
1 
 

 04-8666313חברת איגמי,                                                                                  עיריית קריית מוצקין

 2018 במאי 9                          ישיבת מועצה מן המנין                                                                   

 

 1 

 2  9/5/2018אריך ת                                                                                                           

 3 

 4                        עיריית ק. מוצקין ה מן המניןישיבת מועצ

 5 

 6 

 7 ראש העיר קרית מוצקין -  חיים צורי   משתתפים:

 8 "מ ראש העירסגן ומ -  מנשה צורף   

 9 חבר המועצה -  בומה ברח"ד   

 10 חבר המועצה  -  יוסי מרקוביץ 

 11 חברת מועצה -  אתי אשור 

 12 חבר מועצה -  שמעון ביטון 

 13 חברת המועצה -  עדי גרוטס   

 14 חבר המועצה -  נחום מזוז 

 15 חבר מועצה -  יוסי פדידה 

 16 

 17 חבר מעצה -  מאיר דהן  חסרים:

 18 חבר המועצה -  יהושע כהן 

 19 חבר המועצה -  אל ויצמןמיכ 

 20 חבר המועצה -  עומר זוהר   

 21 חבר מועצה -  שמעון ממן  

 22 חבר מועצה -  אבי רוטמן  

 23 

 24 מנכ"ל העירייה -  יריב גסר משתתפים נוספים:

 25 מ"מ גזבר העירייה -  נילי רואש  

 26 מבקר העירייה -  לירן מזמר  

 27 יועמ"ש -  בן ציון מלכה  

 28 המועצה מרכזת ישיבות -  אורלי גנון  

  29 

 30 על סדר היום:

 31 קריאת פרק בתנ"ך. .1

 32 .10.4.18יום מ 07/18פרוטוקול מועצה מס'  אישור .2

 33 , צירוף חלקה6.12.2017מיום  207החלטה מס'  14/17אישור תיקון פרוטוקול מס'  .3

  08/18 פרוטוקול ישיבת מועצה מן  המנין

 , כ"ד באייר תשע"ח2018במאי  9ביום  ד', 
 
 



2 
 04-8666313חברת איגמי,                                                                                   עיריית קריית מוצקין

 2018במאי  9                               ישיבת מועצה מן המניין                                                                  

   

 1 , להקמת פרויקט פינוי בינוי. 3, שביל הגפן 10447גוש  21 

 2 בע"מ, שיפוץ מבני ציבור 2011חב' פמאן  – 6/17אישור הגדלת חוזה עבור מכרז  .4

 3 לסך₪  1,165,894)מסך  50%ותיקון עמודים במבנים מסוכנים בסך  

 1,748,841  .)₪ 4 

 5  10.4.2018מיום  07/18מפרוטוקול מועצה מס'  12אישור ביטול החלטה מס'  .5

 6 , וביטול העברה לגרעון2017שיפוצים באשכול פיס בשנת  1078סגירת תב"ר מס'  

 7 ₪. 57,260תב"רים בסך  

 8 אישור מתן הנחה למחזיקי תעודה תקפה של משרת מילואים פעיל, בשיעור של  .6

 9 מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על מחזיק הנכס ועפ"י אישור והנחיית  5% 

 10 משרד הפנים. 

 11 אישור פתיחת תב"ר התאמות והצטיידות גנ"י חדשים לשנת הלימודים תשע"ט .7

 12 ₪. 300,000נות הרשות מקורות מימון: קר 

 13 אישור פתיחת תב"ר התייעלות אנרגטית והחלפה לתאורת לד ברחובות: ההגנה, .8

 14 ספיר, כצנלסון, ורד, שביל מודיעין, שביל הגפן וסמטת תמרי.  

 15 ₪. 400,000מקורות מימון: משרד הפנים  

 16 אישור פתיחת תב"ר לרכישת רכבים תפעוליים לעירייה. .9

 17 ₪. 250,000הפנים  מקורות מימון: משרד 

 18 אישור פתיחת תב"ר התאמות נגישות מוסדות ציבור. .10

 19 ₪. 250,000מקורות מימון: משרד הפנים  

 20 אישור פתיחת תב"ר תכנון והקמת בתי מועצה. .11

 21 ₪. 480,000מקורות מימון: משרד הפנים  

 22 תקציב עמיגור לשיקום שכונת מרכז מוצקין 1219אישור שינוי שם תב"ר מס'  .12

 23 חב' עמיגור. השתתפות:₪.  108,000בסך  

 24 141, 128אישור ביטול חכירה הרשומה על שם עיריית קרית מוצקין על חלקות  .13

 25 לייעוד החלקות למגורים. 352-2096673במסגרת תוכנית  10423בגוש  

 26 מ"ר 24.60-אישור העברת זכויות החכירה בתחנת טרנספורמציה בשטח של כ .14

 27 .10423בגוש  140חלקה  408לפי תוכנית מס' ק/ 2שנבנה במגרש מ.צ.  
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 1 דיון בנושא מדיניות הקצאת שטחי פרסום בלוחות המודעות העירוניים ותליית .15

 2 מודעות בכלל בתקופת בחירות הקרובה. 

 3 אישור פרוטוקולים: .16

 4 .10.4.2018מיום  4/18ועדת כספים מס'  

 5 

 6 פ ר ו ט ו ק ו ל

 7 

 8 יאת פרק בתנ"ך.קר .1

 9 

 10 תוספת סעיפים לסדר היוםאישור ל

 11שני סעיפים שאנחנו רוצים להוסיף היום, זה פרוטוקול מישיבת ועדת השמות  י. גסר:

 12לרחובות, מהיום. רשימת השמות רחובות לשכונת משכנות אמנים, רחובות 

 13 חדשים שמה, שמות לרחובות החדשים שם. ורשימת השמות: גוטמן נחום. 

 14 זה בסוף. רגע, זה לא עכשיו,  ע:”ח. צורי, רה

 ₪15  6,000 סעיף נוסף קופה קטנה לדוברות העירייה, לגב' שני בן משה, על סך  י. גסר:

 16 זה במקום ממלא מקום דובר,לקידום בפייסבוק. 

 17 זה העברה מאחד לשני. דובר:

 18 אנחנו מעבירים את הקופה על שמה. י. גסר:

 19 מי בעד להעלות לסדר היום?  דובר:

 20הכניס את השם של ראש העיר ולא כלום, אז בשביל מה אבל רגע, אסור ל ע:”ח. צורי, רה

 21 אתה מקדם? מה אתה מקדם? מה אתה מקדם אם אני לא יכול להופיע שם?

 22לא, כי האתרים האלה הם אתרים עסקיים נקראים, ואתה חייב לעשות קידום  י. גסר:

 23 בפייסבוק, וככה זה עובד.

 24 מי בעד? מי בעד להוסיף לסדר היום? דובר:

 25 .כולם מי בעד? טוב, י. גסר:

 26 

 27 .10.4.18מיום  07/18אישור פרוטוקול מועצה מס'  .2
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 1 . מאושר.10.4.18מיום  07/18אישור פרוטוקול מועצה מס'  י. גסר:

 2 

 3 , צירוף חלקה6.12.2017מיום  207החלטה מס'  14/17אישור תיקון פרוטוקול מס'  .3

 4 , להקמת פרויקט פינוי בינוי. 3, שביל הגפן 10447גוש  21

 5 6.12.2017מיום  207, החלטה מס' 14/17אישור תיקון פרוטוקול מס'  גסר: י.

