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 7  משתתפים:
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 12 משנה לראש העיר -  יוסי מרקוביץ

 13 משנה לראש העיר -  מר יוסי פדידה

 14 חברת מועצה -  גב' הילה פפר

 15 חברת מועצה -  גב' עדי שושני

 16 חבר מועצה -  מר מיכאל ויצמן
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 1 ניר ענבי ממשרד רו"ח זיצר

      2 

 3 על סדר היום:

 4 קריאת פרק בתנ"ך. .1

 5  אישור פרוטוקולים: .2

 6 .2.1.19מיום  01/19ישיבת מועצה מס'  - 

 7 .9.1.19מיום  02/19ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  - 

 8 לתיכוןחט"ב והתאמת מבנה קיים  4תכנון ראשוני  1199אישור הגדלת תב"ר מס'  .3

 9 ₪(.  2,379,160)סה"כ הגדלה ₪  3,379,160לסך ₪  1,000,000מסך  

 10 אושר  תיקון לאישור  מקורות מימון  

 11 ₪  1,000,000  ₪ 1,000,000  קרנות הרשות 

 12 -------  ₪ 2,379,160  משרד השיכון 

    3,379,160 ₪  1,000,000  ₪ 13 

 14 בסדר היום: 2תיקון סעיף מס'  .4

 15 ₪  13,500,000ב' מסך -בינוי בי"ס אחדות שלב א' ו 1187מס' אישור הגדלת תב"ר  

 16 ₪(. 3,000,000)סה"כ הגדלה ₪  16,500,000לסך  

 17 אושר  תיקון לאישור  מקורות מימון  

 18 ₪  12,694,024  ₪ 12,694,024  מפעל הפיס 

 19 -------  ₪ 3,000,000  משרד השיכון 

 20 ₪  805,976  ₪  805,976  קרנות הרשות 

    16,500,000 ₪  13,500,000  ₪ 21 

 22 אישור הארכת מועד הגביה עפ"י חוק העזר לקרית מוצקין )סלילת רחובות( .5

 23 .1.1.2020לשנה נוספת עד  2009-התשס"ט 

 24 -אישור הארכת מועד הגביה עפ"י חוק העזר לקרית מוצקין )תיעול( התשס"ט .6

 25 . 1.1.2020, לשנה נוספת עד 2008 

 26 העיר למנכ"ל העירייה למתן אישור עבודה לעבודהאישור האצלת סמכויות ראש  .7

 27 לפקודת העיריות.  180נוספת לעובדי העירייה, לפי סעיף  
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 1 ( באגף ההנדסה, תוקף70אישור הארכת העסקה של מר נחום מרקין )מעל גיל  .8

 2 בהתאם לנוהל משרד הפנים.  31.12.19עד  10.2.19-הארכה מ 

 3 משכר 35%משרה,  100%העיר בהיקף אישור מינוי שי שמחוני, כעוזר ראש  .9

 4 מנכ"ל בהתאם לנוהל ואישור משרד הפנים. 

 5 אישור פרוטוקולים: .10

 6 2.1.19מיום  01/19פרוטוקול כספים מס'  

 7 14.1.9פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  

 8 30.1.19מיום  21/18פרוטוקול ועדת מכרזים מס'  

 9  30.1.19מיום  29/18פרוטוקול ועדת מכרזים מס'  

 10  30.1.19מיום  30/18רוטוקול ועדת מכרזים מס' פ 

 11  30.1.19מיום  33/18פרוטוקול ועדת מכרזים מס'  

 12 אישור תב"רים:

 13 ₪.  196,000אישור פתיחת תב"ר תכנון מעון יום במשכנות האומנים בסך  .1

 14 מקורות מימון: משרד העבודה והרווחה. 

 15 ₪  13,500,000ב' מסך -א' ו בינוי בי"ס אחדות שלב 1187אישור הגדלת תב"ר מס'  .2

 16 ₪(. 2,379,160)סה"כ הגדלה ₪  15,879,160לסך  

 17 אושר  תיקון לאישור  מקורות מימון 

 18 ₪  12,694,024  ₪ 12,694,024  מפעל הפיס 

 19 -------  ₪ 2,379,160  משרד השיכון 

 20 ₪  805,976  ₪  805,976  קרנות הרשות 

     15,879,160 ₪  13,500,000  ₪ 21 

 22 הקמת מגרשי דשא מלאכותי 1166תב"ר מס' ור הגדלה ושינוי מקורות מימון איש .3

 23 ₪( 128,000)סה"כ הגדלה ₪  1,028,000לסך ₪  900,000)סינטטי( לקהילה מסך  

 24 אושר  תיקון לאישור  מקורות מימון 

 25 ₪  750,000  ₪ 600,000   טוטו וינר  

 26 ₪  150,000   ₪ 456,256  משרד השיכון 

     1,056,256  ₪  900,000  ₪ 27 



4 
 04-8666313חברת איגמי,                                                                                   עיריית קריית מוצקין

 2019בפברואר  6                           ישיבת מועצה מן המניין                                                                  

   

 1 גנ"י 4לבניית  9מבניית גן ילדים דו כיתתי במ.צ.  1220אישור שינוי שם תב"ר מס'  .4

 2 שינוי מקורות מימון והגדלת תב"ר. 9במ.צ.  

 3 אושר  תיקון לאישור  מקורות מימון 

 4 ₪  2,000,000  --------  קרנות הרשות 

 5 --------  ₪   3,036,844  משרד החינוך 

     3,036,844  ₪  2,000,000  ₪ 6 

 7 ₪. 990,000נגישות לבתי ספר קיימים בסך  1073ביטול תב"ר מס'  .5

 8 מקורות מימון: משרד החינוך. 

 9 ₪. 444,307בסך  2021-2019אישור פתיחת תב"ר מיזמים דיגיטאליים  .6

 10 ₪  288,800 משרד רה"מ מקורות מימון: 

 11 ₪  155,507 קרנות הרשות    

      444,307  ₪ 12 

 13 ₪.  30,000אישור פתיחת תב"ר מרחבי הכלה בי"ס בן גוריון בסך  .7

 14 מימון: משרד החינוך. 

 15 ₪.  100,000ע"ס   2023אישור פתיחת תב"ר מנהלת חינוך  .8

 16 מימון: קרנות הרשות.  

 17 .31.12.17אישור דו"ח כספי קומפוסט ליום  .9

 18 .31.12.17 אישור דו"ח כספי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריות ליום .10

 19 דו"ח כספי חצי שנתי. .11

 20 

 21 פ ר ו ט ו ק ו ל

 22 

 23 ג ע. זוהר:

 24 מל מלכה:

 25 ג י. גסר:

 26 ף א. צורף:

 27 צ צ. אבישר:
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 1 אי א. צורף:

 2 פ י. פדידה:

 3 ן רוטמן:

 4 ע ע. שושני:

 5 ח ע:”ח. צורי, רה

 6 מר י. מרקוביץ:

 7 ע עפרה:

 8 נ ניר:

 9 מרי מ. רחמימוב:

 10 ע ענבר:

 11 נ נילי:

 12 מ מנשה:

 13 ע עפרה:

 14 א אורלי:

 15 

 16 . קריאת פרק בתנ"ך1

 17 

 18 ינוי נציגי הרשויות המקומיות בוועדה המחוזיתמ –בקשה להוספה לסדר היום 

 19אני מבקש להוסיף עוד סעיף לישיבה מינוי נציגי הרשויות המקומיות  ע. זוהר:

 20בוועדה המחוזית. קיבלנו מכתב מראש העיר קרית ביאליק אלי 

 21נוספת כנציג לתקופת כהונה דוקורסקי, הוא מציע את מועמדותו 

 22הרשויות בוועדה המחוזית. ואנחנו צריכים לאשר, הוא מבקש את 

 23, תמיכתנו כמובן, הוא מבקש מראש העיר להביא למועצה את תמיכתנו

 24 אז אני מוסיף את זה לסדר היום.

