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 פרוטוקול


 ךק בתנ"קריאת פר .1


 


  אם אתם שמים לב יש היום קמפיין במדינת ישראל נגד מסורת אז אני  ב. ברח"ד:מר 


 אקרא לכם שלושה משפטים 


 לא לא, אין קמפיין כנגד מסורת יש קמפיין נגד כפיה, לא מסורת.   ח. צורי:מר 


 ()קורא מהתנ"כ  תן לי לקרוא שלושה משפטים אחרונים של הנביא מלאכי. ב. ברח"ד:מר 


מחוץ לסדר   חזק וברוך. חברים, אני מבקש להוסיף כמה סעיפים לסדר היום,  ח. צורי:מר 


דבר שני, ההצעה לסדר   היום, אחד זה הרשימה הארוכה שקיבלתם פה, כל אחד קיבל.


הצעה בקשר לבניין העירייה הקיים.   בנושא משלחות שיוסי מרקוביץ יעדכן ודבר נוסף לזה


   בבקשה.  ד שירים את ידואני אפרט בהמשך. מי בע


 זה כל מה שיש בדף? ב. ברח"ד:מר 


 בוודאי   ח. צורי:מר 


 .  11יש פה של הנסיעות,   ב. ברח"ד:מר 


 . 11-אז יש את זה פה, זה ב  ח. צורי:מר 


 אבל אמרתי לך שיש.   גב' א. גנון:


הוא   פה כי זהלא, לא, לא, זה היה, זה בטעות, או.קי. נצרף את הסיפור ל  י. מרקוביץ:מר 


 לבד, בדבר המשלחת. בסדר, או.קי.


 


  7/6/17 -מ 08/17ופרוטוקול מס'  07/17מצ"ב פרוטוקול מועצה מס'  .2


 


 תובא הצעה לסדר של חבר המועצה  .3


 . אבי רוטמן, בנושא ביטול מתן דוחות בשבתות ובחגיםמר 


 , היות ורוטמן איננו אנחנו דוחים את זה. 3סעיף   ח. צורי:מר 


 


 ובא הצעה לסדר של חבר המועצה אבי רוטמן, בנושא גני פעוטות פרטיים ת .4


 גנים.  בנווה


 , היות ורוטמן איננו אנחנו דוחים את זה. 4סעיף   ח. צורי:מר 


 אתה דוחה את זה לישיבה הבאה.  מהנוכחים:


 לא לישיבה הבאה, לעוד חצי שנה. החוק או  ח. צורי:מר 


 שאם דנת, לא חשוב.מר 


 למה אתם דוחים אותו? הא מתקרב אלינו למפלגה שלנו, למה?  :מהנוכחים


 .5סעיף   ח. צורי:מר 


 רגע אבל בקשר לדוחות.  גב' א. אשור:


 אין דיון, הבן אדם לא בא להצעה לסדר שלו, אין דיון.   ח. צורי:מר 


 


אישור   :05/04/2017מיום  05/17מפרוטוקול מועצה מס'  30תיקון סעיף מס'  .5


   ₪ 1,700,000ר מנהלת עירונית להתחדשות עירונית בסך פתיחת ת.ב.


   מקורות מימון:


   ₪ 1,275,000   -משרד השיכון 


  ₪ 425,000   -תקציב רגיל 
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    1,700,000 ₪  


סעיף   , תיקון, פרוטוקול מועצה זה וזה וזה. מי שרוצה לשאול שאלה על5סעיף   ח. צורי:מר 


 חמש שישאל, אם לא


 מי בעד?  י. מרקוביץ:מר 


 מי בעד? מי נגד? אהלן ביטון, חשבתי שפרשת, נסעת לחו"ל.   ח. צורי:מר 


 ? תסבירו רגע, מה זה התחדשות עירונית?5מה זה אבל   גב' א. אשור:


 שואלים אותך ואת שותקת.   ח. צורי:מר 


 בבקשה  גב' א. אשור:


 כתוב פה  ח. צורי:מר 


 מה הבעיה?  י. מרקוביץ:מר 


 תסביר לה.   ח. צורי:מר 


 מה זה התחדשות עירונית?   גב' א. אשור:


זה קיבלנו ממשרד   בזמנו הצבעתם על הקמת מינהלת להתחדשות עירונית,  י. גסר:מר 


 אלף.  425והרשות נותנת   1,275,000השיכון. משר השיכון נותן 


 אז מה תיקנו פה?  ב' א. אשור:ג


 ברנו את זה לתקציב. תיקנו, היה קרנות הרשות בזמנו, הע  י. גסר:מר 


 קיבלנו כסף, קיבלנו כסף נשמה, קיבלנו כסף. תגיד קיבלנו כסף.   י. מרקוביץ:מר 


  -אין שינויים בסכום רק ב  י. גסר:מר 


 תמשיך לקרוא.  ח. צורי:מר 


 


)הגדלת  03/05/17מיום  06/17מועצה מס'  מפרוטוקול 15ביטול סעיף מספר  .6


 בל ניקוז(., תכנון וביצוע מו1015תב"ר מס' 


הגדלת תב"ר מס'   ,3/5/17מיום  06/17מפרוטוקול מס'  15, ביטול סעיף מס' 6  י. גסר:מר 


 ההגדלה. מי בעד?   , תכנון וביצוע מובל ניקוז. מצורף לכם שם1015


 לא מבינה מה זה.  גב' א. אשור:


 זה ביטול?  מהנוכחים:


 מה זה ביטול?  גב' א. אשור:


 סף, מקבלים כסף. כסף, כ  י. מרקוביץ:מר 


 הגדלת תב"ר.  מהנוכחים:


 תסביר קצת בשתי מילים בבקשה.  גב' א. אשור:


 שינינו את ההרכב, הייתה שם הגדלה.  7, בסעיף 7תכף נגיע לסעיף   י. גסר:מר 


 7 -ו 6אה,   גב' א. אשור:


 קיבלת דף  י. מרקוביץ:מר 


 ..עשינו תיקון להגדלה הקודמת ועכשיו נעשה ..  י. גסר:מר 


 קיבלת דף, הנה קריית מוצקין, כמה זה?  י. מרקוביץ:מר 


 מתחשבים אחד בשני. טוב, מי בעד?  7-ו 6  י. גסר:מר 


 זהו זה.  מהנוכחים:


 , מי בעד. 6סעיף   י. גסר:מר 


 קיבלנו כסף. מיליונים, מה?   י. מרקוביץ:מר 


 


  ₪ 778,822142,תכנון וביצוע מובל ניקוז מסך  1015אישור הגדלת ת.ב.ר מס'  .7


 ( ₪ 4,035,900)סה"כ הגדלה:  ₪ 146,858,678לסך 


   ₪ 142,822,778 ₪ 146,858,678 -משרד השיכון היה:  מקורות מימון:
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תכנון וביצוע   1115, עכשיו הוא מסביר מאיפה. אישור הגדלת תב"ר מס' 7סעיף   י.גסר:מר 


. 4,035,900כל ההגדלה סך ה  ,₪ 146,858,678לסך  ₪ 142,822,722מובל ניקוז בסך 


 . מי בעד? 142,822,788, היה 146,858,678  מקורות המימון משרד השיכון


 מקבלים כסף.  י. מרקוביץ:מר 


 כולם בעד.  י.גסר:מר 


 


  ₪ 207,109אישור פתיחת ת.ב.ר תכנון אולפנה סגולה בסך  .8


 מימון: משרד החינוך.


 עבר.הוא לא דיבר על ההצעה הסדר, הוא   גב' א. אשור:


מימון משרד   ,207,109, אישור פתיחת ת.ב.ר תכנון אולפנה סגולה בסך 8  י. גסר:מר 


 חינוך


 מי בעד?  ח. צורי:מר 


 כולם בעד.  י. גסר:מר 


 לא כולם, ההוא נמנע, לא יודע.   ח. צורי:מר 


 


 הוא לא נמצא פה בכלל.   י. מרקוביץ:מר 


 רוטמן.   ח. צורי:מר 


 .הוא לא נמצא  מהנוכחים:


 הצבעת או לא?   י.גסר:מר 


  עוד רגע.  גב' א. אשור:


 הוא איננו עוד, נו קדימה.  ח. צורי:מר 


 


מעבודות שיקום שד' גושן, חשמונאים, אשכול,  1113אישור שינוי שם ת.ב.ר  .9


ויצמן, הרב קוק, יבנה וק. לוז לעבודות פיתוח כללי ברחבי העיר, בסך   דקר,


23,000,000 ₪  


 השיכון. מימון: משרד 


אשכול,   בעבודת שיקום שד' גושן, חשמונאים 1113, אישור שינוי שם תב"ר 9  י. גסר:מר 


כללי ברחבי העיר בסך   דק"ר, ויצמן, הרב קוק, יבנה וקדיש לוז ואוסישקין, לעבודות פיתוח


 מיליון, מימון משרד השיכון. 23


 איזה יופי.  י. מרקוביץ:מר 


 עד. מי בעד? כולם ב  י. גסר:מר 


 


  אישור קריאת שם לרחוב המוביל לביה"ס ע"ש יצחק נבון, ע"ש הסופר ש"י ענגון, .10


 זוכה פרס נובל לספרות


על שם   , אישור קריאת שם לרחוב המוביל לבית הספר על שם יצחק נבון10  י. גסר:מר 


 הסופר ש"י עגנון, זוכה פרס נובל לספרות, מי בעד? כולם בעד. 


