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 04-8666313חברת איגמי,                                                                                  עיריית קריית מוצקין

 2018 ביולי 4                                ישיבת מועצה מהמנין                                                                     

 
 1  4/7/2018אריך ת                                                                                                           

 2                        עיריית ק. מוצקין ה מן המניןישיבת מועצ

 3 

 4 

 5 ראש העיר  -  מר חיים צורי משתתפים:

 6 חבר מועצה -  מר מנשה צורף    

 7 סגן ראש העיר -  יוסי מרקוביץ    

 8 חבר מועצה -  מאיר דהן    

 9 חבר מועצה -  גב' אתי אשור                     

 10  חבר מועצה -  מר אבי רוטמן    

 11 חבר מועצה -  מר בומה ברח"ד    

 12 חבר מועצה -  מר יהושע כהן

 13 חבר מועצה  -  מר מיכאל ויצמן    

 14 חבר מועצה -  מר עומר זוהר    

 15 שמעון ביטון   ים:חסר

 16 עדי גרוטס    

 17 נחום מזוז    

 18 שמעון ממן    

 19 יוסי פדידה    

 20 חבר מועצה -  מר לירן מזמר משתתפים נוספים:

 21 רכזת ישיבות המועצה -  גב' אורלי גנון    

 22 מנכ"ל העיריה -  מר יריב גסר     

 23 מ"מ גזבר העירייה -  גב' נילי רואש    

 24 מר גילי סגל    

 25 בן משה גב' שני    

       26 

 27 

 28 על סדר היום:

  11/18מס'  פרוטוקול ישיבת מועצה מהמנין

 , כ"א בתמוז תשע"ח2018ביולי  4ביום  ד', 
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 1 קריאת פרק בתנ"ך. .1

 2 .6.6.2018מיום  10/18אישור פרוטוקול מועצה מס'  .2

 3 הובאה הצעה לסדר של מר אבי רוטמן בנושא מפגעי בטיחות ברחבי העיר.  .3

 4 .2018לשנת  1אישור דו"ח רבעוני   .4

 5 .31.12.17אישור דו"ח כספי פלגי מוצקין ליום  .5

 6 .31.12.17ו"ח כספי החברה הכלכלית לקרית מוצקין ליום אישור ד .6

 7 .31.12.17אישור דו"ח כספי החברה למתנ"סים ליום  .7

 8 אישור פתיחת תב"ר הצבת מצלמות במרחב הציבורי ברשות למניעת ונדליזם  .8

 9 מקורות מימון: המשרד לבטחון פנים. ₪.  220,000בסך  

 10 .9.5.18מיום  8/18טוקול מועצה מס' מפרו 11-ו 10, 9, 8ביטול סעיפים מס'  .9

 11 בסך 2018החלפה לתאורת לד  –אישור פתיחת תב"ר התייעלות אנרגטית  .10

 12 מקורות מימון: משרד הפנים. ₪.  480,000 

 13 ₪. 150,000בסך  2018אישור פתיחת תב"ר רכבים תפעוליים למחלקות העירייה  .11

 14 מקורות מימון: משרד הפנים. 

 15 ₪. 480,000בסך  2018ר הקמת גני משחקים והצללות אישור פתיחת תב" .12

 16 מקורות מימון: משרד הפנים. 

 17  2018אישור פתיחת תב"ר שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי ברשות  .13

 18 משרד הפנים.  מקורות מימון:₪.  100,000בסך 

 19 ₪. 251,000בסך  2018אישור פתיחת תב"ר הנגשת מבני ציבור לבעלי מוגבלויות  .14

 20 מימון: משרד הפנים. מקורות 

 21 אישור מינויו של מר בומה ברח"ד ליו"ר ועדת תחבורה. .15

 22 ₪. 250,000אישור פתיחת תב"ר תכנון מעון יום חדש בסך  .16

 23 מקורות מימון: קרנות הרשות.  

 24 16הובא לאישור בקשה למלגת לימודים עבור ליעד שוויקה שטרם מלאו לו  .17

 25 ₪.  3,000יטת חיפה על סך שנים ללימודים אקדמאים באוניברס 

 26 אישור פרוטוקולים:  .18

 27 .6.6.2018מיום  6/18ועדת כספים מס'  

 28 .3.6.2018ועדה למיגור אלימות מיום  
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 1 קבלת החלטה בדבר אספקת והתקנת מתקני משחק – 7/18ועדת מכרזים מכרז  

 2 .6.6.2018בלימה ומתקני כושר מיום  

 3 ר שיפוץ כיתות בביה"ס ויצמן קבלת החלטה בדב – 8/18ועדת מכרזים מס'  

 4 .6.6.2018מיום  

 5 קבלת החלטה בדבר שיפוץ מבני ציבור וחיזוק – 10/18ועדת מכרזים מכרז זוטא  

 6 .6.6.2018עמודים מסוכנים מיום  

 7 תוספת לסדר היום:

 8 ₪. 56,658אישור פתיחת תב"ר פיתוח מערכות מידע )הסבה( בסך  .1

 9 מקורות מימון: משרד הפנים. 

