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 7/6/2017תאריך 


קובץ זה הינו קובץ נגיש שהותאם לאנשים עם מוגבלות ראיה המשתמשים בקורא מסך. הקובץ הנגיש נועד 


 לצרכי נוחות בלבד. המסמך המחייב הינו המסמך המקורי


 ישיבת מועצה שמן המניין עיריית ק. מוצקין


  08/17פרוטוקול ישיבת מוצעה שלא מן המניין מס' 


 , י"ג בסיוון התשע"ז2017ביוני  7ביום ד', 


 


 


 : משתתפים


 העיר ראש – צורי חיים מר 


 העיר ראש וסגן מ"מ – צורף מנשה מר 


 מועצה חבר – מרקוביץ יוסי מר 


 מועצה חבר – ממר שמעון מר 


 מועצה חבר – דהן מאיר 


 מועצה חבר – רוטמן אבי מר 


 מועצה חבר – אשור אתי' גב 


 מועצה חבר – פדידה יוסי מר 


 מועצה חבר - ביטון שמעון מר 


 מועצה חבר – מזוז נחום מר 


 העיר ראש סגן – ד"ברח בומה מר 


 מועצה חבר – כהן יהושע מר 


 מועצה חבר – ויצמן מיכאל 


 :ה"ה חסרים
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 מועצה חבר – זוהר עומר מר 


 מועצה חברת – גרוטס עדי' גב 


 :נוספים משתתפים


 העיריה ל"מנכ – גסר יריב מר 


 המשפטי היועץ – מלכה ציון בן ד"עו 


 העירייה גזבר מ"מ – רואש נילי' גב 


 העירייה מבקר – מזמר לירן מר 


 המועצה ישיבות רכזת – גנון אורלי' גב 


 על סדר היום:


 קריאת פרק בתנ"ך. .1


 .3.5.17-מ 06/17מצ"ב פרוטוקול מועצה מס'  .2


בשד'  38תובא הצעה לסדר של חבר המועצה מר אבי רוטמן, בנושא עידוד לתמ"א  .3


 ויצמן.


 אגרת שמירה.תובא הצעה לסדר של חבר המועצה מר אבי רוטמן, בנושא  .4


 בניית גן ילדים ברח' ז'בוטינסקי מסך  1054אישור הגדלת תב"ר מס'  .5


 (.₪ 55,559)סה"כ הגדלה  ₪ 1,559,168לסך של  ₪ 1,503,609


 


 היה  קורות מימוןמ


  ₪ 1,061,082  ₪ 1,116,641 משרד החינוך


  ₪ 442,527  ₪ 442,527 קרנות הרשות


  ₪ 1,503,609  ₪ 1,559,168 סה"כ
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הקמת מתקנים והצללות במגרשי המשחקים מסך  1111אישור הגדלת תב"ר מס'  .6


 (.₪ 1,000,000)סה"כ הגדלה של  ₪ 3,000,000לסך  ₪ 2,000,000


 (.₪ 4,683,392)סה"כ הקטנה  ₪ 1,742,708לסך 


 מקורות מימן: קרנות הרשות.


בהיקף כספי של  6/15מכרז  חב' פיברן 2944אישור הגדלה והארכת הסכום מס'  .7


 + מע"מ לתקופה של שנה. ₪ 3,000,000+ מע"מ לסך  ₪ 2,000,000מסך  50%


 97,814מסך  2016סימון כבישים והתקני בטיחות  1142אישור הגדלת תב"ר מס'  .8


 (.₪ 102,186)סה"כ הגדלה  ₪ 300,000לסך  ₪


 


 היה  קורות מימוןמ


  ₪ 68,470  ₪ 68,470 תחבורה


  ₪ 29,344  ₪ 231,530 הרשותקרנות 


  ₪ 97,814  ₪ 300,000 סה"כ


 


עבודות  06/17הנדסה ומבנים בע"מ, מכרז  2011אישור התקשרות עם חב' פמאן  .9


 כולל מע"מ. ₪ 1,165,894שיפוץ מבני ציבור וחיזוק עמודים מסוכנים בסך 


שיפוץ  7/17אישור התקשרות עם חב' אמון גרוב חב' לבנין ותשתיות בע"מ מכרז  .10


כולל  ₪ 1,337,872והרחבת בית כנסת "אהבת ישראל" בקרית מוצקין בסך 


 מע"מ.


התחשבנות עם רמ"י בהיבטים של  48/17אישור התקשרות עם בועז מקלר חוזה  .11


בתוספת מע"מ מכל סכום שיוחזר לרשות  10%טעויות טכניות בלבד היקף החוזה 


 מרמ"י.
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בנושא מכרז  3.5.17רוטוקול מועצבת העיר מיום לפ 2מובא להחלטה תיקון סעיף  .12


 ₪ 235+ מע"מ לטונה גזם במקום  ₪ 240גזם, כך שסכום ההתקשרות יהיה 


 שנרשם בטעות.


הודעה מטעם מר מנשה צורף סגן ומ"מ בדבר ויתור על החזר הוצאות בתוקף  .13


 .1.5.17-תפקידו, החל מה


 50% –ראש העיר בשכר חלקי הצעת החלטה למנות את מר יוסי מרקוביץ כסגן  .14


 .1.6.17-משרה החל מ


בדבר תנועת אופניים,  –אישור תחילת אכיפת זכויות הדרך על מדרכות העיר  .15


 אופניים חשמליים, קורקינטים חשמליים ואופנועים במדרכות ובשבילי האופניים.


 .₪ 1,289,000, משד הפנים בסך 2017אישור הקצאת מענק פיתוח לרשות לשנת  .16


 וטוקולים:ראישור פ .17


 .10.5.17קשרי חוץ מתאריך 


 .3.5.17מיום  04/17ועדת כספים מס' 


 .17.5.17לסימון וניתוב כבישים מיום  14/17פרוטוקול מכרזים 


 .26.3.17פרוטוקול הועדה למיגור אלימות מיום 


 תוספות לסדר היום:


שניאורסון בנוה גנים גני ילדים ברח'  4הקמת  1154אישור הגדלת תב"ר מס'  .1


 (.₪ 204,092)סה"כ הגדלה  ₪ 3,204,092לסך  ₪ 3,000,000מסך 


 


 היה  קורות מימוןמ


  2,870,083₪  ₪ 2,870,083 משרד החינוך


  ₪ 129,917  ₪ 334,009 קרנות הרשות


 3,204,092 ₪  3,000,000 ₪  
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יצחק בן צבי, אישור קריאת שם לרחוב המחבר בין רח' מנחם שניאורסון לרח'  .2


 ע"ש נשיא המדינה אפרים קציר ז"ל.


 רוטוקולפ


 קריאת רק בתנ"ך .1


 קריאת פרק בתנ"ך ע"י מאיר דהן(


 ועוד קיבלתם שניים, סעיפים שלושה להוסיך מבקש כל קודם אני, ה'חבר: ע"רה, צורי. ח


 .הסעיפים את תקריא, מה. אחד סעיף


 גנים בנוה שניאורסון' ברח ילדים גני 4 הקמת 1154' מס ר"תב הגדלת אישור. 1: גסר.י


 (.₪ 204,092 הגדלה כ"סה) ₪ 3,204,092 לסך ₪ 3,000,000 מסך


 היה  קורות מימוןמ


  2,870,083₪  ₪ 2,870,083 משרד החינוך


  ₪ 129,917  ₪ 334,009 קרנות הרשות


 3,204,092 ₪  3,000,000 ₪  


 


 מי בעד? :רה"עח. צורי, 


 להצביע אם להוסיף את זה לסדר היום. אחר כך תדונו בזה. :עו"ד ב. מלכה


 גני ילדים. :י. פדידה


 כן, אבל רק להצביע אם להוסיף את זה או לא. :עו"ד ב. מלכה


 אבל מה, אנחנו נאשר את הרחוב הזה ואחר כך משנים את השם שלו?א. רוטמן: 


 על שם רוטמן אנחנו נעשה את השינוי. :רה"עח. צורי, 


 אני מאחל לך גם כן קום כל שזה יהיה אצלך, ואחר כך אצלי. תודה.א. רוטמן: 


בבקשה, עכשיו יאללה תגיד הצעה לסדר להפוך את זה רחוב שאתה רוצה  :רה"עח. צורי, 


 על שם חיים צורי. נראה אותך גבר. מה קרה?
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 ספריה קראנו, :נ. מזוז


ון שאני רוצה על שם אתה מבין? הוא כל כך שלילי הבן אדם שהוא התכו :רה"עח. צורי, 


אוטמן כשהוא ימות. אתה מבין? כל הזמן הראש שלו הולך הפוך. אני רוצה לקרוא שם על 


 שמך.


 אל תקרא שום דבר. אני רוצה לתת לציבור, אני לא רוצה, א. רוטמן:


אתה רוצה לתת לציבור, חוץ מחובות ושני מנדטים לא תקבל כלום. תעשה  ח. צורי, רע"ה:


 יאללה, אולי מנדט וחצי.מה שאתה רוצה. 


. אישור קריאת שם לרחוב המחבר בין רח' מנחם שניאורסון לרח' יצחק בן צבי, ע"ש 2 י.גסר:


 נשיא המדינה אפרים קציר ז"ל.


