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 1 פרוטוקול

 2 .2017אישור תיקון תקציב העירייה לשנת . 1

 3 ישיבה שלא מן המניין.  מר י. גסר:

 4 לא, לא מן המניין, לא צריך. דובר:

 5תורה תמיד טוב. אבל רגע, תעלה, לא, גם את זה לא, טוב,  לא צריך?  :מר י. גסר

 6 ללה. יא

 7 כבר? 19:00רגע, השעה  :דובר

 8 .19:00, אצלי 19:00, 19:00כן,  מר ח. צורי:

 9 ? מה כמה?19:00מה  דובר

 10ב, ישיבה שלא מן המניין, על סדר היום, סעיף ראשון, אישור תיקון טו  :מר י. גסר

 11 . יש שאלות?2017תקציב העירייה לשנת 

 12מיליון, גם  6.4-ב 2017ל טוב, אנחנו מבקשים להגדיל את התקציב ש מר י. זיצר:

 13בצד של ההוצאות, גם בצד של ההכנסות. חלק גדול זה תוספות 

 14שקיבלנו בחינוך כנגד הוצאות, יש כאן, פחות או יותר, חצי מהגידול 

 15מיליון בהכנסות.  2.7מיליון בהוצאות מול  3.3זה חינוך, זה הזה, 

 16ליון, זה מי 2.7בנוסף, קיבלנו עוד איזה מענק חד פעמי ממשרד הפנים, 

 17בגדול ההכנסות ובהוצאות יש לכם פה את הרשימה שמסתכמת בסך 

 18מיליון שקל יש בתרבות  1מיליון, עוד  3זה החינוך ועוד  3.3, 6.4הכל 

 19 מיליון מעבר לזה יש, בכל מיני סעיפים.  2ועוד 

 20 6.5מגיע שצריך להוסיף? לתקן את התקציב ברמה של כמעט למה זה   :מר א. רוטמן

 21 מיליון?

 22בספטמבר, אז נתוני  בדרך כללכי כשמתחילה שנת לימודים חדשה,  י. זיצר: מר

 23עוד לא מתעשת בזמן,  החינוך משתנים ואז אתה אחרי, משרד החינוך

 24ובעצם רק בנובמבר, דצמבר הוא מיישר קו, ספטמבר, אוקטובר, 

 25זה מקדמות על חשבון שנה קודמת, ואז כשאתה רואה  בדרך כלל

 26אתה אמור להגדיל. סתם דוגמא, יש לקראת מה אתה הולך אז 

 27פרויקט צהרונים שהתחיל בספטמבר, שהעבירו את כל הצהרונים, אז 

 28התחילו לתת לנו כסף מאוגוסט, ספטמבר, כל חודש, יש לך את זה גם 
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 1 בהכנסות, גם בהוצאות. 

 2אז אצלנו זה יכול לעלות מיליארד,  20חוץ מזה, אם במדינה זה עולה  :מר ב. ברח"ד

 3 , מה קרה?מיליון 6-ב

 4 כסף שקיבלנו.  מר י. זיצר:

 5  .מישהו, יש עוד למישהו שאלות? יאללה, טוב. תמשי :מר י. גסר

 6 מי בעד לאשר את התקציב שירים את ידו? מי נגד? מי נמנע?  הצבעה. :מר ח. צורי

 7 

 8 .2018. אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2

 9 .2018לשנת , אישור הצעת תקציב העירייה 2טוב, סעיף  :מר י. גסר

 10 אין סדר יום.אז  :דובר

 11 , לא מן המניין. 2בסדר, זה לא מן המניין, סעיף  מר ח. צורי:

 12מסתכם לסך של  2018תקציב העירייה לשנת טוב, תקציב העירייה,  מר י. זיצר:

 13 מיליון. 223.321

 14 אפשר אחד כזה? דובר:

 15 קיבלת בזה. מר ח. צורי:

 16 קיבלת בדיסק און קיי. דובר:

 17 את הדיסק בבית. שכחת דובר:

 18 אה, בדיסק און קיי. דובר:

 19 , 223אוקי?  מר י. זיצר:

 20  )מדברים יחד(

 21 אנחנו עושים זה, חיסכון.  :מר ח. צורי

 22 ירוקים.  אנחנוחיסכון, כן, כן,  :דובר

 23 נו. מר ח. צורי:

 24' 18מיליון. יש שני שינויים מבניים די בולטים בתקציב של  223.321 מר י. זיצר:

 25ד, שהגיעה הנחיה מהאגף לביקורת במשרד הפנים, ', אח17לעומת 

 26בערך לפני חצי שנה, או אולי קצת פחות, מגברת עופרה ברכה, שכל 

 27רשתות החינוך, לא לכלול בתקציב העירייה, זה הוריד לנו סדר גודל 

 28מיליון, גם בהוצאות וגם בהכנסות. דבר שני, מקבל  34-של קרוב ל
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 1 6לתה לפני שנתיים מסוציו מוצקין עביטוי ההפחתה במענק איזון, 

 2וזה מהווה פגיעה חמורה במענק האיזון. סתם דוגמא,  7לסוציו 

 3מיליון, אם אני לא טועה, ועכשיו תקצבנו  32.4קיבלנו  2016מביצוע 

 4שזה מאוד מאוד משמעותי מיליון ירידה בשנתיים,  9ומשהו,  23

 5ך והתקציב נערך בהתאם. אז עכשיו, אם אני אעבור על התקציב, מתו

 6מיליון  75מיליון הכנסות עצמיות,  148מיליון בהכנסות, יש לנו  223-ה

 7 הכנסות,

 8 אתה מוכן להגיד באיזה עמוד אתה? :מר א. רוטמן

 9מיליון הכנסות עצמיות, שמהוות בערך שני שליש  148. 9, 8אני בעמוד  :זיצרי. מר 

 10מיליון הכנסות ממשרדי ממשלה, שהם בערך שליש  75מהתקציב, 

 11. בהכנסות העצמיות, הסכום המרכזי הוא כמובן מגיע 33% מהתקציב,

 12מיליון, שבעצם זה חצי  114.6מהארנונה, שהיא כולל הנחות 

 13 23מהתקציב. בצד של משרדי הממשלה, מענק הייזום, כפי שאמרנו, 

 14מיליון,  21מיליון, משרד הרווחה  29מיליון, משרד החינוך נותן עוד 

 15, מיליון שקל 80צאות, השכר, אלה הסכומים הגדולים. בצד של ההו

 16מיליון  16.4מיליון,  80-מהתקציב, מתוך הסכום הזה של ה 36%בערך 

 17זה פנסיה תקציבית, שזה מספר מאוד מאוד גבוה. שוב, זה מספר 

 18מהעבר שהעירייה מתמודדת איתו, מספר גבוה ללא הפנסיה, למעשה, 

 19 שכר מתקציב. הפעולות, 28%, 27-אנחנו ב

 20 מר שאנשים חיים יותר, אתה יודע.זה או  מר י. גסר:

 21 נכון. מר ח. צורי:

 22 מהתקציב,  58%-מיליון, כ 129הפעולות,  :מר י. זיצר

 23שלא צריכים להחליף ראש עיר, כי ככה אתה משלם לו  זאת אומרת מר ח. צורי:

 24 פנסיה וגם לחדש אתה משלם, אז זה מכניס אותך לבוץ. 

 25 .104עד  מר י. גסר:

 26 ראש עיר. 104לא,  דובר:

 27 הלאה. דובר:

 28-, הוצאות מימון, גם כ5.6מהתקציב,  5%מיליון,  12.7פירעון מלוות,  :מר י. זיצר
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 1, בצד של ההוצאות, אז התקציבשקל. בצד של השימושים של  875,000

 2מיליון שקל. יש לנו את הנושא של  17-המנהל הכספי והכללי, קרוב ל

 3הפינוי אשפה, מיליון שקל. יש לנו כאן את  54השירותים המקומיים, 

 4את כל תאורת הרחובות, גינון, כל הנושא הזה, שמירה, פיקוח. 

 5מיליון.  98-השירותים הממלכתיים, שזה חינוך, רווחה, דת, תרבות, כ

 6מיליון, פירעון מלוות והוצאות  39יש לנו את ההנחות לפנסיונרים, 

 7מיליון. זה הצד של ההוצאות. יש לנו כאן גם את תקציב כוח  13מימון 

 8בדיוק, של דם, יש לנו כאן גם את תקציב כוח אדם, בסוף החוברת. א

 9 230, מעל 230משרות,  552משרות, מתוך  552מיליון, שזה  80-ה

 10משרות יושבות בחינוך. זה למעשה התקציב, מי שרוצה לשאול 

 11 שאלות, בבקשה. 

 12קודם כל אני חושב שהיה מן הראוי שאתה אומר, שתגיד גם באיזה  :מר א. רוטמן

 13וד, ועוד דבר, אם העירייה רוצה לחסוך בניירות, אז אמרתי את זה עמ

 14ותתחילו לשים פה  2018-כבר הרבה פעמים, אז תתחילו כבר להיות ב

 15את זה, שאנחנו נראה את המצגות ולא תתחילו לספר סיפורים שזה 

 16לא בסדר, או זה לא בסדר, כי ההתנהלות היא לא נכונה, ככה צריך 

 17שאלה, ארנונה כללית למגורים, העלאה ריאלית, לעניין,  עכשיולהיות. 

 18 יש איזה העלאה ריאלית פה, נכון? 

 19 .2.18, 2.17% :מר י. זיצר

 20 . 5.5%ני רואה לא, א  :מר א. רוטמן

 21 לא, אתה רואה גידול משטחים. :גב' נ. רואש

 22, אני לא אהיה כמוך, אני אגיד 18ארנונה כללית למגורים, זה בעמוד   מר א. רוטמן:

 23 , בסדר?18יפה אני רואה את זה, בעמוד לך גם א

 24הגידול מורכב משני דברים, אחד זה גידול תעריפים, גידול בתעריף  :מר י. זיצר

 25שקבעה המדינה, והשני זה גידול בשטחים, כי העיר  2.18הריאלי, 

 26 צומחת וגדלה. 

 27הבנתי, ולכן העלייה הזאת גם, בגלל זה נובעת העלייה, שמצד שני,   :מר א. רוטמן

 28פשהו ציינתם שיש עלייה בנושא של חינוך, אז זה גם כן קשור? זה אי
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 1 גם כן באותם אחוזים?

 2 העיר גדלה, כן. :מר י. זיצר

 3 כן.  :גב' נ. רואש

 4 כן, יש יותר גנים, יותר בתי ספר.  :מר י. זיצר

 5כן, אז אפשר היה להגיד, אוקי, שכתוצאה מגידול בעיר, אז יש את   :מר א. רוטמן

 6 יד לי, הגידול הזה. תג

 7 תלמד אותו. :מר ע. גרוטס

 8ארנונה, כן, אין בעיה, אם הוא ירצה, הוא יכול לבוא. ארנונה, קודם   :מר א. רוטמן

 9כל, אני משום מה, אני לא רואה, איפה נמצא הארנונה ממסחר 

 10 ותעשייה?

 11זה בתוך הארנונה הכללית, ההפרדה היא בין ארנונה שוטפת לארנונת  :מר י. זיצר

 12 פיגורים.

 13זה טעות  זאת אומרתאז  זאת אומרת,אז רגע, אז הארנונה הזאת,   :א. רוטמןמר 

 14 סופר, כאילו? 