 


  לעיר הוף בגרמניה, 30/7/17-27/7/17ראש העיר בין התאריכים:  אישור נסיעת .11


וכן, חתימה על הסכם שיתוף  כאורח כבוד לפתיחת הפסטיבל המסורתי בעיר


 הפעול


לעיר הוף   30/7/17עד  27/7/17, אישור נסיעת ראש העיר בין התאריכים 11  י. גסר:מר 


 בגרמניה. 


 -תן ל  ח. צורי:מר 
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את   י אסביר, יש פה, יצא חוזר מנכ"ל חדש בחודש אפריל שהוא ביטלאנ  י. מרקוביץ:מר 


   רשמית לחו"ל.  כל האפשרות לחברי מועצה שאינם מקבלים שכר להשתתף במשלחת


   במקום שזה יהיה הפוך.  ש. שמן:מר 


 אתה צודק.  ח. צורי:מר 


 נכון, רגע, אנחנו  י. מרקוביץ:מר 


 אני שמסכים איתך.   ח. צורי:מר 


 הדבר הזה מטומטם ברמות.  י. מרקוביץ:מר 


  מה זה מטומטם.   י. גסר:מר 


  רגע, אבל שניה י. מרקוביץ:מר 


 מטומטם ומטופש.   מהנוכחים:


הוא לא רק בעיה שלנו, הוא   אבל רגע שמעון, הדבר הזה מטומטם ברמות,  י. מרקוביץ:מר 


 ולנו...ה הדבר שהוא נוגע בכז  בעיה של כל הרשויות המקומיות בארץ,


 זה חוזר מנכ"ל בוודאי שזה לא דבר ששייך לנו רק.   ח. צורי:מר 


  מי שמטפל בזה היום זה גם אנחנו כרשות וזה הרבה רשויות נוספות וגם  י. מרקוביץ:מר 


 המרכז לשלטון המקומי מטפל בזה. 


 השלטון המקומי מטפל בזה.   ח. צורי:מר 


של   בזה. יש לנו פה הזמנה, קיבלתם את התיקכל העולם ואשתו מעורבים   י. מרקוביץ:מר 


שלושת סגניו לפני   ההזמנה, החבר'ה האלה מהעיר הוף היו פה, ראש העיר היה פה


 שבועיים, שלושה, חודש, משהו כזה. 


 חמודים מאוד.  אורלי:


מקורית   את היית גם כן, נכון. והם מזמינים משלחת מהרשות, התוכנית  י. מרקוביץ:מר 


ועם שמעון, והדבר הזה,   יתה שחיים יסע בתור ראש העיר בשיתוף עם אתיהראשונה הי


זה אין ישיבת פרוטוקול למי ששאל של   בגלל זה גם בפרוטוקול ישיבת קשרי חוץ, בגלל


לא הספקנו, כי בא חוזר מנכ"ל ושיבש את כל העניינים. כרגע   קשרי חוץ כי לא יכלנו לעשות,


משמעות"   ל ראש העיר בליווי ד"ר לאה גנור מ"מרכזמבקשים לאשר את נסיעתו ש  אנחנו


 שיצרה את הקשר ואיציק דהן מנהל אגף שפ"ע. זה הסיפור. 


 מי זה?  א. רוטמן:מר 


  איציק דהן, מנהל אגף שפ"ע. מה פתאום, הוא לא חבר מועצה, שינהם  י. מרקוביץ:מר 


   עובדי רשות, מי בעד?


 יתוף? רגע, אני שואל, מה זה הש  א. רוטמן:מר 


 גם אני קיבלתי הצעה ממך.   ד. דהן:מר 


 כן אבל בינתיים יצא זה.   ח. צורי:מר 


 יצא החוזר, אין מה   י. מרקוביץ:מר 


מישהו   השאלה ראש העיר חיים, מי קובע את האנשים שעובדים בעירייה? יש  נ. מזוז:מר 


 שקובע את האנשים כל פעם מי יוצא, אותך? בנסיעות כאלה


 רגע, רגע, רגע, לפני שהיה חוזר מנכ"ל, על פעם לפני ה...  :ח. צורימר 


 אני מדבר על עובדי העירייה.   נ. מזוז:מר 


מי קובע?   זה דבר חדש עכשיו, לא יוצא, כמעט ולא יצאו עובדי עירייה בכלל,  ח. צורי:מר 


 אני 


  בנגלה הבאה.  נ. מזוז:מר 


 אני  ח. צורי:מר 


 ? זה הפררוגטיבה של ראש העיר. דני לוימר איך א  מן:מש. מר 


 נכון  הנוכחים:


 על מה זה ההסכם, על מה ההסכם שיתוף פעולה?  א. רוטמן:מר 
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 משלחת נוער  י. גסר:מר 


 יש לך פה, תקרא, קיבלת.   י. מרקוביץ:מר 


 באנגלית, אתה טוב באנגלית.   א. רוטמן:מר 


 ? 11מי בעד סעיף   י. גסר:מר 


 עון, כולם חוץ מנמנע רוטמן. מי בעד? שמ  ח. צורי:מר 


 לא, נגד.   א. רוטמן:מר 


 נגד. תגיד, אנחנו צריכים לשאול אותך? הלאה.   ח. צורי:מר 


 


  אישור ביטול יציאת רה"ע לחופשה מרוכזת במידה ודיווח כי עבד באותם הימים, .12


 . 4/2017חוזר מנכ"ל מיוחד נבחרי ציבור מס'  33עפ"י סעיף 


בד ע  ישור ביטול יציאת ראש העיר לחופשה מרוכזת במידה ודיווח כי, א12  י. גסר:מר 


. זה גם קשור  4/2017מס'   חוזר מנכ"ל מיוחד נבחרי ציבור 33באותם הימים על פי סעיף 


 לאותו חוזר. 


 החוזר מנכ"ל שיצא.   י. מרקוביץ:מר 


 זאת אומרת?  מהנוכחים:


קודם כל   חרון בכלל יצא מחורבש לגמריזאת אומרת שעכשיו, החוזר מנכ"ל הא  ח. צורי:מר 


המרוכזת זה עובדי המשרד,   אחוז מהיציאה 60אני לא כל כך מבין מה זה יציאה מרוכזת, כי 


 זה חצי מרוכז.  עובדי חוץ עובדים, אז אני לא מבין מה זה,


 אתה מוכן להסביר יותר במה מדובר?  גב' א. אשור:


 חופש זאת אומרת אם יש שבוע ימים  י. גסר:מר 


 בחופשה המרוכזת אתה יכול לא לעבוד?  ח. צורי:מר 


 אתה לא חייב  י. גסר:מר 


העולם   אבל עוד פעם, זה על בית העירייה בדרך כלל כי העובדים והגננים וכל  ח. צורי:מר 


 לצאת לחופש מרוכז, זה הכל.   עובד, רק נגיד סגרו את בית העירייה, אתה לא חייב כאילו


זה כל   נו עובדים אבל הוא לפי החוזר צריך להסדיר את זה במועצת העיר.אנח  י. גסר:מר 


 הסיפור. 


