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


 לצרכי נוחות בלבד. המסמך המחייב הינו המסמך המקורי


 3/5/2017תאריך: 


 06/17פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 


 , ז' באייר התשע"ז2017במאי  3ביום ד', 


 
 משתתפים:


  העירראש  –מר חיים צורי 


  מ"מ וסגן ראש העיר –מר מנשה צורף 


  חבר מועצה –מר מיכאל ויצמן 


  סגן ראש העיר –מר יוסי מרקוביץ 


  חבר מועצה –מר יהושוע כהן 


  חבר מועצה –מר עומר זוהר 


  סגן ראש העיר –בומה ברח"ד 


  חבר מועצה –מר נחום מזוז 


  חבר מועצה –מר שמעון ביטון 


  חבר מועצה –מר שמעון ממן 


 


 ה"ה:חסרים 


  חבר מועצה –מר יוסי פדידה 


  חברת מועצה –גב' עדי גרוטס 


  חבר מועצה –מר מאיר דהן 


  חבר מועצה –מר אבי רוטמן 


 חברת מועצה -גב' אתי אשור 


 


 משתתפים נוספים:


  מנכ"ל העירייה –מר יריב גסר 


  היועץ המשפטי –עו"ד בן ציון מלכה 


  מ"מ גזבר העירייה –גב' נילי רואש 


  מבקר העירייה –מר לירן מזמר 


  רכזת ישיבות –גב' אורלי גנון 
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  על סדר היום:


 קריאת פרק בתנ"ך .1


 .5.4.17 -מ 5/17מצ"ב פרוטוקול מועצה מס'  .2


רת דרך לעירייה, בדבר העב 137החלטה מס'  16/16אישור תיקון טעות בפרוטוקול מועצה  .3


 קרית מוצקין. 22ברח' גרושקביץ  73, חלקה 1150במקום בגוש  11570צריך להיות בגוש 


לכל פרוייקט שימומן  2017-2018בשנים  אישור פתיחת חשבונות בבנק דקסיה ישראל בע"מ .4


ע"י מפעל הפיס. יובהר כי לכל פרוייקט כאמור יפתח חשבון בנק בנפרד בבנק דקסיה ישראל 


 מ.בע"


 ש"ח לסך  650,000רכישת מחשבים לבתי ספר מסך  1174אישור הגדלת תב"ר מס'  .5


 (.₪ 35,216. )סך הכול הגדלה ₪ 685,216


 מקורות מימון: מפעל הפיס.


מתנ"ס רב תכליתי בשכונת כורדי/מרכז פיס  1140אישור שינוי מקורות מימון תב"ר מס'  .6


 .₪מיליון  26למוסיקה בסך 


 היה  קורות המימון:מ


 ₪ 11,450,532  ₪ 11,450,532 משרד השיכון   


 ₪ 9,587,000          ₪ 9,551,784 מפעל הפיס   


 ₪ 4,962,468 ₪ 4,997,684 קרנות הרשות


 26,000,000 ₪ 26,000,000 ₪ 


 


 ₪ 15,000,000שלב א' מסך  -בינוי ביה"ס חדש 1125מס'  אישור הגדלת תב"ר .7


  (.₪ 900,691)סה"כ הגדלה:  ₪ 15,900,691סך ל


 היה  מקורות המימון:


 ₪ 10,098,270   ₪ 10,998,961 משרד החינוך


 ₪ 500,000 ₪ 500,000  מלוות


 ₪ 4,401,730 ₪ 4,401,730 קרנות הרשות


 15,900,691 ₪ 15,000,000 ₪ 
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 סגירת תב"רים: .8


 פרויקט וינר בקהילה 872ב"ר מס' ת


 השלמת מבנה אולם פינג פונג 905תב"ר מס' 


 .3בניית גן ילדים כורדני מ.צ. 923תב"ר מס' 


 נטיעת עצים ק. מוצקין 940תב"ר מס' 