 15 אין טעות. :מר י. זיצר

 16 ארנונה כללית,  :מר א. רוטמן

 17 ארנונה כללית.  :מר י. זיצר

 18 כתוב ארנונה כללית למגורים.  :מר א. רוטמן

 19 ט לא נכנס בזה.כי ההמשך שלא נכנס כאן זה מסחר ועסקים, זה פשו :מר י. זיצר

 20אמור לדעת, בסדר. אוקי, היה חסר לי פשוט. למה אין  הייתיאוקי,   :מר א. רוטמן

 21 הפרדה בין זה לבין זה, שלא נדע כמה?

 22 זה ההנחיות. :מר י. זיצר

 23 מה?  :מר א. רוטמן

 24זה ההנחיות של משרד הפנים, זה הסעיפים שהוא קבע, ארנונה  :מר י. זיצר

 25 שוטפת וארנונה פיגורים.

 26ומתוך זה אתה יכול להגיד לי, בבקשה, כמה אחוז, או כמה בתשואה   :ר א. רוטמןמ

 27המושלמת יש לך נושא של, מתוך הארנונה הזאת, כמה ארנונה 

 28 למסחר?
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 1 ארנונה למסחר זה, רוב הכסף זה ארנונה למגורים. :מר י. זיצר

 2 זה ברור, אוקי. יש רוב, יש כמה?  :מר א. רוטמן

 3 כזה. , משהו18  :גב' נ. רואש

 4 וכל היתר זה זה. 80%-, המגורים זה סביב ה80%-המגורים זה סביב ה :מר י. זיצר

 5 בביאליק זה הפוך, נכון?  :מר א. רוטמן

 6 לא הפוך, אבל יש הרבה יותר מסחר. :מר י. זיצר

 7 זה לא הפוך, אבל יש יותר.   :דובר

 8 הלוואי עלינו.  :דובר

 9 מסחר. 70%בעפולה, למשל,   :דובר

 10 לך זה הפוך. אני אומר  :מר א. רוטמן

 11 קח נשר, נשר.  :מר ח. צורי

 12 80%עייתי, כי ארנונה ממסחר היא הרבה יותר יקרה. ודרך אגב זה ב :מר י. זיצר

 13 מגורים זה רשות, 

 14 זה אתה אוכל אותה פעמיים.  :דובר

 15 מה? :מר י. זיצר

 16 גם בתעריפים וגם בזה שאתה,  :דובר

 17 נכון.  :מר י. זיצר

 18, 260,000המתוקן באגרות רישיונות לשלטים זה  2017ד, תקציב תגי  :מר א. רוטמן

 19 , איך זה, יש איזה משהו שקשור לבחירות?600-קפץ ל 2018-קפץ, ב

 20 לא נגמר.  :דובר

 21 כן, כן.  :מר ח. צורי

 22 למה?  :מר א. רוטמן

 23 כן. :מר י. זיצר

 24 מה?  :מר א. רוטמן

 25 כן, כן, הכל קשור לבחירות, בטח.   :מר ח. צורי

 26 זה לוקחים על השילוט של הבחירות.  :דובר

 27 למה אתה גם כן, מה.   :מר ח. צורי

 28  )מדברים יחד(
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 1 העלייה הזאת, ממה היא נובעת?  :מר א. רוטמן

 2 לא, אני אסביר לך. :מר י. זיצר

 3 .130%  :מר א. רוטמן

 4לא, לא, היה פה מכרז של קבוצות זהב, שהם היו עושים את כל הבילד  :מר י. זיצר

 5שקל בשנה,  300,000רואה בעיר, הם שילמו לנו כמעט  בורדים שאתה

 6עדיין עכשיו זה חזר אלינו ואנחנו לפני מכרז חדש, לכן ההכנסה הזאת 

 7לא נרשמה, כי אנחנו לא יודעים מה יתנו במכרז. אז היא החזירה את 

 8-זה כאילו לעירייה, בתור, כאילו, אתה, ההכנסה שלך קטנה מ

 9 . 600גובה, אז זה ביחד כמעט שאתה  260-האלה. ועוד ה 300,000

 10 לעומת זאת, אני רואה, אגרת רישיונות לעסקים ירד.   :מר א. רוטמן

 11 נו, בסדר. :מר י. זיצר

 12 .23%ירד באיזה   :מר א. רוטמן

 13 כי זה מותאם למה שאנחנו מקבלים,  :גב' נ. רואש

 14 זה הביצוע. :מר י. זיצר

 15 זה מה שקיבלנו, כנראה.  :גב' נ. רואש

 16 זה הצפי שלנו לביצוע. :מר י. זיצר

 17לא ירדו העסקים, מה, אנחנו לוקחים פחות ממה שצריך, ממה   :מר א. רוטמן

 18 שלקחנו?

 19 יש עסקים שלא צריכים לשלם אגרה.  :דובר

 20 קח למשל, הבנקים פה שסגרו, :מר י. זיצר

 21 ולפני שנה הם כן היו צריכים?  :מר א. רוטמן

 22 שסגרו והתאחדו. :מר י. זיצר

 23 מה?  :מר א. רוטמן

 24 לא, זה מה זה, זה סכום מאוד מינורי.  :גב' נ. רואש

 25 שקל, נו. 8,000כמה, זה  :מר י. זיצר

 26 חבר'ה, אני שואל את השאלה,  :מר א. רוטמן

 27 שקל, אתה שואל למה? 8,000-ירד ב :מר י. זיצר

 28 כן.  :מר א. רוטמן
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 1הם למשל, בנק דיסקונט היה לו שני סניפים, דיסקונט ומרכנתיל,  :מר י. זיצר

 2סגרו, הפכו לסניף אחד, עכשיו מה שהם שכרו מאיתנו, אז ירד סניף, 

 3אז פחות רישוי אחד. יש עוד מכבי, סגרו את דנט, עברו למכבי הראשי, 

 4 סגרו עוד סניף.

 5 יש לך גם סניפים נוספים,   :מר א. רוטמן

 6 בסדר, אבל בסך הכל, מול ביצוע. :מר י. זיצר

 7 בנק איגוד ירד.  :גב' נ. רואש

 8בנק איגוד ירד, זה ירד, זה עלה, עסקים גם סוגרים ופותחים. זה לא  :. זיצרמר י

 9 משהו שהוא בשליטתך. 

 10 אני רואה עליה של תווי חנייה, האם זה חייב להיות?  :מר א. רוטמן

 11 עליה איפה?  :גב' נ. רואש

 12 תווי חנייה, כן.  :מר י. זיצר

 13 זה מה שגם היה בפועל.  :גב' נ. רואש

 14 .550ת המחיר ואז זה יהיה הורידו א  :דובר

 15 מיליון. 1.5מיליון לעומת  1.7, 2018הורידו, ההצעה   :מר א. רוטמן

 16 כן, זה הצפי. :מר י. זיצר

 17 זה הצפי, מה.   :גב' נ. רואש

 18 זה תווי חנייה ומדחנים.   :דובר

 19 זה הצפי, נכון. :מר י. זיצר

 20 זה מדחנים ותווי חנייה.  :דובר

 21 וע, זה מה שהיה.זה גם לפי ביצ  :גב' נ. רואש

 22 כן. :מר י. זיצר

 23 בקיצור, הקשייה על התושבים.  :מר א. רוטמן

 24 כן. תגיד כן.  :מר ח. צורי

 25תגיד כן. יש סעיף של רווחה חינוכית. אני בעד זה. שכר הנהלה, שכר   :מר א. רוטמן

 26 .25%מיליון, עלה מעל  1.5הנהלה, 

 27 נכון. :מר י. זיצר

 28 יש הסבר?  :מר א. רוטמן
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 1נכון, כן, סגן ראש העיר התחיל לקבל משכורת במהלך השנה, כלומר,  :צרמר י. זי

 2השנה הוא יקבל על כל מלוא שנה שעברה הוא קיבל רק חלקיות שנה, 

 3 השנה. אושר כאן במועצה. 

 4 זה לא כל השנה?  :מר א. רוטמן

 5 לא.  :גב' נ. רואש

 6 שנה שעברה היה חלק מהשנה. :מר י. זיצר

 7העירייה, פעם שעברה, לפני כמה חודשים עודכן למשל גם מבקר   :מר י. גסר

 8השכר שלו ועכשיו זה קופץ על פני שנה, אפילו אתה אז היית, הצבעת 

 9 על זה. היו כל מיני עדכונים.

 10 המבקר אני זכרתי, ידעתי, לכן לא שאלתי.  :מר א. רוטמן

 11 על שנה מלאה. עכשיואז היה כמה עדכונים, ואז זה נכנס   :מר י. גסר

 12עבודות  מיליון שקל 5.2עכשיו, אני רואה שאנחנו משלמים   :ןמר א. רוטמ

 13 לקומפוסט, איפה זה, למי אנחנו משלמים?

 14 מה זה?  :מר י. גסר

 15 הרי הקומפוסט פה,  :מר א. רוטמן

 16 איזה קומפוסט, איזה קומפוסט?  :מר ח. צורי

 17 קומפוסט, זה שטויות, איזה קומפוסט.  :דובר

 18 זה היטל הטמנה. :מר י. גסר

 19זה היטל הטמנה, היסטורית זה היה רשום ככה, אז לא רצינו לשנות  :זיצר מר י.

 20 את הסעיף הזה מבחינת,

 21 אבל זה לא בסדר, למה אתם לא משנים, באמת? צריך לשנות.  :מר ח. צורי

 22 את כל הנושא של ההטמנה כולל ההיטל.  :מר י. גסר

 23 זה נושא של הטמנה. :מר י. זיצר

 24 כולל ההיטל.  :מר י. גסר

 25 וההיטל ביחד. :. זיצרמר י

 26 כל ההיטלים שהיו, בוטלו.   :גב' נ. רואש

 27 בקיצור, אנחנו לא משלמים לקומפוסט שום דבר.  :מר ח. צורי

 28 נכון. :מר י. זיצר
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 1 נקודה.  :מר ח. צורי

 2 זה לא היית צריך לכתוב את המילה קומפוסט.   :דובר

 Next . 3  :מר י. גסר

 4 .43. בעמוד למתנ"סיםואה טוב, יש עוד דבר, אני ר  :מר א. רוטמן

 5 ? שלום, אני הולך. המתנ"סרגע, דיברת על   :מר ח. צורי

 6 למה אמרתי את זה? כי רציתי לראות אותך יוצא.  :מר א. רוטמן

 7 לא, לא שאני, אני אסור לי,  :מר ח. צורי

 8 אני פשוט יש לי פטנט איך להוציא אותך.  :מר א. רוטמן

 9 שבת בחוץ כל הזמן.אני הולך, אני צריך ל  :מר ח. צורי

 10 איזה עמוד?  :מר י. גסר

 11 מה השאלה? :מר י. זיצר

 12 עמוד,  :מר א. רוטמן

 13 איזה עמוד, אבי?  :מר י. גסר

 14 מיליון זה, למה אין פירוט? 6. אתה יודע, אבל כשזה 37  :מר א. רוטמן

 15  )מדברים יחד(

 16 פירוט של מה?  :מר י. גסר

 17 מה השאלה?  :גב' נ. רואש

 18 למה אין פירוט של מה? השאלה  :מר י. גסר

 19 זה עולה? המתנ"סלאן   :מר א. רוטמן

 20 מה?  :מר י. גסר

 21 .37תסתכל לראות בעמוד   :מר א. רוטמן

 22 נו. כן, נו.   :מר י. גסר

 23 למה אתה עונה?  :מר א. רוטמן

 24 מה, מה השאלה?  :מר י. גסר

 25 מה אבל השאלה?  :גב' נ. רואש

 26 בר עונה?אבל עוד לא נשאלה שאלה, אתה כ  :מר מ. צורף

 27 אין לכם, כאילו, אתם לא משתפים אחד את השני? מר ע. זוהר:

 28 לא, לא, אתה בניגוד עניינים.  :מר מ. צורף
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 1 יש היום אירוויזיון.  :מר י. זיצר

 2 אין לכם בכלל כאילו קשר אחד עם השני,  :מר ע. זוהר

 3 עומר, אתה בניגוד עניינים.  :מר מ. צורף

 4אל, אני עוד לא בניגוד עניינים, הוא עוד לא שאל. למה, הוא עוד לא ש  :מר ע. זוהר

 5אולי אחרי השאלה אני אהיה בניגוד עניינים. בינתיים אין ניגוד 

 6 עניינים.