 25 מי בעד להוסיף לסדר היום? כולם בעד.  

 26 

 27 
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 1 אישור פרוטוקולים: .2

 2 .2.1.19מיום  01/19ישיבת מועצה מס'  -

 3 .9.1.19מיום  02/19ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  -

 4וישיבת  2.1.19-מיום ה 01/19אישור פרוטוקולים. ישיבית מועצה מס'  ע. זוהר:

 5. קיבלנו מכתב, אה, בבקשה 9.1מיום  02/19מועצה שלא מן המניין מס' 

 6 שיגידו. 

 7 שלחת מכתב, לא? ע:”ח. צורי, רה

 8 שלחתי מכתב, כן. צ. אבישר:

 9 אז תדבר, מה אתה רוצה? ע:”רה ח. צורי,

 10 למה אתה ישר תוקף? צ. אבישר:

 11 אני לא צועק. תתעוררו, יאללה נו. ע:”ח. צורי, רה

 12 אתם לא רגועים. צ. אבישר:

 13 אנחנו רגועים, תאמין לי. תאמין לי שאנחנו רגועים.  ע:”ח. צורי, רה

 14 )מדברים ביחד(

 15 הכול בסדר.  צ. אבישר:

 16 ול עשר.אתה צודק, הכ ע:”ח. צורי, רה

 17הכול בסדר. שני דברים. אחד הוא באמת יותר שאלה. יש פרוטוקול  צ. אבישר:

 18שבו נכתבת ההצבעה, כלומר איך שבו יש בעצם תמלול ויש פרוטוקול 

 19הצביעו וגם יש שם דברים נוספים שגם הם כבר נראים קצת כמו תמלול 

 20ויש סתירה בין פרוטוקול אחד לפרוטוקול שני. אז נראה לי שכדאי 

 21למשל בהודעת ראש יישר את הסתירה הזאת וללכת על התמלול. ל

 22 העיר. 

 23חוץ מזה אני ביקשתי בסוף הישיבה היה נושא על סדר היום מינוי  

 24ממלא מקום לועדות החובה של מועצת העיר. אנחנו נתנו את השמות 

 25שלנו והצבענו. אני ביקשתי לראות את השמות של נציגי הקואליציה, 

 26 ה לא קיימנו,אתם אמרתם שלא. למעש

 27 לא אמרנו שלא. ע. זוהר:
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 1לא, אמרתם יקבלו את זה ראשי הועדות. כלומר לא באמת הצבענו על  צ. אבישר:

 2זה ואז ראינו שמה שצורף לפרוטוקול זה ממלא מקום שלא עפ"י 

 3הפקודה. כלומר אם למשל מוצקין נטו נתנה את התקן שלה בוועדה 

 4קום מטעם מוצקין נטו מסוימת לפדידה למשל, מונה בכל זאת ממלא מ

 5 למרות שאי אפשר.

 6בקיצור לא אלאה אתכם עכשיו בפרטי הפקודה, תביאו בהזדמנות  

 7לקואליציה רשימת ממלאי מקום, נאשר אותה בנפרד. שזה יושמט 

 8 מהפרוטוקול בינתיים. 

 9בסדר. קיבלנו את זה. אנחנו נעשה בדיקה, גם נתייעץ עם היועץ  ע. זוהר:

 10 נתקן. בסדר? טוב.  ואז אנחנ -המשפטי והיה ו

 11 

 12 חט"ב והתאמת מבנה קיים לתיכון 4תכנון ראשוני  1199אישור הגדלת תב"ר מס'  .3

 13 ₪(.  2,379,160)סה"כ הגדלה ₪  3,379,160לסך ₪  1,000,000מסך 

 14 אושר  תיקון לאישור  מקורות מימון 

 15 ₪  1,000,000  ₪ 1,000,000  קרנות הרשות

 16 -------  ₪ 2,379,160  משרד השיכון

   3,379,160 ₪  1,000,000  ₪ 17 

 18"ב והתאמת מבנה חט 4תכנון ראשוני  1199אישור הגדלת תב"ר מס'  ע. זוהר:

 19 קיים לתיכון מסך,

 20 לא שומעים אותך.  דובר:

 21 לא שומעים.  דוברת:

 22כאשר כל התוספת היא ₪,  3,379,160לסך ₪  1,000,000מסך אני יודע.  ע. זוהר:

 23  בעצם ממשרד השיכון. מי בעד?

 24 

 25 בסדר היום: 2תיקון סעיף מס'  .4

 26 ₪  13,500,000' מסך ב-בינוי בי"ס אחדות שלב א' ו 1187אישור הגדלת תב"ר מס' 

 27 ₪(. 3,000,000)סה"כ הגדלה ₪  16,500,000לסך 
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 1 אושר  תיקון לאישור  מקורות מימון 

 2 ₪  12,694,024  ₪ 12,694,024  מפעל הפיס

 3 -------  ₪ 3,000,000  משרד השיכון

 4 ₪  805,976  ₪  805,976  קרנות הרשות

   16,500,000 ₪  13,500,000  ₪ 5 

 6 1187בסדר היום: אישור הגדלת תב"ר מס'  2תיקון סעיף מס'  4סעיף  ע. זוהר:

 7. ₪ 16,500,000-ל₪  13,500,000ב' מסך -בינוי בי"ס אחדות שלב א' ו

 8 מקורות המימון הם משרד השיכון.₪.  3,000,000סך ההגדלה היא 

 9 התוספת ממשרד השיכון. מי בעד? 

 10 

 11 אישור הארכת מועד הגביה עפ"י חוק העזר לקרית מוצקין )סלילת רחובות( .5

 12 .1.1.2020וספת עד לשנה נ 2009-התשס"ט

 13אישור הארכת מועד הגביה עפ"י חוק העזר לקרית מוצקין )סלילת  ע. זוהר:

 14 . מי בעד?1.1.2020לשנה נוספת עד  2009רחובות( התשס"ט 

 15 תסביר מה זה. אנחנו לא יודעים מה זה.  צורף: א.

 16מחייבים עדכון של  2008, 2009חוקי העזר מאז נוהל משרד הפנים  ד מלכה:”עו

 17התעריפים, לעשות תחשיב מחדש כל חמש שנים. המועד, בדרך כלל גם 

 18משרד הפנים מאשר הארכה של אותו תחשיב לעוד שנה או שנתיים. 