 .3רח' ברוש  בניית מעון יום 957תב"ר מס' 


 הסדרת צומת גושן/קק"ל 996תב"ר מס' 


 פיתוח ומתקנים גן גולדה 1000תב"ר מס' 


 פיתוח ומתקנים גן גיבורים 1001תב"ר מס' 


 פיתוח ומתקנים גן אלמוגי 1002תב"ר מס' 


 שיפוצי מ. לבריאות המשפחה חיבת ציון 1007תב"ר מס' 


 במשכנות האומנים 4גן ילדים מ.צ.  1011תב"ר מס' 


 תכנון נת"צ בן גוריון 1019תב"ר מס' 


 אספ, מתקני משחק לגנ"י ומגרשים 1030תב"ר מס' 


 נגישות אקוסטית/חושית רבין 1042תב"ר מס' 


 2014שיפוץ מוסדות חינוך  1058תב"ר מס' 


 הצללה בפארקים ציבוריים 1060תב"ר מס' 


 הרחבת קופות תיאטרון 1061תב"ר מס' 


 תי ספרציוד וריהוט לב 1071תב"ר מס' 


 נגישות אקוסטית/חושית גן רעות 1075תב"ר מס' 


 נגישות אקוסטית/חושית אורט 1076תב"ר מס' 


 2014פעולות לבטיחות בדרכים  1082תב"ר מס' 


 שיפוץ גני ילדים חביבה רייך 1086תב"ר מס' 


 שיפוצי מוסדות חינוך גנ"י 1089תב"ר מס' 


 תכנון ופיתוח תשתיות עירוניות 1103תב"ר מס' 


 התאמת טיפת חלב לגן ילדים חרצית 1104תב"ר מס' 


 שינויים / התאמה באולפנה סגולה 1105תב"ר מס' 


 שיפוצים כלליים במרכז פסג"ה 1108תב"ר מס' 


 2015פעילות לבטיחות בדרכים  1117תב"ר מס' 
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 פתיחת תב"ר 5.4.17מיום  05/17בפרוטוקול מועצה מס'  4אישור תיקון לסעיף מס'  .9


 .₪ 250,000ול קורא מרכז צעירים ע"ס ק


 היה  מקורות המימון:


 ₪ 187,500 ₪ 150,000 לשיוויון חברתימשרד 


 ₪ 62,500 ₪ 100,000  קרנות הרשות


 250,000 ₪   250,000 ₪   


 בתוספת תשלומי פיגורים 31.12.14הפחתת חובות ארנונה שהצטברו עד אישור  .10


( 3ונה( )תיקון מס' גבי כלל הנכסים עפ"י ובהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנל


 .2013התשע"ז 


המועצה מאמצת את שיעור הפחתה שנקבעו בתקנות והסדרי התשלומים המפורטים בתקנה )ב(. 


 .30.11.17ועד  1.6.17הסדרת ההנחה המיוחדת תתאפשר לתקופה שבין 


 אישור פרוטוקולים: .11


 בקשה להכריז על חברת  -ועדת מכרזיםCAR2GO  לצורך הפעלת כספק יחיד ולהתקשר עמה


 .19.4.17 -מ TIME SHARINGלהשכרת רכבים חשמליים בפורמט מיזם 


 19.4.17 -מוצקין מ ק.-לאיסוף בקבוקי משקה ב – 04/17מכרז  -ועדת מכרזים. 


 19.4.17 -קבלת שירותי ריסוק ופינוי גזם עבר ק. מוצקין מ – 05/17מכרז  -ועדת מכרזים. 


 20.3.17-לקבלת שירותי ריסוק ופינוי גזם עבור ק. מוצקין מ – 08/17מכרז  -ועדת מכרזים. 


 ק. מוצקין מ-לשיפוץ מבני ציבור וחיזוק עמודים מסוכנים ב – 06/17מכרז  -עדת מכרזיםו-


26.4.17. 