 7ביחד, שזה יוצא מעל  המתנ"סיםרואה פשוט שיש את הנושא של  אני  :מר א. רוטמן

 8 מיליון שקל.  6

 9 .דרך אגבזה קטן,   :מר י. גסר

 10 ראית, אבי, שהם הורידו לי?אבל אפרופו,   :מר ע. זוהר

 11 אתה רואה שזה קטן.  :מר י. גסר

 12 שאלתי, אוקי, לא שאלתי למה זה קטן. :מר א. רוטמן

 13אני השאלה שלי למה מורידים לי, אבל אני בניגוד עניינים, אסור לי   :מר ע. זוהר

 14 לשאול. 

 15  )מדברים יחד(

 16 לא, גם אני נגד זה.   :מר ע. זוהר

 17 חוץ. עומר, תצא ב :מר מ. צורף

 18 מנשה, נו, תנהל את, הוא עושה צחוקים פה, תן לגמור עניינים.   :מר י. גסר

 19 לא.  :מר א. רוטמן

 20 טוב, מנשה, מנשה.  :מר י. גסר

 21כן, מה, אתם כבר רוצים ללכת הביתה? מה קרה? זהו? הסתיים?  :מר מ. צורף

 22 תקראי לו, נו, תקרא לו, יריב, יריב, תקרא לו. נגמר.

 23 נש על זה שהוא לא נתן לי את ההצעה לסדר. עו  :מר א. רוטמן

 24 .המתנ"סלא, נגמרו לו השאלות מהר על   :מר י. גסר

 25 לי יש שאלה, אבל אני בניגוד עניינים,  :מר ע. זוהר

 26 אז אני יוצא.  :מר ח. צורי

 27 לא, לא, מנשה אמר שאני בניגוד עניינים.  :מר ע. זוהר

 28 יאללה, מי בעד התקציב.  :מר ח. צורי
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 1 טוב, הצבעה, בעד התקציב? רוטמן?  :רמר י. גס

 2 נגד.  :מר א. רוטמן

 3 בעד, רוטמן נגד.   :מר י. גסר

 4 .המתנ"סאדוני ראש העיר, הוא בכלל לא שאל שום דבר על   :מר ב. ברח"ד

 5 הולך.  אני, מתנ"סאני לא יודע, אמר   :מר ח. צורי

 6  )מדברים יחד(

 7 עכשיו לעשות את ההצבעה על זה?  :מר י. גסר

 8 עזוב, נו.  :צורי מר ח.

 9 השאלה אם אני עושה לפני תחילת הישיבה.  :מר י. גסר

 10 עכשיו, עכשיו.   :מר ח. צורי

 11 8-טוב, חברים, קיבלתם פה זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין ה  :מר י. גסר

 12 לחודש. הנושא הוא של היטל.

 13 נבוא בשמיני, אין בעיה.  :מר א. רוטמן

 14 טל.הנושא הוא של הי  :מר י. גסר

 15 מה?  :מר ח. צורי

 16 נבוא בשמיני.  :מר א. רוטמן

 17 אין בעיה, עזוב, נבוא בשמיני, גמרנו.  :מר ח. צורי

 18 אוקי.  :מר י. גסר

 19 אני פה בין כה, מה אכפת לי? יאללה.  :מר ח. צורי

 20 טוב.  :מר י. גסר

 21 הוא רוצה לבוא בשמיני, שיבוא בשמיני.   :מר ח. צורי

 22 רב.באהבה ובכבוד   :מר א. רוטמן

 23 אין שום בעיה.  :מר ח. צורי

 24 טוב, אנחנו מתחילים את ישיבת המועצה.  :מר י. גסר

 25 אם אפשר אחד פלוס אחד, למה לא?  :מר ב. ברח"ד

 26 זה מה שרציתי, שמעת, חכמולוג, רוצה לבוא בשמיני, נבוא בשמיני.  :מר ח. צורי

 27 כן, אבל הוא מחליט בשביל כולנו?  :מר ב. ברח"ד

 28 . לא  :מר ח. צורי
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 1 אין ברירה.  :דובר

 2 איזה סעיף זה? על איזה סעיף?  :מר ב. ברח"ד

 3 על אגרת השמירה משהו.   :מר ח. צורי

 4 אני רק רוצה,  :מר א. רוטמן

 5 למה אתה לא מסכים שנעשה את זה?  :מר ב. ברח"ד

 6ראש העיר, אני פה בהזמנה לישיבת המועצה, בהזמנה לישיבת   :מר א. רוטמן

 7 י הצעות, הגשתי שתי הצעות, המועצה, אני הגשתי שת

 8  )מדברים יחד(

 9 רגע, רגע, אבל אבי, בוא, ברשותך, אבי, בוא נעשה את זה משולב.  :מר י. גסר

 10 משום מה אתם סתמתם לי את הפה.  :מר א. רוטמן

 11 בחיים לא נסתום לך את הפה.  :מר ח. צורי

 12לי לדבר  ביטלתם את האופציה הזאת, אני קורא לך עכשיו שתאפשר  :מר א. רוטמן

 13על ההצעה על סדר היום ותעלה אותה, כי הכל בצורה חוקית ואם 

 14אתה עושה את זה, אתה מפר את פקודות העיריות ואני לא חושב 

 15שכדאי לנו ללכת לכיוון הזה. אבל ההחלטה היא בידיים שלך, אחרי 

 16 הטעות שעשית, הראשונה. 

 17 טוב.   :מר ח. צורי

 18 על מה הוא מדבר?  :דובר

 19 על ההצעה שלו לסדר היום.   :גב' נ. רואש

 20  )מדברים יחד(

 21 טוב, מתחילים את ישיבת המועצה מן המניין.   :מר י. גסר

 22 אבל רציתי להוסיף כמה דברים.  :מר ח. צורי

 23כן, אבל הוא קורא פרק ואז אני זה. אחרי שהוא קורא. אחרי שהוא   :מר י. גסר

 24 קורא, אני מעלה, מאיר, ברשותך. בכבוד.

 25 

 26 בתנ"ך . קריאת פרק3

 27 שאלתי אותך ואתה לא ענית לדבר הזה. אני  :מר א. רוטמן

 28 כשנגיע לסדר היום נדבר על זה, עכשיו אנחנו מדברים, פרק בתנ"ך.  :מר ח. צורי
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י : דצריך תמיטוב, רבותיי, אנחנו  :מר מ. דהן י ְיהָוה ְלֶעְזָרתִּ יֵלנִּ  1ְרֵצה ְיהָוה ְלַהצִּ

ָכְלמּו  ֵיֹבשּו ְוַיְחְפרּו ַיַחד . חּוָשה ֹסגּו ָאחֹור ְויִּ ְספֹוָתּה יִּ י לִּ  2ְמַבְקֵשי ַנְפשִּ

י י ֶהָאח ֶהָאח . ֲחֵפֵצי ָרָעתִּ ים לִּ ישּו  .ָיֹשּמּו ַעל ֵעֶקב ָבְשָתם ָהֹאְמרִּ  3ָישִּ

ְגַדל ְיהָוה ֹאֲהֵבי ְתשּוָעֶתָך יד יִּ ְשְמחּו ְבָך ָכל ְמַבְקֶשיָך יֹאְמרּו ָתמִּ י  . ְויִּ  4ַוֲאנִּ

י ַאָתה ֱאֹלַהי ַאל ְתַאַחרָענִּ  י ּוְמַפְלטִּ י ֶעְזָרתִּ  5 ".י ְוֶאְביֹון ֲאֹדָני ַיֲחָשב לִּ

 6 אמן. יפה.  :מר ח. צורי

 7טוב, אנחנו רוצים להוסיף עוד שלושה נושאים לסדר היום, אישור   :מר י. גסר

 8, מקורות ₪ 108,225.ב.ר רכש גנרטור נייד לחירום בסך תפתיחת 

 9שתיים, אישור . 18,225, קרנות הרשות, ₪ 90,000מימון, משרד הפנים 

 10, מקורות 27,203, חיבור גנרטור לרשת חשמל בסך תב"רפתיחת 

 11 .12,200קרנות רשות  15,000, משרד הפנים מימון

 12 

 13 196,326בהיקף כספי של  26/17מכרז  -הריסת מבנים יבילים 11/17אישור הגדלת חוזה 

₪. 14 

 15  ₪ 98,163-כך שסך ההגדלה מגיע ל 50% -הגדלה

 16 

 17, הריסת מבנים יבילים, מכרז 11/17אישור הגדלת חוזה סעיף שלישי,   :מר י. גסר

 18 .196,326בהיקף כספי של  26/17

 19 מה זה יבילים?  :דובר

 20 ניתן להובלה.  :מר ב. ברח"ד

 21 זה תוספת.  :מר י. גסר

 22 מה זה הריסת מבנים? זה תוספת.  מר י. מרקוביץ:

 23 ה,אנחנו פתחנו על זה לז  :מר י. גסר

 24 עוד מבנה יביל.  מר י. מרקוביץ:

 25 .280-פה של ה תב"ר  :מר י. גסר

 26 .התב"רזה בתוך   :גב' נ. רואש

 27 אז למה זה צריך להביא את זה?  :מר י. גסר

 28 מה זה בכלל? אישור הגדלת,  מר י. מרקוביץ:
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 1 טוב, עזוב, עזוב את זה.   :מר י. גסר

 2 הריסת מבנים?  מר י. מרקוביץ:

 3 יה?איפה זה יה  :דובר

 4שני סעיפים, לא, בבית ספר אחדות מוסיפים עוד מבנה יביל, יש פה   :מר י. גסר

 5טעות בכיתוב, לא משנה. אנחנו מוסיפים שני נושאים, מה שהקראתי 

 6 קודם.

 7 שיהיה סוף סוף שזה יהיה בזמן.   :מר א. רוטמן

 8 תשנה את הכיתוב, הוא בעד.  :מר ב. ברח"ד

 9 בעד.מי בעד להוסיף? כולם   :מר י. גסר

 10 אבל רגע, במקום, במקום הריסה, תכתוב רכישה.   מר י. מרקוביץ:

 11 לא, לא, עזוב, לא קשור.  :מר י. גסר

 12 אוקי. מר י. מרקוביץ:

 13 הורדנו את הסעיף הזה, רק שניים.  :מר י. גסר

 14 אבל מה עם הנוסף? עם האחד הנוסף?  :מר ח. צורי

 15 הוא פה.  :מר י. גסר

 16 

 17 6/12/2017מיום  14/17אישור פרוטוקול מועצה מס' 

 18', מי 17לדצמבר  6מיום  14/17אוקי, אישור פרוטוקול מועצה מספר   :מר י. גסר

 19 בעד? כולם בעד. 