 10 ונה אישר משרד הפנים את בקשתנו המשותפת עם רשויות האזור להקמתלאחר .2

 11 אשכול המפרץ. הבקשה אושרה ע"י מועצת הרשות קרית מוצקין בישיבה מס' 

 12 . בהמשך לכך המועצה ממנה את ראש העיר חיים צורי3.1.18מתאריך  02/18 

 13 כנציג הרשות במועצת אשכול המפרץ. 

 14 ₪. 300,000בסך  אישור פתיחת תב"ר סימון כבישים .3

 15 מקורות מימון: קרנות רשות. 

 16 . 16הורדה מסדר יום סעיף  .4

 17 

 18 פ ר ו ט ו ק ו ל

 19 

 20 יאת פרק בתנ"ך.קר .1

 21 

 22 אישור לתוספת סעיפים לסדר היום

 23 סעיפים לסדר היום:  4אנחנו מוסיפים  י. גסר:

 24 ₪. 56,658. אישור פתיחת תב"ר פיתוח מערכות מידע )הסבה( בסך 1 

 25 : משרד הפנים.מקורות מימון 

 26. זה נוסח שאנחנו צריכים להעביר בהתאם להנחיה של משרד הפנים על 2 

 27יש אשכול מפרץ שמקימים החדש. זה הנוסח שהמועצה הקמת האשכול. 

 28 האשכול. מועצת הרשות ממנה את ראש העיר חיים צורי כנציג 
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 1מקורות מימון: ₪.  300,000. אישור פתיחת תב"ר סימון כבישים בסך 3 

 2 ת רשות.קרנו

 3. זה רצינו לפתוח תב"ר על תכנון מעון 16. הורדה מסדר היום של סעיף 4 

 4יום, אז אנחנו מורידים את הסעיף הזה כי אנחנו מתקצבים את זה מתכנון 

 5 זה הסעיפים שהתווספו. עירוני.

 6 

 7 הובאה הצעה לסדר של מר אבי רוטמן בנושא מפגעי בטיחות ברחבי העיר..3

 8 ר של מר אבי רוטמן בנושא מפגעי בטיחות ברחבי העיר.הובאה הצעה לסד י. גסר:

 9 הצעה לסדר היום. בישיבת המועצה, א. רוטמן:

 10 רגע, רגע, לא הצבעתי. ד:”ב. ברח

 11 מפגעי בטיחות, מה? א. רוטמן:

 12 לא הצבעתי. ד:”ב. ברח

 13 כן, אדון בומה, מה יש לך להגיד?רוטמן, עוד דקה.  ע:”ח. צורי, רה

 14  מת הנושאים לסדר היום של הישיבה הזאת?קראת את כל רשי ד:”ב. ברח

 15 דילגתי. למה? 15על  א. רוטמן:

 16 אחד הנושאים זה, ד:”ב. ברח

 17 התעוררת לקטע הזה,כן, בטח. מעניין שאתה פתאום  א. רוטמן:

 18 אני לא התעוררתי. ד:”ב. ברח

 19 חודשים, 4גם  א. רוטמן:

 20 אני לא התעוררתי.  ד:”ב. ברח

 21 טוב. א. רוטמן:

 22קיד של הסיעה. אני ביקשתי מראש העיר למנות אותי, אני מבקש זה תפ ד:”ב. ברח

 23 להוריד את הנושא שלך מסדר היום. אנחנו נדון,

 24 אבל התחלתי כבר. א. רוטמן:

 25 לא, אני הצבעתי לפני שהתחלת. ד:”ב. ברח

 26ואני מתחייב שהישיבה תתקיים לפני  נדון בהם בישיבת ועדת תחבורה א. רוטמן:

 27 רות.הבחירות. הרבה לפני הבחי

 28 טוב, אז בסדר, אוקי.  א. רוטמן:
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 1 אז זה יעלה, אתה חבר בישיבה? אתה חבר בוועדה? ד:”ב. ברח

 2 כן, כן. כן. בשביל זה הכעס שלי שדברים לא מתבצעים. א. רוטמן:

 3 בסדר.  ד:”ב. ברח

 4 אז אתה מסיר? י. גסר:

 5, לא, מה פתאום. אני מסיר? מה אני מסיר, בגלל שעכשיו איזה מישהו א. רוטמן:

 6 תראה,

 7 אל תגיד מישהו, זה מעליב, זה לא יפה. אל תגיד מישהו. ד:”ב. ברח

 8בומה ברח"ד ראה את הנושא שלא, הוא ראה או שראש העיר מישהו בשם  א. רוטמן:

 9 ראה שבעצם אני מעלה את הדבר הזה על מנת, איך אומרים?  להקטין,

 10 לא, לא, לא, זה בלי,  ד:”ב. ברח

 11 להקטין את, א. רוטמן:

 12 אבי, זה בלי קשר. ברגע שהוא התפטר, ד:”חב. בר

 13 בלי קשר, עם קשר, אבל זה באותו, א. רוטמן:

 14ברגע שהוא התפטר זה תפקיד של הסיעה. אני ביקשתי מראש העיר  ד:”ב. ברח

 15 להחזיר את התפקיד הזה לסיעה.

 16  חודשים אין לנו ועדת תחבורה, 4בסדר. אני רואה את זה שזה כבר  א. רוטמן:

 17 יהיה לנו. אז ד:”ב. ברח

 18וכתוצאה מזה שאין ועדת תחבורה, חבל שזה נהפך על דברים קטנים כאלה  א. רוטמן:

 19, הדברים האלה לא כי בעצם בכל רגע יכול גם להיפגע, ופה אף אחד

 20 מטופלים.