 19תוקף הגביה עפ"י חוק העזר הזה של אנחנו צריכים היום להאריך את 

 20התחשיבים לשנה נוספת באישור משרד הפנים וצריך את אישור מועצת 

 21 העיר. זה חוקי העזר, שני חוקי העזר, זה גם תיעול וגם,

 22 .6-ו 5זה גם בעצם  ע. זוהר:

 23 כן, כן, וסלילת רחובות.  ד מלכה:”עו

 24 ?-זה בעצם גביה מ א. צורף:

 25בגין א מהתושבים, זה מהקבלנים. זה בגין הבניה. מהקבלנים. זה ל ד מלכה:”עו

 26 בניה וקרקע.

 27? 5, בסדר? אוקי. מי בעד סעיף 6אז ההסבר הזה תופס גם לגבי סעיף  ע. זוהר:
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 1 תודה. 

 2 

 3 -אישור הארכת מועד הגביה עפ"י חוק העזר לקרית מוצקין )תיעול( התשס"ט .6

 4 . 1.1.2020, לשנה נוספת עד 2008

 5הארכת מועד הגביה עפ"י חוק העזר לקרית מוצקין  אישור 6סעיף  ע. זוהר:

 6 . מי בעד?1.1.2020לשנה נוספת עד  2008)תיעול( התשס"ט 

 7 זה צריך אגב אישור כל שנה מחדש? א. צורף:

 8 לא, אנחנו נכנסים לתחשיב מחדש. אנחנו נערכים לתחשיב חדש.  ד מלכה:”עו

 9 

 10 אישור עבודה לעבודה אישור האצלת סמכויות ראש העיר למנכ"ל העירייה למתן .7

 11 לפקודת העיריות.  180נוספת לעובדי העירייה, לפי סעיף 

 12אישור האצלת סמכויות ראש העיר למנכ"ל העירייה למתן  7סעיף  ע. זוהר:

 13לפקודת  180אישור עבודה לעבודה נוספת לעובדי העירייה לפי סעיף 

 14 העיריות. 

 15 תססביר. צ. אבישר:

 16 להסביר? ע. זוהר:

 17 כן. צ. אבישר:

 18 .180אז אני אסביר. בנצי, תסביר את סעיף  ע. זוהר:

 19לפקודת העיריות מאפשר עבודה נוספת לעובדי העירייה, אם  180סעיף  ד מלכה:”עו

 20זה בהתנדבות או בתשלום, רק לאחר קבלת אישור של ראש העיר. ולכן 

 21ומאחר וראש העיר רוצה להאציל את הסמכות הזאת למנכ"ל אז 

 22 המנכ"ל יאשר את אותו, 

 23 או שלא יאשר. ע:”. צורי, רהח

 24 או שלא יאשר. ע. זוהר:

 25הוא מוזמן להליך מי שבעצם עובד עבודה נוספת בלי שיש לו היתר  א. צורף:

 26 משמעתי או שזה לא קורה בעיריית מוצקין?

 27 משכורת חרא, תן לו, י. פדידה:
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 1 זה סיפור אחר. בעיקרון כן. בעיקרון כן, רגע, דקה, ד מלכה:”עו

 2ל שלם לזה, הוא צריך לחתום על אי ניגוד עניינים עם העבודה יש נוה י. גסר:

 3 בעירייה.

 4זאת בעיקרון עבירה משמעותית, בדרך כלל קוראים אותו אם קורה,  ד מלכה:”עו

 5 לסדר. 

 6 שמי אחראי לזה בעירייה בעצם? המנכ"ל? א. צורף:

 7 כן. הוא אחראי על כוח אדם. ד מלכה:”עו

 8 אבל זה לא קורה.  ע. זוהר:

 9 ה קרה. ז דובר:

 10 אז אם זה קרה אז לא ידענו. ע. זוהר:

 11 ידעתם את זה. א. צורף:

 12עכשיו לגבי עובדים כאלה זה משהו שמפוקח ע"י חברי המועצה? זאת  צ. אבישר:

 13של מועצת אומרת מקרים של עובדים כאלה זה אמור לבוא לאישור 

 14 העיר?

 15 למה צריך, י. פדידה:

 16 שואלים.  לא, אני שואל. כדי ללמוד, אנחנו צ. אבישר:

 17 זה סמכות מנכ"ל. ע. זוהר:

 18 בן אדם יש לו בעיות אישיות, אומר אני רוצה להרוויח יותר כסף. מה, י. פדידה:

 19 לא, לא, עם זה אין בעיה.  צ. אבישר:

 20 נו, על זה מדובר. אמרת אין בעיה. ע:”ח. צורי, רה

 21 על זה מדובר. י. פדידה:

 22נים, השאלה אם יש ניגוד עניינים, לא, לא, השאלה אם יש כן ניגוד עניי צ. אבישר:

 23 בנצי, אם יש ניגוד עניינים, 

 24 אז לא מאשרים לו לעבוד בעבודה נוספת אם יש ניגוד עניינים.  ע. שושני:

 25 לא, זה ברור לי.  צ. אבישר:

 26 )מדברים ביחד(

 27 השאלה אם זה רק לשיקול דעתו של המנכ"ל.  צ. אבישר:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 ד? חברים, מי בעטוב  ע. זוהר:

 3 למה אתה לא רוצה שאנשים יעבדו? י. פדידה:

 4 יאללה, מי נגד? ע:”ח. צורי, רה

 5 לא חשוב. מי נגד? ע. זוהר:

 6 הוא בעד העובדים, רק בפייסבוק הוא בעד העובדים. דובר:

 7 כבר. אתם בעד או נגד? לא הבנו ע:”ח. צורי, רה

 8 נגד. ע. זוהר:

 9 נגד. טוב.  ע:”ח. צורי, רה

 10 תעשה לי טובה. למה אתה נגד,רגע, רגע.  י. פדידה:

 11 אני רוצה שראש העיר, א. צורף:

 12 לתת לעובדים להתפרנס בכבוד. למה? י. פדידה:

 13 הם עדיין יכולים להתפרנס, אני רוצה שראש העיר, א. צורף:

 14 איך להתפרנס? י. פדידה:

 15 כי ראש העיר יאשר להם. א. צורף:

 16 למנכ"ל, אבל ראש העיר אומר לך אני מאציל את הסמכות י. פדידה:

 17 אז אני רוצה שזה יישאר,  א. צורף:

 18 כי הוא מתעסק ביום יום, י. פדידה:

 19 ואנחנו לא רוצים. תרשמי שהם נגד. אז אתה רוצה  ע:”ח. צורי, רה

 20 )מדברים ביחד(

 21יוסי ואבי, באמת, לא מתאים הויכוח. לא מתאים הויכוח. בואו  ע. זוהר:

 22 נתקדם.

 23 

 24 ( באגף ההנדסה, תוקף70קין )מעל גיל אישור הארכת העסקה של מר נחום מר .8

 25 בהתאם לנוהל משרד הפנים.  31.12.19עד  0.2.191-הארכה מ

 26באגף  70אישור הארכת העסקה של מר נחום מרקין מעל גיל  8סעיף  ע. זוהר:

 27בהתאם לנוהל משרד  31.12.19עד  10.2.19-ההנדסה. תוקף הארכה מ
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 1 הפנים. מי בעד?

