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 2 יועץ המשפטי ה -  בן ציון מלכהעו"ד 
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 7 על סדר היום:

 8 התייחסות העירייה לדילול תדירות הרכבות בקווי הצפון וקטיעת קו  .1

 9 באר שבע. -נהריה 

 10 העלאת מלגות הסטודנטים בני העיר.  .2

 11 אגרת האשפה. .3

 12 קירוי וחיפוי אקוסטי לאורך תוואי מסילת הרכבת. .4

 13 ן.מיגון אקוסטי לבית הספר התיכו .5

 14 כניסה חינם לפארק לתושבי  –הכניסה לפארק העירוני  שינוי מדיניות תמחור .6

 15 מוצקין ויצירת קטגוריות מחיר חדשות. 

 16 פינוי גרוטאות מחניות ברחבי העיר. .7

 17 איטום חריצים בגשר רבין.  .8

 18 .11יישום פתרונות תחבורה בטיחותיים בחניה הסמוכה לקדיש לוז  .9

 19 ן.אופניים בקרית מוצקי-הצעה להקמת מערכת נתיבי .10

 20 בחינה מחודשת של הרכב הוועדות ומינוי ממלאי מקום קבועים. .11

 21 

 22 פ ר ו ט ו ק ו ל

 23 

 24טוב, יאללה חבר'ה, אנחנו נתחיל. היות ואנשי המחשוב שלנו היום  ע:”ח. צורי, רה

 25נמצאים בחוץ לארץ, לא ידעו שיש ישיבה אז ההצבעה תהיה ידנית וגם 

 26את הקול והכול יהיה הרמקול הזה לא זה, אז מי שיש לו קול שירים 

 27 בסדר. אתה רצית להגיד משהו?
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 1 כן. יש לי הודעה אישית, מסרתי לך הודעה אישית.  י. מרקוביץ:

 2 אוקי. בסדר. אחרי הפתיח.  ע:”ח. צורי, רה

 3הודעה אישית בנושא הקלטות ישיבות ועריכה לא חוקית. אדוני ראש  י. מרקוביץ:

 4י אחד או יותר מחברי ע"העיר, ברצוני להתריע על מעשה נבלה שנעשה 

 5מועצת העיר. דרך אגב אני מקווה כי אין צורך להזכיר כיצד מכונה מי 

 6 שעושה מעשי נבלה. 

 7לצערי הרב מועצת העיר הנוכחית הייתה לקרקס של מצלמות, צילומים  

 8והקלטות שרב הספק בדבר כשרותם. אבל דבר אחד ברור וגם בית 

 9עודד מודריק בהחלטתו , כב' השופט ד"ר המשפט נתן על כך את דעתו

 10בעתירת חבר מועצה נגד עיריית הרצליה קבע כי יש לאסור צילום פרטני 

 11של ישיבות המועצה, במיוחד כאשר חבר המועצה עושה שימוש לרעה 

 12 באופן סלקטיבי בחומר שמתועד בידו.

 13אין להקליט ו/או להסריט אדם ולערוך את ההקלטה במילים אחרות  

 14וקלט. צבי אבישר המתהדר בנוצות לא לו באופן שעשוי לפגוע באדם שה

 15של טוהר מידות, הוגנות, שקיפות וכיוצ"ב הפיץ בדף הפייסבוק שלו 

 16סרטון שהוקלט במועצת העיר ע"י חבר סיעתו בו הוא מציג את הצעתו 

 17, כאשר מיד אחר כך מופיעה עריכה מכוונת של לסדר בפרטי פרטים

 18המכוון למטרה  דבריי תוך השמטת תשובתי העניינית באופן מגמתי

 19 באור שלילי. אחת בלבד לנסות ולהציג אותי 

 20יתר על כן מאחר וישיבות המועצה מוקלטות ומצולמות באופן מסודר,  

 21ולמועצת העיר להחליט, כבר בישיבה הזאת אולי, על אני קורא לך 

 22איסור הצילום וההקלטה הן ע"י חברי המועצה והן ע"י הקהל המגיע 

 23 לישיבות. 

 24אני באופן אישי מודיע יל לפני שנקבל החלטה כזאת לאור האמור לע 

 25אני אוסר להקליט ו/או לצלם אותי ללא רשותי בישיבות  .1: בזאת

 26 המועצה ו/או ועדות העירייה. 

 27שיעשו פירטיות ה. אני אוסר לעשות שימוש בצילומים או בהקלטות 2 
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 1 כנ"ל, בין שייעשו בגלוי ובין שיעשו בנסתר.

 2בריי. שלא יגידו שלא שמעו ולא אמרתי. אני . אני אוסר על עריכת ד3 

 3מזהיר כי כל העובר על כך מסתכן בתביעה משפטית ללא כל התראה 

 4 נוספת. תודה.

 5טוב. אז אני רוצה להגיד כמה מילים לפני שנתחיל. אני יש לי הרגשה  ע:”ח. צורי, רה

 6שכמה אנשים פה לא שמו לב שמערכת הבחירות עברה ולא מפסיקים 

 7ם, גם את התושבים וגם את חברי המועצה שלהם עם השקרים שלה

 8עצמם אני חושב. ולכן אני רואה בבקשה של ישיבה שלא מן המניין 

 9כאיזשהו רצון להטריד את מועצת העיר כולה, ולכן אני מודיע פה לאלה 

 10שמגישים ישיבות שלא מן המניין שלא משנה מה יהיו ההצעות, הן לא 

 11רגילות ולכן כל הצעה שתגיע  כל כך חשובות כדי שלא יגיעו לישיבות

 12לכאן והיא בישיבה שלא מן המניין, אנחנו מורידים אותה באופן 

 13 אוטומטי מסדר היום. עכשיו בבקשה להתחיל. 

 14 

 15 א.  התייחסות העירייה לדילול תדירות הרכבות בקווי הצפון וקטיעת קו 

 16 באר שבע -נהריה

 17ת הרכבות בקווי הצפון לדילול תדירוטוב. סעיף א' התייחסות העירייה  ע. זוהר:

 18 וקטיעת קו נהריה,

 19 אני רוצה להוריד את זה מסדר היום.  א. רוטמן:

 20 חוץ מלצלם אתם מתכוונים להגיב משהו? להגיד משהו? ע. זוהר:

 21 אבי, מתי נסעת פעם אחרונה ברכבת?  י. ענבר:

 22 סליחה. אבי, אין שאלות ותשובות פה. שיגיד מה שיש לו להגיד.  ע:”ח. צורי, רה

 23אתה רוצה לפגוע עכשיו בכל תושבי מוצקין והקריות השכנות כי אתה  ענבר:י. 

 24 רוצה להוריד מסדר היום?

 25 את הפופוליזם שלך שמענו.  א. רוטמן:

 26 זה פופוליזם. י. ענבר:

 27יש לך, את הפופוליזם שלך שמענו ובצורה הזאת תמשיך. לא תכניס  א. רוטמן:
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 1 אותי לשיחה הדבילית שלך. 

 2 אומר להוריד את זה מסדר היום? אז מה זה י. ענבר:

 3 יריב, תגיד בבקשה מה ההצעה שלך.  ע:”ח. צורי, רה

 4 אוקי. הוא סיים את הדברים.  א. רוטמן:

 5 )מדברים ביחד(

 6 למה להוריד? למה להסיר? צ. אבישר:

 7 כי ככה אנחנו החלטנו. אנחנו החלטנו להוריד,  ע:”ח. צורי, רה

 8 )מדברים ביחד(

 9ריב, אולי אתם עוד לא יודעים את החוקים. אתה העלית הצעה חבר'ה, י ע:”ח. צורי, רה

 10תנמק אותה בבקשה. זכותו של רוטמן במקרה הזה להגיד כמה לסדר, 

 11מילים שהוא רוצה ובסופו של דבר תהיה הצבעה. ככה זה עובד, ואין 

 12 כאן דו שיח. בבקשה.

 13עה? בסדר גמור. האם כולם קראו את זה או שיש צורך להקריא את ההצ י. ענבר:

 14כולם קראו את הזה. אוקי. בצפון הארץ יש מספר תחנות ראשיות שבהן 

 15 עוצרות כל הרכבות: כרמיאל, נהריה, עכו, מוצקין ולב המפרץ. 

 16משרד התחבורה החליט בהחלטה שרירותית כדי לתגבר את הרכבות  

 17לירושלים לפגוע ברכבות לצפון. לא יודע כמה אנשים פה בחדר נוסעים 

 18ברכבת פעמיים בשבוע ואני נהנה מקרונות הבקר  ברכבות, אני נוסע

 19 , לפעמים אנחנו גם נשארים בחוץ. האלה שאי אפשר להיכנס אליהם

 20אני מזמין כל אחד ואחד ואחת מהתושבים ומחברי המועצה לנסות  

 21וגם ביטלו לעלות משעה שבע עד שעה תשע לרכבת ונראה אותו מצליח, 

 22 את הקרונות השמורים. 

 23ר הזה קודם כל הוא רלוונטי לכל תושב קריות, אגב אז אני חושב שהדב 

 24זו תחנה ראשית, פגעו לא רק קרית מוצקין, גם ביאליק, גם קרית ים, 

 25 . אני לא מבין למה להוריד את זה מסדר היום.בנו. פגעו בנו אנושות

 26כשלכרמיאלים צמצמו את הרכבות הם יצאו עם עדי אלדר לרחובות,  

 27את שר התחבורה וביטלו את זה.  ראש העיר לקח את המגפון והביא
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 1 ביטלו את הצמצום. 

 2איתו, צורי, יש לך אפשרות להביא את ישראל כץ לפה, יש לך קשרים  

 3הוא הגיע לפה כמה פעמים לעיר. תביא אותו שכל הרכבות האלה יחזיר 

 4את לנו. לקח לנו רכבת אחת בכל שעה, לקח לנו קרונות כדי לתגבר 

 5פיל לבן, אף אחד לא נוסע ברכבת הזו ירושלים. אף אחד לא נוסע, זה 

 6 עם מגפון ונבטל את הגזירה הזו?בירושלים. למה שלא כולנו נצא 

 7 זהו? סיימת? ע:”ח. צורי, רה

 8 כן. את ההצעה קראתם.  י. ענבר:

 9אתה כנראה לא הקשבת מה שאמרתי בתחילת דבריי. אם אתה רוצה  ע:”ח. צורי, רה

 10אותם בבקשה לישיבות מן שנתייחס ברצינות להצעות לסדר שלך תביא 

 11  המניין ולא לישיבות שלא מן המניין כדי לעשות הצגה. 

 12אתה תביא הצעות לסדר שלא מן המניין, גם אם אתה צודק, גם אם  

 13אתה לא צודק, ותקליט את זה בפייסבוק שלו אז אנחנו נוריד את זה 

 14 מסדר היום, וזו זכותנו החוקית. ואתה תלך ותגיד מה שאתה רוצה. 

 15 זה נראה לך הגיוני? רף:א. צו

 16 עכשיו, רוטמן, תגיד מה שאתה רוצה. ע:”ח. צורי, רה

 17. ברור לכם שההצעה היא הצעה אני ביקשתי להוריד את זה מסדר היום א. רוטמן:

 18פופוליסטית, פשוט בשביל שיהיה משהו, כאילו נראה שאין לכם על מה 

 19 ארציתלהגיד, על מה לדבר. הרי אתם מבינים שיש דברים שהם ברמה ה

 20 לחלוטין.

 21מה שאני כן, לאחר בדיקה מול מנהל תפעול ברכבת ישראל, מוצקין היא  

 22פעמים  3אחת הערים שהכי פחות נפגעו מההחלטה הזו. הרכבת עובדת 

 23 בבוקר בכל שעה עגולה. 

 24 . אבי, אתה לא היית בחיים ברכבת, על מה אתה מדבר?6במקום  י. ענבר:

 25 אל תפריע לו בבקשה. אל תפריע לו, יריב. ע:”ח. צורי, רה

 26כל שעה עגולה, החל משעה ושלוש פעמים אחה"צ  16:19החל מהשעה  א. רוטמן:

 27. לכן מכיוון שאנחנו נמצאים במצב הזה, אנחנו כולנו יודעים את 16:19
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 1אנחנו במוצקין יכולים המצב הארצי בו באמת יש ברוך לא קטן, 

 2י אמרתי להתגאות שאנחנו הכי פחות נפגענו מהנושא הזה. לכן אנ

 3 להוריד את העסק הזה מסדר היום.

 4 טוב. סיימת? ע:”ח. צורי, רה

 5 בושה וחרפה. בושה וחרפה.  א. צורף:

 6 מי בעד להוריד את זה מסדר היום?   ע:”ח. צורי, רה

 7 )מדברים ביחד(

 8 שירים את ידו.  ,טוב חבר'ה, מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום ע:”ח. צורי, רה

 9 ים.שליש מהנוכח א. צורף:

 10 מי נגד?  ע:”ח. צורי, רה

 11 אנחנו שליש מהנוכחים, אנחנו רוצים הצבעה שמית.  א. צורף:

 12 הצבעה שמית, נו, היא רושמת שמית. ע:”ח. צורי, רה

 13 לא, אנחנו צריכים לעבור שם שם.  א. צורף:

 14שמית, היא רושמת. מה זה שמית? היא רוצה מי הצביע בעד, היא  ע:”ח. צורי, רה

 15 מי מצביע נגד, היא רשומת.  רושמת. היא רואה

 16 )מדברים ביחד(

 17 קדימה, הסעיף הבא. מי מעלה את הסעיף הבא שלכם? ע:”ח. צורי, רה

 18 )מדברים ביחד(

 19 מי שיכול לתת לי הוראות זה רק היו"ר.  ד מלכה:”עו

 20 אנחנו אומרים ששליש מהנוכחים יכולים לבקש,  א. צורף:

 21 )מדברים ביחד(

 22 סעיף ב'. ע:”ח. צורי, רה

 23 בנצי, גם בניגוד לפקודת העיריות הוא יכול לתת לך הוראות? אבישר: צ.אי

 24 היו"ר מחליט,  ד מלכה:”עו

 25 מה, מה? מה מדובר? ע:”ח. צורי, רה

 26 שהוא רוצה שמית, שכל אחד יגיד אני מרקוביץ מתנגד. ד מלכה:”עו

 27ת תקבל אהוא לא צריך להגיד אני מרקוביץ. היא רואה מי והיא כותבת.  ע:”ח. צורי, רה
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 1 הפרוטוקול אתה תראה את השמות של כולם מי שהתנגד ומי שבעד.