 26.4.17-לשיפוץ והרחבת בית הכנסת "אהבת ישראל" מ – 07/17מכרז  –מכרזים  עדתו. 


 6.4.17 -ערעורים מ –מלגות  עדתו. 
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 פרוטוקול


 נושאים שקיבלתם העתק. 5חברה, קודם כל מי בעד, אני מבקש להוסיף פה  ח. צורי, רה"ע:


 מי בעד להוסיף אותם? כולם בעד.


בדבר העברת דרך לעירייה, צריך  137החלאה מס'  16/16. אישור תיקון טעות בפרוטוקול מועצה 3


 קריית מוצקין 22ברח' גרושקביץ  73, חלקה 1150במקום בגוש  11570להיות בגוש 


 . אישור תיקון טעות פרוטוקול החלטה, טוב, תקרא.3טוב, נתחיל. סעיף  . צורי, רה"ע:ח


 בדבר העברת 137החלטה מס'  16/16. אישור תיקון טעות בפרוטוקול  מועצה 3  דובר:


 ברח'  73, חלקה 1150במקום בגוש  11570רך לעירייה, צריך להיות בגוש ד


 קריית מוצקין. מי בעד? 22 גרושקביץ  


 כולם בעד. כולם בעד. ח. צורי, רה"ע:


 


לכל פרויקט שימומן ע"י  2018-2017אישור פתיחת חשבונות בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים . 4


 מפעל הפיס. יובהר כי לכל פרויקט כאמור יפתח חשבון בנק בנפרד בבנק דקסיה ישראל בע"מ


 .4 ח. צורי רה"ע:


 2014-2018פתיחת חשבונות בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים אישור ל  דובר:


 לכל פרויקט שימומן ע"י מפעל הפיס. יובהר כי לכל פרויקט כאמור יפתח חשבון בנק  


 נפרד בבנק דקסיה ישראל בע"מ. מי בעד?ב


 כולם בעד ח. צורי רה"ע:


 


 685,216לסך  ₪ 650,000רכישת מחשבים לבתי ספר מסך  1174. אישור הגדלת תב"ר מס' 5


 (.₪ 35,216.)סך הכל הגדלה  ₪


 מקורות מימון: מפעל הפיס


 .₪ 650,000רכישת מחשבים לבתי ספר מסך  1174אישור הגדלת מס'   דובר:


 ₪ 685,216לסך   


 רגע, רגע אני רוצה לשאול שאלה. זה כולל את בית הספר החדש שאנחנו בונים? ח. צורי, רה"ע:


 כן.  דובר:


 כולל. אוקי. ח. צורי, רה"ע:


 קורות מימון: מפעל הפיס. מי בעד?מ  דובר:


 מי בעד? כולם בעד. ח. צורי, רה"ע:


פיס  מתנ"ס רב תכליתי בשכונת כורדני/מרכז 1140. אישור שינוי מקורות מימון תב"ר מס' 6


 .₪מיליון  26למוסיקה בסך 


 היה    קורות מימון:מ


 ₪ 11,450,532  ₪ 11,450,532 משרד השיכון:
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 ₪ 9,587,000  ₪ 9,551,784 מפעל הפיס:


 ₪ 4,962,468  ₪ 4,997,684 קרנות הרשות


  26,000,000 ₪  26,000,000 ₪ 


 מתנ"ס רב תכליתי 1140, אישור שינוי מקורות מימון תב"ר מס' 6סעיף  דובר:


 ₪מיליון  26שכונת כורדני/מרכז פיס למוסיקה בסך ב


 . נשאר כמו שהיה₪ 11,450,532מקורות מימון: משרד השיכון   


 .₪ 9,587,000. היה ₪ 9,551,784מפעל הפיס   


 אלף? 36מה השינוי,   דובר:


 כן.  