 20 

 21 הצעה לסדר של חבר המועצה מר אבי רוטמן בנושא פתרון למצוקת חנייה ברחוב רוקח.

 22הצעה לסדר של חבר המועצה מר אבי רוטמן בנושא פתרון למצוקת   :מר י. גסר

 23 ברחוב רוקח.חנייה 

 24מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום ואני מבקש  אניאני, סליחה,   מר י. מרקוביץ:

 25ממך, אדוני ראש העיר, שהפעם, לשם שינוי, תתנהג כמו שצריך, 

 26 שבעד ההצעה, , זהכאשר מורידים הצעה מסדר יום, מדברים שניים

 27 זה שנגד,

 28 נו, נכון.  :מר ח. צורי
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 1 עיר להגיב מתי שאתה רוצה. כראשוזכותך  מר י. מרקוביץ:

 2 נכון.  :מר ח. צורי

 3 אבל אם יפתח פה דיון, לא עשינו שום דבר ברבע שעה.   מר י. מרקוביץ:

 4 הערות ביניים אסורות?  :דובר

 5 לא מהצד של השולחן הזה רק.  :דובר

 6יכולים לסתום לכם את הפיות, מבינים? אוקי, אני בכל זאת חושב   :מר א. רוטמן

 7ם הפוליטים הקטנים האלה, אני מוצא שאנשים שעם כל המשחקי

 8ואני גם הלכתי וראיתי בערבים, בלילות, לפנות בוקר,  רבים פונים אלי

 9המדרכה, אחד בתוך השני, יש פשוט מכוניות חונות בחניות ממש על 

 10ריבים, לקחו לי מקום, לא לקחו לי מקום, אין מקום. אני ממליץ לכל 

 11 וקח,מי שלא יודע לעשות נסיעת לילה בר

 12 בוא נקצר לך, כולם יודעים.  :מר ח. צורי

 13 כולם יודעים.  :מר א. רוטמן

 14 נקצר לך את הסיפור של הסיור. :מר ח. צורי

 15 תמ"אאוקי. עכשיו, לעומת זאת, לא אחד ולא שניים רוצים לעשות או  :מר א. רוטמן

 16, או יש שם מקומות גם שבהחלט הייתי מוכן להגיד שגם היה פינוי 38

 17היה להיות שם מאוד מוצלח, אבל, אני אמצא את עצמי  ליכובינוי, 

 18במצב הזה מתנגד בגלל נושא של חוסר החניות ומצוקת החניות. אני 

 19 חושב שלמען שיפור פני העיר באזור הזה, כדאי, 

 20 אם אתה מדבר ברצינות ולי מותר לעשות הערות ביניים,  :מר ח. צורי

 21 ל את הבוס שלך אם מותר לו,יודע, תשא אני לאאני לא יודע,  :מר א. רוטמן

 22 הבוס שלי אמר שכן, אמר שכן.  :מר ח. צורי

 23 מותר לך לדבר. :מר א. רוטמן

 24 אמרתי שכן.  :מר י. גסר

 25 אמר שכן.  :מר ח. צורי

 26 אז תקשיב טוב.  :מר י. גסר

 27 אני מודיע לך,  :מר ח. צורי

 28 כן. :מר א. רוטמן
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 1ריך מחר בבוקר להביא שאם אתה מדבר על מצוקות חנייה, אתה צ  :מר ח. צורי

 2הצעה לסדר לא לבנות יחידת דיור אחת בשום מקום. אני לא צוחק 

 3עכשיו, אני מדבר ברצינות, כי חנייה והמצוקה, מצוקת החנייה תלך 

 4 ,38 תמ"אחמורה, ולא רק בגלל  יותרותהיה הרבה 

 5 תראה איך אנחנו מסכימים. :מר א. רוטמן

 6היא תהיה הרבה יותר חמורה, וזה חלק דקה, היא תהיה והיא היום ו  :מר ח. צורי

 7של משרדי התכנון השונים. ועכשיו בוא אני אגיד  דרך אגבממדיניות, 

 8 לך, גם כשבונים בית חדש ונותנים לך בקושי אחד ורבע על,

 9 .1.3 :מר א. רוטמן

 10חנייה ורבע על דירה, ברור לך שזה לא מספיק, כי בקריית מוצקין,   :מר ח. צורי

 11ם הם בסדר, ולכל משפחה יש שתי מכוניות ברוך השם, התושבי

 12 מינימום, מינימום,

 13 אני מכיר את הנתונים. :מר א. רוטמן

 14 אז ככה,  :מר ח. צורי

 15 .1.3במציאות ואתה מאפשר או אחד, או  1.6ממוצע  :מר א. רוטמן

 16בגלל זה אני אומר לך שתמ"אות בוודאי שאתה צריך להפסיק, וכל   :מר ח. צורי

 17 י, כל מה שאתה לא עושה, בסופו של דבר,הבנייה, פינוי בינו

 18אז לאן זה מוביל אותך במסקנה? האם לא בגלל זה צריכים באמת,  :מר א. רוטמן

 19 ברמה העקרונית,

 20 לא, מה שמוביל במסקנה את הממשלה, ואת משרדי התכנון,  :מר ח. צורי

 21 אתה מתחבר לממשלה, מה אתה, אתה פה ראש עיר. :מר א. רוטמן

 22 מוכן להקשיב לי או לא? אתה  :מר ח. צורי

 23 ברור. :מר א. רוטמן

 24 אני יודע שאתה גאון, אבל תקשיב, מה,  :מר ח. צורי

 25 לא גאון, אל תגזים,  :מר א. רוטמן

 26 אתה יודע מה, תמשיך לדבר, לא רוצה לדבר.  :מר ח. צורי

 27 לא, לא, הערתי. :מר א. רוטמן

 28 לא רוצה לדבר איתך,  :מר ח. צורי
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 1 אתה, לא, אבל  :מר א. רוטמן

 2 לא רוצה לדבר יותר, די, תמשיך אתה. תן לנו את המילים שלך.  :מר ח. צורי

 3 אני אמרתי לך מההתחלה שחבל על הזמן?  מר י. מרקוביץ:

 4 אתה צדקת.  :מר ח. צורי

 5 אני,  :מר א. רוטמן

 6מה היה קורה עם חניות, אני רוצה שתענה לי, מה היה קורה עם   :דובר

 7 החניות?

 8 וא אמר לא להתפרץ,רגע, ה :מר י. כהן

 9כהן, תן לו להגיד מה שהוא רוצה ושלום על לא, לא, לא, כהן, כהן,   :מר ח. צורי

 10 ישראל. 

 11תראו, דווקא מכיוון שמה שאמר ראש העיר, מה שאמר ראש העיר,  :מר א. רוטמן

 12וזה גם תשובה אליך, אחד הפתרונות שאנחנו נצטרך כנראה להנהיג 

 13מעכשיו, כי אתה  את זהר להנהיג אותם ואני הייתי מצפה מראש העי

 14מבין את המצוקה העתידית שתהיה, שתלך ותחמיר, בקטע הזה, 

 15בנייה, קודם כל אתה מבין שצריכים לעשות חניות תת קרקעיות, 

 16עכשיו, גם בגלל המצב הביטחוני שיש לנו, ולא יודע עוד מה שיהיה עוד 

 17רע שיש  לא זהמעט, או בכלל, אני חושב שקודם כל בצורה המוסווית, 

 18דבר במקומות כאלה שיש לנו קודם כל נושא של חניות תת קרקעיות. 

 19שני, אני יודע שידברו שיש עלות, אבל לא נשכח שהרווח הוא רווח 

 20אדיר לקבלנים בכל הנושאים האלה, אנחנו מתפתים לתת להם 

 21מגרשים שלנו, של שטח ציבורי פתוח, ראו מה שהיה פה, את ההצגות 

 22חרונים, שבא קבלן, אותו קבלן והוא מקבל פה בחודשיים או שלוש הא

 23יד חופשית להגיד ולדבר ולהציע ולא סותמים לו את הפה. אנחנו 

 24 חייבים לדאוג שיהיו, 

 25 תגיד לי, אני לא יכול להתאפק,  :מר ח. צורי

 26 שיהיו חניות. :מר א. רוטמן

 27 אתה לא מבין מהחיים שלך כלום,  :מר ח. צורי

 28 אני יודע. :מר א. רוטמן
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 1אתה יודע שרחוב יוספטל, כבר עשר שנים מתכננים והתכנון גמור על   :. צורימר ח

 2פינוי בינוי, אתה יודע למה הוא לא מתחיל לבנות, הקבלן? בגלל שהוא 

 3צריך לבנות שמה שתי קומות חנייה תת קרקעית והוא אומר שהוא לא 

 4מסוגל לעשות את זה, כי זה לא כלכלי, עשר שנים גוררים כבר את 

 5 הזה ואתה במחי יד אחת שיעשו, הפרויקט

 6 בדקת, אני מבטיח לך, :מר א. רוטמן

 7 לא, לא, תבדוק אתה, אני לא רוצה לבדוק כלום,  :מר ח. צורי

 8 אז אני, אתה יודע מה, :מר א. רוטמן

 9 אתה הגאון.  :מר ח. צורי

 10הלוואי שלא יהיה, אני מבטיח לך שאפשר היה לעשות את זה  :מר א. רוטמן

 11ה הכלכלית, בצורה המקצועית שאין מטרות רווח, בהנהגתה של החבר

 12יחידות דיור,  480לא למטרות רווח, אתה יכול במקום כזה לא לעשות 

 13שישנם. זה רווח אדיר, זה לא  80-אם אתה אומר יוספטל, במקום ה

 14 בארץ. צריך להיות קיים

 15אתה הצבעת בשביל זה, ואתה רוצה שאני אגיד לך יותר, אתה גם   :מר ח. צורי

 16מהיטלי השבחה, אתה רוצה שאני אראה לך את  אותםעת לפטור הצב

 17 הזה?

 18 אני יודע. :מר א. רוטמן

 19 אז אתה יודע, אז מה?  :מר ח. צורי

 20 אבל אתה יודע נכון, :מר א. רוטמן

 21 אז מה?  :מר ח. צורי

 22 אתה יודע היטב, :מר א. רוטמן

 23 כן, כן.  :מר ח. צורי

 24צריך לתת את כל הדברים האלה, אתה יודע היטב שלפי החוק אתה  :מר א. רוטמן

 25 להצביע, לא להצביע.

 26 מה זה לפי החוק?  :מר ח. צורי

 27 גם את היטלי ההשבחה. :מר א. רוטמן

 28 אני לא חייב, לא, אני לא חייב.  :מר ח. צורי
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 1 כולל ... :מר א. רוטמן

 2חייב לפי החוק, לא תיתן לו, הוא יגיד לך זה לא כלכלי וילך  אני לא  :מר ח. צורי

 3 זה הכל.  הביתה,

 4 אני בא ואומר לך, :מר א. רוטמן

 5אותך, לפי החוק אני לא חייב  אני מתקןלפי חוק, אז אני מודיע לך,   :מר ח. צורי

 6לתת לו, לפטור אותו מהיטלי השבחה, לא חייב. מה אתה אומר על 

 7 זה?

 8צד אחד בדבר, זה לא ילך, זה לא ילך בבתי אתה צד אחד בדבר, אנחנו  :מר א. רוטמן

 9 משפט, ואתה יודע את זה.