 2 יש הצבעה בהרמת יד שזה מה שאתם עושים עכשיו והפקודה אומרת,  א. צורף:

 3 מה זה הצבעה שמית?  ד מלכה:”עו

 4 שעוברים שם, שם. א. צורף:

 5 )מדברים ביחד(

 6 

 7 ב. הגדלת מלגות הסטודנטים בני העיר

 8 עלות את ההצעה השנייה שלהם.הם צריכים לה ע:”ח. צורי, רה

 9 אז שיורידו אותה מסדר היום.  י. מרקוביץ:

 10 בסדר, אוקי. ע:”ח. צורי, רה

 11 תודה רבה. את סעיף ב' שלכם. הלאה. י. מרקוביץ:

 12 אנחנו לא בסעיף ב', אנחנו בסעיף א'.  א. צורף:

 13 אנחנו בסעיף ב'. לא אתה קובע איפה אנחנו. י. מרקוביץ:

 14 לא הצבענו.  א. צורף:

 15 לא אתה קובע איפה אנחנו נמצאים. י. מרקוביץ:

 16 , בבקשה.2טוב, הצעה שנייה. הצעה מס'  ע:”ח. צורי, רה

 17 לא הצבענו עדיין אבל. א. צורף:

 18 הצבענו. ע:”ח. צורי, רה

 19 לא הצבענו. א. צורף:

 20אתם, אז תצביעו. אז אני שואל עוד פעם מי בעד להסיר את ההצעה  ע:”ח. צורי, רה

 21 מסדר היום?

 22 זו הפקודה.תעברו שם, שם.  ורף:א. צ

 23 בסדר. אתם בעד או נגד או מה? ע:”ח. צורי, רה

 24 כלום. הלאה. י. מרקוביץ:

 25 תקרא בשמנו. א. צורף:

 26 מה? ע:”ח. צורי, רה

 27 תקרא בשמנו ונאמר. א. צורף:
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 1 )מדברים ביחד(

 2אין בעיה. אתה יודע מה? כדי שלא, מנשה, אתה בעד או נגד? אתה בעד  ע:”ח. צורי, רה

 3 הסיר,ל

 4 בעד להסיר. מ. צורף:

 5 )מדברים ביחד(

 6 אתה בעד להסיר את ההצעה שלהם.  ע:”ח. צורי, רה

 7 )מדברים ביחד(

 8אתה בעד להסיר את זה מסדר היום? כן. בבקשה, שושני בעד? מרקוביץ,  ע:”ח. צורי, רה

 9 אתה בעד להסיר? 

 10 בעד. י. מרקוביץ:

 11ה בעד? אתה בעד. חיים צורי, אני אתה בעד? רוטמן, אתהילה, את בעד?  ע:”ח. צורי, רה

 12 גם בעד. יאללה, אתה מרוצה? עכשיו מה אתכם? נגד. 

 13 )מדברים ביחד(

 14 מה השמות?  איך השמות? י. מרקוביץ:

 15   מה, תגידו שמות. א. רוטמן:

 16 רגע, תגיד את השם שלך. שנדע מה השם שלך.  ע:”ח. צורי, רה

 17 )מדברים ביחד(

 18 י?אתה לא יודע איך קוראים ל א. צורף:

 19 אתה לא יודע איך קוראים לנו?   .לא ע:”ח. צורי, רה

 20 לא, אני שואל. א. צורף:

 21לא, אני גם שאלתי. אתה לא יודע איך קוראים לנו? אתה רצית שכל  ע:”ח. צורי, רה

 22אחד יגיד את השם שלו, אז תגיד גם אתה את השם שלך. טוב, בוא, 

 23 שלכם. בוא, זה לא יעזור כלום, צורף. תעלו את ההצעה השנייה

 24 )מדברים ביחד(

 25 טוב, אתם רוצים להעלות או לא? את ההצעה השנייה. בבקשה. ע:”ח. צורי, רה

 26אני רק אומר טוב. אז הנושא השני הוא נושא המלגות לסטודנטים.  א. צורף:

 27ואני לא ביקשתי ואני לא מתכוון מראש, לא לזות שפתיים, אני סטודנט 
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 1וב שאני מבקש להעלות לבקש מלגה מהעירייה, כך שאף אחד לא יחש

 2את הנושא לקבל יותר כסף. תנוח דעתכם, אני מסתדר בעצמי, לא צריך 

 3 את המלגה.

 4 אפשר לשאול סטודנט למה אתה? ע:”ח. צורי, רה

 5 אנחנו באמצע, א. צורף:

 6 נו, אז מה? אני היו"ר, מותר לי לשאול מתי שאני רוצה. ע:”ח. צורי, רה

 7 סטודנט למשפטים.  א. צורף:

 8 שנה עו"ד. 20למשפטים? אה, אני חשבתי שאתה כבר  ע:”רהח. צורי, 

 9 גם אדוני משפטן, לא?  א. צורף:

 10 הבנתי. ע:”ח. צורי, רה

 11 אדוני משפטן גם. א. צורף:

 12 נכון.  ע:”ח. צורי, רה

 13אני לא זקוק למלגה. חברים שלי שהם בני אז יש בינינו משהו משותף.  א. צורף:

 14שהם גם בני העיר זקוקים מני שכבה שלי או גדולים ממני או צעירים מ

 15 יותר ממני, ולצערי רובם כבר לא תושבי מוצקין. 

 16ואני כשחיפשתי את אותם חברים שאלתי אותם למה הם כבר לא  

 17והם אמרו לי נמצאים במוצקין. חלקם אגב אפילו העבירו כתובת, 

 18מוצקין לא מספיק קרובה למוסד האקדמי שבו רצינו ללמוד, גם אם 

 19ולא היה  זה לא כמו לגור בחיפה, זה לא קרוב מספיק.הוא היה בחיפה. 

 20 משהו שישאיר אותנו כאן, למשל מלגה.

 21חברים אחרים שלי לספסל הלימודים אגב גרים יותר רחוק, באים  

 22 ללמוד באוניברסיטת חיפה. גרים יותר רחוק מהאוניברסיטה,

 23 זה לא חיפה, זה ביר זית. מ. צורף:

 24את לגור במקומות שבהם הם גרים, כלומר ונשארו בכל זאתה אמרת.  א. צורף:

 25בעיר האם שלהם, חדרה למשל שרחוקה לא פחות. ולמה? בין היתר כי 

 26ואגב הם לא התאמצו יותר מדי בשביל לקבל את הם מקבלים מלגה 

 27 המלגה כמו שצריך בקרית מוצקין.
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 1ואני חושב וזו גם ההצעה שלנו, שקרית מוצקין צריכה משתי סיבות  

 2וע שלה לסטודנטים. משתי סיבות. אחת כי זה להתאמץ יותר בסי

 3אינטרס מובהק שלה, ותקנו אותי אם אני טועה, אני לא יודע, אולי יש 

 4פה אנשים שחושבים אחרת, אינטרס מובהק שלה שיהיו פה סטודנטים, 

 5 שיהיה פה כוח צעיר ומשכיל. 

 6והשני, וזה פועל יוצא שתושבי העיר יהיו בעלי השכלה גבוהה. כלומר  

 7הוא ד את ההשכלה הגבוהה בקרב תושבי העיר. יש כאלה שהכסף לעוד

 8מחסום בשבילם כדי להגיע להשכלה גבוהה. כלומר הם אפילו לא 

 9שוקלים את האפשרות, גם אם הם לא מה שנקרא נמצאים בסף 

 10הזקקות לרווחה, לא זכאים למלגה בגלל שהם ממעמד סוציו אקונומי 

 11יקול בשבילם אם בכלל לגשת נמוך בצורה יוצאת דופן, אבל זה עדיין ש

 12ללימודים או לא לגשת ללימודים, להירשם ללימודים או לא להירשם 

 13 ללימודים. 

 14והסיוע של העיר שלנו, של קרית מוצקין, לסטודנטים עוברת דרך שני  

 15אחד זה להנגיש, ולהנגיש אני מתכוון באמת צירים עיקריים בראייתי, 

 16או לאוניברסיטה, טכניון פיזית, למשל אם יש למישהו בעיה להגיע ל

 17וראש העיר כבר החמאתי לו שעיריית קרית מוצקין, היה מאוד ראוי 

 18כמה פעמים בישיבה הקודמת וזאת שלפניה, גם אם הוא לא היה כאן 

 19 יש הרבה מאוד כוח מול הרשויות. לשמוע, 

 20והיה מצופה ממנו שיבוא כראש עיר ותיק ומוערך בישראל ויפנה  

 21דאג שלמשל יהיה קו תחבורה מקרית מוצקין לגורמים הרלוונטיים וי

 22למשל לטכניון, לאוניברסיטה כבר היה, ישיר למוסדות אקדמאים. 

 23 לטכניון לא היה.

 24אנחנו עוד לפני שהוגדרנו בתור מועמדים, פנינו אנחנו למשרד התחבורה  

 25וביקשנו שיהיה קו ישיר לטכניון. אני לא יודע אם היה לזה קשר או לא 

 26 לא מבקש לקבל קרדיט,  אניהיה לזה קשר, 

 27 אתה טרמפיסט.  י. מרקוביץ:
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 1 אבל היה, א. צורף:

 2 אתה טרמפיסט.  י. מרקוביץ:

 3 אמרתי אני לא יודע אם זה בזכותי או לא בזכותי, זה לא משנה. א. צורף:

 4 לא זכותך, בזכותי. בזכותי. בזכותי.  י. מרקוביץ:

 5 סיימת?בוא, תפסיק להפריע לו. אבל איתי, אתה  ע:”ח. צורי, רה

 6 לא.  א. צורף:

 7 אז יש לך עוד דקה. ע:”ח. צורי, רה

 8 יש לי עשר דקות לדבר. א. צורף:

 9 לא, חמש דקות לפי מה שהיועץ המשפטי אומר. ע:”ח. צורי, רה

 10בסדר גמור. זה עובר דרך הנגשה גם תחבורתית וגם של פתיחת מקומות  א. צורף:

 11קראת שיו עכעבור לימודים. למשל אם הייתם פותחים את הספריה 

 12 וגם דרך מלגות.  תקופת הלימודים זה היה נחמד, אבל אתם מנותקים.

 13עכשיו תיכף מרקוביץ יקפוץ ויגיד אין כסף, אין מאיפה. בעצם הוא כבר  

 14לא שנחליט כאן לכמה אמר את זה בסרטון הקודם שלו. אז אני מציע 

 15סטודנטים ואיך ולמי וכמה, אנחנו מציעים הצעה פשוטה להעביר את 

 16לוועדת החינוך, שם יושבים גם גורמי מקצוע, נראה את הנתונים זה 

 17ביחד, נחליט על מקורות המימון. ואגב לא חסרים מקורות מימון, אני 

 18יודע את זה בוודאות, התקציב לא עבר, אפשר לתקן את מקורות 

 19שאני לא יודע אם בכלל הוקמה או לא  לא מנוצלתשהמימון, יש קרן 

 20אפשר לפנות לגייס תרומות. ת מוקמת, הוקמה. הייתה אמורה להיו

 21 אנחנו מוכנים לעזור בעצמנו לגייס תרומות.

 22 אתה מוכן להתחיל לסיים? ע:”ח. צורי, רה

 23כדי להגדיל את המלגות אנחנו מוכנים בעצמנו לעזור לגייס תרומות כן.  א. צורף:

 24 לתושבי קרית מוצקין.

 25 תודה רבה. כן יוסי. ע:”ח. צורי, רה

 26שהביא את דווקא אני אתחיל מהרמה להנחתה שקיבלתי פה. מי טוב.  י. מרקוביץ:

 27קו לטכניון זה, שאני אעמוד שתראה את כל כבודי או שמספיק לך ה
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 1 בישיבה?

 2 )מחיאות כפיים(

 3יש לי ים של התכתבויות, תודה רבה. עכשיו מגיע לי, אני דורש את זה.  י. מרקוביץ:

 4ויות, שלא תחשוב זה סיפורים אבל יש גם עדויות לדבר הזה. יש גם עד

 5 ,שאני

 6 יוסי, אל תנהל לי פה דו שיח. תגיד מה שיש לך וזהו. ע:”ח. צורי, רה

 7ועדת המלגות היא ועדה לא, אני שתקתי, עכשיו הוא שותק גם.  י. מרקוביץ:

 8מקצועית, היא פועלת לפי קריטריונים ברורים שהוכתבו ע"י מליאת 

 9יות נוספות אחרות מועצת העיר ואושרו והם דומים לקריטריונים ברשו

 10 בארץ, לא המצאנו שום דבר. 