 6מי , להקמת פרויקט פינוי בינוי. 3שביל הגפן  10447גוש  21צירוף חלקה 

 7 בעד?

 8 זה הסיפור של גלבוע? דובר:

 9 בנצי יסביר. י. גסר:

 10 אני רוצה להסביר,  ע:”ח. צורי, רה

 11 רגע, רגע, דובר:

 12 אני רוצה להסביר, רגע אחד. ע:”ח. צורי, רה

 13 לפני זה, אנחנו לא הצבענו על זה נגד? דובר:

 14 לא, יש עוד בנין אבל. ע:”ח. צורי, רה

 15 לא, הצבעתם בעד.  י. גסר:

 16 אבל אני רוצה להגיד לכם, ע:”ח. צורי, רה

 17 תיקנו את ההחלטה, י. גסר:

 18ייתה אנחנו נמצאים עכשיו במצב של אישור תב"ע חדשה על כל העיר וה ע:”ח. צורי, רה

 19ישיבה בוועדה המחוזית והתשתיות לא עומדות בכל הביקוש של 

 20האנשים שרוצים פינוי בינוי, ולכן זה שמישהו רוצה פינוי בינוי זה עוד 

 21 לא אומר שום דבר. 

 22עשרות אנשים רוצים פינוי בינוי, אבל תהיה עוד ישיבה אחת בוועדה  

 23ינים כרגע החליטו אם אני לא טועה לפי מומחים ועניהמחוזית. 

 24וסיפורים שאפשר אולי לעשות פינוי בינוי בכל העיר, בדרך כלל זה העיר 

 25וכל יום צץ מישהו זהו. יחידות דיור.  2,000הותיקה, לעשות אולי של 

 26חדש שאני לא מכיר אותו ורוצה לעשות פינוי בינוי ופה ושם ופה ושם, 

 27ל כנראה שזה הפך להיות עסק טוב, למרות שאני לא יודע מה הסיבה, אב
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 1 ביוספטל כבר עשר שנים יש להם פינוי בינוי ולא התחילו אפילו לעשות. 

 2 אם לא יותר. י. גסר:

 3 אז תהיה הגבלה של פינוי בינוי בקרית מוצקין. ע:”ח. צורי, רה

 4אבל כשאנחנו מדברים על ההגבלה של פינוי בינוי זה בגלל תשתיות.  ד ב. מלכה:”עו

 5שאנשים  38ש לנו תמא/לעומת זה בצד השני, ופה נשאלת השאלה, י

 6 עושים זה על אותן תשתיות, זה כן מותר? 

 7זה גם בעייתי גם מבחינת חניות וגם מבחינה אחרת,  38בוא נגיד שתמא/ ע:”ח. צורי, רה

 8אבל זה לא כמויות אדירות כמו בפינוי בינוי. פינוי בינוי הם רוצים, הם 

 9 . זאת אומרת אתה מפרק דירה אחת, הם1על  6מבקשים בממוצע 

 10 יחידות. זה הפרש עצום.  6רוצים 

 11כשאני מדבר על תשתיות בדרך כלל זה גם על גני ילדים, בתי ספר, כל  

 12אלה. אני רוצה להגיד לכם שתמיד הייתה טענה שקרית מוצקין 

 13מזדקנת, אז אני רוצה להגיד לכם שלא רק שהיא לא מזדקנת, אנחנו כל 

 14 גני ילדים. 4, 3שנה פותחים איזה 

 15 האזור הזה מזדקן, אבל שמה כל הצעירים נכנסים. אולי א. אשור:

 16 לא, לא, לא. דובר:

 17 לא מזדקן, פה אני אומר.  ע:”ח. צורי, רה

 18 פה, הותיקה.  דובר:

 19 לא מזדקן בכלל.  ע:”ח. צורי, רה

 20 , זה לא נקודתי, 2,000חיים, כשאתה אומר  דובר:

 21 לא, בכל מקום.  ע:”ח. צורי, רה

 22 כן, בכל מקום. דובר:

 23 בסך הכול. ע:”רהח. צורי, 

 24 סך הכול. דובר:

 25 הקבלן לא מתחייב לחניה, נכון? 38בתמא/ א. אשור:

 26 חייב. דובר:

 27 מתחייב,  ע:”ח. צורי, רה
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 1 הוא לא יכול לעשות את זה. דובר:

 2לא, לא, הוא לא חייב. אם לדיירים הישנים בבניין הישן לא היה חניה,  ע:”ח. צורי, רה

 3 לחדשים.הוא לא חייב לתת להם. הוא נותן רק 

 4 אז אתה מבין מה הולך להיות ברחוב שלנו? א. אשור:

 5 זה החוק, זה לא המצאה שלנו. מה? ע:”ח. צורי, רה

 6 לא מספיק אין חניה גם היום, אתה מבין מה הולך להיות ברחוב שלנו?  א. אשור:

 7בתל אביב מי שקונה דירה ולא דואג זה לא רק ברחוב שלך. היום  ע:”ח. צורי, רה

 8 יה אחת או שתיים הוא עושה עוול לעצמו. שתהיה לו חנ

 9 וגם עכשיו לוקחים לו. דובר:

 10חיים, אני מתנגד לעניין הזה מסיבה אחת, אני לא יודע כלום פה. אישור  דובר:

 11 , 21צירוף חלקה מס'  207החלטה מס'  14/17תיקון פרוטוקול מס' 

 12 ה?החלקה הזו היו שלושה בניינים נדמה לי, נכון או מ ע:”ח. צורי, רה

 13שלושה בניינים היו, שלוש חלקות ואחרי שאושר במועצת העיר בדצמבר  ד ב. מלכה:”עו

 14 שאנחנו לא מחליטים על היטל השבחהבהגבלות כמו שאתה ציינת  2017

 15 וכל הדברים האלו, אישרנו את זה וזה התחיל לרוץ. 

 16לצורך הגשה למשרד השיכון ולכל כשהוא התחיל לעשות את התוכניות  

 17וביקש גם הוא להצטרף  3ה אליו גם הבניין של שביל הגפן המקומות, פנ

 18 לפינוי בינוי. 

 19זה ביחד באותו מתחם, ביקשו גם הם להיות בתוך התמונה של זה. לכן  

 20הוא מבקש לצרף אותם כי הוא חייב את האישור של המועצה כדי 

 21להגיש בכלל תוכניות, שאנחנו מסכימים שיהיה פינוי בינוי שם. כל 

 22 מה הדרישות, כל הדברים האלה זה הועדה. ה תנאים, התנאים, באיז

 23 לעירייה יש איזו הערכה מה יהיה,  דובר:

 24 העירייה בסך הכול, ע:”ח. צורי, רה

 25 כלום. דובר:

 26 זה משהו עקרוני מאוד. ע:”ח. צורי, רה

 27 עקרוני. זה לא שאנחנו מאשרים תוכניות.  ד ב. מלכה:”עו



7 
 04-8666313חברת איגמי,                                                                                   עיריית קריית מוצקין

 2018במאי  9                               ישיבת מועצה מן המניין                                                                  

   

 1ת והיטלי השבחה, נדבר כשיגיע. עכשיו זה עוד לא נכנסו ועדה מחוזי ע:”ח. צורי, רה

 2 בסך הכול עקרוני. 