 כולם בעד. דבר שלישי. :רה"עח. צורי, 


 של מי היה הרעיון הזה של אפרים קציר? :נ. מזוז


 למה? :רה"עח. צורי, 


 טוב? חיים צורי. לא :מ. צורף


 לא, בסדר. :נ. מזוז


סעיף נוסף אנחנו מוסיפים אישור פתיחת תב"ר לעבודות פיסול בכיכר ז'בוטינסקי  י.גסר:


 . מימון קרנות הרשות.₪אלף  110המגנים על סך 


 מה זה, איזה סעיף זה? :נ. מזוז


 כמה כסף? א. אשור:


 אלף שקל. 110 י.גסר:


 מאיפה הכסף? :נ. מזוז


קרנות הרשות. משרד התחבורה מה שהוא נותן הוא נותן רק לכיכר עצמה, לעבודות  י.גסר:


 התשתית. אבל אם אתה שם איזה מונומנט או משהו זה קרנות הרשות.


 טוב, מי בעד להוסיף את הסעיף הזה? כולם.


 כאילו לא מספיק לנו גינה? אנחנו חייבים פסל? א. אשור:
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 )מדברים ביחד(


 ות את הסעיפים.כולם בעד להעל י.גסר:


 


 .3.5.17-מ 06/17מצ"ב פרוטוקול מועצה מס'  .2


 :רה"ע. צורי, ח


 בשד' ויצמן. 38תובא הצעה לסדר של חבר המועצה מר אבי רוטמן, הנושא עידוד לתמ"א   .3


 .1: עכשיו אנחנו מתחילים בסעיף רה"ע. צורי, ח


 עכשיו סדר היום?י. מרקוביץ: 


 היום של אבי רוטמן. בבקשה.: כן. הצעה לסדר רה"עח. צורי, 


 אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום.י. מרקוביץ: 


 הנה מרקוביץ, לא שמענו עד עכשיו. א. אשור:


 הנה שמעת, יותר טוב, לא שומעים אותי מדבר שטויות כמוך.י. מרקוביץ: 


בה , כולנו יודעם את הסי38הצעתי לסדר היום לגבי נושא של מתן עידוד לתמא/ א. רוטמן:


נועד להגיד לאותם אנשים, בדרך כלל אוכלוסייה חלשה  38. תמא/38בעצם של תמא/


שנמצאת במקומות או במבנים שמטים ליפול, וברכי שתהיה רעידת אדמה וזה ממש כמו 


להמתין לרגע שזה יול לקרות לפי על הסטטיסטיקות, הדיווחים, והמקומות האלה הם 


 ויצמן. מקומות מועדים לפורענות, בין היתר שד'


בתוך  38אבל יש לזה יתרון, למקום הזה יש לו יתרון שבעצם אני הייתי בין המתנגדים לתמא/


בגלל הרחובות הצפופים שזה פשוט בלתי אפשרי ולא אנושי לסביבה  המוצקים הוותיק


 הקרובה. אבל שמה בויצמן יש שם,


 אבל זה לא רק בויצמן, אתה יכול להצביע,מ. ויצמן: 


 א, אני אומר,לא, ל א. רוטמן:


 ,והרחובות האחרים הידרדרמ. ויצמן: 
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 אתה צודק. בוא נתחיל, רגע, רק שנייה. א. רוטמן:


 כמה תקופה של שנים.מ. ויצמן: 


 ןנתחיל, אז אוקיי. אז מה אני אומר? אני אומר קוד כל תראה, אני אומר אם בוויצמ א. רוטמן:


ובסגנון, ומה שיקרה לנו  38עכשיו יש כמה מקומות וכמה איזה ניצנים למשחקים של תמא/


אם אנחנו לא נתעורר ולא ניקח את הפיקוח ואת ההחלטה מראש על איך שזה יהיה, אז כך 


קבלן בעצם רק רוצה למכסם, אבל רק למכסם. ואנחנו נאשר בסוף עם איזו תצורה אחרת ולא 


 נוכל לעשות משהו אחר.


האופציה האחרת שאני בא ואומר בואו אנחנו העירייה, קרי ננחה את מהנדס העיר שישנה, 


 שייקח ארכיטקטים וישנה את הנושא הזה איך אנחנו רוצים את חזית הרחוב,


 אבל אתה לא יכול לקבוע. מה אתה מדבר? צריך הסכמת דיירים. :נ. מזוז


 רגע, רגע, רגע. א. רוטמן:


 נוי.זה לא פינוי בי :נ. מזוז


רגע, תן לי לגמור לדבר ותגיד את זה. קודם כל אנחנו אומרים ככה אנחנו נרצה  א. רוטמן:


 שככה זה ייראה, ואם כשירצו לצורך הזה זה הביצוע. יודעים איך אנחנו רוצים את החזית.


עכשיו כשאנחנו אומרים מבחינת בניה ובגלל המקומות האלה כמה צריכים להשקיע, זה 


אם אני זוכר נכון. מה שקורה על כך קומה הוא  4-קומות בערך ו 3שמה,  12, 12קבוצות של 


צריך להשקיע סכום מסוים,  אני לא רוצה להעלות אתכם. אני ישבתי וחישבתי את זה לעצמי 


 גם כמה אני מדבר נכון.


 ובצד השני אם הוא בונה רק את שי הקומות או את השתיים פלוס,


 .2.5 :נ. מזוז


מה שקורה בכל תחשיב שישנו אף קבלן, כל קבלם מתאבד אם הוא עושה את זה.  א. רוטמן:


זאת אומרת שאם אנחנו נשארים ככה בעצם לא יכולים לעשות שום דבר. והאם זה בדיוק 


  אנחנו רוצים שלא יעשו שום דבר?


האופציה האחרת היא לקחת ולעשות גם יכול להיות שינוי תב"ע, לעשות החלטה, להחליט 


 38קומות. נכון, יבואו ויגידו מה אתה אומר, תמא/ 3רוצים ככה ואנחנו מוכנים לאפשר אנחנו 
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. אם זה יגיע ם. אני אומר לכם שאפשר לעשות את זה, אני לא רוצה להיכנס לוויכוחי2,5זה 


אז אפשר כן להתווכח. אפשר. אם רוצים, אם העירייה רוצה אפשר. אבל ברגע שעושים את 


 השינוי,


ברחוב מוצקין כי דיברת על חניות.  38רוצה להזכיר לך אתה התנגדת לתמא/ אני :מ. צורף


 ?38עכשיו אתה רוצה תמא/


 )מדברים ביחד(


אתה צודק מאה אחוז. ואם אתה תסתעל לראות מי התנגד, אתה שומע? אם  א. רוטמן:


 אתה תסתכל לראות מי התנגד ברח' יעך, אבי רוטמן הוא אחד היחידים בהתנגד.


 ד()מדברים ביח


ולכן אני מדבר כרגע על ויצמן. ולמה אני מדבר על ויצמן? כי ויצמן, אם אנחנו  א. רוטמן:


 יודעים ואני לוקח בחשבון שכולנו מכירים,


 ויצמן בצד ימין פה, זה מה שיש. :נ. מזוז


 נכון, אנחנו רואים שיש המון מקום להוסיף. א. רוטמן:


 שמאל?: למה בצד ימין? ומה עם צד רה"עח. צורי, 


 יש המון מקום לחניות. א. רוטמן:


 זה מה שאני אומר. :נ. מזוז


 )מדברים ביחד(


 כי ריצה לירח מתחילה בצעד קטן. בואו התחיל את הצעד הזה. א. רוטמן:


אני ואתה חתמנו, אישרנו בהצבעה על שני חדרי ביטחון למטה. אני ואתה. כשיו  :נ. מזוז


 אתה רוצה שיעשו תמ"א?


 ,38ברור. ברור שתמא/ א. רוטמן:


: זה לא הדבר היחידי שהוא בעד ועכשיו הוא נגד. היה נגד והיום הוא בעד. רה"עח. צורי, 


 אני אוכיח לך. עוד דקה אני אוכיח לך.


תוכיח לי, כי אני בא ואומר שברח' ויצמן אין בעיה גם במכרז, הרבה חניות, יש  א. רוטמן:


 מקומות לחניות.
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 מקומות לחניות?: יש רה"עח. צורי, 


יש חניות שמה. ובמגרש עצמו, במגרש עצמו אפשר לעשות, גם אם נכנסים  א. רוטמן:


 פנימה.


 ונעשה סיבוב, תראה לי כמה חניות יש? האתה רוצה שנלך אחרי הז י. כהן:


 יש הרבה חניה ציבורים, אבי, זה נכון. :נ. מזוז


 ו ולא תהיה מצוקה.נסולא תהיה שום מצוקה שמה. אם כולם י 38תמא/ א. רוטמן:


 : מרקוביץ בבקשה. היות והוא ביקש להוריד את זה מסדר היום.רה"עח. צורי, 


מאחר וביקשתי להוריד את זה מסדר היום עפ"י הנוהל היו צריכים לדבר שני : י. מרקוביץ


 אנשים, הוא ואני, אבל יאללה, בסדר. חלק מהדברים אתם כבר אמרתם.