  26 ח. צורי, רה"ע:


. אני אגיד לך זה יתרה שהייתה לנו בפרוייקט אחר השינוי שקל אלף 36לא השינוי הוא כן  דובר


בסוף זה אותו הסכום  .₪ 4,997,684והעברנו אותה לתוך הפרוייקט הזה של הפיס. קרנות חדשות 


 מי בעד? .₪מליון  26


 


 כולם בעד. ח. צורי, רה"ע:


 


 ₪ 15,000,000שלב א' מסך  -בינוי ביה"ס חדש 1125 . אישור הגדלת תב"ר מס'7
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 (₪ 900,691)סה"כ הגדלה:  ₪ 15,900,691לסך 


 היה    מקורות מימון


 ₪ 10,098,270  ₪ 10,998,961 משרד החינוך


 ₪ 500,000  ₪ 500,000  מלוות


 ₪ 4,401,730  ₪ 4,401,730 קרנות הרשות


  15,900,691 ₪  4,401,730 ₪ 


  15,900,691 ₪  15,000,000 ₪ 


 ₪ 15,000,000בינוי ביה"ס חדש שלב א' מסך  1125אישור הגדלת תב"ר מס'   דובר:


 ₪ 900,691. סך הכול הגדלה ₪ 15,900,691  


 .₪ 10,098,270. היה ₪ 10,998,961מקורות מימון משרד החינוך   


 אבל זה זמני. ח. צורי, רה"ע:


 יהיה לנו עוד שלב.  דובר:


 )מדברים ביחד(


 . מי בעד?₪ 15,900,691בסך הכול   דובר:


 ח. צורי, רה"ע: כולם בעד.


 


 סגירת תב"רים .8


 פרויקט וינר בקהילה 872תב"ר מס' 


 השלמת מבנה אולם פינג פונג 905תב"ר מס' 


 .3בניית גן ילדים כורדני מ.צ. 923מס'  תב"ר


 נטיעת עצים ק. מוצקין 940תב"ר מס' 


 .3בניית מעון יום רח' ברוש  957תב"ר מס' 


 הסדרת צומת גושן/קק"ל 996תב"ר מס' 


 פיתוח ומתקנים גן גולדה 1000תב"ר מס' 


 פיתוח ומתקנים גן גיבורים 1001תב"ר מס' 


 וגיפיתוח ומתקנים גן אלמ 1002תב"ר מס' 


 שיפוצי מ. לבריאות המשפחה חיבת ציון 1007תב"ר מס' 


 במשכנות האומנים 4גן ילדים מ.צ. 1011תב"ר מס' 


 תכנון נת"צ בן גוריון 1019תב"ר מס' 


 אספ, מתקני משחק לגנ"י ומגרשים 1030תב"ר מס' 


 נגישות אקוסטית/חושית רבין 1042תב"ר מס' 
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 2014שיפוץ מוסדות חינוך  1058תב"ר מס' 


 הצללה בפארקים ציבוריים 1060 תב"ר מס'


 הרחבת קופות תיאטרון 1061תב"ר מס' 


 ציוד וריהוט לבתי ספר 1071תב"ר מס' 


 נגישות אקוסטית /חושית גן רעות 1075תב"ר מס' 


 נגישות אקוסטית/ חושית אורט 1076תב"ר מס' 


 2014פעולות לבטיחות בדרכים  1082תב"ר מס' 


 יבה רייךשיפוץ גני ילדים חב 1086תב"ר מס' 


 שיפוץ מוסדות חינוך גנ"י 1089תב"ר מס' 


 תכנון ופיתוח תשתיות עירוניות 1103תב"ר מס' 


 התאמת טיפת חלב לגן ילדים חרצית 1104תב"ר מס' 


 שינויים / התאמה באולפנה סגולה 1105תב"ר מס' 


 שיפוצים כלליים במרכז פסג"ה 1108תב"ר מס' 