 2 כולם בעד. דובר:

 3 

 4 משכר 35%משרה,  100%נוי שי שמחוני, כעוזר ראש העיר בהיקף אישור מי .9

 5 מנכ"ל בהתאם לנוהל ואישור משרד הפנים.

 6משכר  35%וני כעוזר ראש העיר בהיקף, עאישור מינוי שי שמ 9סעיף  ע. זוהר:

 7משכר מנכ"ל בהתאם לנוהל ואישור משרד  35%משרה  100%מנכ"ל, 

 8 הפנים. מי בעד? 

 9 בר?רגע, אפשר הס צ. אבישר:

 10 מה? מה יש להסביר פה? ע. זוהר:

 11וני הוא בקונצנזוס מלא. אנחנו עאנחנו רוצים להגיד שהמינוי של שי שמ צ. אבישר:

 12 לו בהצלחה. מאחלים 

 13 יפה. ע. זוהר:

 14 אנחנו חושבים שחשוב שלראש העיר יהיה את שי שמעוני לצידו. צ. אבישר:

 15 יפה.  ע. זוהר:

 16 זה הכול. צ. אבישר:

 17 ודים לכם. אנחנו מ ע. זוהר:

 18 מי בעד? נו קדימה.  ע:”ח. צורי, רה

 19 מי בעד?  ע. זוהר:

 20 אנחנו בעד. צ. אבישר:

 21 כולם בעד. יפה. ע. זוהר:

 22 כולם בעד. הלאה. ע:”ח. צורי, רה

 23 

 24 אישור פרוטוקולים: .10

 25 2.1.19מיום  01/19פרוטוקול כספים מס' 

 26 14.1.9פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 

 27 30.1.19מיום  21/18 פרוטוקול ועדת מכרזים מס'
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 1  30.1.19מיום  29/18פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 

 2  30.1.19מיום  30/18פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 

 3  30.1.19מיום  33/18פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 

 4 אישור פרוטוקולים. אני צריך לקרוא את כולם או שזה,  10סעיף  ע. זוהר:

 5 לא, לא. ע:”ח. צורי, רה

 6 שור פרוטוקולים, מי בעד?אי ע. זוהר:

 7 אנחנו לא יכולים להיות בעד כי, צ. אבישר:

 8 למה? ע. זוהר:

 9 בפרוטוקולים יש דברים שנכתבו ולא נאמרו בדיון.  צ. אבישר:

 10 וכתבתם מכתב על זה? ע. זוהר:

 11 קיבלנו, אני אתמול ראיתי את זה פעם, אתמול קיבלנו את זה. צ. אבישר:

 12 איך אתמול? ד מלכה:”עו

 13 אתמול ראיתי את זה פעם ראשונה.  ר:צ. אביש

 14 ביום שני נשלחו כל ההזמנות.  ד מלכה:”עו

 15 אז אתמול ראיתי את זה ואני אומר לך, מה לעשות? צ. אבישר:

 16 יש משהו ספציפי? ע. זוהר:

 17 כן. ועדת מכרזים שהייתה, צ. אבישר:

 18 .4איזו? יש לך פה  ע. זוהר:

 19 של האשפה. ד מלכה:”עו

 20תוב שמה לדוגמא שאני מצדד. אני לא מדבר על ההצבעה, של האשפה, כ צ. אבישר:

 21 אני אומר במהלך הדיון דברים שבכלל לא אמרתי. 

 22 אין דבר כזה, רחלי רשמה רק מה שאמרו. ד מלכה:”עו

 23 אז אני אומר לך. אז בגלל זה אני אומר לך. צ. אבישר:

 24 בסדר. ד מלכה:”עו

 25 השאלה אם אתם, צ. אבישר:

 26 גד עכשיו?מה אתה מתנ ע:”ח. צורי, רה

 27 לא, אני רוצה לתקן את זה.  צ. אבישר:
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 1 נו, אז נתקן. במה? בלהגיד שאתה מתנגד? ע:”ח. צורי, רה

 2 לא, לתקן את הפרוטוקול. צ. אבישר:

 3 במה? מה אתה רוצה שיתקנו?  ע:”ח. צורי, רה

 4 אתה רוצה שעכשיו נפתח את זה? נפתח את זה עכשיו, אין לי בעיה. צ. אבישר:

 5 את זה מסודר ונבדוק את זה. תגיש ד מלכה:”עו

 6 אז תשלח מסודר. ע:”ח. צורי, רה

 7 אין בעיה, אז כרגע תוריד את זה מסדר היום.  צ. אבישר:

 8 לא, אני לא מוריד את זה, אני חייב להתחיל את התהליך של, ד מלכה:”עו

 9 אז מה, תאשר ואז מה תעשה? צ. אבישר:

 10 ,נאשר בכפוף ד מלכה:”עו

 11 )מדברים ביחד(

 12 למה לעשות את זה עקום?  צ. אבישר:

 13 גם ככה אתה התנגדת להתקשרות הזאת, נכון? ד מלכה:”עו

 14 נכון. צ. אבישר:

 15 אז זה לא משנה.  ע. זוהר:

 16 אז מה זה משנה? אבל כדי שיהיו דברים לאשורם, ד מלכה:”עו

 17 בשם אומרם, ע. זוהר:

 18 מה שאמרת, אז אנחנו מתקנים את הפרוטוקול.  ד מלכה:”עו

 19 נו למדים שהפרוטוקולים של הועדות זה לא כאלה,האם אנח א. צורף:

 20 לא, היום אתה לומד אבל זה ציני. זה ציני. ע. זוהר:

 21 לא, לא,  ד מלכה:”עו

 22 זה לימוד ציני. ע. זוהר:

 23 )מדברים ביחד(

 24יכול להיות שהיה טעות סופר, אנשים עובדים קשה. אתה למד, נו  ע. זוהר:

 25 באמת, איתי. 

 26שראש העיר לא אמר ל ישיבת מועצת העיר דברים למה? בפרוטוקול ש צ. אבישר:

 27  נכתבו בדיעבד.
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 1 אין חיה כזאת, לא יכול לקרות. ע. זוהר:

 2 ברור שיש חיה כזאת. צ. אבישר:

 3 כי יש הקלטות. לא יכול להיות. ע. זוהר:

 4 ברור שיש הקלטות אבל יש סתירה בטקסטים.   צ. אבישר:

 5לחו, אתה במילא התנגדת, אז בואו חברים, אני מציע עוד פעם אתם תש ע. זוהר:

 6 תשלח את התיקון ואנחנו נתקן,

 7 זה שהתנגדתי זה אחד.  צ. אבישר:

 8 בסדר. ד מלכה:”עו

 9 אז בוא נתקדם. ע. זוהר:

 10קודם כל נמנעתי, אבל לא משנה. זה אחד. זה שהפרוטוקולים צריכים  צ. אבישר:

 11 לשקף כהווייתם את מה שנאמר, זו הסוגיה.