אבל תשמעו, יש פה דבר פשוט חוזר על עצמו כתופעה הדבר הזה של יום בעד, יום נגד. יום 


אני בעד בניינים גבוהים, יום אני נגד בניינים גבוהים, יום אחד יש חניות, יום אחר אין חניות. 


 אנחנו מדבירים תוויות של אנשים שאנשים הם מסכנים, שאנשים לא בונים. 


אני אומר דבר אחד, אם יש שקרית מוצקין מישהו שצריך לעבוד, רוצה אני לא מדביק תוויות ו


לשפר את הבניין שלו פונה ליזם. יזם בדרך כלל פונה לדיירים. לא עיריית מוצקין יכולה 


 להכריח שום יזם לעשות שום פעולה.


 הוא אומר שזה יהיה באותה צורה. :נ. מזוז


 בשום צורה. אתה לא יכול להכריח אף קבלם לעשות: י. מרקוביץ


 אבל אם אתה תיתן לו את התנאים, א. רוטמן:


 )מדברים ביחד(


 : שנייה, שנייה. אני לא הפרעתי לך לדבר, אל תפריע לי, תשב ותקשיב.י. מרקוביץ


 קצת הפרעת. א. רוטמן:


: תשב ותקשיב, זה הכול. דיברת את שלך, עכשיו תקשיב. תשתוק. עכשיו מה י. מרקוביץ


הולך, כשבא אליך יזם ורוצה, אתה לא יכול להגיד לו תבנה לי ככה,  שאני אומר כרגע שאתה


 תבנה לי אחרת.


עכשיו אתה בא פתאום רוצה לעשות החרגות של שלוש קומות, חניה אתה צודק, אין חניה 
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בויצמן למרות שהרחוב נראה נורא רחב ונורא יפה, החניה צריכה להיות באיזשהו מקום 


 ולא תהיה חניה.מאחורה, לא מקדימה. אין חניה 


יחד עם זה אני אומר אני לא פוסל, לא צריך לבוא באיזה דבר, אם יבוא קבלן, יזם, שיבוא 


לבניין כלשהו ברח' ויצמן, ולא רק ברח' ויצמן, בכל רחוב אחר. למה דווקא ויצמן? מה, כי זה 


נוח? כי עברתי במקרה ברחוב וראיתי אנשים בויצמן עומדים על המפרצים וצועקים 


 ? לא ראיתי את זה.38/תמא


 )מדברים ביחד(


 : לא הפרעתי לך, אל תפריע לי. ואז,י. מרקוביץ


 אתה תמיד מפריע אבל, יוסי. :נ. מזוז


 : יכול להיות.י. מרקוביץ


 )מדברים ביחד(


: בגדול צריכה להות איזושהי אחידות גם בדעות של בן אדם. אני לא מדבר על י. מרקוביץ


ציבורי כמו רשות מקומית. בן אדם צריך להבין פעם אחת מה אחידות ובהחלטות של מוסד 


הוא רוצה, פה הוא עושה הפגנות עם שלטים שבונים לגובה ואין חניה, להרוס את המבנים. 


 פה הוא רוצה כן לבנות לגובה כי פה הוא ימצא חניה.


 כל דבר לגופו של עניין. א. רוטמן:


ג על מה אתה מדבר. ולא פעם ראשונה. : יעמדו על הראש כי אתה אין לך מושי. מרקוביץ


אתה פה מפגין לנו דוגמה של בורות, חוסר ידיעה, קשקושציה במלואה פעם אחרי פעם אחרי 


 פעם בכל הצעה לסדר שאתה מגיש.


אני חושב שהגיע הזמן שאתה את השקית בונזו תיקח לך לצד ותאכל אותה  א. רוטמן:


 בשקט.


 ומר על זה?אבא שלך. מה אתה א : בונזוי. מרקוביץ


 : די, די, בוא הנה איציק.רה"עח. צורי, 


 : מה אתה אומר על זה? בונזו אבא שלך.י. מרקוביץ


 )מדברים ביחד(
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 : אחותך בונזו.י. מרקוביץ


 : לא, לא, לא, אתה לא יכול לדבר. אתה לא יכול לדבר.רה"עח. צורי, 


 : כוס אמק.י. מרקוביץ


 : סיימת?רה"עח. צורי, 


 אתה רוצה אתה יכול להמשיך לנבוח ולכשכש בזנב, א. רוטמן:


 : אז בוא אני אגיד לך משהו. יוסי מרקוביץ,רה"עח. צורי, 


 ואתה יכול לנבוח את ראש העיר שלך. א. רוטמן:


: אתה יודע מה? אם הייתי חושב שאתה עושה פוליטיקה רק, אז הייתי אומר רה"עח. צורי, 


 בסדר. הוא יתפוס בחכה יום אחד.


 אני מאמין בזה, טמן:א. רו


הבאנו  5.4.17: אתה מטומטם. אני אתן לך שבתאריך, בישיבה בתאריך רה"עח. צורי, 


הצעה לסדר ואמרנו שבמשרד השיכון מסייר, היה לנו במימון מינהלת עירונית התחדשות 


עירונית שתפעל במסגרת כל מה שדיברת כבר ארבע שעות, וזה חבל שהוא לא אומר לך. 


ו פה ואתה הסכמת להקים את המינהלת. והמינהלת תפקידה זה לעשות מה ואנחנו הסכמנ


 שאתה בין היתר לבחון מקמות ואפשרויות לעשות את כל מה שאתה מדבר עכשיו.


 מתי זה היה? א. רוטמן:


: אני אגיד לך, ואתה הצבעת בעד. הבעיה היא שאו שאתה דמגוג או שאה לא רה"עח. צורי, 


-שאני לא יודע כלום. זה היה, אני אגיד לך מתי זה היה, ביודע על מה אתה מצביע או 


 . מה אתה רוצה? אני לא מבין מה אתה רוצה.5.4.17


ואחר כך נלך לסעיף הבא שלך ואני אראה לך שעוד פעם אתה דמגוג. על חור עזר עירוני 


 לשמירה אתה הצבעת בעד, עכשיו אתה בא ומספר לי סיפור. אבל הוא נגמור אחד אחד.


 נגמור אחד אחד. מן:א. רוט


 : עכשיו חבר'ה, מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום שירים את ידו.רה"עח. צורי, 


 ומאפריל עשית משהו? עשו משהו? אותה מינהלת הייתה? א. רוטמן:


 דבר לקיר. הוצאתי מכרז.: רה"עח. צורי, 
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 איזה מכרז? א. רוטמן:


 כבר לקחת אנשים.: יא חתיכת דמגוג, כי אני צריך רה"עח. צורי, 


 למה אתה מדבר ככה? :נ. מזוז


 : כי הוא דמגוג. הוא עושה פוליטיקה מכל דבר קטן. וחוץ מזה הוא דמגוג.רה"עח. צורי, 


 אני דמגוג, אתה ישן ונושן וזה מה שאתה יודע. א. רוטמן:


 : אתה יודע מה זה במרוקאית אין לך חשומה?רה"עח. צורי, 


 אתה עם החשיבה שלך, א. רוטמן:


 : די, די כבר, נו די.רה"עח. צורי, 


 תנסה להפסיק להעיר. א. רוטמן:


 : לך לך תעשה סרטון. לך תעשה סרטון על זה גם.רה"עח. צורי, 


 סרטון. א. רוטמן:


 : על כל דבר שאתה אומר,רה"עח. צורי, 


 על כל דבר יהיה סרטון. א. רוטמן:


 אתה מסכים, : כל דבר שאתה אומררה"עח. צורי, 


 כל דבר יהיה סרטון. א. רוטמן:


 : ואחר כך אתה משנה.רה"עח. צורי, 


 אתה כל מה שאתה יודע זה לקלל. א. רוטמן:


 : לא לקלל.רה"עח. צורי, 


 אני לא קיללתי, אתה קיללת. א. רוטמן:


 לא כי אתה דמגוג, אתה הצבעת,: רה"עח. צורי, 


 מצאים במצוקה,אתה אם היית עושה באמת, אנשים נ א. רוטמן:


 )מדברים ביחד(


 ועד שרפאל כהן לא ייקח את זה לידיים זה לא יקרה. א. רוטמן:


: שמעת מה הוא אמר? אתה לא יכול למלא מונית אפילו. מי בעד להסיר את רה"עח. צורי, 


 ההצעה הזו לסדר?
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 : לא, לא להוריד את ההצעה לסדר.י. מרקוביץ


מי נגד? שלושה. אתה נמנע. קדימה, הלאה,  : להוריד את ההצעה לסדר.רה"עח. צורי, 


 נושא הבא.


 קמה המינהלת?: י. פדידה


הלת, צריך כמה פונקציות. משרד השיכון מכתיב לנו איזה יש מכרז למינ: רה"עח. צורי, 


שקל לשנה, הוא  100פונקציות לקחת. מה זה סתם לקחת ארכיטקטים, פה רוצים להעלות 


מהמינהלת הוא שכח והוא רוצה שאני אקח ארכיטקטים צורח וצועק כמו אני לא יודע מה. 


 שיעשו תכניות, הוא רק לא יודע כמה עולה לעשות תכניות לארכיטקטים,


 למה שהוא ידע? :מ. צורף


: ואחר כך לראות אם התושבים יסכימו או לא יסכימו. מה אכפת לו הרי? טוב, רה"עח. צורי, 


 הלאה.