 דרך אגב אני חושב שצריך לארגן את זה גם על הסגנים.  י. מרקוביץ:מר 


 ביקשו לאשר את ראש העיר, לא ביקשו סגנים, אז למה עכשיו אתה...  ח. צורי:מר 


 ?12טוב, מי בעד סעיף   י. גסר:מר 


 למה כולם חייבים אז לצאת? ולמה אז אתה לא יוצא?  ן:א. רוטממר 


 למשל עובדי כפיים לא...  י. גסר:מר 


 עובדי כפיים לא יוצאים.  י. מרקוביץ:מר 


 משאירים עובדי ניקיון, גינון  י. גסר:מר 


 עובדי מינהלה.  מהנוכחים:


 לגמרי.  סגורה אם היה היגיון היה צריך לחלק בכלל, אין דבר כזה שעירייה  א. רוטמן:מר 


 שנה 25 -שנה חבר מועצה ו 30אתה   ח. צורי:מר 


 לך משהו שהיית צריך לעשותמר אני או  א. רוטמן:מר 


 שנה 25אבל   ח. צורי:מר 


 הייתי צריך לעשות את זה ככה אבל.  א. רוטמן:מר 


  מה לעשות שיש חוזר מנכ"ל, מה הוא יכול לעשות? חוזר מנכ"ל צריך  י. מרוקביץ:מר 


 שר את זה זה הכללא


  שירים את ידו, מי נגד? נגד, גמרנו, בוא נמשיך 12חבר'ה, מי בעד סעיף   ח. צורי:מר 


 הלאה


  ₪ 800,000 -ל ₪ 500,000 -שיפוצי מוסדות חינוך מ 1177אישור הגדלת ת.ב.ר  .13
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 מימון: קרנות והרשות.


  -ל ₪ 500,00 -שיפוצי מוסדות חינוך מ 1177, אישור הגדלת ת.ב.ר 13  י. גסר:מר 


 מימון קרנות הרשות. מי בעד? כולם בעד.  ₪ 800,000


 לפי אישור פרוטוקולים אני  מ. דהן:מר 


 לפי אישור הפרוטוקולים התוספת על סדר יום ישיבת המועצה.  י. גסר:מר 


 אני מבקש לחזור להצעות שלי, אני לא יכלתי להיות.   א. רוטמן:מר 


 ר. פעם הבאה אל תאח  ח. צורי:מר 


 עבר זמנו.  מהנוכחים:


  אבל ההצעות האלה, אני הגעתי לפה, אני הגעתי לפה במסגרת הישיבה,  א. רוטמן:מר 


 מאיזה סיבה? איפה היועמ"ש?


 לא, לא, אם הסעיף הבא, אני לא חייב לחזור אליו.   ח. צורי:מר 


 הוא איחר, לא היית.   גב' א. גנון:


 , הלאה, תערער. תגיש מכתב ערעור, הלאה. הסיפורמר איחר... נג  י. מרקוביץ:מר 


 אם אתה אחראי ואתה מגיש הצעות למה אתה לא בא בזמן?  ח. צורי:מר 


 אני גם עובד.  א. רוטמן:מר 


 טוב, יאללה, נמשיך   ח. צורי:מר 


 


 


 . 05/07/2017תוספת לסדר יום ישיבת המועצה 


 תוספת לסדר יום לישיבת המועצה  י. גסר:מר 


 למה בישיבה הבאה? נגמור את זה עכשיו.   א. רוטמן:מר 


 לא רוצים לגמור את זה עכשיו, יש סדר עבודה.   ח. צורי:מר 


 בסדר, שבוע הבא יגיש עוד הפעם.   י. מרקוביץ:מר 


 שיבוא עוד פעם אנחנו פה.   ח. צורי:מר 


 


בינוי בי"ס חדש בשכונת  1125אישור הגדלה ושינוי מקורות מימון ת.ב.ר מס'  .1


 (.  ₪ 725,990)סה"כ הגדלה:  ₪ 16,626,681לסך  ₪ 15,900,691מסך  דניכור


 היה  קורות מימון:מ


---------  ₪ 3,000,000 -משרד השיכון  ₪ 10,998,961  ₪ 10,998,961 -משרד החינוך


-- 


 ---------  ₪ 2,127,720  -מפעל הפיס


  ₪ 500,000  ₪ 500,000  -מלוות


  ₪ 4,401,730  קרונות הרשות


  16,626,681 ₪  15,900,691 ₪  


 


החדש   , בינוי בי"ס1125, אישור הגדלה ושינוי מקורות מימון, ת.ב.ר מס' 1  י. גסר:מר 


. מקורות 725,990  , סך הכל הגדלה16,626,681לסך  15,900,691בשכונות כורדני מסך 


 10,998,961מימון משרד החינוך 


 ה? אנשים יודעים לקרוא, מה, מה למה אתה צריך להקריא את ז  י. מרקוביץ:מר 


 ? 1אז יש פה את הפירוט. מי בעד סעיף   י. גסר:מר 


 ? 1וזה סעיף  1רגע זה סעיף   ח. צורי:מר 


 לא, לא, זה חייב להיות, בתוספות, אחר כך זה מתווסף.   מהנוכחים:
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 מי נגד? אין אף אחד נגד.  ח. צורי:מר 


   ים האלה שלא הוכנתי לפני זה.אני נגד. אני נגד כל הדבר  א. רוטמן:מר 


 אין שום בעיה.  ח. צורי:מר 


 ואתם בתור, דבר מדהים, מביאים דברים ברגע האחרון  א. רוטמן:מר 


 נכון  ח. צורי:מר 


  מביאים את זה על מנת שנאשר, כנראה יש דברים בגו, למה הדברים האלה  א. רוטמן:מר 


 לא נעשו לפני שבוע? למה לא נמסרו לנו בזמן? 


 אתה רוצה את האמת?  ח. צורי:מר 


 למה הדברים האלה  א. רוטמן:מר 


 אתה רוצה את האמת?  ח. צורי:מר 


 לא הוא לא רוצה את האמת י. מרקוביץ:מר 


  אם אתה מקבל השראה תקציבית, ממשרד החינוך לפני יומיים אתה מכניס  ח. צורי:מר 


מקבל את זה לפני   אם הייתי אותו, אני מכניס פה הרשאות שאני מקבל ממשרד הממשלה,


 חודש הייתי שולח לך, אז עכשיו מה אתה או


 מיליון שקל.  4או  3קיבלתי השראה עכשיו על   לי?מר 


 תוותר על זה חודש.  מהנוכחים:


יכול   בואו נחכה עד הישיבה הבאה? זה הסיבה היחידה אבל זה בסדר אתה  ח. צורי:מר 


 להמשיך, אתה צודק, הסעיף הבא. 


 הצבעה, מי בעד? כולם?  . גסר:ימר 


 חוץ מ, נגד, רוטמן נגד.   ח. צורי:מר 


 הוא נגד?  י. גסר:מר 


 כן.   ח. צורי:מר 


 כיתות בב"ס בגין  6תוספת  1164אישור הגדלה ושינוי מקורות מימון ת.ב.ר מס  .2


 (. ₪ 1,000,000)לסה"כ הגדלה  ₪ 5,000,000לסך  ₪ 4,000,000


 ההי      מקורות מימון:


 ------  ₪ 4,088,840  -מפעל הפיס 


  ₪ 4,000,000  ₪  911,160  -קרנות הרשות


 5,000,000  ₪  4,000,000 ₪  


לבי"ס   כיתות 6, תוספת 1164אישור הגדלה ושינוי מקורות מימון, תב"ר מס'    י. גסר:מר 


 סך הכל הגדלה.  ₪מיליון  5לסך  ₪מיליון  4-בגין, מ


  מיליון שקל, עד שנקבל 4למשל זה, לקחנו מקרנות הרשות אתה רואה?   ח. צורי:מר 


 ממפעל הפיס, לפני יומיים או שלושה


 יומיים  י. גסר:מר 


מחזירים את   קיבלנו את אישור מפעל הפיס על הכסף הזה, ורק עושים סוויץ',  ח. צורי:מר 


 -הכסף לרשות ה


 יצביע נגד. והכל רץ. הבי"ס בבנייה. הוא יצביע נגד, הוא   ב. ברח"ד:מר 


 מי בעד?   י. גסר:מר 


 תצביע נגד, תצביע.  י. מרקוביץ:מר 


 כולם בעד.  י. גסר:מר 


 מי בעד?  י. מרקוביץ:מר 


 גם הוא.  י. גסר:מר 


בניית גן ילדים חד כיתי ברח'  1176אישור שינוי מקורות מימון ת.ב.ר מס'  .3


 כצנלסון. 