 3 שאנחנו לא עוצרים אותם. ד ב. מלכה:”עו

 4אני אשאל אותך, בן ציון, אני לא יודע, אני אפילו גם שאלתי את עצמי  ע:”ח. צורי, רה

 5 למה אני צריך לבוא למועצת העיר?

 6 יקט, כי משרד השיכון כדי לאשר אותו במסגרת פרו ד ב. מלכה:”עו

 7כן, אבל משרד השיכון בזמנו כמו שביוספטל הם רצו שמועצת העיר  ע:”ח. צורי, רה

 8 שהם לא ישלמו,תאשר 

 9 היטל השבחה. ד ב. מלכה:”עו

 10 ופה אנחנו לא מדברים על היטלי השבחה.  ע:”ח. צורי, רה

 11לא, אבל במשרד השיכון יש שני מסלולים. יש מסלול שהם עושים הם  ד ב. מלכה:”עו

 12נם את התב"ע, הם מממנים את זה, מה שעשה אורי הורוביץ, על חשבו

 13ואחרי שהוא עשה את התב"ע כולה שזה עלה כמעט עשה את כל התב"ע 

 14הוא נתן את זה ואמר להם עכשיו מי שרוצה, יזם שיבוא  אלף שקל, 700

 15 ויחתים ייקח ויעשה את זה.

 16ממן זה לא הולך ככה, זה הולך באופן פרטי. זאת אומרת גלבוע אמור ל 

 17את שינוי התב"ע, אבל כדי לקבל את הפטורים במס גם במס שבח, גם 

 18 24מס רכישה וגם הכרה כפרויקט פינוי בינוי הוא צריך להביא מינימום 

 19יחידות ואת האישור העקרוני של העיר שהם מוכנים בכלל לפינוי בינוי. 

 20 זהו, זה לא שהם נותנים זה. גם היטל השבחה,

 21 זה לא משהו שהוא,קרוני פה. זה הכול ע ע:”ח. צורי, רה

 22אם ראית יצא השבוע חוזר, אורי העביר לנו עכשיו חוזר של משרד  ד ב. מלכה:”עו

 23הפנים לגבי היטל השבחה שזה לא, אין כזה דבר לוותר ככה, צריך חוות 

 24למה ואיך כדי לבדוק שאכן בכלל צריך  דעת שמאית ויועץ משפטי וזה,

 25 לתת או לא צריך לתת בכלל פטור. 

 26  למה לתת בכלל? האינטרס שלנו,  אשור: א.

 27 . 50%שמעתי דרך אגב שלא חייבים או הכול או בכלל, אפשר גם  ע:”ח. צורי, רה
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 1  אפשר הכול. ד ב. מלכה:”עו

 2 .אבל זה לא לדיון עכשיו ע:”ח. צורי, רה

 3 זה לא לדיון. ד ב. מלכה:”עו

 4 הדיון הוא עקרוני כללי כזה. אז יאללה תמשיך. ע:”ח. צורי, רה

 5 טוב, מי בעד? י. גסר:

 6 מי בעד?  ע:”ח. צורי, רה

 7מה זה עכשיו, לא הבנתי עכשיו. אז מה, כל אחד שירצה לבנות יביא את  דובר:

 8 זה למועצה?

 9 לא לבנות. ד ב. מלכה:”עו

 10 כל מי שיש תוכנית, דובר:

 11 פינוי בינוי. י. גסר:

 12 מי שרוצה להתחיל, ד ב. מלכה:”עו

 13 פינוי בינוי.  י. גסר:

 14 לבוע, הג דובר:

 15 לפינוי בינוי, מי שרוצה להתחיל יוזמה ד ב. מלכה:”עו

 16 צריך לקבל אישור של המועצה. י. גסר:

 17 במתחמים מסוימים, ד ב. מלכה:”עו

 18 אם זה יגיע. זה יגיע אליך לוועדה.  ע:”ח. צורי, רה

 19 לוועדה.  דובר:

 20 כן.  ע:”ח. צורי, רה

 21 אז למה צריך לעבור דרך המועצה? דובר:

 22 עשר שנים. אז כרגע הוא הסביר. בעוד  י. גסר:

 23 והוא אומר, זה גם אני שאלתי ע:”ח. צורי, רה

 24 למה. כרגע הוא הסביר י. גסר:

 25 הוא הסביר למה. הוא אומר שמשרד השיכון, ע:”ח. צורי, רה

 26 דורש את זה. י. גסר:

 27 דורש שיהיה אישור עקרוני ממועצת העיר. ע:”ח. צורי, רה
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 1שזה מגיע ין לי התנגדות. זה לא אומר עקרוני, כולה אתה אומר א י. גסר:

 2 לוועדה ואין חניה אתה אומר אני מתנגד.

 3 כולם בעד חוץ,מי בעד?  ע:”ח. צורי, רה

 4 אני גם נגד.  א. אשור:

 5 טוב, הלאה. ע:”ח. צורי, רה

 6 

 7 בע"מ, שיפוץ מבני ציבור 2011חב' פמאן  – 6/17אישור הגדלת חוזה עבור מכרז  .4

 8 ₪(.  1,748,841לסך ₪  1,165,894)מסך  50%כנים בסך ותיקון עמודים במבנים מסו

 9בע"מ שיפוץ מבני  2011חב' פמאן  6/17אישור הגדלת חוזה עבור מכרז  י. גסר:

 10 . מי בעד?50%ציבור ותיקון עמודים במבנים מסוכנים בסך 

 11 הסבר, הסבר מה זה. א. אשור:

 12ציבור בשיפוץ מבנה הסבר. החברה הזאת היא זכתה אצלנו במכרז  י. גסר:

 13ותיקון עמודים, כמו שהסברנו פעם שעברה אם את זוכרת, כשיש משהו 

 14מסוכן במבנה צריך לחזק אותו או שצריך לעשות תיקוני טיח או 

 15מדרגות שעומדות ליפול. אז הוא מבצע את העבודה. אם זה תושבים 

 16ם חזרה דרך הארנונה. כמובן שהם מקבלים אנחנו מחייבים אות

 17ם, לא ביצעו אנחנו מבצעים ומחייבים בהתחלה התראה לבצע בעצמ

 18אותם. מבנים של הרשות הוא מחזק עבורנו. אז יש פה הגדלה של החוזה 

 19 שלו.

 20 על איזה מבנים זה? א. אשור:

 21 מבנים ציבוריים.  י. גסר:

 22 זה ציבוריים. א. אשור:

 23 כן. בתי ספר,  י. גסר:

 24 ב הוא יעשה. אבל זה לא בהכרח שזה מה שהוא יעשה. יש לו תקצי ע:”ח. צורי, רה

 25 .50%אתה מבקש  א. אשור:

 26 כן. אני מסביר זה תיקון עמודים במבנים מסוכנים. י. גסר:

 27 ? כל כך הרבה? כאילו זה לא הספיק ועכשיו צריך להוסיף,50למה  א. אשור:
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 1 גם בנין של תושבים. יכול להיותלא רק שלנו, זה  י. גסר:

 2, אנחנו שולחים ית מתפרקיםבא בן אדם אומר העמודים אצלנו בב ע:”ח. צורי, רה

 3מהנדס. אם המהנדס אומר שצריכים לחזק את העמודים אז אנחנו 

 4יום אם לא תסדרו  20, תוך 14שולחים להם מכתב, אומרים להם תוך 

 5 את זה, אנחנו מסדרים ומחייבים אותם בארנונה.