 10 יודע את זה. אני לא  :מר ח. צורי

 11 אתה, :מר א. רוטמן

 12 אני לא יודע, אתה אומר אתה יודע, אני לא יודע.  :מר ח. צורי

 13 או בכלל גבוה יותר, 5.5-עכשיו, אני בא ואומר לך, היחס אחד ל :מר א. רוטמן

 14 , אז אל תיתן, אז לא יהיה.לא  :מר ח. צורי

 15 הוא מעבר לכלכלי, הוא חזירי, הוא חזירי. :מר א. רוטמן

 16אז אל תיתן, ואני אומר לך, וזה לא יהיה, אין בעיה בכלל, לפחות,   :מר ח. צורי

 17 עזוב, אין פה עכשיו עיתונאים והכל, לפחות תבין על מה אתה מדבר.

 18 אני מבין. :מר א. רוטמן

 19מטר ומגיע למי  1.5שות חנייה תת קרקעית, בזה שאתה יורד היום לע  :מר ח. צורי

 20תהום, זה עולה מיליונים. וחוץ מזה, אני בדקתי מה שאתה לא בדקת, 

 21 וחבל שאתה לא בודק, אתה סתם,

 22 כן. :מר א. רוטמן

 23 מצייר פארקים דימיוניים.  :מר ח. צורי

 24 כן. :מר א. רוטמן

 25ייה תת קרקעית מתחת לפארק אתה יודע בכלל אם מותר לעשות חנ  :מר ח. צורי

 26שילדים משחקים בו? אתה בדקת, למשל, בכיבוי אש? אני בדקתי, 

 27אתה בדקת מה קורה אם נכנסת לשם מכונית שמופעלת על ידי גז? או 

 28מה קורה אם יש איזה פיצוץ והילדים למעלה יושבים? אתה בדקת? 
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 1 ראית? אתה פופוליסט, זה בסדר.

 2 אז אם זה ככה, :מר א. רוטמן

 3 כן.  :ח. צורימר 

 4 ואם אתה בדקת ואת הכל. :מר א. רוטמן

 5 כן, כן.  :מר ח. צורי

 6 איך העברנו את זה חלק ודיברנו על שטחים ציבוריים. :מר א. רוטמן

 7 את מה העברנו?  :מר ח. צורי

 8 פתוחים לגלבוע, לתת לו בחשמונאים. :מר א. רוטמן

 9 איתי על רוקח. כי אין שמה, כי אין שם כלום. פה אתה מדבר  :מר ח. צורי

 10 אבל מה זה אין שם כלום? :מר א. רוטמן

 11 אין שם גן משחקים.  :מר ח. צורי

 12 אז לא נעשה שם כלום,  :מר א. רוטמן

 13אתה מדבר, אתה מדבר על רוקח, אתה מדבר על גן המשחקים   :מר ח. צורי

 14ברוקח, אתה רוצה לעשות מבנה, חנייה תת קרקעית מתחת למגרש 

 15צהריים משחקים. אני יודע שזה פופוליסט, שעשרות ילדים כל אחרי 

 16 אני יודע שאתה בעצמך לא מאמין במה שאתה אומר.

 17 אני מאמין. :מר א. רוטמן

 18 אבל זה בסדר, טוב.  :מר ח. צורי

 19 אני מאמין, :מר א. רוטמן

 20 אז אתה,  :מר ח. צורי

 21 אז תגיד, אוקי, אם אתה מאמין, אז אתה אידיוט. תגיד. :מר א. רוטמן

 22אתה, לא, אתה חכם נורא, היות ובבחירות לפני הקודמות בשעה שבע   :מר ח. צורי

 23, חודשיםבערב שאלת אותי אם פניתי את החדר, אז יש לך עוד עשרה 

 24תשאל אותי עוד פעם אם אני מפנה את החדר, תעשה אתה את התת 

 25 קרקעי מתחת למתקני משחקים האלה.

 26 לו יינתן לי, אני אעשה את זה. :מר א. רוטמן

 27 לו? קודם היית בטוח.  :רימר ח. צו

 28אני אעשה, אין דבר כזה, אתה כל דבר כזה אתה יכול לעגן אותו, תלוי  :מר א. רוטמן
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 1במה אתה עושה, איזה עובי קירות. אני רוצה להגיד לך שאני בא 

 2ממקום, אני בא ממקום, אני רוצה להגיד לך שאני בא ממקום שאנחנו 

 3שום דבר לא קורה יכולים ליד המקום הזה, כשהמקום מתפוצץ, 

 4 לאנשים ליד הדבר הזה.

 5 טוב.  :מר ח. צורי

 6 למה? הכל עניין של מה אתה בונה ואיך אתה בונה, לא. :מר א. רוטמן

 7 הכל כסף, כסף.  מר י. מרקוביץ:

 8 טוב, יאללה, סיימת?  :מר ח. צורי

 9 סיימת?  :מר י. גסר

 10 מה? :מר א. רוטמן

 11 סיימת?  :מר ח. צורי

 12 טוב, אני,  :מר י. גסר

 13אני סיימתי, לכן אני בא ואומר, בכל זאת, שצריכים לתת פתרון של  :מר א. רוטמן

 14 חניות והחניות הן בהחלט,

 15 דרך אגב, הכשרנו שם חנייה זמנית.  :דובר

 16 נו.  :מר ח. צורי

 17הם בהחלט טובות למען המשך הפיתוח ולמען זה שנוכל אחר כך  :מר א. רוטמן

 18, זה יהיה תמ"א, או אם זה יהיה לאפשר, אם זה יהיה גם כן פינוי בינוי

 19 הסיבה שאנחנו נוכל לתת. 

 20 אוקי.  :מר י. גסר

 21 תמשיך.  :מר ח. צורי

 22 רגע, מה לגבי, גמרנו, מה?  :מר י. גסר

 23שקל פר  20,000-לגבי עלות של חנייה תת קרקעית, המחיר שלה כ :מר א. רוטמן

 24 חנייה.

 25שקל? מינימום  20,000-מיליון חניות, ב עכשיותביא לי, אני עושה   מר י. גסר:

 26, זה באומדן זהיר, 10,000דולר לחנייה, תת קרקעי? מינימום  10,000

 27 10,000אם אין לך בעיות של ביסוס של חול ומים ומי תהום, מינימום 

 28 דולר.
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 1 זה בגלל שעכשיו החליפו את הצבע של השטרות, הוא התבלבל.  מר י. מרקוביץ:

 2 אני אומר לך באחריות.   :מר י. גסר

 3אני רוצה לומר שני דברים, אחד, כבוס, בתור בוס, אני מקבל את כל   י. מרקוביץ: מר

 4דבריו של ראש העיר, ממש, אין לי מה להוסיף. אני רק רוצה להגיד, 

 5 אני רק רוצה, אני רק רוצה,

 6  )מדברים יחד(

 7אני רק רוצה להגיד דבר אחד, שאני, בתור מי שרוצה או חושב שהוא   מר י. מרקוביץ:

 8אף אחד לא הפריע לך, למה אתה מפריע להיות ראש עיר, שתוק,  יכול

 9עכשיו? למה אתה ממשיך לדבר? הפרעתי לך? סתום את הפה ותקשיב 

 10 שמדברים אליך.

 11 מה אתה עם האצבע? :מר א. רוטמן

 12 סתום את הפה עכשיו אתה.  מר י. מרקוביץ:

 13 מה, להקשיב לשטויות? :מר א. רוטמן

 14 קשיב לשטויות, אני הקשבתי לשלך, תקשיב לשלי.כן, צריך לה  מר י. מרקוביץ:

 15 רגע, הצבעה להוריד את זה מסדר היום.  :מר י. גסר

 16  )מדברים יחד(

 17 אני רוצה,  מר י. מרקוביץ:

 18  )מדברים יחד(

 19אני רוצה לומר רק דבר אחד, אחרי שראש העיר אמר את הכל, אני   מר י. מרקוביץ:

 20עיר ומביא הצעה לסדר אומר ככה, מי שחושב שהוא ראוי להיות ראש 

 21עם שגיאות בעברית, ללא פסיקים, ללא נקודות, בושה, בושה וחרפה, 

 22לא יכול להיות ראש וועד של ילד בכיתה א'. אז קודם כל תלמד להגיש 

 23הצעות, תלמד לכתוב עברית ואחר כך תבוא לספר לו סיפורים על מה 

 24ואו שקל מגרש חנייה. בושה, אולי יב 10,000-שאתה מבין בכלכלה ו

 25העיתונאים ויראו איך אתה כותב עברית, ראש עיר, ראש עיר. יאללה, 

 26 חיים, סיימתי. מי בעד להוריד?

 27 טוב, מי בעד להוריד,  :מר י. גסר

 28עכשיו אני רוצה עוד משפט אחד להגיד לך, ברצינות עכשיו, הלוואי   :מר ח. צורי
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 1ה , בגושן דווקא, כמדרך אגבוהיה לנו כסף, אנחנו בדקנו את זה, 

 2עולה, על כל הקטע הזה של חנייה, כמה עולה לבנות תת קרקעי, זה 

 3עלה כל כך הרבה כסף שאפילו לא יכולנו להתחיל לחלום על זה אפילו. 

 4שקל, תעשה בדיקה קצת  20,000אז אל תעשה את זה כאילו זה עולה 

 5 , עכשיויותר עמוקה, לעומק ותראה מאיפה מביאים את הכסף, עזוב 

 6 מצאת, כמה זה עלה לפי החישובים? כמה :מר א. רוטמן

 7דולר לכל יחידת דיור אחת, לכל חנייה אחת. ויש שמה  22,000זה עלה   :מר ח. צורי

 8 חניות, תעשה, תעשה את השכפול ואת הזה.  200חניות, או  100

 9 אל תשכח, האדמה חולית פה.  :דובר

 10 מיליון. 2אז אתה מדבר על  :מר א. רוטמן

 11 סיימתם?  :מר ח. צורי

 12 כן.  י. מרקוביץ: מר

 13 הצביעו?  :מר ח. צורי

 14 .עכשיו  מר י. מרקוביץ:

 15 לא, עכשיו הצבעה, מי בעד?  :מר י. גסר

 16מי בעד להוריד את זה מסדר היום, שירים את ידו. טוב, אתה מה,   :מר ח. צורי

 17 אתה נגד.

 18 טוב, כולם חוץ מרוטמן.  :מר י. גסר

 19 

 20בהיקף כספי של  26/17מכרז  -יםהריסת מבנים יביל 11/17אישור הגדלת חוזה . 3

196,326 ₪. 21 

 22  ₪ 98,163-כך שסך ההגדלה מגיע ל 50% -הגדלה

 23 

 24, רגע, אנחנו פה, הבנו פה את תב"ר, אישור הגדלת 4טוב, סעיף   :מר י. גסר

 25 הטעות שלנו.