 21אני אגיד את מה שאני אגיד ואתם אחר כך תסירו, זה ברור, הכוח אצלכם,  

 22 אין מה לעשות. בינתיים. 

 23 מן.כל הז ע. זוהר:

 24כן. אני מדבר על מפגעי בטיחות ברחבי העיר מזה זמן רב ללא פתרונות  א. רוטמן:

 25מפגעי בטיחות רבים. יש הרבה שפנו אלי, מיידיים. ברחבי העיר מזה זמן 

 26פונים אלי ואני פניתי, על אחד הדברים שהיה ליד יוסי לוי אז כבודו טיפל 

 27ול, אבל זה לא בזה גם כן כאילו להראות שזה בעצם לא כתוצאה מטיפ

 28 משנה כי המטרה הושגה, בשבילי זה מספיק. 
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 1 מה זה יוסי לוי? מ. צורף:

 2הוא יודע. צורי יודע. חיים צורי, ראש העיר, יודע. כולנו מבינים שאי  א. רוטמן:

 3 4אני נותן פה התייחסות נאותה בנושאים אלו עלולה לגרום לאסונות. 

 4, תרשום לך 11קדיש לוז ב לאי טיפול באורך של חודשים רבים.דוגמאות 

 5תטפל בזה, אני יודע? יותר טוב ממערכת החינוך שטיפלת. אולי גם שאת זה 

 6 , רכבים נכנסים 11בקדיש לוז 

 7  אתה מדבר אלי? אתה מדבר אלי? ד:”ב. ברח

 8 אני מדבר למי,  א. רוטמן:

 9 במה אתה טיפלת כל כך הרבה שנים שהיית במועצת העיר?  ד:”ב. ברח

 10שעתיים בוא נשב לוז, אני אספר לך כשאני אשאל אני מוכן בהחלט, בקדיש  א. רוטמן:

 11 ואני אספר לך מה עשיתי.

 12 אחוז ממה שאני טיפלתי. 10לא טיפלת  ד:”ב. ברח

 13 ,11אוקי. בקדיש לוז  א. רוטמן:

 14 אולי אחוז. ד:”ב. ברח

 15בסדר, אוקי. בוא נראה מי יותר חזק. רכבים נכנסים לחניות שם מאחורי  א. רוטמן:

 16יש אנשים שצילמו, שלחו לי  ואנחנו יודעים שנכנסים בצורה, 11לוז קדיש 

 17עד לא מזמן ואיכשהו  צילום, שלחו לי את זה גם למי שהיה, לצערי הרב

 18כיסחתם לו את הצורה, לנחום מזוז, והיו לו צילומים בדיוק על הדברים 

 19 שנעשו. 

 20 וזה דברים חמורים מאוד, אנשים עושים פרסה שם איפה שאסור לעשות 

 21פרסה, מקצרים את התהליך ונכנסים נגד כיוון התנועה ונכנסים לחניה כי 

 22 זה נוח. אני לא יודע למה אבל נכנסים וזו עובדה קיימת.

 23, הנה תוכלו להרוויח שם. אבל אמרתי אוקי. אז או שצריכים את הפיקוח 

 24חבר'ה, אם זה לא יקרה יכול להיות שם תאונות, אבל זה בצורה אמיתית. 

 25אינטרס אחר ולא הייתי מעלה את זה אם לא הייתי מבין  אין לי שום

 26מאנשים שבאמת זה קורה, וזה חודש אחרי חודש אחרי חודש אחרי חודש 

 27 עם כל מיני שטויות שאתם גוררים את נחום.

 28ביגאל אלון חוסר במעברי חציה. לכו תראו שם, אין שם מעברי חציה וגורם  
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 1  יודעים איך זה יכול להגיע. שלא עפ"י החוק, ואתם ולחצות עבורלציבור ל

 2בכניסה לאמנים יש שם קטסטרופה אחת גדולה. במקרה או בצומת דקר  

 3אבל זה ממש, כנראה בטעות אולי, אני עוד לא יודע, עדיין אין תאונות. 

 4, אבל שמה צריך כיכר. שמה מיליון 5-שמה כן צריך כיכר. לא צריך כיכר ב

 5עה שם ממש היא קטסטרופה. צריך לארגן את הנושא של התנועה כי התנו

 6תהיו שם שעה בכל זמן שאתם רוצים ואתם תיווכחו. אני לא יודע למה לא 

 7 פוקחים את העיניים בנושאים האלה.

 8נכים ברחבי העיר. יש בעיות, אני אומר גם אנשים ואני הלכתי חוסר חניות  

 9אמרנו נעשה סרטון, נעשה סרטון. אמרתי לראות, האמת היא שגם צילמנו, 

 10 בואו נעביר את זה לכם. לא, 

 11יש בעיות של חוסר חניות לנכים. נכים למשל גם בקאנטרי אתם עשיתם  

 12המון שיפורים, המון דברים טובים והכול וזה יהיה כנראה בעוד שנה, 

 13שנתיים אולי יהיו שם חניות גם לנכים במחשבה שגם עם רכב מורידים. 