 6את רואה, זה מבני ציבור ותיקון עמודים במבנים מסוכנים שהם  י. גסר:

 7 מבנה. מי בעד? כולם.  כלליים, כל

 8 

 9  10.4.2018מיום  07/18מפרוטוקול מועצה מס'  12אישור ביטול החלטה מס'  .5

 10 , וביטול העברה לגרעון2017שיפוצים באשכול פיס בשנת  1078סגירת תב"ר מס' 

 11 ₪. 57,260תב"רים בסך 

 12 10.4.18מיום  07/18מפרוטוקול מועצה  12אישור ביטול החלטה מס'  י. גסר:

 13וביטול העברה  2017שיפוצים באשכול פיס בשנת  1078ת תב"ר מס' סגיר

 14 . 57,260לגרעון תב"רים בסך 

 15 זה גם אני לא הבנתי. דובר:

 16 זה סינית. זה אולי נילי צריכה להסביר, לא? א. אשור:

 17לא. זה היה תב"ר שהיה לנו לשיפוצים באשכול פיס, התב"ר היה על  י. גסר:

 18שיפצו, נשארה איזושהי יתרה, אז סכום מסוים. עשו בסכום מסוים 

 19 ,אנחנו גורעים את זה, מבטלים אותו ומעבירים את זה

 20 אבל אתה עכשיו, א. אשור:

 21 ,60-אלף שקל, עשו עבודה ב 100נגיד היה תב"ר של  י. גסר:

 22 לא, לא. נ. רואש:

 23 אז לאן זה הולך? א. אשור:

 24 אז זה לא גרעון. דובר:

 25 זה עודף. א. אשור:

 26 ין כאן שום גרעון.לא, לא, א נ. רואש:

 27 זה עודף.  דובר:
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 1היה תב"ר של הפיס שהעבירו סכום מסוים לגביו, זה היה תב"ר בגובה  נ. רואש:

 2נשאר פתוח.  57,260והסכום הזה  ומשהו אלף. קיבלנו חלק מהכסף 100

 3 המבקר בא וחייב אותנו לסגור את זה. נשאר פתוח כמה שנים, 

 4 זה כמה שנים כבר. דובר:

 5 אן זה הולך הכסף הזה?אז ל א. אשור:

 6רגע, רגע. סגרנו את זה, זאת אומרת סגרנו על חשבון קרנות רשות וזה  נ. רואש:

 7באותה רשימה שאז הבאנו כדי לסגור את התב"רים. מיד כשסגרנו 

 8התקבל  2018-, ב2017-התקבל כסף, זאת אומרת שאנחנו סגרנו ב

 9מה פתאום הכסף. אנחנו מוציאים את התב"ר הזה מתוך אותה רשי

 10כדי להכניס  עוד פעם 2018-שבמועצה הקודמת סגרנו, מביאים אותו ל

 11 נסגור אותו. במקום שקרנות הרשות יממנו, 2018את הכסף, בסוף 

 12 יופי. עכשיו הבנו.  דובר:

 13 מי בעד? כולם בעד. בסדר, אני לא השלמתי. היא השלימה.  י. גסר:

 14 

 15 ים פעיל, בשיעור של אישור מתן הנחה למחזיקי תעודה תקפה של משרת מילוא .6

 16 מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על מחזיק הנכס ועפ"י אישור והנחיית  %5

 17 משרד הפנים.

 18זה סעיף, חבר'ה תהיו קשובים. אישור מתן הנחה למחזיקי תעודה   י. גסר:

 19מסכום הארנונה  5%תקפה של משרת מילואים פעיל בשיעור של 

 20 והנחיית משרד הפנים.  הכללית שהוטלה על מחזיק הנכס ועפ"י אישור

 21 זה רק בעל הבית? א. אשור:

 22 בעל הנכס, בוודאי. י. גסר:

 23 ואם זה הילדים שלו? א. אשור:

 24 לא, לא, הנכדים, זה מתחיל מהנכדים. מה זה הנכדים?  ע:”ח. צורי, רה

 25 הילדים שלי גרים אצלי.  א. אשור:

 26 בעל הנכס. בעל הנכס בלבד. י. גסר:

 27 לך גרים אצלך אז תקני להם כבר דירה. אם הילדים ש ע:”ח. צורי, רה
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 1תעבירי את הנכס על שמם. עכשיו זה פורסם ברשומות אבל עדיין לא  י. גסר:

 2 קיבל תוקף ממתי. 

 3 יכול להיות שזה אולי בכלל יהיה, ע:”ח. צורי, רה

 4 כולם בעד. . בדיוק. טוב, מי בעד?2019מינואר  י. גסר:

 5 ל בית או כשכיר? מחזיק הנכס כבערגע, שנייה. שנייה.  דובר:

 6לפי הוראות משרד הפנים. אנחנו לא יודעים פרטים. עשינו את זה עכשיו  ע:”ח. צורי, רה

 7 העברנו במועצה, אנחנו נבדוק את זה. 

 8 

 9 אישור פתיחת תב"ר התאמות והצטיידות גנ"י חדשים לשנת הלימודים תשע"ט .7

 10 ₪. 300,000מקורות מימון: קרנות הרשות 

 11תב"ר התאמות והצטיידות גני ילדים חדשים לשנת  אישור פתיחת י. גסר:

 12אני ₪.  300,000הלימודים תשע"ט. מקורות מימון: קרנות הרשות 

 13גני  5, 4אסביר. אנחנו לקראת שנת הלימודים הולכים לפתוח עוד 

 14וחלק זה ילדים, בחלק מהם זה מבנים קיימים שעושים להם התאמות 

 15פה אנחנו פותרים בתב"ר  מבנים חדשים שיקומו וצריך לצייד אותם. אז

 16 מי בעד? כולם.₪.  300,000ייעודי לזה על סך 

 17 

 18 אישור פתיחת תב"ר התייעלות אנרגטית והחלפה לתאורת לד ברחובות: ההגנה, .8

 19 ספיר, כצנלסון, ורד, שביל מודיעין, שביל הגפן וסמטת תמרי. 

 20 ₪. 400,000מקורות מימון: משרד הפנים 

 21יש לנו תקציב  11-ו 10, 9, 8ביר רגע סעיפים אישור פתיחת, אני אס י. גסר:

 22מיליון, ואנחנו  1,470גם פיתוח כל שנה ממשרד הפנים, קיבלנו השנה 

 23 חילקנו אותו ככה בהתאם להנחיות ראש העיר.

 24אישור פתיחת תב"ר התייעלות אנרגטית והחלפת תאורת לד  8סעיף  

 25הגפן  ברחובות: ההגנה, ספיר, כצנלסון, ורד, שביל מודיעין, שביל

 26מי בעד? כולם ₪.  400,000וסמטת תמרי. מקורות מימון משרד הפנים 

 27 בעד.
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 1 

 2 אישור פתיחת תב"ר לרכישת רכבים תפעוליים לעירייה. .9

 3 ₪. 250,000מקורות מימון: משרד הפנים 

 4אישור פתיחת תב"ר לרכישת רכבים תפעוליים לעירייה. מקורות מימון  י. גסר:

 5 ₪.  250,000משרד הפנים 

 6  אלף רכבים? 250רכבים?  דובר:

 7יש לנו הטרקטורונים האלה  רכבים תפעוליים, הרכבים של התברואה. י. גסר:

 8צריך להחליף אותם ועוד רכב אחד  שמסיירים ואוספים גרוטאות בעיר

 9 כולם בעד.  מי בעד?₪.  250,000גם ששבק חיים שם, זה 

 10 

 11 אישור פתיחת תב"ר התאמות נגישות מוסדות ציבור. .10

 12 ₪. 250,000ת מימון: משרד הפנים מקורו

 13מקורות מימון אישור פתיחת תב"ר התאמות נגישות מוסדות ציבור.  י. גסר:

 14זה במבנים ציבוריים יש לנו לעשות התאמות ₪.  250,000משרד הפנים 

 15נגישות. אנחנו כל שנה מתקצבים את זה בערך התקציב הזה. מי בעד? 

