכחנו ידאבוו :אבישר. צ

 4 . שכן הוכחת לא, פעמים עשר עוד זה את להגיד יכול אתה. לא :זוהר. ע

 5 את ולשמוע לבוא יכול אתה כי יודע אתה, אחת פעם זה את להגיד יכול אני :אבישר. צ

 6 .ההקלטה

 7 .אוקי :זוהר. ע

 8 ? לעשות מה. מקליטים אנחנו שגם הסיבה וזו :אבישר. צ

 9 ההקלטות של הנושא שאמרנו כמו היא תחתונהה השורה מקרה בכל אז :זוהר. ע

 10 .בערך שעה לפני? היה זה כמה, לפני עלה והצילום

 11 .בכניסה השלט את החלפתם שעה לפני :אבישר. צ

 12 פדידה יוסי המועצה מחבר הבנתי אני. הצילומים של הנושא עלה שעה לפני :זוהר. ע

 13 כמו הב נדון ואנחנו מסודרת הצעה תובא הבאה לישיבה, הבא שבשבוע

 14 .הראשון בתמליל אגב ודרך ,שקבענו

 15 .אמת אי :אבישר. צ

 16 את אצלך שתבדוק מציע אני, ברחובות ניתנו חניה חות"דו כמה'. ח סעיף :זוהר. ע

 17 . האמת

 18 .אמת אי. אמת אי :אבישר. צ

 19 . האחרונות בשנתיים אמנים משכנות ברחובות ניתנו חניה חות"דו כמה :זוהר. ע

 20 . נגדיתה לחקירה תתכונן :אבישר. צ

 21, וחודש שנתיים בערך אומר שזה, 27.2.19 התאריך עד 1.1.17-ה מתאריך :זוהר. ע

 22 למה מבין אני. אומנים משכנות באזור חות"דו 103 ניתנו, יותר אפילו

 23 נעבור. זהו. התזה כל את לכם הורס קצת זה אבל, השאלה את שאלתם

 24 . הבא לסעיף

 25 שם שנכנסו למשאיות גם ניתנו האלה תחו"שהדו, עומר, לציין חשוב, רגע :אבישר. צ
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 1 ,מיני בכל

 2 ?ציקי שומע אתה, ציקי, אגב דרך   :מלכה ד”עו

 3 ,אחרי חות"דו שקיבלו חיטמן עוזי באזור תושבים הרבה. בוודאי, כן :אבישר. צ

 4 ,לך להגיד יכול אני  :זוהר. ע

 5 .החוקיות החניות את מהם גרעו בנין שמכולות אחרי :אבישר. צ

 6 ,לך אגיד אני. לך אגיד יאנ   :מלכה ד”עו

 7 ,יכול אני :זוהר. ע

 8 ₪.  500 בערב שישי יום :רחמימוב. מ

 9 .רגע סליחה   :מלכה ד”עו

 10 .כן :רחמימוב. מ

 11 הגיע ולכן חיטמן עוזי' ברח שגרים תושבים זה הפיקוח את שהזמין מי   :מלכה ד”עו

 12 , שישי ביום פיקוח מזמין לא אחד אף. הפיקוח

 13 ?רהשטמ או פיקוח :רוטמן. א

 14 . פיקוח :רחמימוב. מ

 15 . קהילתי שיטור   :מלכה ד”עו

 16 .פיקוח :רחמימוב. מ

 17 .משטרה של חות"דו :רוטמן. א

 18 . פיקוח :רחמימוב. מ

 19 והשכן הבית ליד לו חונה היה מישהו אם מאתנו ואחד אחד שכל בטוח אני   :מלכה ד”עו

 20 שאין יםמלינ אנחנו מה אז. בא היה הפיקוח, לפיקוח או למשטרה מצלצל היה

 21 ? סדר

 22 ,לענות רוצה אני אז :אבישר. צ

 23 , רגע, רגע, שאמר מי אז   :מלכה ד”עו

 24 ,אני בדקה. בדקה לו :אבישר. צ

 25 . רגע   :מלכה ד”עו
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 1 .בבקשה :אבישר. צ

 2, לה ואמרתי חות"דו קיבלו שלה שהאורחים מישהי במקרה אצלי הייתה   :פדידה. י

 3 ?תגיד מה אז, וחיקפ שהזמין זה הוא שלה שהשכן ידעתי גם במקרה

 4 . לך אענה אני :אבישר. צ

 5 ?חות"דו תתנו אל, תעשו אל   :פדידה. י

 6 .לך אענה אני, לא :אבישר. צ

 7 ?רוצה שהוא מה יעשה אחד כל או   :פדידה. י

 8 .לך אענה אני :אבישר. צ

 9 .בעיה אין ככה תגיד אם. בעיה אין   :פדידה. י

 10 .הבעיה מה בדיוק לך אענה אני, לא :אבישר. צ

 11 ?נו   :פדידה .י

 12 על בניה מכולות, מכולות שם ששם מי כנגד החוק את אוכפת לא כשהעיריה :אבישר. צ

 13 .חניות

 14 ?לך אמר מי   :פדידה. י

 15 ?אמר מי :זוהר. ע

 16 .צילומים יש? לעשות מה :אבישר. צ

 17 ,שלא אמר מי :זוהר. ע

 18 ? קיבלו אולי אבל   :פדידה. י

 19 ?גררו לא למה :אבישר. צ

 20 (ביחד מדברים)