 תמשוך את זה ותסחוב את זה, א. רוטמן:


 : עזוב, עזוב, עזוב, לא רוצה לדבר איתך יותר.רה"עח. צורי, 


 אל תדבר. א. רוטמן:


 תובא הצעה לסדר של חבר המועצה מר אבי רוטמן, בנושא אגרת שמירה. .4


: עוד פעם, בנושא אגרת שמירה. בבקשה. תעלה בבקשה הצעה לסדר יום רה"ע. צורי, ח


 שלך.


 על הזמן.: בוא הנה, איזה תזמון, חבל י. פדידה


: זה לא תזמון, כי בפעם שעברה הוא אישר את זה, יוסי. הוא אישר את אגרת רה"עח. צורי, 


השמירה. הוא אישר את אגרת השמירה, יום אחרי זה הוא מגיש לי פה להוריד. די כבר, די 


 כבר, נמאס כבר.


 סתם אתה מתעצבן. :מ. צורף


 .: לא, כי הדמגוגיה הזאת מעצבנת אותירה"עח. צורי, 


 : חיים, אם זה היה דמגוגיה ה היה מובן.י. מרקוביץ
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 : טוב, יאללה, יאללה, תמשיך.רה"עח. צורי, 


 : זה טמטום, מה אתה רוצה? זה מחלה. זה בעיה.י. מרקוביץ


 : זה טמטום.רה"עח. צורי, 


ההתעוררות שנוא של אגרת השמירה הייתה באותו רגע שראיתי שהשנה  א. רוטמן:


עכשיו, המחיר הוכפל לכל אחד. זה מה שאני רציתי. זה מה שהגיע גם אלי איכשהו, זה היה 


 ובדקתי וזה מעוד אנשים.


קודם על יש ויש. אפשר להגיד אגרת שמירה שקל ואפשר להגיד שלוש שקלים למ"ר וכל דבר 


מתבטא אחרת. כשאני מסתכל ואני סופר עפ"י הכמות ואני אומר אוקי. אז על כמה, איזה 


מיליון שקל  4, 3-מדברים? אז אנחנו מדברים בערך על סכומים שהם יגיעו בסכומים אנחנו 


תוספת בכל הסיפור הזה. אני מסתכל עוד ואני אומר רגע, אבל החור של השמירה, החור של 


 אגרת השמירה,


 : זה בדיוק העניין, הוא לא יודע על מה הוא מדבר ואתם מתייחסים לשטויות שלו.י. מרקוביץ


 מיליון. 4מיליון,  3מה הרווחנו בפיס  :מ. צורף


 ואתם עוד מתייחסים לשטויות שלו.: י. מרקוביץ


 )מדברים ביחד(


 תגיד מספרים. א. רוטמן:


 מיליון שקל. 3לא רוצה.  :מ. צורף


 למה לא? א. רוטמן:


 מיליון שקל. הלאה. אני עצבני היום. 3 :מ. צורף


: תגיד לי, כשאישרת את חור העזר העירוני הזה לפני, באיזה תאריך זה היה? רה"עח. צורי, 


אתה אישרת את חוק העזר העירוני הזה. למה לא אמרת אני נגד? , לא מזמן היה. 6.1-ב


למה לא אמרת כמה כסף זה יהיה? אתה כבר היית באופוזיציה והצבעת בעד. עכשיו ה לא 


 ההעתק. דמגוגיה? אתה לא יודע, אני אתן לך את


 אני לא יודע, כן. א. רוטמן:


 : קח, תן לו את ההעתק.רה"עח. צורי, 
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 : הוא יודע לקרוא?י. מרקוביץ


 : ואם זה לא דמגוגיה,רה"עח. צורי, 


 : זה בלי נקודות. אתה מסתדר עם זה? בלי נקודות.י. מרקוביץ


 : חודש ימים, חודש קודם אתה בעד, חודש אחרי זה אתה נגד.רה"עח. צורי, 


 )מדברים ביחד(


 : לא, כי נמאס, הטמטום הזה שלו מעצבן אותי. טוב, קדימה.רה"עח. צורי, 


: רגע, רגע, הוא צריך להתמודד עם זה עכשיו. רגע, הוא מעכל, הוא קומפיוטר י. מרקוביץ


עכשיו. כן, הוא מתחיל לעבוד, הגלגלים עובדים איך אני אתמודד עם זה? איך אני יוצא טוב 


 מהטמטום שלי?


 )מדברים ביחד(


בואו נשמע מה כתוב, מה נאמר במלל, בהקלטה. אני משוכנע, אני משוכנע שלא  א. רוטמן:


 הצבעתי בעד.


 : אם לא הצבעת בעד, אתה מקבל את הפרוטוקול, למה לא תיקנת?רה"עח. צורי, 


 )מדברים ביחד(


 : אז אני מציע שאבי ייתן לך, בוא הנה יוסי,רה"עח. צורי, 


 כתוב נמנע.: פה י. פדידה


 : מי נמנע?רה"עח. צורי, 


 : יכול להיות שהוא נמנע.י. פדידה


 : מי נמנע?רה"עח. צורי, 


 : מזוז.י. פדידה


 : אבל הוא לא מעניין. מה הוא כתב, מה הוא עשה?רה"עח. צורי, 


 : הוא אומר שזה טעות.י. פדידה


 : די כבר, נו. גם אתה טעות, אתה הצבעת בעד. די כבר.רה"עח. צורי, 


כים ומחברים את כל הסכומים, הסכומים הם הוללגבי אגרת השמירה אם אנחנו  א. רוטמן:


 גבוהים ומה שנאמר,
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 : עברנו לגבוהים עכשיו.י. מרקוביץ


 ומה שנאמר, א. רוטמן:


: עכשיו עברנו לגבוהים. עוד מעט זה יהיה נמוכים. עוד מעט. תלוי על איזה י. מרקוביץ


 פסנתר ננגן.


 בוא נדבר מספרים. א. רוטמן:


 : לא מדברים על כלום.רה"עח. צורי, 


 שקל. 180-אני יודע שאני אשלם אגרת שמירה לשנה כ א. רוטמן:


שקל לחודש? חצי שקל  10שקל לחודש. בוא, במה אתה מתעסק? על  15אבי, זה  :נ. מזוז


 ביום.


מה? קהות שקל. אתה יודע  100תשים לה מה היום אתה אמרת. מקודם זה רק  א. רוטמן:


 החושים שלך בנושא המיסים של האנשים היא לא במקום.


: מזוז, מזוז, יושב פה ב רדם, בחיים לא הביא הצעה מאיפה להביא שקל, אבל כל י. מרקוביץ


 הזמן רק לתת.


 )מדברים ביחד(


 : בבקשה, אדון רוטמן, תמשיך את הדמגוגיה. נו קדימה.רה"עח. צורי, 


 דמגוגיה. א. רוטמן:


 : כן, כן, תמשיך. תמשיך.רה"עח. צורי, 


 אתה רק עקרונות יש לך בראש, א. רוטמן:


 : תמשיך.רה"עח. צורי, 


 16כפול החודשים, כול  15-את ה אנחנו מדברים על סכומים, אם אתה תכפיל א. רוטמן:


מיליון  3אלף התושבים, בתי אב ואם אתה תוסיף את כל הנכסים שישנם אתה תגיע מעל 


פקחים  20אומר את הנכסים האלה מביאים אותך לידי מחשבה שיש לך עוד איזה שקל. אני 


 שהם בעצם, אתה הוספת לנושא.


כתוב במפורש בחוק הנושר של השמירה, אגרת השמירה, היועץ המשפטי, הסכומים בנושא 


של התקן על מנת, כי אני חושש שעוד פעם תהיה עתיקה ועוד פעם עיריית מוצקין תצטרך 
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 לשלם,


 אל תחשוש. אין לך מה לחשוש. ד ב. מלכה:עו"


 אני סמכתי עליך ובינתיים באגרת האשפה, א. רוטמן:


 : אמרתי לך לא לסמוך עליו.י. מרקוביץ


 אנחנו את המיליון פלוס משלמים לעו"ד. א. רוטמן:


אגרת האשפה חוק העזר, רגע, אתה אמרת משהו. אגרת האשפה חוק  עו"ד ב. מלכה:


ליולי הגעתי ממרוקו, אז אני לא יכולתי להיות  15-, אז בדיוק עליתי לארץ, ב65-העזר הוא מ


 שמה. לא יכולתי לבדוק את העניין.


 : הגעת ממרוקו ואתה יועץ משפטי?רה"עח. צורי, 


 )מדברים ביחד(


 נו.: טוב יאללה רה"עח. צורי, 


 מה שאני יכול לענות לך התחשיב, עו"ד ב. מלכה:


 אני רוצה להביא לך את הנקודה. א. רוטמן:


לא. התחשיב לא נערך על דעתנו בלי שזה עבר בקרה של משרד הפנים  עו"ד ב. מלכה:


 ומבקרים של משרד הפנים עפ"י תוכנית שמירה,


 בנצי, אתה לוקח לי את העבודה. נו. דובר:


, אני מבהיר רק את הנקודה, להסיר את החשש. ולכן גם קבענו סכום לא עו"ד ב. מלכה:


 אגרה,


: לא חשוב. הוא ידבר, אתה תדבר. הוא ממילא לא מבין, מה זה משנה? דבר י. מרקוביץ


 לקיר.