 26 מה?  :מר ח. צורי

 27פה פה, זה פשוט המילה הזו בלבלה אותנו, יש את ההגדלה של   :מר י. גסר

 28 את ההגדלה של היקף המכרז. ויש התב"ר
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 1 נו, בסדר.  :מר ח. צורי

 2 אז אנחנו צריכים להוסיף את זה.  :מר י. גסר

 3 אבל לא הריסה, אתה כותב הריסה.  :מר ח. צורי

 4 בדיוק, הם טעו.   :מר י. גסר

 5 טוב, איפה אנחנו?  :מר ח. צורי

 6 אני צריך הצבעה להחזיר את זה חזרה לסדר יום.  :מר י. גסר

 7 נו, תגיש הצבעה.  :ימר ח. צור

 8טוב, אנחנו מחזירים את הסעיף הקודם, התגלתה הטעות, פשוט   :מר י. גסר

 9, מבנים יבילים, 11/17מילה פה השתרבבה, זה אישור הגדלת חוזה 

 10. סך ההגדלה מגיע 50%, הגדלה 196,326בהיקף כספי של  26/17מכרז 

 11 . מי בעד להוסיף נוסף, כולם בעד. 98,163-ל

 12 

 13לסך  ₪ 6,500,000מועדון נוער ומגרשי ספורט מסך  1161מספר  תב"רגדלת אישור ה. 4

 14 (₪ 2,800,000)סה"כ  ₪ 8,300,000

 15 היה     מקורות מימון

 16  ₪ 5,500,000    ₪ 5,500,000 משרד השיכון

 17 -----    ₪ 2,800,000 קרנות הרשות

  ----------   ---------- 18 

  8,300,000 ₪    5,500,000 ₪  19 

 20מועדון נוער ומגרשי  1161מספר  תב"ר, אישור הגדלת 4טוב, סעיף   :מר י. גסר

 21, מקורות מימון, משרד ₪מיליון  8.3לסך  ₪מיליון  5.5ספורט מסך 

 22מיליון,  2.8מיליון, קרנות הרשות  5.5מיליון, נשאר  5.5השיכון היה 

 23 מיליון. מי בעד?  8.3סך הכל 

 24מהתכנון שהיה, המקורי? למה עוד אני בעד, אבל למה, מה זה שונה   :מר א. רוטמן

 25 מיליון? 2.8

 26במקום הזה יש עבודות פיתוח כוללות שלא נלקחו בחשבון, שזה   :מר י. גסר

 27יצירת מגרש חנייה נוסף שם לבאים למקום שישרת אותם ועוד כמה 

 28 עבודות שצריכות להיכנס ולכן זה גדל, על פי אומדן של מהנדס העיר.
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 1 איפה זה יהיה?  :מר א. רוטמן

 2 זה במתחם,  :מר י. גסר

 3 איפה שהציור שלך.   :מר ח. צורי

 4 ברחוב החשמונאים.  :מר י. גסר

 5 לא, איפה שהציור שעשית.  :מר ח. צורי

 6 שאתה לא רוצה.  :דובר

 7 ליד המחסנים הישנים של החירום, כל המתחם הזה.  :מר י. גסר

 8 להפוך את האנשים שם למסכנים עוד יותר.  :מר א. רוטמן

 9 כן. כן,  :דובר

 10 נו, יאללה, יש לך עוד סרטון.  :מר ח. צורי

 11 עשיתי כבר.  :מר א. רוטמן

 12 טוב, מי בעד? כולם בעד.  :מר י. גסר

 13 עשית כבר?  :מר ח. צורי

 14 הוא אמר שהוא גם בעד.  :מר י. גסר

 15 לא, לא, מי אמר בעד?  :מר א. רוטמן

 16 אתה אמרת בעד, רק רצית לשאול.  :מר י. גסר

 17 ד, ברגע שאתה אומר לי שזה בחשמונאים, אני לא בעד.לא בע  :מר א. רוטמן

 18 אז הוא לא בעד.  מר י. מרקוביץ:

 19 אוקי, אין בעיה.  :מר י. גסר

 20אני לא בעד, אני חושב שזה יהיה בכי לדורות וזה לא פייר, זה לא   :מר א. רוטמן

 21 פייר שבמקום כזה,

 22 .27אז תעשה לו את זה בבגין   :דובר

 23 הטניס וזה כל הדברים האלה. זהאם אתם שמים,   :מר א. רוטמן

 24 אתה רוצה שאני אספר לך סיפור? עכשיו  :מר ח. צורי

 25 תעשה לך את זה בבגין.  :דובר

 26 אתה רוצה שאני אספר לך סיפור אמיתי?  :מר ח. צורי

 27 כן, בבגין, למה שלא לעשות?  :מר א. רוטמן

 28 אתה רוצה סיפור אמיתי?  :מר ח. צורי
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 1 נו.  :מר א. רוטמן

 2שנה  30פעם אחת ולתמיד, אתה רוצה להיות אחד שמיועד בעוד  :ורימר ח. צ

 3 להיות ראש עיר? פעם אחת תקשיב לי עד הסוף.

 4 כן.  :מר א. רוטמן

 5 הסיפור הזה, המגרש הזה, :מר ח. צורי

 6 לא הסכמתי לחלק הראשון שאמרת.  :מר א. רוטמן

 7 המגרש הזה, :מר ח. צורי

 8 כן.  :מר א. רוטמן

 9ולכם תשמעו, המגרש הזה, הייתה הפקעה של עיריית קריית כדאי שכ :מר ח. צורי

 10געתי, זה הפקיעו השנה, או יותר, עוד לפני שאני  30מוצקין כבר לפני 

 11מדיור לעולה, פעם איפה שהייתה המעברה, הפקיעו את המגרש הזה. 

 12כתוב שזה צריך שמה להיות בית ספר,  בתב"עוהמגרש הזה היה 

 13 בסדר?

 14 כן.  :מר א. רוטמן

 15 תקשיב, אל תעשה לי סימנים ופנים. :צורי מר ח.

 16 אני לא, לא ראיתי את זה, אז הסתכלתי,  :מר א. רוטמן

 17 אתה לא ראית, תקשיב לסיפור. :מר ח. צורי

 18 אוקי.  :מר א. רוטמן

 19 אתה לא יודע הכל. :מר ח. צורי

 20 הוא דופק שואו.  :מר י. גסר

 21ול כל הזמן עם ההצגות, לא, בחייך, פעם אחת תהיה רציני, אתה לא יכ :מר ח. צורי

 22זה פשוט לא עובד, ראית שזה לא עבד לך כבר שלוש פעמים. בקיצור 

 23 מה שקרה, שהגיע אלי יום אחד הבן אדם שלו היה כלולעניין, 

 24יכולים לעשות פה דברים ביחד,  אנחנוהמתחם הזה. ואמר לי: 'תשמע, 

 25משהו ציבורי ביחד', אמרתי לו: 'איזה יחד? זה הופקע, זה של 

 26רייה, מה פתאום יחד? מה פתאום בטיח?' טוב, ואחר כך הוא העי

 27פתאום זורק לי, מה שלא ידעתי, ואף אחד כאן כנראה לא ידע, אומר 

 28לי: 'אולי אתה לא יודע, אבל אנחנו ניפגש בבית משפט', אמרתי לו: 
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 1הוא אומר לי: 'אולי אתה לא יודע, אבל  'למה ניפגש בבית משפט?'

 2ון הזה, ועם כל הקשקוש הזה, שאם אחרי שונה החוק עכשיו עם הכחל

 3שנה שאתה מפקיע שטח מבן אדם ולא עשית בו כלום, אז אני יכול  20

 4לבקש אותו חזרה ואני אומר לך גם שאני אקבל אותו'. אז אני אגיד 

 5לך את האמת, לא אהבתי לשמוע את זה וגם אמרתי לעצמי שיש 

 6לטניס. אתה יודע היגיון במה שהוא אומר ולכן הלכנו ועשינו בית ספר 

 7מה זה בית ספר לטניס? יש בית ספר למחול, יש בית ספר א', ב', ג', 

 8ויש בית ספר לטניס ועשינו בית ספר לטניס. תגיד לאותם אלה 

 9שחושבים שרע להם, אם הם היו רוצים שיהיה ארבע מבנים רבי 

 10קומות שמה, מה אתה אז היית אומר, אם היו ארבע מבנים רבי 

 11 קומות?

 12 מה עם החנייה?  :רמר י. גס

 13 ומה עם החנייה? אז זה הסיבה שגם הזדרזנו.  :מר ח. צורי

 14 ומה עם הבנייה לגובה?  :מר י. גסר

 15הזדרזנו לעשות את זה, כדי שלא יהיה מצב שיגידו: 'אדוני, לא  :מר ח. צורי

 16שנה', וגם כי אני חושב שאנחנו צריכים מגרשי  30עשיתם בזה כלום 

 17 סר בעיר הזו.טניס, זה הדבר היחידי שח

 18 נכון.  מר י. מרקוביץ:

 19 בית ספר, לא. לא חסר לאנשים האלה שיהיה להם זה?  :מר א. רוטמן

 20 מה? :מר ח. צורי

 21 גם כן שהם יוכלו לרדת אליו?  :מר א. רוטמן

 22 חסר? איפה חסר? :מר ח. צורי

 23 להם?  :מר א. רוטמן

 24ארקים פה, ואני למי חסר? יש את גן גולדה לא רחוק, יש טונות של פ :מר ח. צורי

 25לא יודע אם אתה יודע, אבל במשכונות אומנים קרי, צפון נווה גנים, 

 26דונם, אתה יודע מה  50דונם עכשיו,  50הולכים להקים שם פארק של 

 27 . מספיק כבר.15דונם? ועוד אחד של  50זה 

 28 עכשיו יש לו על מה להגיש הצעה לסדר לישיבה הבאה.  מר י. מרקוביץ:
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 1 שגר ברחוב החשמונאים,מי   :מר א. רוטמן

 2 מה? :מר ח. צורי

 3 או ביוסף הלוי, זה מה שחשוב לו שבונים שמה את הגן, הוא לא צריך,  :מר א. רוטמן

 4 שיעבור את הכביש וילך לגן גולדה. :מר ח. צורי

 5 הוא לא משלם ארנונה מלאה?  :מר א. רוטמן

 6ל יד כל בית יש שילך לכביש ויעבור לגן גולדה. תראה לי בכל מקום, ע :מר ח. צורי

 7 פארק.

 8 האלטרנטיבה הייתה כתוצאה מזה של אוזלת יד של עירייה,  :מר א. רוטמן

 9 יפה, הבנת, עכשיו הוא לקח את זה נגדך.  מר י. מרקוביץ:

 10 שלא עשו כלום והזניחו את זה, אז בוא תתחיל מזה.   :מר א. רוטמן

 11 אתה צודק, יאללה, הצבעתם בעד או נגד? :מר ח. צורי

 12 בגלל שהם מסכנים שם? בגלל שצריך,  :טמןמר א. רו

 13אתה יודע מה, אני מצטער, אני מודה בפני כל החברים, אני מצטער  :מר ח. צורי

 14 בכלל שאני מדבר איתך על משהו כי אתה טמטום ואטום, זה הכל.

 15 מה אני?  :מר א. רוטמן

 16 תביא, גם מטומטם וגם אטום. :מר ח. צורי

 17 מטומטם'?אתה אומר לי 'אתה   :מר א. רוטמן

 18 כן, העיקר, חבר'ה, מי בעד להוריד את ההצעה לסדר מסדר היום? :מר ח. צורי

 19 שתוריד את המילים המכוערות האלה.  :מר א. רוטמן

 20 מי בעד, חבר'ה, מי בעד? :מר ח. צורי

 21 אפס, אפס אחד גדול, אפס אחד גדול.  :מר א. רוטמן

 22 אין בעיה. :מר ח. צורי

 23 30, 25גיד: 'אני ראש עיר שלא עשיתי שום דבר במקום לבוא ולה  :מר א. רוטמן

 24 שנה,'

 25 תפסיק עם הדמגוגיה שלך.  :מר י. כהן

 26במקום הזה, בחשמונאים, אז אתה בא להגיד לי, איפה לעשות   :מר א. רוטמן

 27 בניינים.

 28 תפסיק, יש לנו עיר יפה ולא יעזור לך.  :מר י. כהן
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 1 שה,עוומה שאתה עושה, ומה שאתה   :מר א. רוטמן

 2 הכי יפה בקריות,  :. כהןמר י

 3אתה אומר אותו מקום, אתה אומר על הרכבת גם כן: 'תסגרו   :מר א. רוטמן

 4 חלונות, אל תשמעו כלום'.