 21 . לבדוק בלי משהו אומר אתה :זוהר .ע

 22 , לך אסביר אני :אבישר. צ

 23 .למה לך אגיד אני :פדידה. י

 24 .כן :אבישר. צ

 25 גרירה עם הזה העניין את אוכפת לא שהעירייה נכון, ח"דו מקבלים לפעמים :פדידה. י
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 1 ,הולך והוא קנס מקבל הוא, ח"דו יש. גם צריכה לא היא כי, ועם

 2 . יריב של לשאילתא נעבור וואב, חברים טוב :זוהר. ע

 3 , המשטרה את שהזמינה זאת, ציקי, במקרה :פדידה. י

 4 . ח"הדו את קיבלו והם חניה להם היה שלא שמה שגרים דיירים מכיר אני :אבישר. צ

 5 . תודה יוסי :זוהר. ע

 6 .שמה חות"דו קיבלו עשרות :אבישר. צ

 7 ?כמה דעיו אתה? שלה ליד חות"דו מקבלים כמה יודע אתה :פדידה. י

 8 .אחר סיפור זה :אבישר. צ

 9 של שאילתא. תודה פדידה יוסי המועצה חבר. תודה יוסי. תודה יוסי, יוסי :זוהר. ע

 10. התיאטרון היכל של תקדים חסר לקמפיין עדים אנו לאחרונה. ענבר יריב

 11 אתם למה הבנתי לא. ואחראי מבוקר להיות חייב אך חשוב ענין הוא פרסום

 12 להשיב אבקש התקציב והבנת עיון לצורך. דרבס אבל, לא שהוא חושבים

 13 שאילתא להלן, העיריות לפקודת בהתאם מועצה בישיבת לשאלות תשובות

 14 עומד ואני בכתב גם זה את לך וכתבנו, יריב, תחתונה בשורה, בעניין לרבות

 15 .זה מאחורי

 16 אם, הדברים על איתך לשבת אשמח ואני עירוני תאגיד אינו סים"המתנ רשת 

 17 בכל מבוקר לא או מבוקר הוא אם לך להציג, הפרסום תקציב את רוצה אתה

 18 .איתי לשבת מוזמן אתה עיניים בארבע רגע

 19 ? פה זה את להציג אפשר אי למה? עיניים בארבע למה :ענבר. י

 20 יובא ס"המתנ תקציב נושא שגם לגלות תתפלא עוד אתה אגב דרך, אגב דרך :זוהר. ע

 21 אחוז, פרסום כמה, הפרסום אנוש כולל, מצגת עם מסודרת בצורה לפה

 22 עדיין אתה אם. מסודרת בצורה יובא הכול, מנהלה הוצאות כמה, המנהלה

 23 . מוזמן אתה עיניים בארבע לשבת תרצה

 24 .אחת שאלה לשאול רק רוצה אני :ענבר. י

 25 .בבקשה :זוהר. ע
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 1 את רואה ואני אביב בתל מסתובב אני, אביב בתל עובד אני, מסתובב אני :ענבר. י

 2 לשים, הקאמרי ליד לשים כסף זורק התיאטרון שהיכל החוצות ילטש כמות

 3. במוצקין הצגה לראות בא לא יאביב תל, הכבוד כל עם, שלטים הבימה ליד

 4 כסף פה שזורקים חושב אני. חדרה זה איפה יודע לא אביבי תל. סוף, נקודה

 5 .כולנו של כסף, לפח

 6 ,יכול אתה אז :זוהר. ע

 7 .כולנו של כסף הרבה :ענבר. י

 8 לא שאתה מכיוון אבל, חושב שאתה מה מעניין זה, חושב שאתה להיות יכול :זוהר. ע

 9 לכל בסוף, לפרסום גדול מומחה לא אני שגם ומכיוון לפרסום גדול מומחה

 10 . בזה מתמחים שהם אנשים ברשת לוקחים אנחנו דבר

 11 .םסובפר מומחית צורי דפנה. בפרסום מומחית היא, צורי לדפנה פונה אתה :אבישר. צ

 12 שנכון, יוצג זה וגם לך להגיד יכול אני דבר של ובסופו. תוכנית מייצרים והם :זוהר. ע

 13 כמותב אחוז 45 כמעט של עליה יש שעברה שנה מול הזה בשלב להיום

 14 ,לתיאטרון הנרשמים

 15 ?אביב מתל. אביב מתל :אבישר. צ

 16 .אביב מתל :רחמימוב. מ

 17 . הפרסום בגלל. מאיפה יודע לא אני :זוהר. ע

 18 . מבורך זה כל קודם :ענבר .י

 19 , לפעמים אגב דרך :זוהר. ע

 20 ?לפעמים לבימה נוסע לא אתה, למה :דובר

 21 .לא :רחמימוב. מ

 22 ,דבר עוד להגיד יכול אני לפעמים אגב דרך :זוהר. ע

 23 ?לא מה :דובר

 24 . לא :רחמימוב. מ

 25 ? לבימה מפה נוסעים כמה יודעת את :דובר
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 1 ?נו :רחמימוב. מ