 ,1.83. היינו יכולים להגיע עד שהוא נמוך מהתעריף המכסימלי עו"ד ב. מלכה:


 אבל אפשר גם לבטל את זה. י. פדידה:


 מה זה לבטל את זה? מי ישלם את כל הניידות האלה? רה"ע:ורי, ח. צ


 ומי יעשה את השמירה? מי ישלם,עו"ד ב. מלכה: 


 )מדברים ביחד(
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 אז רק לידיעתך וזה המשפט האחרון שאני מדבר איתך היום, רה"ע:ח. צורי, 


 אתה לא מדבר איתי, אתה מדבר למועצה. א. רוטמן:


 לא, לא. המועצה יודעת. רה"ע:ח. צורי, 


 מדבר לפרוטוקול. אני לא צריך את הכבוד, א. רוטמן:


אין לך בכלל כבוד. אם היה לך לא היית משנה את דעתך כל יומיים. אז רק  רה"ע:ח. צורי, 


לידיעתך כל הכספים האלה הם כספים שנמצאים במשק סגור. אתה לא יכול להשתמש 


 בכספים האלה,


 מה זה משק סגור, הוא לא יודע.: תסביר לו י. מרקוביץ


 , וקטנוע,24מה לעשות שיש פה שתי ניידות עם שוטר ופקח שמסתובבות  רה"ע:ח. צורי, 


 אתה משלם על השוטר? א. רוטמן:


 בוודאי, הניידת היא שלי. רה"ע:ח. צורי, 


 לא. א. רוטמן:


 לא? רה"ע:ח. צורי, 


 )מדברים ביחד(


 לא רוצה לראות את הפרצוף שלך. רה"ע:ח. צורי, 


 אתה לא רוצה, א. רוטמן:


 לך קיבינימט. רה"ע:ח. צורי, 


לכלול כלי רכב, לא גדות.  אין לכלול פעולות רשות הניתן לבחון במסגרת, אי אפשר א. רוטמן:


 לא כלי רכב כתוב במפורש בחוק.


 לשמירה.כלי רכב, אבל ניידת זה לא כלי רכב רגיל, זה ניידת עו"ד ב. מלכה: 


 במפורש כתוב שזה לא. א. רוטמן:


 אבי, אבי, כל התוכנית שמירה אושרה, מ. צורף:


 אני מודיע לך שלא ירחק היום שמישהו יגיש עתירה ואנחנו נפסיד. א. רוטמן:


ואנחנו נצטרך לשלם את האגרה בשביל לשלם את השטות שלו. ואתם לא מתפכחים בקטע 


 הזה.
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 בוא, בוא, אבי, אבי, מ. צורף:


 כי אתם לא יכולים להוגיח על אמת שאת כל הכסף הזה אתם מנצלים אותו, א. רוטמן:


 )מדברים ביחד(


 : הכול נאמר. בומה, אבל הכול נאמר כבר, בוא נסגור את זה. די. די.י. מרקוביץ


 )מדברים ביחד(


אני מבין שכל הניידות אנחנו משלמים אגרות שמירה לניידות שיסתובבו סביב אני  י. פדידה:


 מבין.


 אז תגיד תודה רבה. מ. צורף:


 : יאללה הצבעה, די. די.י. מרקוביץ


 בקיצור אבי, בשתי מילים. א' אני רוצה להסביר לך את המילה דמגוגיה.  ב. ברח"ד:


דמגוגיה. אי אפשר לקבל את ההצעה כשמישהו מציע הצעה שאי אפשר לקבל אותה, זה 


 הזאת.


 עפ"י תפיסתך. א. רוטמן:


 עפ"י חישובים, עפ"י הוראות של משרד הפנים.  ב. ברח"ד:


 אז אתה דמגוג אתה רוצה להגיד. א. רוטמן:


 לא, אתה.  ב. ברח"ד:


 )מדברים ביחד(


יכים מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הוא נמנע, שלושה נגד. קדימה, ממש רה"ע:ח. צורי, 


 הלאה.


: רגע, לפני זה אני מבקש ממך, ראש העיר, אם האידיוט הזה ימשיך להפריע פה י. מרקוביץ


 לאנשים לדבר, הוא יתפרץ לכל הדברים שלא בתורו, הוא לא,


 )מדברים ביחד(


צריך טיפול  : אתה אידיוט מדופלם. מדופלם. אתה הרי צריך טיפול תרופתי. אתהי. מרקוביץ


 תרופתי.


 יחד()מדברים ב
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 : ואני שם עליך קצוץ. ואני שם עליך קצוץ, חולה רוח.י. מרקוביץ


 ואני רוצה משפט אחרון. רה"ע:ח. צורי, 


 : דפקט. לך תתאשפז, אידיוט.י. מרקוביץ


אני רוצה משפט אחרון ברוח טובה להגיד. הלוואי ולך, רוטמן, היה מה שיש  רה"ע:ח. צורי, 


 לו מתחת לציפורן,


 מה אתה אומר? א. רוטמן:


 מבחינת שכל. זה הכול. הלאה. רה"ע:ח. צורי, 


 )מדברים ביחד(


 : ואני משתין עליך בקשת. מוקלט? משתין עליך בקשת, יא אפס.י. מרקוביץ


 אתה מכשכש בזנב, א. רוטמן:


 : יא אפס, יא אפס מאופס. אפס, אפס מאופס.י. מרקוביץ


 )מדברים ביחד(


י. לך לאשפוז. אתה זקוק לטיפול תרופתי. שום דבר אחר : חולה רוח. תתבע אותי. מרקוביץ


 לא יעזור לך.


 לא שווה, אתה א. רוטמן:


: שום דבר לא יעזור לך, יש לך ראש בלטה עם שכל של זבוב. אתה לא תוציא פה י. מרקוביץ


 מילה יותר, מילה לא תוציא פה. מילה.


 )מדברים ביחד(


 : מילה לא תוציא פה.י. מרקוביץ


 מילה לא תדבר.: י. כהן


 : מילה לא תדבר פה.י. מרקוביץ


 )מדברים ביחד(


 אתה ביריון. א. רוטמן:


: אתה ביריון. אתה ביריון וגם אידיוט. אתה גם ביריון וגם מטומטם וזה לא הולך י. מרקוביץ


 ביחד, לפחות היית ביריון עם שכל.
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 )מדברים ביחד(


 : לא תוציא פה מילה.י. מרקוביץ


 ביריון. א. רוטמן:


 : לא תוציא פה מילה.י. מרקוביץ


 )מדברים ביחד(


: אתה רוצה לצעוק? נראה לך מה זה לצעוק. אתי, אל תעשי לי פרצופים. אל י. מרקוביץ


 תעשי לי פרצופים, תרסני אותו, אל דברי אלי בכלל. חלאס, כל אחד מתיפייף פה.
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לסך  ₪ 1,503,609מסך בניית גן ילדים ברח' ז'בוטינסקי  1054אישור הגדלת תב"ר מס'  .5


 (.₪ 55,559)סה"כ הגדלה  ₪ 1,559,168


 


 היה  :מקורות מימון


  ₪ 1,061,082  ₪ 1,116,641 משרד החינוך


  ₪ 442,527  ₪ 442,527 קרנות הרשות


  ₪ 1,503,609  ₪ 1,559,168 סה"כ


 


 .5סעיף  רה"ע:ח. צורי, 


ילדים ברח' ז'בוטינסקי מסך בניית גן  1054ר מס' אישור הגדלת תב"ר מס'  י. גסר:


השינוי הוא המימון ממשרד  .₪ 55,559סה"כ הגדלה  ₪ 1,559,168לסך  ₪ 1,503,609


 . מי בעד?1,061,082במקום  1,116,641החינוך 


 שילכו. מי בעד? מי נגד? קדימה, רוטמן נגד. רה"ע:ח. צורי, 


 לא, בעד. א. רוטמן:


 אתה בעד. טוב. רה"ע:ח. צורי, 


הקמת מתקנים והצללות במגרשי המשחקים מסך  1111גדלת תב"ר מס' אישור ה .6


 ₪ 1,742,708לסך  (.₪ 1,000,000)סה"כ הגדלה  ₪ 3,000,000לסך  ₪ 2,000,000


  (.₪ 4,683,392)סה"כ הקטנה 


 קורות מימון: קרנות הרשות.מ


 


 .6סעיף  רה"ע:ח. צורי, 


הקמת מתקנים והצללות במגרשי המשחקים  1111תב"ר מס'  הגדלת הגדלתאישור  י. גסר:


(. מקורות מימון ₪ 1,000,000)סה"כ הגדלה  ₪ 3,000,000לסך  ₪ 2,000,000מסך 


 קרנות הרשות.
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זה חוזר, גם בשנה שעברה היה הנושא של הצללות והכול. אז את המתקנים יש,  א. רוטמן:


 יכול להיות שהבד רק נקרע?