  ₪ 1,300,000בסך 
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 היה  מקורות מימון:


 -------  ₪ 725,919   -פיסמפעל ה


  ₪ 1,300,000  ₪ 574,081   -קרנות הרשות


   1,300,000 ₪  1,300,000 ₪   


 


ברח'   , בניית גן ילדים חד כיתתי1176אישור שינוי מקורות מימון, ת.ב.ר מס'   י. גסר:מר 


 , מקורות מימון, מי בעד? כולם בעד. ₪ 1,300,000כצנלסון בסך 


 


ב.ר רכישת מחשבים חט"ב רבין, נתניהו, ובי"ס בגין בסך אישור פתיחת ת. .4


300,000 ₪  


  מפעל הפיס. מקורות מימון:


ובי"ס בגין   אישור פתיחת ת.ב.ר רכישת מחשבים חטיבות ביניים רבין, נתניהו,  י. גסר:מר 


 מקורות מימון מפעל בפיס ₪אלף  300בסך 


  לפני רק שאלה, לא כבר הצבענו על סעיף כזה  גב' א. אשור:


  הצבענו לא לכל בתי הספר.  י. גסר:מר 


  על המחשבים.  א. אשור: ’גב


נוספות,   ומשהו מטר כיתות 2,000לא כל התוספת של רבין ובגין, הוספנו שם   ח. צורי:מר 


 שצריך להיות שם.   את זה לא מחשבנו. מה זה מחשוב? ז צריך להיות ברקו וכל מה


  ה. מי בעד?מחשב ומקרן בכל כית  י. גסר:מר 


  כבר הצבענו.  מהנוכחים:


  הצבענו כבר.  א. אשור: ’גב


 כולם בעד.   י. גסר:מר 


 


 9שיקום ושיפוץ מקלט ציבורי ברח' טרומפלדור  1157אישור הגדלת ת.ב.ר מס  .5


 (. ₪ 5,630)סה"כ  הגדלה:  ₪ 45,630לסך  ₪ 40,000מסך 


 היה  מקורות מימון:


  ₪ 40,000  ₪ 40,000  -משרד הביטחון


 -------  ₪ 5,630  -קרנות הרשות


45,630 ₪  40,000 ₪  


  ,45,630לסך  ₪אלף  40מסך  9שיקום ושיפוץ מקלט ציבורי ברח' טרומפלדור   י. גסר:מר 


 מקורות מימון כפי שאתם רואים, מי בעד? כולם בעד. 


 


 7117אישור הגדלת ת.ב.ר מס'  בהזמנה לישיבת מועצה:  13תיקון נוסח סעיף  .6


)סה"כ  ₪ 800,000לסך   ₪ 500,000מסך  2017שיפוצים ומוסדות חינוך 


 (.  ₪ 300,000הגדלה: 


 היה   מקורות מימון:


 -------  ₪ 185,754  -משרד החינוך


  ₪ 500,000  ₪ 614,246  -קרנות הרשות


800,000 ₪  500,000 ₪  


ת.ב.ר מס'   ור הגדלתבהזמנה לישיבת המועצה, איש 13שש, תיקון נוסף סעיף   י. גסר:מר 


  שיפוצים מוסדות החינוך.  1177


  אישרנו כבר מקודם. אישרנו קודם בפרוטוקול הקודם.  י. ברקוביץ:מר 


  לא חשוב, מי בעד?  ב. ברח"ד:מר 


  מי בעד? כולם בעד.   שם היה על ההגדלה, פה שינוי הנוסח מהמועצה הקודמת.  י. גסר:מר 
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  עכשיו  ח. צורי:מר 


אם   ווה גנים,נאולי תוכל להגיד כב' ראש העיר מה קורה בבי"ס החדש ב  טמן:א. רומר 


 באמת ייפתח הבי"ס בזמן? 


  בנווה גנים אין בי"ס חדש.  ח. צורי:מר 


  נווה גנים, משכונת אומנים.   א. רוטמן:מר 


  כן  ח. צורי:מר 


  כמו שהבטחת שהם באמת יוכלו להיכנס לשם?   א. רוטמן:מר 


 מתי ייבנה הבניין, האם באמת בתחילת שנת הלימודים?   :ח. צורימר 


  כן.   ח. צורי:מר 


  יהיה את השביל והכל יהיה?  א. רוטמן:מר 


  כן  ח. צורי:מר 


  כן?  א. רוטמן:מר 


  לך כן, הכל יהיה.מר אתה רוצה עכשיו לפרט על כל דבר? אני או  ח. צורי:מר 


  או.קי  א. רוטמן:מר 


  רת השםבעז  א. אשור: ’גב


  עכשיו אני רוצה  ח. צורי:מר 


  השם לא יעזור  א. רוטמן:מר 


  סליחה?  א. אשור: ’גב


להעביר   , אני רוצה, רגע אחד, אני רוצה-זה מראה לכם איפה הרחוב של ה  ח. חצורי:מר 


ויש לי גם מכתב פה, היו פה   פה החלטה עקרונית, תקשיבי טוב, החלטה עקרונית, היו פה


פה והם רוצים לקנות את הבניין הזה ואני באופן   אש, כל הנציבות של כיבוי אש אנשי כיבוי


שזה יהיה מאוד יוקרתי שהכיבוי אש עם כל ה, אני מדבר עוד פעם,   אישי בעד כי אני חושב


 הכבאיות ולא שום דבר, רק  לא


  מחוז חוף.  מ. צורף:מר 


  איפה הם יושבים עכשיו?  מהנוכחים:


  נטיינריםבקו  מ. צורף:מר 


  על יד פז  ח. צורי:מר 


  במקום של הכיבוי אש, התחנה.  י. מרקוביץ:מר 


ואנחנו   ולכן הם רוצים פה, מצד אחד זה הרבה יותר ל כי זה משרד ממשלתי  ח. צורי:מר 


של דפנה לא שייך לכיבוי   גם כן זה, זה לא מישהו פרטי. אני קודם כל בדקתי אם הבן דוד


את זה פה. אני רק מציע לדון שהייעוץ   א א החלטתי להעלותאש ואחרי שראיתי של


זה, אולי לירן, תבדקו את כל ההיבטים המשפטיים איך זה   המשפטי, גילי, אתם תבדקו את


 הם צריכים לשלם לנו, ו, ו, ו, וכשנסכם את הכל אז נביא   למה זה כמה


  ומי צריך לאשר?  ב. ברח"ד:מר 


  מה? זה משהו עקרוני,  ח. צורי: רמ


  איזה משרד צריך לאשר, משרד הפנים כנראה  ב. ברח"ד:מר 


  מה זה משנה? הם יבדקו את הכל.  ח. צורי:מר 


  יבדקו את הכל, אנחנו מאשרים עקרונית.  י. מרקוביץ:מר 


  זה גם המינהל... אני מדבר ב, עזבי  ח. צורי:מר 


  מי קובע את המחיר?   א. אשור: ’גב


יספיקו   אני מדבר מבחינה עקרונית, ברגע שזה יסוכם וזה בחודש הבא אם הם  ח. צורי:מר 


 לישיבה.  עד אז, אין שום סיבה שלא יספיקו, נביא את זה עוד פעם


  מי מחליט על הסכום חיים?  גב' א. אשור:


  עושים מכרז.  י.מרקוביץ:מר 
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  אז אם יש מכרז זה יוצא החוצה   א. אשור: ’גב


  אני אישית חושב  לכם עוד פעם,מר זה מכרז רק למשרדי ממשלה, אני אולא,   ח. צורי:מר 


  יש אינטרס, בסדר, שזה יהיה פה.   א. אשור: ’גב


כיבוי   יש פה אינטרס שהם ישבו פה, במרכז של קריית מוצקין כל הצמרת של  ח. צורי:מר 


  אש, זה מאוד יוקרתי, לדעתי זה מאוד יוקרתי. 