 11אנחנו נותנים, העירייה פעלה בשיתוף פעולה עם פר"ח ועם מפעל הפיס,  

 12 70-אלפים שקל לשנה. עוד כ 10לגה של מסטונדטים  75-נותנים ל

 13-סטודנטים בערך, אולי אפילו יותר, מקבלים סדר גודל של מלגה של כ

 14מדים או מנסים לעמוד ביכולות שקלים בשנה. ככה שאנחנו עו 1,500

 15התקציביות שלנו. אנחנו לא תל אביב ולא חיפה ולא משהו אחר. אנחנו 

 16 נותנים את מה שאנחנו יכולים. אני רק רוצה לשאול שאלה,

 17 לא, אתה לא יכול לשאול שאלה. ע:”ח. צורי, רה

 18 לא, רטורית.  י. מרקוביץ:

 19 רטורית תשאל את עצמך. ע:”ח. צורי, רה

 20ואני שואל אותך שאלה רטורית. אני לא מזמן ראיתי סרט, רגע, אולי  :י. מרקוביץ

 21אני אצלם את התגובה תיכף פה, מישהו שיקבל שפתיים יבשות. אני 

 22שעיריית קרית היה סרט בפייסבוק שאמר שמעתי רק לפני זמן קצר 

 23מוצקין והוא, הוא, זה שאני מצלם אותו עכשיו, ייתן מלגה לכל 

 24נות הלימוד. אז אם זה נכון למה בכלל הצעה הסטודנטים מלאה, לכל ש

 25כמו שאמרת. תעלה את זה לקריטריונים? לא צריך. בוא תחלק לכולם 

 26 בהצעה פעם הבאה. תודה רבה. 

 27 להסיר את ההצעה מסדר היום?טוב. חבר'ה, מי בעד  ע:”ח. צורי, רה
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 1 )מדברים ביחד(

 2 ידו.  מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום, שירים את ע:”ח. צורי, רה

 3 אין שמית. ד מלכה:”עו

 4 לא שמית, הוא בירר ולא צריך שמית.  ע:”ח. צורי, רה

 5 )מדברים ביחד(

 6זאת ישיבה, הישיבה הזאת מרגע שהיא זומנה היא ישיבה רגילה כמו  ד מלכה:”עו

 7כל ישיבה אחרת, ולכן כל מה שעולה לסדר היום זה סדר היום הרגיל 

 8נדחית. הניסוח אולי לא והצעת החלטה שלכם האם היא מתקבלת או 

 9זה, אבל האם דוחים את הצעת ההחלטה או דוחים אותה. כך צריך 

 10 להישאל.

 11 )מדברים ביחד(

 12אני ביקשתי להוריד את ההצעה מסדר היום, לא ביקשתי להצביע נגד  י. מרקוביץ:

 13 ההצעה. לא, סליחה. סליחה, אל תכניס לי מילים לפה, עם כל הכבוד.

 14 ם זו ישיבה רגילה אז אני מסיר את זה מסדר היום.רגע, אז א ע:”ח. צורי, רה

 15 נכון. י. מרקוביץ:

 16 כן. ד מלכה:”עו

 17 אז מה הבעיה? נו,  ע:”ח. צורי, רה

 18 אתה לא מצביע נגד ההצעה, אתה רק מסיר אותה מסדר היום. י. מרקוביץ:

 19 כן, נו, זה מה שאמרתי. ע:”ח. צורי, רה

 20 הוא אמר ההיפך, אבל לא חשוב.  י. מרקוביץ:

 21מי חבר'ה, מי בעד להסיר מסדר היום את ההצעה הזו, שירים את ידו.  ע:”צורי, רה ח.

 22 אוקי. תמשיך.  נגד? מי נמנע? מי כלום?

 23 כלום.זה הכול,  י. מרקוביץ:

 24 הנושא הבא. ע:”ח. צורי, רה

 25 

 26 ג. אגרת האשפה

 27 ג' זה אגרת אשפה ואני מבקש להוריד מסדר היום.  י. מרקוביץ:
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 1 מי מעלה את זה? אוקי. ע:”ח. צורי, רה

 2לראשונה נבדקה אגרת אשפה מחוץ לתשלום הארנונה  2017אני. בשנת  צ. אבישר:

 3שקלים לכל בית אב באיזה מנשר שהופץ לכל בתי האב. מי שלא  75בסך 

 4 זוכר אז ככה הוא נראה, זה היה מנשר שהופץ לכל בתי האב במוצקין.

 5ור התושבים הופחתה. בפועל מה שקרה זה שציבנכתב כי אגרת האשפה  

 6הוטעה כי העירייה לא ביצעה שום הפחתה, מכיוון שהיה מדובר 

 7בהפחתה של אגרה כתוצאה מהסכם של פשרה בתובענה ייצוגית 

 8שהוגשה כנגד העירייה על גביית יתר במשך שנים רבות של אותו רכיב 

 9 אשפה בסל הארנונה. 

 10ל בתי ולכן מדובר היה בפיצוי שהעירייה נדרשה לו לנישומים, למעשה כ 

 11 האב של מוצקין, מכוח אותו הסכם פשרה ולא בהבטחה יזומה. 

 12דבר נוסף שנכתב שאגרת האשפה היא בכלל הנחיה של משרד הפנים  

 13שכאילו נחתה ביום אחד על תושבי קרית מוצקין. רק ושל שר הפנים 

 14בתוך השובר, בשובר התשלום בתוך האותיות הקטנות נרשם שמדובר 

 15בל לא הסבירו מה הוא טיבו ומה הוא בתוצאה של הליך משפטי, א

 16 אופיו של ההליך המשפטי. 

 17אנחנו  2017ולכן על מנת לתקן את ההטעיה המכוונת שהייתה בשנת  

 18מציעים שבמועד הגביה הבא העירייה תפיץ יחד עם התלוש מנשר 

 19שמפרט את עיקרי הסדר הפשרה כדי שיובהר שהסכום שאמור לתשלום 

 20 חתה יזומה של העירייה.הוא למעשה פיצוי מוסכם ולא הפ

 21כמו כן שסכום האגרה צפוי לעלות, אף שהוא לא עומד בזיקה ישירה   

 22לעלות הישירה של העירייה. זאת אומרת עפ"י ההסכם העירייה יכולה 

 23 להעלות את אגרת האשפה גם אם העלויות שלה לא עלו בהלימה. 

 24דבר נוסף שאנחנו מבקשים לאשר זה שבחלוף התקופה שבהסכם  

 25העירייה תצמיד את האגרה לעלות  2021, זאת אומרת בשנת הפשרה

 26 המוערכת בפועל לכל נישום. זה לגבי זה.

 27דבר נוסף, הייתי מאוד שמח אם ראש העירייה יתייחס לשאלה מדוע  
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 1סיפרה לתושבים שהיא זו שיזמה את ההפחתה  2017העירייה בשנת 

 2 לאגרת האשפה ולא את האמת. 

 3 יוסי, בבקשה. ע:”ח. צורי, רה

 4אז קודם כל מדובר באיזשהו ענין היסטורי, ארוך זמן. לא אפרט אותו  י. מרקוביץ:

 5שכאשר מדובר כאן. אני מקווה שכולם למדו אותו. אני רוצה להבהיר 

 6באגרת האשפה זה לא אגרה כמו שאתה מספר לכולם כאילו אשפה 

 7 בארנונה. אז לא. 

 8ים ולא אם היינו צריכים לפנות אשפה עם האגרה הזאת, שבוע ימ 

 9אז כדאי שאם מדובר על הטעיה לא  מפנים יותר אשפה בקרית מוצקין.

 10 תהיה אתה ראש ראשון למטעים כמו שאתה עושה כל הזמן. 

 11האגרה הזאת היא אגרת ביטוח, אגרת ביטוח שנגבית לכל השנה עבור  

 12ותיקון פחי אשפה. כל תושב בעיר יודע שכשמתקשרים למוקד החלפה 

 13קד העירוני ולמנהל של המוקד העירוני ועל העירוני, כל הכבוד למו

 14 העובדים שעובדים שמה, ברגע שמתקשרים, 

 15 לא כולם חושבים כמוך. י. ענבר:

 16או להבא, זה לא משנה מה אתה עושה גם לא נורא, הם גם לא יחשבו  י. מרקוביץ:

 17ובגדול כל מי לא עושה, אבל אני פה כדי לשמור עליך, לא כמו אלה, 

 18 שמתקשר, 

 19 יחד()מדברים ב

 20תקשיב, יכול להיות שאני שמעתי אותך, אתה רוצה שגם אני אענה לך?  י. מרקוביץ:

 21לא נשמה טובה, אבל אני לא שקרן, אני לא מולך שולל, אני לא גונב 

 22 ,דעת כמו העניין

 23 )מדברים ביחד(

 24 זה סיפור, בגדול אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום.  י. מרקוביץ:

 25 אבל לא נימקת. צ. אבישר:

 26 אני לא חייב לך. י. מרקוביץ:

 27 לא, לציבור.  צ. אבישר:
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 1 לא חייב לך.  י. מרקוביץ:

 2 יוסי סיימת? ע:”ח. צורי, רה

 3 כן. י. מרקוביץ:

 4 טוב. מי בעד להסיר את ההצעה הזאת מסדר היום שירים את ידו. ע:”ח. צורי, רה

 5 אנחנו מבקשים להצביע שמית.  א. צורף:

 6 את זה מסדר היום, ירים את ידו. מי נגד?מי בעד להוריד  ע:”ח. צורי, רה

 7 אנחנו רוצים להצביע שמית.  א. צורף:

 8 אתה יכול לרצות.  ע:”ח. צורי, רה

 9 אנחנו רוצים להצביע שמית. צ. אבישר:

 10 אתה יכול לרצות. הלאה, הנושא הבא. ע:”ח. צורי, רה

 11 

 12 ד. קירוי וחיפוי אקוסטי לאורך תוואי מסילת הרכבת

 13 רוי וחיפוי אקוסטי לאורך תוואי,קיסעיף ד',  ע. זוהר:

 14 אני מבקש להוריד את זה גם מסדר היום.  א. רוטמן:

 15 טוב. קירוי וחיפוי אקוסטי לאורך תוואי מסילת הרכבת.  צ. אבישר:

 16 גבר.  י. מרקוביץ:

 17 למה לא עוצרים את קריאות הביניים, צ. אבישר:

 18 תעצור את קריאות הביניים של החבר'ה שלך.  י. מרקוביץ:

 19 יוסי, יוסי, די כבר, נו בחייך. ע:”ורי, רהח. צ

 20 אנחנו חברי מועצה ואני מדבר לקהל. צ. אבישר:

 21 יש לך זכות דבר אחד בלבד. דבר אחד בלבד. י. מרקוביץ:

 22 העיר מוצקין מאז שנוסדה,  צ. אבישר:

 23 שתוק יא תולעת, אל תכנה אותי בשמות.  י. מרקוביץ:

 24 )מדברים ביחד(

 25מאז שהיא נוסדה היא התפתחה לאורך תוואי מסילת  אז העיר מוצקין צ. אבישר:

 26לאור הרכבת. וההשפעות של נפגעי הרכבת על תושבי מוצקין נתעצמו 

 27וגדלה ובניינים חדשים קמו שתי מגמות. האחת: העיר באמת הצטופפה 
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 1 סמוך מאוד למסילה. 

 2התופעה השנייה שהתרחשה זה שהיקף התעבורה גדל משמעותית, גם  

 3וגם גם מספר הקרונות גדל ונפתחו יעדים גם מצפון המסילות הוכפלו, 

 4שורת הביניים היא שזיהום הרעש וגם זיהום האוויר ממזרח לעיר. 

 5הפכו הרבה יותר קשים לתושבי מוצקין ואלפים מתושבי מוצקין 

 6 שגרים בסמיכות למסילת הרכבת סובלים יום יום ממפגעי הרכבת. 

 7סמוכים ה במקטעים  רים את תוואי המסילהפעכשיו כאשר אנחנו סו 

 8גם  לבנייני מגורים אנחנו רואים שיש שונות במעמד זכויות התושבים

 9בהיקף האחריות של הרכבת וגם של משרדי הממשלה, אם זה משרד 

 10 ואם זה איכות הסביבה לדוגמא. התחבורה 

 11הרכבת פיצתה את התושבים בעבר, ישנם אזורים ותיקים שלגביהם  

 12גמא לאחר הכפלת המסילה מבלי אבל יש אזורים חדשים שקמו לדו

 13שבוצע סקר אקוסטי, והם לכאורה לא זכאים לפיצוי למרות שהיקף 

 14 חוצה את התקן החוקי. הרעש שהם חשופים לו 

 15אז יש לנו הרבה שחקנים מבחינת הרגולציה, משרדי ממשלה, רכבת  

 16ישראל. יש שונות בסטטוס החוקי של כל אזור ואזור, ואם כל אחד 

 17הולך לאיבוד ה למצות את הזכויות שלו הוא היה מהתושבים היה רוצ

 18 מהר מאוד בסבך הבירוקרטיה. 