 יר לך. למשל עכשיו,לא, אני אסב י. גסר:


 דברים נוספים? א. רוטמן:


 דברים נוספים, הצללות נוספות. י. גסר:


 אבל לא נוספו יותר ממה שהיה. א. רוטמן:


 לאף אני אתן לך דוגמה. למשל בית ספר בגין, י. גסר:


 מה? א. רוטמן:


עשו את המגרש שם, עושים כיתות לימוד נוספות, עשינו לילדים מאחורה מגרש  י. גסר:


משחקים, הוא צריך את המתקנים שלו, הוא צריך את ההצללה שלו, זה תוספות. זה דבר 


 שלא היה.


 זה רק נוספו במקומות נוספים? א. רוטמן:


 נוספו. נוספו. י. גסר:


 ?ומה שהיה לפני שנה נשאר עדיין השנה א. רוטמן:


נשאר ויש הצללות על מקומות של מתקנים קיימים, נוספה הצללה רק. זה גם  י. גסר:


 תוספות על קיים וגם מתקנים חדשים והצללות חדשות.


 : על הקצה, הוא שבוע הבא ישאל את אותן שאלות.י. מרקוביץ


 מי בעד? י. גסר:


 מיליון האלה ממתי? 2-ה א. אשור:


זמן או בסכום. פה היה גם סכום וגם תקופה. אבל זה יש חוזים שהם או תחומים ב י. גסר:


 מזמן, זה לפני שנה וחצי.


 רגע, והמכרזים נפתחו מכרזים נוספים או גם הייתה, א. רוטמן:


 ברגע שייגמר הסכום הזה יצא, עו"ד ב. מלכה:


 עושים מכרז חדש. י. גסר:


 אוקי. א. רוטמן:
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 כולם בעד. י. גסר:


 הלאה. רה"ע:ח. צורי, 


 %50בהיקף כספי של  6/15חב' פיברן מכרז  2944אישור הגדלה והארכת הסכום מס'  .7


 + מע"מ לתקופה של שנה. ₪ 3,000,000+ מע"מ לסך  ₪ 2,000,000מסך 


בהיקף כספי של  6/15חב' פיברן מכרז  2944הסכום מס' אישור הגדלת והארכת  . גסר:י


 + מע"מ לתקופה של שנה. ₪ 3,000,000+ מע"מ לסך  ₪ 2,000,000מסך  50%


זה בדיוק מה שהסברתי על הסעיף הקודם, המכרזים האלה הם מתוחמים גם בסכום וגם 


 בתקופה. לכן פה הגדלנו גם את הסכום וגם את התקופה.


 מי בעד? רה"ע:ח. צורי, 


 הארכת הסכן. על מה ההסכם? א. אשור:


 .50%-הגדלת הסכם ב י. גסר:


 ?על מה? מה עושה פיברן א. אשור:


 פיברן זה החברה, י. גסר:


 זה שמביא את מתקני המשחקים. רה"ע:ח. צורי, 


 מתקני משחק והגומי הזה שאת רואה. י. גסר:


 בסדר. בעד. א. אשור:


 כולם בעד. רה"ע:ח. צורי, 


 


לסך  ₪ 97,814מסך  2016סימון כבישים והתקני בטיחות  1142אישור הגדלת תב"ר מס'  .8


 (.₪ 2,18610)סה"כ הגדלה  ₪ 300,000


 היה  :מקורות מימון


  ₪ 68,470  ₪ 68,470 תחבורה


  ₪ 29,344  ₪ 231,530 קרנות הרשות
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 היה  :מקורות מימון


  ₪ 97,814  ₪ 300,000 סה"כ


 


 97,814מסך  2016סימון כבישים והתקני בטיחות  1142הגדלת תב"ר מס' אישור  י. גסר:


מקורות מימון: תחבורה, משרד התחבורה  .₪ 102,186סה"כ הגדלה  ₪ 300,000לסך  ₪


 .₪אלף  300. סך הכול 231,530. קרנות הרשות 68470


אפשר לשאול לפני ההצבעה מי זה הבחור שמסמן את הכבישים? זה אותו אחד  :נ. מזוז


 משנה שעברה?


 זה אחד חדש. :מ. צורף


 אני שואל כי אם זה אותו אחד, :נ. מזוז


 לא, לא, לא. :מ. צורף


 הוא עושה לבן על הכביש. :נ. מזוז


 לא, לא, זכה אחד חדש. :מ. צורף


 אלף. 202רגע, בסעיף שמונה אני מתקן, סך הכל הגדלה היא  י. גסר:


 רגע, מי זה עושה? א. אשור:


אבו אחמד, אני יודע מי? עשו מכרז ומי שזכה הוא זכה. לא זוכר את השם  רה"ע:ח. צורי, 


 שלו.


 פה. יש אולי פרוטוקול עו"ד ב. מלכה:


 אולי יש פרוטוקול. רה"ע:ח. צורי, 


 : רגע, מה זה עקרוני?י. מרקוביץ


 היא רוצה את השם שלו. רה"ע:ח. צורי, 


 אני חושב שזה עבר פעם קודמת. לא, בנצי? א. רוטמן:


 מה? עו"ד ב. מלכה:


 זה עבר פעם קודמת? א. רוטמן:


 : סתם בשביל לשאול שאלות?י. מרקוביץ
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 מי בעד? י. גסר:


 סימוני הצפון בע"מ. ב. מלכה:עו"ד 


 , הצבעה.8 י. גסר:


 כולם בעד. :כהןי. 


עבודות שיפוץ  06/17הנדסה ומבנים בע"מ, מכרז  2011אישור התקשרות עם חב' פמאן  .9


 כולל מע"מ. ₪ 1,165,894מבני ציבור וחיזוק עמודים מסוכנים בסך 


עבודות  06/17הנדסה ומבנים בע"מ, מכרז  2011 אישור התקשרות עם חב' פמאן י. גסר:


 כולל מע"מ. ₪ 1,165,894שיפוץ מבני ציבור וחיזוק עמודים מסוכנים בסך 


 מי בעד? כולם בעד. 


שיפוץ והרחבת  7/17אישור התקשרות עם חב' אמון גרוב חב' לבנין ותשתיות בע"מ מכרז  .10


 כולל מע"מ. ₪ 721,337,8בית כנסת "אהבת ישראל" בקרית מוצקין בסך 


 אישור התקשרות עם חב' אמון גרוב, י. גסר:


 רגע, זה אנחנו אבל משפצים ומבקשים את הכסף מהתושבים. רה"ע:ח. צורי, 


 כן. כשזה מדובר על מבנים של תושבים דורשים מהם חזרה דרך הארנונה. י. גסר:


שיפוץ  7/17 . אישור התקשרות עם חב' אמון גרוב חב' לבנין ותשתיות בע"מ מכרז10


 כולל מע"מ. ₪ 1,337,872והרחבת בית כנסת "אהבת ישראל" בקרית מוצקין בסך 


 : אני נגד.י. מרקוביץ


 מי בעד? י. גסר:


רגע, אבל בואו נדבר רגע אחד. הסכום הזה זה סכום הרי גדול מאוד לשפץ בית  א. רוטמן:


 כנסת, בנוה גנים בסכום הזה בנינו בית כנסת. מה אתם עושים שם?


 יש שמה גם שיפוץ של הקיים וגם הרחבה של תוספת בניה. י. גסר:


 הרחבה. :נ. מזוז


 כמה הרחבה? א. רוטמן:


 ופה המימון הוא מיליון שקל, י. גסר:
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 כמה הרחבה? א. רוטמן:


 הכול מזהב. רה"ע:ח. צורי, 


 הרחבה, כמה מטרים הרחבה. י. גסר:


 אתה מזלזל בכספים והכול, א. רוטמן:


 לא, אני מזלזל בך. רה"ע:ח. צורי, 


 בסדר. אבל אני לא מזלזל, א. רוטמן:


 אני יודע. רה"ע:ח. צורי, 


 ואני מסתכל לראות איפה כן ואיפה לא. א. רוטמן:


 )מדברים ביחד(


 אבי, התב"ר עבר כבר, זה אישור התקשרות עם הקבלן. י. גסר:


 אני בעד הנושא הזה מכיוון שזה הרחבה של בית כנסת, א. רוטמן:


 הווו. רה"ע:ח. צורי, 


ואני מקווה שזה באמת יהיה נטו, שאפשר יהיה לראות את טובת התושבים שיוכלו  א. רוטמן:


 להיות שם. זה הכול. מזה זה בא.