 16 כולם בעד.

 17 

 18 אישור פתיחת תב"ר תכנון והקמת בתי מועצה. .11

 19 ₪. 480,000מקורות מימון: משרד הפנים 

 20אישור פתיחת תב"ר תכנון והקמת בתי מועצה. מקורות מימון משרד  י. גסר:

 21 ₪. 480,000הפנים 

 22 מה זה בתי מועצה? דובר:

 23זה סעיף שהוסף בתקציב פיתוח של משרד הפנים בעקבות הבניה שלנו.  י. גסר:

 24 ם הם לא היו נותנים לבניית בתי עירייה וכאלה,פע

 25 ?400,000למה  דובר:

 26והכניסו סעיף חדש. יש לנו, במקום שאנחנו נצטרך להוציא חלק  י. גסר:

 27 מהכספים קרנות הרשות, אנחנו לוקחים ממשרד הפנים.



14 
 04-8666313חברת איגמי,                                                                                   עיריית קריית מוצקין

 2018במאי  9                               ישיבת מועצה מן המניין                                                                  

   

 1 יכולנו גם לקחת את כל הכסף.  ע:”ח. צורי, רה

 2 פחות מהכסף של הרשות. י. גסר:

 3 זה עוד גרעון או מה? רגע, דובר:

 4מיליון שקל ממשרד הפנים. יש דבר אחד או שניים  1,4אתה מקבל כסף  ע:”ח. צורי, רה

 5שהם מחייבים אותך לעשות והיתר אתה מחליט לעשות עם הכסף מה 

 6שאתה רוצה. ואפשר, הפעם הכניסו גם שאתה יכול לקחת חלק מהכסף 

 7לתוך, זה לא כסף אם אתה בונה בית עירייה. אז החלטנו לקחת חלק מה

 8 גרעון, אנחנו מוסיפים את זה לבית העירייה. במקום שהרשות תשלם,

 9במקום קרנות רשות אתה משלם ממשרד הפנים. אתה מדווח על משהו  י. גסר:

 10 שבוצע,

 11 משרד הפנים משלם. ע:”ח. צורי, רה

 12 לבניין של העירייה הקיים, שבונים אותו? א. אשור:

 13 כן. ע:”ח. צורי, רה

 14 מה עוד כסף לבניין הזה?כ א. אשור:

 15 מה? ע:”ח. צורי, רה

 16 כמה עוד כסף לבניין הזה? א. אשור:

 17 )מדברים ביחד(

 18 עוד לא ישבנו שם.אנחנו ו א. אשור:

 19 אני יכול לשאול אותך שאלה? ע:”ח. צורי, רה

 20 נותנים תיקחי, מרביצים תברחי.  י. גסר:

 21 למה רוטמן לא מגיע לישיבות? ע:”ח. צורי, רה

 22 ודעת. הלאה.לא י א. אשור:

 23 הוא בחוג בית עכשיו, חיים. תשמע, הוא מתכונן לבחירות. דובר:

 24  כולם בעד.  טוב, מי בעד? י. גסר:

 25בנין המועצה, רגע, לכל אלה ששואלים ומדברים ואומרים בנין המועצה.  י. מרקוביץ:

 26אז הייתי אומר רבותי, אתם  1994אם בנין המועצה הזה היה נבנה בשנת 

 27ה, פתאום בא איזה ראש עיר מגלומן והחליט שהוא כולכם צודקים. מ
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 1 20-בינתיים עברו יותר מהוא בונה לו ארמון.  94-, ב93-נהיה ראש עיר ב

 2שנה, בנו ובנו ובנו ובנו, הדבר האחרון שבונים בעיר עכשיו זה בית 

 3כבר היה צריך אותו. אז מה כל הזמן מועצה, למועצה שהוא מזמן מזמן 

 4 י כבר. מועצה, מועצה, מועצה. ד

 5רגע. הייתה תוכנית בוועדה לבניין להעביר  יוסי, אני אפריע לך כן, אבל נ. מזוז:

 6את כל הועדה לאיזשהו מקום וחיים ידידי היקר ואני החלטנו שנבנה 

 7פה היינו בונים עוד קומה למעלה, היינו חוסכים קומה למעלה. אולי גם 

 8 המון כסף. 

 9אנחנו מחר נלך למקום, נעשה הוקוס  תקשיב, אז אני באמת אשב, ע:”ח. צורי, רה

 10 פוקוס להעלים את המבנה שכבר בנינו ונבנה פה עוד קומה.

 11 תעשה סיור פה, קח אותנו לסיור. נ. מזוז:

 12 מה הצפי עכשיו? כל חודש חודש הבא.  מתי נכנסים? א. אשור:

 13אלף שקל זה תוספת לתקציב  400-חיים, אני אשאל אותך שאלה. ה י. מרקוביץ: 

 14 שהיה?

 15 לא, יוסי, זה מחליף כסף בכסף. גסר: י.

 16נגיד עכשיו אני צריך להוציא נגיד סתם דוגמא חצי מיליון שקל עבור  ע:”ח. צורי, רה

 17ריהוט. סתם אני נותן לך דוגמא. אז במקום שהעירייה תוציא את הכסף 

 18 מיליון שמשרד הפנים נתן לנו.  1,4-לקחנו את זה מה

 19 טנת תב"ר שלפני חודש הגדלנו לעירייה?אז למה אתה לא כותב לנו הק א. אשור:

 20בדיוק מה מקטינים ומה מוסיפים אז זה יבוא כשנגמור את הכול ונראה  ע:”ח. צורי, רה

 21 לדעת בדיוק מה ולמה.לפה. אי אפשר עד הרגע האחרון 

 22 בסדר. א. אשור:

 23 טוב, מי בעד? כולם בעד. י. גסר:

 24 

 25 יקום שכונת מרכז מוצקיןתקציב עמיגור לש 1219אישור שינוי שם תב"ר מס'  .12

 26 חב' עמיגור. השתתפות:₪.  108,000בסך 

 27תקציב עמיגור לשיקום שכונת מרכז  1219אישור שינוי שם תב"ר מס'  י. גסר:
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 1 מי בעד?השתתפות חב' עמיגור. ₪.  108,000מוצקין בסך 

 2 מה זה שכונת מרכז מוצקין? דובר:

 3 כונת מרכז מוצקין. הם ביקשו משרד הפנים לשנות את השם תב"ר לש י. גסר:

 4 מה זה מרכז שכונת מוצקין? דובר:

 5 איפה שהולך הכסף.  י. גסר:

 6 על מה? דובר:

 7 אלף שקל, 100אם כל פעם, כל שנה מצליח לסחוט מהם  ע:”ח. צורי, רה

 8פעם   לא, לא הבנת מה אני שואל. איפה זה שכונת מרכז מוצקין? דובר:

 9 ראשונה שאני שומע דבר כזה.