 14 אבל אני אומר לכם שיש המון בעיות בעיר וגם,

 15 אם אני אגיד לך,אבי, זה יפריע לך  ע:”רי, רהח. צו

 16 גם מול מכבי. מול מכבי.  א. רוטמן:

 17 זה יפריע לך אם אני אגיד לך שביום שישי זה יהיה כבר? ע:”ח. צורי, רה

 18 קודם כל על הכיפק. א. רוטמן:

 19 זה יפריע לך? ע:”ח. צורי, רה

 20 כזה,אני שמח. אני לא יודע אם לנכס את זה אלי, אני לא  א. רוטמן:

 21 הכול אליך.  ע:”ח. צורי, רה

 22 אני צנוע. א. רוטמן:

 23 הכול אליך.  ע:”ח. צורי, רה

 24 קח הכול עליך. י. כהן:

 25 הכול שלך. ע:”ח. צורי, רה

 26 אני צנוע, זה לא מה שחשוב. י. כהן:

 27 הכול שלך.  ע:”ח. צורי, רה

 28אמרתי לך דבר אחד המטרה היא החשובה, המעשים באמת חשובים. אני  א. רוטמן: 
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 1תאמין לי, אני גם אסתכל אני אראה. אני אשמח  שמח אם זה נכון, בסדר?

 2  מאוד שהסרטון לא יהיה, אוקי?

 3 נבהלנו. ד:”ב. ברח

 4כן, נבהלנו. לכן אני פונה למועצת העיר ומבקש שתנחה את ראש העירייה  א. רוטמן:

 5במתן פתרונות לנושאים החשובים האלו, תוך שיתוף וגיבוי. אני לא ידעתי 

 6נחום מזוז, ואני רוצה פה עשה "היפה" הזה ליו"ר ועדת התחבורה את המ

 7עשה עבודה נהדרת לאורך כל הזמן וגם אם  לציין גם שהוא בצורה מרשימה

 8היו דברים שהציקו גם לי, עדיין הוא היה מאוד אכפתי. הוא מאוד אכפתי, 

 9הוא מאוד יודע לעבוד, רק היו צריכים לתת לו את הכלים האלה. אני רואה 

 10 שיו בומה מציל את העולם, בסדר?עכ

 11 אתה כבר מתכנן קואליציות או משהו? ד:”ב. ברח

 12בומה מציל את העולם. כן, אני אהיה איתך. כן. אתה תהיה שם ואני אהיה  א. רוטמן:

 13 איתך. 

 14 בעזרת השם. ד:”ב. ברח

 15אני אומר בומה המציל. בומה המציל, ראיתי את המצב של החינוך שאנחנו  א. רוטמן:

 16 ,נמצאים

 17בחינוך? פתאום אתה חושב עשית סרטון אתה תגיד לי מה אתה מבין בכלל  ד:”ב. ברח

 18 מבין בחינוך?

 19 יאללה. יאללה. א. רוטמן:

 20איך הגענו לדברים הטובים שהגענו עד הלום ועוד נגיע הרבה רחוק. הרבה  ד:”ב. ברח

 21 יותר רחוק.

 22 טוב, בוא יאללה תמשיך. נו. ע:”ח. צורי, רה

 23וראינו איך אנחנו ממשיכים. כשאני  תי, ראיתי כמה הגענו עד הלוםאני ראי א. רוטמן:

 24 עובר,

 25 מה ראית? מה אתה יודע? ד:”ב. ברח

 26כשאני עובר ואני רואה ברמת גן, אני רואה עיר שהיא חמש שנים, חמש  א. רוטמן:

 27אני אומר אני אפילו לא שנים אחרונות היא מקום ראשון בארץ בחינוך, 

 28 י אומר בוא הנה כל הכבוד.אניודע מי זה ראש העיר, 
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 1נתקע, אנחנו נמצאים, קרית ים יותר טובה אני בא לפה אני רואה הכול  

 2 מאתנו, קרית אתא יותר טובה מאתנו.

 3 מה זה קשור לתחבורה עכשיו? י. כהן:

 4 לך תרכיב את המשקפיים.אתה עיוור אתה.  ע. זוהר:

 5 בומה, בומה, תעשה לי טובה, ע:”ח. צורי, רה

 6 ורים. דיבורים, נו.דיב ד:”ב. ברח

 7שנה,  15אם היית צריך לשאול אותו שאלה היית שואל אותו מה הוא עשה  ע:”ח. צורי, רה

 8 אבל עזוב.

 9 שאלתי אותו לפני רגע.  ד:”ב. ברח

 10 אני נורא אשמח לדבר. א. רוטמן:

 11 חבר'ה, ע:”ח. צורי, רה

 12 חבר'ה, אני נורא אשמח להגיד. אתם מעלים את זה, א. רוטמן:

 13 יש סרטונים.  ד:”ב. ברח

 14 אתם מעלים, אני אגיד לכם בדיוק.  א. רוטמן:

 15לגבי ההצעה לסדר מה שאמרתי לך בהתחלה, אני חוזר על מה שנאמר. אני  ד:”ב. ברח

 16ביקשתי, כיוון שיו"ר ועדת התחבורה היה למעשה השני, הוא התפטר, אני 

 17 ביקשתי את הועדה להחזיר אותה לסיעה אלי. 