 2 , חברים :זוהר. ע

 3 . כן לבימה מפה :ענבר .י

 4 , חברים :זוהר. ע

 5 ?לפה יבואו לא מהבימה למה :דובר

 6 ,מבלבל אתה מה. המפה על מוצקין זה איפה יודע לא אביבי תל. לא אביב תל :ענבר. י

 7 לך אומר אני. איפה של לנושא נכנס לא באמת אני, אומר אני פעם עוד, יריב :זוהר. ע

 8, הפרסום של גם התחתונה השורה תא גם נציג אנחנו, התחתונה השורה מה

 9 התוצאות אם. התוצאות את תראה אתה. הרשת של בכלל, התוצאות של גם

 10 בכלל זה אם בין, דעתך את לשמוע אשמח אני להגיד מה לך יהיה כך אחר

 11 . ביחד זה אם ובין

 12 

 13 2018 לשנת 4 רבעון ח"דו אישור. 8

 14. 2018 לשנת 4 רבעון ח"דו אישור. 8 סעיף, הבא לסעיף עוברים אנחנו :זוהר. ע

 15 תרצה אם, זיצר ח"רו, זמן הרבה כבר פה נמצא, איתנו בשקט נמצא ח"רו

 16 צריך שלא מבין אני. הלאה נמשיך ואז נשמח אנחנו מילים כמה להגיד

 17 .להצביע

 18 ,31.12.18-ל הרבעוני ח"הדו. לכולם טוב ערב :זיצר ח”רו

 19 .בבקשה, אותך שומעים לא כי במיקרופון תהיה :דוברת

 20 של שוטף רכוש לנו מראה 31.12.18-ל הרבעוני ח"הדו. לכולם טוב ערב :זיצר ח”רו

 21 מתוקצבות קרנות מינימום 25,2-ו 104,4 היו ההשקעות₪,  מיליון 29,6

 22, 16,9 היה השנה מתחילת רגילה תקציבב הגרעון. בפסיב גם זה את שנראה

 23 ברהנצ הגרעון, קטן עודף עם הסתיימה 31.12.18-ב שהסתיימה התקופה

 24 סך, 1,7 רים"בתב סופיים גירעונות. 16,9 הוא התקופה לסוף הרגיל בתקציב

 25 התחייבויות לרשות אין הפסיב מבחינת. 177,8 באקטיב המאזן הכול
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 1 . בבנקים קצר לזמן להלוואות יתר משיכות במסגרת

 2 משכורות עד השנה בתחילת ששולם השכר בגין זה 8,7 שכר מוסדות 

 3 לכולם מזכיר אני. 41,4 שולמו שטרם תאווהוצ וזכאים ספקים. דצמבר

 4 וההתחייבות נרשמה ההוצאה ולכן מצטבר בסיס על נרשמות ההוצאות

 5 .במאזן נרשמה

 6 הן מתוקצבות הבלתי שהקרנות רואים אנחנו, פיתוחה לעבודות הקרן מבחינת 

 7 .באקטיב המקביל הסכום את וראינו 25,2 המתוקצבות הקרנות, 38-כ

 8, 96,2 הם הזמניים המימון עודפי רגיל הבלתי בתקציב, רים"התב מבחינת 

 9 לאחר בעמוד. 177,8 הוא הפסיב הכול בסך, 29,8 הם הזמניים הגירעונות

 10 שעומס מזכיר אני .המקבילים החשבונות במסגרת נוסף מידע לנו יש מכן

 11 אבל במאזן מההתחייבויות כחלק נרשמות אינן ארוך לזמן להלוואות המלוות

 12 פה יש. 37,979 מתוקצבות הבלתי והקרנות 75,7 מידע פה להם ניתן כן

 13 . השבחה היטלי קרן הוא הדומיננטי הסכום

 14 הרגיל בתקציב הביצוע את שמראה 2 טופס זה, 4 עמוד, הבא העמוד 

 15. האמצעי הטור שזה המצטבר בביצוע נסתכל אנחנו. סופה ועד השנה מתחילת

 16 הכנסותה הכול סך. 269,8 היו ההכנסות הכול שסך לראות יכולים אתם

 17 המקומית ברשות ההנחות ₪. מיליון 244-כ או 243.999 הם ההנחות לפני

 18 הן ההוצאות הכול שסך רואים אנחנו. כהוצאה וגם כהכנסה גם נרשמו

 19 ₪.  39,000 הוא והעודף 269,764

 20 רגיל הבלתי בתקציב אבל, פעילות אותה את רואים אנחנו הבא בעמוד 

 21 משרדי של ההתערבות לכוה שסך לראות אפשר ואז. תקופה לאותה

 22 הכול סך, סליחה. 74,713 אחרים תקבולים. 972 הייתה הממשלה

 23 עודף היה הזאת בתקופה. 111,024 התשלומים הכול סך. 74,713 התקבולים

 24 102,7 השנה לתחילת הולכים אנחנו אם, 36.3 של ותקבולים תשלומים

 25 או תחופ שזה 66,4-ל מגיעים אנחנו השנה במהלך שהיה מה את מפחיתים
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 1 .המאזן במסגרת שראיתם מה זה, יותר