 19ולכן אין שום צידוק שתושבי מוצקין שסובלים היום מראש הרכבות  

 20יש שלטון יתמודדו לבד עם הבעיות הרבות האלה. לתושבים האלה 

 21מקומי אחד וזאת עיריית קרית מוצקין שיש לה קשרים יום יומיים 

 22משרדי הממשלה, עם רכבת ישראל ומצופה מהרשות הדוקים עם כל 

 23המקומית שתישא באחריות, הן בייצוג התושבים שלה אל מול הרשויות 

 24 והן מבחינת הקמת קירוי וחיפוי אקוסטי. הללו 

 25אנחנו, אני לא יודע אם שמתם לב, גם ההצעה הזאת כמו הקודמות הן  

 26ור כל של המובן מאליו. אלה הצעות שצריכות לזכות לאישהצעות 

 27 מועצת העיר. 
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 1ולכן הצעת ההחלטה היום אומרת שעל העירייה לקחת את האחריות  

 2לפתרון הבעיה, האחריות בתקצוב של תכנון והקמה בפועל של חיפוי 

 3וקירוי אקוסטי בכל מקטעי מסילת הרכבת במוצקין שסמוכים לבנייני 

 4 מגורים ולמוסדות לימוד. 

 5יות ללא כל התניה הצעת ההחלטה אומרת שהעירייה תישא בעלו 

 6לשיתוף פעולה של רשויות אחרות, או של הרכבת או משרד התחבורה, 

 7ולאחר מכן תפעל להשיג שיתוף פעולה כזה. אבל את העוול צריך לסיים 

 8היום. אני מבין שהנושא הזה כל כך מעסיק את ראש העיר שהוא מסוגל 

 9 לקבל טלפונים וסגנו יכול לקום,

 10 תודה. הזמן נגמר.  ע. זוהר:

 11 תודה רבה לכם. צ. אבישר:

 12שנכון שההצעה לכבוד אני ביקשתי להוריד את זה מסדר היום מכיוון  א. רוטמן:

 13לי שהוא לקח את הקטע והעתיק למעשה את כל הנושא העיקרי בעצם 

 14מתוך דבריי, אבל דרכי הפעולה שהוא נוקט שם הם כל כך לא נכונים 

 15ת חוץ משהיא דרך שהדרך הזא ולא ענייניים שפשוט אין לי אלא להגיד

 16פופוליסטית וכמו שאמרתי שזה גניבת דעת של אחרים, כמוני שהלכו, 

 17 אבל היית לפחות לומד את כל מה שאני אומר, 

 18 אל תרים את הקול. מה אתה מרים את הקול? צ. אבישר:

 19 אני לא מתווכח.  א. רוטמן:

 20הוא הפריע לכם? למה אתם מפריעים לו? למה אתם מתלהמים  י. מרקוביץ:

 21שיבה? למה אתם מפריעים? אל תפריעו. הוא לא הפריע לכם, תנו לו בי

 22 לדבר. אל תתלהמו.

 23א' ליד הרכבת, אתה נמצא שם כמה שנים אתה  45אתה גר בחשמונאים  א. רוטמן:

 24 גר שם. קנית כמה דירות שמה. 

 25 כמה? כמה? צ. אבישר:

 26 )מדברים ביחד(

 27 קנית דירות.  א. רוטמן:
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 1 )מדברים ביחד(

 2ית כשידעת שיש את הבעיות שאתה עכשיו מדבר עליהם, בזמן שאני קנ א. רוטמן:

 3 העליתי את הדברים האלה ואני ידעתי דרך לעשות את זה. 

 4 )מדברים ביחד(

 5במקום שאתה מבין שיש בעיה? אז אולי אין בעיה, אולי יש בעיה. אז  א. רוטמן:

 6 מה, אתה סתם מטומטם?

 7 מה עם ז'בוטינסקי? צ. אבישר:

 8למה  אתה צועק? למה אתה צועק? אין לך זכות דיבור עכשיו.  למה י. מרקוביץ:

 9 אתה צועק? מתלהם. 

 10 )מדברים ביחד(

 11 חברים, מי בעד להסיר,  ע:”ח. צורי, רה

 12 הוא יכול להציע הצעה חלופית? י. ענבר:

 13יריב, הצעה חלופית הוא לא יכול להעלות היום. הוא יעלה בישיבה מן  ע:”ח. צורי, רה

 14 המניין.

 15 חד()מדברים בי

 16אני לא יכול שלושה חודשים עכשיו להעלות את הנושא שהעליתם אותו  א. רוטמן:

 17 בצורה הכי מטופשת שיכולה להיות. 

 18 מי נגד? טוב. מי בעד להסיר מסדר היום?  ע. זוהר:

 19 אנחנו רוצים להצביע שמית אבל. א. צורף:

 20 אז תצביעו שמית. מי נגד? ע. זוהר:

 21 בהרמת יד. א. צורף:

 22צביע שמית. מי נגד? אני קראתי את הפקודה וגם הפקודה לא אז ת ע. זוהר:

 23ברורה מה זה שמית. אנחנו כרגע מצביעים. אם יש לכם אחר כך 

 24 הסתייגויות תעלו אותם. מי נגד?

 25 מה זה שמית? א. צורף:

 26 אין נגד. לא מצביעים.  י. מרקוביץ:

 27 אז כשתגיד לי מה הפקודה אומרת שמית אני אסביר לך.  ע. זוהר:
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 1 היועץ המשפטי. רף:א. צו

 2היועץ המשפטי טוען שלא ניתן להבין מה זה אומר שמית בפקודת  ע. זוהר:

 3 העיריות. 

 4 )מדברים ביחד(

 5 אתה מכיר, אתה היית בכנסת מספיק זמן. א. צורף:

 6 אבל אנחנו לא בכנסת, איתי. ע. זוהר:

 7אף אחד לא מסתתר פה מאחורי הדבר הזה. הרמנו את היד, כולם  י. מרקוביץ:

 8 אים את כולם. רו

 9 )מדברים ביחד(

 10חברים, יש אי בהירות לגבי הפקודה. אנחנו נבדוק אותה. כרגע אתם  ע. זוהר:

 11 רוצים להצביע, כן או לא? מי נגד? 

 12 )מדברים ביחד(

 13 חברים, מי נגד? אנחנו עוברים לסעיף הבא. ע. זוהר:

 14 אין, אין נגד. לא צריך. הלאה.  י. מרקוביץ:

 15 

 16 הספר התיכוןה. מיגון אקוסטי לבית 

 17מיגון אקוסטי לבית ספר תיכון. אני מבקש להסיר מסדר היום.  סעיף ה' ע. זוהר:

 18 א להסביר.נ

 19אני אסביר. בשנתיים האחרונות אנחנו מקבלים לא מעט פניות  א. צורף:

 20, ומה שמעניין אגב שזה בשנים נפרדות, מתלמידים באורט מוצקין

 21ת האלה ונכנסו לשם כלומר אנשים שלמדו בכיתה הזאת, עברו מהכיתו

 22 ומעלים את אותה טענה בדיוק. אנשים אחרים, תלמידים אחרים 

 23אני למדתי בעצמי שם לפני קצת יותר מעשר שנים בכיתות האלה, אני  

 24מדבר על הכיתות באורט מוצקין שפונות לשד' בן גוריון. בשד' בן גוריון, 

 25תושבי הקריה מכירים את זה טוב מאוד, זה ציר ראשי של קרית 

 26מוצקין, עוברים שם לא מעט רכבים במהלך היום, במהלך יום 

 27אוטובוסים שעושים לא מעט ראש לימודים, לרבות אמבולנסים, 
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 1ומתחת לבית הספר התיכון, מתחת לחלונות יש גם תחנת אוטובוס, יש 

 2אוטובוסים שמרעישים, יש שם רמזורים, מה שאומר שגם כן יש  20בה 

 3 נות שמהווים רעש.שם עצירה של כלי רכב מתחת לחלו

 4 6זה לא בסדר. יושבים כאן אם אני לא טועה עכשיו אפילו למראית עין  

 5פונקציונרים בעירייה, יש פה ראש עיר ועוד שני סגנים ושלושה משנים 

 6אבל יש פה אנשים שיושבים בעירייה שאני לא יודע מה זה אומר, 

 7 במבנה  יפה שאני חייבואמורים להכיר את המקום, והם יושבים 

 8אנחנו להחמיא לכם עליו שאני מניח שלא שומעים בו שום דבר, 

 9 עכשיו ליד בן גוריון ואנחנו לא שומעים שום רעש. נמצאים 

 10ותלמידי תיכון יושבים מטר מכם ומתקשים ללמוד. אני מדבר על  

 11תלמידים רגילים, עדיין לא דיברתי על אלה שמאובחנים כבעלי הפרעות 

 12היעוד של התיכון, אני מניח שתיכף עומר  קשב וריכוז. לא יודע כרגע מה

 13יפרט ומתי מתכוונים לשפץ אותו. אבל אני חושב שמדובר בסוגיה 

 14שהיא באמת מינורית, שהיא פיצ'יפקס מה שנקרא בשביל עירייה 

 15, בשביל אנשים כמוכם שהם אנשי עשייה, אתם אוהבים לומר על כזאת

 16בשבילכם אתם אנשי עשייה. מה זה עצמכם ואני פה הולך אתכם, 

 17לקחת פס של כיתות, פס קטן, אני לא מדבר עכשיו על כל בית הספר 

 18מה שפונה לגושן, מה שפונה לכיוון מזרח, אני מדבר על פס קטן התיכון, 

 19ואת החלונות העלובים האלה, שאני לא יודע ממה הם עשויים אפילו 

 20, באמת כאילו זה לעג לרש, אני שלא ממגנים שום דבר ולא יכולים

 21עם מזגן. גם ם בתיכון, כל תקופת קיץ בהכרח לשבת ישבתי ש

 22כשסוגרים את החלונות שומעים, כשפותחים את החלונות זה בכלל 

 23 מסיבה. 

 24מה זה בשבילכם, בשביל עיריית קרית מוצקין לקחת את הפס הזה  

 25עם זכוכית כפולה בשביל שתלמידי התיכון יוכלו ולהפוך אותו לחלונות 

 26זמן, חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש ליהנות, לא משנה עכשיו כמה 

 27 מחוויית למידה נורמלית. 
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 1אני יכול להגיד לך שני דברים. אני מתחבר למה שאמרת לגבי אנשי  ע. זוהר:

 2ההבדל בין אנשי עשייה לבין אנשים שלא עושים זה שאנשי עשייה. 

 3 עשייה עושים כאשר ולא מדברים כשלא צריך. 

 4 לא צריך? א. צורף:

 5 יר.אני אסב ע. זוהר:

 6 לא, אני מבין ממך שלא צריך. א. צורף:

 7אני אסביר. לגבי הבית ספר יש שתי סוגיות. אחד מה לעשות שגם לי יש  ע. זוהר:

 8כמה אנשים, תלמידים שיושבים ולומדים שם, כולל בתי. ושאלתי. 

 9אתה יודע, אני לוקח ברצינות את ההצעות שלכם, ושאלתי אם יש רעש. 

 10ומעים זה אם יש מדי פעם אמבולנס, אמרו לי שהרעש היחידי שהם ש

 11זה הדבר היחידי שמפריע. אז שאלתי עכשיו, לא לפני עשר שנים, לא 

 12 לפני שמונה. 

 13אז אני אומר שאלתי לפני יומיים בעקבות זה כמה תלמידים, לא אחד.  

 14אז אולי חלק אומרים כן, חלק לא. אחד. שתיים, מכיוון שהנושא לא 

 15ותו, זאת אומרת האם באמת יש ברור אז צריך קודם כל להבהיר א

 16לפחות ממה בעיה. כדי לעשות משהו צריך לבדוק אם יש באמת בעיה. 

 17אבל אני נותן למען הספק שאולי יש חצי,  שאני הבנתי כרגע אין בעיה.

 18 יגידו כן. צריך לבדוק את זה. לבדוק ולא רק לרשום. 50

 19ה הישנה הדבר השני, בית ספר התיכון הולך לשינוי, כל קרית החינוך פ 

 20 הולכת לשינוי מהותי, וגם זה עניין של עשייה דרך אגב.

 21 מתי? א. צורף:

 22 גם זה עניין של עשייה דרך אגב. ע. זוהר:

 23 מתי? א. צורף:

 24, איתי, תהיה סבלני. כאשר ייבנו שתי חטיבות ביניים אני אתן תשובה ע. זוהר:

 25ן חדשות, שתי חטיבות הביניים הישנות יעברו לחדשות. ייבנו, התיכו

 26א' עד ת', זאת -הולך לחטיבות ביניים, התיכון הולך להשתנות לגמרי, מ

 27אומרת נגד רעידות אדמה, מיגונים, מה שאתה רק רוצה ולא רוצה. הם 
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 1חטיבות ביניים  4יחזרו, התיכון יהיה פה, כל זה יהיה רק תיכון ויהיו 

 2בקרית החינוך החדשה. עכשיו תשאל מתי. יכול לקחת כמה שנים, אני 

 3 גיד שלא. אבל, לא א

 4 תיכף מתחילים פה פרויקטים של תמ"א. א. צורף:

 5 שנייה, אני אתן לך תשובה. ע. זוהר:

 6 )מדברים ביחד(

 7שורה תחתונה היא שעוד פעם נכון לרגע זה אנחנו לא מכירים בעיה.  ע. זוהר:

 8 זהו. 

 9 תבדקו, תעשו בדיקה. א. צורף:

 10 נטפל בה. מי בעד, מינ גד?כשאנחנו נכיר בעיה, אם נכיר בעיה אנחנו  ע. זוהר:

 11 )מדברים ביחד(

 12 להסיר מסדר היום, מי בעד?  ע:”ח. צורי, רה

 13 מי נגד?  ע. זוהר:

 14 אנחנו רוצים הצבעה שמית.  א. צורף:

 15נו, אז תעשו שמית. אמרתי לך אתה יכול לעשות שמית. אתה תגיד את  ע. זוהר:

 16 השם תרים יד. תעשו שמית, אנחנו לא נגד. אבל תתקדם. 