 5  )מדברים יחד(

 6 טוב, די, נו.  :מר ח. צורי

 7 מי בעד?  :מר י. גסר

 8 מה בעד? :מר ח. צורי

 9 .4סעיף   :מר י. גסר

 10המפלגה שלך יותר טובה ... שאומר לך קיבינימט. לך קיבינימט, למה   :מר י. כהן

 11 לך איך להצביע, לך קיבינימט.

 12  )מדברים יחד(

 13, מי בעד שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? אין, כלום. 4טוב, סעיף  :מר ח. צורי

 14 הלאה.

 15 נגד.  :מר א. רוטמן

 16 

 17 :2018אישור מסגרת אשראי לשנת . 5

 18 ₪ 3,500,000 - בנק לאומי

 19 ₪ 3,000,000 - בנק הפועלים

 20  ₪ 4,000,000 - נק דקסיה ישראלב

 21 

 22 בנק לאומי,, 2018. אישור מסגרת אשראי לשנת 5טוב,   :מר י. גסר

 23 הרסת לנו את הבריאות, כל אחד מלכלך על מוצקין.  :מר י. כהן

 24  )מדברים יחד(

 25 , מי בעד, מי נגד, שיצעק, הלאה, הלאה, הלאה.5סעיף   מר י. מרקוביץ:

 26 ם, די.להגיע לארבע מנדטי  :מר י. כהן

 27 חבר המועצה, בבקשה.   :מר י. גסר

 28 שייקה, יאללה, רוצים ללכת.  מר י. מרקוביץ:
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 1 ?5מי בעד סעיף   :מר י. גסר

 2 לא, עזוב, נו, מה אתה?  מר י. מרקוביץ:

 3 אל תדאג, לך לאיך קוראים לו,   :מר י. כהן

 4 , מי בעד?5לא רוצה, תקראו בעצמכם, סעיף  אני, 5רגע, סעיף   :מר ח. צורי

 5 מי בעד?  :מר י. גסר

 6 מי נגד? הוא נגד, יאללה. אתה נגד או לא נגד?  מר מ. צורף:

 7 לא, אני בעד.  :מר א. רוטמן

 8 הוא בעד.  מר מ. צורף:

 9 כולם בעד.  :מר י. גסר

 10 

 11 .₪ 300,000אישור פתיחת ת.ב.ר שיקום מערכת השקייה בשטחי גינון בסך . 6

 12 מקורות מימון: קרנות הרשות.

 13 

 14 שיקום מערכת השקייה. תב"ר. פתיחת 6עיף ס  :מר י. גסר

 15 מי בעד, מי נגד?  מר מ. צורף:

 16 אוקי, מי בעד?  :מר י. גסר

 17 מי בעד?  מר מ. צורף:

 18 כולם בעד.  :מר י. גסר

 19 

 20אישור פתיחת ת.ב.ר לתכנון ראשוני להגשה למשרד החינוך של ארבע חטיבות ביניים . 7

 21)עלויות התכנון ייקבעו סופית לאחר  ₪ 1,000,000והתאמת מבנה קיים לתיכון בסך של 

 22 מכרז לבנייה( ביצוע 

 23 מקורות מימון: קרנות הרשות.

 24 

 25  .7סעיף   :מר י. גסר

 26 מי בעד? הלאה.  מר מ. צורף:

 27 כולם בעד.  :מר י. גסר

 28 כן, שמונה.  מר מ. צורף:
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 1 

 2 .₪ 950,000אישור פתיחת ת.ב.ר לביצוע עבודות פיתוח במתחם החי פארק בסך של . 8

 3 מימון: קרנות הרשות. מקורות

 4 

 5 שמונה.   :מר י. גסר

 6 מי בעד? מר מ. צורף:

 7 מי בעד?   :מר י. גסר

 8 הלאה, הלאה. מר מ. צורף:

 9 מה הולך, רגע, שנייה.  :מר א. רוטמן

 10 יש לו בעיות קרוא וכתוב. מר מ. צורף:

 11 שקל.  950,000  :מר א. רוטמן

 12 היום כבר ראינו. מר מ. צורף:

 13 ם לעשות שם?מה הולכי  :מר א. רוטמן

 14 ?מתנ"סמה זה?   :מר ח. צורי

 15 אצל,  :מר א. רוטמן

 16 שני סעיפים אתה צריך לחכות בחוץ.  :מר י. גסר

 17 אני אודיע לך מתי לבוא.  :מר א. רוטמן

 18 מצידי אני יכול ללכת.  :מר ח. צורי

 19 אני אגיד לך מתי, גם מצידי.  :מר א. רוטמן

 20 תאמין לי, את דברי ... שלך,  :מר ח. צורי

 21 גם מצידי אתה יכול לקנות כרטיס, לנסוע לגרמניה, חבל.   :א. רוטמן מר

 22  )מדברים יחד(

 23 , חבר'ה, מי בעד, מי נגד?8נו, רגע, נו, חבר'ה, נו, סעיף  מר מ. צורף:

 24 בשבילך.אפשר לארגן את זה, אני מסכים , אם זה יהיה   :מר א. רוטמן

 25 מי בעד, מי נגד? נו. מר מ. צורף:

 26 כל כך צועק. את  :מר א. רוטמן

 27 חבר'ה, מי בעד? מי נגד? מר מ. צורף:

 28 מה? מה נגד?  :מר א. רוטמן
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 1 .8סעיף  מר מ. צורף:

 2 ? למה צריך את זה?8לא, מה זה   :מר א. רוטמן

 3 , זה כסף, מי בעד? מי נגד?8מה זה  מר מ. צורף:

 4 לא, למה צריך את זה?  :מר א. רוטמן

 5 מי בעד?  :מר י. גסר

 6 יך, מי בעד? מי בעד?צריך, צר מר מ. צורף:

 7 הלו, בומה, מי בעד?  :מר י. גסר

 8 אתם יודעים למה זה הולך?  :מר א. רוטמן

 9 מי נגד? מר מ. צורף:

 10 לא, תשע.  :מר י. גסר

 11 

 12 250,000אישור פתיחת ת.ב.ר לתוספת בנייה במשרדי וקופות היכל התיאטרון בסך של . 9

₪ . 13 

 14 מקורות מימון: קרנות הרשות.

 15 

 16 מי בעד? תשע,  :מר י. גסר

 17 , מי בעד?9סעיף  מר מ. צורף:

 18 על מה?  :מר א. רוטמן

 19 מי נגד?  :מר י. גסר

 20 לא משנה, עשר.  מר מ. צורף:

 21 

 22מבנים  1.11.17מיום  13/17מפרוטוקול מועצה מס'  7אישור ביטול החלטה מס' . 10

 23 .יבילים בית ספר אחדות

 24 

 25 עשר. מר מ. צורף:

 26 יאללה, תכניס את ראש העיר.  :מר י. גסר

 27 לא, תמשיך, תמשיך.  מר מ. צורף:

 28 הוא יכול לחזור.  :דובר
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 1 עשר, נו.  :מר י. גסר

 2 חיים, מי שלא מבין יבין אחרת מי בעד, מי נגד, זה הכל. מר מ. צורף:

 3 עשר מי בעד?  :מר י. גסר

 4 מה, אתם עושים בושות,  :מר א. רוטמן

 5 מי נגד? :מר מ. צורף

 6 בצורה שאתם מתנהגים.   :מר א. רוטמן

 7 יפה, הלאה, הלאה.  מ. צורף: מר

 8 

 9מובא אישור הצעת החלטה להצטרפות עיריית קריית מוצקין לאשכול רשויות הקריות . 11

 10 )אשכול בהקמה( בהתאם ליוזמה של משרד הפנים על פי הנוסח שלהלן:

 11"מתוך ההכרה ביתרונות הכלכליים והחברתיים לשיתופי עולה בין הרשויות המקומיות, 

 12מאשרת  -ות כלכלית, איגום משאבים וקידום ראייה אזורית כוללתבין היתר, התייעל

 13בזאת מועצת הרשות המקומית קריית מוצקין, הקמת אשכול רשויות מקומיות בהתאם 

 14: אשכול רשויות מקומיות( יחד עם הרשויות 1)פרק א' 1955 -לחוק איגוד ערים התשט"ו

 15ת ביאליק, קריית ים, המקומיות השותפות להלן: ביר אל מכסור, קריית אתא, קריי

 16 ב'("-רכסים, שפערם )לפי א'

 17 

 18 . 11  :מר י. גסר

 19 .11יאללה,   :מר מ. צורף

 20 .11  :מר י. גסר

 21 , מי בעד, חיים?11  :מר מ. צורף

 22 חבר'ה, מי בעד?  :מר י. גסר

 23 מה זה?  :מר א. רוטמן

 24 יאללה, לא משנה. מר מ. צורף:

 25 תהיה מרוכז, נו.  :מר י. גסר

 26 .12 הלאה, מר מ. צורף:

 27 לא, לא, אני נגד.  :מר א. רוטמן

 28 , מי בעד?12סעיף  מר מ. צורף:
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 1 רגע, רגע, רגע.  :מר א. רוטמן

 2 לא רגע, לא רגע. מר מ. צורף:

 3 על כל סעיף זכותי לדבר.   :מר א. רוטמן

 4 אתה לא מדבר, אתה עושה דמגוגיה. אתה לא מדבר.  :מר י. גסר

 5 זכותי, זכותי לדבר.  :מר א. רוטמן

 6 תתבע. לך תתבע. ורף:מר מ. צ

 7 לך לבית משפט.  :מר י. גסר

 8 עשר דקות לדבר.  :מר א. רוטמן

 9 

 10מבנים יבילים בית ספר אחדות  1186אישור הגדלה ושינוי מקורות מימון ת.ב.ר מס' . 12

 11 (₪ 30,000)סה"כ הגדלה,  ₪ 280,000-ל ₪ 250,000מסך 

 12 היה     מקורות מימון

 13 -----   ₪ 210,000  משרד החינוך

 14  ₪ 250,000   ₪ 70,000  רנות הרשותק

   -----------  ----------- 15 

   280,000 ₪   250,000 ₪  16 

 17 

 18 , מי בעד?12  :מר י. גסר

 19 אנא תפתחו את זה.   :מר א. רוטמן

 20 מי נגד?  :מר י. גסר

 21 רגע, רגע, אני רוצה שתיתן לי את הזכות דיבור.  :מר א. רוטמן

 22 

 23 ₪ 778,571ה בשד' ויצמן על סך ב.ר הגברת תאור.אישור פתיחת ת. 13

 24 מקורות מימון

 25 ₪ 545,000 -  משרד התחבורה

 26  ₪ 233,571 -  קרנות הרשות

 27 

 28 הלאה, סעיף הבא. מר מ. צורף:
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 1 , מי בעד?13סעיף   :מר י. גסר