 2 רגיל הבלתי בתקציב הפעילות את פרקים לפי פירוט משקף הבא העמוד 

 3 רק פה מתייחס הגביה מאזן, הגביה מאזן את לנו מראה מכן שלאחר והעמוד

 4 .תאגיד של פעילות במסגרת נמצאים המים כי ארנונה של לנושא

 5 השוטפת הגביה ובמסגרת₪  ןיומיל 4,5 הפיגורים במסגרת גבתה הרשות 

 6 מחיר. נטו השוטף מהחיוב אחוז 94 בשיעור גביה הייתה. 85,688 גבתה

 7 . ההנחות של הנושא את בחשבון שלקחנו לאחר זה נטו שוטף לחיוב

 8 מוצקין בקרית השנתית השומה. השנתית השומה את משקף הבא העמוד 

 9 היא שמעותהמ. 61,667 מגורים מבנה זה הדומיננטי הסכום כאשר 113,3

 10 או התעסוקה ושטחי למגורים חיוב היא הארנונה רוב מוצקין שבעיריית

 11 .גבוה לא סכום יחסית הוא מגורים שאינם השטחים

 12 יכולים אנחנו. ומשרות שכר במסגרת שקרה מה את לנו משקף הבא העמוד 

 13 17,1 יש 83,3-ה בתוך כאשר 83,3 של בשכר שהיינו בפועל בביצוע לראות

 14 שהם עובדים מעט לא שיש לכולם מזכיר אני. גמלה םלותש₪  מיליון

 15 של נתון יש שבהם אחרים לתאגידים ובניגוד תקציבית גמלה במסגרת

 16? מה אלא. המקומית ברשות ניתן לא זה  מעביד-עובד יחסי לסיום התחייבות

 17 ההוצאה במסגרת הביטוי את מקבלת והגמלה בפועל תשלום יש כאשר

 18 השכר בעלי את מתאר הבא העמוד. ופהתק באותה ששולם מה לפי השוטפת

 19 .לענות אשמח אני, שאלות לאנשים יש אם. הגבוה

 20 קובץ לקבל מזמן ביקשנו אנחנו אבל, אליך היא השאלה אם יודע לא אני :אבישר. צ

 21 חושב אני, אנחנו אז בתקציב ענייני דיון לקיים רוצים אנחנו אם כי, אקסל

 22 חושב אני אז. אקסל קובץ יםיכצר אנחנו, ענבר יריב, זה את ביקש שיריב

 23 לקיים שלנו הדרך אבל, העיר להנהלת נוגע או אליך נוגע זה אם יודע שלא

 24 שגם דפים באמצעות ולא פתוח אקסל קובץ באמצעות היא נאותה ביקורת

 25 .הזאת הסוגיה על להשיב יכול מי השאלה אז. עצים מבזבזים
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 1 ואני, אקסל קובץ כי למה לך ידאג אני. תשובה לי אין אבל מעניינת סוגיה זו :זוהר. ע