 17 שנעשה את זה? שאני אנהל את הישיבה? רף:א. צו

 18אתה עושה, תנהל את עצמך אם אתה רוצה, אבל אני צריך לדעת מי  ע. זוהר:

 19 נגד. 

 20 נגד מה? א. צורף:

 21 מי נגד, הצבעה להוריד מסדר היום.  ע. זוהר:

 22 נו.אנחנו מתנגדים כול א. צורף:

 23 בסדר. ע:”ח. צורי, רה

 24 

 25 ניסה חינם לפארק לתושבי כ –העירוני  ו. שינוי מדיניות תמחור הכניסה לפארק

 26 מוצקין ויצירת קטגוריות מחיר חדשות

 27שינוי מדיניות תמחור הכניסה לפארק העירוני, כניסה חינם  סעיף ו' ע. זוהר:
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 1לפארק לתושבי מוצקין ויצירת קטגוריות מחיר חדשות. אני מבקש 

 2 להסיר מסדר היום. אשמח לשמוע את ההסבר שלכם.

 3חי פארק וגם הפארק נבנו מכספיהם של משלמי הארנונה ואך טוב. ה צ. אבישר:

 4טבעי שכניסה לגן העירוני הגדול תהיה חופשית לתושבי מוצקין. אני 

 5כרגע מפריד בין הפארק לחי פארק. לא יכול להיות שכניסה לפארק 

 6 תעלה כסף. 

 7אנחנו בעד לבצע את ההפרדה, קודם כל תושבי מוצקין יוכלו להיכנס  

 8גבי היתר אפשר לקבוע תמחור. אבל הכניסה לפארק חינם לפארק. ל

 9 צריכה להיות חינם. 

 10לגבי החי פארק הבעיה האקוטית ביותר היא התמחור המוזל שנדרש  

 11לאזרחים ותיקים שרוצים לבוא עם הנכדים שלהם, בין שהאזרח 

 12הותיק הוא לא תושב מוצקין אבל הנכד הוא תושב מוצקין ובין 

 13ין והנכד לא ממוצקין. הכניסה לשמה שהאזרח הותיק הוא תושב מוצק

 14 מוגבלת. צריכה להיות 

 15לא יכול להיות שפעמיים יגבו כספים מתושבי העיר, פעם אחת כאשר  

 16באים להשקיע בתשתיות, ראו לדוגמא את מתקן הג'ירפות ומצד שני 

 17 כשגובים דמי כניסה.

 18לכן הצעת ההחלטה שלנו היא שמוצע לקבוע כי תושבי מוצקין והם  

 19רשו להיכנס בהצגת תעודת זהות או כל אמצעי זיהוי אחר בלבד יו

 20שהרשות תקצה לכך, כמובן בלא תשלום למתחם הפארק. ושיהיו 

 21הסדרים מתאימים שיופעלו כדי למנוע את כניסתם ללא כרטיס 

 22 למתחם גן החיות. 

 23סעיף שני, ושוב פעם זה מה שתושבי מוצקין רוצים, קביעת קטגוריית  

 24א ונכדה או נכדתה שאחד מהם הוא לא תושב מחיר נפרדת לסב או סבת

 25 לגן החיות. קרית מוצקין והכוונה היא כמובן 

 26וקצת לגבי הנושא הזה של פתיחת הפארק. אנחנו לא  קצת לגבי הפארק ע. זוהר:

 27הראשונים או לפחות אתה לא הראשון שחשב על הנושא הזה או אתם 
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 1על ידנו  לא הראשונים שחשבתם על הנושא הזה, הנושא הזה נבדק גם

 2וגם ע"י פארקים אחרים, יש בעיה לפתוח את הפארק רק לתושבי 

 3מוצקין כאשר כל המתחם, זאת אומרת צריך לפתוח לכולם. אתה לא 

 4 יכול לפתוח רק לתושבי מוצקין.

 5 זה לא נכון. א. צורף:

 6 אתה יכול להגיד לא נכון ומה לעשות שיש, ע. זוהר:

 7 תקרא פסיקה. א. צורף:

 8נייה, איתי, בוא נסכם שני דברים, בסדר? אתה כשאתה תגיד שנייה, ש ע. זוהר:

 9וכשאני אגיד משהו אתה לא תגיד שזה משהו אני לא אגיד שזה לא נכון, 

 10לא נכון. מכיוון שלי יש חוות דעת משפטית מאחד מהגדולים פה כי 

 11מה לעשות שנכון שהחוכמה ניתנה לאופוזיציה, לעשות את זה, רציתי 

 12שוב גם לפני כן. אז אני בדקתי את זה כי אבל יש כמה שיודעים לח

 13 רציתי.  

 14 אז גם אני בדקתי את זה. א. צורף:

 15אז אני מוכן, אני אומר לך עוד פעם שמי שאמר לך לא מבין בזה. למה?  ע. זוהר:

 16כי יש כבר תקדימים בארץ שנבדקו ונעשו ואמרו להם רבותי, אם אתם 

 17 .פותחים זה לכולם. אחד. זה לגבי הנושא של הפתיחה

 18 אשמח שתפנה אותי. א. צורף:

 19שנייה, אני אשמח, אני גם אתן לך את החוות דעת. שתיים. זה לגבי  ע. זוהר:

 20כן הפתיחה, ולכן אנחנו לא, זה העניין. עכשיו מה באנו ואמרנו? שזה 

 21מתיר לנו החוק. אמרנו בואו נעשה כרטיס שנתי לתושבי מוצקין, שזה 

 22ם זה סבתא, אם זה הורה לכל המשפחה, זה לא חשוב אם זה סבא, א

 23 שקל לשנה.  350-או ילד ב

 24ימים,  350ימים אלא הוא מנצל רק  365שזה אומר שאם הוא מנצל לא  

 25זה שקל לשנה לכל המשפחה. לא לאחד, לא לשניים, לא לשלוש, גם אם 

 26זה חמישה, שקל ליום. זה העלות של זה. זה כן היה מותר לנו עפ"י חוק 

 27 ולכן עשינו את זה.
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 1ומנסים להיות קשובים, הבחינה הזאת אנחנו כל הזמן קשובים ולכן מ 

 2אבל אנחנו לא ניתן להפוך את הפארק הזה לחגיגה, אם אני פותח חינם 

 3 , שיהרסו את הכסף של משלמי המיסים. זה לכולם

 4זה לא היה כסף משלמי המיסים אני אסביר לך למה, כי לבנות את זה  

 5מהמדינה ומקורות נוספים. או לפחות חלק גדול לא, זה כסף שהתקבל 

 6להרוס את זה זה יהיה כסף של משלמי המיסים ורק של משלמי 

 7אני לא אתן להרוס את זה. כן המיסים. ולכן אני לפחות במשמרת שלי 

 8יש לנו פתרונות אחרים, תאהבו אותם, לא תאהבו אותם, אלה 

 9 הפתרונות היום לתת לתושבי מוצקין. 

 10 עומר, אני מכבד, א. צורף:

 11 נגמר.  ר:ע. זוה

 12 תן שנייה התייחסות קצרה. א. צורף:

 13 מי בעד, מי נגד.  ע. זוהר:

 14 אבל למה אתה רץ? א. צורף:

 15 מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום. אין דיון.  .אבל לא, לא, אין דיון ע:”ח. צורי, רה

 16 )מדברים ביחד(

 17 זה לא עובד ככה. א. צורף:

 18 )מדברים ביחד(

 19 קודם כל זמן שתעלה הצעות, אני אמרתי לך ע:”ח. צורי, רה

 20 הוא אמר את זה ראש העיר. ע. זוהר:

 21 לא, לא, לא.  א. צורף:

 22אתה יכול להגיד לא עד מחר. כל זמן שתעלה הצעות בישיבות שלא מן  ע:”ח. צורי, רה

 23 המניין אנחנו,

 24 )מדברים ביחד(

 25 אנחנו כאופוזיציה מתנהגים באחריות ואתם מתנהגים, צ. אבישר:

 26הגתם באחריות. בהצעה הזאת לא התנהגתם באחריות, לדעתי לא התנ ע. זוהר:

 27 לפחות. 
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 1 אבל תהיה מבסוט, יש לך עכשיו הרבה, ע:”ח. צורי, רה

 2 )מדברים ביחד(

 3מה אתה קודם כל תהיה מבסוט, יש לך הרבה סרטונים עכשיו להעלות.  ע:”ח. צורי, רה

 4 תהיה מבסוט. רוצה?

 5 יש פה דיון. צ. אבישר:

 6דיון שלא מן המניין  דיון. דיון זה בישיבות רגילות של העירייה.אין  ע:”ח. צורי, רה

 7 נוריד לך היום, מחר ומחרתיים. 

 8 זה בכוונה. צ. אבישר:

 9 נכון. ע:”ח. צורי, רה

 10 יפה. צ. אבישר:

 11 נכון. ע:”ח. צורי, רה

 12 היום זה בכוונה.  ע. זוהר:

 13 מניין, נדון בזה.היום זה בכוונה. תביא את זה לישיבות רגילות, מן ה ע:”ח. צורי, רה

 14 אבל לא רק בישיבות, אם איתי היה יושב איתי ומדבר איתי, ע. זוהר:

 15 )מדברים ביחד(

 16 בוא, עזוב רגע ישיבות. בנושא הישיבות ראש העיר אמר את דברו.  ע. זוהר:

 17 אני יכול לבוא, יש לי דלת פתוחה אצלך? א. צורף:

 18 כן. ע. זוהר:

 19 )מדברים ביחד(

 20ביקש לשבת איתי ואמרתי לו לא, או לדבר איתי  עוד אף אחד לא ע. זוהר:

 21 ואמרתי לו לא.

 22מה, לא יכולתם להביא את זה בישיבה הקודמת? לא יכולת להביא את  ע:”ח. צורי, רה

 23 זה עוד שבועיים? אתה רוצה להגיש, 

 24 אנחנו יכולים רק שני נושאים.  א. צורף:

 25ד חוץ משורת הדין אתה יש לך את כל השנה, מה קרה? ואם תבוא ותגי ע:”ח. צורי, רה

 26 אז יהיו לך שלושה.רוצה עוד הצעה, אתה בטוח שלא נאשר לך? 

 27 )מדברים ביחד(
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 1 קדימה, הלאה.מי בעד להסיר את זה מסדר היום? מי נגד?  ע:”ח. צורי, רה

 2 

 3 ז. פינוי גרוטאות מחניות ברחבי העיר

 4 פינוי גרוטאות מחניות ברחבי העיר. סעיף ז' ע. זוהר:

 5 להסיר מסדר היום. מבקש א. רוטמן:

 6 בבקשה, מי מסביר אצלכם? ע. זוהר:

 7ראש העיר אמר לפני שנה בערך בריאיון לרדיו שיש מצוקת חניה  א. צורף:

 8במוצקין והיא רק תגדל. צודק, נכון? שלא אומר דברים מפיך שלא 

 9 נכונים. 

 10 שיש מצוקת חניה? ע:”ח. צורי, רה

 11 שיש מצוקת חניה והיא רק תגבר. א. צורף:

 12 נכון מאוד. ע:”רי, רהח. צו

 13מעולה. אז אנחנו לא חלוקים על כך. עכשיו אנחנו לא באים לבקש פה,  א. צורף:

 14להציע איזה רעיון מהפכני ויוצא דופן לאיך לעשות הסדרי חניה חדשים 

 15לקרית מוצקין, לא מדברים פה על משהו כלכלי, עם היטלים, עם 

 16 .אגרות, עם תווי חניה. שום דבר מסובך ויוצא דופן

 17כל מה שאנחנו מבקשים זה שתיענו לבקשת תושבים שמתלוננים על כך  

 18שברחובות שלהם, שהם רחובות עמוסים וגדושים במכוניות, יפנו משם 

 19גרוטאות שזה רכבים ישנים או רכבים לא בשימוש או רכבים שבשימוש 

 20 לא תעבורתי, לא בשימוש של כלי תחבורה. 

 21באים להוציא מהם  למשל מחסנים שבבוקר מכסים אותם ובערב 

 22דברים. וזה קורה בלא מעט רחובות בעיר. אגב חלק מהרכבים האלה, 

 23מהגרוטאות האלה כוסו בתקופת הבחירות במדבקות תעמולה שלך 

 24ראש העיר ושל מוצקין נטו ועדיין לא פונו לצערי. על אחרים לא, אוקי? 

 25 בוא נדבר על השאר.

 26ן גושקביץ לקק"ל לרב בחניה למשל ליד חדר הכושר של קרית חיים, בי  

 27קוק יש מגרש חניה. יש מספר תושבים שפנו אלינו וסיפרו לנו שהם פנו 
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 1לעיריית קרית מוצקין והם ביקשו לפנות משם רכבים, כדי שהם יוכלו 

 2 הם להשתמש לצרכים תמימים, לחניה פשוטה בערב כשהם באים, 

 3ר על רכבים שאין להם היות ואני יו"ר מותר לי להעיר הערות. אתה מדב ע:”ח. צורי, רה

 4יש להם אגרת רישוי? יש להם טסט או אין  טסט או שיש להם טסט?

 5  זאת אומרת הם עברו מבחן משרד הרישוי?להם טסט? 