 10 אשכול, הגפן, האזור של י. גסר:

 11 לב מוצקין זה נקרא. דובר:

 12 אז תכתוב לב מוצקין. ע:”ח. צורי, רה

 13 המכתב של עמיגור הם רשמו מרכז. י. גסר:

 14 הבנתי. אבל, דובר:

 15 הם רוצים שזה יהיה מתאים למכתב של עמיגור. י. גסר:

 16 אבל זה נקרא לב מוצקין. דובר:

 17 את עצמנו.בסדר. אבל עמיגור יקראו ואז אנחנו התאמנו  י. גסר:

 18 עכשיו הבנתי. דובר:

 19 מי בעד? כולם בעד. י. גסר:

 20 

 21 141, 128אישור ביטול חכירה הרשומה על שם עיריית קרית מוצקין על חלקות  .13

 22 לייעוד החלקות למגורים. 0966732-352במסגרת תוכנית  10423בגוש 

 23אישור ביטול חכירה הרשומה על שם עיריית קרית מוצקין על חלקות  י. גסר:

 24וד החלקות לייע 352-0296673במסגרת תוכנית  10423בגוש  141, 128

 25 למגורים.

 26 איפה זה?  נ. מזוז:

 27 זה השטחים הציבוריים. י. גסר:
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 1 זה של משרד, ע:”ח. צורי, רה

 2 כן, המינהל ומשרד השיכון מה שמבקשים. י. גסר:

 3 איפה זה בכורדאני? נ. מזוז:

 4 כן. ע:”ח. צורי, רה

 5 ייתה החלפה של שטחים חומים. באזור כורדאני ה י. גסר:

 6בשכונת האמנים שהוא לא עדיין פארק, הוא חלקו, הפארק הגדול  ד ב. מלכה:”עו

 7באמצע שחלקו משרד השיכון החליט שהוא ממיר אותו לעוד בניה מרכז 

 8מסחרי ודיור מוגן, שהוא הגיש את התוכניות תב"ע, אז בתב"ע כשהם 

 9הם שטחים חומים אישרו את התב"ע התברר להם שחלק מהשטחים 

 10ששייכים לעירייה בחכירה ממנהל מקרקעי ישראל, מבקשים עכשיו 

 11לשחרר את זה ולהעביר את זה חזרה למינהל מקרקעי ישראל כדי 

 12 שיוכלו להמשיך את הבניה.

 13 כנגד? נ. מזוז:

 14אני אסביר. אני אסביר. הייתה כבר תב"ע גמורה כמעט והם פתאום, אני  ע:”ח. צורי, רה

 15דונם. אמרתי להם אתם  100פארק של וצים לעשות שמתי לב שהם ר

 16דונם. מה שצריך  100להחזיק ולתחזק פארק של  אי אפשרחולי רוח, 

 17, צריכים גם ארנונה, לא זה יותר מסחר ויותר משרדיםבקרית מוצקין 

 18 דונם.  100רק כל היום פארקים של 

 19י דונם? זה יותר מכל הח 100מישהו יכול לתאר לעצמו מה זה פארק של  

 20פארק שלנו והכול ביחד. ולכן אחרי שהיה כבר הזה הם עשו שינוי. אתה 

 21והפרופסור שלך היה העו"ד לא זוכר שכל השכנים באו ורבו ולא הסכימו 

 22 שלהם. 

 23 על איזה אזור אתם מדברים? א. אשור:

 24 משכנות אמנים. ד ב. מלכה:”עו

 25כשיו הפכנו אותו, עכשיו זה היה רשום על שם העירייה הפארק הזה. ע ע:”ח. צורי, רה

 26את חלקו למסחר, אז הם רוצים לשווק את זה. עכשיו הם לא יכולים 

 27 לשווק את זה בלי שהעירייה משחררת את זה. הבנת?
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 1 אבל אתה כותב פה למגורים. נ. מזוז:

 2 שזה,  יכול להיותאז  ע:”ח. צורי, רה

 3 חלק זה למגורים, מגורים זה דיור מוגן. ד ב. מלכה:”עו

 4 כולם בעד.  בעד? טוב, מי י. גסר:

 5 חרבו ברבו. נ. מזוז:

 6אני לא יודע למה אתה אומר חרבו ברבו כי זה היה גם בוועדה מקומית  ע:”ח. צורי, רה

 7 ואם אני לא טועה, תזכיר לי אם אני טועה, אתה גם חבר שם.

 8 נכון, לצערי אני חבר שם. נ. מזוז:

 9 אז איך אתה לא יודע כלום?  ע:”ח. צורי, רה

 10להפשיר את זה אמת היא שאני לא ידעתי, הבנתי שרוצים לא, ה נ. מזוז:

 11 לא הבנתי.עכשיו אתה מדבר על דיור מוגן. למגורים. 

 12 זה גם מגורים. דיור מוגן זה מגורים. י. מרקוביץ:

 13 בית אבות זה לא מגורים. סליחה.  נ. מזוז:

 14 דיור מוגן זה מגורים. י. מרקוביץ:

 15 כן, אבל זה לא בנין.  נ. מזוז:

 16 בנין, למה לא? ץ:י. מרקובי

 17 שיגורו בו אנשים שיקנו דירות? נ. מזוז:

 18בוודאי. בוא תראה בנהריים, בקרית שמונה. זה בית דיור מוגן, אנשים  י. מרקוביץ:

 19 לאימא שלי הייתה שמה דירה, מה?קונים. 

 20 כן, מכיר בקרית שמונה. נ. מזוז:

 21 אותו דבר, זה בנין.  נו, אז מה? י. מרקוביץ:

 22 מגורים. זה מה שאני הבנתי.חשבתי  נ. מזוז:

 23 

 24 מ"ר 4.602-אישור העברת זכויות החכירה בתחנת טרנספורמציה בשטח של כ .14

 25 .10423בגוש  140חלקה  408לפי תוכנית מס' ק/ 2שנבנה במגרש מ.צ. 

 26 24.60אישור העברת זכויות החכירה בתחנת טרנספורמציה בשטח של   י. גסר:

 27בגוש  140חלקה  408מס' ק/ לפי תוכנית 2מ"ר שנבנה במגרש מ.צ. 
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10423 . 1 

 2 ת.סיני א. אשור:

 3 מדובר על תחנת טרנספורמציה, י. גסר:

 4 מה זה? א. אשור:

 5של חברת חשמל שנמצאת ליד בית ספר נבון. חברת חשמל כדי שהם  י. גסר:

 6הם מבקשים להעביר את זה על שמם. יתחזקו ויתפעלו את התחנה 

 7העברה של החלקה הקטנה  שלחו לפה הסכם, צריך לעבור במועצת העיר

 8 הזאת. מי בעד?

 9 משלם לנו על זה? א. אשור:

 10 מוכרים או רק מעבירים את החלקה? נ. מזוז:

 11 הם משלמים משהו, לא? י. גסר:

 12 הם משלמים עבור הקרקע. ד ב. מלכה:”עו

 13 הם בנו, חדר הטרנספורמציה שלהם,   מה זה מוכרים את זה? ע:”ח. צורי, רה

 14 .אבל הקרקע שלנו א. אשור:

 15 הקרקע.  נ. מזוז:

 16 הם משלמים על הקרקע וגם על הבניה.  ד ב. מלכה:”עו

 17 וארנונה הם משלמים גם. י. גסר:

 18רגע, אבל בדקת ברמת מיקום וקרינות וכל הדברים האלה שלא קרוב  דובר:

 19 מדי לבית ספר וכל הדברים האלה?