 2 עם נדבר אנחנו, המשפטי היועץ עם נדבר אנחנו, מהמותן זה את שולף

 3 ,הגזברית

 4 פורמט לא הוא הרבעוניים חות"הדו הגשת של הפורמט לציין רוצה רק אני :זיצר ח”רו

 5, הפנים משרד הרגולטור י"ע שנקבע פורמט זה, המקומית הרשות שקובעת

 6 רבעוניים חות"דו שלושה בשנה פעמים שלוש תשושמגי לחברות בניגוד

 7 שהוא בפורמט רבעוניים חות"דו 4 מגישים המקומית ברשות, שנתי ח"ודו

 8 . המקומית הרשות בשליטת לא

 9 ח"הדו. הלאה ממשיכים שאיתו הפורמט זה, הפנים משרד שקבע הפורמט זה 

 10 עקבש פורמט באיזשהו גם ח"דו הוא, הפנים משרד נציגי י"ע מבוקר השנתי

 11, בנפרד המועצה לישיבת שיובא ח"דו הוא. מפורט יותר ח"דו הוא, הרגולטור

 12 , המקומית הרשות י"ע לא נעשה לא הוא אבל

 13 שיש יודע רק אני. אלקטרוני גיליון איזה לי אכפת לא. לי ברור, לא, לא :אבישר. צ

 14 שמאפשר אלקטרוני גיליון שלהם המועצה לחברי מגישות שכן רשויות

 15 ,כלפיך זה אם יודע לא אני ולכן. לעומק ולמידה פיקוח, השוואה באמת

 16 ,מה על מסתמך אני. האחרות הרשויות את מכירים לא אנחנו, פעם עוד אנחנו :זוהר. ע

 17 .זה את מכינים כשאתם, הבסיס? באקסל נעשית זה של ההכנה :ענבר. י

 18 ,לה יש המקומית הרשות כל קודם, ההכנה. לא :זיצר ח”רו

 19 . הבנתי לא? לאקסל אותם ולהכניס הנתונים את לקחת עיההב מה אבל :זוהר. ע

 20 .נתונים מלא זה :אבישר. צ

 21 .פשוטה עבודה זה :זוהר. ע

 22 יכול ואני מורכבים דברים עושים אנחנו. פשוטה עבודה לא ממש זה, לא :אבישר. צ

 23 .זמן הרבה זה. ממורכב מורכב יותר שזה לך להגיד

 24 . נמשיך בואו יאללה. העניין את נבדוק נונחא אבל, כרגע יש מה זה. בסדר :זוהר. ע

 25 ?הצבעה אין :רחמימוב. מ
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 1 . הצבעה אין :זוהר. ע

 2 

 3  לביוב ערים באיגוד העירייה כנציג, העיר מהנדס, טובי רוני מר מינוי אישור. 9

 4 בחיפה ומים

 5 באיגוד העירייה כנציג, העיר מהנדס, טובי רוני מר מינוי אישור 9 סעיף :זוהר. ע

 6 ? בעד מי. בחיפה מיםו לביוב ערים

 7 .לכולם טוב ערב להגיד רוצה רק אני :זיצר ח”רו

 8 אישור. טוב. ענייני מאוד מאוד היית כרגיל אתה. לך תודה. זיצר, טוב ערב :זוהר. ע

 9 ומים לביוב ערים באיגוד העירייה כנציג, העיר מהנדס, טובי רוני מר מינוי

 10 ?בעד מי. בחיפה

 11 .שאלה לי יש :רחמימוב. מ

 12 ?ציבור נבחר להיות אמור לא זה :רישאב. צ

 13 .מקצועי זה לדעתי, של הנציג זה, לא :זוהר. ע

 14 ? הוא שזה קובע מי, לא :רחמימוב. מ

 15 .עירייה עובד נציג זה. ציבור נציגי לא זה, עירייה עובד זה לדעתי :זוהר. ע

 16 ? לומר יודע אתה, בנצי :אבישר. צ

 17 .ורציב נציג או עירייה עובד או יש   :מלכה ד”עו

 18 .ציבור נציג גם להיות יכול הוא אז :אבישר. צ

 19 .מועצה חבר. ציבור נציג לא, לא   :מלכה ד”עו

 20  .מועצה חבר :אבישר. צ

 21 .עירייה עובד להיות יכול זה אבל :זוהר. ע

 22 .ציבור נציג זה, בסדר :אבישר. צ

 23 טובי נירו. ראשונה פעם לא זה. עירייה עובד היה השנים כל. עירייה עובד או   :מלכה ד”עו

 24 .מקצועי עניין זה כי ערים באיגוד העירייה נציג שהוא שנים כבר

 25 שלא מישהו ולא מקצוע איש שזה נכון שזה לי נראה שבגדול להגיד חייב אני :זוהר. ע
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 1 ? בעד מי. טובי רוני יהיה שזה שכדאי חושב אני לכן, מבין

 2 . שם להבין מה אין, שמה הנציג הייתי לפניו אני :דובר

 3 . במערכת הצבעה, קדימה :ןגנו. א

 4 (ביחד מדברים)

 5 

 6 

 7  לתכנון המחוזית בוועדה הרשות כנציג, העיר מהנדס, טובי רוני מר מינוי אישור. 10

 8 חיפה מחוז ובניה

 9 המחוזית בוועדה הרשות כנציג, העיר מהנדס, טובי רוני מר מינוי אישור :זוהר. ע

 10 ?בעד מי. חיפה מחוז ובניה לתכנון

 11  .להצביע :גנון. א

 12 

 13 . ספר בבתי למזגנים סורגים להתקנת שקל 250,000 סך על ר"תב פתיחת אישור. 11

 14 . הרשות קרנות: המימון מקורות

 15 להתקנת שקל 250,000 סך על ר"תב פתיחת אישור, חברים, 11 סעיף :זוהר. ע

 16 ?בעד מי. הרשות קרנות: המימון מקורות. ספר בבתי למזגנים סורגים

 17  . שנייה רק, רגע :גנון. א

 18 

 19 בגין ס"בבי כיתות 6 תוספת 1164' מס ר"תב מימון מקורות ושינוי הגדלה אישור. 12

 20 1164' מס ר"תב מימון מקורות ושינוי הגדלה אישור, חברים, 12 סעיף :זוהר. ע

 21 ,לסך מיליון 5 מסך בגין ס"בבי כיתות 6 תוספת

 22 ,ורהבצ או חדש בבניין? כיתות 6 מוסיפים איך. שאלה לי יש, רגע :רחמימוב. מ

 23 . יבילות בכיתות, במתקנים זה, לא :זוהר. ע

 24 .אוקי :רחמימוב. מ

 25 ,מוכנה בניה זה, יביל לא :גסר. י
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 1 . מוכנה, יבילה :זוהר. ע