 2 .13  :מר מ. צורף

 3 מי בעד? מי נגד?  :מר י. גסר

 4 רגע, רגע, מה אתה עושה?  :מר ח. צורי

 5  )מדברים יחד(

 6 לא, תחנך אותו פעם אחת ולתמיד.  :ףמר מ. צור

 7 על מה הוא רוצה?  :מר ח. צורי

 8 לא חשוב, פעם אחת תחנך אותו.  :מר מ. צורף

 9 אני מציע לכם, שום דבר פה לא חוקי.  :מר א. רוטמן

 10 הלאה, הלאה.  :מר מ. צורף

 11 אתם מזלזלים,  :מר א. רוטמן

 12 

 13 ₪ 895,822סך אישור פתיחת ת.ב.ר הגברת תאורה בשד' משה גושן על . 14

 14 מקורות מימון

 15 ₪ 487,075 - משרד התחבורה

 16  ₪ 208,747 -  קרנות רשות

 17 

 18 , מי בעד?14  :מר י. גסר

 19 ?14מי בעד   :מר מ. צורף

 20 בתקנות העירייה.  :מר א. רוטמן

 21 , הלאה.14  :מר מ. צורף

 22 רגע, רגע, רגע,  :מר ח. צורי

 23 מה, אין לכם פה יועץ משפטי, אתם לא יודעים  :מר א. רוטמן

 24 על מה אתה רוצה לדבר?  :מר ח. צורי

 25 אתם עושים פשע.  :מר א. רוטמן

 26 אין לו כבוד, אין לו שום דבר, מה?  :מר מ. צורף

 27 בסדר.  :מר ח. צורי

 28 אתם פושעים, אתם מושחתים. זה מה שאתם.  :מר א. רוטמן
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 1 אנחנו מושחתים? אז תלך לקיבינימט. מי בעד, מי נגד? תמשיך.  :מר ח. צורי

 2 ?14. מי בעד 14  :י. גסרמר 

 3 )צועקים(

 4 תתביישו לכם.  :מר א. רוטמן

 5 הלאה.  :מר ח. צורי

 6 

 7רב  מתנ"ס 6.9.2017מיום  11/17מפרוטוקול מועצה  7אישור ביטול החלטה מס' . 15

 8 תכליתי/מרכז פיס למוסיקה

 9 

 10 , מי בעד?15  :מר י. גסר

 11 אני מבקש לדבר.  :מר א. רוטמן

 12 

 13רב תכליתי בשכונת כורדאני/ מרכז פיס  מתנ"ס 1140' הקטנת ת.ב.ר מסאישור . 16

 14  ₪ 15,440,549לסך של  ₪ 26,000,000למוסיקה מסך 

 15 היה     מקורות מימון

 16  ₪ 11,450,532   ₪ 6,189,093  השיכוןמשרד 

 17  ₪ 9,551,784   ₪ 9,251,456  מפעל הפיס

 18  ₪ 4,997,684   -----  קרנות הרשות

   -----------  ----------- 19 

   15,440,549 ₪   26,000,000 ₪  20 

 21 

 22 ?16  :מר י. גסר

 23 על פי החוק מגיע לי עשר דקות.  :מר א. רוטמן

 24 מי בעד?   :מר י. גסר

 25 , מי בעד?15סעיף  :מר מ. צורף

 26 .16לא,   :מר י. גסר

 27  )מדברים יחד(

 28 רציתי לתת לך, אתה צועק לנו מושחתים, אז לך קיבינימט.  :מר ח. צורי
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 1  )מדברים יחד(

 2 , מי בעד?16סעיף   :ר י. גסרמ

 3 היה כבר.  :מר מ. צורף

 4 

 5 ₪ 30,000אישור פתיחת ת.ב.ר הנגשת גן לליקויי שמיעה, גן גבירצמן על סך . 17

 6 מקורות מימון: משרד החינוך

 7 

 8 , מי בעד?17  :מר י. גסר

 9 , מי בעד?17  :מר מ. צורף

 10 כולם בעד.   :מר י. גסר

 11 

 12  ₪ 30,000ילה על סך אישור פתיחת ת.ב.ר הנגשת גן תה. 18

 13 מקורות מימון: משרד החינוך

 14 

 15 .18הלאה,   :מר מ. צורף

 16 , מי בעד?18  מר י. גסר:

 17 נגד, נגד.  :מר א. רוטמן

 18 מי נגד? מר י. גסר:

 19 נגד, נגד.  :מר א. רוטמן

 20 

 21  ₪ 30,000אישור פתיחת ת.ב.ר הנגשת בית ספר ויצמן על סך . 19

 22 מקורות מימון: משרד החינוך

 23 

 24 , מי בעד? מי נגד? 19 :מר י. גסר

 25 נגד ברמה העקרונית.   :מר א. רוטמן

 26 

 27 

 28אישור פתיחת ת.ב.ר לבדיקות ביטחוניות, שיפוצים והצטיידות במוסדות חינוך לשנת . 20
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 1  ₪ 1,500,000על סך  2018

 2 מקורות מימון: קרנות הרשות

 3 

 4 , מי בעד?20 מר י. גסר:

 5 הקלוקלת שנמצאת פה.  :מר א. רוטמן

 6 מי בעד, נגד, הלאה.  :מר מ. צורף

 7 

 8את הארגון, הניהול והפיקוח על התכנון להטיל על החברה הכלכלית לקריית מוצקין . 21

 9והביצוע של פרויקט הקמת אולם ספורט בשכונת כורדי כנגד תשלום תמורה כקבוע 

 10 לבין החברה. בהסכם בין העירייה

 11 

 12 , מי בעד? מי נגד?21 מר י. גסר:

 13 זה הכל.  :מר מ. צורף

 14 הכל נגד.  :רוטמן מר א.

 15 

 16להעביר הסכמים של העירייה עם יועצים עמם התקשרה בקשר עם הפרויקט, ככל . 22

 17שהתקשרה, לחרה ולהקנות לחברה בכפוף לכל דין את כל אותם הכוחות, הסמכויות 

 18 והאמצעים הדרושים לביצוע של העבודות.

 19 

 20 .22 מר י. גסר:

 21 מי בעד?  :מר מ. צורף

 22 מי בעד? מר י. גסר:

 23 

 24 

 25 

 26 ₪ 3,000,000מ"ר בסך  250רב תכליתי בגודל  מתנ"סאישור פתיחת ת.ב.ר לבניית . 23

 27 מקורות מימון:

 28 ₪ 2,450,532 - משרד השיכון
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 1 ₪ 549,468 - קרנות הרשות

   --------- 2 

   3,000,000 ₪  3 

 4 

 5 ,23 מר י. גסר:

 6 מי בעד?  :מר מ. צורף

 7 מי בעד? מר י. גסר:

 8 אני רוצה לדבר.שוב פעם,  22-רגע, ב  :מר א. רוטמן

 9 אין, אין, הלאה, הלאה.  :מר מ. צורף

 10 מי בעד? מר י. גסר:

 11 הלאה, כולם בעד.  :מר מ. צורף

 12 אני אמרתי שאני רוצה לדבר.  :מר א. רוטמן

 13 הלאה.  :מר מ. צורף

 14 

 15אישור פתיחת ת.ב.ר תכנון וביצוע תשתיות ל"עיר חכמה" ולסיבים אופטיים בסך . 24

300,000 ₪. 16 

 17 קרנות הרשות מקורות מימון:

 18 

 19 , מי בעד? מי נגד? 24 מר י. גסר:

 20 ביקש לדבר.   :מר א. רוטמן

 21 

 22)פרויקט  -אישור הצטרפות לוועדת מכרזים משותפת לקריות בנושא מכרז רכב חשמלי. 25

 23 משותף לכלל הקריות, חיפה ואיגוד ערים להגנת הסביבה חיפה(

 24 

 25 .25 מר י. גסר:

 26 .25  :מר מ. צורף

 27 מי בעד?  :מר י. גסר

 28 ולא ניתן לו לדבר.  :מר א. רוטמן
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 1 מי נגד?  :מר י. גסר

 2 הלאה.  :מר מ. צורף

 3 כי את זה יהיה בבית משפט.   :מר א. רוטמן

 4 

 5אישור התקשרות עם חברת התאמה, הסכם למתן שירותי שמירה ואבטחה במוסדות . 26

 6 21/2016חינוך על פי מכרז פומבי של החברה למשק וכלכלה מס' ש/

 7 

 8 .26 מר י. גסר:

 9 על זה תהיה עתירה.  :מר א. רוטמן

 10 מי בעד?  :מר י. גסר

 11 על זה שאתה לא נותן לי לדבר.  :מר א. רוטמן

 12 מי נגד?  :מר י. גסר

 13 אתה לא נותן לי להגיב.  :מר א. רוטמן

 14 הלאה.  :מר מ. צורף

 15 

 16 .3לתקופת רבעון  2017כספי רבעוני לשנת  בדו"חדיון . 27

 17 

 18 , מי בעד? מי נגד?27 מר י. גסר:

 19 

 20 אישור פרוטוקולים. 28

 21 6.12.17מיום  10/17וועדת כספים מס' 

 22 13.12.17וועדה לקידום מעמד הילד מיום 

 23 .27.12.17לאספקת ריהוט לבית כנסת "אהבת ישראל" מיום  31/17מכרז זוטא מס' 

 24 

 25 .28 מר י. גסר:

 26 נגד על הכל, אני נגד מתוך,  :מר א. רוטמן

 27 פרוטוקולים. מי בעד?  :מר י. גסר

 28 עכשיו שילך להתקעווד.   :מ. צורף מר
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 1 עכשיו, חג שמח.   :מר י. גסר

 2 רגע, התוספת.   :מר מ. צורף

 3 

 4 ₪ 108,225אישור פתיחת ת.ב.ר רכש גנרטור נייד לחירום בסך 

 5 מקורות מימון

 6 ₪ 90,000 -משרד הפנים

 7 ₪ 18,225 -קרנות הרשות

  ---------- 8 

  108,225  ₪  9 

 10 

 11 ספנו, אישור פתיחת ת.ב.ר לרכישת גנרטור נייד. שלושה סעיפים שהו  :מר י. גסר

 12 מי בעד סעיף אחד שהעלינו? הלאה. מי נגד, הלאה.  :מר מ. צורף

 13 אני עוד פעם קורא לך, ראש העיר.  :מר א. רוטמן

 14 

 15 ₪ 27,203אישור פתיחת ת.ב.ר חיבור גנרטור לרשת חשמל בסך 

 16 מקורות מימון

 17 ₪ 15,000 -משרד הפנים

 18  ₪ 12,203 -קרנות הרשות

  ---------- 19 

  27,203 ₪  20 

 21 

 22 .2סעיף   :מר מ. צורף

 23 , 2סעיף  :מר י. גסר

 24 בנושא של הצעה לסדר היום, שהורדת דבר שהוא לא חוקי.  :מר א. רוטמן

 25 .3סעיף  :מר י. גסר

 26 זהו, הלאה, נגמר.  :מר מ. צורף

 27אתה לא עונה על הדברים האלה, אתה מקבל את מה שאני אומר.   :מר א. רוטמן

 28 ממך, לפני שניפגש במקום אחר. אני מבקשטעות,  עשית
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 1 העליתם שלושה סעיפים? זהו.  :מר ח. צורי

 2 לא נעים לך לשמוע על נושא של עיר חכמה,  :מר א. רוטמן

 3לי לא נעים, כשאני שואל אותך על מה אתה רוצה לדבר וכל מה שיש   :מר ח. צורי

 4בריינים לך להגיד זה שכולם פה עבריינים ומושחתים, אם כולם ע

 5 ומושחתים, אני לא יודע למה אתה יושב פה.

 6 אני דיברתי עניינית ואתם לא נותנים לי לדבר על פי נהלי העיריות.  :מר א. רוטמן

 7 לא, כשאני שאלתי אותך, :מר ח. צורי

 8 על זה הגבתי, זה מוקלט, זה מוקלט.  :מר א. רוטמן

 9 כשאני שאלתי אותך, כשאני שאלתי אותך, :מר ח. צורי

 10 רים יחד()מדב

 11 

 12 סוף הישיבה

 13 

 14 