 6אז בוא אני אומר, ככל שידוע לי התגובה של העירייה לא הייתה יש  א. צורף:

 7 להם טסט או אין להם טסט,

 8. אני לא יודע מי זה העירייה ואני לא יודע עזוב, אני שואל אותך עכשיו ע:”ח. צורי, רה

 9למי הם פנו. אני שואל אותך שאלה יכול להיות לך, אתה יכול לעבור 

 10ולהעמיד את האוטו שמה במשרד הרישוי ולקבל טסט לשנה מסוימת 

 11 ואף אחד לא יכול להזיז לך אותו.

 12ל לא בדקתי, אבל אני אענה לך.  אז קודם כל התשובה לא הייתה בכל א. צורף:

 13אם יש טסט או אין טסט, התשובה הייתה חלק מהמגרש שייך לעיריית 

 14 חיפה ואנחנו לא יודעים מה שלנו ומה לא שלנו. 

 15זה תשובה של עירייה שלא לוקחת ברצינות את התושבים שלה. תעשו  

 16בדיקה מה שלכם, מה לא שלכם. דברו עם עיריית חיפה, שתי ערים 

 17 ה שייך למי ותפעלו ותעבדו.שכנות שיכולות לדבר ביניהן, תחליטו מ

 18 חוץ מזה, צורי, יש לנו פה יועץ משפטי שיכול, 

 19 )מדברים ביחד(

 20 שיכולים להסמיך אותך לפנות או לקנוס רכבים, א. צורף:

 21 אבל אנחנו מפנים, מפנים. מפנים גרוטאות.  ע. זוהר:

 22ל אל תדבר באופן כללי, באופן ספציפי. כי אם יש לו טסט הוא יכו ע:”ח. צורי, רה

 23 לעמוד שם כל היום. 

 24תמשיך. אנחנו מפנים גרוטאות רכב איתי, תן לי הסבר קצר ואחרי זה  ד מלכה:”עו

 25כאשר הן מוכרזות כגרוטאה. גרוטאה זה אחד שאין לו טסט, לא שולם 

 26 עליו ביטוח והוא נראה ונחזה כגרוטאה. 

 27כדי לפנות גרוטאה כזאת אנחנו צריכים פעם ראשונה לשלוח הודעה  
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 1כב, פעם שנייה להדביק על הרכב שאנחנו הולכים לפנות אותו, לבעל הר

 2יום ורק לאחר מכן לפנות. זה תהליך שלוקח כמעט חודשיים  45לחכות 

 3עד שלושה. אז אם אתה רואה גרוטאה שנשארה חודשיים, שלושה 

 4 ופונתה אז התהליך התבצע. 

 5קום יום באותו מ 60עכשיו רכב שהוא עם רישוי והכול, הוא יכול לחנות  

 6יום לעבור מקום  60בלי לזוז ואני לא יכול לעשות כלום. הוא יכול כל 

 7 ואני בבעיה איתו.אחר 

 8 ואם הוא לא עבר מקום? א. צורף:

 9 אם הוא לא עבר מקום אז אני נותן לו קנס. ד מלכה:”עו

 10 ואז? א. צורף:

 11 על החזקת מקום. ד מלכה:”עו

 12 רק קנס? א. צורף:

 13 ל לפנות אותו.כן. זהו, אני לא יכו ד מלכה:”עו

 14 לא, אנחנו הורגים אותו. מה אתה רוצה שנעשה לו? אם יש לו טסט,  ע:”ח. צורי, רה

 15 אתה יכול לגרור אותו. א. צורף:

 16 אתה לא יכול לגרור אותו. איזה שנה אתה? שנה ראשונה, לא?  ע:”ח. צורי, רה

 17 זה זכות קנין, אתה לא יכול לגעת.  ד מלכה:”עו

 18כאילו שאתה פרופ' למשפטים. אני לא מבין את זה. יש  אתה מדבר ע:”ח. צורי, רה

 19 חוקים, יש לך ספר של חוקים, תקרא אותו.

 20 )מדברים ביחד(

 21 סיימת?  ע:”ח. צורי, רה

 22 איתי, אני חושב שקיבלת תשובה מהיועץ המשפטי. ע. זוהר:

 23 אני שואל עכשיו,לא קיבלתי תשובה.  א. צורף:

 24ל תשובות. סליחה, אתה לא צריך לקבל אתה לא צריך לקב  סיימת? ע:”ח. צורי, רה

 25 תשובות. סיימת לדבר? 

 26 לא סיימתי, אתם הפרעתם לי.  א. צורף:

 27 דבר, בבקשה. ע:”ח. צורי, רה
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 1אני עכשיו יכול ללכת לרח' החשמונאים ולמלא את כל כולו במחסנים  א. צורף:

 2 את,יום  60ניידים? לחנות 

 3 לא רכב. מחסנים זהלא, מחסנים אתה לא יכול.  ד מלכה:”עו

 4 אז יש מחסנים שלא מפנים. א. צורף:

 5 אבל דיברת על רכב. ע. זוהר:

 6 דיברת על רכב. ד מלכה:”עו

 7 זה רכב שמאוחסנים בו דברים, א. צורף:

 8 לא, רכב. דנים על רכב. ד מלכה:”עו

 9 רכב מסחרי שמשמש כמחסן.  י. ענבר:

 10 אוי נו באמת.  ע. זוהר:

 11אם יש לו טסט אז אתה לא יכול לעשות  רכב מסחרי שמשמש כמחסן, ע:”ח. צורי, רה

 12מה אכפת לי מה הוא שם לו כלום. אתה לא קולט מה שמדברים איתך? 

 13 בתוך הארגז שלו?

 14אני מציע שתעבור על חוקי העזר שלכם, חלקם אתה חתום עליהם  א. צורף:

 15 בעצמך, ותלמדו אותם.

 16 זה לא בחוק העזר. ד מלכה:”עו

 17 ת זה מסדר היום? טוב. מי בעד להסיר א ע:”ח. צורי, רה

 18 מכיוון שהחוק כבר הוסבר, רק לא רוצים להבין. אז אין לי שום בעיה, י. מרקוביץ:

 19 אבל למה להתנגד? אם אתם מסכימים. צ. אבישר:

 20 אתה כנראה לא מבין עברית. ע:”ח. צורי, רה

 21 אני מבין מצוין.  צ. אבישר:

 22העלות דברים רציניים? אז אני אמרתי לך בתחילת דבריי, אתה רוצה ל ע:”ח. צורי, רה

 23 תביא אותם לישיבה שמן המניין. 

 24 אתה לא פוגע בנו, אתה פוגע בתושבים. צ. אבישר:

 25אין בעיה. מי בעד להסיר את  אז אתה יהיה לך סרטון, מה אתה רוצה? ע:”ח. צורי, רה

 26 זה מסדר היום שירים את ידו. מי נגד? 

 27 לרגע חשבנו שרוטמן איתנו. נבהלנו. י. ענבר:
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 1 אל תדאג שרוטמן אתכם.   ע:”י, רהח. צור

 2 

 3 . איטום חריצים בגשר רביןח

 4 איטום חריצים בגשר רבין. סעיף ח' ע. זוהר:

 5 אני רוצה להוריד את זה מסדר היום.  א. רוטמן:

 6 חריצים? איזה חריצים? חיים

 7 בבקשה, כי אנחנו לא מבינים על מה מדובר.לא יודע.  ע. זוהר:

 8 גשר רבין, א. צורף:

 9 חד()מדברים בי

 10שני באמצע הגשר בחיבורים שלו נוצרו שני חריצים שמפרידים בין  א. צורף:

 11בעיית רעש  חלקי כביש, והחריצים האלה יוצרים שתי בעיות: אחת היא

 12 שאתם אולי לא סובלים ממנה, אבל יש מאות ואלפי דיירים,

 13 אין מאות אלפים שמה. איך עשית מאות אלפים? מ. צורף:

 14 )מדברים ביחד(

 15 זה חריצים שעשו מיוחד בחיבורים שהגשר לא יתמוטט.  מ. צורף:

 16 )מדברים ביחד(

 17נפשות, וזה  4דירות אם יש  144אני רק אחזור לחשבון, בבניין שיש בו  א. צורף:

 18 בנין אחד. יש שלושה בניינים, 

 19 לא כולם. לא כולם. דובר:

 20ה זה פונה לשם. בכל אופן אחד זה מפגע רעש. אנחנו מדברים פה הרב א. צורף:

 21על מפגעי רעש, אני מבין שאתם לא מבינים מה זה אומר מפגע רעש, 

 22שדיברו על זה הרבה לפני הבחירות ועכשיו פתאום חוץ מאלה 

 23 מתעלמים מזה. 

 24והמפגע השני הוא סכנה לאופנועים, לי לא ידוע על תאונה שהייתה שם  

 25 בחודש, חודשיים האחרונים,  

 26 ד?הנדסת תחבורה אתה גם לומ ע:”ח. צורי, רה

 27 סליחה? א. צורף:
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 1 אתה גם לומד הנדסת תחבורה או רק, ע:”ח. צורי, רה

 2 כן. א. צורף:

 3 יפה.כן? אוקי.  ע:”ח. צורי, רה

 4 סכנה לאופנועים זה שהם יפלו מהרעש. ע. זוהר:

 5 לא, שיפלו מהחור שיש שם. ע:”ח. צורי, רה

 6פתיע כל עכשיו אני פניתי לפני שנה לעיריית קרית מוצקין ובאופן לא מ א. צורף:

 7שזו גם דרך מוזרה שעירייה כך לא קיבלתי שום תשובה לגבי זה. 

 8מתנהלת, תגידו כן, תגידו לא, תגידו משהו. להתעלם זו שיטה חדשה 

 9 של העירייה שחבל לי לראות שהיא אימצה אותה.

 10פניתי גם לעיריית קרית ים כי אחד החריצים נמצא בשטח השיפוט  

 11ה בגשר ששם בעצם נחצה, עובר הגבול שלה, אני מבין שזה קו גריניץ' כז

 12אקסט טריטוריה מה שקורה מעבר, כאילו ושם זה בין שתי העיריות, 

 13אז פניתי לעיריית קרית ים ונאמר לי שלגבי זה אני צריך לפנות לעיריית 

 14קרית מוצקין למרות שזה בשטח השיפוט של עיריית קרית ים כי אני 

 15אז פניתי שוב ושוב לא  תושב קרית מוצקין ואתם תדברו כבר ביניכם.

 16 ענו לי. אז אני אומר אולי נסיים את החרם הזה.

 17לא הבנתי. אז סתם כדי להבין, רק שאלה, באותה הבנה אם תהיה לך  ע. זוהר:

 18 בעיה לים אבל אתה תושב מוצקין ישלחו אותך אלינו?

 19 שוב, סליחה. א. צורף:

 20ה לקרית ים ותפנ אם תהיה לך בעיה עם הים, חוף הים בקרית ים ע. זוהר:

 21 כי אתה תושב מוצקין? אז אל תלך לים יותר.ישלחו אותך אלינו 

 22 חרם גם שם, עומר, לא רק פה. דובר:

 23 רק אצלכם אין חרם, הכול בסדר. ע:”ח. צורי, רה

 24 אנחנו באותו מקום. א. צורף:

 25 כן, כן, צודק. ע:”ח. צורי, רה

 26 לא, אנחנו באותו מקום. ע. זוהר:

 27 .אותו מקום ע:”ח. צורי, רה
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 1שיבדוק את הסוגיה, אבל עכשיו הוא פניתי למבקר עיריית קרית ים  א. צורף:

 2ראש עיר אז אני מניח, אני רוצה לקוות שבעיר שלו הוא מטפל בנושאים 

 3 האלה.

 4 שמה אין חריצים, איתי. מ. צורף:

 5אני מקוה גם אגב. בקיצור שורה תחתונה, בואו נהיה פרקטיים, אין לי  א. צורף:

 6שאני מהנדס תחבורה, לומד הנדסת תחבורה, עדיין פה הצעה למרות 

 7לא סיימתי את התואר, תואר מהנדס, אין לי עדיין פתרון ישים משלי 

 8ולכן ההצעה שלנו היא לא תנו כך או אחרת, אלא תעבירו את זה 

 9למהנדס העיר שיבדוק מה הוא יכול לעשות כדי למנוע את המפגעים 

 10 ו גלגלים.גם את מפגע הרעש וגם את הסכנה לדהאלה, 

 11 חיים תפתיע, תפתיע. נו. מ. צורף:

 12 אני הלכתי ובדקתי,אני ביקשתי להוריד את זה מסדר היום.  א. רוטמן:

 13 )מדברים ביחד(

 14 אני לא רוצה לשלוח אותך לקרית ים עכשיו, אז תן לו לדבר. ע:”ח. צורי, רה

 15 אז תצביע בעד זה. א. צורף:

 16 חשבתי לרגע, א. רוטמן:

 17א עקרונית, לא בגלל שאני נגד משהו. עקרונית אנחנו לא נהיה בעד אני ל ע:”ח. צורי, רה

 18כלום. אנחנו יכולים לבדוק מה שאתה אומר, אבל זה לא אומר שנקבל 

 19 את ההצעה שלכם עכשיו.

 20 חיים, א. צורף:

 21אם אתם רוצים שנתייחס ברצינות, אני חוזר על זה פעם חמישית,  ע:”ח. צורי, רה

 22מן המניין. אתם רוצים לעשות  לישיבהתביאו בבקשה את ההצעות 

 23חוץ מזה אני רוצה לדאוג שיהיו תקבלו בחזרה, זה הכול.  פרובוקציות? 

 24 לו הרבה סרטונים, מה אתה רוצה?