 2 . קיים כבר זה :גסר. י

 3. ר"התב של ההגדלה רק זה. קיים כבר זה אבל. מוכנה התכוונתי אני, מוכנה :זוהר. ע

 4 ? בעד מי

 5 .הצבעה :גנון. א

 6 

 7 ₪  950,000 מסך פארק-החי במתחם פיתוח עבודות 1200' מס ר"תב דלתהג אישור. 13

 8 ₪.  64,000 הגדלה סך₪.  1,014,000 לסך

 9 פארק החי במתחם פיתוח עבודות 1200' מס ר"תב הגדלת אישור 13 סעיף :זוהר. ע

 10 מי. שקלים 64,000 הגדלה סך. ח"ש 1,014,000-ל ח"ש 950,000 מסך

 11 ?בעד

 12 ?הז מה? זה מה :אבישר. צ

 13 ,רציתם שאתם דיון גם היה גם זוכר אתה אם, בו היה, בו שיש ר"תב זה :זוהר. ע

 14 ?ירפות'הג זה :אבישר. צ

 15 את מגדילים אז, כמה עוד והיו שבילים פיתוח והיה ירפה'ג היה אז. נכון :זוהר. ע

 16 ?הצהוב זה מה .יפה? בעד מי, חברים בקיצור, טוב. שק אלף 64-ב ר"התב

 17 . נמנעו הם :גנון. א

 18 .נמנענו :אבישר. צ

 19 

 20 פרוטוקולים אישור. 14

 21 ?בעד מי. פרוטוקולים אישור 14 סעיף :זוהר. ע

 22 .שנייה רק :אבישר. צ

 23 ?מה :זוהר. ע

 24 , לגבי אז. בפרוטוקולים נאותה כתיבה שאין אמרת אפרופו :אבישר. צ

 25 .נאותה כתיבה שיש אמרתי אני, כתיבה שאין אמרתי לא אני :זוהר. ע
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 1 זה על מצביעים אתם זוטא מכרז פרוטוקול לגבי. שאין אומרים נואנח אז :אבישר. צ

 2 ? בנפרד או ביחד

 3 ? בנצי :זוהר. ע

 4 ?זה מה   :מלכה ד”עו

 5 . 14 סעיף :אבישר. צ

 6 . 14 סעיף :זוהר. ע

 7 ,לפרוטוקול הערות לך יש אם. יכול הוא   :מלכה ד”עו

 8 צי ביטוח של ושאלנ מתייחס זוטא מכרז הפרוטוקול כל קודם. הערות לי יש :אבישר. צ

 9 ? הרכב

 10 ?הפרוטוקול איפה :זוהר. ע

 11 .כן, להיות יכול   :מלכה ד”עו

 12 לא שכרגע חברנו, איתי של ההתייחסות את גרעו הזה שבפרוטוקול רק. יפה :אבישר. צ

 13 .פה נמצא

 14 ?35.18-ה זה? זה מה :זוהר. ע

 15 ?נכון, לי נראה. כן :אבישר. צ

 16 .כן :רחמימוב. מ

 17 .רכב הצי זה :אבישר. צ

 18 ?גרעו מה   :מלכה ד”עו

 19 ?איתי אמר מה :גסר. י

 20 שתרם מישהו זה הזה במכרז שזכה שמי לפרוטוקול לציין צריך? גרעו מה :אבישר. צ

 21 . בבחירות צורי חיים של לסיעה כספית תרומה

 22 .לי תרם ולא :דובר

 23 .תרם לא הוא ולך. תרם לא הוא ולך :אבישר. צ

 24 , מכרזים בישיבת ישבתי אני :ענבר. י

 25 ?זה מי :ברדו
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 1 .זה מי יודע אתה :אבישר. צ

 2 . הושמע וזה נאמר זה :ענבר. י

 3 . נרשם לא שזה אומר הוא :דוברת

 4 .בבקשה מנשה :זוהר. ע

 5 .היה הוא. במכרז איתנו היה הוא :רחמימוב. מ

 6 . הועדה ר"יו אני? הייתי זה מה :צורף. מ

 7 . היינו. היית, נכון :רחמימוב. מ

 8 .היית ?נכון לא שהומ אמרה היא אז, היית :ענבר. י

 9 .היינו. תסביר יאללה, נו :רחמימוב. מ

 10 ,לכם לומר רוצה ואני :צורף. מ

 11 .הייתי אני גם :רחמימוב. מ

 12 . הנושא את לרשום ביקשתי שאני :צורף. מ

 13 ?למה :אבישר. צ

 14 .ככה :צורף. מ

 15 ?למה :רחמימוב. מ

 16 ?למה :אבישר. צ

 17 והיועץ יועץ י"ע נבדקה הוההצע הצעה שהגיש אדם לבן קשר שום אין :צורף. מ

 18 הוא אם לרשום צריך ולא. היועץ החלטת את וקיבלנו זכה שהוא החליט

 19 מחט בין קשר שום אין, בכלל אומרים שאתם מה נכון לא זה. וכמה ולמה

 20 . הביטוי על סליחה. לתחת

 21 יכול לא שאתה חושב באמת אני אבל, אותך מכבד מאוד אני, מנשה תראה :אבישר. צ 

 22 ?אוקי, פה נמצא לא כרגע שבמקרה, דהוע לחבר להגיד

 23 . פה גם לו אומר הייתי היה הוא ואם :צורף. מ

 24 .בסדר :אבישר. צ

 25 ?הבעיה מה. לו להגיד להתקשר גם יכול ואני :צורף. מ



56 

, איגמי חברת                                                                                  מוצקין קריית עיריית