 20עשו כל המיקומים האלה זה נקבע בתוכניות בנין עיר והן מאושרות ונ י. גסר:

 21 בדיקות תקופתיות. אין בעיה.

 22 למה צריך להעביר להם אבל זכויות? אם הוא משלם לך ארנונה והכול. א. אשור:

 23כי הטיפול בתחנה הם סוגרים אותה ומי שמטפל זה חברת חשמל. זה  ד ב. מלכה:”עו

 24 פרטי שלהם. אסור להיכנס לשמה לאנשים,

 25 זה לפי חוק. יש חוקים. י. גסר:

 26ך אגב זה לא פעם ראשונה במוצקין, יש כמה וכמה כאלה. זה לא דר ע:”ח. צורי, רה

 27 חדש. 
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 1 כולם בעד.  גם בעתיד יהיו עכשיו עם כל האזור החדש. טוב, מי בעד? י. גסר:

 2 

 3 דיון בנושא מדיניות הקצאת שטחי פרסום בלוחות המודעות העירוניים ותליית .15

 4 מודעות בכלל בתקופת בחירות הקרובה.

 5ן בנושא מדיניות הקצאת שטחי פרסום בלוחות המודעות פה יש דיו י. גסר:

 6 העירוניים ותליית מודעות בכלל בתקופת הבחירות הקרובה.

 7בזה שהדבקת מודעות לקראת פה מדובר כדי שלא יהיה ברדק,  ע:”ח. צורי, רה

 8הבחירות על לוחות המודעות. כמובן שכל סיעה שתרצה לתלות שם שלט 

 9 ת זה לפה, הם משלמים ותולים להם.יש תעריף בעירייה, הם מביאים א

 10יש איזושהי הוראה במשרד הפנים שצריך למצוא איזושהי חלוקה שלא  

 11אחד יביא השבוע לדוגמא עשר מודעות, השני יביא מודעה אחת ויגידו לו 

 12אדוני, אין לנו מקום. ולכן צריך בהסכמה להחליט כמה מודעות כאלה 

 13 ? רוצים, זה פעם בשבוע תולים, פעמיים בשבוע

 14 פעם בשבוע אנחנו תולים והתשלום הוא גם לפעם בשבוע. י. גסר:

 15 זה לא שלטים של החברה הכלכלית כמו שעכשיו, א. אשור:

 16 לא, לא, מדובר בלוחות מודעות. י. גסר:

 17 לוח מודעות רגיל. א. אשור:

 18 לוח מודעות רגיל. ד ב. מלכה:”עו

 19לוחות מודעות  10יזה אולי במקום זה נעמיד לקראת הבחירות נגיד א י. מרקוביץ:

 20ברחבי העיר שהיעוד שלהם יהיה בנושא פרסום. כל שאר הלוחות יהיו 

 21ים פרסום וירשמו גם דו"חות למי שיתלה שמה, שלא יהיה ברדק אסור

 22 בכל העיר. 

 23 האמת היא שאין לנו כל כך הרבה,  ע:”ח. צורי, רה

 24 אין לך כל כך הרבה וגם שמה זה יהיה מוגבל. י. גסר:

 25 אין לך כל כך הרבה מודעות.  ע:”ח. צורי, רה

 26אתה צריך להגיד עקרונית לקבוע שכל סיעה תוכל לתלות מודעה או שתי  י. גסר:

 27 מודעות של גיליון או של חצי גיליון. לקבוע נוסחה כזאת.
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 1 )מדברים ביחד(

 2ומי שמתמודד לראש העיר, וסיעה שיש לה מועמד לראשות העיר יכולה  י. גסר:

 3 גיד לך למה, יש לך מודעה,שתי מודעות. כי אני א

 4ואם יהיה צורך דרך אגב ליד לוח מודעות הקיים נעשה משהו זמני, לוח  ע:”ח. צורי, רה

 5עשינו פעם, נעשה עוד פעם. רק שיהיה ברור, זה מקובל  נוסף על יד.

 6 עליכם חצי גיליון פעם בשבוע,

 7פעם בשבוע, כל מפלגה מה תעשה? תהיה לה אפשרות להביא שתי  נ. מזוז:

 8 ודעות לעירייה?מ

 9 אחת לשבוע, א. אשור:

 10עבור שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, אתה יכול להביא ולהגיד אני משלם  ע:”ח. צורי, רה

 11 אבל לא תוכל להביא שתי מודעות באותו שבוע. 

 12 אוקי. נ. מזוז:

 13 כדי שלא יהיה בלגן.  ע:”ח. צורי, רה

 14למועצת העיר. כל אחת  יריב, מודעה אחת לראשות העיר, מודעה אחת ד ב. מלכה:”עו

 15 מהן חצי גיליון. תוקף תליה שבוע. 

 16 נכון. י. גסר:

 17 זה מה שצריך להיות ברור.מיום חמישי עד חמישי.  ד ב. מלכה:”עו

 18 מי שמעוניין להמשיך משלם וממשיך. ע:”ח. צורי, רה

 19חודשים אותה מודעה  3אם לא שילמת ידביקו מישהו עליך. שילמת על  ד ב. מלכה:”עו

 20 .זה יישאר

 21אז אני מתמצתת, אחת לשבוע כל מפלגה תתלה אחד מודעה לרשות,  א. אשור:

 22 אחד מודעה למועצה בתשלום.

 23 נכון. חצי גיליון. ד ב. מלכה:”עו

 24 בגודל חצי גיליון. א. אשור:

 25 כמה זה עולה? נ. מזוז:

 26 ומשהו שקל לכל הלוחות.  400 י. גסר:

 27 שקל לשבוע? 400 א. אשור:
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 1 יכול לבחור לא לעשות הכול, רק חצי.לכל הלוחות. אתה  י. גסר:

 2החלטנו פה בהסכמה בנושא של תליית שלטים על לוחות המודעות.,  ע:”ח. צורי, רה

 3אמרנו שכל סיעה תוכל לתלות שלט אחד, חצי גיליון אחד בשבוע, ומי 

 4 שרץ לראשות העיר יכול שניים.

 5חוץ ות, לגבי שילוט לפני בחיר  אפשר להמשיך את הדיון קצת יותר? נ. מזוז:

 6ממקום שיש בו מטה עפ"י החוק שאפשר לשים שלטים, במקומות 

 7 ?20אחרים אפשר לשים? מי שגר בקומה 

 8יום עובר  42-יום לפני הבחירות אי אפשר לעשות. מרגע ש 42קודם כל  ע:”ח. צורי, רה

 9 או מגיע אפשר לתלות שלטים,

 10 בבתים. נ. מזוז:

 11 בגדלים מסוימים. ע:”ח. צורי, רה

 12 תים.בב נ. מזוז:

 13 כן.  ע:”ח. צורי, רה

 14 יום לפני הבחירות. 42 דובר:

 15 .42 נ. מזוז:

 16 יום.  42 ע:”ח. צורי, רה

 17 לפני זה אסור? גם בבתים פרטיים? דובר:

 18 אסור, אסור, אסור. ע:”ח. צורי, רה

 19 אסור בשום מקום. י. גסר:

 20 זה משרד הפנים, זה לא אנחנו. ע:”ח. צורי, רה

 21 קרקע ויש לו חומה יכול לשים,רגע, עכשיו מי שגר בקומת  דובר:

 22 לא על החומה מבחוץ. ד ב. מלכה:”עו

 23 שנייה, אני מדבר על מי ששם בגינה שלו למטה. דובר:

 24 אתה יכול לשים על עמודים,  דובר:

 25 אתה לא יכול לשים על החומה שלך למטה. ד ב. מלכה:”עו

 26תשים עמודים בתוך החומה שלך, בתוך החצר שלך לא על החומה,  דובר:

 27 ם, זה כמו מרפסת ותתלה.בפני
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 1אבל החומה היא לא שלי, היא של הבן אדם למטה, כי פעם שעברה היה  דובר:

 2 ויכוח.