 25 אבל אני חייב להגיד עוד דבר. אני חושב, שנייה, אני באמת אומר, איתי,  ע. זוהר:

 26 )מדברים ביחד(

 27לא רק הנושא של כמו שאמר  איתי, אני רוצה להגיד לך עוד דבר. זה ע. זוהר:
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 1ראש העיר הנושא של הפרופוגנדה, אבל אני חושב אני למשל עובר על 

 2שנה, אני  15, אני חי במוצקין כבר הגשר הזה, אני גדלתי בקרית ים

 3עובר עליו, בחיים לא שמעתי רעש. ועוד פעם זה לא אומר עלי כלום, 

 4 יכול להיות שאני באמת לא שומע רעשים.

 5 ישון ליד זה.לך ל א. צורף:

 6שנייה רגע. עברת, העלית נושא. אני חושב, מה זאת אומרת לא פנו אלי?  ע. זוהר:

 7, נגיד, אני לא לא השיבו לי. אתה אפילו עכשיו כשנבחרת חבר מועצה

 8 יודע למי פנית, מתי פנית, לא נכנס לזה אם זה נכון או לא, 

 9 )מדברים ביחד(

 10ע אם זה נכון או לא נכון. עכשיו שנייה רגע. אני אומר אני לא יוד ע. זוהר:

 11נבחרת, הנכון היה לכתוב מכתב מסודר על הבעיה, לקבל תשובות 

 12ענייניות לא מאתנו, מהגורמים המקצועיים. יש גורמים מקצועיים, 

 13 צריך לכבד אותם בעירייה, לדעתי לפחות, צריך לכבד אותם. 

 14תי אם אחרי זה שעכשיו העלית, אתה העלית עכשיו, אתה אומר העלי 

 15בעבר, שלחתי, אני יודע שלחת, לא שלחת, אני אפילו לא מתווכח על זה. 

 16פה, עכשיו החלטת להעלות, זה דחוף לך? זה חשוב לך? זה בוער לך? אני 

 17 לא מזלזל בזה.

 18נראה לי, נראה לי נכון שדקה לפני אם זה לא פרופוגנדה, אם זה  

 19ם להכל נגד, פרופוגנדה אז אנחנו חוזרים למה אנחנו מצביעים כרגע היו

 20תבקש פגישה עם מהנדס העיר או תשלח לו מכתב, תגיד לו אני רוצה 

 21לשבת איתך, מפריע לי. הוא יגיד לך, אולי יגיד לך תשובה מטומטמת, 

 22  תחזור לפה. יגיד לך תשובה טובה, לא תחזור לפה. 

 23אבל יש גם תהליך כמו שאומר היועץ המשפטי, יש איזה תהליך גם מול  

 24רים כל הזמן כנסת, לא כנסת, בית משפט, לא בית גופים, אתם אומ

 25משפט. יש תהליך גם מול הגופים המקצועיים שאותו באף אחד 

 26 מהנושאים לא ביצעת. 

 27 זה לא נכון אבל. א. צורף:
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 1 זה נכון, מה לעשות.  ע. זוהר:

 2 )מדברים ביחד(

 3 טוב. עומר עשה טעות, אתם צודקים. בבקשה רוטמן.  ע:”ח. צורי, רה

 4 עומר, אתה מבין לאן זה הולך?  א. רוטמן:

 5 סליחה. טעות שלי, אבי.  ע. זוהר:

 6 מה אתה מנהל שיחות איתם? ע:”ח. צורי, רה

 7 )מדברים ביחד(

 8 חיים, יש לי הצעה בשבילך. א. צורף:

 9 כן. ע:”ח. צורי, רה

 10 יש לי הצעה קונסטרוקטיבית. א. צורף:

 11 בבקשה. ע:”ח. צורי, רה

 12יקודם והרי הציבור יודע שזה לא  לי מאוד חשוב שהנושא הזה א. צורף:

 13פרופוגנדה. אבל אני מוכן ללכת איתך את המייל הנוסף ואני מוכן 

 14לעשות בתיאום איתך את הנושאים שמעסיקים אותנו, ואם הם יהיו 

 15במסגרת ישיבות שמן המניין אני מוכן לעשות את זה בתיאום איתך 

 16עקרוני  כי זהואנחנו כסיעת אופוזיציה נעשה את זה בתיאום איתך 

 17לטובת התושב ואני מוכן, הנה אני נותן לך פה את מילתי, אבל תתמכו 

 18אני בנושאים האלה. תתמכו. אני מוכן לעשות איתך בשיתוף פעולה, 

 19 אומר לך את זה בהגינות, אבל תתמכו כי זה לגוף הנושא. 

 20  משהו, בלי קשר עכשיו, אז אני אגיד לך  ע:”ח. צורי, רה

 21 )מדברים ביחד(

 22 כשאתם נותנים,  :א. רוטמן

 23 אל תתערב, אני מדבר עם ראש העיר.  א. צורף:

 24 רגע, דקה. ע:”ח. צורי, רה

 25 אני רק רוצה להבהיר, א. רוטמן:

 26 אל תתערב, אני מדבר עם ראש העיר אבל. א. צורף:

 27 למה צריך להסיר.  א. רוטמן:
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 1לזלים ואנחנו לא מז רק דקה. בוא אני אגיד לך, בלי קשר למה שאמרת ע:”ח. צורי, רה

 2בהערות של אדון צורף שהוא גם לומד הנדסת תנועה ותחבורה, בלי 

 3קשר לזה אני אומר לך שאנחנו נעביר את זה למהנדס העיר לבדיקה 

 4והוא יבדוק עם מי שצריך לבדוק והוא ייתן לי תשובה. אבל את ההצעה 

 5לסדר שלכם היום אנחנו נוריד כי אני הסברתי למה אנחנו נוריד כל 

 6 ום.שלכם הי הצעה

 7 )מדברים ביחד(

 8 אבל קיבלתם תשובה עניינית. ע. זוהר:

 9 לא, לא, אני לא מתכוון לנהל איתך עכשיו דיאלוג.  ע:”ח. צורי, רה

 10 )מדברים ביחד(

 11 רוטמן בבקשה. ע:”ח. צורי, רה

 12 הנושא, אני אפתיע אתכם,  א. רוטמן:

 13 אנחנו פשוט לא סומכים עליך שאתה מסוגל, צ. אבישר:

 14 )מדברים ביחד(

 15 אל תסיר, אנחנו נסיר לבד. למה לך להתאמץ? אנחנו נסיר אותה. ע:”צורי, רהח. 

 16החריצים נועדו לייצור גמישות של הגשר. ואם אתה למדת על נושא  א. רוטמן:

 17והכביש המדובר בעניין תחבורה אז אתה בטח בסוף תגיע לנושא הזה. 

 18ההנדסי שנבדק ע"י גורמים מקצועיים וזה נאמר ע"י מהנדס העיר, 

 19על מנת ליצור חופשיות תנועה חלק של המדרכות הרשות נקטה כנדרש ב

 20להולכי רגל. עכשיו לגבי הנושא של כל התפיסה הזאת על מה שאתם 

 21 מדברים,

 22 מי כתב את זה? א. צורף:

 23 גם אם הרעיון, א. רוטמן:

 24 אתה מקריא. מי כתב את זה? א. צורף:

 25 ות בין שני החלקים. החריצים נועדו ליצור גמישע"י מהנדס העיר ש א. רוטמן:

 26הוא אמר שהוא הולך לבדוק את זה. אתה בדקת את מאיפה אתה יודע?  א. צורף:

 27 זה כבר?
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 1 אז אני יודע, א. רוטמן:

 2 יכול להיות שהוא בדק את זה, אני לא יודע. ע:”ח. צורי, רה

 3 )מדברים ביחד(

 4 עכשיו אם הייתם רוצים להעלות את הנושא של רעשים שאני אומר יש א. רוטמן:

 5שם רעש, הדרך היא אחרת. אבל אתם לא יודעים איפה לשים את 

 6 התשובה הנכונה,

 7 אז שים אתה את התשובה, תעלה הצעה. א. צורף:

 8 אני יודע איפה לשים את זה, בטח לא אתכם. א. רוטמן:

 9 אנחנו נתמוך. א. צורף:

 10 אני יודע לעשות את זה, לא אתכם. א. רוטמן:

 11 אנחנו נתמוך, תעלה הצעה. א. צורף:

 12טוב, יאללה חבר'ה, מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום, שירים את  ע:”ח. צורי, רה

 13 ידו. מי נגד? אתה לבד?

 14 כן. א. צורף:

 15 אוקי. הוא לבד. היתר נמנעים. ע:”ח. צורי, רה

 16 

 17 11יישום פתרונות תחבורה בטיחותיים בחניה הסמוכה לקדיש לוז ט. 

 18 הלאה, סעיף הבא. ע:”ח. צורי, רה

 19 סעיף ט' אני מבקש להוריד מסדר היום. א. רוטמן:

 20 טוב. נו, מי מעלה? ע:”ח. צורי, רה

 21 אני. מ. רחמימוב:

 22 בבקשה. ע:”ח. צורי, רה

 23. זה מרכז מסחרי שמאחוריו יש 11חניה שלצד הבניין ברח' קדיש לוז  מ. רחמימוב:

 24 חניה. יש כביש חד סטרי שמוביל לחניה. 

 25 ת מוכנה להרים קצת את הקול?היות ואנחנו זקנים כבר א ע:”ח. צורי, רה

 26שלחניה מוביל כביש חד מרכז מסחרי על . מדובר 11החניה בקדיש לוז  מ. רחמימוב:

 27סטרי צר. הכביש החד סטרי ברגע שהוא נכנס לחניה עוברים שם הרבה 
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 1ילדים, יש שם גן ילדים ויש שם בית ספר וגם הרבה קשישים כי יש שם 

 2 .דיור מוגן, ונדרסו שם כבר שני ילדים

 3ומה שאני רציתי לבקש זה לדאוג לאמצעים בטיחותיים, אם זה מעבר  

 4חציה, אם זה במפרים, אם זה משהו שיאט ויגרום לנהגים לשים לב 

 5 ראיתי שם תאונה בעצמי וליוויתי ילד באמבולנס.שיש שם הולכי רגל. 

 6 אוקי. סיימת? ע:”ח. צורי, רה

 7 כן. מ. רחמימוב:

 8 בבקשה יוסי. ע:”ח. צורי, רה

 9 טוב, אני אענה לך בשקט כי דיברת בשקט.  מרקוביץ:י. 

 10 תודה. מ. רחמימוב:

 11אני עד עכשיו האמת שלא ידעתי על מה את מדברת יופי, מכבד אותך.  י. מרקוביץ:

 12כי זה לא די ברור בהצעה שלך ואני גר בסביבה לא רחוק. את עובדת 

 13שם ואני גר שם ואני הולך שם לא מעט. אני באמת חושב שלו הייתם 

 14הולכים, ואני מדבר איתך בשיא הרצינות עכשיו, בדרך שהציע ראש 

 15למוקד העירוני, אני חושב שתוך   העיר, מעלים את זה או למהנדס העיר

 16יומיים, לא יותר אפילו, היו עומדים שם שני במפרים לתפארת הילדים 

 17שהולכים שם. מעבר חציה אי אפשר לעשות שם כי זה אזור פנימי 

 18אני חושב שמן הראוי. כרגע אני , אבל שני במפרים וחלקו גם שטח פרטי

 19 אומר לך אני מוריד את זה מסדר היום בגלל מה שאמרנו. יחד עם זה, 

 20 אני, א. צורף:

 21יחד עם זה, לא דיברתי איתך. יחד עם זה אני מבטיח לך באופן אישי  י. מרקוביץ:

 22 לבדוק את הנושא כדי להביא לגמר. 

 23וריד את זה מסדר היום בבקשה? מי נגד? צורף בבקשה, טוב. מי בעד לה ע:”ח. צורי, רה

 24 תרים. 

 25 

 26 ופניים בקרית מוצקיןא-הצעה להקמת מערכת נתיביי. 

 27 הנושא הבא. ע:”ח. צורי, רה
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 1סעיף י' הצעה להקמת מערכת נתיבי אופניים בקרית מוצקין. אני  ע. זוהר:

 2 מבקש להסיר את זה מסדר היום. 

 3ניים, אבל אסור להכניס לפה אופניים, אז אני רציתי להביא לפה אופ י. ענבר:

 4הבאתי רק קסדה. את הדבר הזה אני יכול להגיד לכם לא רואים הרבה 

 5 במוצקין, לא קסדות ולא אופניים. ומי שנוסע באופניים,

 6 רגע, מה, אף אחד לא מצלם את הקסדה שלך? ע:”ח. צורי, רה

 7 בבקשה, מי שרוצה לצלם. יוסי, אתה רוצה לצלם? י. ענבר:

 8 לא, לא מעניין. אתה לא מעניין אותי.  מרקוביץ: י.

 9 מי שרוצה לצלם אני אתן לו אחר כך. י. ענבר:

 10 לא, אתה פשוט לא מעניין. י. מרקוביץ:

 11 סבבה, גם אתה לא, זה הדדי אגב. י. ענבר:

 12 בסדר גמור. י. מרקוביץ:

 13 במוצקין לא רואים הרבה אופניים. מי שנוסע באופניים מסתכן מכיוון י. ענבר:

 14שאין כמעט נתיבי אופניים במוצקין, זה מילה גסה. העירייה פרסמה 

 15 לאחרונה שלט חוצות ואמרה שחובה לנסוע בשבילי אופניים.

 16חובה לנסוע בשבילי אופניים. איפה הם? לא ברור שמה שלט גדול צהוב  

 17לי איפה שבילי האופניים האלה. הם לא קיימים בקריה, יש כמה 

 18אופניים שמחברים משום מקום לשום נקודות איזוטריות לשבילי 

 19בשביל אופניים אני צריך לנסוע או לכיוון מקום, וכשאני רוצה לנסוע 

 20 מערב, לכיוון קרית ים או לכיוון מזרח לכיוון קרית ביאליק.

 21מכיוון שראשי הערים בקריות האלה משקיעים בשבילי אופניים,  

 22אופניים, משקיעים בתושבים שלהם. במוצקין לצערי אין רשת שבילי 

 23ומה שאני אין שבילי אופניים, אין איך לנסוע, אין חיבור בין הדברים. 

 24אומר משרד התחבורה היום קשוב, קשוב לראשי ערים, הוא משקיע, 

 25 מיליון שקל בנתיבי אופניים בערים.  37הוא השקיע בשנים האחרונות 

 26המקומות הראשונים היא  50-כשאני חיפשתי את מוצקין במקומות, ב 

 27 50-של כמות ק"מ יחסית לאוכלוסיה אנחנו לא נמצאים בם, לא ש
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 1ומשהו, אני לא יודע. לא מופיע בשום  100-הראשונים, אולי אנחנו ב

 2 רשימה, בשום דבר. 

 3הם לא מכירים את לקחתי את הרשימה מתוך אתר אדם טבע ודין,  

 4יש לנו שכונות חדשות, יש לנו שכונות מוצקין שמה ואני אומר 

 5 . מתוכננות מראש

 6 חמור מאוד. ע:”ח. צורי, רה

 7הרחובות אני מסכים שבמוצקין הותיקה קשה להכניס שבילי אופניים,  י. ענבר:

 8צפופים, קשה לנסוע, אין מקום. אבל במוצקין החדשה, לכל האזור של 

 9למה נווה גנים, לכל האזור של משכנות, מטר שביל אופניים, למה לא? 

 10, כשיושב מהנדס העיר זה לא מתוכנן? למה כשמתכננים את העיר

 11ומתכנן את העיר הוא לא מניח שבילי אופניים כחלק מהפרוגרמה? לא 

 12 מצליח להבין מדוע הדבר הזה הוא לא חלק בלתי נפרד מתכנון העיר.

 13עוד דבר שראיתי שהעירייה השיקה לפני כמעט שנה מיזם סיני  

 14לאופניים שהיה צריך בעצם לתת פה, להכניס הרבה מאוד אופניים, 

 15תה השקה מאוד יפה שכמה מהיושבים פה בחדר גזרו סרט, עברה היי

 16לא ראיתי את האופניים הסיניות האלה נמצאות בעיר. לא שנה כמעט, 

 17אני באמת לא יודע  יודע לאן הן נעלמו, אולי כנראה כי אין איפה לנסוע.

 18 מה התשובה.

 19שכל  דאוגאני אומר צריך לתכנן שבילי אופניים בעיר וצריך לאבל  

 20חדשה שמוקמת תהיה, כחלק מהתוכנית שלה צריך להיות בה  שכונה

 21שביל אופניים. היום במקרה עבר בכנסת החוק שחייבים לנסוע עם 

 22קסדות, אני אומר זה בדיוק הזמן שמוצקין תצא עם הכרזה גם אנחנו 

 23ע כמה לקרוא לזה, ומכניסים מה , לא יוד2000-לעידן שנות הנכנסים 

 24 ן עוד ועוד שבילי אופניים. שקרית ביאליק מכניסים כל הזמ

 25תראו איזה אוטוסטרדה בנה דוקורסקי מקצה לקצה של העיר, מאורט  

 26בצפון, אוטוסטרדה כולל  22ביאליק בדרום ועד לגשר אפק כביש 

 27קרית ים בנתה בצמוד למטרונית שבילי אופניים, גשרים של אופניים. 



43 
 04-8666313חברת איגמי,                                                                                   עיריית קריית מוצקין

 2019בינואר  9                          לא מן המניין                                                              ישיבת מועצה ש

   

 1 משרד התחבורה מוכן לתקצב את זה, רק צריך לבקש. תודה.

 2אני אחליף את עומר בעניין הזה. יש לנו תוכנית אב ארוכת שנים,  מרקוביץ: י.

 3אתה מציין כאן עובדות ואני שוב ארוכת טווח לנושא שבילי אופניים. 

 4 תתחיל לדייק, תלמד לדייק. כשאתה אומר מטר, אומר 

 5 )מדברים ביחד(

 6 הפרעתי לך? י. מרקוביץ:

 7 לא. י. ענבר:

 8תה אומר מטר שביל אופניים זה מטר לכיוון אחד, אל תפריע לי. כשא י. מרקוביץ:

 9אתה צריך שני מטר, כי כשעושים שביל עושים אותו הלוך וחזור. מה 

 10ואתה צריך להוריד שני מטר ממדרכה אתה פשוט מוריד את   לעשות?

 11 האנשים לכביש. זה דבר אחד.

 12לא בכל מקום זה אפשרי, כולל גם בנוה גנים, כי אם אני אבוא ואני  

 13ת שבילי האופניים האלה זה יהיה או על חשבון רוחב הכביש אאעשה 

 14 או על חשבון החניות או על חשבון המדרכה. 

 15 מה עם משכנות? י. ענבר:

 16 גם משכנות, אותו דבר. י. מרקוביץ:

 17 משכנות יכולת, י. ענבר:

 18 לא, לא, לא, סליחה. אתה לא תקבע לקבלן מה מסגרת הבניה שלו. י. מרקוביץ:

 19אתה פשוט לא בעניינים. אני יכול להעיר לך, יריב, אז רק לידיעתך  ע:”ח. צורי, רה

 20רק לידיעתך. וגם לא עשית במשכנות הכול מתוכנן עם שבילי אופניים. 

 21 שיעורי בית. אם היית עושה שיעורי בית לא היית מדבר כל כך הרבה. 

 22 לא יודע, אני לא ראיתי, י. ענבר:

 23 אתה לא ראית. אוקי.  ע:”ח. צורי, רה

 24 משפט אחרון. רקוביץ:י. מ

 25כי השכונה לא הסתיימה עוד והמדרכות לא הסתיימו והכבישים לא  ע:”ח. צורי, רה

 26 וכשזה יסתיים אתה תראה שיש.הסתיימו 

 27 סיימתי.  י. מרקוביץ:
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 1אוקי. יאללה מי בעד להסיר את זה מסדר היום, שירים את ידו. מי נגד.  ע:”ח. צורי, רה

 2 הצביע נגד.צורף נגד. צורף נגד. אל תשכח ל

 3 )מדברים ביחד(

 4 

 5 בחינה מחודשת של הרכב הוועדות ומינוי ממלאי מקום קבועיםיא. 

 6 י"א בחינה מחודשת, ע. זוהר:

 7 אני מוריד מסדר היום.  א. רוטמן:

 8 רגע.  ע. זוהר:

 9 אפשר להציע לפני שאתה מוריד? א. צורף:

 10 רגע. רגע. ע. זוהר:

 11 אני רוצה להוריד. א. רוטמן:

 12 יד רק את הכותרת. אני אג ע. זוהר:

 13 אמרת י"א אמרתי אני מוריד. א. רוטמן:

 14 אוקי. ע. זוהר:

 15 תודה רבה. א. רוטמן:

 16 בחינה מחודשת של הרכב הוועדות ומינוי ממלאי מקום קבועים. ע. זוהר:

 17 למה אתה מוריד את זה? זה בסדר.  ע:”ח. צורי, רה

 18 אני אסביר. כשיגיע תורי להסביר אני אסביר. א. רוטמן:

 19 אני נותן לך את הכבוד לפתוח. ף:א. צור

 20 לא, תפתח אתה, תעלה את ההצעה.  א. רוטמן:

 21 עשית קצת מישמש פה. ע:”ח. צורי, רה

 22 בדיוק. א. רוטמן:

 23ובין הסעיף הראשון זה שני דברים שונים. בבקשה, כי בין ממלאי מקום  ע:”ח. צורי, רה

 24 תדברו נו.

 25אחד לשני. בסעיף הראשון בסעיף י"א יש שני דברים שלא שייכים  י. מרקוביץ:

 26שמדבר על הרכב הועדות, התשובה היא ההרכב הוא כפי שהוא, לא 

 27 ישתנה. תעשו עם זה מה שאתם מבינים.
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 1שתיים, כאשר אתה מדבר על מחליפים רשימת המחליפים שלכם  

 2 גם אנחנו נביא כשיהיה לנו,מאושרת. 

 3 הבאנו, יש לנו. ע. זוהר:

 4 ם. בזה נגמר העניין. רשימה של אלה שמחליפי י. מרקוביץ:

 5 אחד, אני ראיתי אותך עובד על המפתח הזה,  א. צורף:

 6 איזה? י. מרקוביץ:

 7, עבדת על המפתח ונשלח לנו לפני ישיבת המועצה הראשונה א. צורף:

 8המועצה  להתייחסות ואנחנו ביקשנו וזה תוקן ואז זה הגיע לישיבת

 9קונים יש שם תיאמנם הראשונה, והמפתח שאתם שלחתם לא תואם, 

 10אבל הוא לא תואם לגמרי את מה שאושר, לפחות לפי הפרוטוקול. אני 

 11לא יודע, אני לא באמת זוכר מה היה לפני חודש וחצי מילה במילה, 

 12אבל הפרוטוקול אמור להיות נאמן ותואם למה שנאמר באמת. הוא לא 

 13תואם את המפתח, לפחות בוועדת קליטה. אז אני אשמח שלפחות 

 14 תסתכל,

 15 תה לא קיבלת את האחרון.א ע. זוהר:

 16 ,11-מה השתנה? פתאום ירדנו מ א. צורף:

 17יכול להיות, לא אתה מדבר על ההתאמה שבין זה לבין הרישומים?  י. מרקוביץ:

 18 בדקתי. אם יש טעות, נתקן. מה הבעיה?

 19 מעולה. אז אני מבקש, א. צורף:

 20לי אין לי אתה מדבר על החישוב הכללי. אם אתה מדבר על החישוב הכל י. מרקוביץ:

 21בעיה, אם מגיע לו עוד איזה אחד בוועדה עפ"י החישוב שעשינו בה אז 

 22 אין בעיה.

 23 אז הכול בסדר. אתה רואה איזה אידיליה?  ע. זוהר:

 24 אנחנו מתנגדים.  מ. צורף:

 25 ממלא מקום אמרתם שאי אפשר.דבר שני  .אז זה דבר ראשון א. צורף:

 26 פשר. זה בסדר.לא אמרנו שאי אפשר, אמרנו שא ע:”ח. צורי, רה

 27 לא, נאמר בהתחלה שאי אפשר. אני רק אגיד שאנחנו העברנו, א. צורף:
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 1? עכשיו אומרים לך אפשר, תגיד לי מה אכפת לך מה שאמרנו בהתחלה ע:”ח. צורי, רה

 2 תמשיך הלאה. נו. 

 3גם לא אמרנו שאי אפשר, אמרנו שאי אפשר להעלות את זה באותה  ע. זוהר:

 4 ישיבה. לא משנה.

 5 אמרתם שאין דבר כזה.  א. צורף:

 6לא, אתה רצית אחרי הישיבה להתחיל לדבר על זה ולא נתנו. זה הכול.  ע:”ח. צורי, רה

 7 הלאה, הנושא הבא.

 8 אין.  י. מרקוביץ:

 9 יאללה, הישיבה ננעלה.  זה האחרון?אין יותר?  ע:”ח. צורי, רה

 10 לא סיימתי אבל לדבר. א. צורף:

 11 איתך. סיכמנו. מה לסיים? אבל סיכמנו ע:”ח. צורי, רה

 12 לא סיימנו ולא כלום,  א. צורף:

 13 אבל הסכמנו איתך, אז מה אתה רוצה? ע:”ח. צורי, רה

 14 לא, לא סיימתי לדבר. א. צורף:

 15 הוא רוצה לדבר. ע. זוהר:

 16 טוב, דבר. נו. ע:”ח. צורי, רה

 17כדי שלכם גם תודה. אני אשמח לראות את רשימת ממלאי המקום  א. צורף:

 18 לישיבות.  שנדע מי אמור להגיע

 19 תקבל. ע. זוהר:

 20  תקבלו אותם. יו"ר הועדות יקבלו אותם. י. מרקוביץ:

 21 אני צריך להקריא אותם? ע. זוהר:

 22 לא, תעבירו שנדע. א. צורף:

 23 אנחנו מאשרים את שלכם ואתם מאשרים את שלנו. בסדר. ע. זוהר:

 24אני רק אומר לפני שאתם מעבירים את שלכם אלינו, ראיתי שבחלק  א. צורף:

 25המקומות לפי המפתח הזכאות היא של מוצקין נטו ושהעברתם את מ

 26 זה לבר. אז רק שתדעו,

 27 אחד, מקום אחד רק. ע. זוהר:
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 1 ועוד כמה מקומות.  א. צורף:

 2 טוב, מה זה משנה? נו. ע:”ח. צורי, רה

 3 לא, רק שתדע שאתה לא יכול למנות, א. צורף:

 4 לא, מה פתאום.  ע. זוהר:

 5 אתה לא יכול.  א. צורף:

 6 דברים ביחד()מ

 7 יאללה חבר'ה, הישיבה ננעלה.  ע:”ח. צורי, רה

 8 

 9 סוף הישיבה

 10 