04-8666313 

 6                                                                                 05/19      המניין מן מועצה ישיבת

 2019 במרץ

   

 1 .טוב אותו מכיר גם אתה, ברור :אבישר. צ

 2 .מאוד טוב :צורף. מ

 3 בסמכותך לא זה, וללפרוטוק הערה להעיר רוצה הוא, לכתוב רוצה כשהוא :אבישר. צ

 4 . מהפרוטוקול שלו ההערה את לגרוע

 5 ? נכון זה, בנצי, רגע :רחמימוב. מ

 6 .המשפטי היועץ יחליט זה :צורף. מ

 7 ?נכון זה, בנצי :רחמימוב. מ

 8 ?מה   :מלכה ד”עו

 9 ? מהפרוטוקול ועדה חבר של הערה לגרוע יכול הוא, מה :אבישר. צ

 10 .לא   :מלכה ד”עו

 11 .לו אסור? תמראו זאת מה :רחמימוב. מ

 12 . יכול לא הוא :אבישר. צ

 13 ,דבר שום לה אין כי הזאת ההערה את לקבל הייתי מוכן לא אני, סליחה :צורף. מ

 14 ?החליט מי :רחמימוב. מ

 15 ? החליט מי זה מה :צורף. מ

 16 צורי לחיים שתרם שתורם שהעובדה? אוקי, המהותי הפן את שנייה עזוב :אבישר. צ

 17 ,במכרז זוכה בבחירות

 18 ?החליט מי :ובימרחמ. מ

 19 של לפרוטוקול חשובה הערה גרעת שאתה זה על מדבר אני. הסיבה ותהא :אבישר. צ

 20 ,ועדה חבר

 21 ,ההערה :צורף. מ

 22 . לך שאסור לך אומר המשפטי והיועץ :אבישר. צ

 23 . חשובה הייתה לא ההערה לדעתי :צורף. מ

 24 .אותה גרעתם הנה אבל :אבישר. צ

 25 ?מה :רחמימוב. מ
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 1 . זה את להוסיף צריך אבל, לא זה אבל :ענבר. י