  ה לכיבוי אש האזור הזה? זה מתאים פ  ממן: ש.מר 


  הם יהיו פה.   ח. צורי:מר 


  זה לא ניידות.   א. אשור: ’גב


  אבל הם היו פה והם ביקשו והם רוצים אז אם זה לא היה מתאים להם  ח. צורי:מר 


  מהם, מה אתה עושה? 2נניח יש פה מישהו פרטי שרוצה לשלם פי   ש. ממן:מר 


  זה מה שאני שואלת  א. אשור: ’גב


מוציא   קודם כל בינתיים, בינתיים, בינתיים, אתם רוצים תשובה? כרגע שאתה  ח. צורי:מר 


למינהל, השטח הוא של המינהל   את זה למכרז חיצוני אתה חייב להחזיר את זה קודם כל


להתווכח, עם כל המינהל כמה כסף, אם בכלל, אני חושב   לא שלנו ועכשיו אתה צריך לבקש,


 מה כסף אתה מקבל תוך מה שהם הציגו. זה לא שלך הבניין. אבל כ  שכן נקבל,


   המבנה שלנו.  ש. ממן:מר 


  המבנה  ח. צורי:מר 


  המבנה  ש. ממן:מר 


  של העירייה, השטח לא של העירייה.  ח. צורי:מר 


  כמו כל בית, זה חכירה, מה זאת אומרת?  ש. ממן:מר 


  ז לבן אדם פרטי. כן, אבל אתה לא יכול להוציא מכר  ח. צורי:מר 


  -אז רגע, מאחר וזה משרד ממשלתי אתה יכול ככה בתוך ה  מהנוכחים:


  כן, כן  ח. צורי:מר 


  בלי מס השבחה, בלי כל הדברים האלה?  א. אשור: ’גב


אני מדבר   אני חושב שבלי, בגלל זה אמרנו שהם יבדקו, אין לי תשובות לכל,  ח. צורי:מר 


ואם זה וכו' נביא את ההחלטה   וני, אחרי שהם יבדקו הכל,עכשיו בכותרות, באופן עקר


 פעם נוספת. מי בעד הרעיון הכללי שירים את ידו.   הסופית לישיבת מועצת העיר הבאה


  לבוא, אתה אמרת במפורש, לבוא עם הכל במפורט  א. רוטמן:מר 


יפה כי   התנהגבוודאי, אתה יכול להצביע נגד, זה בסדר. עכשיו היות ורוטמן   ח. צורי:מר 


  אין לו שותפים פה אז לא אכפת לי לחזור לסעיפים שלך. 


  למה אני לא שותפה?   א. אשור: ’גב


 עכשיו תעלה את ההצעות לסדר שלך.   ח. צורי:מר 


. תובא הצעה לסדר של חבר המועצה אבי רוטמן, בנושא ביטול מתן 3חזרה לסעיף 


 דוחות בשבתות וחגים. 


  רוטמן בבקשה.לא, לא   ח. צורי:מר 


  הראשון זה על גנים.  א. רוטמן:מר 


 לסדר שלו.  הראשון על הגנים, תעלה, מאיר, תן לרוטמן להעלות את ההצעה  ח. צורי:מר 


  גני פעוטות פרטיים בנווה גנים.   א. רוטמן:מר 


  כן   ח. צורי:מר 


משפחות   שלאני קיבלתי, כל אחד קרא את זה, קיבלנו לאחרונה פניות   א. רוטמן:מר 


לגילאי שלושה חודשים עד   צעירות, בעיקר אימהות הטוענות כי אין פתרון של גני ילדים


האומנים, הפתרון היחיד המצוי היום, יש גן, אם זה   שלוש שנים בשכונת נווה גנים ושכונת


הקריטריונים, פשוט   ויצ"ו שמאוד קשה להתקבל, הרבה רוצים להתקבל אבל  בנווה גנים גן


רבים נראה, אני מצטער להגיד שהוא מתחת   שה היא גדולה. גן נעמ"ת שלטענת הוריםהדרי
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גן   אנשים לא רוצים לבוא לשם משום מה, אבל גם כן כולם מלאים כולל  לכל ביקורת, הרבה


קשה, לא ברורה ולא   הברושים וכן נווה קסם ששייך לרשת מתנ"סים. הקבלה שוב פעם


עדיין לא קיבלה תשובה האם ואיפה היא   לכם שהנכדה שלי ידועה, אישית אני יכול להגיד


 שזה פשוט חוסר הידע הזה הוא איום ונורא.   תהיה מוצבת בזה, ואני חושב


  מה אתה מציע?  ח. צורי:מר 


  הפתרון עבור המחסור בגנים לדעתי זה גנים פרטיים.  א. רוטמן:מר 


  גנים.אל תקרא לזה גנים, זה מעונות, זה לא   ח. צורי:מר 


  מעונות פרטיים  א. רוטמן:מר 


  כן, כן, או.קי. בבקשה, אנחנו בעד, תפתח מעון  ח. צורי:מר 


  אני, אני אפתח אישית את הזה, אבל אני יודע, אז בוא  א. רוטמן:מר 


  כן  א. צורי:מר 


  אז בוא אם זה ככה  א. רוטמן:מר 


  כן  ח. צורי:מר 


  או.קי. מר אם אתה או  א. רוטמן:מר 


  כן, כן, שיפתחו.  ח. צורי:מר 


  אז יכול להיות שאפילו גם בנושא של, באתר של העירייה  א. רוטמן:מר 


 איזה אתר של העירייה?  ח. צורי:מר 


  של קריית מוצקין.  א. רוטמן:מר 


  איזה אתר?  ח. צורי:מר 


  אין לך אתר?  א. רוטמן:מר 


העירייה, איזה   באתר שלמר אתה או איזה אתר? אתה בא עם הצעה סתם?  ח. צורי:מר 


 אתר? 


  בפייסבוק הוא מתכוון.  גב' א. אשור:


  בפייסבוק  א. רוטמן:מר 


  אה, לפרסם שמה?ח. צורי:מר 


 מר קודם כל יש אתר, למה אתה או  א. רוטמן:מר 


הגן. יש   אתר איפה לעשות אתמר אתר.... חשבתי שאתה אומר לא, אתה או  ח. צורי:מר 


  אתר, ומה?


  להציע שאנשים, אם יש מצב שאנשים רוצים לפתוח גנים.   א. רוטמן:מר 


  אני צריך להציע? אם מישהו רוצה שיבוא וילך לוועדה.  ח. צורי:מר 


   -אני יודע שבשביל ל  א. רוטמן:מר 


  למה, אתה גם נותן הצעה לפתוח מכולת?  מהנוכחים:


  אנשים הגיעו מכל מיני מקומות  א. רוטמן:מר 


  למה אתה מדבר שטויות?  ח. צורי:ר מ


  והם נדחו, הם נדחו.   א. רוטמן:מר 


לפתוח מעון,   תגיד לי, למה אתה מדבר שטויות? איפה הייתי אמור לתת להם  ח. צורי:מר 


עזוב, פעם אחת תהיה רציני ולא   בבית שלהם? שיפתחו, איפה לתת להם, תסביר לי.


  יר לי אני רוצה להבין, מה זה נדחו? תסב  פופליסיטי, מה זאת אומרת נדחו?


  סתם ככה, להגיד לך, סתם... מקום?  א. רוטמן:מר 


מר את או  לא, מה זה נקרא נדחו? מי ביקש ונדחה? איפה הוא רוצה לפתוח?  ח. צורי:מר 


  דברים


   חבר'ה, ביקשו ואתה יודע את זה, אתם יודעים את זה בוודאות.  א. רוטמן:מר 


 זה סוד?   ה אנחנו יודעים, ספר להם, אני לא יודע כלום, ספר, שנשמע, מה,למ  ח. צורי:מר 


  אתה או שאף אחד לא בא ודרש.מר השאלה היא דבר כזה, אתה או  א. רוטמן:מר 
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  מה דרש?  ח. צורי:מר 


  ביקש להקים גן.  א. רוטמן:מר 


  לא בבית הפרטי  ח. צורי:מר 


  בבית שלו הפרטי?  א. רוטמן:מר 


  אז באיזה, איפה אתה רוצה שהוא יקים גן?  צורי:ח. מר 


  סתם ככה  א. רוטמן:מר 


  מה אתה רוצה, לתת לו אדמה ושיבנו?   י. מרקוביץ:מר 


  איפה, רגע, איה, תגיד לי, אני רוצה להבין.   ח. צורי:מר 


  סתם ככה, בוא נזרוק מקום.   א. רוטמן:מר 


  בוא נזרוק  י. מרקוביץ:מר 


  לא, במקום הפילאטיס לעשות את זה.   א. רוטמן:מר 


ומפעל הפיס   אתה שוכח, אתה וצ'יקי החבר שלך שוכחים, היה שם מעון יום,  ח. צורי:מר 


 אתה חוזר מההתחלה? די נו.   שזה לא מום למעון יום ועכשיומר פינה אותנו משם וא


 אומר שטויות על גבי שטויות, מה אתה  י. מרקוביץ:מר 


פעם פוליטיקה,   טמן, פעם אחת, ברצינות אני מדבר איתך, פוליטיקה זהרו  ח. צורי:מר 


שמישהו יפתח, אנחנו היינו   למה אני צריך  אחת תהיה רציני. אם היה מקום לפתוח מעון יום


  לך, אם מישהו רוצהמר יום. סתם דיבורים, אני און פותח עוד מעו  פותחים, המתנ"ס היה


   תח.מעון יום, שיפ לפתוח אצלו בבית


למעונות?   אז כל הבעיה, בגלל שחסר מקום ולכן אתה לא, לכן אי אפשר  א. רוטמן:מר 


 האם אתה מכיר בעובדה


  שמה?  ח. צורי:מר 


  שיש בעיה של חוסר במעונות לגיל הרך?  א. רוטמן:מר 


 יום לאף אחד   קודם כל סליחה, עיריית קריית מוצקין לא אמורה לספק מעונות  ח. צורי:מר 