 18של לי נדר, שבתקופה הקרובה תהיה ישיבה אני מתחייב בעזרת השם, ב 

 19ועדת תחבורה. כבר דיברתי עם מהנדס העיר, אנחנו נעבור על הנושאים 

 20 וניתן תשובות. 

 21 תיקח את הנושאים האלה לתשומת לב. א. רוטמן:

 22 הכול בהתאם, ד:”ב. ברח

 23 יאללה.  ע:”ח. צורי, רה

 24 התפטר לגמרי? א. אשור:

 25 התפטר מהוועדה.  ד:”ב. ברח

 26 לא קובעים, הוא קובע תאריך לא באים,  א. רוטמן:

 27 גם אתה אולי לא באת. ד:”ב. ברח

 28 כן, כן.  א. רוטמן:
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 1 קדימה. מי בעד ההצעה של בומה שירים את ידו. יאללה, נו  ע:”ח. צורי, רה

 2  מי נמנע? מי נגד? י. גסר:

 3 אין נמנע. ע:”ח. צורי, רה

 4 טוב.  י. גסר:

 5 

 6 .2018 לשנת 1אישור דו"ח רבעוני  .4

 7 .31.12.17אישור דו"ח כספי פלגי מוצקין ליום .5

 8 .31.12.17אישור דו"ח כספי החברה הכלכלית לקרית מוצקין ליום .6

 9 .31.12.17אישור דו"ח כספי החברה למתנ"סים ליום .7

 10 . מי בעד?2018לשנת  1אישור דו"ח רבעוני  י. גסר:

 11את , אני קיבלתי 2.7-ני בערב, בלא, רגע, רגע. אני רוצה לדבר. אני ביום ש א. רוטמן:

 12כל זה. תסתכלו, את כל זה, אני קיבלתי דו"ח רבעוני לעירייה, קיבלתי 

 13 אתם רואים את כל זה?  דו"ח כספי של פלגי מוצקין, בסדר?

 14 תראה להם. תראה להם. ד:”ב. ברח

 15כן, כן, כן, בכוונה להראות להם, כי רק אתם רואים ויכולים להסיק את  א. רוטמן:

 16 האמת,

 17 כן, הם יכולים לעשות משהו. כן, כן.  ד:”ב. ברח

 18החברה הכלכלית קרית מוצקין דו"חות כספיים, בלי שאני מכיר אתכם.  א. רוטמן:

 19 תסתכלו תראו. תסתכלו, דו"חות כספיים של המתנ"סים, 

 20 תראו, תראו. ד:”ב. ברח

 21, שבע אני מקבל ביום שני, אני עובד פה במפעל קרוב לרפא"ל, מגיע בשש א. רוטמן:

 22בערב הביתה. אז ביום שני בערב, בלילה, אני צריך לקרוא, ביום שלישי אני 

 23יש לי עוד זמן ועכשיו לבוא לפה. מישהו חושב שאפשר לקרוא ולהשיג 

 24שמחביאים פה בפנים בתוך הדברים האלה וצריך לדסקס שם בפנים דברים 

 25יו ולרדת לעומקם של בעיות ולשאול הלוך חזור את הדברים האלה, ועכש

 26 פה. מרימים ידיים? אין אפילו רו"ח

 27 אתה יודע מה, רוטמן?  ע:”ח. צורי, רה

 28 אין אפילו רו"ח. א. רוטמן:
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 1נתת הרצאה יפה, אני מוכן להוריד את זה מסדר רוטמן, היות ואתה באמת  ע:”ח. צורי, רה

 2 היום ולהביא את זה לישיבה הבאה. 

 3 אוקי. א. רוטמן:

 4 מקובל עלי? בסדר? ע:”ח. צורי, רה

 5 כן. א. רוטמן:

 6 יאללה, קדימה. ע:”ח. צורי, רה

 7 מי בעד להוריד מסדר יום? י. גסר:

 8מי בעד להוריד? אתה תלמד בינתיים, שב לך בבית תלמד, הכול טוב.  ע:”ח. צורי, רה

 9 כולם בעד.יאללה. 

 10 ירד מסדר היום, יובא בישיבה הבאה. 4סעיף  י. גסר:

 11 פיך מלא מים. ד:”ב. ברח

 12 ח כספי,אישור דו" י. גסר:

 13 לא, לא, לא. את כל הדו"חות האלה.  ע:”ח. צורי, רה

 14 כל הדו"חות האלה שילמד אותם.  ד:”ב. ברח

 15 מי בעד להוריד?  י. גסר:

 16 לישיבה הבאה. את כל הדו"חות הכספיים לישיבה הבאה.  ע:”ח. צורי, רה

 17 , 5, 4סעיפים  י. גסר:

 18 בינתיים תלמד. ע:”ח. צורי, רה

 19 בסדר גמור. א. רוטמן:

 20 בסדר. הלאה.  ע:”. צורי, רהח

 21 כולם בעד. מי בעד? י. גסר:

 22 מה בעד? א. אשור:

 23 . 7, 6, 5, 4להוריד את הסעיפים  י. גסר:

 24 למה להוריד? א. אשור:

 25 לבקשת רוטמן. י. גסר:

 26 אם אתה תקרא את זה אני חותך את הראש, אם אתה תסתכל על זה.  ד:”ב. ברח

 27 עזוב, מה אכפת לך? ע:”ח. צורי, רה

 28 קשקשן.  ד:”חב. בר
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 1 

 2 אישור פתיחת תב"ר הצבת מצלמות במרחב הציבורי ברשות למניעת ונדליזם .8

 3 מקורות מימון: המשרד לבטחון פנים. ₪.  220,000בסך 

 4אישור פתיחת תב"ר הצבת מצלמות במרחב הציבורי ברשות למניעת  י. גסר:

 5 ?מי בעדמקורות מימון: המשרד לבטחון פנים. ₪.  220,000ונדליזם בסך 

 6 .כולם בעד

 7 

 8 .9.5.18מיום  8/18מפרוטוקול מועצה מס'  11-ו 10, 9, 8ביטול סעיפים מס' .9

 9 ביטול סעיפים מס', י. גסר:

 10אם זה ונדליזם, קודם כל  הרי מה קורה? 8הזה, סעיף  8-אני רק רוצה ה א. רוטמן:

 11אני בעד ואני גם כשהיה נושא של השמירה והכול אז גם כן העלינו את זה 

 12יה גם את הנושא למען הונדליזם. אני זוכר בדיוק עצים נשרפים, לפני שה

 13ספסלים וזה, וזה באמת נמנע וזה דבר חיובי. רק זה צריך להיות באמת 

 14 בצנעת הפרט ובאמת שזה יהיה רק למטרה הזאת. 

 15 הכול עפ"י החוק, מה זאת אומרת? י. גסר:

 16 איזה צנעת הפרט? מה? די, נו. ע:”ח. צורי, רה

 17להיכנס למשל לתוך מסעדה כזאת או כזאת למשל בשביל לראות שם  לא א. רוטמן:

 18 דברים אחרים, כי זה לא מעניין. זה לא מעניין מי נמצא שם. 

 19 אתה צודק. ע:”ח. צורי, רה

 20יש לי הערה, שאלה יותר חשובה. יש הרבה פריצות, האם זה יכסה לנו גם  ד:”ב. ברח

 21 קצת את הנושא של הפריצות?

 22 איפה הפריצות. תלוי ע:”ח. צורי, רה

 23 תלוי איפה אתה שם את זה ואיפה הפריצות. י. גסר:

 24 שמעתי שבנוה גנים יש המון פריצות.  ד:”ב. ברח

 25אז אולי זה יעזור, אבל אז אם תשים את זה באיזה רחוב אחד בנוה גנים  ע:”ח. צורי, רה

 26 יפרצו אולי ברחוב אחר.

 27 בואו נחשוב על זה. ד:”ב. ברח

 28 על מה? ע:”ח. צורי, רה
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 1 איפה לשים. ד:”ב. ברח

 2 יחשבו על זה, בוודאי.  ע:”ח. צורי, רה

 3יש תוכנית מסודרת שעברה בוועדת אכיפה יחד עם המשטרה, הכול   י. גסר:

 4 בתיאום עם המשטרה.

 5 יש כבר מיפוי?  ד:”ב. ברח

 6 יש מיפוי, יש הכול. י. גסר:

 7 טוב. ד:”ב. ברח

 8 08/18רוטוקול מועצה מס' מפ 11-ו 10, 9, 8ביטול סעיפים מס'  9סעיף  י. גסר:

 9 . 9.5.18מיום 

 10 אין פה את הפרוטוקול. א. אשור:

 11 אני אזכיר. הסעיפים האלה היו פתיחת תב"רים, י. גסר:

 12 פרוטוקול לא פה. א. אשור:

 13שתיכף תראו מתקציבי פיתוח של משרד הפנים. בעקבות שינויים שעשינו  י. גסר:

 14בטלים את הסעיפים ההם אז אנחנו מ 14-ו 13, 12, 11, 10אותם בסעיפים 

 15בהתאם להנחיות של משרד הפנים ואישורים ופותחים פה סעיפים חדשים 

 16 בוועדות השונות שלהם.

 17 יאללה, הלאה. ע:”ח. צורי, רה

 18 כולם בעד.? 9מי בעד סעיף  י. גסר:

 19 

 20 בסך 2018החלפה לתאורת לד  –אישור פתיחת תב"ר התייעלות אנרגטית .10

 21 רד הפנים. מקורות מימון: מש₪.  480,000

 22אישור פתיחת תב"ר התייעלות אנרגטית, החלפה לתאורת לד  10סעיף  י. גסר:

 23 מקורות מימון משרד הפנים. מי בעד?₪.  480,000בסך  2018

 24 עוד משהו שהעליתי. יפה מאוד. א. רוטמן:

 25 .כולם בעד י. גסר:

 26 

 27 ₪. 000015,בסך  2018אישור פתיחת תב"ר רכבים תפעוליים למחלקות העירייה .11

 28 מקורות מימון: משרד הפנים.
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 1בסך  2018למחלקות העירייה אישור פתיחת תב"ר רכבים תפעוליים  י. גסר:

 2 כולם בעד. מקורות מימון משרד הפנים.₪.  150,000

 3 

 4 ₪. 480,000בסך  2018אישור פתיחת תב"ר הקמת גני משחקים והצללות .12

 5 מקורות מימון: משרד הפנים.