 2015פעילות לבטיחות בדרכים  1117תב"ר מס' 


 


 . תסתכלו על הרשימה.2016לשנת יש פה אישור סגירת תב"רים   דובר:


 זה אומר שהם מאופסים?  דובר:


 כן.  דובר:


 בטח זה מאופס. ח. צורי, רה"ע:


 אתה לא יכול לסגור אותו.  דובר:


 שירים את 8אתה לא יכול לסגור אם הוא לא מאופס טוב, מי בעד סעיף  ח.צורי, רה"ע:


 בעד.ידו? כולם   


 


קול קורא  פתיחת תב"ר 5.4.17מיום  05/17בפרוטוקול מועצה מס'  4. אישור תיקון לסעיף מס' 9


 .₪ 250,000מרכז צעירים ע"ס 


 היה    קורות מימון מ


  ₪ 187,500  ₪ 150,000 המשרד לשיוויון חברתי


 ₪ 62,500 ₪ 100,000  קרנות הרשות 


   250,000 ₪ 250,000 ₪ 
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 5.4.17מיום  05/17בפרוטוקול מועצה מס'  4אישור תיקון לסעיף מס'   דובר:


 .₪ 250,000פתיחת תב"ר קול קורא מרכז הצעירים ע"ס   


 .₪ 187,500, היה ₪ 150,00מקורות המימון: המשרד לשיוויון חברתי   


 .₪ 250,000. סך הכל ₪ 62,500, היה ₪ 100,000קרנות הרשות   


 ,6י סוציו אקונומי מה שקרה פה הם בהסכם הראשוני שנתנו לנו היה לפ  


 אחוזי. מי בעד? כולם בעד. 40. אז המצ'ינג של הרשות גדל 7בחדש זה לפי   


 


לגבי כלל  בתוספת תשלומי פיגורים 31.12.14. אישור הפחתת חובות ארנונה שהצטברו עד 10


( 3הנכסים עפ"י ובהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון מס' 


 .2013התשע"ז 


המועצה מאמצת את שיעור הפחתה שנקבעו בתקנות והסדרי התשלומים המפורטים בתקנה 


 .30.11.17ועד  1.6.17)ב(. הסדרת ההנחה המיוחדת תתאפשר לתקופה שבין 


 בתוספת 31.12.14 אישור הפחתת חובות ארנונה שהצטברו ,10סעיף   דובר:


 ההסדרים במשקתשלומי פיגורים לגבי כלל הנכסים עפ"י ובהתאם לתקנות   


 . המועצה מאמצת 2013 -( התשע"ז3המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון מס'   


 את שיעור ההפחתה.  


 משרד הפנים הוציא הוראה עכשיו שמי שיש לו חובות, אתה רוצה מאמצת ח. צורי, רה"ע:


 את שיעור ההפחתה.  


 ות שהצטברומשרד הפנים חוקק תקנה שבה ניתן להפחית ארנונה לגבי חוב  בן ציון:


 התשלום אחוז כאשר 50. כאשר ההפחתה יכולה להיות או 31.12.14עד   


 אחוז הנחה בלבד כאשר פורסים 45 -וא במזומן של היתרה או אפשרות לה


 תשלומים, ובלבד שזה יהיה 36תשלומים או עד  12 -את התשלום או ל  


 הוראת קבע בלתי חוזרת או אשראי בנקאי.  


 )מדברים ביחד(
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 ההפחתה, המועצה מאמצת את שיעורי  דובר:


 תשמע, בדרך כלל מי שלא משלם זה כאלה שאו שאין להם או, ח. צורי, רה"ע:


 )מדברים ביחד(


 זה צריך להכניס את זה אולי לאינטרנט שלנו? מי בעד? אוקי. ח. צורי, רה"ע:


 אני הייתי אולי מסמיך את ועדת ההנחות לטפל בנושא הזה, להביא את זה,  דובר:


 אנחנו מוסיפים לסעיף ההוא של ועדת ההנחות יטפלו בסעיף הזה.בסדר.  ח. צורי, רה"ע:


 


התקשרות בהסכם עם חברת רז הנקודה הירוקה בע"מ לפינוי בקבוקי  -תוספת לסדר היום


 משקה בעיר קריית מוצקין


 .13, 12, 11? זה צריך להיות 3, 2, 1חבר'ה, בתוספץ למה כתבתם  ח. צורי, רה"ע:


 לא משנה, נו.  


 . אישור התקשרות בהסכם עם חברת רז הנקודה הירוקה בע"מאוקי  דובר:


 בתוספת ₪ 24לפינוי בקבוקי משקה בעיר ק. מוצקין תמורת הסך של   


 מע"מ לפינוי כל מחזורית. מי בעד?  


 )מדברים ביחד(


 רק לסבר את האוזן שהתשלום עבור הפינוי של הבקבוקים חברת תמיר,  דובר:


 הכסף הזה. תאגיד תמיר מחזיר לנו את כל  


 הלאה. ח.צורי, רה"ע:


 התקשרות בהסכם עם חברת דניאלי בסביבה בע"מ לפינוי וטיפול בגזם -תוספת לסדר היום


 בעיר קריית מוצקין


 


 התקשרות בהסכם עם חברת דניאלי בסביבה בע"מ לפינוי וטיפול בעזם בעיר אישור  דובר:


 גזם.בתוספת מע"מ לטון  ₪ 235ק. מוצקין תמורת הסך של   


 מי בעד? כולם בעד.  


 


 אישור פתיחת תב"ר בניית גן ילדים חד כיתתי ברח' כצנלסון -תוספת לסדר היום
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 ₪מיליון  1,3אישור פתיחת תב"ר בניית גן ילדים חד כיתתי ברח' כצנלסון בסך   דובר:


 מימון קרנות הרשות. בנתיים, זה הכל בנתיים.  


 מי בעד? כולם בעד.  


 


 תכנון וביצוע מובל ניקוז 1015מס'  אישור פתיחת תב"ר -תוספת לסדר היום


 תכנון וביצוע מובך ניקוז מסך 1015אישור הגדלת תב"ר מס'   דובר:


 .₪מיליון  27, סך הכל הגדלה ₪ 162,822,778לסך  ₪ 142,822,778  


 זה מובל הניקוז. מי בעד? כולם בעד.  


 


 . אישור פרוטוקולים:11


כספק יחיד ולהתקשר עמה לצורך הפעלת  CAR2GOבקשה להכריז על חברת  -ועדת מכרזים -


 .19.4.17 -מ TIME SHARINGמיזם להשכרת רכבים חשמליים בפורמט 


 .19.4.17 -ק. מוצקין מ-לאיסוף בקבוקי משקה ב – 04/17מכרז  -ועדת מכרזים -


 .19.4.17 -קבלת שירותי ריסוק ופינוי גזם עבר ק. מוצקין מ – 05/17מכרז  -ועדת מכרזים -


 .20.3.17-לקבלת שירותי ריסוק ופינוי גזם עבור ק. מוצקין מ – 08/17מכרז  -רזיםועדת מכ -


-ק. מוצקין מ-לשיפוץ מבני ציבור וחיזוק עמודים מסוכנים ב – 06/17מכרז  -ועדת מכרזים -


26.4.17. 


 .26.4.17-לשיפוץ והרחבת בית הכנסת "אהבת ישראל" מ – 07/17מכרז  –ועדת מכרזים  -


 .6.4.17 -ערעורים מ –ועדת מלגות  -


 


 ח צורי : אישור פרוטוקולים


 כולם בעד? אישור פרוטוקולים. מי בעד 11דובר: 


 רים קצת? רוצים סיפוריםח. צורי: הישיבה נגמרה. רוצים סיפו


 


 סוף הישיבה