  הלאה. או.קי. אבל  א. רוטמן:ר מ


  היא אמורה לספק גני ילדיםח. צורי:מר 


  נכון.  א. רוטמן:מר 


 בתי ספר, נקודה.ח. צורי:מר 


  נכון.   א. רוטמן:מר 


 לישיבה.   אנחנו עכשיו באוקטובר בערך פותחים עוד מעון יום, אתר מאחר ח. צורי:מר 


  הוא לא יודע.   י. מרקוביץ:מר 


  אנחנו פותחים עוד מעון יום במשכנות אומנים, זה הכל, נקודה.י:ח. צורמר 


  זה לא משנה אם הוא יודע או לא, הוא בא לדבר, לא לשמוע.  י. מרקוביץ:מר 


הסבתא   אם לא מאשרים לנו התמ"ת אנחנו לא בונים מעונות יום על חשבוןח. צורי:מר 


 שלנו, אבל אתה זה לא קשור עכשיו אם יש לך


  אתה מדבר על יד נווה קסם? כן?  ן:א. רוטממר 


 מערבב עכשיו?   לא נווה קסם, משכנות אומנים, אהוד מנור. אבל למה אתה ח. צורי:מר 


  מה זה רלוונטי? הוא מדבר על גנים פרטיים.  י. מרקוביץ:מר 


  יש אנשים שרוצים לפתוח.  ח. צורי:מר 


  כן, יש אנשים, איפה הם.מהנוכחים:


  י האנשים? ואיפה הם רוצים לפתוח?אז מ  ח. צורי:מר 


 אני אשאל אותם ואם  א. רוטמן:מר 


  אה, תשאל אותם.  ח. צורי:מר 


שאתה   אתה תבוא עם החבילה השנייה שאין איפה לשים את זה, זה מה  א. רוטמן:מר 


  תגיד.







 2017ביולי  5 04-8666313חברת איגמי,      ישיבת מועצה קריית מוצקין עיריית 


היה איפה,   זה החבילה הראשונה, לא השניה. זה החבילה הראשונה כי אם  ח. צורי:מר 


אותם? במקום שיהיה למתנ"ס שני   לא צריך אותם, הייתי פותח לבד, מה, אני צריךאני 


שלושה מעונות יום, למה צריך בן אדם פרטי בשביל זה? אני לא   מעונות יום היה למתנ"ס


  מבין


מקומות   תראה, אתה טוען שאין מקומות בנווה גנים ובמשכנות אומנים, אין  א. רוטמן:מר 


 ה, אין שטחים חומים? על מנת לבנות את ז


  מדבר תגיד.   אני דיברתי על שטחים? אני אמרתי לך אין מקומות? על מה אתה  ח. צורי:מר 


  די, די, די, עזוב אותי.   א. רוטמן:מר 


  הרי אמרת נושא של אתר, תן לי הצעה.  ח. צורי:מר 


  אבל הוא לא יתן לך שטח ציבורי, זה שטח ציבורי.   ר מ. צורף:מ


שם, זה   אתר זה שטח? אתר זה מקום, מבנה שאתה יכול מחר לפתוח מעון  צורי: ח.מר 


מהכסף אתה מקבל ממשרד   אתר. וחוץ מזה מה לעשות שאת רוב הכסף או חלק גדול


כלום, אז היום ביקשנו כמה פעמים, עכשיו קיבלנו  מר התמ"ת, זה שיש לי אדמה זה לא או


  הכבוד לנווה גנים, בסדר? אנחנו פותחים אותופותחים אותו, ועם כל   מעון אח, אנחנו


מישהו ירצה מנווה גנים   במשכנות אומנים שגם שם גרים אנשים וגם שם יש תינוקות ואם


 הפוליטיקה הזולה הזו.  להירשם במעון הזה שיירשם. די, מספיק עם


  זה לא פוליטיקה זולה.  א. רוטמן:מר 


  תם, די נו. יש אנשים, הם באו, זרקנו או  ח. צורי:מר 


 במידה, הורים צעירים צריכים לבל את כל הפתרונות במקומות האלה  א. רוטמן:מר 


  תן להם אותה.  ח. צורי:מר 


  תן להם פתרונות, תן להם פתרונות.   י. מרקוביץ:מר 


  אתה לא תהיה אז חבל על הדיבור.  ח. צורי:מר 


  רוצה יאללה, אפשר לעבור לסעיף הבא? בומה  י. מרקוביץ:מר 


  שעשית מלחמה עם השר על הרשימות....מר למה אתה או  מהנוכחים:


למעונות יום ולא   מה שכן לצערי הרב התמ"ת בעצם הוא זה שמחליט מי נכנס  ח. צורי:מר 


 אנחנו. 


  הם רושמים מכל הקריות.  מהנוכחים:


השר, רבתי   עם יכולים להיות פה אנשים מקריית ים ולהיכנס ואנחנו לא. רבתי  ח. צורי:מר 


האנשים יותר חשובה להם מאיפה   עם כל העולם ואחותו אבל כנראה שהסוציו אקונומי של


למצוא במעונות שלנו אנשים שגרים בקריית ים. יש ועדה   הם גרים או לא גרים. אתה יכול


שליטה על זה   מי יכנס ולאיפה, לפי הסוציוקונומי שלהם, זה הכל, ואנחנו אין לנו  שמחליטה


 בסך הכל. 


  אני לא מבין מה הוא הציע אבל, מה אני אמור להצביע עכשיו?  י. מרקוביץ:מר 


   באו אליו אנשים שאני זרקתי אותם  ח. צורי:מר 


  אני טוען בקטע הזה  א. רוטמן:מר 


  מה אתה מציע?   י. מרקוביץ:מר 


  אנחנו מסכימים לכל מה שאתה מציע, אך זה?  ח. צורי:מר 


  פתרונות של בנייה ויש פתרונות לעשות את הדברים האלה גם אם  :א. רוטמןמר 


  הכל יש. אנחנו בעד  ח. צורי:מר 


  אפשר היה לעשות את זה ולייצר את זה   א. רוטמן:מר 


  אנחנו בעד, נכון, אנחנו בעד.  ח. צורי:מר 


  אין סיבה בעולם.   א. רוטמן:מר 


  רת?חיים, אני רוצה להיות, גמ  י. מרקוביץ:מר 


  לא, לא גמרתי  א. רוטמן:מר 
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  אז תסיים כבר, אתה מדבר שעתיים.  י. מרקוביץ:מר 


  שתוק  א. רוטמן:מר 


  סתום את הפה שלך, יא דביל!  י. מרקוביץ:מר 


  שילד בן חצי שנה  א. רוטמן:מר 


  פה אתה לא תגיד לי תשתוק  י. מרקוביץ:מר 


  תשתוק  א. רוטמן:מר 


  א שלך תגיד שתוק! לאמא שלך! יא אדיוטלאמ  י. מרקוביץ:מר 


  שתוק, אני.....  א. רוטמן:מר 


לך. אני   אל תגיד לי תשתוק יא דביל!... אין לך שכל של גלגל באוטובוס אין  י. מרקוביץ:מר 


 רוצה להקריא את ההצעה


  אתה יודע שאם היו שמים.   א. רוטמן:מר 


   אני  י. מרקוביץ:מר 


 את הפה כבר!סתום   י. מרקוביץ:מר 


  אם הייתי שם את השכל שלך אצל ציפור, היא הייתה עפה אחורה  א. רוטמן:מר 


ככה,   חיים, אני רוצה להקריא את ההצעה של המפגר! וההצעה אומרת  י. מרקוביץ:מר 


"למועצת העיר ודורש כי ינתנו הקלות   "ההורים הצעירים סובלים" אני פונה כאן, אני מקריא!


 יים".להקמת גנים פרט


  אנחנו בעד  ח. צורי:מר 


  זה מה שהוא רוצה, תודה רבה, יאללה.  י. מרקוביץ:מר 


  בעד?  א. רוטמן:מר 


  כן, בעד.  י. מרקוביץ:מר 


  או.קי.   מרי י. מרקוביץ: כן, אנחנו בעד  ח. צורי:מר 


  תראה, אני אגיד לך מה, בגלל שאנחנו בעד  ח. צורי:מר 


  רישיוןמפגר עם   י. מרקוביץ:מר 


הסעיף   אתה התבלבלת, כבר לא ידעת מה לעשות עם עצמך, אבל זה בסדר,  ח. צורי:מר 


 הבא.