 אז קדימה להצביע. :נ. מזוז


 : לא יודע, מה זה משנה? אמר. נטו, ברוטו.י. מרקוביץ


 זה כולל בונזו? א. רוטמן:


 את השכל שלך בתוך צמיג של מרמלדה.: לא, זה כולל י. מרקוביץ


 )מדברים ביחד(


 : בונזו, אחותך ואבא שלך ביחד בונזו. לך על זה, לך על זה, טוב בונזו, חזק.י. מרקוביץ


בהיבטים של טעויות  התחשבנות עם רמ"י 48/17אישור התקשרות עם בועז מקלר חוזה  .11


 בתוספת מע"מ מכל סכום שיוחזר לרשות מרמ"י. %10טכניות בלבד היקף החוזה 


התחשבנות עם רשות מינהל מקרקעי  48/17אישור התקשרות עם בועז מקלר חוזה  י. גסר:


בתוספת מע"מ מכל סכום  10%ישראל בהיבטים של טעויות טכניות בלבד, היקף החוזה 
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מקרקעי ישראל. מדובר ככה משרד עו"ד כאשר הם בודקים עסקאות שיוחזק לרשות מרשות 


שיש לרשות מול רשות מקרקעי ישראל ואם הם מוצאים טעויות טכניות שמגיע לנו עוד 


 . זה על בסיס הצלחה.%10כספים, מהכסף שאמור להגיע לנו אנחנו נשלם להם 


 הם כבר הביאו לנו הרבה כסף, לא? רה"ע:ח. צורי, 


 משרד הזה בזמנו היה לו עם כל השלטון המקומי מול המינהל.כן. ה י. גסר:


 זה בסדר, זה רק מביא כסף. א. אשור:


 כן, כן. מביא קיבל. לא הביא לא יקבל. טוב, מי בעד? כולם בעד. י. גסר:


 אבל אם זה ככה זה היה צריך להיות שזה בעצם, א. רוטמן:


 רשום מהסכום שיוחזר לרשות. י. גסר:


בנושא מכרז גזם, כך  3.5.17לפרוטוקול מועצבת העיר מיום  2מובא להחלטה תיקון סעיף  .12


 שנרשם בטעות. ₪ 235+ מע"מ לטונה גזם במקום  ₪ 240שסכום ההתקשרות יהיה 


בנושא  3.5.17לפרוטוקול מועצבת העיר מיום  2, מובא להחלטה תיקון סעיף 12 י. גסר:


שנרשם  ₪ 235+ מע"מ לטונה גזם במקום  ₪ 240יהיה מכרז גזם, כך שסכום ההתקשרות 


 בטעות. מי בעד? כולם בעד.


הודעה מטעם מר מנשה צורף סגן ומ"מ בדבר ויתור על החזר הוצאות בתוקף תפקידו,  .13


 .1.5.17-החל מה


, הודעה מטעם מר מנשה צורף סגן ומ"מ בדבר ויתור על החזר הוצאות בתוקף 13 י. גסר: 


 .1.5.17-מהתפקידו, החל 


 מנשה צורף מוותר על השכר, על ההוצאות הוא משאיר אותן. :מ. צורף


בואו נתקן את זה וזהו. אנחנו מתקנים את הסעיף, פשוט רשמו החזר הוצאות, זה  י. גסר:


 .1.6.17-שכר. הוא מוותר על שכרו בתוקף תפקידו החל מה


 מי בעד?


 אם הוא מוותר. א. אשור:
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 כולם בעד. י. גסר:


 תהיה בריא. ור:א. אש


משרה  %50 –הצעת החלטה למנות את מר יוסי מרקוביץ כסגן ראש העיר בשכר חלקי  .14


 .1.6.17-החל מ


 50% –, הצעת החלטה למנות את מר יוסי מרקוביץ כסגן ראש העיר בשכר חלקי 14 י. גסר:


 . מי בעד?1.6.17-משרה החל מ


 אני מצפה שיעבוד בדיוק כמו מנשה צורף. משנה, אתה עובד פחות? א. רוטמן:


 מה אתה עושה לי מה הוא עובד, מה אני עובד. :מ. צורף


מנשה, אפשר דקה? צריכים ללכת. מאחר ואני במינוי של בומה ברח"ד התנגדתי  :נ. מזוז


גדתי למינוי ונגדך אין לי שום דבר ואני לא כל פעם מצד לצד, אם בג"צ היה יודע שאני התנ


 של בומה ברח"ד,


 הכול בסדר, מזוז. :ב. ברח"ד


לסגן רה"ע בשכר, זה היה נראה אחרת. רק פשוט שכחו להעלות את זה לבג"צ  :נ. מזוז


 כשאני הופעתי שם לגבי המינוי של יוסי פדידה. אני רק מזכיר לכם.


 אז מה זה אומר? א. אשור:


 אני מתנגד, בוודאי. :נ. מזוז


 אוקי. בסדר. מי בעד? רה"ע:ח. צורי, 


 אפשר לקבל הסבר למה? א. אשור:


 מי בעד? רה"ע:ח. צורי, 


 סליחה, מה השתנה? א. אשור:


 : לא השתנה. אשרור של החלטה קודמת.י. מרקוביץ


שהיא גם מופיעה  6.1.16-עוד פעם נרענן את זיכרונם. הייתה החלטה קודמת ב י. גסר:


 בפרוטוקול הזה,


 שם.אני לא הייתי  א. אשור:
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 את לא היית שם, אבל קיבלת פרוטוקול. רה"ע:ח. צורי, 


 לא הייתי חברת מועצה. א. אשור:


 מה לא היית? רה"ע:ח. צורי, 


 לא הייתי. 2016ינואר  א. אשור:


 די כבר, נו. באיזה תאריך זה היה? רה"ע:ח. צורי, 


 .6.1.16 י. גסר:


 נו? את כל הקדנציה חברת מוצעה. רה"ע:ח. צורי, 


 הצבעתם גם על בומה וגם על חילופים בין, י. גסר:


 מתי נבחרת? רה"ע:ח. צורי, 


 .16או באפריל או במאי  א. אשור:


 טוב, מי בעד? י. גסר:


אבל אפשר לקבל הסבר? כאילו אם מרקוביץ עד עכשיו היה בחינם, מה קרה?  א. אשור:


 שאלה.


 האלה,זה היה על בסיס הסכם והחלטה שמנשה יהיה בתנאים  מ. ויצמן:


 בסדר. א. אשור:


 זה כתוב. נ. מזוז:


 אני חושב שבן אדם כמוהו לא ראוי להיות שום דבר, א. רוטמן:


 : אתה צודק.י. מרקוביץ


 לכן אני מתנגד. א. רוטמן:


 : אתה צודק.י. מרקוביץ


 אוקי. מי בעד שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? לא הבנתי מה את. רה"ע:ח. צורי, 


 כאילו אם זה רוטציה,בעד.  א. אשור:


 בעד. אז רוטמן ומזוז מתנגדים וכל היתר בעד. רה"ע:ח. צורי, 


 אם זה רוטציה והחלטתם. א. אשור:


 הלאה. רה"ע:ח. צורי, 
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 )מדברים ביחד(


: אתה צודק דרך אגב, אתה צודק. נחום, תקשיב רגע, מאחר ואנחנו עוסקים י. מרקוביץ


ביע עכשיו הגד הצביע כבר אז בעד. אבל מי שהצ 6.1-בטמבלים, הרי בפעם הקודמת ב


 בסדר.


 אני הצבעתי נגד, נ. מזוז:


 : לא אתה, אני לא מדבר עליך.י. מרקוביץ


 כתוצאה מהשינוי האישי שחל בך, א. רוטמן:


: אני שמח שחלים בי שינויים כי אצלך לא חל שום שינוי, היית מטומטם ונשארת י. מרקוביץ


 מטומטם.


בדבר תנועת אופניים, אופניים  –כויות הדרך על מדרכות העיר אישור תחילת אכיפת ז .15


 חשמליים, קורקינטים חשמליים ואופנועים במדרכות ובשבילי האופניים.


 אישור תחילת אכיפת זכויות הדרך על מדרכות העיר, י. גסר:


 )מדברים ביחד(


 בדבר תנועת אופניים, –אישור תחילת אכיפת זכויות הדרך על מדרכות העיר  י. גסר:


 אופניים חשמליים, קורקינטים חשמליים ואופנועים במדרכות ובשבילי האופניים. מי בעד?


 מי כיבה לנו את האור? א. אשור:


 רגע, לא הבנתי. שניה. נ. מזוז:


 כי אתה לא מקשיב, נחום. י. גסר:


 איזה מספר זה? אני מקשיב. נ. מזוז:


 נושא של האופניים החשמליים, קורקינטים,. מדובר פה לאכוף את ה15 י. גסר:


 זה הצעה? לא הבנתי. נ. מזוז:


 כן, אישור תחילת אכיפה. אנחנו צריכים להעביר במועצה, י. גסר:


כיו"ר ועדת תחבורה מביאים הצעה והוא לא מכיר, לא שאלו, לא התייעצו עם  נ. מזוז:


 הועדה, אני מציע להעביר את זה,
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 ן המקומי,לא קשור, יש השלטו י. גסר:


 סליחה. להעביר את זה לועדת תחבורה וועדת תחבורה תדון בזה, נ. מזוז:


 אבל עד שתהיה ישיבת תחבורה זה לוקח המון זמן פה. א. רוטמן:


 )מדברים ביחד(


 : מזוז, אני יכול להציע לך משהו?י. מרקוביץ


 כן. נ. מזוז:


 אתה צודק, יחד עם זה,: י. מרקוביץ


 לא צודק.לא יוסי, הוא  י. גסר:


 : רגע, שנייה רגע.י. מרקוביץ


 הוא לא צודק. אני גם חושב שהוא לא צודק. רה"ע:ח. צורי, 


 הנייר מדבר שעל השלטון המקומי להעביר החלטה במועצת העיר, י. גסר:


 )מדברים ביחד(


 חיים, אתה יודע שיושבים בוועדת תחבורה רוב האנשים מקצועיים. נ. מזוז:


במקרה הזה. זאת החלטה של השלטון המקומי עם היועץ המשפטי נחום, אבל לא  י. גסר:


 לממשלה,


 )מדברים ביחד(


 זה חוק של ממשלת ישראל, רה"ע:ח. צורי, 


 אולי אפשר לעשות שבילי אופניים נורמאליים ואז באמת, א. רוטמן:


זה חוק שממשלת ישראל חוקקה, אבל עד היום מי שיכול היה לתת קנסות  רה"ע:ח. צורי, 


שוטרים. עכשיו רוצים להרחיב את אותו חוק שממשלת ישראל חוקקה רוצים להרחיב  זה רק


 את זה שגם פקחים יתנו. זה הכול. מה הבעיה?