 ₪6.  480,000בסך  2018והצללות הקמת גני משחקים אישור פתיחת תב"ר  י. גסר:

 7  מי בעד?מקורות מימון משרד הפנים. 

 8 . אפשר רק לפרט איפה,בעד א. רוטמן:

 9, אם תרצה אני אראה לך אותה, שאנחנו מעבירים יש רשימה מסודרת י. גסר:

 10. יש רשימה מסודרת, נוכל להראות לך למשרד הפנים ביום של הבקשה

 11 אותה.

 12 

 13  2018חת תב"ר שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי ברשות אישור פתי.13

 14 משרד הפנים.  מקורות מימון:₪.  100,000בסך 

 15בסך  2018אישור פתיחת תב"ר שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי ברשות  י. גסר:

 16 .מי בעד? כולם בעדמקורות מימון משרד הפנים. ₪.  100,000

 17 

 18 ₪. 251,000בסך  2018גבלויות אישור פתיחת תב"ר הנגשת מבני ציבור לבעלי מו.14

 19 מקורות מימון: משרד הפנים.

 20בסך  2018אישור פתיחת תב"ר הנגשת מבני ציבור לבעלי מוגבלויות  י. גסר:

 21 . כולם בעד מי בעד?מקורות מימון משרד הפנים. ₪.  251,000

 22 

 23 אישור מינויו של מר בומה ברח"ד ליו"ר ועדת תחבורה..15

 24 יו של מר בומה ברח"ד ליו"ר ועדת תחבורה. מי בעד?, אישור מינו15סעיף  י. גסר:

 25שנייה, שנייה. צריך למנות אותו קודם כל לחבר ועדה. אני מציע שנוסיף  י. מרקוביץ:

 26 לצרף את בומה. הוא לא חבר ועדה. את זה כאן

 27 אתה לא חבר ועדה? אז תוסיף שיהיה חבר ועדה ויו"ר. ע:”ח. צורי, רה

 28 יף כחבר ועדה ויו"ר במקום,תוסיף את זה, תוס י. מרקוביץ:
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 1אני מתקן את הסעיף: מינויו של מר בומה ברח"ד כחבר ועדת תחבורה  י. גסר:

 2 ויו"ר ועדת תחבורה.

 3 יפה. בדיוק. י. מרקוביץ:

 4 בסדר, הלאה. ע:”ח. צורי, רה

 5 מי נגד?מי בעד?  י. גסר:

 6  אני חושב שבנושא הזה, אני כואב את הנושא הזה, א. רוטמן:

 7 מה אתה נגדי? אתה נגדי?  מה, ד:”ב. ברח

 8אני חושב שמספיק לך להיות אני כואב, לא, לא. אני כואב את הנושא הזה.  א. רוטמן:

 9בוועדה בה אתה נמצא. אני חושב שאתה עושה מספיק דברים או לא עושה, 

 10 אבל אתה נמצא.

 11 לא, לא, אמרת טוב עושה, אז תמשיך. ד:”ב. ברח

 12כן מזוז היו לו כמה רעיונות נהדרים והוא  ונחום מזוז לדעתי כן, נחום א. רוטמן:

 13הוביל את הדברים האלה. כן. זה לא בגלל שאני חושב שמחר אני מתחבר 

 14ולא שיש הסכם עודפים ולא שום דבר. פשוט להיות בן אדם לבן אדם אחר 

 15 שהוא באמת עשה, 

 16 )מדברים ביחד(

 17 מישהו אמר עליו משהו רע? י. גסר:

 18 אתה מהתחלה מתחיל, מישהו אמר עליו משהו רע?רק  מישהו אמר עליו? ד:”ב. ברח

 19 מי בעד?  י. גסר:

 20 הלאה. אתה נגד, רוטמן.מי נגד? מי בעד שירים את ידו.  ע:”ח. צורי, רה

 21 

 22 ₪. 250,000אישור פתיחת תב"ר תכנון מעון יום חדש בסך .16

 23 מקורות מימון: קרנות הרשות. 

 24אותו, אז אני חנו מסירים אישור פתיחת תב"ר תכנון, טוב, זה סעיף שאנ י. גסר:

 25 מדלג עליו. 

 26 הוא התפטר, אף אחד לא פיטר אותו. ד:”ב. ברח

 27 למה, אני שאלתי ואף אחד לא ענה לי. למה הוא התפטר? א. אשור:

 28 במשך חודשים רבים. כי הוא לא הצליח לכנס ישיבה  ד:”ב. ברח
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 1 בומה, לטובתך אני שואלת. מה אנחנו עושים פה כדי, א. אשור:

 2 אתי, אתי, זה משהו שנוגע בו לתחום שקרוב אליך.  י. גסר:

 3 רגע, דקה. אבל מה אנחנו עושים כדי שבומה כן יצליח בתפקיד. א. אשור:

 4 תגידי לאבי לבוא לישיבות. זה הכול.  י. כהן:

 5 בדיוק. ד:”ב. ברח

 6 זה הכול, אז תהיה ישיבה. הוא לא בא. י. כהן:

 7 אבי? א. אשור:

 8 א צריך הראשון להיות פה. אבי. קודם כל אבי. הו י. כהן:

 9 גם הועדה לאיכות הסביבה לא התכנסה, ד:”ב. ברח

 10 הוא הראשון שצריך להיות. זה הכול. י. כהן:

 11 הוא האשם.אבי אשם. אבי רוטמן  א. רוטמן:

 12 16.הובא לאישור בקשה למלגת לימודים עבור ליעד שוויקה שטרם מלאו לו 17

 13 ₪.  3,000ל סך שנים ללימודים אקדמאים באוניברסיטת חיפה ע

 14 16הובא לאישור בקשה למלגת לימודים עבור ליעד שוויקה שטרם מלאו לו  י. גסר:

 15זה נער בן ₪.  3,000שנים ללימודים אקדמאים באוניברסיטת חיפה על סך 

 16 לימודי פה בעיר. שהוא כבר נכנס ללימודים אקדמאים, לתואר. זה הישג  16

 17 . פעם שעברה גם הצבענו למשהו כזה א. אשור:

 18 ביקשו מטעם המשפחה, י. גסר:

 19 הלאה. מי בעד? ע:”ח. צורי, רה

 20 כולם בעד. מי בעד? י. גסר:

 21 

 22 תוספת לסדר היום: 

 23 ₪. 56,658.אישור פתיחת תב"ר פיתוח מערכות מידע )הסבה( בסך 1

 24 מקורות מימון: משרד הפנים.

 25טוב, סעיפים שקראנו בהתחלה תוספות. אישור פתיחת תב"ר פיתוח  י. גסר:

 26מקורות מימון משרד הפנים. זה היה ₪.  56,658כות מידע )הסבה( בסך מער

 27איזה שהן שאריות של תקציבים שעשינו להם הסבה לתקציב אחד של 

 28 פיתוח מערכות מידע. 
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 1 כבר היה משהו של חצי מיליון שקל שאישרנו. א. רוטמן:

 2רד לא, זה משהו אחר. פה זה שאריות שהיו מתקציבים, הגשנו בקשה למש י. גסר:

 3הפנים, הם איגמו לנו את זה לסעיף אחד. עשו איגום ואנחנו צריכים לפתוח 

 4 תב"ר.

 5אבי, אתה צריך להגיד גם כמה מילים טובות, תראה כמה כספים מגייסים  ד:”ב. ברח

 6 ממשרד הפנים.

 7 די, נו, נו.  י. כהן:

 8 מי בעד? י. גסר:

 9 הרי זה לא משנה,  י. כהן:

 10  מי בעד? כולם בעד. י. גסר:

 11 בישיבה הבאה הוא יגיד שזה הוא גייס את הכספים. ן:י. כה

 12 בשביל זה אמרתי את זה עכשיו.  ד:”ב. ברח

 13 בדיוק. י. כהן:

 14 

 15 .לאחרונה אישר משרד הפנים את בקשתנו המשותפת עם רשויות האזור להקמת2

 16 02/18אשכול המפרץ. הבקשה אושרה ע"י מועצת הרשות קרית מוצקין בישיבה מס' 

 17משך לכך המועצה ממנה את ראש העיר חיים צורי . בה3.1.18מתאריך 

 18 כנציג הרשות במועצת אשכול המפרץ.

 19סעיף נוסף, אני צריך להקריא פשוט את הנוסח שהם הכתיבו לנו, אז  י. גסר:

 20ברשותכם. לאחרונה אישר משרד הפנים את בקשתנו המשותפת עם רשויות 

 21קרית האזור להקמת אשכול המפרץ. הבקשה אושרה ע"י מועצת הרשות 

 22. בהתאם לכך המועצה ממנה 3.1.18מתאריך  02/18מוצקין בישיבה מס' 

 23מי בעד? את ראש העיר חיים צורי כנציג הרשות במועצת אשכול המפרץ. 

 24 כולם בעד.

 25 

 26 ₪.  300,000.אישור פתיחת תב"ר סימון כבישים בסך 3

 27 מקורות מימון: קרנות רשות.

 28מקורות מימון קרנות ₪.  300,000אישור פתיחת תב"ר סימון כבישים בסך  י. גסר:
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 1 מי בעד?  כולם בעד.הרשות. 

 2 

 3 . 16.הורדה מסדר יום סעיף 4

 4 זה הוסר.. 16הורדה מסדר יום סעיף  י. גסר:

 5 

 6 .אישור פרוטוקולים: 18

 7 .6.6.2018מיום  6/18ועדת כספים מס' 

 8 .3.6.2018ועדה למיגור אלימות מיום 

 9אספקת והתקנת מתקני משחק בלימה קבלת החלטה בדבר  – 7/18ועדת מכרזים מכרז 

 10 .6.6.2018ומתקני כושר מיום 

 11קבלת החלטה בדבר שיפוץ כיתות בביה"ס ויצמן מיום  – 8/18ועדת מכרזים מס' 

6.6.2018. 12 

 13קבלת החלטה בדבר שיפוץ מבני ציבור וחיזוק עמודים  – 10/18ועדת מכרזים מכרז זוטא 

 14 .6.6.2018מסוכנים מיום 

 15  מי בעד?ולים. אישור פרוטוק י. גסר:

 16 הישיבה ננעלה.  ע:”ח. צורי, רה

 17 

 18 סוף הישיבה

 19 