 12 נחנו נתקן.אז אתה תשלח וא ע. זוהר:

 13אני קראתי את ההדפסה ואת התמליל, אני בדקתי את הכתב יד ואת  ד מלכה:”עו

 14ההדפסה שלו וקראתי אותו ואני זוכר בדיוק כל הדיון ולא ראיתי משהו 

 15שהוא חסר שמה. אם אתה חושב שבכל זאת משהו חסר תמציא לנו את 

 16ו זה, נוסיף את זה לפרוטוקול. רק לצורך אימות הדברים כדי שיהי

 17 דברים רשומים שאתה אמרת אותם.

 18לגופו של עניין יש אישור התקשרות והבאנו את זה למועצת העיר כדי  

 19להמשיך את ההתקשרות. אנחנו חייבים להתקדם עם הנושא הזה כי 

 20אנחנו צריכים לפנות את האשפה. לא יכולים להישאר בלי הסכם 

 21 בתוקף. זהו, זאת הנקודה.

 22 הצבעה. מי בעד? ע. זוהר:

 23 זה לא משהו מהותי לעניין ההתקשרות או לכל, מלכה: ד”עו

 24 זה גורף. זה גורף. צ. אבישר:

 25 לא, זה לא גורף. ד מלכה:”עו

 26לא, אני מדבר איתך על הרבה פרוטוקולים. מה לעשות? גם בישיבת  צ. אבישר:

 27 המועצה יש סתירה בין מה שהחברה נתנה לבין התמלול בדיעבד.
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 1לתיקון פרוטוקולים, ביקשת לתקן פרוטוקולים, ציקי, אנחנו מדברים  ד מלכה:”עו

 2אישרנו את זה. אין שום בעיה. כל דבר שאתה רוצה לתקן לא תהיה 

 3בעיה, נבדוק את זה ואם צריך נתקן. אבל אתה לא יכול להגיד לי גורף 

 4 עכשיו אני לא מאשר. 

 5 )מדברים ביחד(

 6לצורך  תצביע בכל פרוטוקול מה לא בסדר ונתקן. אם זה מהותי ד מלכה:”עו

 7 ההחלטה זה דבר אחד, אבל זה לא מהותי לצורך ההחלטה עכשיו.

 8אבל בטח שזה מהותי. מבחינתך זה לא מהותי כי אתה רוצה לרוץ  צ. אבישר:

 9  קדימה בהתקשרות, מבחינתנו זה מהותי. 

 10לא, לא, זה לא מהותי מאחר וגם ככה נמנעת. אם היית בא והיית אומר  ד מלכה:”עו

 11ני הצבעתי בעד ואני רוצה להפוך לנגד, זה אתה סילפת את מה שא

 12 משהו אחר, או הפוך.

 13 אז מה החשיבות של פרוטוקול?  צ. אבישר:

 14, הוא לא אמור להיות הפרוטוקול אמור לשקף את הדברים שנאמרו ד מלכה:”עו

 15מילה במילה. תקרא גם את התקנות של פקודת העיריות, הוא אמור 

 16 לשקף 

 17וב שמה, גם רוח הדברים שלי לא נכונה. אני לא רק רוח הדברים. כת צ. אבישר:

 18 יכול להראות לך.

 19 )מדברים ביחד(

 20 גם פרוטוקול קודם.  צ. אבישר:

 21אבל עוד פעם, כמו כל דבר אם היית כותב שאנחנו רוצים להוסיף  ד מלכה:”עו

 22לפרוטוקול ועדת מכרזים כך וכך, היינו בודקים את זה. לדעתי ואני 

 23נרשם, קראתי את הפרוטוקול, הוא  יכול להגיד את זה בפה מלא וזה

 24משקף את כל מה שנאמר בישיבה ואני חושב שצריך להמשיך עם 

 25 ההצבעה.

 26 בנצי תודה.  ע. זוהר:

 27 נצביע,  שורה תחתונה לפני שאנחנו א. צורף:
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 1 , איתי ע. זוהר:

 2ואני אגיד לך גם בפרוטוקול הקודם, היו פה חילופי דוברים, אנשים לא  א. צורף:

 3מו להם מילים בפה. השורה התחתונה שאם היו אמרו דברים וש

 4 החלטות בישיבות ועדות,

 5 יש הקלטות אבל, איתי.  ע. זוהר:

 6חודשים זה לא  3אבל כתוב בכניסה שזה יעלה לאתר האינטרנט. כבר  צ. אבישר:

 7 עולה.

 8 יש הקלטות. ע. זוהר:

 9 חודשים אתם לא מעלים. 3כבר  צ. אבישר:

 10 אבל אתם נאחזים, ע. זוהר:

 11 לא נאחזים, כתוב לכם מפורשות, אתם כותבים, שר:צ. אבי

 12 )מדברים ביחד(

 13 אנחנו נדון בזה אבל זה לא על סדר היום, ע. זוהר:

 14 זה על סדר היום, זה הפרוטוקולים. צ. אבישר:

 15 אז אני רוצה להתקדם, יש לנו יום ארוך. אני הבנתי. ע. זוהר:

 16 אז תצביע נגד, מה הבעיה? דובר:

 17ל הפרוטוקולים. אתה תשלח, אנחנו נתקן. מי בעד? אבל אבל סיכמנו ע ע. זוהר:

 18 העליתי כבר, הצבענו כבר. מי נגד? תודה. 

 19 )מדברים ביחד(

 20 

 21 ₪.  196,000אישור פתיחת תב"ר תכנון מעון יום במשכנות האומנים בסך  .1

 22 מקורות מימון: משרד העבודה והרווחה.

 23אישור פתיחת תב"ר  אני עובר להזמנה לישיבת המועצה. על סדר היום ע. זוהר:

 24מקורות המימון ₪.  196,000תכנון מעון יום במשכנות האומנים בסך 

 25 משרד העבודה והרווחה. מי בעד? 

 26 

 27 
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 1 ₪  13,500,000ב' מסך -בינוי בי"ס אחדות שלב א' ו 1187אישור הגדלת תב"ר מס'  .2

 2 ₪(. 2,379,160)סה"כ הגדלה ₪  15,879,160לסך 

 3 אושר  תיקון לאישור  מקורות מימון

 4 ₪  12,694,024  ₪ 12,694,024  מפעל הפיס

 5 -------  ₪ 2,379,160  משרד השיכון

 6 ₪  805,976  ₪  805,976  קרנות הרשות

    15,879,160 ₪  13,500,000  ₪ 7 

 8, אדוני היועץ המשפטי, אני מבקש להוריד את זה כי עשינו 2סעיף  ע. זוהר:

 9 תיקון. 

 10 כן.  ד מלכה:”עו

 11. חברים, האם 2בקש להוריד את זה. מצביע להוריד את סעיף אז אני מ ע. זוהר:

 12 כי עשינו תיקון. 2זה ברור לכולם? אני מצביע להוריד את סעיף 

 13זה מזכיר רגע, רגע, רגע. בישיבה הקודמת הצעת להוסיף סעיף, עכשיו  י. מרקוביץ:

 14 לי, ולא הצבענו עליו.