אתה יודע מה זה האופניים האלה? זה סכנה, יוצאים מהשביל ובאים כמו טיל. למה  י. כהן:


 אנחנו מתווכחים בכלל?


 מי בעד שירים את ידו. רה"ע:ח. צורי, 


 אתה רוצה להסביר קצת על החור? כאילו אופניים, ר:א. אשו
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 יהיו הודעות, יהיה הכול. מי בעד שירים את ידו. רה"ע:ח. צורי, 


 חיים, אפשר עדיין לקבל הסבר קצת יותר? נכון שאנחנו ממהרים, א. אשור:


 אנחנו לא ממהרים. מי אמר לך שאנחנו ממהרים? מי שממהר שילך. רה"ע:ח. צורי, 


 הלכו. א. אשור:


 שילכו. רה"ע:ח. צורי, 


 במקרה שאת מסיעה רכב חשמלי על מדרכה את מסכנת הולכי רגל, א. רוטמן:


 ומה קורה כשאין, א. אשור:


 פקחים יכולים לקחת ולרום דו"ח. א. רוטמן:


 ומה קורה כשאין מדרכות לאופניים, א. אשור:


 על הכביש, החוק אומר על הכביש. י. כהן:


 ו על הכביש. זה החוק במדינת ישראל.שיסע רה"ע:ח. צורי, 


 ומה עם בקדיש לוז שיש שביל אופניים, א. אשור:


 הוא צריך לנסוע על שביל אופניים. י. גסר:


 כן. רה"ע:ח. צורי, 


 אתי, זה נובל שלם, אני אעביר לך את כולו. מי בעד? כולם בעד. י. גסר:


 כולם בעד. רה"ע:ח. צורי, 


 .₪ 1,289,000, משד הפנים בסך 2017לרשות לשנת אישור הקצאת מענק פיתוח   .16


 1,289,000, משד הפנים בסך 2017אישור הקצאת מענק פיתוח לרשות לשנת  .61 גסר: י.


₪. 


 מה זה? קיבלנו כסף? א. אשור:


כל שנה מקבלים מענק פיתוח ממשרד בפנים שזה כסף שצבוע לדברים מסוימים  י. גסר:


 . מי בעד?₪מיליון  1,289והשנה זה  שאפשר לעשות איתו.


 לקבל כסף? בעד. א. אשור:


 כולם בעד. י. גסר:
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 תוספות לסדר היום:


גני ילדים ברח' שניאורסון בנוה גנים מסך  4הקמת  1154אישור הגדלת תב"ר מס'  .1


 (.₪ 204,092)סה"כ הגדלה  ₪ 3,204,092לסך  ₪ 3,000,000


 היה  :קורות מימוןמ


  2,870,083₪  ₪ 2,870,083 משרד החינוך


  ₪ 129,917  ₪ 334,009 קרנות הרשות


 3,204,092 ₪  3,000,000 ₪  


 


גני ילדים  4הקמת  1154אישור הגדלת תב"ר מס' הנושאים שהוספנו לסדר היום.  י. גסר:


 ברח' שניאורסון. סליחה, זה ברח' אפרים קציר זה כבר נקרא.


 .₪ 3,204,092לסך  ₪ 3,000,000ברח' אפרים קציר בנוה גנים מסך 


 זה לא יעזור לכם גם אם תסכימו או לא תסכימו כי זה כבר קיים. א. רוטמן:


 .204,092סך הכול הגדלה  י. גסר:


 אל תענה. אל תענה. :מ. צורף


מה אתה מדבר? אתה לא מבין על מה מדובר פה ואתה אומר, מה לא  רה"ע:ח. צורי, 


 יעזור?


 מה אני לא מבין? א. רוטמן:


 מה אתה לא מבין מה לא יעזור, רה"ע:ח. צורי, 


 מה אני לא מבין? א. רוטמן:


 אתה לא מבין. רה"ע:ח. צורי, 


עשו, זה בסדר גמור שעשיתם את זה כי זה היה צריך להיות כבר לפני. אבל זה  א. רוטמן:


 נעשה כבר ועפ"י החוק התב"ר רק עכשיו אנחנו מאשרים.


 מה אתה מדבר שטויות? רה"ע:ח. צורי, 


 לא, זה שינוי לתב"ר, הגדלה. ר:י. גס
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 אתה לא מבין מהחיים, טוב, אני לא רוצה להתרגז. רה"ע:ח. צורי, 


 זה על גן חדש? א. רוטמן:


 עזוב, עזוב, עזוב. רה"ע:ח. צורי, 


 זה לא על הגנים שקיימים עכשיו? א. רוטמן:


בונה . כשאתה ₪אלף  204לא, זה הגנים החדשים, יש הגדלה של התב"ר בעוד  י. גסר:


 פרויקט יש אחר כך דברים,


: בוא, בוא. יריב, אתה לא רוצה שאין לך עם מי לדבר? בן אדם קודם אומר אחר י. מרקוביץ


 כך שואל אה.


 טמטום כזה. רה"ע:ח. צורי, 


 מי בעד הסעיף? כולם בעד. י. גסר:


 יפה, יפה. טוב שיש לך מה להגיד, כן? אדם חכם גדול. א. רוטמן:


שם לרחוב המחבר בין רח' מנחם שניאורסון לרח' יצחק בן צבי, ע"ש אישור קריאת  .2


 נשיא המדינה אפרים קציר ז"ל.


אישור קריאת שם לרחוב המחבר בין רח' מנחם שניאורסון לרח' יצחק בן צבי, ע"ש  י. גסר:


 נשיא המדינה אפרים קציר. מי בעד? כולם בעד.


 זה עוד לא היה נכון, עכשיו זה נכון. א. רוטמן:


. ₪אלף  110אישור פתיחת תב"ר לעבודות פיסול בכיכר ז'בוטינסקי המגנים על סך   .3


 מימון קרנות הרשות.


. ₪אלף  110אישור פתיחת תב"ר לעבודות פיסול בכיכר ז'בוטינסקי המגנים על סך  י. גסר:


 מימון קרנות הרשות. מי בעד?


 ני לא.א :א. אשור


עשינו יותר מדי ככרות. אחת הככרות שסיימנו כרגע היא אנחנו בזמן האחרון  רה"ע:ח. צורי, 


בז'בוטינסקי. אנחנו בחלק מהם במקומות שאנחנו חושבים נעשה איזשהו פיסול סביבתי, 


 חלק מהמקומות אולי נעשה סתם עץ זית כמו בכל מקום אחר.
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, עכשיו אנחנו מדברים על האזור הזה של ז'בוטינסקי שאנחנו רוצים טיפה להרים אותו קצת


 ואנחנו רוצים לעשות שם פסל סביבתי בתוך הכיכר.


 יש כבר הצעה כאילו? נ. מזוז:


 יש הצעות, יש הכול. רה"ע:ח. צורי, 


 .38: עכשיו אמרת להרים אותו, בישיבה הבאה תהיה הצעה לסדר לעשות תמא/י. מרקוביץ


 לפתוח תב"ר. מי בעד? כולם בעד. י. גסר:


 ני לא.א :א. אשור


 את לא. רה"ע:ח. צורי, 


 אתי לא. י. גסר:


 אין בעיה, אתי לא. רה"ע:ח. צורי, 


 מה את רוצה שם? י. כהן:


 פרחים. :א. אשור


 אישור פרוטוקולים: .17


 .10.5.17קשרי חוץ מתאריך 


 .3.5.17מיום  04/17ועדת כספים מס' 


 .17.5.17לסימון וניתוב כבישים מיום  14/17פרוטוקול מכרזים 


 .26.3.17אלימות מיום  פרוטוקול הועדה למיגור


 אישור פרוטוקולים. י. גסר:


יש רק דבר אחד בפרוטוקולים. בפרוטוקול בוועדה למיגור אלימות מופיע שם  :א. רוטמן


כאילו סיכום, אני מצטט: אירוע מיום שישי, שני עצורים מהעדה האתיופית. אני מבקש להוריד 


שני העצורים היו, הוריהם היו תושבי את זה ולהימנע יותר מהדברים האלה, זה גזענות. אם 


פולין, ילידי פולין, אז ביו אומרים שני תושבים פולנים? חבר'ה, אתם יודעים שזה לא. אז אני 


 מבקש שאנחנו אחר כך מתפלאים למה,


 הלו, הלו, אנחנו מקבלים את דעתך. די, תפסיק כבר. אתה צודק. רה"ע:ח. צורי, 
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 יאללה גמרנו.


 דמגוגיה, :א. רוטמן


 אתה דמגוג. אנחנו מקבלים את דעתך. הישיבה נעולה. רה"ע:ח. צורי, 


 סוף הישיבה