ועל זה   לא, לא, בסדר גמור, אם זה ינתן וזה יצא אז יבואו באמת אנשים  א. רוטמן:מר 


 יוכלו להתבסס. 


  כן, נכון, יעשו מה? מה יעשו? הם יבואו ומה יעשו?  ח. צורי:מר 


 יעשו במכנסיים.  :ב. ברח"דמר 


עושה   עזוב כבר, אני מקווה מאוד שאתה עושה פוליטיקה כי אם אתה  ח. צורי:מר 


  פוליטיקה זה בסדר, אבל אם אתה לא מבין בעצמך


  אז אתה מטומטם כמו שאמרתי  י. מרקוביץ:מר 


  אז חבל על הזמן, יאללה לסעיף הבא.  ח. צורי:מר 


  מעתם עגלה ריקה מדברת?עגלה ריקה מדברת. ש  א. רוטמן:מר 


המשקל, זה   תגיד לי יא חתיכת טמבל. הדבר היחיד שיש לך יותר ממני זה  י. מרקוביץ:מר 


  הכל.. מטומטם. 


  בבקשה, הסעיף הבא.  ח. צורי:מר 


  קח את השכל שלך לתוך הציפור, הציפור תעוף אחורה.  א. רוטמן:מר 


 תמציא משהו חדש כבר. הכל נכון, את הבדיחות האלה,  י. מרקוביץ:מר 


  תגיד לי, יכול להיות שאתה עצבני מהתוצאות של הבחירות שלכם?  ח. צורי:מר 


  ממש לא.  א. אשור: ’גב


  הוא לא במפלגה שלהם.  נ. מזוז:מר 


   מוצקין של כולנו אתה מדבר?  א. רוטמן:מר 
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  לא, של מפלגת העבודה.  ח. צורי: רמ


   לא, הוא עזב אותם.  נ. מזוז:מר 


  מי זה מוצקין של כולנו? שלך.  ח. צורי:מר 


  דוחות חניה של העירייה בשבתות וחגים.  א. רוטמן:מר 


  זה אני לא ידעתי שיש.  ש. ממן:מר 


קורה   כדאי גם שגם המפלגות הדתיות, הנציגים הדתיים ידעו את זה שזה  א. רוטמן:מר 


בסופי שבוע פקחי העירייה   ותבעיר שלנו בשבתות האחרונות. לאחרונה נודע לי שבשבת


שבעבר לא היה מקובל לפעול כך וזאת מתוך ההבנה   נותנים דוחות על עבירות חניה על אף


חניה ועל   התושבים בשבתות וכן של אורחים שמגיעים נוצר חיסרון במקומות  שההתנהלות


ר להפרעה כמו חסימת מעב  כן לא אוכפים אלא אם מדובר בעבירות מוצדקות שגורמות


וכו'. סליחה? זה לא המקרה, אני קורא, זה לא   אורחים, חניה לפני כניסת לחניות בתים


 מקרים.   המקרה, בחניות יש שני


  מה המקרה? מה המקרה?  ח. צורי:מר 


זה   חנה אוטו במקום שהוא לא מפריע לשום דבר, 1מקרה שבז'בוטינסקי   א. רוטמן:מר 


 שמונה בערב. היה בשעה רבע לשמונה בערב, בסביבות 


  ביום שישי, יום שישי.  ש.ממן:מר 


  השבת יצאה בשמונה שלושים ואחת.  א. רוטמן:מר 


  בסדר, נכון  ש. ממן:מר 


  איך, אני?  א. רוטמן:מר 


 זה?  אני לא יודע שהפיקוח העירוני עובד בשבת, אני לא יודע. מכירים את  ש. ממן:מר 


  , חניה של1וד מקרה. אמרת ז'בוטינסקי קיבל שם את החניה והיה ע  א. רוטמן:מר 


 .1ז'בוטינסקי 


  סתם חנה ונתנו לו דוח?  י. גסר:מר 


  כן.  א. רוטמן:מר 


  אבי, הויכוח..ש. ממן:מר 


  תגידו שזה מקרה והפקח עושה דבר לא אפשרי..  א. רוטמן:מר 


  שיטור קהילתי מהנוכחים:


זה הכל   על אין כניסה, כל אין יציאה, ... על אדום לבן, על תחנת אוטובוס,  מ. צורף:מר 


 ז'בוטינסקי? 


  לא, לא, לא, אז  א. רוטמן:מר 


  מה לא, לא, לא, לא, לא?  מ. צורף:מר 


בסך   שהסעיף של החניה הוא לא חסימה ולא הדבר הזה, כי הפקח הוא  א. רוטמן:מר 


 הכל, יש לנו פקחים באמת שעושים עבודה. 


  ובד בשבת.רוטמן, פיקוח לא ע ש.ממן:מר 


  הפיקוח העירוני לא עובד בשבת. מהנוכחים:


  זה לא יעזור, לאחרונה נודע לו! ציפור קטנה לחשה לו!   י. מרקוביץ:מר 


  הפיקוח חניה עובד בשבת?ש. ממן:מר 


  כן, לא יודע אם הפיקוח  א. רוטמן:מר 


  אז אתה לא יודע רוטמן  י. מרקוביץ:מר 


  תה יודע? אתה לא יודעאתה לא יודע, מה אח. צורי:מר 


  ואם זה שוטר? מ. צורף:מר 


  יכול להיות שוטר אבי מהנוכחים:


  שוטר לא נותן על דוח חניה בזה  א. רוטמן:מר 


  מה אתה אומר? למה שלא יתןמ. צורף:מר 
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  אם הזמינו אותו הוא יתן  י. גסר:מר 


  אם יש תאריך ושעה מהנוכחים:


 בואו נעשה סדרח. צורי:מר 


  אם זה מקרה יחיד, מה שאתה טועה שזה מקרה יחיד  וטמן:א. רמר 


  עזוב, עזוב, לא, לא ח. צורי:מר 


 אבל יש לי שני מקרים, שניים  א. רוטמן:מר 


אגיד לך למה, כי   אתה להפך, אתה היית צריך להוריד את זה מסדר היום כי אניח. צורי:מר 


 ך? הבעיה של  כל אחד כזה כועס עלי יצביע בשבילך, אז מה


  אני לא איתך, ולא איתי, אני עם התושבים.  א. רוטמן:מר 


  אתה לא איתי ואל תהיה עם אף אחד אתהח. צורי:מר 


  אני אהיה, מה לעשות?   א. רוטמן:מר 


  אתה לא תהיה, אתה תראה שלא תהיה ח. צורי:מר 


 יה.אה  עם מי שירצה אני אהיה, מי שלא ארצה, מי שלא ירצה אני לא  א. רוטמן:מר 


  אתה לא תהיה  ח. צורי:מר 


יאללה   אבא שלי יותר חזק מאבא שלך, עם מי אתה מתווכח? ילד בגן?  י. מרקוביץ:מר 


 ראבק, נו, לאבא שלי סולם יותר גדול. מפגר עם קבלות...


האחרונים,   חבר'ה, אני אגיד לכם משהו, הדוחות האחרונים שניתנו, הדוחות  ח. צורי:מר 


עומדים עם שני גלגלים על המדרכה וגם   שים דוחות בשום מקום, גם אםאנחנו בד"כ לא עו


 אם עומדים באדום לבן


  בשבתות וחגים.  א. רוטמן:מר 


עושים   אתה יודע מה, יותר מזה אני אגיד לך, גם באמצע השבו כמעט ולא  ח. צורי:מר 


עושים את  בנווה גנים  דוחות, במיוחד לא בנווה גנים. מה שקרה זה דבר מאוד פשוט,


הבניינים הענקיים האלה את החיים וגם ככה הם   המוביל ביוב והמוביל ביוב הזה ממרר לשני


שאתה   ומדרעק ומכל מה שאתם לא רק רוצים. דרך אגב, אני השגתי להן מה  סובלים מאבק


לכן ראיתם גם שהכניסה   הפרעת להשיג להם בוועדה הארצית בבניין הוא, אבל לא משנה.