 15 על מה? ע. זוהר:

 16 על דוקורסקי.  י. מרקוביץ:

 17אז אני חוזר רגע לסעיף בישיבה הקודמת, צודק. סליחה, טעות שלי.  ע. זוהר:

 18 שביקשתי מקודם על דוקורסקי, מי בעד? 

 19 אבל למה? זה לא נכון. דוברת:

 20 עשי לי טובה, בסדר?  ע:”ח. צורי, רה

 21 הלאה. עכשיו אני חוזר, תודה יוסי, על ההערה. ע. זוהר:

 22 מבלבל את הראש.  ע:”ח. צורי, רה

 23 ים? נמנעים. נמנע ע. זוהר:

 24 אני גם נמנע.  צ. אבישר:

 25ההצבעה היא להוריד  2. יוסי, אחרי שהערת הערה חשובה, סעיף טוב ע. זוהר:

 26 תודה.אותו מסדר היום אישור הגדלת תב"ר. מי בעד? 

 27 



19 
 04-8666313חברת איגמי,                                                                                   עיריית קריית מוצקין

 2019בפברואר  6                           ישיבת מועצה מן המניין                                                                  

   

 1 הקמת מגרשי דשא מלאכותי 1166אישור הגדלה ושינוי מקורות מימון תב"ר מס'  .3

 2 ₪( 128,000)סה"כ הגדלה ₪  1,028,000סך ל₪  900,000)סינטטי( לקהילה מסך 

 3 אושר  תיקון לאישור  מקורות מימון

 4 ₪  750,000  ₪ 600,000  טוטו וינר 

 5 ₪  150,000  ₪  456,256  משרד השיכון

    1,056,256  ₪  900,000  ₪ 6 

 7הקמת  1166אישור הגדלה ושינוי מקורות מימון תב"ר מס'  3סעיף  ע. זוהר:

 8 1,028,000לסך ₪  900,000ינטטי לקהילה מסך מגרשי דשא מלאכותי ס

 9המקורות של ההגדלה כמו שאתם ₪.  128,000סך הכול הגדלה ₪. 

 10 רואים הם ממשרד השיכון. מי בעד? 

 11 

 12 גנ"י 4לבניית  9מבניית גן ילדים דו כיתתי במ.צ.  1220אישור שינוי שם תב"ר מס'  .4

 13 שינוי מקורות מימון והגדלת תב"ר. 9במ.צ. 

 14 אושר  תיקון לאישור  ימוןמקורות מ

 15 ₪  2,000,000  --------  קרנות הרשות

 16 --------  ₪   3,036,844  משרד החינוך

    3,036,844  ₪  2,000,000  ₪ 17 

 18מבניית גן ילדים דו כיתתי  1220אישור שינוי שם תב"ר מס'  4סעיף  ע. זוהר:

 19לחבר  9. . יריב, תסביר בדיוק מ.צ9גני ילדים במ.צ.  4לבניית  9במ.צ. 

 20 המועצה. 

 21 הוא לא יכול להסביר, הוא צריך לראות על המפה. מה הוא יסביר לו? ע:”ח. צורי, רה

 22 בגדול תיתן כיוון צפון, ע. זוהר:

 23משכנות אומנים שממשיכים מרח' עוזי חיטמן מגיעים עד הסוף שלו  י. גסר:

 24איפה שהבניה החדשה, לוקחים ימינה רואים שם, ימינה, טיפה שמאלה 

 25 שני גני ילדים.ויש 

 26 )מדברים ביחד(

 27 למה אתה חושב שיש קצת שמאלה זה זלזול? ע:”ח. צורי, רה
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 1אני חושב שגם יום אחד צריך לצאת, באמת לצאת גם בסיור רגלי,  ע. זוהר:

 2לראות את הדברים ברגל. אבל בגדול מי בעד אישור שינוי שם התב"ר? 

 3 תודה. 

 4 

 5 ₪. 990,000יימים בסך נגישות לבתי ספר ק 1073ביטול תב"ר מס'  .5

 6 מקורות מימון: משרד החינוך.

 7 990,000נגישות לבתי ספר קיימים בסך  1073ביטול תב"ר מס'  5סעיף  ע. זוהר:

 .₪ 8 

 9משרד החינוך הוציא לפני כמה שנים הרשאה להנגשות לבתי ספר, שזה  י. גסר:

 10זה כלל לעשות רק את הפיר של לבית ספר, ₪  110,000היה משהו כמו 

 11הנגשה לבית ספר, כלומר מעלית. פיר, הכסף הזה הספיק אולי . מעלית

 12 לפיר.

 13אבל מה שעשינו יש בתי ספר שהם חוזקו לרעידת אדמה כמו בן גוריון  

 14וקורצ'ק אז הכנסנו את זה בתוך, הם הכניסו את זה בתוך החיזוק ולכן 

 15 היינו צריכים להחזיר את ההרשאות. 

 16ק של רעידת אדמה שעכשיו לחיזושאר בתי הספר קיבלו גם תקציבים  

 17 כחלק מהחיזוק. הם בתכנון מתקדם, אז כל הכסף הזה יכנס שם

 18 ואז כחלק מהחיזוק צריך ללכת לשם בעצם. וזה מתי אמור להתבצע? א. צורף:

 19ברגע שאנחנו נמשיך עם החיזוקים. כרגע זה נמצא בתכנון, גם בית ספר  י. גסר:

 20 ויצמן, גם אורט. ברגע שיסתיים התכנון,

 21 אבל זה אומר שבמקור היו אמורות להיות מה? מעליות? בישר:צ. א

 22 הכנה למעלית. לא מעליות, פיר. הכנה.  י. גסר:

 23 וזה לפני כמה, צ. אבישר:

 24 אם תראה בבית ספר קורצ'ק כשאתה נכנס יש הכנסה למעלית. י. גסר:

 25 ומתי תקצבו את זה במקור? לפני כמה שנים? צ. אבישר:

 26 שנים. 4, 3 י. גסר:

 27אז כשהם תקצבו את זה למתי הם תכננו שתהיה מעלית? כי אם תכננו  שר:צ. אבי
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 1 שנים את הפיר, 4לפני 

 2אלף שקלים תעשה גם תכנון, גם  110, 100הם תכננו שאתה בכסף של  י. גסר:

 3 פיר, גם מעלית וגם הנגשה של שירותים.

 4אנחנו אבל אולי הם יגידו אחרת? הם יגידו אנחנו נעשה את זה במצ'ינג,  צ. אבישר:

 5 עוזרים לכם בפיר, הרשות מהקרנות שלה תקים את המעלית.

 6לא, אז במשרד החינוך זה עובד אחרת. אם יש לך תלמיד אחד שהוא  י. גסר:

 7. כמו בבן גוריון, בבן גוריון נתנו מוגבל וצריך לתת מעלית, הם נותנים

 8 שאר בתי הספר אין כרגע צורך אז,משרד החינוך מעלית והשלמנו. 

 9 לבניין קיים, לא רק לחדשים? א. צורף:

 10 לקיים.  י. גסר:

 11 עכשיו זה רק למוסדות חינוך? צ. אבישר:

 12 כן, כן. י. גסר:

 13 אבל זה לא כמו בספריה שהמעלית לא עובדת עכשיו. צ. אבישר:

 14אלף שקל ומי  13המעלית לא עובדת כי לא תלוי בנו, אנחנו אישרנו שם  י. גסר:

 15 ת שמעכב אותנו.שלא מגיע זה החשמלאי של חברת המעליו

 16 טוב. אז מה? מי בעד?  ע. זוהר:

 17 

 18 ₪. 444,307בסך  0192-2021אישור פתיחת תב"ר מיזמים דיגיטאליים  .6

 19 ₪  288,800 משרד רה"מ מקורות מימון:

 20 ₪  155,507 קרנות הרשות   

     444,307  ₪ 21 

 22בסך  2019-2021אישור פתיחת תב"ר מיזמים דיגיטאליים  6סעיף  ע. זוהר:

 23מקרנות ₪.  288,800מקורות המימון זה משרד רה"מ ₪.  444,307

 24 ₪.  155,507הרשות 

 25 רגע, מה זה? צ. אבישר:

 26 יריב, תן לנו מילה על המיזמים הדיגיטליים.  ע. זוהר:

 27ישראל דיגיטלית שזה המשרד אני אסביר. יצא קול קורא שנקרא  י. גסר:
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 1מיזמים לשוויון חברתי, והקול קורא הזה יכולנו להגיש כל מיני 

 2בתחומים הדיגיטליים. הכנסנו שם בקשות לאפליקציה שאוטוטו היא 

 3תעלה לאוויר לתושבים שיכולים להגיש פניות למוקד, לשלם דרך 

 GIS, 4האפליקציה כל מיני דברים. ודברים נוספים, הכנסנו נושאים של 

 5 עוד רובדים שאנחנו מכניסים כרגע בנושא הנדסה, 

 6 יצוע של זה?מי אמור לתכנן את הב א. צורף:

 7היה, היה, לפי נוהל מסודר של הקול קורא היה בדיוק על מה אתה יכול  י. גסר:

 8יש דברים שהם להגיש, איזה סכומים, זה מתחלק על פני כמה שנים. 

 9דברים של הקמה מיידית ויש דברים שהם מתפרשים על פני זמן. 

 10 מילאנו את הקול קורא בצורה מסודרת.

 11 את?יש היום אפליקציה כז ענבר:

 12שציקי היה ראש אגף טדי היה נושא של אפליקציה אין, אין. היה בזמנו  י. גסר:

 13מגע"ר שאחר כך ביטלנו את האפליקציה הזאת כי אף אחד לא השתמש 

 14עם זה. ועכשיו אנחנו עושים אפליקציה חדשה עם מספר כוכבית 

 15 מקוצר, משהו יפה. בשבועות הקרובים זה יעלה לאוויר. 

 16לגבי זה, מי מתכנן את זה היום בעירייה אם רוצים להציע יש הצעות  א. צורף:

 17 איזושהי הצעה לגבי זה או רוצים,

 18 הקול קורא הזה היה. זה היה לפני כמה חודשים, י. גסר:

 19 לא, הוא שואל מי בעירייה אם הוא רוצה להציע הצעות. ע. זוהר:

 20 אין בעיה, אתה יכול לפנות אלי להביא הצעות.  י. גסר:

 21 תודה.חברים, מי בעד?  טוב. ע. זוהר:

 22 

 23 ₪.  30,000אישור פתיחת תב"ר מרחבי הכלה בי"ס בן גוריון בסך  .7

 24 מימון: משרד החינוך.

 25 30,000מרחבי הכלה בי"ס בן גוריון בסך אישור פתיחת תב"ר  7סעיף  ע. זוהר:

 26 מימון משרד החינוך.₪. 

 27 מה זה מרחבי הכלה? מ. רחמימוב:
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 1 כוונה?הכלה מלשון להכיל. מה ה י. גסר:

 2 תלמידים? עפרה:

 3תלמידים שהם קצת היפראקטיביים או דברים כאלה אז נותנים להם  י. גסר:

 4 מקום להירגע ולנוח. 

 5 ,אבל אתה רוצה להכין להם חדר שהוא לא יהיה ריק ורק צבוע בלבן ע. זוהר:

 6 אז משרד החינוך נותן לזה תקציב. י. גסר:

 7 . מי בעד? אז משרד החינוך נותן לזה קצת תקציב ע. זוהר:

 8 

 9 ₪.  100,000ע"ס   2023אישור פתיחת תב"ר מנהלת חינוך  .8

 10 מימון: קרנות הרשות. 

 11מימון ₪.  100,000ע"ס  2023אישור פתיחת תב"ר מנהלת חינוך  8סעיף  ע. זוהר:

 12 קרנות רשות. מי בעד? 

 13 שקל. 100,000מה זה?  צ. אבישר:

 14אנחנו מכינים  ח להסביר.אני אסביר. אני אסביר. דווקא פה אני אשמ ע. זוהר:

 15תוכנית חינוך מתוכללת מגילאי גן, יסודי ועד תיכון ובמסגרת הזאת 

 16שיובילו מקימים מנהלת, שבמנהלת בין היתר יהיו יועצים גם חיצוניים 

 17הארץ. חלק  ברחבי לכלחינוכיים דומים כאלה מהלכים ובילו הש

 18ושא מהכספים האלה זה כספים שיועדו בעיקר ליועצים חיצוניים בנ

 19 .2023-הזה, כדי שיגישו תוכנית לנו ואנחנו נביא אותה למועצה ל

 20 אבל מה? זאת אומרת, צ. אבישר:

 21זאת שאלה טובה. אחרי שניקח את היועצים, ניתן להם כמה זה והם  ע. זוהר:

 22 יביאו לנו מה. לא הבנתי את השאלה.

 23 לא, לא, לא עובד ככה. צ. אבישר:

 24 לא הבנתי את השאלה. ע. זוהר:

 25 יש איזשהו צורך, רף:א. צו

 26הצורך שלנו, אני אסביר את הצורך שלנו. חשבתי, לא, האמת   יש צורך? ע. זוהר:

 27לאנשי  אבל אני לא רוצה להיות ציני בניגודשאני מופתע מהשאלה 
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 1  ,האופוזיציה 

 2 אתה באמת מופתע מהשאלה? צ. אבישר:

 3 כנס,אבל אני לא רוצה להיאני מופתע מהשאלה של הצורך. כן.  ע. זוהר:

 4 לא, צ. אבישר:

 5 אני אסביר. אני אסביר. ע. זוהר:

 6 )מדברים ביחד(

 7בתור אלה שביקרו כל הזמן את נושא החינוך אז אני מופתע בכלל  ע. זוהר:

 8 שאתם שואלים שאלות, אבל אצלנו זה בא ממקום אחר. אני אסביר. 

 9 עומר, אתה מזלזל סתם. צ. אבישר:

 10 לא, לא, אז אני אסביר. ע. זוהר:

 11 אלף שקלים.  100אף חבר מועצה פה לא יודע על מה  שר:צ. אבי

 12 אז אני אסביר. ע. זוהר:

 13 אמרת יש מנהלת שאמורה לתכלל.  צ. אבישר:

 14 אז אני אסביר. ע. זוהר:

 15 מה לתכלל? צ. אבישר:

 16 אני אסביר. ע. זוהר:

 17 בבקשה. צ. אבישר:

 18צקין מוצקין משנה את פניה ברמת הבניה, מו מוצקין משנה את פניה. ע. זוהר:

 19מוצקין של משנה את פניה ברמת האוכלוסיה, ברמת כמות הילדים, 

 20 חט"ב, עוד שני  4שני תיכונים,  יהיו פהתהיה עיר עם  עוד כמה שנים 

 21 . שיתווספו על כמות גני הילדיםפה אני לא מדבר ויסודיים, בתי ספר 

 22שאנחנו לא ולפיתוח שמעבר לבניה  חושביםמאמינים אנחנו וכל זה  

 23 למשל. משהו לחשוב על עוד אנחנו רוציםיש צורך לעשות, מפסיקים 

 24פורמלי ביחד, האפורמלי ואהחינוך בין ההאם למשל נושא של החיבור 

 25אנחנו חושבים עם, מעורבות של רשת המתנ"סים שעושה אפורמלי יחד 

 26עיר חינוך. אם תכנסו גם לאינטרנט תראו בעצם על הפיכת העיר ל

 27 נושאים שהם כבדי משקל.  1001ספר, פתיחת אזורי רישום, איחוד בתי 
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 1גם למשרד החינוך עצמו יש דעות לכאן ולכאן. ובעצם בגדול אנחנו  

 2רוצים להפוך את העיר לעיר חינוך שתדבר חינוך, מגני הילדים עד 

 3נושא פתיחת אזורי  בעיקרכמוהתיכון כולל כל הנושאים שיריב העלה, 

 4 זה,וייחודיות של בתי הספר. לצורך רישום וכיוצ"ב 

 5 מה זאת אומרת פתיחת אזורי רישום? אני לא מבין. צ. אבישר:

 6אני אסביר.  למשל בא משרד החינוך, אחד מהאגפים במשרד החינוך  ע. זוהר:

 7למה? כי ככה הילדים אומר תשמע, אני בעד לפתוח את אזורי הרישום. 

 8יוכלו, אבל הוא אומר מצד שני אני רוצה שבתי הספר יהיו ייחודיים. 

 9ה בספורט, אחד יהיה באומנות, אחד יהיה במדע, יהיו אחד יהי

 10שירצה רק מדע, גם אם הוא גר באזור אחד  ייחודיים כדי שילד אחד

 11יכול ללכת לבית ספר השני כי הבית ספר ייחודי. כל זה אתה צריך 

 12לבנות, אתה לא יכול מחר בבוקר ללחוץ על כפתור, בלי קשר עוד פעם 

 13 בריי.לבניה הפיזית שהזכרתי בתחילת ד

 14ולכן אנחנו, מכיוון שאני לפחות כשקיבלתי את התיק הזה, אני לא  

 15מבין, אני לא איש חינוך, אני יודע לנהל, אני לא יודע חינוך. אז חלק 

 16מהכספים האלה זה לקחת יועצי חינוך שעשו את זה בערים אחרות 

 17ברחבי הארץ, להביא תוכנית שכולנו נהיה גאים בה, נסתכל חמש שנים 

 18ני מקווה שגם האופוזיציה תהיה גאה בה ונלך קדימה. זה קדימה, א

 19 הכול. 

 20 אלף שקלים, 100אני לא מבין למה צריך חמש שנים  צ. אבישר:

 21 מי אמר חמש שנים? ע. זוהר:

 22 לא יודע,  צ. אבישר:

 23 100-שה לא, התוכנית היא לחמש שנים. ודרך אגב אף אחד לא אמר ע. זוהר:

 24 אלף שקל, 

 25 יר,אתה לא מסב ד מלכה:”עו

 26 אז תסביר אתה. בבקשה. ע. זוהר:

 27 אלף שקל. 100ההשקעה ביועצים להקמת מנהלת החינוך היא  ד מלכה:”עו
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 1 ברור. הבנתי. צ. אבישר:

 2 התוכנית שתהיה, שתובא היא תהיה חומש. ד מלכה:”עו

 3 ברור לי. צ. אבישר:

 4 .300ולא ₪  100,000הוא מתכוון למה  ע:”ח. צורי, רה

 5 . 300ולא  ע. זוהר:

 6 לא, לא. אל תפרש אותי. אל תפרש אותי, חיים. אבישר:צ. 

 7 אז מה השאלה? ד מלכה:”עו

 8 מה השאלה? ע. זוהר:

 9 כואב לך בלב, כואב לך. בלב כואב לך. ע:”ח. צורי, רה

 10 אבל מה השאלה? אני לא הבנתי.  ע. זוהר:

 11 נראה לי שלך כואב. צ. אבישר:

 12 למה הסכום הזה? ע. זוהר:

 13קודם כל להבין למה צריך יועצים, למה לא יכול אגף לא. השאלה היא  צ. אבישר:

 14 מורים,החינוך יחד עם פורום של 

 15כי אגף החינוך הוא אגף מצוין שעושה דברים נפלאים בעיר, אבל אגף  ע. זוהר:

 16החינוך לא הפך עיר, יש ממש מודל שנקרא עיר חינוך. אני מציע לכם 

 17את זה בציניות, תכנסו, אתם טובים גם באינטרנט והכול, אני לא אומר 

 18 יותר טובים ממני לפחות, אז תכנסו, תלמדו ותבואו נדבר על עיר חינוך.

 19אגף החינוך מנהל את החינוך, הוא מנהל ביום יום. הוא לא יכול לבנות 

 20 מי בעד? תוכנית עם הפנים, הוא לא שם. 

 21 מי נגד? ע:”ח. צורי, רה

 22 מי נגד? ע. זוהר:

 23 יאללה. ע:”ח. צורי, רה

 24 מנע? מי נ ע. זוהר:

 25 נמנע. דובר:

 26 אני רוצה להבין עכשיו הצביעו נגד פעולה חינוכית? י. מרקוביץ:

 27 כן. ע. זוהר:
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 1 ישמע ויראה. שלא, הציבור  י. מרקוביץ:

 2 )מדברים ביחד(

 3 

 4 .31.12.17אישור דו"ח כספי קומפוסט ליום  .9

 5 ,קומפוסט אישור דו"ח כספי 9סעיף  ע. זוהר:

 6 )מדברים ביחד(

 7. מי בעד? אתם נמנעים? 31.12.17"ח כספי קומפוסט ליום אישור דו ע. זוהר:

 8 נמנעים. 

 9 

 10 .31.12.17אישור דו"ח כספי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריות ליום  .10

 11אישור דו"ח כספי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריות ליום  10סעיף  ע. זוהר:

 12 . מי בעד? 31.12.17

 13 נמנעת.  דוברת:

 14 נמנעת.  ע. זוהר:

 15 

 16 דו"ח כספי חצי שנתי. .11

 17 של העירייה. מי בעד? מי נגד?  דו"ח כספי חצי שנתי 11סעיף  ע. זוהר:

 18 נמנעת. דוברת:

 19 נמנעים. הם לא נגד, הם נמנעים. טוב. ע. זוהר:

 20 

 21 סוף הישיבה

 22 

 23 