 3 על חומות לא תולים, על גדרות לא תולים.  ע:”ח. צורי, רה

 4 מ' מברזל.  2לא על חומות בחוץ, אבל יש לך חומה  דובר:

 5 אז תעשה כמו רוטמן שעשה, עשה ברזלים, ע:”ח. צורי, רה

 6 הוא עשה קונסטרוקציה. ר:דוב

 7פעם שעברה היה ויכוח על זה, כי אני לא גר בקומת קרקע, אני רק אומר  דובר:

 8 אז בואו נפתור את הסוגיה הזאת.

 9אבל פתרנו את הסוגיה, נתנו לך את התשובה לא מדביקים על חומות  ד ב. מלכה:”עו

 10 מחוץ לבניין. זהו. 

 11 מסביב. דובר:

 12 קים. זו התשובה.מסביב לא מדבי ד ב. מלכה:”עו

 13דרך אגב גם לא על מעקות בטיחות ולא על זה של בתי ספר ושל גני  ע:”ח. צורי, רה

 14 ילדים.

 15אולי לא תאהבו את זה, אבל למה הדגלים גם במוצקין צהובים ולא  א. אשור:

 16 לבנים?

 17שנה  28אולי את ישנה בעמידה. הדגלים במוצקין הם צהובים כבר  ע:”ח. צורי, רה

 18 התעוררת? ופתאום עכשיו 

 19 מה היא אמרה? י. מרקוביץ:

 20 למה הדגלים של העירייה הם צהובים. ע:”ח. צורי, רה

 21 לא טוב, תצבע אותם באדום.  י. מרקוביץ:

 22 אז למה ביום העצמאות וכל אלה היו דגלים לבנים? א. אשור:

 23 לא יודע. אולי עשו גם וגם. ע:”ח. צורי, רה

 24 לא, יש גם לבנים וגם צהובים.  י. גסר:

 25בנצי, אני רוצה להגיד לך גם בבתי כנסת, גם דברים כאלה,  נו, מה עוד? ע:”צורי, רהח. 

 26 אסור להם להיות מעורבים. אני אומר את זה כתוצאה,

 27גם עובדי העירייה. ראש העיר, גם עובדי העירייה. גם עובדי עירייה  נ. מזוז:
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 1 אסור להם להיות מעורבים. והמבין יבין.

 2 קרא את החוק.לא, אתה ת ע:”ח. צורי, רה

 3 גם עובדי עירייה,   נ. מזוז:

 4 אתה תקרא את החוק. ע:”ח. צורי, רה

 5 מה לעשות? נ. מזוז:

 6בשעות העבודה אתה צודק. שלא בשעות העבודה הוא יכול לעשות מה  י. מרקוביץ:

 7 שהוא רוצה, הוא בן אדם כמו כל אחד אחר.

 8ימריז של הבית מעיריית מוצקין בפרי 8, 7-חברים, טלפונים יצאו מ נ. מזוז:

 9 היהודי. אני מבקש להקפיד.

 10 מה, מה, מה? ע:”ח. צורי, רה

 11 טלפונים יצאו מעיריית מוצקין, נ. מזוז:

 12 אז אתה מדבר על אנשי ציבור. ע:”ח. צורי, רה

 13 אני מדבר על אנשים שעובדים בעירייה בתפקידים בכירים. נ. מזוז:

 14 אתה מדבר על בומה בקיצור. ע:”ח. צורי, רה

 15 חד()מדברים בי

 16 אני מדבר על עובדי עירייה. נ. מזוז:

 17 אל תכפיש עובדי עירייה, נחום.  י. גסר:

 18 עובדי עירייה התקשרו לאמא שלי בטעות.  נ. מזוז:

 19 )מדברים ביחד(

 20 סיכמנו שעובדי עירייה לא מתעסקים בזה בשעות הפעילות, נ. מזוז:

 21 יטיקה,אף עובד, אני אומר לך פה חד משמעית, לא מתעסק לא בפול י. גסר:

 22אתה יודע שאני אוהב את העובדים ויש לי קשר טוב איתם. אני אומר  נ. מזוז:

 23 לך,

 24 אין דבר כזה.  י. גסר:

 25 מה שקשור לבחירות. לחלוטין לנהל מתוך משרדים של העירייה נ. מזוז:

 26 )מדברים ביחד(

 27בואו נעשה את זה  יוסי, תאמין לי שאני יודע מה שאני אומר, בסדר? נ. מזוז:
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 1יש בחירות, הכי טוב שיקבל שיצליח, אבל תעשו מזה, נכון שיש מכובד. 

 2 פה משרדים וזה אבל לא צריך לנהל,

 3אתה מוכן באווירת חג כזו ובניחותא שמדברים פה להגיד, אתה מוכן  ע:”ח. צורי, רה

 4 להגיד לי באיזה רשימה אתה מתמודד? 

 5 באיזה רשימה מה? נ. מזוז:

 6 ודד?באיזה רשימה אתה מתמ ע:”ח. צורי, רה

 7 של מי? נ. מזוז:

 8 של מי תגיד אתה. של הסבתא שלי. אני לא יודע,  ע:”ח. צורי, רה

 9 הבית היהודי, מה זאת אומרת? נ. מזוז:

 10 הבית היהודי.  ע:”ח. צורי, רה

 11 כן. נ. מזוז:

 12 הבנתי. אוקי.  ע:”ח. צורי, רה

 13 טוב, מי בעד הסיכום? כולם בעד. י. גסר:

 14 

 15 תוספת לסדר היום

 16פרוטוקול מישיבת ועדת השמות לרחובות מהיום. שמות  אישור  י. גסר:

 17הרחובות: גוטמן נחום, גולדברג לאה, דמארי שושנה, חזה עפרה, 

 18 קדישמן מנשה, שבזי שלום, שילוח יוסף, סמטת הסופרים.

 19 )מדברים ביחד(

 20 .כולם בעד  מי בעד? י. גסר:

 21 

 22 תוספת לסדר היום

 23העירייה ע"ש גב' שני בן סעיף הבא קופה קטנה לדוברות  י. גסר: י. גסר:

 24 לקידום בפייסבוק. ₪  6,000משה על סך 

 25 הסבר. א. אשור:

 26 היה ממלא מקום דובר שעזב.הסבר, זה כבר הצבענו על זה.  י. גסר:

 27 מי עזב? א. אשור:
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 1 אורי שבתאי.  י. גסר:

 2 )מדברים ביחד(

 3 .  מי בעד? כולם בעד י. גסר:

 4 

 5 אישור פרוטוקולים: .16

 6 .10.4.2018מיום  4/18ועדת כספים מס' 

 7 מי בעד? כולם בעד.. 10.4.18מיום  04/18אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  י. גסר:

 8 

 9 סוף הישיבה

 10 