 2 .נגד זה על להצביע אפשר אבל :דוברת

 3 . נמחק וזה נרשם זה, נאמר זה :ענבר. י

 4 .אמר שהוא מה את למחוק אפשר אי :רחמימוב. מ

 5 את מכניס לא אני, ממך מבקש אני וחלק חד לו ואמרתי מאיתי ביקשתי אני :צורף. מ

 6 ,זה

 7 ?אמר הוא ומה :ענבר. י

 8 ?למה :רחמימוב. מ

 9 ?אמר הוא מה :ענבר. י

 10 . הסיפור ונגמר מתנגד אני. שלו על עמד הוא :צורף. מ

 11 . בכלל קרה לא כאילו זה, פה מופיע לא זה אבל :רחמימוב. מ

 12 ההוא לפרוטוקול היום של הפרוטוקול את נצרף בואו, יש עכשיו מציע אני :זוהר. ע

 13 . זהו. בפרוטוקול עלה זה, כבר נדון זה הרי. הדיון ונגמר

 14 ,שיצוין רוצה אני :אבישר .צ

 15 , צוין זה אז :זוהר. ע

 16 .אוקי :אבישר. צ

 17 . דקות לחמש קרוב כבר זה על מדברים אנחנו :זוהר. ע

 18 .מצוינים דווקא לאו אבל שנאמרים דברים שיש יודע כבר אני כי, לא :אבישר. צ

 19 .זה את תציין אז :רחמימוב. מ

 20 .תצביעו? 14 ףסעי בעד מי? הערה עוד יש, חברים טוב :זוהר. ע

 21 ?היה מה שזה :רחמימוב. מ

 22 ?הצבעה באותה כספים את גם כולל זה :אבישר. צ

 23 .  כן :זוהר. ע

 24 

 25 
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 1 רים"תב אישור. 15

 2 . השנייה להזמנה עוברים אנחנו :זוהר. ע

 3 ?שנייה הזמנה איזה :אבישר. צ

 4 ?שנייה הזמנה זה מה :רחמימוב. מ

 5 .התוספות :זוהר. ע

 6 . רוקבב שהעלינו התוספת :גנון. א

 7' מס ר"תב שם שינוי אישור. רים"בתב נתחיל אז. היום לסדר תוספת יש :זוהר. ע

 8 .הותיקה בשכונה קהילתי למועדון' מ 250 תכליתי רב ס"מתנ בניית 1208

 9 . במשפט אפשר אם אבל תסביר רק :אבישר. צ

 10 הופיע זה ואצלם השיכון ממשרד ישנה הרשאה לנו הייתה. אסביר אני :גסר. י

 11 לבניית בהרשאה, בכסף להשתמש כשבאנו כך אחר. תכליתי בר ס"כמתנ

 12 אז, לנוער כזה יפה מקלט מהש בנינו ס"המתנ ליד שמכיר מי, ל"בקק המבנה

 13 . היום שנהוג לשם ר"התב את שנשנה ביקשו הם

 14 .יופי איזה תראה יפה מסביר כשאתה. יפה איזה :אבישר. צ

 15 . אידיליה זה :זוהר. ע

 16 . יפה ממש זה :אבישר. צ

 17 ? בעד מי. לאידיליה הזמן זה? בעד מי :זוהר. ע

 18 (ביחד מדברים)

 19 מקורות. מיליון 1,4 בסך 2019 חינוך מוסדות שיפוצים ר"תב פתיחת אישור :זוהר. ע

 20 ? בעד מי. מיליון 1,4 הכול סך. 600 פיס, 800 רשות קרנות: מימון

 21 ?להסביר יכול אתה במשפט :אבישר. צ

 22 .כן :גסר. י

 23 .בבקשה :זוהר. ע

 24 כולל והוא למעשה שלו השם שזה הזה ר"התב את פותחים אנחנו שנה כל :סרג .י

 25 ,של נושא בתוכו
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 1 .שיפוצים :רחמימוב. מ

 2 ,בטיחות הבדיקות כל, אש כיבוי, וגנים ספר בבתי בטיחות :גסר. י

 3 .הספר בית הכנת, לימודים שנת פתיחת :זוהר. ע

 4 .בכך ךרושכ מה כל, איטומים, שיפוצים, צביעה. שיפוצים :גסר. י

 5 ? בעד מי :זוהר. ע

 6 .תצביעו :גנון. א

 7 5,000,000 מסך ישן מול חדש 1241' מס ר"תב הקטנת אישור 3 סעיף :זוהר. ע

 8 , 2,000,000 לסך

 9 ?קרה מה :רחמימוב. מ

 10 עברה ההפחתה. השיכון משרד :מימון מקורות. 3,000,000 הקטנה הכול סך :זוהר. ע

 11 '.ב-ו' א בשל אחדות ספר בית בינוי 1187' מס ר"לתב

 12 . אוקי :רחמימוב. מ

 13 .אוקי? בעד מי. לא? הסבר צריך מישהו :זוהר. ע

 ₪14.  65,000 בסך 2019 בדרכים לבטיחות פעולות ר"תב פתיחת אישור 

 15 קרן. שקל 52,000 בדרכים לבטיחות הלאומית הרשות: מימון מקורות

 16 ? בעד מי. שקל 65,000 הכול סך. שקל 13,000  והשבחה פיתוח

 17 

 18 היום סדרל תוספות

 19 ר"תב שם ושינוי ר"תב הבדלת אישור. היום לסדר בתוספות ממשיכים אנחנו :זוהר. ע

 20 שלב בלי, אחדות ספר בית לבינוי' ב-ו' א שלב אחדות ספר בית מבינוי 1187

 21. 6,923,764 הגדלה הכול סך, מיליון 20,764-ל מיליון 13,5 מסך' ב-ו' א

 22 של היא הגדלה. הרשות קרנות, השיכון משרד, הפיס מפעל: המימון מקורות

 23 ? בעד מי. הפיס מפעל

 24 .הצבענו :רחמימוב. מ

 25 סגולה אולפנה מתכנון 1180 ר"תב שם ושינוי ר"תב הגדלת אישור. תודה :זוהר. ע
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 1 הגדלה הכול סך. מיליון 9 לסך 207,109 מסך סגולה אולפנה ובינוי לתכנון

 2 ,נותן הפיס מפעל. 8,803,199

 3 .רביתס  ?זה מה :רחמימוב. מ

 4 .בבקשה הסבר להם תן, יריב :זוהר. ע

 5 אופלנה להרחבת תקציב נתן פרוגראמה י"עפ החינוך משרד. אסביר אני :גסר. י

 6 . סגולה

 7 . הזמן הגיע, יופי :רחמימוב. מ

 8 וממשרד מהפיס שהן הרשאות יש. מהפיס יוצא החינוך משרד של התקציב :גסר. י

 9 תכנון על 207 של אהרשה הייתה כן ולפני, ההרשאה הגיעה אז. החינוך

 10 . מיליון 9-ה של מההרשאה מקוזזת שהיא

 11 .אוקי :רחמימוב. מ

 12 ,מגדילים ואנחנו ביניהם איחדנו, מגדילים אנחנו לכן :גסר. י

 13 .יופי. בסדר :רחמימוב. מ

 14 .מיליון 8,8-ב :גסר. י

 15 .רבה תודה. לכם מודה אני, חברים :זוהר. ע

 16 

 17 הישיבה סוף

 18 