פתחו אותו וכאן אנשים היו חונים בתוך הנתיב   היא דרך השביל הצר הזה שעכשיולספורטלי 


  מתלוננים ומצלצלים למוקד עשרות פעמים, ושמנו שם שלטים שאסור  נסיעה, והם היו


לא יודע מי נתן את   להחנות, ושמנו ושמנו ושמנו ויום שבת אחד בא השיטור הקהילתי, אני


 . הדוחות, אם המשטרה או השוטרים


  הוא יגיד לך.  י. מרקוביץ:מר 


אי אפשר   לא, זה לא מעניין אותי מה שהוא יגיד לי, ונתנו שם דוחות לכולם, כי  ח. צורי:מר 


להן את החנויות, היו הורגים   היה יותר לסבול, הם לא היו יכולים להיכנס לבית, היו תופסים


ת מאף אחד שקיבל דוחות ביום היום לא שמע  אותם, וזה הכל. באופן כללי העובדה שיא עד


 ו, ו, ו, ו, ו, קשקוש, זה היה משהו נקודתי.  שישי וביום שבת


  אני רוצה לדבר על הרחוב שלי, זה דוגמה קלאסית.   מהנוכחים:


  אפילו לא נעים לי להגיד לך, אפילו שהבת שלי קיבלה דוח אמרתי לה שהם  ח. צורי:מר 


על זה שהם לא   בים שם פשוט רתחו ובצדק, מזעםצודקים וזה היה משהו נקודתי כי התוש


 יכולים. 


  ההחלטה שלך היא לא לתת דוחות רק במקרים חריגים?  נ. מזוז:מר 


  בוודאי  ח. צורי: רמ


  רגע, אני רוצה להסביר משהו, יוסי דואק, יוסי דואק  מר י. מרקוביץ:


  או יפנו אליך בצורה  א. רוטמן:מר 


  בתור כתב ועיתונאי, בתור כתבאני רוצה  י. מרקוביץ:מר 


  אם זה נקודתית כי אני יודע על מקרה אחד  א. רוטמן:מר 
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  די, אתה דיברת י. מרקוביץ:מר 


  יפנו אליך...  א. רוטמן:מר 


  תשתוק  י. מרקוביץ:מר 


  שאתה תטפל בזהמר ואתה או  א. רוטמן:מר 


ע, רגע אני רוצה, רגע, יריב, אני רוצה להקריא לכם משפט, רגע, רגע, רג  י. מרקוביץ:מר 


מוצדקת   רוצה להקריא משפט, אלא מדובר, אתה בתור כתב, "אלא מדובר בעבירה  אני


לחניות לבתים, אלא החניה   הגורמת להפרעה כגון חסימת מעבר להולכים, חניה לפני כניסה


אתה יכול להסביר לי את המשפט הזה   מוסדרת, מקומות מסומנים המיועדים לכך". אם


רוצה לומר, קודם כל אנחנו הפקחים שלנו רושמים   אתה אינשטיין, גאון. עכשיו מה אני


 דוחות בשבת. 


  אמרתי לך שלך קשה להסביר  א. רוטמן:מר 


  זה השיטור הקהילתי  י. מרקוביץ:מר 


  לך קשה מאוד מאוד להסביר את זה...  א. רוטמן:מר 


  די, שתוק יא דביל  י. מרקוביץ:מר 


  סעיף, סעיף, פרוטוקולים  י:ח. צורמר 


  זה.... 1אני רוצה להסביר, לא, ז'בוטינסקי   י. מרקוביץ:מר 


 בחייך  בעגלה, בעגלה לא יכול להיכנס שכל, אין לך שום שכל, שום דבר,  א. רוטמן:מר 


 ... תכניס לרברס, לך אחורה דביל, תפנה מקום.   י. מרקוביץ:מר 


 


 אישור פרוטוקולים:  .14


 21/06/17ועדת למלחמה בסרטן מיום  7/6/2017מיום  05/17ים מס' עדת כספו


  מי בעד אישור פרוטוקולים... הישיבה ננעלה.  ח. צורי:מר 


לבקש   בקשר לאישור פרוטוקולים של ועדת אלימות, נו, סמים, סמים, אפשר  א. אשור: ’גב


 שתתכנס יותר מפעם בשנה?


  תבקשי מהיו"ר הוועדה.  י. מרקוביץ:מר 


  מי זה יו"ר הוועדה?  ח. צורי:ר מ


  אני לא יודעת, פעם אחת לא יכולתי, פעם בשנה יש רק.  א. אשור: ’גב


  תגיד לי יוסי, יש לך אגף הדבילים, אולי בבדיחות האלה שאתה עושה  י. מרקוביץ:מר 


 שמה תעשה ראיונות עם דביל, כל חודש ראיון עם דביל...


 שיבה נעולהי





		ישיבת מועצה עיריית קריית מוצקין פרוטוקול ישיבת מוצעת העיר- 9/17  יום ד', כ"ג בסיון תשע"ו, 05/07/2017

		משתתפים:

		חסרים:

		משתתפים נוספים:

		פרוטוקול

		1. קריאת פרק בתנ"ך

		2. מצ"ב פרוטוקול מועצה מס' 07/17 ופרוטוקול מס' 08/17 מ- 7/6/17

		3. תובא הצעה לסדר של חבר המועצה

		4. תובא הצעה לסדר של חבר המועצה אבי רוטמן, בנושא גני פעוטות פרטיים  בנווה גנים.

		5. תיקון סעיף מס' 30 מפרוטוקול מועצה מס' 05/17 מיום 05/04/2017:  אישור פתיחת ת.ב.ר מנהלת עירונית להתחדשות עירונית בסך 1,700,000 ₪

		6. ביטול סעיף מספר 15 מפרוטוקול מועצה מס' 06/17 מיום 03/05/17 (הגדלת תב"ר מס' 1015, תכנון וביצוע מובל ניקוז).

		7. אישור הגדלת ת.ב.ר מס' 1015 תכנון וביצוע מובל ניקוז מסך 142,822,778 ₪  לסך 146,858,678 ₪ (סה"כ הגדלה: 4,035,900 ₪)

		8. אישור פתיחת ת.ב.ר תכנון אולפנה סגולה בסך 207,109 ₪  מימון: משרד החינוך.

		9. אישור שינוי שם ת.ב.ר 1113 מעבודות שיקום שד' גושן, חשמונאים, אשכול, דקר,  ויצמן, הרב קוק, יבנה וק. לוז לעבודות פיתוח כללי ברחבי העיר, בסך 23,000,000 ₪

		מימון: משרד השיכון.

		10. אישור קריאת שם לרחוב המוביל לביה"ס ע"ש יצחק נבון, ע"ש הסופר ש"י ענגון,  זוכה פרס נובל לספרות

		11. אישור נסיעת ראש העיר בין התאריכים: 27/7/17-30/7/17 לעיר הוף בגרמניה,  כאורח כבוד לפתיחת הפסטיבל המסורתי בעיר וכן, חתימה על הסכם שיתוף פעולה

		12. אישור ביטול יציאת רה"ע לחופשה מרוכזת במידה ודיווח כי עבד באותם הימים,  עפ"י סעיף 33 חוזר מנכ"ל מיוחד נבחרי ציבור מס' 4/2017.

		13. אישור הגדלת ת.ב.ר 1177 שיפוצי מוסדות חינוך מ- 500,000 ₪ ל- 800,000 ₪

		מימון: קרנות והרשות.



		תוספת לסדר יום ישיבת המועצה 05/07/2017.

		1. אישור הגדלה ושינוי מקורות מימון ת.ב.ר מס' 1125 בינוי בי"ס חדש בשכונת כורדני מסך 15,900,691 ₪ לסך 16,626,681 ₪ (סה"כ הגדלה: 725,990 ₪ ).

		2. אישור הגדלה ושינוי מקורות מימון ת.ב.ר מס 1164 תוספת 6 כיתות בב"ס בגין  4,000,000 ₪ לסך 5,000,000 ₪ (לסה"כ הגדלה 1,000,000 ₪).

		3. אישור שינוי מקורות מימון ת.ב.ר מס' 1176 בניית גן ילדים חד כיתי ברח' כצנלסון.

		בסך 1,300,000 ₪

		4. אישור פתיחת ת.ב.ר רכישת מחשבים חט"ב רבין, נתניהו, ובי"ס בגין בסך 300,000 ₪

		5. אישור הגדלת ת.ב.ר מס 1157 שיקום ושיפוץ מקלט ציבורי ברח' טרומפלדור 9 מסך 40,000 ₪ לסך 45,630 ₪ (סה"כ  הגדלה: 5,630 ₪ ).

		6. תיקון נוסח סעיף 13 בהזמנה לישיבת מועצה:  אישור הגדלת ת.ב.ר מס' 1177 שיפוצים ומוסדות חינוך 2017 מסך 500,000 ₪  לסך 800,000 ₪ (סה"כ הגדלה: 300,000 ₪ ).

		14.  אישור פרוטוקולים:







