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 עיריית קריית מוצקין  

 2021  פברוארב 3  -- / 21ישיבת מועצה מן המנין מס' 

 1 21/פרוטוקול ישיבת מועצה מן  המניין 

 2 "אתשפ שבטב כ"א , 2021 פברוארב 03ביום  ד', 

 3 עיריית קריית מוצקין 

 4  משתתפים:

 5  משתתפים:

 6 ראש העיר   -  מר חיים צורי  •

 7 סגן ראש העיר   -  מר מנשה צורף  •

 8 סגן ראש העיר  -  אבי רוטמן •

 9 חבר מועצה -  יריב ענבר  עו"ד •

 10 חבר מועצה -  צורף מר איתי  •

 11 חבר מועצה - מר יוסי מרקוביץ  •

 12 חברת מועצה   - גב' מרינה רחמימוב  •

 13 חברת מועצה  -  גב' עדי שושני  •

 14 חבר מועצה - צביקה אבישר  עו"ד •

 15  :משתתפים נוספים

 16 מנכ"ל העירייה  -  מר יריב גסר  •

 17 יועמ"ש - עו"ד בן ציון מלכה •

 18 עו"ד גילי סהר  •

 19 העירייה מ"מ גזבר  -  גב' נילי רואש  •

 20 רכזת ישיבות המועצה  -  גב' אורלי גנון •

 21 

  22 
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1 חסרים:

 2 מ"מ וסגן ראש העיר  -  עומר זוהר •

 3 חבר מועצה -  מר יוסי פדידה  •

 4 חבר מועצה -  מר מאיר דהן  •

 5 חברת מועצה   -  גב' עפרה רוסמן  •

 6 חברת מועצה  -  גב' הילה פפר •

 7 

 8 

 9 על סדר היום:

 10 קריאת פרק בתנ"ך.  .1

 11 .2.12.20מיום  13/20ישיבת מועצה מס'  אישור פרוטוקול .2

 12 : אבישר  יקיה מר צמועצהמטעם חבר  שאילתות .3

הפייסבוק   א.  בדף  שפורסם  הפוסט  את  מימנה   , מוצקין  קריית  עיריית   13האם 

 14 הפרטי של ראש העיר? 

 15עיריית קריית מוצקין,  מימנה פוסט האדרה אישית של ראש העירייה  מדוע   ב.

 16החלטות השופט מלצר בעניין מימון תעמולת בחירות  מכספיה, והאם, לנוכח  

 17מכספי העירייה, בכוונת ראש העירייה להשיב לקופת העירייה את המימון  

 18   העירוני ששימש לקידום מי משני הפוסטים?

 19, בנושא שינוי תעבורתי תובא הצעתו לסדר של המשנה לראש העיר מר יוסי מרקוביץ .4

 20 ורמזור חדש בצפון העיר. 

 21תובא הצעתו לסדר של חבר המועצה מר איתי צורף, בנושא משיכת התוכנית לשינוי  .5

 22 ייעוד החי פארק מהוועדה המחוזית. 

 23 : 5.8.2020מיום   09/20מפרוטוקול מועצה   97אישור תיקון החלטה מס'   .6

 24 ₪ )במקום   250,000פארק רוקח בסך  - אישור פתיחת ת.ב.ר  הקמת "פיס ירוק" 

300,000   .)₪ 25 

 26  מקורות מימון: מפעל הפיס.

 27   : 5.8.20מיום   09/20מפרוטוקול מועצה  98אישור תיקון החלטה מס'  .7

 28 ₪ )במקום    250,000פארק הגיבורים בסך    -הקמת "פיס ירוק"      אישור פתיחת ת.ב.ר

200,000   .)₪ 29 
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1  מקורות מימון: מפעל הפיס.

 2 : 2021אישור מסגרת אשראי לשנת  .8

 3 ₪  3,000,000  בנק הפועלים   

 4 ₪  3,500,000  בנק לאומי   

 5 ₪  4,000,000 מרכנתיל דיסקונט 

 6 

 7 

 8 תוספת לסדר היום:

 9 ₪.  26,000אישור פתיחת ת.ב.ר ציוד וריהוט לגן ילדים ברחוב כצנלסון בסך  .1

 10 מקורות מימון: מפעל הפיס.

 11 ₪. 223,666אישור פתיחת ת.ב.ר ציוד וריהוט לבי"ס ריבלין בסך  .2

 12 מקורות מימון: מפעל הפיס. 

 13 ₪.   205,913ציוד וריהוט לאולפנה סגולה בסך  אישור פתיחת ת.ב.ר .3

 14 מקורות מימון: מפעל הפיס. 

 15 ₪. 300,000אישור פתיחת ת.ב.ר שיפוץ אולם ספורט בתחום בי"ס אחדות בסך  .4

 16 מקורות מימון: מפעל הפיס. 

 ₪17   200,000פארק האקליפטוס בסך  –פיס ירוק  1342אישור ביטול ת.ב.ר מס'  .5

 18 )מפעל הפיס(. 

 19 בסדר היום.  7סעיף  ביטול .6

 20 –בסדר היום, נפלה טעות סופר במקום אישור פתיחת ת.ב.ר "פיס ירוק"  6בסעיף  .7

 21 ₪.  ₪200,000 יבוא   250,000פארק רוקח  בסך 

 22 

 23 פ ר ו ט ו ק ו ל 

 24 

 25 .  קריאת פרק בתנ"ך1

 26קראתיך הושיעני, ואשמרה עדתיך. קדמתי בנפש ואשועה, לדבריך    מ. דהאן:

 27לשיח באמרתך. קולי שמעה כחסדך, ה'   –. קדמו עיני אשמרות  יחלתי

 28 כמשפטך חיני. קרבו, רודפי זימה, מתורתך ירחקו.  
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1 ישיבה מן המניין. יש לנו רגע תוספות. ככה, אישור,  י. גסר:

 2 אל תקריא, את זה ואת זה תצרף. ח. צורי, רה”ע:

 3 יש לכולם את הרשימה של התוספות?   י. גסר:

 4 אה..לא ראיתי לא,  דובר: 

 5 כולם בעד?   1-7מי בעד להוסיף את התוספות?  י. גסר:

 6 כן, תציין מספר שיהיה ברור. ח. צורי, רה”ע:

 7    אישור הוספת סעיפים לסדר היום כמפורט

 8 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 9 .2012.2.מיום  20/13אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס'   .1

 10. טוב. אישור פרוטוקולים ישיבת  7עד  1ויש עוד תוספת של  7עד  1-מ י. גסר:

 11, החלטה שלא בישיבת מועצת העיר. מי בעד?  13.20.2020מועצה מס' 

 12 התקדמנו.  

 13    2.12.20-מ  13/20אישור פרוטוקול  

 14 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 15 : אבישר  יקישאילתות מטעם חבר המועצה מר צ .2

 16האם עיריית קריית מוצקין , מימנה את הפוסט שפורסם בדף הפייסבוק  א. 

 17 הפרטי של ראש העיר? 

 18 לא. ושאלה ב' לא רלוונטית. כי ענינו לא.  -)מקריא את השאילתה( תשובה   י. גסר:

 19תובא הצעתו לסדר של המשנה לראש העיר מר יוסי מרקוביץ, בנושא שינוי    .4
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1 העיר.תעבורתי ורמזור חדש בצפון 

 2 בבקשה יוסי.  )מקריא את השאילתה(   י. גסר:

 3  -המועצה. מחר זה ה  חברי  לפני שאני מתחיל, אני רוצה להסב את תשומת לב :'י. מרקוביץ

 4 בפברואר, אסון המסוקים. יש לנו חלל מהעיר שנפל שם. אז לזכרם.  4

 5 תגיד את שמו.    י. גסר:

 6 שי גדרון, זיכרונו לברכה   :'י. מרקוביץ

 7ונעבור לעניין. ההצעה שלי נובעת מתוך הצורך שמתבקש כתוצא מהאכלוס  

 8המהיר של שכונת משכנות האומנים במיוחד לכיוון רחוב לאה גולברג, רחוב  

 9יוסף שילוח שעליו אנחנו מדברים כרגע. והקלת העומס ביציאה מצפון העיר  

 10רחוב  שזה לא רק משכנות אומנים, אלא גם נווה גנים. בכלל כל מי שנוסע ב

 11החשמונאים, כל הרחובות האחרים שרוצה לנסוע לכיוון צפון או לכיוון  

 12חיפה או לכיוון קרית ים, איפה שלא יהיה, לאפשר עוד נסיעה אחת. יש  

 13בשדרות ירושלים שזה הרחוב שלאורכו עומד שם ויקטורי, תחנת הדלק,  

 14מרכזית המפרץ שאמורה לקום בקרוב או בעתיד, לא בקרוב, בעתיד, תחנת  

 15כבת. יש שם רמזור אחד שהוא הרמזור המזרחי שממנו יוצאים לרחוב  ר

 16מנחם בגין שממנו יש פניות לכל הכיוונים וכניסות לכל הכיוונים, כולל  

 17מתחם ויקטורי. יש רמזור אחד נוסף שהוא מערבי שממנו יוצאות  

 18המטרוניות לאוטובוסים של אגד שיוצאים ממרכזית הקריות ופונים שמאלה  

 19. יש שם גם אפשרות של כניסה. יש גם דבר אחד שלא קיים ועל  4לכיוון כביש 

 20זה אני מדבר. זו הפנייה מקריית מוצקין שמאלה לכיוון קריית ים לטובת  

 21העובדים ברפאל, לטובת מי שרוצה לנסוע מחיפה, לטובת שדרות ירושלים  

 22וקריית ים. מה שיכול להקל בהחלט את היציאה מצפון העיר. אני מבקש  

 23מאחר ואמרנו שאנחנו רוצים לטפל בזה ולהקל על התושבים  מראש העיר  

 24בנושא של תנועה, בעיקר בשעות הלחץ, בוקר, אחה"צ. לפנות למשרד  

 25התחבורה ולפתור את הבעיה כמה שיותר מהר לפני שיתחילו עובדות אחרות  

 26להיקבע בשטח. זאת ההצעה. יש בה כמו שאמרתי הקלה בעומסים, בשעות  

 27 ונות. ובזמנים וברחובות, בשכ 
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1 ברור לך שזה יצטרך לעבור וועדת תחבורה.   ח. צורי, רה”ע:

 2 אין לי בעיה.   :'י. מרקוביץ

 3 טוב. אז יאללה, מישהו רוצה להגיד משהו בעניין הזה?   ח. צורי, רה”ע:

 4 יכול רק להסביר? אני יושב על המפה. במה זה אמור להקל?  צ. אבישר:

 5 לא שמעתי.  :'י. מרקוביץ

 6 ר, במה זה אמור להקל?  אני אומ צ. אבישר:

 7 זה אמור להוריד חלק גדול מהעומס ברחוב מנחם בגין.   :'י. מרקוביץ

 8 מאות אנשים,   א. רוטמן: 

 9 תגיד לי, אין שם לרחוב הזה.  ח. צורי, רה”ע:

 10 יש שם, יוסף שילוח.   :'י. מרקוביץ

 11 זה שעכשיו נוסעים?  ח. צורי, רה”ע:

 12ר'. מקביל  -הרחוב הזה שעומד במקביל לרחוב הברוש. רחוב הברוש הולך ב :'י. מרקוביץ

 13אליו יש את הציר עם הצמחייה שלא כל כך מסודר. זה חלק מהבקשה  

 14שמשרד התחבורה גם ירבד את הכביש, יעשה שם כל מה שצריך שהגישה  

 15 והנסיעה על הכביש תהיה בטוחה.  

 16 ים, זה לא יעכב? אני שואל אותו. עוד יציאה לקריית אם תהיה   ח. צורי, רה”ע:

 17 אני שואל אותו.   צ. אבישר:

 18 זאת ברכה.   : א. רוטמן

 19 עזוב מפות, אתה יודע על איזה כביש הוא מדבר?  ח. צורי, רה”ע:

 20 כן, כן, הכביש המקביל.  צ. אבישר:
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1 הכביש שעובר מול הבתים האלה של רחוב הברוש.   ח. צורי, רה”ע:

 2 ילוח. אמור להיות רחוב יוסף ש :י. גסר

 3 בכביש הקרוב לרכבת.  א. רוטמן: 

 4 נכון. אין היום יציאה שמאלה לקריית ים.   ח. צורי, רה”ע:

 5 אני אסביר.   :'י. מרקוביץ

 6 ואם יהיה, זה יקל או לא יקל? ח. צורי, רה”ע:

 7 יקל.   א. רוטמן: 

 8אני מדבר כרגע על הכביש שמי שבא מקריית ים יכול להיכנס למשכנות   :'י. מרקוביץ

 9 האמנים ונווה גנים, יש לו פנייה ימינה. 

 10 זה פחות חשוב. מי שרוצה לצאת,  ח. צורי, רה”ע:

 11 יפה,  :'י. מרקוביץ

 12 שיצא שמאלה לקריית ים.   ח. צורי, רה”ע:

 13 אמרתי כרגע,   :'י. מרקוביץ

 14מאות אנשים כמוני שנוסעים לרפאל בבוקר. אני   חיים אני אומר לך שיש א. רוטמן: 

 15 יוצא לבגין את הבית ספר ואת הכל.  

 16 תלך תבדוק בשטח.   :'י. מרקוביץ

 17 מה? ח. צורי, רה”ע:

 18התשריט הזה הוא תשריט פורמלי. אני מסתכל על התשריט, אמורה להיות   צ. אבישר:

 19 פניה שמאלה.  

 20אין פניה שמאלה. נכון להיום אין פניה שמאלה כתוצאה, היום הבעיה שיש   :'י. מרקוביץ
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1שם זו הבעיה שמשרד התחבורה לא רוצה לעכב את המטרונית. כל דבר  

 2שמעכב את המטרונית, זו מלחמת עולם. אנחנו יוצאים פה למלחמה כדי  

 3לאפשר את העניין הזה. בגלל זה אני מבקש מראש העיר שיפנה למשרד  

 4ור את הבעיה, להסיר את ההתנגדות. מי שמתנגד זה משרד  התחבורה לפת 

 5התחבורה בגלל המטרונית. בעיקר מאותה סיבה שביטלו את הפנייה שמאלה  

 6מצומת אפק. בגלל סיבות נוספות שיש, הכל כדי להוריד פאזות מהנסיעה של  

 7המטרונית. אותנו המטרונית כרגע לא מעניינת. אותנו מעניין שהיציאה  

 8 לכיוון מערב תהיה מסודרת.  מקריית מוצקין 

 9 הקטע הזה דרך אגב, הולך להישאר ברוחב הנוכחי שלו דו סטרי?  א.  צורף:

 10 הוא דו סטרי גם היום, הוא רוצה להיות מוסדר.   :'י. מרקוביץ

 11 אני שואל אם הוא אמור להישאר ברוחב הזה ודו סטרי?  א.  צורף:

 12 לא ברוחב הזה אבל דו סטרי.  :'י. מרקוביץ

 13 הוא כביש משובש היום.   צ. אבישר:

 14לפני  אני אשאל נכון, אבל גם צר יחסית לדו סטרי. בהזדמנות הזאת,  א.  צורף:

 15חודשיים העלנו גם סוגייה שהייתה צריכה להגיע לוועדת התחבורה ורציתי  

 16 לדעת אם יש משהו חדש לגביה, לגבי תמרור לפני מעברי חצייה.  

 17ו, זה רק בזום היום. מזמינים את הנציגים  תכנסצריך לבדוק אם הם ה סר:י. ג

 18 ממשרד התחבורה ומהמשטרה ולא בהכרח מגיעים.  

 19 אבל זו וועדת מקצועית,  מ. צורף: 

 20 כן, אני אומר, צריך לבדוק עם מהנדס העיר.  י. גסר:

 21 אחרי שזה עלה, אמר שזה מיד יעבור אחרי הישיבה לוועדת תחבורה.   א.  צורף:

 22אני מעביר, אני צריך לבדוק אם התכנסו כי יש מגבלות, אתה יודע, עם כל   י. גסר:

 23 ההתכנסויות של הקורונה. אני אבדוק עם מהנדס העיר. 
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1 טוב מי בעד ההצעה של יוסי מרקוביץ שירים את ידו, כולם. ח. צורי, רה”ע:

 2 כולם בעד.  י. גסר:

 3לסדר היום הצעה לסדר של המשנה לראש העיר מר  מעל     4סעיף 

 4   כמפורט - יוסי מרקוביץ

 5 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 6 תמשיך.   ח. צורי, רה”ע:

 7 תובא הצעתו לסדר.   י. גסר:

 8 אני מבקש להסיר את הסעיף מסדר היום.   :'י. מרקוביץ

 9 מי בעד להוריד מסדר היום?   י. גסר:

 10   מה זה להוריד? ח. צורי, רה”ע:

 11 לא צריך להצביע.   דובר:

 12הוא ביקש עכשיו להוריד מסדר היום את ההצעה של איתי צורף. יאללה   ח. צורי, רה”ע:

 13 איתי, תתחיל להגיד מה אתה רוצה.  

 14תובא הצעתו לסדר של חבר המועצה מר איתי צורף, בנושא משיכת   . 5

 15 התוכנית לשינוי ייעוד החי פארק מהוועדה המחוזית. 

 16לפני, אני אעשה סדר קצר. אני חושב שרוב הנוכחים כאן מכירים בגדול את   א.  צורף:

 17הסיפור. הכניסה לחי פארק, לפארק כולו בעצם במשך שנים הייתה  

 18בתשלום. מבקר המדינה מהמידע שלפחות מצוי בידיי ולא חושב שיש סיבה  

 19'  21להניח שהוא לא נכון, הנחה את רשת המתנ"סים והעירייה החל מינואר 

 20את הפארק, לא את גן החיות, את הפארק עצמו לכניסה ללא תשלום.   לפתוח 

 21לתכנון ובנייה, תוכנית   והיום תלויה ועומדת בפני הוועדה המחוזית חיפה 

 22לאטרקציה תיירותית. זה גם נושא שעלה בעבר   לשינוי ייעוד הקרקע
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1אז בגדול, אתם אמורים להכיר את הסיפור הזה.   הוהסתיים כשאילת

 2שה חברי מועצה שלפחות בעבר, חשבו שנכון את הפארק,  יושבים כאן חמי

 3 שוב לא את גן החיות, את הפארק עצמו.  

 4תחכה שניה, לפני כן, אני מקבל הרבה הודעות שאומרים לי שלא שומעים   צ. אבישר:

 5 בכלל את השידור בחוץ. הרבה תושבים שכרגע בפנים לא שומעים כלום.  

 6 .  אז שי, תדאג שישמעו. נו ח. צורי, רה”ע:

 7 )מדברים על תקלות טכניות( 

 8 טוב תמשיך.   ח. צורי, רה”ע:

 9עומדת ותלויה תוכנית לשינויי קרקע לאטרקציה תיירותית. המצב החוקי   א.  צורף:

 10ולא סתם מבקר המדינה בעצם אומר שצריך לאשר את הכניסה לפארק  

 11חינם, היא שהעירייה, רשות מקומית, גם תאגידים שהיא מחזיקה בהם, לא  

 12לגבות תשלום בכניסה לפארקים ציבוריים. מה עושה התוכנית הזו  יכולים 

 13בעצם שמשנה את הייעוד של הקרקע משטח ציבורי לאטרקציה תיירותית?  

 14הופכת את המקום הזה מציבורי ללא ציבורי. בעיר צפופה כמו שלנו, אני  

 15יודע שהוועדה המחוזית נתנה דעתה על זה בדיון בהפקדת התוכנית. בעיר  

 16שלנו שממילא אין בה, היא לא משופעת פארקים. את השטח  צפופה כמו 

 17הירוק הזה שיועד מלכתחילה בתוכנית המקורית ובייעוד שלו בזמנו מנהל  

 18מקרקעי ישראל בשטח ציבורי, לא צריך להפקיע היום לטובת אטרקציה  

 19תיירותית רק כדי בסופו של דבר לגבות כסף בכניסה. הבנתי מהשאילתה  

 20ים בערך מה הן אותן אטרקציות תיירותיות  שעלתה כאן לפני חודשי 

 21שהולכות להיות בפארק הזה. אין שם שום הצדקה, לא תהיה שום הצדקה  

 22לגביית כסף בכניסה לפארק שכל מה שיש בו זה עצים, שבילים ודברים  

 23בסיסיים שתושבים צריכים לקבל כשהם רוצים לקבל קצת ירוק. ולכן אני  

 24 לסיעה שנמצאים כאן. מבקש מחמשת חברי המועצה שזה חבריי 

 25תגיד לי, אני כל הזמן מתבלבל, איתי, אני כל הזמן מתבלבל, איפה החמישי?   ח. צורי, רה”ע:

 26 אתה כל הזמן אומר חמש, איפה? 
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1 זה. א.  צורף:

 2 מי?  ח. צורי, רה”ע:

 3 הסגן שלך.   א.  צורף:

 4 איזה סגן?  ח. צורי, רה”ע:

 5 אבי. א.  צורף:

 6 מה איתו?  ח. צורי, רה”ע:

 7 חשבתם לפתוח את הפארק בחינם,   צורף:א.  

 8 אהה.  ח. צורי, רה”ע:

 9 קמפיין, תור לבית משפט בשביל לפתוח את הפארק.   א.  צורף:

 10 אוקי.  ח. צורי, רה”ע:

 11אני מבקש שמועצת העיר תסמיך, מה זה תסמיך, תחליט עבור העירייה   א.  צורף:

 12ת  למשוך את ה, לפנות לוועדה המקומית למעשה שהיא זו שהגישה א

 13 התוכנית שתמשוך את התוכנית הזו מהוועדה המקומית, תודה.  

 14 זהו?   ח. צורי, רה”ע:

 15 כן. א.  צורף:

 16 טוב, מי בעד?  ח. צורי, רה”ע:

 17 רגע, עכשיו תורי.   :'י. מרקוביץ

 18 לא,  ח. צורי, רה”ע:

 19 עכשיו תורי.   :'י. מרקוביץ

 20 אתה רוצה להגיד משהו?  ח. צורי, רה”ע:
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1בוודאי. אני רק ביקשתי להוריד את ההצעה מסדר היום. אני רוצה שני   :'י. מרקוביץ

 2משפטים קצרים. אחד, אני רוצה לפסול את ההערה שקריית מוצקין לא  

 3משופעת בשטחים ירוקים ופארקים. אני חושב שאנחנו אחת הערים הכי  

 4משופעות בפארקים שיש, אפילו לא במרחק גדול. ממש, לא צריך יותר  

 5הכביש לצד השני. יש שם פארק ענק עם מסלולים,  מאשר לחצות את 

 6 שבילים ועצים וספסלים ומתקנים וכל מה שצריך. 

 7 אני אגיב אחר כך. א.  צורף:

 8 לא, אתה לא תגיב, אתה אמרת, ח. צורי, רה”ע:

 9 תן לו להגיד.  :'י. מרקוביץ

 10חוזית  הוא רוצה להגיב עכשיו. תן לו שיגיד מה שהוא רוצה. גם הוועדה המ  ח. צורי, רה”ע:

 11 יודעת אם אנחנו משופעים או לא משופעים.  

 12יפה ומאחר ואני נמצא בוועדה המחוזית, אני מתנגד שזה יקרה מה שהוא   :'י. מרקוביץ

 13 מבקש, זה הכל. לכן ביקשתי להסיר את זה מסדר היום. 

 14 יפה.   ח. צורי, רה”ע:

 15 רק אתקן אותך שהוועדה המחוזית בהחלטה שלה,   א.  צורף:

 16 אתה, טוב,   ח. צורי, רה”ע:

 17הוועדה המחוזית בהחלטה שלה על ההפקדה אמרה שקריית מוצקין גבולית   א.  צורף:

 18 במספר שהטחים לשלילה. 

 19מי  טוב הבנו עכשיו, מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום שיוריד את ידו.  ח. צורי, רה”ע:

 20 נגד?  

 21 כמפורט   -הצעה לסדר של מר איתי צורף  , מעל לסדר היום 5סעיף 

 22 ....-... נגד -חברי המועצה הצביעו בעד 
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1אוקי, קדימה הלאה. נושא הבא. דרך אגב, הערה קצרה להגיד לך. אולי אתה לא יודע, אבל  

 2כשתוכנית הולכת לוועדה מחוזית, היא גם הולכת קודם כל לוועדה מקומית  

 3 שואל?  ואיפה היה התיק שלך בוועדה המקומית אני

 4 בוועדת משנה,  א.  צורף:

 5 אה אוקי.   ח. צורי, רה”ע:

 6 כדאי שתדע את העובדות לפני שאתה עוקץ.   א.  צורף:

 7 הלאה.   ח. צורי, רה”ע:

מס'   .6 החלטה  תיקון  מועצה     97אישור   8אישור   :5.8.2020מיום     09/20מפרוטוקול 

 9 ₪(.   ₪300,000 )במקום  0,00002פארק רוקח בסך   -פתיחת ת.ב.ר  הקמת "פיס ירוק"  

 10 מקורות מימון: מפעל הפיס.

 11 לא רגע, אנחנו פה עשינו שינוי.   י. גסר:

 12 מבוטל. 7. סעיף 7ביטול סעיף    א. גנון: 

 13 ? רגע,  6מה עם   י. גסר:

 14 .250אלף במקום  200, נפלה טעות סופר, 6סעיף   א. גנון: 

 15אלף   200- , פה אנחנו משנים את זה ל7זה סעיפים שהוספנו לסדר יום. סעיף  י. גסר:

 16 אלף ₪.   200שקלים, פארק רוקח בסך 

 17 לא הבנתי.  א. גנון: 

 18 ? 6מה עם  ח. צורי, רה”ע:

 19אלף   200אישור פתיחת ת.ב.ר הקמת "פיס ירוק", פארק רוקח בסך    6בסעיף  י. גסר:

 20 . ₪250, לא 

 21 .300במקום :רחמימוב .גב' מ
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1 אלף שקל פחות.   100 אבישר:צ. 

 2 .  300במקום  200 מר י. ענבר: 

 3, בדיוק. טוב מי בעד? כולם בעד. אישור תיקון החלטה מס'  300במקום  200 י. גסר:

 4 אנחנו מבטלים. מי בעד?  7, אז אמרנו את סעיף 7, זה סעיף 98

 5 בעד מה? לבטל?   ח. צורי, רה”ע:

 6 כן.  י. גסר:

 7 מי בעד לבטל? נו מה.   ח. צורי, רה”ע:

 8     כמפורט  97תיקון החלטה מס לסדר היום   6סעיף 

 9 פה אחד -צה הצביעו בעד חברי המוע

 10 : 2021אישור מסגרת אשראי לשנת   .8

 11 ₪  3,000,000  בנק הפועלים  

 12 ₪  3,500,000  בנק לאומי  

 13 ₪  4,000,000 מרכנתיל דיסקונט 

 14 ? 2020- יש שינוי בהשוואה ל צ. אבישר:

 15 לא.   י. גסר:

 16 זה גם דרך משרד ה,   נילי:

 17 מי בעד? כולם בעד.    י. גסר:

  18 
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1 

 2    כמפורט-2021אישור מסגרת אשראי לשנת לסדר היום    8סעיף 

 3 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 4  .₪10,062,080 לסך  500,000, בינוי בי"ס מצפה מסך  1280אישור הגדלת תב"ר מס'  .9

 5כמו שאתם רואים פה, קיבלנו הרשאה של משרד החינוך. מי בעד? כולם    י. גסר:

 6 בעד. 

 7   כמפורט  1280גדלת ת.ב.ר. הלסדר היום   9סעיף  

 8 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 9 .  20,374, בניית חטיבות ביניים, לסך 1287אישור הגדלת תב"ר מס'  .10

 10 גם פה, מקורות המימון לתיקון זה משרד החינוך. מי בעד? כולם בעד.    י. גסר:

 11   כמפורט  1287הגדלת ת.ב.ר לסדר היום  10סעיף 

 12 פה אחד -הצביעו בעד חברי המועצה 

 13 , בניית בי"ס יסודי. 1268אישור הגדלת תב"ר מס'  .11

 14 גם פה יש עדכון של ההרשאות. מי בעד? כולם בעד.    י. גסר:

 15   כמפורט  1268הגדלת ת.ב.ר  לסדר היום 11סעיף 

 16 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 17לסך   3,630,000, שלושה גני ילדים בבי"ס נבון. מסך 1302מס'  אישור הגדלת תב"ר .  12

4,041,954  . 18 
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1 מי בעד? כולם בעד.    י. גסר:

 2   כמפורט 1302הגדלת ת.ב.ר.  לסדר היום 12סעיף 

 3 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 4 ₪.  100,000שיפוץ מקלטים בעיר בסך   אישור פתיחת תב"ר .13

 5זה במסגרת הג"א, אנחנו מחויבים לפתוח כל שנה שיפוץ מקלטים, אז אנחנו   י. גסר:

 6 פותחים את זה כתב"ר. מי בעד? כולם בעד.

 7   כמפורט אישור פתיחת ת.ב.ר  לסדר היום 13סעיף 

 8 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 9 אלף ₪.   65, שיפוץ מחסן חירום בסך אישור פתיחת תב"ר . 14

 10אלף. מי בעד? כולם    15אלף והרשות  50פה זה קול קורא של משרד הפנים.   י. גסר:

 11 בעד.

 12   כמפורט אישור פתיחת ת.ב.ר   לסדר היום 14סעיף 

 13 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 14 בסך מיליון ₪,  2021אישור פתיחת תב"ר, שיפוצים במוסדות חינוך.  .15

 15 מי בעד? כולם בעד.    . גסר:י

 16   כמפורט אישור פתיחת ת.ב.ר   לסדר היום 15סעיף 

 17 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 18 ₪.   ₪100,000 לסך  50,000, תוכנית לגני ילדים מסך  1297אישור הגדלת תב"ר מס'  .16
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1אלף ₪. זה מימון יש לנו ממפעל הפיס. מי בעד? כולם   50הגדלה   סך הכל י. גסר:

 2 בעד. 

 3   כמפורט  1297אישור הגדלת ת.ב.ר  לסדר היום 16סעיף 

 4 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 5 אלף ₪.  196אישור פתיחת תב"ר, תכנון מעון יום במשכנות אומנים בסך  .17

 6 מי בעד? כולם בעד.  מקורות מימון: משרד העבודה והרווחה.  י. גסר:

 7   כמפורטאישור פתיחת ת.ב.ר. לסדר היום  17סעיף 

 8 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 9  2מסך  2020, שיפוצים והצטיידות מוסדות חינוך לשנת 1294  אישור הגדלת תב"ר . 18

 10 . 2,194,000מיליון ₪ לסך 

 11זה השיפוצים משנה קודמת. פה אנחנו עושים הגדלה כי קיבלנו איזשהו   י. גסר:

 12 . מי בעד? כולם בעד. 2020תקציב ממשרד החינוך על שנת 

 13   כמפורט  1294אישור הגדלת ת.ב.ר לסדר היום  18סעיף 

 14 פה אחד -ועצה הצביעו בעד חברי המ

 15 , בניית חטיבת ביניים 1267.      אישור הגדלת תב"ר  19

 16 פה גם, זה הגדלות בהרשאות. מי בעד? כולם בעד.   י. גסר:

 17   כמפורט  1267אישור הגדלת ת.ב.ר לסדר היום  19סעיף 
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 2 . 1286.      אישור הגדלת תב"ר  02

 3 פה גם יש תיקון בהרשאות. מי בעד? כולם בעד.   י. גסר:

 4   כמפורט  1286אישור הגדלת ת.ב.ר  לסדר היום  20סעיף 

 5 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 6 , בניית שתי כיתות גן. 1221.     תב"ר 12

 7גם פה זה שינוי, הגדלה בהרשאות ממשרד החינוך זה גדל. מי בעד? כולם   י. גסר:

 8 בעד. 

 9    כמפורט 1221ת.ב.ר לסדר היום  21סעיף 

 10 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 11 אלף ₪ מקורות מימון: מפעל הפיס.  40.   אישור פתיחת תב"ר נעים בשלישי, על סך 22

 12 זה מפעל הפיס נילי? אני לא חושב.   י. גסר:

 13 מה זה נעים בשלישי?   מרינה: 

 14לא, לא, זה משרד לשוויון חברתי נדמה לי. זה אנחנו הגשנו קול קורא לעשות   י. גסר:

 15תוכנית ספורט לגיל השלישי בפארקים עירוניים וקיבלנו הצעות מכל מיני  

 16מפעילים, הגשנו. הם קוראים לזה "נעים בשלישי" כי במקור זה היה רק  

 17ר, אנחנו  בימי שלישי. אבל אנחנו הרחבנו לפעמיים בשבוע וברגע שייגמר הסג

 18נצא בפעילות עם פרסום והכל. אבל זה המשרד לשוויון חברתי נדמה לי. אז  

 19 אנחנו נתקן את זה בהתאם. מי בעד? כולם בעד.  
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1   כמפורטאישור  פתיחת ת.ב.ר לסדר היום  22סעיף 

 2 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 3 ארבעה גני ילדים. 1303 .  אישור הגדלת תב"ר32

 4 גם פה הגדלה של משרד החינוך בהרשאות. מי בעד? כולם בעד.  י. גסר:

 5   כמפורט  1303אישור הגדלת ת.ב.ר  לסדר היום 23סעיף 

 6 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 7 .  אישור פתיחת תב"ר התייעלות אנרגטית.42

 8זה מתקציבי פיתוח ממשרד הפנים. אז פה   24,25,26שלושת הסעיפים האלה  י. גסר:

 9 אלף, מי בעד? זה החלפת פנסי לד ברחבי העיר.   783התייעלות אנרגטית, 

 10אבל פה תתייחס בבקשה כי התעדכנו לאחרונה והתפרסם בתקשורת   צ. אבישר:

 11שמוצקין היא המבזבזת הכי הרבה חשמל בתאורה עירונית. אז איפה זה  

 12 תיישב עם כל ההצבעות שעשינו בעבר? מ

 13חוץ מכותרת אני לא מכיר שום נתון אחר שאנחנו בזבזנים. אנחנו היחידים,   י. גסר:

 14 היחידים. 

 15 ראית את הכותרת שאני מדבר עליה. צ. אבישר:

 16ראיתי. אני לא מתייחס לכותרות בעיתון שהן לא אמיתיות. אנחנו היחידים   י. גסר:

 17ששמנו בקרים בכל המרכזיות בעיר. עשינו פה פרויקט אולי במיליון וחצי או  

 18שני מיליון. שמנו בקרים בכל המרכזיות בעיר של התאורה הציבורית שזה  

 19 ם חשמל.  נותן זרם ישיר ולא משחקים בזרם וההפך, אנחנו התייעלנו וחוסכי

 20אני זוכר ששנה לפני שהתחילו את ההתייעלות ושנה אחרי, אתה רואה   א. רוטמן: 

 21 הבדלים.  
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1אנחנו רואים את זה. העיר גדלה. התאורה גדלה, שכונות חדשות, תוספת   י. גסר:

 2מבני ציבור ואנחנו בחשמל ההפך, מתייעלים ופחות. ובעזרת השם, אנחנו עם  

 3 עט כל הרחובות יהיו לדים.  כל ההתייעלות של הפנסים, כבר כמ

 4מישהו כנראה לקח את הנתונים של ההתמחרות של העיר, הוסיף תוצאות   :'י. מרקוביץ

 5 חשמל,  

 6 כן, לא יודע מה היה. אף אחד לא שאל אותנו, לא בירר איתנו.   י. גסר:

 7מגיעים לישיבת מועצה. תאמין לי, תן טבלה, זה מצופה. תן טבלה, תגיד   צ. אבישר:

 8קי בית במוצקין נקודה איקס, כמה קילוואט נצרך ומה, אתה  כמה היו מש

 9 יודע.  

 10 מי שרוצה את הנתונים, בשמחה אני אתן את הכל, אין בעיה.   י. גסר:

 11קיים למשל במוסדות עירוניים, למשל בתי ספר של כיבוי  יש איזה תוכנית?  א.  צורף:

 12 תאורה ומזגנים עם גלאי נפח. 

 13וזה לא עמד במבחן המציאות. שמנו גלאים,  תראה, עשינו את זה פעם  י. גסר:

 14שנכבה ונכנסים. אפילו אז עשינו פיילוט בזמנו בחדר ישיבות בעירייה  

 15 הישנה. מבחן המציאות זה לא עובד. זה לא עובד.  

 16 זה גורם לתקלות ששום דבר לא יעבוד.   : א. רוטמן

 17 כן, היה עם זה המון תקלות.   י. גסר:

 18   לסדר היום אישור פתיחת ת.ב.ר  כמפורט 24סעיף 

 19 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 20 תמשיך נו. ח. צורי, רה”ע:

 21 אלף ₪.  120בסך   2020.  אישור פתיחת תב"ר רכישת רכב מדרכה  52
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1 מי בעד? כולם בעד.   י. גסר:

 2    כמפורטפתיחת ת.ב.ר  לסדר היום  25סעיף 

 3 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 4 אלף ₪.  500בסך  2020.  אישור פתיחת תב"ר, הקמת גני משחקים והצבת הצללות 62

 5 מי בעד?   י. גסר:

 6 ?  2020זה  א.  צורף:

 7. אצלם הכל אתה יודע, באיחור. אבל כשאנחנו נבצע  2020אתה מקבל על  י. גסר:

 8 אנחנו מדווחים אחורה.  

 9   לסדר היום אישור פתיחת ת.ב.ר כמפורט 26סעיף 

 10 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 11- ל 204,986,353סך מכורדני כליל  , פיתוח שטח 757אישור הגדלת תב"ר מס' .  72

213,170,000  . 12 

 13 מי בעד?  י. גסר:

 14 תן אבל איזושהי סקירה ספציפית לגבי התב"ר הזה.  צ. אבישר:

 15 נילי, תני רגע פה הסבר.   י. גסר:

 16של שכונת כורדני. אלה הכנסות של השתתפות בעלים,   מדובר כאן בתב"ר גב' נ. רואש:

 17היטלי פיתוח. אנחנו כל שנה, היות וזה תב"ר שמתגלגל שנים כבר ארוכות.  

 18כל שכונת כליל כורדני. אז כל עוד יש תשלומים של קבלנים וכל עוד אנחנו  

 19עדיין אמורים לעשות שם עבודות פיתוח, הדבר הזה עדיין קיים. כל שנה  

 20פעמיים בשנה עושים עדכון. אין טעם להביא כל פעם קבלן   אנחנו פעם או

 21משלם או כגון אלה. אבל בסוף שנה לקראת זה שמעבירים תב"ר משנה  
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1 לשנה מוסיפים לעדכון.  

 2 עכשיו זה מתייחס לכל שאר החלקות שנותרו?   צ. אבישר:

 3 זה מתייחס,   גב' נ. רואש:

 4 או שיש עוד חלקות?  צ. אבישר:

 5חס לקבלנים ששילמו. של תשלום בפועל. זאת אומרת, אנחנו לא  זה מתיי גב' נ. רואש:

 6יודעים לצפות כמה עוד יהיה, זאת אומרת יש צפי, אבל אנחנו לא נפתח את  

 7זה בצורה. לא נגדיל סתם. שיבואו וישלמו ואנחנו נעדכן כל פעם עד שהתב"ר  

 8 הזה יסתיים.  

 9 בפועל זה נאמן למציאות.   :'י. מרקוביץ

 10 ה שיש.  זה מ גב' נ. רואש:

 11 מי בעד? כולם בעד.   י. גסר:

 12   כמפורט 757הגדלת ת.ב.ר  לסדר היום 27סעיף 

 13 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 14 מיליון, 21,962בינוי בי"ס חדש בשכונת כורדני מסך  1125.  אישור הגדלת תב"ר 28

 15 פה גם יש הגדלה של משרד החינוך בהרשאות. מי בעד?   י. גסר:

 16 אני רק הערה קטנה.   :'י. מרקוביץ

 17 כולם בעד.   י. גסר:

 18 לא. למה אנחנו אומרים כורדני? כורדני מת.   :'י. מרקוביץ

 19 כי במקור התוכנית, התב"ע שם היא כורדני.  י. גסר:

 20 השאלה אם לא ניתן לשנות את זה שאנשים ידעו.  :'י. מרקוביץ
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1 אני לא נעלב.  : . רוטמןא

 2 לא עניין של נעלב, שאנשים לא יודעים על מה מדברים. :'י. מרקוביץ

 3 נדמה לי קוראים לה, היא מופיעה כורדני.   408כי התוכנית המקורית, ק'  י. גסר:

 4 אנשים ידעו שמדובר על משכנות האומנים.   :'י. מרקוביץ

 5 תאמין לי, אף אחד לא טועה.  : א. רוטמן

 6 טוב, מי בעד? כולם בעד.  י. גסר:

 7   כמפורט  1125הגדלת ת.ב.ר  לסדר היום 28סעיף 

 8 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 9  9,175מיליון לסך  9,100, מועדון נוער ומגרשי ספורט בסך 1161 .  אישור הגדלת תב"ר29

 10 מיליון. 

 11 פה גם התווסף משהו של משרד השיכון. מי בעד? כולם בעד.  י. גסר:

 12   לסדר היום כמפורט 29סעיף 

 13 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 14 יון. מיל 1,567מיליון לסך  1,700.  אישור הקטנת תב"ר התחדשות עירונית מסך   30

 15 . מי בעד?  182,923סך הכל הקטנה   י. גסר:

 16 תסביר את ההקטנה.   צ. אבישר:

 17אנחנו סיימנו. התב"ר הזה נסגר בהתאמה להוצאות לביצוע. והתב"ר הזה   גב' נ. רואש:

 18 מסתיים. של ההתחדשות העירונית, של פרויקט התחדשות עירונית.  

 19 מי בעד?  י. גסר:
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1 על מה השקיעו בהתחדשות עירונית מיליון וחצי?   צ. אבישר:

 2 על המנהלת.   גב' נ. רואש:

 3 בהתחדשות עירונית? היה פה מנהל, היה שכר.   י. גסר:

 4 לא של התחדשות עירונית, זה של שכר.  צ. אבישר:

 5 לא, שכר. כן.   י. גסר:

 6 זה לא היה דרך הכלכלית?   מר י. ענבר: 

 7קשה מה שנקרא והכלכלית הפעילה את  לא, העירייה הייתה האמא של הב י. גסר:

 8 הפרויקט.  

 9אבל אנחנו יודעים שלמעשה אנחנו כבר לא עובדים עם ההתחדשות   צ. אבישר:

 10 העירונית.  

 11 כן, זה נסגר.   י. גסר:

 12, לא היה שום דבר יצרני. לא  אז ז"א, שכר ולא היה שום דבר פרודקט צ. אבישר:

 13 התקבלו שם החלטות.  

 14לא, בוא, ברגע שהם, יש להם אבני דרך שהיו לכל מיני דברים וכל מיני   י. גסר:

 15פרויקטים וכל מיני קידומים, עשו פה עבודה וקידמו והעבירו להם ועל סמך  

 16הדוחות האלה הם שילמו. אבל ברגע שהם יסיימו צריך לעשות את התיקון  

 17ר לך שהם לא ישלמו משהו אם זה לא לפי התנאים שלהם ואבני  הזה. ברו

 18 דרך שלהם. זה משרד ממשלתי.  

 19אני מחלק את זה לשתיים. שמו פה מיליון וחצי שקל על משכורות. אבל אני   צ. אבישר:

 20 שואל, אוקי, מה היה בהתחדשות עירונית? 

 21 מי שם כסף?  ח. צורי, רה”ע:

 22 משרד השיכון.   י. גסר:
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1 זה לא כתוב פה.   ח. צורי, רה”ע:

 2 כן.  י. גסר:

 3 איפה זה כתוב?  ח. צורי, רה”ע:

 4מיליון ואנחנו היה השתתפות שלנו קטנה בתוך כל   1,275הנה, משרד השיכון  י. גסר:

 5 הפרויקט.  

 6יריב, ההתחדשות עירונית היא מופעלת ע"י עירייה ומנהלת, היא לא מבצעת   :עו"ד מלכה

 7היתכנות,  בפועל התחדשות של בניינים או פינוי בינוי או כל דבר אחר. 

 8אסטרטגיה. הייתה ישיבה בבית התרבות בגושן בזמנו של תושבים שהיו  

 9 אמורים להגיב. היו כמה, הייתה פעילות. 

 10פייה שלי. הציפייה שלי היא אוקי, השקיעו פה מיליון  אני אגיד לך מה הצי צ. אבישר:

 11אלף שקל, אוקי, מה התוכנית? מה   300וחצי. העירייה לבד הוציאה מהכיס 

 12 התוצר? מה החזון? שנדע מה הם עשו.  

 13אולי אתה לא יודע עם ההתלהבות שלך אבל נעשית עכשיו ממש לקראת   ח. צורי, רה”ע:

 14רעיון טוב לפתוח דיון פה בנושא   סיום, אם אתה רוצה, אתה יודע מה, זה

 15הזה. אז קודם כל, יש תוכנית מתאר לעיר קריית מוצקין שהיא בשלבי סיום.  

 16 האמת שקצת עצרנו אותה כי אני אשאל אותך שאלה, אבל הפעם דיון רציני. 

 17 איתי תמיד היה דיון רציני.   צ. אבישר:

 18 לא, לא. אתה רוצה עכשיו עוד פעם?  ח. צורי, רה”ע:

 19 אז תדבר, אני איתך.  צ. אבישר:

 20  3500אני מדבר. היום יש לי, יש לנו בקשות מקבלנים מסוימים לבנות כמעט  ח. צורי, רה”ע:

 21יחידות דיור בקריית מוצקין הוותיקה. קודם כל, אני לא יודע אם ברור לך  

 22 שכל תושב שנכנס חדש לקריית מוצקין, העירייה בגירעון. 

 23 ברור. צ. אבישר:
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 עיריית קריית מוצקין  

 2021 פברואר ב 3  -- /21 ישיבת מועצה מן המנין מס'

 1ו, כשאני סוגר את העיניים ורואה את כל המגדלים האלה במשכנות  עכשי ח. צורי, רה”ע:

 2אומנים ואני אומר לעצמי, שתבין זה בערך משכנות אומנים רוצים עכשיו,  

 3עכשיו בקשות שיש עכשיו, זה לא מה שעוד יהיה הלאה. זה רוצים לבנות  

 4בתוך קריית מוצקין. ברחוב החשמונאים, ברחוב ויצמן, ברחוב פה וברחוב  

 5ז אנחנו קודם כל עצרנו את הכל. כי צריכים להתחיל לעשות חושבים.  שם. א

 6צריך לעשות תוכנית תנועה, צריך לראות מה עם הביובים. צריך לראות מה  

 7עם בתי הספר, מה עם מוסדות החינוך. זה לא ככה. אני אתן לך רק סתם  

 8דוגמא. על ידי התיאטרון בצד שמאל כשאתה בא להיכנס לחניה, בצד שמאל  

 9  200שם כמה מבנים. איזה חמישה או שישה מבנים. יש שם בערך איזשהו יש 

 10יחידות דיור. עכשיו, אתה מתאר   1000תושבים. הבקשה היא לבנות  250או 

 11 יחידות דיור שם נכנסות?  1000לעצמך במח עכשיו  

 12 נראה לי מוגזם.  צ. אבישר:

 13לא אז אוקי, אתה יודע מה, זה הדבר היחידי שאני מסכים איתך מאז שאתה   ח. צורי, רה”ע:

 14פה.  גם אני חושב שזה מוגזם. אבל יחד עם זה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד,  

 15זה לפחות מה שהמתכננת אמרה. אתה צריך להגיד אזורים. אתה לא יכול  

 16להגיד פה זה מוגזם כי ככה התחשק לך ובאשכול כשמישהו אחר הגיש,  

 17הגיד פה זה לא מוגזם אז פה אני אתן לו. וזה לא יכול ללכת בצורה כזו  ל

 18מסוחררת. אז אנחנו בהתחלה באנו ואמרנו, אנחנו מוכנים הילדים, חנה סנש  

 19וחלק מוויצמן בתור יחידה אחת כי כולנו רוצים לשנות את חנה סנש ורחוב  

 20ם מישהו  הילדים. אחר כך דיברנו על מקום אחד שזה כל פנטגון. לא יודע א

 21יצליח לעשות שם משהו, אבל שם יהיה מותר. ועכשיו יש ויכוח על יתר  

 22המקומות. למשל על יד התיאטרון יש קבלן שכנראה ככה הוא אומר, יכול  

 23שנים, הוא הביא את זה למועצת העיר או   10להיות שהוא צודק. שלפני בערך 

 24ם את  חמש, לא יודע כמה. אנחנו בעיקרון אישרנו לו והוא הלך והחתי

 25התושבים והוציא תוכניות ועשה תוכניות ועלה לו מיליונים ועכשיו פתאום  

 26עצרנו לו. או אפילו לא הראיתי לך, הוא שלח מכתב מעו"ד, לא יודע מה זה  

 27שווה המכתב הזה. והדבר הנוסף זה שאתה רוצה לעכב מישהו שאפילו אתה  

 28ליונים. אז  לא רוצה לעכב, אתה אומר לו אדוני, תשלם היטל השבחה שזה מי 
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 1הוא אומר לך וגם משרד השיכון אומר לך, אם אתה לוקח ממנו היטלי  

 2, זה לא כלכלי כבר. אז אם זה לא  50%-השבחה במאה אחוז או אפילו ב

 3כלכלי, אז אתה רוצה פינוי בינוי? אתה לא רוצה פינוי בינוי? מה שעד היום  

 4 רנו.  . גם זה תוספת לא קטנה, אבל זה מה שאיש38אישרנו, זה תמ"א  

 5 זה יוספטל.   מלכה:עו"ד 

 6 מה? ויוספטל שנשאר. יוספטל השארנו פינוי בינוי כבר לפני,  ח. צורי, רה”ע:

 7 . 2009-ב :מלכהעו"ד 

 8ויתרנו להם על היטלי השבחה. ולפני הבחירות האלה או הקודמות  . ו2009-ב ח. צורי, רה”ע:

 9שיון שהוא  אני לא זוכר אפילו, הייתה כתבה בעיתון והצטלמנו והיה עם הרי

 10קיבל והכל, הכל, הכל. כבר מזמן היו צריכים לבנות שם. והוא פתאום הגיע  

 11ואמר, שמע, עשיתי חשבון, זה לא כלכלי. אתה לא כלכלי, אל תבנה, תעביר  

 12  90את זה לקבלן אחר. לא, הוא לא מעביר, הוא לא כלום, הוא רוצה עוד 

 13ת דיור. אז עכשיו זה  יחידו 90יחידות דיור. הבנת? אמרנו לו, אתה לא תקבל  

 14עומד, הוא שולח לי את הדיירים, לא שולח לי. היה לי כבר ישיבות כמה  

 15 פעמים עם הדיירים.  

 16 רגע, הפרויקט של גלבוע?  צ. אבישר:

 17 לא, לא.   ח. צורי, רה”ע:

 18 זה יוספטל, זה ממש ישן. היום זו חברת של מי?   מלכה:עו"ד 

 19 אני זוכר את הכתבה.   צ. אבישר:

 20 פפשדו.   ח. צורי, רה”ע:

 21אני אשאל אותך בהקשר הזה. עוד שאלה. כי מה שקורה שאתה עושה פינוי   א.  צורף:

 22בינוי ברחוב כמו יוספטל, יש מה שנקרא תהליך שנקרא ג'נטריפיקציה  

 23שהתושבים שחיו שם קודם, סביר להניח לא יוכלו לחזור לגור באותו מגדל  
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 1 שיבנה ויצטרכו לעזוב את העיר.  

 2 למה לעזוב את העיר?   ח. צורי, רה”ע:

 3רגע, סביר להניח עם זה או בלי זה שהדירוג הסוציואקונומי של קריית   צורף:  א.

 4מוצקין יעלה עוד, נכון? סביר להניח. יבואו עוד משפחות שיכולות לחיות  

 5 במגדל, לקנות דירה במגדל. ואז ההכנסות שלך,  

 6קודם כל, למה אתה מערב בין אלה שצריכים לפנות זמנית את הדירות   ח. צורי, רה”ע:

 7 להם,ש

 8יחזרו ויחיו, אתה יודע מה, יחזרו ויחיו. אתה מסכים איתי שייכנסו למוצקין   א.  צורף:

 9עוד אלפי משפחות אמידות יותר אלה שגרות היום ברחובות האלה? סביר  

 10 להניח. 

 11אני לא יודעת אמידות יותר, אמידות, לקנות דירה, היום אתה צריך לקנות.   ח. צורי, רה”ע:

 12יום אני לא יודע אם הוא אמיד או לא, אבל משכנתא  מי שבכלל קונה דירה ה

 13שנה יש לו. אז לא יודע מה זה נקרא אמיד. אבל בוא נלך בתיאוריה   20-ל

 14 שלך. אז נכנסים אמידים, אז מה אתה רוצה להגיד? נלך בתיאוריה שלך.  

 15 למה אתה פוגע באנשים?   :'י. מרקוביץ

 16, מה אתה אומר? אז יבואו אמידים, מה  לא יוסי, עזוב רגע. נו בוא נקשיב ח. צורי, רה”ע:

 17 יקרה?  

 18 אני כבר במתח מתי זה עולה לדף שלך.   א.  צורף:

 19 נו, נו, נו.   ח. צורי, רה”ע:

 20 עוד מעט אל תדאג.  :'י. מרקוביץ

 21 ברור, בשביל זה באת לפה.   א.  צורף:

 22 די לדבר שטויות.  :'י. מרקוביץ
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 1 די יוסי, תן לו לדבר נו.   ח. צורי, רה”ע:

 2 היה פה דיון מצוין עד שהוא התחיל.   ר:צ. אביש

 3 נו יבואו אמידים, בסדר.   ח. צורי, רה”ע:

 4יש צפי שהדירוג הסוציואקונומי של מוצקין יעלה ואז ההכנסות. על זה אתה   א.  צורף:

 5מדבר בעצמך לא מעט. אתה אומר גם ככה אתה בגירעון על כל תושב שנכנס.  

 6יכול להיות שנכנס כולנו לגירעון עוד יותר גדול מזה שההכנסות שלך  

 7 מהשלטון המרכזי ירדו עוד.  

 8נכון. אבל, אבל לצערי הרב, מי שיושב ומחליט זו איזו  זה נכון. קודם כל, זה   ח. צורי, רה”ע:

 9מחלקה במשרד ראש הממשלה שמחליטה על הסוציואקונומי ויש רק בעיה  

 10אחת. שהם לא מכניסים את הסעיף של חוזק העיר מבחינה פיננסית. הם  

 11 מסתכלים אם האנשים הם, יש להם השכלה.  

 12 זה ברור, אנחנו מסכימים כל הזמן.   צ. אבישר:

 13אז רגע, במקום לתת לי תיאוריה, אתה צריך לבוא ולהגיד לי, אנחנו לא בעד   רי, רה”ע:ח. צו

 14 פינוי בינוי. 

 15 לא, לא,  צ. אבישר:

 16 אז מה?   ח. צורי, רה”ע:

 17 יש לי שני נושאים לדבר איתך עליהם דיון רציני.  צ. אבישר:

 18 בבקשה.  ח. צורי, רה”ע:

 19אחד, בהתחדשות עירונית דובר כבר על הפער בין מרכז ופריפריה ואמרו,   צ. אבישר:

 20יבואו קבלנים ויעשו מיעוט של זכויות כדי להגדיל את הכדאיות הכלכלית  

 21בפינוי בינוי ובכל שאר המודלים של התחדשות עירונית אמרו, קבלן שיבנה  

 22 בפריפריה יקבל יותר זכויות במרכז. ככה יעשו.  
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 1 וב, עזוב, אתה קורא מלא עיתונים אתה. אתה קורא מלא עיתונים.  עז ח. צורי, רה”ע:

 2 בפועל, זה עדיין לא קיים.   מלכה:עו"ד 

 3 יושב ראש של הרשות. זה אחד.  צ. אבישר:

 4 דובר. ח. צורי, רה”ע:

 5שתיים, אני אומר, בסדר, בגלל זה הקימו התחדשות עירונית. אמרתי אוקי,   צ. אבישר:

 6 יקדמו את זה כי אנחנו תקועים. 

 7אתה יודע מה, אני הולך לפיך. אתה עכשיו אומר יתנו לקבלן שיבנה עוד   ח. צורי, רה”ע:

 8 זכויות במרכז, מי בדיוק ייתן לו זכויות במרכז? מי? המנהל ייתן לו? 

 9   המדינה. צ. אבישר:

 10 כן, נו באמת. אז לא יהיה פינוי בינוי בחיים פה.   ח. צורי, רה”ע:

 11חיים אני אומר, זה האינטרס שלנו זה לדחוף. שתיים, בוא נדבר  על   צ. אבישר:

 12האסטרטגיה. כי אתה אומר ככל שמוצקין תעלה יותר, אז למעשה קופת  

 13 העירייה תיגרע יותר.  

 14 נכון.  ח. צורי, רה”ע:

 15ר לך שהתוכנית המקורית שלך לכורדני, המקורית שלך ועם זה  ואני מזכי צ. אבישר:

 16 הסכמתי. 

 17 כן. ח. צורי, רה”ע:

 18 ובזה גם תמכתי.   צ. אבישר:

 19 שמה? שמה?  ח. צורי, רה”ע:

 20 אוקי? הייתה להקים מרכז מסחרי תעשייתי הייטק בכל אזור כורדני.   צ. אבישר:

 21   תגיד לי, איפה אתה חי? איפה ראית את זה? ח. צורי, רה”ע:
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 1 לא נכון.  צ. אבישר:

 2בחיים לא. הלוואי ויכולתי. הלוואי, בחיים לא. הלוואי ויכולתי לעשות את   ח. צורי, רה”ע:

 3 זה.

 4 רגע. צ. אבישר:

 5תגיד לי אתה חושב שאתה, אתה רוצה להיות ראש עיר, אתה חושב שבאמת   ח. צורי, רה”ע:

 6 מישהו שם עליך? הקרקע היא של מנהל מקרקעי ישראל. 

 7 אני מסכים איתך.  צ. אבישר:

 8לא אבל תקשיב. אתה באמת חושב, אני במקום כל משכנות אמנים תקליט   ח. צורי, רה”ע:

 9אותי, הייתי רוצה הייטק, הייתי רוצה איך קוראים לזה? קניונים כמו  

 10בביאליק. אז כל יתר התושבים שהיו גרים במוצקין היו חיים ברמת חיים  

 11 מצוינת פה.  

 12 לי אבל שאתה לא העלית תוכנית?  אתה רוצה להגיד צ. אבישר:

 13 שנה כבר של כורדני.   30בחיים לא. התוכנית הזו היא בת  ח. צורי, רה”ע:

 14יפונה ואתה רוצה   לא אתה אמרת שכורדני 90- אבל יש לי שאלה. בשנות ה צ. אבישר:

 15 להקים שם מרכז מסחרי, תעשייתי והייטק? 

 16אתה יודע מה? אני לא אמרתי בחיים, אבל אם אמרתי אז טוב שאמרתי,   ח. צורי, רה”ע:

 17אבל אף אחד לא שואל אותי. אף אחד לא שואל אותי. הקרקע היא לא שלי.  

 18  היא של מנהל מקרקעי ישראל. אתה יודע כמה ישבו באוצר ובממשלה? אתה

 19יודע מה? ויקטורי וכל הסיפור, הצעצוע שיש לנו שם. אתה יודע איזה  

 20 מלחמות היה כדי שיסכימו לאשר את זה? 

 21הבנתי. אז תן לי לומר לך אחד, שאתה כן העלית את התוכנית הזאת, אתה   צ. אבישר:

 22 כן קידמת אותה ואני אשמח להביא לך,  

 23 קודם כל,   ח. צורי, רה”ע:
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 1ואני תמכתי בזה לחלוטין. אבל אני גם יכול להגיד לך שדיברתי עם מנכ"ל   צ. אבישר:

 2י נפגשתי  משרד הבינוי והשיכון באותה עת, אשל אהרוני, שבא ואמר לי אנ

 3 עם ראש העירייה שלך. הוא מעולם לא נלחם על התוכנית. 

 4עזוב, אתה ראית למה לא רוצה לפתוח איתך שיחה? אתה תקשיב, אתה   ח. צורי, רה”ע:

 5שקרן וזה בסדר. תמשיך להקליט ולהעביר את זה לתושבים. אתה שקרן וגם  

 6נית  לא הגיוני מה שאתה בכלל אומר מהסיבה הפשוטה. מי שעשה את התוכ

 7 הזו זה היה מדינת ישראל.  

 8 ברור. צ. אבישר:

 9דקה. אתה יכול להילחם עד מוחרתיים. והם עשו את התוכנית. כשאני   ח. צורי, רה”ע:

 10דונם מסחר ומשרדים, אז אדון רוטמן, הסגן שלי,   45נלחמתי שיהיה עוד 

 11הלך לוועדה מחוזית נגדי עם כל התושבים ביחד כי הפארק שם היה צריך  

 12. אז אני, לי אל תגיד שנלחמתי. אני רוצה  50דונם ולא של   100להיות של 

 13עכשיו רק מסחר וגם אז רציתי. אבל מה לעשות, כדי להעביר את כורדני  

 14ממקום אחד לשני, צריך מיליונים. ואת המיליונים האלה אי אפשר לקבל  

 15במסחר ולא באולמות שמחות ולא בהייטק ולא בשום מקום אחר, אלא רק  

 16קומות וכל כך הרבה   30אתה חושב שאני רציתי שיבנו   במגורים. ואם

 17מגדלים, אתה טועה. מה הבעיה? הבעיה היא שהשטח הוא לא שלי. ואף אחד  

 18לא שואל אותי. ואתה לא יכול להתנגד למדינת ישראל כשהשטח הוא שלה.  

 19והגיע אדון כחלון שהיה לו במח שריטה והוא החליט שאם הוא יבנה כמה  

 20ירות ירדו. ואני מבין שזה לא מה שקרה. וזה מה שהיה,  שיותר, אז מחירי הד

 21זה הכל. תאמין לי שהתוכנית שלי הייתה הכל הייטק. אני אשמח מאוד. ואם  

 22 , אתה צריך רק לטפוח לי על השכם. כי אי אפשר, היא הייתה

 23 אתה לא יכול לאחוז במקל בשתי הקצוות שלו.   צ. אבישר:

 24 טוב בסדר.  ח. צורי, רה”ע:

 25 אחד אני אומר לך זו הייתה התוכנית שלך, אתה אומר שאתה לא זוכר.   צ. אבישר:
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 1 קודם כל,  ח. צורי, רה”ע:

 2 אני הרי אשלח לך.   צ. אבישר:

 3 קודם כל, תשלח לי. דבר שני, גם אם היא הייתה, אף אחד לא שואל אותי.   ח. צורי, רה”ע:

 4 ת.  לא, לא, לא. עכשיו אתה מנסה לאחוז את המקל משתי הקצוו צ. אבישר:

 5טוב אתה יודע מה? אתה צודק. אתה יודע מה? אני מטומטם שאני נכנס   ח. צורי, רה”ע:

 6איתם. תמשיך את הישיבה. תמשיך את הישיבה וזהו. תמשיך את הישיבה  

 7 בלי הרבה דיבורים נו.  

 8, מי בעד? מי בעד? איתי, לא בנו את רומא ביום אחד, תן לנו לסיים,  30סעיף  י. גסר:

 9 הבן אדם יש לו אירוע.  

 10 אני רוצה לשאול אותו שאלה. א.  צורף:

 11לא רוצה לענות לך על שום שאלה. לא רוצה לענות לך על שום שאלה יותר.   ח. צורי, רה”ע:

 12 לא רוצה. רציתי טעיתי.  

 13 ?  30מי בעד סעיף  י. גסר:

 14 באמת.  א.  צורף:

 15 מי נגד? ארבעה נגד והשאר בעד.  י. גסר:

 16   כמפורטאישור הקטנת ת.ב.ר לסדר היום  30סעיף 

 17 ארבעה נגד והשאר בעד חברי המועצה הצביעו 

 18 יש לך אפשרות,   א.  צורף:

 19 לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה את האפשרויות שלך.  ח. צורי, רה”ע:

 20 לא, זה האפשרויות שלך.   א.  צורף:
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 1 אתה צודק.  ח. צורי, רה”ע:

 2. בטעות  18, אנחנו מבטלים אותו כי הוא מופיע בסעיף 31חברים, סעיף  י. גסר:

 3 פעמיים. 

 4לחוק   2. אישור מינויו של מר מוטי אלנברג כממלא מקום מנהלת הארנונה בהתאם לסעיף 32

 5 הרשויות המקומיות. 

 6 מלא מקום של נילי כמנהלת הארנונה, מי בעד?  אנחנו ממנים את מוטי כמ י. גסר:

 7 יש תקן למשהו קבוע? למה צריך למנות ממלא מקום?   א.  צורף:

 8זה רק תואר שהיא נושאת בו מכוח תפקידה ולפעמים היא לא נמצאת או   י. גסר:

 9 משהו וצריך שיהיה לה ממלא מקום. אז כולם בעד?  

 10    כמפורט  לסדר היום אישור מינוי מר מוטי אלנברג 32סעיף 

 11 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 12 .  אישור קליטת היישוב ג'סר א זרקא לתאגיד המים קריית מוצקין 33

 13 מי בעד?   י. גסר:

 14 למה עושים את זה?  :רחמימוב. מגב' 

 15 כי אתה הבעלים של התאגיד.  ח. צורי, רה”ע:

 16 אתה בתאגיד. י. גסר:

 17 אתה הבעלים,   ח. צורי, רה”ע:

 18 זה בדיוק מה שאנחנו אומרים.  י. גסר:

 19קודם כל, בגדול אין מה להסביר. המדינה החליטה שהיא רוצה לעשות   ח. צורי, רה”ע:

 20חמישה תאגידים בסך הכל בכל המדינה. לא יודע אם אתם יודעים מזה או  
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 1לא שזה יעזור משהו. לא שמחירי המים ירדו ולא שום דבר יקרה. עכשיו  לא. 

 2תנו ויעבירו אותנו לחיפה או לכל מיני מקומות  מה שקורה זה או שיקחו או 

 3אחרים. או שאנחנו נהיה גדולים בצורה כזו שאנחנו נישאר תאגיד בשליטה  

 4 של כל יתר היישובים האלה. 

 5ראש או זנב, הכל בסדר, הכל יפה. לא שאני אומר איזשהו דבר כמו שאמרו   :'י. מרקוביץ

 6יודע בג'סר א זרקא. אני  קודם שבפנטגון כולם עניים. בסופו של דבר, אני 

 7 יודע שמחברים אותי לרעננה, הייתי במקום אחר לגמרי. 

 8יש לך טעות. כי המיליונים שהם מקבלים. מה אתה חושב שאתה מוציא את   ח. צורי, רה”ע:

 9זה מהכיס שלך? מה שהולכים לעשות שם? אתה מקבל מיליונים מרשות  

 10 המים. 

 11 הלוואי, בסדר גמור.   :'י. מרקוביץ

 12אני הייתי רוצה להתייחס ברשותך. קודם כל, בדקתי את הנושא הזה, אז   :צ. אבישר

 13קודם כל, צריך להסביר ציבורית, יש שתי הסתכלויות על הנושא הזה של  

 14א זרקא. ברמה הלאומית אני מסכים עם ראש   תאגיד המים והחיבור לג'יסר

 15העיר. ההסכם הזה כמובן נע לכיוון של צמצום תאגידי מים בישראל. שהוא  

 16שנים ג'יסר א זרקא ניסתה   8מהלך כמובן חשוב ומבורך. וצריך לומר, במשך  

 17להתחבר לתאגיד המים של חדרה. לא חדרה רצתה אותה ואף תאגיד אחר  

 18א בכדי. ג'יסר א זרקא הוא מהיישובים העניים  לא רצו את ג'יסר א זרקא ול 

 19 במדינה עם תשתיות ביוב שעדיין זורם ברחובות.  

 20 הכי עני.   :'י. מרקוביץ

 21הכי עני שיש. וכמובן מי שיודע, אז הפלישות ביוב שם פגעו בנחל תנינים ועל   צ. אבישר:

 22זה קנסו על ג'יסר א זרקא בהרבה מאוד כסף. בהסתכלות המקומית, חשוב  

 23יר לציבור קודם כל שאף על פי שהעובדה שג'יסר א זרקא הוא יישוב  להעב

 24עם רמות פחת שזה בזבוז מים    של עם מערכות מי ביוב מהמאה הקודמתחנ

 25לעין שיעור ממה שקורה במוצקין. הדבר הזה לא אמור להשפיע בכלל על  

 26תושבי מוצקין וזה הדבר שהייתי מצפה שאתה תגיד. ואני אומר את זה כי  
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 1 דות. יש הפרדה כלכלית בין שני הדברים.  אלה העוב

 2 אולי כשאני מדבר, אתה לא שומע פתאום כלום. אה הבנתי.   ח. צורי, רה”ע:

 3לא, אני אומר שחשוב כי המנכ"ל ישר רץ להצבעה. אז זה דבר חשוב. אז   צ. אבישר:

 4קודם כל, זה להיות סגור על הנושא הזה ואני רוצה להגיד עוד בנושא הערכי.  

 5שיש משהו יפה שעיר יהודית חזקה דווקא מנחה ומסייעת לעיר  אני חושב 

 6 ערבית נחשלת.  

 7 איזה חזקה?  ח. צורי, רה”ע:

 8מה לעשות. בוודאי מבחינת ההתייעלות של ניהול משק  מוצקין עיר חזקה.  צ. אבישר:

 9המים שלה עם כל הביקורות שיש בשוליים. אבל אני רוצה להגיד פה בהקשר  

 10ל התאגיד? כי הוא היה צריך לבוא לפה ולהסביר  הזה. למה חסר לי פה מנכ"

 11את זה בעצמו. אני נפגשתי איתו כמה פעמים בחודשים האחרונים והוא  

 12הבטיח לי לכנס ישיבה כדי לשכור לחברי מועצת העיר את כל מה שאנחנו  

 13העלינו פה בשנתיים וחצי האחרונות בנוגע לתאגיד המים. והם חברי  

 14ה, לא שמעו דבר. אנחנו קיבלנו עשרות  המועצה פה, קואליציה, אופוזיצי

 15פניות, עשרות אם לא מאות, חלקן נובעות מאי הבנה של החוק. חלקן נובעות  

 16מחוסר שקיפות וחלקן תלונות מוצדקות. כל פעם שאתה רוצה להציף את זה  

 17ולקבל תשובות מהגורם המוסמך שזה מר הרשקוביץ, הוא לא הגיע לפה. אז  

 18 קודם כל, מי שיכול,  

 19כל מה שמגיע לרשות כפניות ותלונות מועבר אליו. הוא נותן תשובות אם זה   :'וביץי. מרק

 20במכתב, אם זה בתשובות שאנחנו מעבירים תושב. הם עצמם נותנים  

 21 תשובות. לא יודע למה אתה מכפיש את התאגיד. 

 22 לא נכון. אנחנו מקבלים הרבה פניות, קיבלנו הרבה פניות.  צ. אבישר:

 23לא יודע מה קיבלת. כל מי שהגיע אליו נתן לנו תשובות בזמן אמת בצורה   :'י. מרקוביץ

 24 מסודרת.  

 25 אז אני חוסך לך כי ישבתי איתו והוא הסכים ואמר לי שאכן יש פער.   צ. אבישר:
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 1לא יודע, אתה מדבר, בן אדם לא פה להגיד אם אתה צודק או לא. אבל בוא   :'י. מרקוביץ

 2 נשאיר את זה.  

 3דברים לפרוטוקול, אני לא נעלם. אני פה. אתה יודע, אני חשוף   אני אומר צ. אבישר:

 4לביקורת. אמרתי נכון, לא אמרתי נכון, הוא צריך לבוא לפה בכל פעם שעולה  

 5 השם של תאגיד המים בהחלטות דרמתיות כמו להצטרף לג'סר א זרקא.  

 6ל  זה לא דרמתי. אתה בעצמך אמרת שזה לא משפיע לא על משק המים ש :'י. מרקוביץ

 7 מוצקין,  

 8 זה לא משנה.   צ. אבישר:

 9 זה הכל.  :'י. מרקוביץ

 10 זה אירוע דרמתי. צ. אבישר:

 11 זה שום אירוע דרמתי.   :'י. מרקוביץ

 12 זה אירוע דרמתי. צ. אבישר:

 13אחרים שצירפנו את עוספיא ולא קרה כלום.   אז אתה לא היית פה באיחודים י. גסר:

 14 ההפך, הם מבסוטים. 

 15אירוע דרמתי במובן הזה שהציבור שואל שאלות וצריך לקבל תשובות. זה   צ. אבישר:

 16 משטר דמוקרטי, לא משטר דיקטטורי.  

 17 אין לזה השפעה לא על התעריף של תושבי מוצקין.   י. גסר:

 18רמל וגם עוספיא. בשנה האחרונה מתבצע  תאגיד המים, לגבי דלית אל כ :'י. מרקוביץ

 19פרויקט ענק, ענק באזור שם שמונע את כל השפכים, שפכי הביוב לנחל אורן  

 20משני היישובים האלה שזה פגיעה סביבתית קשה מאוד. גם בים, גם בוואדי  

 21עצמו, גם כל האזור וזה בסדר גמור. וזה כמו שאמרת. בסופו של דבר מה  

 22 ו חד משמעית.  שחשוב, זה שזה לא על חשבוננ
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 1 לא רק זה, כמו שאמר ראש העיר. יוסי, אנחנו,   י. גסר:

 2 שזה יהיה ברור. אז אין לנו פה ניסים ונפלאות. טוב, מי בעד? כולם בעד.   :'י. מרקוביץ

 3צירוף הישוב ג'סר א זרקא לתאגיד המים של  לסדר היום  33סעיף 

 4    כמפורטקריית מוצקין 

 5 אחד פה  -חברי המועצה הצביעו בעד 

 6.   אישור מינויה של הגברת, שולי נאור זוארץ, לתפקיד עוזרת ראש העיר בהיקף משרה  34

 7 משכר המנכ"ל. 35-45%, בשכר 100%בשיעור 

 8 ? מי בעד י. גסר:

 9 היא מחליפה את שי שמעוני?  צ. אבישר:

 10 כן.  י. גסר:

 11 אפשר לשאול שאלה?   א.  צורף:

 12 מי רוצה לשאול שאלה?  ח. צורי, רה”ע:

 13אשמח לשאול שאלה. אני אשאל את היועצים המשפטיים שיושבים כאן, מה   צורף:א.  

 14גדרי התפקידים שאפשר להטיל והמשימות שאפשר להטיל על עוזר ראש  

 15 עיר?  

 16 למה לא שאלת את זה על שמעוני?   ח. צורי, רה”ע:

 17 למה מה?   א.  צורף:

 18 למה שאלת את זה כששמעוני,  ח. צורי, רה”ע:

 19 כי שי, כשאושר המינוי שלו, כבר כמה שזכור לי,   א.  צורף:

 20יש לך במשרד הפנים הגדרת תפקיד. כנס, תראה בדיוק מה הגדרת התפקיד   י. גסר:
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 1 שלו, בשניה אחת אתה רואה את זה.  

 2 בסדר גמור. אני מברך אותך ששוב יש עיתונאי לצידך. אתה אוהב.   א.  צורף:

 3 , נאחל לה.  מי בעד? כולם בעד. ןבהצלחה לשולי י. גסר:

 4 איתי נגד.   צ. אבישר:

 5אישור מינוי הגב' שולי נאור זוארץ לתפקיד   לסדר היום  34סעיף 

 6   כמפורטעוזרת ראש העיר 

 7 אחד נגד והשאר בעד חברי המועצה הצביעו 

 8אלף יורו למרכז משמעות עבור פרויקטים חינוכיים  20. אישור קבלת תרומה על סך 35

 9 להוראת זיכרון השואה, הגבורה והתקומה בקרב הדור הצעיר. 

 10 זה איזשהו ארגון מגרמניה שתרם לה,   י. גסר:

 11 מגרמניה?   דובר:

 12 זה כל שנה. :'י. מרקוביץ

 13חת מאורלנדו יש עוד איזשהו  יש שתי תרומות. פעם אחת מגרמניה ופעם א י. גסר:

 14 סכום. טוב, מי בעד? ונחזור לסעיפים שמקודם הוספנו לסדר היום.  

 15 נושאים שהוספו לסדר היום

 ₪16. מקורות  26,000אישור פתיחת תב"ר ציוד וריהוט לגן ילדים ברחוב כצנלסון   .1

 17 מימון מפעל הפיס. 

 18 מי בעד? כולם בעד.   י. גסר:

 19    כמפורטאישור פתיחת ת.ב.ר לנושאים שהוספו לסדר היום   1סעיף 
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 1 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 2. מקורות מימון: 223,666אישור פתיחת תב"ר ריהוט וציוד לבי"ס ריבלין בסך   .2

 3 מפעל הפיס.

 4 מי בעד? כולם בעד.   י. גסר:

 5    כמפורט אישור פתיחת ת.ב.ר לנושאים שהוספו לסדר היום  2סעיף 

 6 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 ₪7. מקורות מימון:  205,913אישור פתיחת תב"ר ציוד וריהוט לאולפנת סגולה בסך  .3

 8 מפעל הפיס. 

 9 מי בעד? כולם בעד.    י. גסר:

 10    כמפורט אישור פתיחת ת.ב.ר לנושאים שהוספו לסדר היום  3סעיף 

 11 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 ₪12.   300,000שיפוץ אולם ספורט בתחום בי"ס אחדות בסך אישור פתיחת תב"ר   .4

 13 מקורות מימון: מפעל הפיס. 

 14 מי בעד? כולם בעד.    י. גסר:

 15    כמפורט אישור פתיחת ת.ב.ר לנושאים שהוספו לסדר היום  4סעיף 

 16 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 ₪17   200,000בסך , פיס ירוק פארק האקליפטוס 1342מספר  אישור ביטול תב"ר .5

 18 במפעל הפיס. 

 19 מי בעד?    י. גסר:
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 1 למה התבטל?   צ. אבישר:

 2זה אנחנו עשינו סדרי עדיפויות והפארק הזה באמת, המתקנים טובים,   י. גסר:

 3חדשניים. יש שם הצללה. האמת שיותר רצינו לעשות הצללה, אבל ראינו  

 4לקחנו את הכסף וייעדנו אותו לשיפוץ אולם   שהעצים נותנים מענה. אז

 5 הספורט בבית ספר. מי בעד? 

 6 זה הכל מפעל הפיס?  א.  צורף:

 7ביטלנו. אישור   6-7כן, כן. מקורות מימון מפעל הפיס. כולם בעד.   י. גסר:

 8 פרוטוקולים. 

 9 יש את המכתב שלי.   מר י. ענבר: 

 10לא, לא, הצעה שלך, חבל שאתה לא יודע, לא למדת את פקודות העירייה,   ח. צורי, רה”ע:

 11אבל הייתי עונה לך מה שהייתי עונה לך בהתחלה. כשמישהו מגיש הצעה  

 12לסדר חדשה או סעיף או מה, הוא צריך להגיד את זה בתחילת ישיבת  

 13המועצה כמו שהוא אמר את כל הסעיפים בתחילת הישיבה. אבל אני בכל  

 14היית אומר, הייתי אומר לך שעם כל הכבוד לשורה הזו שכתבת,  זאת, גם אם 

 15תעשה טובה ופעם הבאה תביא קצת יותר בשר למה שכתבת. להזיז את  

 16 השיטור העירוני, נחמד. לדוגמא, לאן להזיז אותו.  

 17 תשמע מה שיש לי להגיד. מר י. ענבר: 

 18 לא, מה? לא הבנת.  ח. צורי, רה”ע:

 19 ישיבה.  הגשתי את זה לפני ה מר י. ענבר: 

 20לא, לא, סליחה, יש שני דברים. אם אתה שולח את זה לפני שהיא שולחת   ח. צורי, רה”ע:

 21את סדר היום, זה סיפור אחד. אז לא נכנס לישיבה. אם הבאת את זה מחוץ  

 22לסדר, תקן אותי אם אני טועה, אז אתה לפני שהתחלנו את הישיבה. כמו  

 23האלה והאלה והאלה לפני  שאדון יריב אמר אני מבקש להכניס את הסעיפים 

 24הישיבה. כולם הצביעו בעד ואתה שתקת. ולכן זה הנוהל של הכנסת סעיף או  
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 1 סדר יום לפני תחילת הישיבה. 

 2 אבל זה היה מונח לכולם על השולחן.   מר י. ענבר: 

 3 אז מה? אז מה? אני צריך לעשות לך את העבודה?   ח. צורי, רה”ע:

 4 וסיף, אבל גם,  צריך להצביע על זה כדי לה מלכה:עו"ד 

 5 קודם כל, סליחה. קודם כל, הישיבה נעולה.   ח. צורי, רה”ע:

 6 - הישיבה נעולה-


