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     חסרים:

 צבי אבישר 

 יריב ענבר 

 עפרה רוסמן 

 מרינה רחמימוב

 הילה פפר

 על סדר היום:

 . ך"נתב קרפ תאירק .1

ה .2 תבאישור  מסך    2בינוי    1373"ר  גדלת  דקר  ברח'  לסך    ₪  1,850,000גנ"י 

 .(₪ 220,000)סה"כ הגדלה   ₪ 2,070,000 

 רשוא  ר ושיאל ןוקית  ןומימ תורוקמ 

  ₪ 1,585,238  ₪ 1,585,238  ינוך משרד הח 

   ₪    264,762  ₪     62484,7  קרן פיתוח כללי  

    2,070,000 ₪  1,850,000 ₪  

 קרית מוצקין.עיריית  – 2021לשנת    4רבעוני  אישור דו"ח .3

 לסך   ₪ 2,000,000מסך  103גנ"י מגרש   2בינוי  1414גדלת תב"ר מס' אישור ה .4

 קורות מימון: קרן פיתוח כללי. מ .(₪ 1,035,000)סה"כ הגדלה   ₪ 3,035,000 

 .₪ 1,314,580בסך ס אחדות בי" –אישור פתיחת תב"ר תשתיות היקפיות  .5

 : משרד החינוך.מימון מקורות 

 רכישת משאית עם מנוף למח' תחזוקה עבור עב'  1377אישור הגדלת תב"ר מס'  .6

 . (₪ 43,000 )סה"כ הגדלה  ₪ 443,000סך  ל ₪ 400,000חשמל מסך  

   .₪ 147,246תיחת תב"ר רכישת מדיחי כלים לגני הילדים והסברה בסך שור פיא .7

 ₪ 139,884  המשרד להגנת הסביבה   ימון: מקורות מ 

   ₪     7,362   תקציב רגיל     

        147,246 ₪  

  לעירייה , כיועץ המשפטי  "ד בן ציון מלכהמובא לאישור הארכת העסקתו של עו .8

לגיל הפרישה בהתא   ל  שרכת שירותים  "בדבר הא  4/2014ם לחוזר מנכ"ל  מעבר 

הארכת    הפרישה".  לגיל  מעבר  המקומי  בשלטון  תעמוד  העסקה  העובדים 
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 או שנה, המוקדם מביניהם. לעירייהבתוקפה עד למינוי יועמ"ש אחר  

שאושר בישיבת    2022כות לשנת  ים למתן תמיניהתבחמובא לאישור תיקון נוהל   .9

מיום    העיר  ח'    0212/08מועצת  פרק  שיתווסף  תרבות"כך  בנוסח   "מוסדות 

 כדלקמן: 

ת  במטרה לקדם אדה של הרשות  ת תיאטרון קרית מוצקין" הוקמה בעידו"עמות 

מתחייבתה  אינה  הרשות  כי  מובהר  בעיר.  בעמותות    תרבות  לתמוך 

נוספות    אישותרבות/תיאטרון  את  קיבלנו  אם  להקמתן.  אלא  הרשות  התמיכה  ר 

התיאט  מוצקין  בק  רוןבעמותת  ותוכניותיה  רית  פעולותיה  היקף  בחשבון  תביא 

  01/2022-ה רק בלקידום התרבות בקרית מוצקין. מאחר והעמותה החלה פעילות 

יכולה    תשלב  בואינה  ניהול  אישור  לקבל  העיר  זה  מועצת  אישור  מתבקש  קין 

נתיים הראשונות ובכפוף להמצאת כל יתר המסמכים  התמיכה בש  לאשר הענקת 

העיר  חוו"והד  מועצת  האמור,  לאור  תמיכות.  נוהל  עפ"י  הנדרשים  הכספיים  ת 

שלמתבק  בסכום  התיאטרון  לעמותת  תמיכה  לאשר  סכום   ₪  2,500,000  שת 

 ת המתנ"סים. רששיקוזז מתקציב  

ן  ות בהתאם להחלטת בית הדיועדה לבחירת היועמ"ש לרשמובא לאישור הקמת   .10

 בהרכב הבא:  

 נציג משרד הפנים  - 

 ן ומ"מ ראש העיר עדי שטרנברגגס - 

 ראש העיר יוסי מרקוביץנה למש - 

 ורןמנהל אגף החינוך מר אייל א - 

 שר ה צבי אביחבר המועצ - 

 פרוטוקולים:אישור  .11

 . 9.3.22מיום    04/22רוטוקול ישיבת מועצה מס' אישור פ 

 .9.3.22מיום  03/22מס'  כספיםועדת  

 . 14.3.22מיום  3 אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 

 .  27.3.22מיום  1אישור פרוטוקול ועדת מלגות מס'  

 תוספת לסדר היום:

 תות במשכנות האומנים בסך כ 3 יום מת מעוןתב"ר הקאישור פתיחת  .1
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  . מקורות מימון:₪ 5,943,860 

  ₪ 2,968,000  משרד העבודה והרווחה 

  ₪ 02,975,86  רשת המתנ"סים  

     5,943,860 ₪  

מס'   .2 החלטה  ביטול  מס'    6אישור  מועצה  הקמת    –  5.1.22מיום    01/22מישיבת 

 נות האומנים. כתות במשכ 3מעון יום  

גרלה   .3 התאומה  מהעיר  הסומש"  נהר  "רקדני  בעמותת  תמיכה  לאישור  מובא 

 .₪ 10,000של  טים אוקראינים בסכוםשנמצאת ברומניה לצורך סיוע לפלי 

הזמנ .4 נוהל  פרוטוקול  לה אישור  בהתאם  פודטראקס  מועצנות  מיום  חיות  העיר  ת 

 3.3.22. 

מקורות מימון:   .₪  270,000בסך    2022מון וניתוב כבישים  אישור פתיחת תב"ר סי .5

 קרן כבישים ומדרכות. 

 לסך   ₪ 11,248,652בינוי בי"ס מצפה מסך  1280מס' גדלת תב"ר אישור ה .6

 .  (₪ 4,282,310)סה"כ הגדלה  ₪ 15,530,962 

 ורות מימון: קמ 

  ₪ 500,000   ₪ 500,000  קרן פיתוח כללי  

   ₪ 748,65210,  ₪  15,030,962  משרד החינוך  

    15,530,962  ₪  11,248,652 ₪   

 לסך  ₪ 1,000,000טיילת בן גוריון מסך  1375אישור הגדלת תב"ר מס'  .7

 .(₪ 1,500,000)סה"כ הגדלה   ₪ 2,500,000 

 כללי.מקורות מימון: קרן פיתוח  

גיל  אישו .8 )מעל  כהן  יצחק  מר  של  העסקה  הארכת  תרבות  70ר  מנהל  בתפקיד   )

החינוך  ניתתור  הארכהבאגף  תוקף  משרד    31.5.23עד    1.6.22  ,  לנוהל  בהתאם 

 הפנים.  

 

 פ ר ו ט ו ק ו ל

 

 ך "נתב קרפ תאירק .1



 04-8666313, רת איגמיחב                                                                                   קריית מוצקין ירייתע

    2022 אפרילב 06                                                       5                 05/22ס' מ ישיבת מועצה מן המניין

 

 מאיר דאהן. בתנ"ך ע"י קריאת פרק 

נקרא ונצביע על כולם ביחד? אז  ם?  יבלתק  ת,יש לנו תוספו  חזק וברוך. י. גסר:

 תות במשכנות.  כ 3חת תב"ר הקמת מעון יום פתי אחד אישור 

  מישיבת מועצה. 6ה מס' . אישור ביטול החלט2 

 נהר הסומש. עמותת רקדני ב . תמיכה 3 

 ראקס.  נוהל הזמנות פודט. אישור פרוטוקול 4 

 כבישים.  וניתוב   ת תב"ר סימון. אישור פתיח 5 

 מצפה.  בינוי בי"ס  1280ר מס'  הגדלת תב". אישור  6 

 טיילת בן גוריון.  1375גדלת תב"ר מס'  אישור ה .7 

 של מר יצחק כהן.   ואישור הארכת העסקה 

 סעיפים, מי בעד להוסיף לסדר היום? כולם.   8 

 

תב"ר   .2 הגדלת  מסך    2  בינוי  1373אישור  דקר  ברח'  לסך    ₪  ,850,0001גנ"י 

 .(₪ 220,000  )סה"כ הגדלה ₪ 2,070,000

 רשוא  ר ושיאל ןוקית  ןומימ תורוקמ

  ₪ 81,585,23  ₪ 1,585,238  ינוך משרד הח

   ₪    264,762  ₪     62,7484  קרן פיתוח כללי 

   2,070,000 ₪  000,1,850 ₪  

  2בינוי    1373אישור הגדלת תב"ר    2אז אנחנו מתחילים בישיבה. סעיף   י. גסר:

 .  "י ברח' דקרגנ

 תמיד הסבר, יריב. ר. הסב א. צורף:

שני הגנים האלה קיבלנו הרשאה  על    כן. כמו שאתם רואים פה אנחנו י. גסר:

החי ממתקציבית   הישרד  כספים  חסר  שם  ה  נוך.  תמיד  עוד  שאנחנו 

ים  ר בכל מיני דברים שמה של הצללות, דב  שלימים, הרשות משלימהמ

ך  שמשרד החינוך לא נותן ופה זה הגדלה לסגירת ההפרשים האלה. ס

 עד? כולם בעד. . מי ב 220,000הכל הגדלה 

 

 קרית מוצקין.עיריית  – 2021לשנת    4אישור דו"ח רבעוני  .3
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, נמצא פה ניר ענבי ממשרד רו"ח. אם  2021לשנת    4שור דו"ח רבעוני  יא י. גסר:

 קירה. ס יש למישהו שאלות, משהו? ניר, תן

  את הפעילותמעשה משקף  הוא ל  21אוקי. הדו"ח הרבעוני של דצמבר   ניר: 

 . כפי שאתם זוכרים או כבר,2021של כל השנה שהסתיימה 

אני   י. גסר: ניר.  רגע  סליחה  שמה  חבר'ה,  ל מבקש  אם  אוציא  שקט,  אני  א 

 יהיה שם שקט ביציע. אנשים. ש

שנה שהוש  21שנת   ניר:  היתר מקורונה,זו  בין  היה    21פברואר  -ינואר   פעה 

ה בחלקה, היו  החינוך עבדל, מאי מערכת  ה במרץ, אפריסגר, גם אחרי ז

 כל מיני קפסולות וכל מיני פטנטים כאלה שהיו במדינה.  

את    התחתונה  ס   2021בשורה  באנחנו  העודף    מיליון   3,5-יימנו  עודף. 

ענק  , מ עיקרו מכל מיני תקבולים שקיבלנו ממש בסוף השנההזה נובע ב

הכנסות  תאגו מיני  וכל  שקיבלנו  מיני  ד  כל  הפנים,  ממשרד  נוספות 

 אפילו נגיד של חודש דצמבר.  השנייהנקים שניתנו ממש במחצית מע

ובפו  בינואר  כספים  קיבלנו  לשרואר  בגם  שהיינו  קודנה  ששייכים  מת, 

הכ את  להוציא  יכולנו  ולא  אותם  לזקוף  מה  חייבים  וזה  כנגדם  סף 

ירד    מיליון  14התחלת שנה  של העיריה שהיה ב  שסיימנו. הגרעון הנצבר

 אחוז מהתקציב.   3גודל של  ן שזה סדרמיליו 11-ל

עוד דבר שצריך לציין זה גביית הארנונה שעברה את התקציב גם היא   

. זהו. זה התמציות. אם מישהו  גביה גבוהיםזי  באחו  שקל,   מיליון   3,5-ב

 אחוז גביה.   92 אז בבקשה. ותרוצה לשאול שאל 

בעד   :גסרי.  מי  אז  שאלות.  אין  נגד?טוב,  מי  הרבעוני?  הדוח  את  מי    לאשר 

 נמנע.  נמנע? איתי 

 

 לסך   ₪ 2,000,000מסך  103גנ"י מגרש  2בינוי  1414גדלת תב"ר מס' אישור ה  .4

 קורות מימון: קרן פיתוח כללי. . מ(₪ 1,035,000)סה"כ הגדלה   ₪ 3,035,000

  2מסך    103מגרש  גנ"י    2בינוי    1414מס'  אישור הגדלת תב"ר    4סעיף   י. גסר:

אמיליון  3,035לסך    מיליון אני  בונים  .  אנחנו  חדשים    2סביר.  גנים 

, עשינו פה הגדלה. בזמנו פתחנו את זה  . יש תוצאות מכרז103במגרש  
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 התוצאות אז אנחנו מגדילים.  מה יהיו דענוכי לא י X בסכום

 איפה זה נמצא?   דובר: 

 ון, בגב שלו.  אולם ספורט נבזה נמצא ליד ה י. גסר:

זה ע:"ח. צורי, רה מאיפה  חשוב  ההפרש    ,נמצא  יותר  מה  מה  תסתכלו  בין  תמיד 

 , שאנחנו מקבלים לבין מה שאנחנו

 זאת השאלה.  זהו, אז מה המקור של שאר הכסף.  א. צורף:

רשות. י. גסר: לא    מכספי  שהיא  הרשאה  נותן  החינוך  משרד  החינוך.  משרד 

 יד משלימים.פיקה ואנחנו תממס

 וההגדלה אם ככה לצורך מה? א. צורף:

 זה לא מספיק מה שהם נותנים. ע:"ח. צורי, רה

 אז מה הצרכים שזה אמור לכסות?  א. צורף:

ה של הבניה, הם  נים. העלות עצמלות שהם לא נות, הצללמשל הצללות י. גסר:

, לך בפועל תוצאות  מוסדות חינוךבר  , שקל למטמטר  4,800נותנים לפי  

  . זהמיליון  5האלה אנחנו בבתי ספר מוסיפים    . ההפרשים7כרז עולה  מ

זה ואין לך אוזן קשבת.  שראש העיר כל ישיבה וכל הזמן מתריע על  מה  

מי לדבר. זה התקצוב,    , פונים למשרדים, אין עםפונים למשרד החינוך

 ן משלים. זמה משלים, כל המה יש. ואת זה

 וטוב שכך.  דובר: 

 נה במשרד החינוך מה ההיקפים של פרויקט כזה,  יזושהי הבאין אבל א א. צורף:

 ביחד( )מדברים 

, אבל  זה בכלל לא טוב שכך כי אנחנו בסוף נתמוטט. זה לא טוב שכך ע:"ח. צורי, רה

 אין לנו ברירה. 

 שכך שאנחנו נותנים את השירות המלא. ב טו דובר: 

 )מדברים ביחד( 

יפגוש את א. צורף: זה מה, מתוך הנחה שזה  בסופו של    ייתןמה שהמכרז    אבל 

 דבר?

ה י. גסר: זה שאתה  כן, מתוך  זהכן,  לכיס.  יד  תכניס  רוצים.    רשות  מה שהם 

 מי נגד? מי נמנע? כולם בעד. ד? מי בע 4טוב. סעיף 
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 .₪ 1,314,580בסך ס אחדות בי" –תשתיות היקפיות  אישור פתיחת תב"ר .5

 מקורות מימון: משרד החינוך.

פתיחת י. גסר: למשל  תב"ר    אישור  פה  אז  אחדות.  בי"ס  היקפיות  תשתיות 

 ף?  י בעד לקבל את הכסקיבלנו כסף. אז מ 

 אבל,   בעד כמובןומה,  א. צורף:

היה שם פיתוח,  , הגשנו חשבונות סופיים.  פיתוח של תשתיותשם  היה   י. גסר:

דות, קרקע, יש כל מיני קריטריונים שאתה יכול לקבל עוד  היה שם יסו

 נו וקיבלנו. פים. אז פה הגש כס

 א הבנתי. אחרי ביצוע כבר? לבדיעבד כאילו זה הולך  א. צורף:

 מגיש. כן, כן. בחשבון הסופי אתה   י. גסר:

ביצוע   א. צורף: הקודם לאחר  עוד עבודות פתאוהומה הסיכוי שבסעיף  יינתן    ם 

 זה משהו שיכול לקרות? כסף וישתנו המקורות התקציביים?

גודל הקרקע. יש כל מיני  בתי ספר זה הולך לפי  ה שני דברים שונים. בז י. גסר:

, אז שם אתה יכול להוסיף. ביסוס בחול,  גני ילדיםקריטריונים שאין ב 

 דמה, יש כל מיני קריטריונים. ביסוס בא

 

 ת עם מנוף למח' תחזוקה עבור עב' רכישת משאי 1377ס' אישור הגדלת תב"ר מ .6

 . (₪ 43,000 ה )סה"כ הגדל ₪ 443,000סך  ל ₪ 400,000חשמל מסך 

.  עם מנוף  כישת משאיתר  1377מס'  אישור הגדלת תב"ר    6טוב. סעיף   י. גסר:

על   תב"ר  פתחנו  בזמנו  אנחנו  היו    .₪  400,000פה  כי  מגדילים  אנחנו 

המנוף  עלו של  הנושא  ב יות,  זה  התייקר  הובלות,  של  העלויות  כל  גלל 

 מגיע מאיטליה, אז אנחנו חייבים להגדיל פה. מי בעד?  

 גע, זה משאית עם המנוף ביחד או שמרכיבים בארץ? ר דובר: 

 המנוף מותקן בנפרד וארגז בנפרד.    א, זהכן. ל י. גסר:

 זה רק שסי, המשאית זה רק שלד. דובר: 

 ז.  יה מובנה ארגכן. שסי ועל י. גסר:

 הכל כולל המנוף. זה סך  ע:"ח. צורי, רה
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 גדלה.  כן, כרגע הסכום הזה כולל מנוף וארגז. זה רק ה י. גסר:

 י בזה,שנתקלת  לא זוכרההזמנה הזאת זה לאחר מכרז? אני  א. צורף:

 , לא מכרז. כן, הצעות מחיר י. גסר:

 הצעות מחיר.  א. צורף:

 ות. הצעות מחיר מסודר י. גסר:

 ום? לל הסכמה, בג א. צורף:

 בעד? כולם בעד.  של מכרז זוטא. מי  כן. הסכום היה  י. גסר:

 

   .₪ 246714,הילדים והסברה בסך מדיחי כלים לגני  תיחת תב"ר רכישת אישור פ .7

 ₪ 139,884  המשרד להגנת הסביבה   ימון: מקורות מ

   ₪     7,362   תקציב רגיל    

       147,246 ₪  

ר י. גסר: תב"ר  פתיחת  לגאישור  כלים  מדיחי  אנחנו  כישת  גם  פה  הילדים.  ני 

בממק הסביבה  להגנת  מהמשרד  כסף  שהגשבלים  קורא  קול  נו.  סגרת 

בז זה  יוסי מרקוביץמנהוביל את  גם  הולכי  ו  הלכיוו  םואנחנו  של  זה  ן 

 כלים חד פעמיים בגנים.  

ד פעמיים. ביטול השימוש של כלים חד פעמיים.  ל, ביטול כלים חביטו דובר: 

 ההיפך. 

 שימושי. מי בעד? כולם בעד.    ביטול חד פעמי והמעבר לרב גסר: .י

 

  לעירייה , כיועץ המשפטי  ו"ד בן ציון מלכהמובא לאישור הארכת העסקתו של ע .8

לגיל הפרישה בהתא  עובדים שרכת שירותים  בדבר הא"  4/2014ם לחוזר מנכ"ל  מעבר  ל 

למינוי   תעמוד העסקה הבשלטון המקומי מעבר לגיל הפרישה". הארכת  עד  בתוקפה 

 או שנה, המוקדם מביניהם. לעירייהיועמ"ש אחר 

כיועץ המשפטי    ציון מלכהבן  עו"ד  של    מובא לאישור הארכת העסקתו י. גסר:

הפרישה    לעירייה לגיל  מנכ"למעבר  לחוזר  בדבר    04/2014  בהתאם 

שירות  עובדים  הארכת  של  הפרישה.  ים  לגיל  מעבר  המקומי  בשלטון 

  לעירייה י אחר  מינוי יועץ משפטד בתוקפה עד לת ההעסקה תעמוהארכ



 04-8666313, רת איגמיחב                                                                                   קריית מוצקין ירייתע

   2022 אפרילב 06                                                         10                 05/22ס' מ ישיבת מועצה מן המניין

 

 קדם מביניהם. מי בעד?  או שנה, המו

יד משהו. על זה המשפט צריך להיות ברוך משיב  ני חייב להג רגע, רגע, א  דובר: 

 בעלה.  אבידה ל

 איזה אבידה?  י. גסר:

 לעזור.  שמחנו   א. צורף:

 הוא מלא פתגמים.  יש לו פתגמים,   ע:"ח. צורי, רה

פ"י החוק אדם שפורש לגמלה, בגיל פרישה,  רוצה לשאול שאלה. עי  אנ דובר: 

 אישור,  יה אחרת, לא צריךללא כל בע  70גיל אפשר להאריך לו עד 

 נה אבל.  כל ש י. גסר:

 ? שלוש שנים ו בבת אחתכל שנה? א  דובר: 

 אריך בשנה.  אתה יכול לה י. גסר:

 את זה עם עופר זסלר באיגוד לשלוש שנים.  עשינו  דובר: 

 בשנה.  אתה יכול להאריך כל פעם  בעירייהאת האיגוד.  לא מכיר גסר: .י

 ק לשנה. אוקי. ר דובר: 

 באישור מועצה.  70על  מו דובר: 

 טוב. מי בעד? כולם בעד.   י. גסר:

 

שאושר בישיבת    2022כות לשנת  ינים למתן תמיהתבחאישור תיקון נוהל  א למוב .9

 כדלקמן: בנוסח  "מוסדות תרבות"' כך שיתווסף פרק ח  2021/08מועצת העיר מיום 

תרבות ם את הדה של הרשות במטרה לקדת תיאטרון קרית מוצקין" הוקמה בעידו"עמות

אלא   לתמוך בעמותות   בעיר. מובהר כי הרשות אינה מתחייבת נוספות  תרבות/תיאטרון 

התיאט התמיכה  אם קיבלנו את אישור הרשות להקמתן.  בקבעמותת  מוצקין  רון  רית 

בחש היקףתביא  מאחר    בון  מוצקין.  בקרית  התרבות  לקידום  ותוכניותיה  פעולותיה 

קין זה לקבל אישור ניהול תשלב  בואינה יכולה     02201/2-והעמותה החלה פעילותה רק ב

מ אישור  העמתבקש  לאשר  העיר  ובכפוף ועצת  הראשונות  בשנתיים  התמיכה  נקת 

והד המסמכים  יתר  כל  עפ"י  להמצאת  הנדרשים  הכספיים  לאור  ו"חות  תמיכות.  נוהל 

  2,500,000שת לאשר תמיכה לעמותת התיאטרון בסכום של  עצת העיר מתבק האמור, מו

 ת המתנ"סים.  רשום שיקוזז מתקציב כס ₪
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ר י. גסר: טוב,  לאישור,  פ מובא  צריך  אתה  העיר,  לצאת.  אש  מובא    9עיף  סה 

תמי למתן  התבחינים  נוהל  תיקון  לשנת  לאישור  שאושר    2022כות 

וסדות תרבות  ' מ כך שיתווסף פרק ח  08/21צת העיר מיום  בישיבת מוע

אולי בנצי, תסביר    דלקמן. טוב, אתם קוראים פה את הנוסח.בנוסח כ

 . יהיה להם ברור לפני ההצבעהכמה מילים על זה ש

והעמו ד מלכה:"עו התאתהמאחר  בעצם  התיאטרון  לא  ,  ציבורית,  כעמותה  גד 

קב  לאפשר  נדרש  ציבורית,  כעמותה  בהתאם  עירונית,  תמיכה  לת 

והעמותה התחלתבחינים בינואר  . מאחר  רק  פעילותה  אין    22ילה את 

נ  אישור  לקבל  בשנה  יאפשרות  לפחות  לאשר  מבוקש  ולכן  תקין  הול 

בלת ניהול תקין את התמיכה, בכפוף  עד לק  השנייההראשונה או השנה  

 להמצאת כל האישורים האחרים הנדרשים עפ"י נוהל תמיכות. 

הבנצי,   א. צורף: האפשר  מעמד  לגבי  שוב  איך  סבר  גם  מזה  וכתוצאה  עמותה 

העמו  מוסדות  חברי  העמותהנבחרו  ועד  בעיקר  אומר  תה,  אתה  מה   .

 עמותה ציבורית, לא עירונית, אז מה, 

 הקימו עמותה.   ים שהתאגדו יחדותה של כמה אנשמע ד מלכה:"עו

 כמה אנשים ככה במקרה התאגדו יחד?  א. צורף:

יהתאגלא,   ד מלכה:"עו של  דו  הניהול  של  הטיפול  את  להעביר  רצו  הם  כי  חד 

 התיאטרון לעמותה.  

 לה? אנשים האמי זה כמה  א. צורף:

 עכשיו בשלוף. אין לי אותם ברשם העמותות,  ד מלכה:"עו

 משהו? לעמותה הזאת אין שום קשר עם העיריה, עם רשת המתנ"סים,  ף:א. צור

 כסף לעמותות, האסור שרשת המתנ"סים תעביר את  לא.  ד מלכה:"עו

 הקשר היחיד הוא בתמיכות?  א. צורף:

 איתנו?  ד מלכה:"עו

 כן. א. צורף:

  כן. ד מלכה:"עו

 זהו? שם זה מתמצא? א. צורף:

זת מהתקציב של  כה הזאת היא בעצם מקוזימתמצא. וגם הת משם זה   ד מלכה:"עו
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 רשת המתנ"סים.  

על   י. גסר: מדובר  בהקמה,  אז  דיון  היה  שזה  יוצר  לקבל  תיאטרון  יכול 

 ציבים, תק

עמותה אחרת.  אסור   ד מלכה:"עו עפ"י חוק העמותות שהעמותה תקבל כסף עבור 

והיא מעבירה את  עמותה לתת כסףאסור ל נגיד תמיכה  , היא מקבלת 

הז מוקפדים  התמיכה  שמאוד  הדברים  אחד  זה  אחרת.  לעמותה  את 

בשנה  ברש ומדובר  מאחר  אישור  לקבל  שאפשר  חשבנו  העמותות.  ם 

"סים התנגדו. היועץ המשפטי שלהם אמר  , דבר שברשת המתנ ראשונה

אפשרו אין  אני,  אז  זה  את  לעשות  מוכן  לא  אנחנו  אני  אז  אחרת,  ת 

שהקמנו אותה.    ט חייבים לאשר. עשינו את זה פעם עם עמותת הספור

ניהול תקין והכל והיא    היום עמותת הספורט יש לה את כל האישורים

 יש מה שנקרא,  כבה ברצ

 ונית.זו עמותה עיר אבל  א. צורף:

 לא, היא לא עמותה עירונית.  ד מלכה:"עו

 גם ציבורית?   א. צורף:

של   גם הוקמה אז כדי לאגד את כל הנושא לא, היא לא עמותה עירונית. :ד מלכה"עו

 ורה עצמאית. הספורט בעמותה מסודרת שתפעל בצ

 ואז גם הקשר היחיד שלה עם העיריה זה תמיכות?  א. צורף:

את   כה:ד מל"עו תמיכות  בנוהל  זה  את  תראה  מעט  עוד  תמיכות.  רק  הסכום  זה 

 שהיא מקבלת.

 מי נמנע? איתי נמנע. ברים? מי נגד? טוב. מי בעד ח י. גסר:

 

ירת היועמ"ש לרשות בהתאם להחלטת בית הדין  לבח  ועדהמובא לאישור הקמת   .10

 בהרכב הבא: 

 נציג משרד הפנים  -

 סגן ומ"מ ראש העיר עדי שטרנברג -

 ראש העיר יוסי מרקוביץנה למש -

 ורןמנהל אגף החינוך מר אייל א -
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 חבר המועצה צבי אבישר  -

שות בהתאם  מובא לאישור הקמת ועדה לבחירת היועמ"ש לר  10סעיף   . גסר:י

הדילה בית  ראש  ן  חלטת  ומ"מ  סגן  הפנים.  משרד  נציג  הבא:  בהרכב 

 העיר עדי שטרנברג. משנה לראש יוסי מרקוביץ. 

הסתבר לי בשיחה עם ראש העיר שמדובר    שניה, שניה, שניה. אני היום  ביץ:י. מרקו

הועד ישיבת  את  לקיים  בהברצונו  ואני  ה  מאחר  אבל  האפשרי,  קדם 

ת ארוכה אני מבקש להחליף אותי  ממש בקרוב נוסע לחו"ל לתקופה קצ

   .בוועדה

 מן, נכון? אוקי. בסדר. אז אנחנו החלטנו שרוט ע:"ח. צורי, רה

: נציג משרד הפנים. סגן  ההרכב  מן. אז אני קורא שוב אתאבי רוט   זא י. גסר:

"מ ראש העיר עדי שטרנברג. סגן ראש העיר אבי רוטמן. מנהל אגף  ומ

 שר. מי בעד?ינוך מר אייל אורן וחבר המועצה צבי אביהח

דברים    ,רגע א. צורף: בהליך  כמה  שנדונו  הדברים  אחד  שמצביעים.  לפני 

לבחיר המכרזים  ועדת  חברי  של  העניינים  ניגוד  שאלת  זה  ת  המשפטי 

בהליך    עובדים שלנו  מוצקינטו    ייתההוהטענה  מסיעת  מועצה  שחברי 

 מצויים בניגוד עניינים. 

ואני מציע כדי    נה להבנתי שהוכרעה לכאן או לכאן בפסק הדיןזו לא טע 

זה ל טענה עתידית שכנראה תעלה שוב, אני אומר את  למנוע ולסתום כ

 רות. מעכשיו פשוט תבחרו חברי מועצה מסיעות אח

 י.אבל נפתרה לך הבעיה, אית  ד מלכה:"עו

 למה נפתרה לי הבעיה?   א. צורף:

 במוצקינטו.  כי תשים לב לשמות. אבי רוטמן הוא היה מלכה:ד "עו

 מעולה.  א. צורף:

 ועד הבחירות הוא היה במוצקינטו. ועדי שטרנברג במ  ד מלכה:"עו

  ם לא משנה. הוא סגן ראש העיר, לא, אני אומר לך מה אני טוען, את א. צורף:

 יכולים להצביע אחרת.  

 יחד( דברים ב)מ

 אתה תלך לבית משפט בלאו הכי.   ע:"ח. צורי, רה
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   לא, אני לא אלך בלאו הכי. א. צורף:

 )מדברים ביחד( 

תת דובר:  ציון,  אותי אם  בן  הועקן  בראש  לא.  צריך  זה  או  דה הזאת  לעמוד 

 . זהו. ככה כתוב בחוק. ראש העיר או ממלא מקומו

 )מדברים ביחד( 

יכול  ישר לא  , גם צבי אבק, ברשותךים לדקדחוץ מזה אם הייתם רוצ י. גסר:

 , שותף להליך המשפטי המלאחבר כי הוא היה  להיות

 בבקשה, תטענו את זה ונביא מישהו אחר.  א. צורף:

גו סר:י. ג דעתו  נכנסנו  בשה.  וגם  לא  בהתאם  אז  ועדה  מינינו  האלה.  לקטנות 

 להנחיות פקודת העיריות,

 יריה בהליך המשפטי? למה זו לא טענה שעלתה ע"י הע א. צורף:

 איך?  י. גסר:

טענתם   א. צורף: לא  מעולם  המשפטי.  בהליך  העיריה  ע"י  שעלתה  טענה  לא  זו 

 את זה.  

 הפסק דין? אנחנו ידענו מה  למה י. גסר:

 אנחנו טוענים כבר שנה,  א. צורף:

 פסק הדין. הועדה הוקמה אחרי  י. גסר:

מו א. צורף: כך שיהיו חברי  עצה מסיעת מוצקינטו.  ממרץ שעבר שיש בעיה עם 

שקי שלו  הדין  בפסק  קבע  השופט  בין  עכשיו  עניינים  לניגוד  חשש  ים 

 היועץ המשפטי שנבחר וצריך עכשיו לדון מחדש בבחירה שלו, 

 טים.  אני מבקש לא להיכנס עכשיו לפר ובר: ד

 )מדברים ביחד( 

 קי אבישר? את צי רגע, אתה מוכן להחליף ע:"ח. צורי, רה

 ני לא יכול לפי החלטה של השופט.אסור לי. א א. צורף:

 אני שואל אותך שאלה.  ע:"ח. צורי, רה

 לא יכול.  לא יכול.  א. צורף:

 הקודמת, חיים.    בוועדהיה חבר וא ה ה דובר: 

 השופט קבע שאני לא יכול.   א. צורף:
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 הוא בניגוד עניינים גם כן.   ע:"ח. צורי, רה

 הוא לא.  א. צורף:

 ה חלק מהתביעה.  הוא כן. הוא הי  ע:"ח. צורי, רה

 עמד? אז למה העלית אותו עכשיו כמו א. צורף:

 כי הוא אמר לי שזה הוא.   ע:"ח. צורי, רה

ה כי זה ניגוד עניינים. למה  עלה את זהיית יכול להגיד לו שאתה לא מ א. צורף:

 לא העלית את זה? פעם ראשונה שאתה טוען את זה. 

 כי זה לא משנה.  י. גסר:

 אין לי בעיה, אני מתנגד גם ככה. גם לצבי אבישר.  אתה יודע מה? א. צורף:

 דימה תתנגד.מה הבעיה? אז ק ע:"ח. צורי, רה

ות האלה ולשים את יוסי  ני רק אומר שכדאי למנוע מראש את הטענ א א. צורף:

 נברג. פדידה במקום עדי שטר

 עוד פעם לבית משפט, נכון? אז יהיה לך עוד סעיף. תלך אתה בין כה  ע:"ח. צורי, רה

 לא בטוח.  א. צורף:

 ף.אז תלך יהיה לך עוד סעי ע:"ח. צורי, רה

 שטרנברג בפדידה. אבל בוא תמנע את האפשרות הזאת, תחליף את  א. צורף:

 שתהיו עסוקים כל היום שם.  אני רוצה שתיהנו בבתי משפט ע:"ח. צורי, רה

 בהתאם לפקודת העיריות סטטוטורית אי אפשר למנות,   י. גסר:

 יך סגן. ריך סגן. צר אם לפקודת העיריות צבהת א. צורף:

 הוא סגן, הוא משנה.  אז לעשות? אז מה  י. גסר:

 צריך סגן. הנה סגן.  א. צורף:

 שנה.  מהוא היה  י. גסר:

 לא, אבל הנה סגן.   א. צורף:

 "מ. אז מה?  והוא מ י. גסר:

 הצבענו כבר.    ?הוויכוחאבל למה   "מ.הוא סגן מ ו דובר: 

 עוד הרבה. הולך להישאר פה  לי שאתהבנצי, נראה  א. צורף:

 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?   י. גסר:

 נגד.   א. צורף:
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 איתי נגד.  י. גסר:

בעצמותיהם אני רוצה להבין איפה שאר חברי    רגע, אם זה כל כך בוער י. מרקוביץ:

 איפה הם?  הסיעה הזאת?

 לא יודע.   י. גסר:

 איפה הם? למה הם לא באו לישיבה?   י. מרקוביץ:

 ם.תשאל אותתרים להם טלפון,  א. צורף:

 סרים לי.  לא שהם ח י. מרקוביץ:

 מה אכפת לך? הם חסרים לך? ע:"ח. צורי, רה

 לא. לא.  י. מרקוביץ:

 אז מה?  ע:", רהח. צורי

 לא, אבל שהציבור יראה.   י. מרקוביץ:

 

 וספת לסדר היום:ת

 ם בסך תות במשכנות האומניכ 3 תב"ר הקמת מעון יוםאישור פתיחת  .1

  . מקורות מימון:₪ 5,943,860

  ₪ 2,968,000  רד העבודה והרווחהשמ

  ₪ 02,975,86  רשת המתנ"סים 

    5,943,860 ₪  

תות במשכנות האומנים בסך  כ  3ב"ר הקמת מעון יום  אישור פתיחת ת י. גסר:

 בודה והרווחה ורשת המתנ"סים.  ימון: משרד הע. מקורות מ 5,943,860

 ריב, תמיד.  בר, יהסבר. הס א. צורף:

העבודה   י. גסר: ממשרד  חדש  מעון  לבניית  הרשאה  מקבלים  אנחנו  הסבר. 

תקציב פעם  שוב  בחסר.ש  והרווחה,  מכרז  הוא  תוצאות  פרסמנו   ,

. רשת המתנ"סים  מיליון  3. הם נותנים כמעט  מיליון  5,940המכרז הן  

ל עצמה את ההפרש תמורת  שהיא מפעילה את המעונות בעיר לוקחת ע

   .₪ מיליון 3-החשבונות לקבלן מעבר לאת   ה והם ישלמוההפעל

אתה יכול להסביר לי, אני אגיד אחת ולתמיד למרות שנראה לי שזאת   א. צורף:

לפי מה מחליטים  פעם וכל פעם ניתנת תשובה אחרת.  שאלה שעולה כל  
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כשמוקם   למשל  מממנת.  המתנ"סים  רשת  או  מממנת  העיריה  האם 

מ העיריה  אז  בחיפה  חדש  למרמבנה  המתנ"סים  ממנת  שרשת  ות 

 תממן ולא העיריה?  מפעילה. אז מה הסיבה שכאן רשת המתנ"סים  

 עוד גופים,אנחנו מקבלים תקצוב. אני בעיקרון יכול לפנות ל י. גסר:

 לא. בן ציון, תסביר לו, נו.   ע:"ח. צורי, רה

 על מה אתם מדברים?  ד מלכה:"עו

 "סים.על רשת המתנ ע:"ח. צורי, רה

 הוא שואל למה רשת המתנ"סים נותנים את ההפרש הזה. י. גסר:

אי א. צורף: שכשנבנה  מימנה  העיריה  בזמנו  ואז  בחיפה  מבנה  למה  זשהו  אלנו 

"סים. אמרו לנו רשת המתנ"סים לא יודעת לא  העיריה ולא רשת המתנ

 לבנות ולא לממן בניה.  

שני בני  ן של  יש אצל האפוטרופוס הכללי כספי עזבו  אני אסביר, איתי. ד מלכה:"עו

הא  והכספים  כספים  שהשאירו  ערירים  היו  להקמת  זוג,  יועדו  גני  לו 

בקיצור הכסף הזה שיושב אצל  ילדים או מעונות יום בקרית מוצקין.  

רופוס הכללי  אפוטרופוס הכללי והיחידי שיכול לקבל תמיכה מהאפוטה

בתוך העיר כי זאת עמותה, העיריה לא יכולה    זה רק רשת המתנ"סים

 פוטרופוס הכללי כסף. מהא קבל ל

ה  עבור  הגישה  היא  מגישה.  היא  היא  ולכן  מימנה,  היא  וככה  מעון 

למתנ"ס שעולה  ממה  מחצית  מקבלים  תמיד  וגם  לכן  לשלם.    מקבלת 

העבו  ממשרד  שקיבלנו  היתרה  דה  מה  את  זה,  את  מימנו  והרווחה 

מימן.  המ אצל תנ"ס  הכסף  שייגמר  עד  סבבים  בכמה  זה  את  נעשה 

 הכללי. רופוס האפוט

 כמה כסף יש שם?  א. צורף:

 , משהו כזה.  מיליון 4יזה  היה אם אני לא טועה א  ד מלכה:"עו

 מי נמנע? בעד? מי נגד? טוב. מי י. גסר:

 

מס'  אישו .2 החלטה  ביטול  מס'    6ר  מועצה  הקמת    –  5.1.22מיום    01/22מישיבת 

 נות האומנים. כתות במשכ 3מעון יום 
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מ י. גסר: החלטה  ביטול  מס'    6ס'  אישור  מועצה    5.1.22מיום    01/22מישיבת 

, זה ביטול של פתיחת  כתות במשכנות אומנים. טוב  3הקמת מעון יום  

כולם  מי בעד? מי נגד?    עודכן.חים תב"ר מקודמת ואנחנו פות התב"ר  ה

 בעד.

 

גרלה   .3 התאומה  מהעיר  הסומש"  נהר  "רקדני  בעמותת  תמיכה  לאישור  מובא 

 .₪ 10,000של  לפליטים אוקראינים בסכום שנמצאת ברומניה לצורך סיוע

הסומש  מובא י. גסר: נהר  רקדני  בעמותת  תמיכה  התאומה    לאישור  מהעיר 

לפ סיוע  לצורך  ברומניה  של גרלה שנמצאת  בסכום  אוקראינים  ליטים 

 יוסי תסביר.  .₪ 10,000

מ  י. מרקוביץ: פניה  עם  קיבלנו  מהגבול  רחוקה  לא  שהיא  גרלה  התאומה  העיר 

ש ונותנים  אוקראינה  בהם  מטפלים  והם  פליטים  אלפי  לשמה  מגיעים 

אוכל ואחר כך משלחים אותם לדרך. הם  ם משכן, מעון, אכסניהלה  ,

בעיה להם  יש  אבל  לעזרה  הפנו  ברומניה  ,  החוק  לפי  יכולים  לא  ם 

את   עושים  הם  ולכן  לרומניה.  מחוץ  כספים  לקבל  מקומית  לרשות 

, בכל  ויץ, בהונגריההתמיכות האלה גם מהערים התאומות שלהם בשו

 שנמצאות איתן בקשר.  מקום אחר באמצעות העמותות

נמצאים  עם  בקשר    אנחנו  טמבל  כובע  להקת  בין  ארוכות  שנים  כמה 

הר הסומש, ביקרו כבר פה, שם וכל מיני דברים כאלה.  ני נעמותת רקד 

  250עולה בסביבות  חדר שמה  בארוחות לזוג    4אנחנו בדקנו לינה פלוס  

שזה משהו   ש  210,  200כמו  ליי  אומר  זה  בערך  שקלים.  נותנים  אנחנו 

בערך   של  גודל  רש  60,  50סדר  נקבל  הכסף  בתום  כאלה.  ימה  לינות 

וכמ  היה, מתי היה  ה היה מחולק שנסגור את הסכום  מסודרת של מי 

 שקל.  10,000הזה של 

 כלומר או מהעמותה? מהעירייהאז הפניה התקבלה מהעיר,   א. צורף:

שלחהבמייל  התקבלה    הפניה י. מרקוביץ: העמותה  אבל  הבקשה.    מהעיר,  לא  את 

 צירפת את הבקשה? 

רצה  רגמנו את זה והכל. מי שי, תלא צירפנו כי זה הרבה, הגיע שמה גם י. גסר:
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 יוכל לקבל את זה.  

 כן, בסדר.  י. מרקוביץ:

מי י. גסר: פה  טוב,  גם  לציין  הזאת  בנקודה  פה  חשוב  בעד.  כולם  את    בעד? 

  , עירייהי ילדים, עובדי  פה התרמה של מוצרים וציוד בגנעשינו  ,  הרשות

הזה בנושא  באמת  הכל.  את  ושלחנו  גם,  תושבים  עולים  לפה  הגיעו   ,

מחר מקבלת הרשות, יש כנס  ם מספר עולים ואנחנו ניתן עדכון בקרוב ג

ה  משרד  מאו של  עולים  קליטת  על  מגן  מקבלת  שזה  רקפנים,  אינה 

הישג שנותןותודה    באמת  העיר  המהלכ  לראש  לכל  האלה גיבוי    ים 

שהיינו   הנערות  שתי  עם  בזמנו  החוץ  משרד  מול  גם  זה  את  ומוביל 

 צריכים לחלץ, אז זה המקום להגיד תודה. 

 

פרוטו .4 לה אישור  בהתאם  פודטראקס  הזמנות  נוהל  מועצנקול  מיום  חיות  העיר  ת 

3.3.22. 

מו י. גסר: להנחיות  בהתאם  פודטראקס  הזמנות  נוהל  פרוטוקול  עצת  אישור 

אני אסביר רגע. פרסמנו פעמיים מכרז, אנשים לא  .  3.3.22העיר מיום  

המכרז את  ביטלנו  ההליך  במסגרת  מועצת    בוועדת  ניגשו,  מכרזים. 

אישרה בהליך    העיר  פתחנו  ואנחנו  המכרז  ביטול  של  הפרוטוקול  את 

פרוטו פה  נמצא  הצעות.  עם  של  שעשינו  מסיורים  שקיבלתם  קול 

כל. ואנחנו מביאים את זה לאישור במועצת  , מחירים והתוצאות מכרז

 העיר בהתאם למה שצריך.  

 איזה ועדה זאת?  בנצי, מה הפורום בעצם שדן בזה? א. צורף:

ועדה ד מלכה:"עו מורח  זה  רכש  ועדת  שנקרא  שהוא  מה  טובי  רוני  גם  נוסף  בת. 

זה   הועדות  כלל  בדרך  הרכש.  אגף  מנהל  שהוא  יניב  העיר,  מהנדס 

משפטי יועץ  את    מנכ"ל,  נתן  הוא  כי  מהנדס  גם  נוספו  פה  וגזבר. 

היה   הוא  הרכש  ומנהל  רכבים  לאותם  למתקנים,  ההנדסי  האספקט 

 שלהם.   ערכהההא של המכרז ושותף לכל הנוש

 שלושה? רגע, זה ועדת רכש או ועדת   א. צורף:

 ועדת אד הוק שהתכנסה. זה  ד מלכה:"עו
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 שאני שואל. מכוח מה? זה מה  א. צורף:

 לתקנות המכרזים. 22כוח תקנה מ ד מלכה:"עו

 ועדה מקצועית.   דובר: 

 בסדר גמור.  א. צורף:

ועצת  בד יעשה את כל העבודה ויביא את זה למזה במקום שהמנכ"ל ל ד מלכה:"עו

המנ עצמו  העיר,  את  לבדוק  כדי  אנשים  עוד  בין  הנטל  את  חילק  כ"ל 

 להחליט איתו ביחד. כלו וכדי שיו

שלושה  א. צורף: עכשיו  אחוז.  נכחו  מאה  מהועדה  אנשים  אנשים  שלושה   ,

היו   כאן  הנספח    .בוועדהשנוכחים  זה  מחיר  הצעות  טבלת  הסבר.  רק 

סוגי רכבים    6לגבי  הראשון, זה מסומן א'. המציע הראשון יש הצעות  

פלוס   מציע  שהוא  מה  כל  של  בסיכום  נבחר  יותר  הזול  המציע  ובעצם 

 ,3-ו  2מדדי איכות, כלומר נגיד 

 דגם ספציפי,לקחנו על אותו דגם ספציפי. נבחר   לא, אנחנו י. גסר:

 איזה? מה הדגם?  א. צורף:

 מ', צירפנו גם תמונה.  2X4נירוסטה או צבע  י. גסר:

 הבנתי.  א. צורף:

 ,  2X4, הוא צבע טורקיז. זה הדגם שנבחר ויש  יש צהוב, יש נירוסטה . גסר:י

 זה העמודה הימנית?  א. צורף:

רר, מנדפים, כיורים, ברזים,  בזר מלא, כלומר מקכן, כן. הוא מגיע מאו י. גסר:

 הכנות לחשמל, הכנות לביוב, הכל מלא.  

 וכמה כאלה אמורים להגיע?  א. צורף:

של  כאלה    10.  10 י. גסר: בתנאים  גם  עומד  הוא  אז  הצעות.  לקחנו  ועליהם 

גם מבחינת עבודה  , גם במחיר הוא הכי זול,  יום  30מהירה של    פקהאס

 תם יכולים לקרוא את הכל בפרוטוקול.  א עם רשויות נוספות. 

 אבל הבחירה דווקא בסוג הרכב הזה?  הייתהמה  א. צורף:

שדורש י. גסר: המפרט  גם  מבחינת  מתאים  הכי  הוא  הבריאות    כי  משרד 

 ים לכל סוגי המזון.מבחינת גודל לתפעול מטבח והוא מתא

 או מה?  בוועדהוזה משהו שנדון לראשונה בעצם  א. צורף:
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ומגד י. גסר: נותן  במכרז שהוא  אפילו  בזמנו  שצירפנו  יש מפרט  בדיוק  לא,  יר 

של    רישיוןמה צריך בתוך המטבח שיענה, הרי בסוף בסוף אתה צריך  

 זה החשוב.  . משרד הבריאות

 לגבי שאר הרכבים? אז היה טעם בכלל לקבל הצעות מחיר א. צורף:

יש לך פה מידות שהם  לא, לא היה טעם, אנחנו פשוט לא ידענו מה, לא,   י. גסר:

 כאילו אובר.  

 כן. א. צורף:

אבל זה כבר גדול מדי וגם במחיר הוא  אפילו,    2X5אתה רואה? יש פה   י. גסר:

 לא אטרקטיבי. 

 הבנתי.  ף:א. צור

אז התכנסנו לגודל שהוא גם מתאים מבחינת דרישות משרד הבריאות,   י. גסר:

גודל הזה. אז יש  זה העול וגם מתאים לכל סוגי המזון.  גם מתאים לתפ

 . טוב, מי בעד?  פרמטרים, יש בנספח ב'

 מי המציע?   א. צורף:

עדיפות  רק רגע. אני ביקשתי להוסיף בקבלה של המשתתפים שתהיה   ד מלכה:"עו

 . ושתיים למשוחררי צה"ל.  אחד לתושבי קרית מוצקין

מ י. גסר: מוציאים  כך  אחר  אנחנו  הפעלה,  מכרז  על  מדבר  אתה  כרז  זה 

במכלהפעלה,   רכישה.  מהזה  את  נכניס  אנחנו  הפעלה  שאמרת    רז 

כמובן   ו בבדיקה  אפשרי  שזה  גמשפטית  המנביא  את  לאיש ם  ור  כרז 

 , מועצת העיר

 הפעלה עכשיו.  זה לא ע:"ח. צורי, רה

 הפעלה.  זה לא  ר:י. גס

 כן, אני יודע רכישה, אבל אני, ד מלכה:"עו

כרז לפני פרסום ותחליטו  ינו במתעיבמכרז הפעלה נביא למועצת העיר.   י. גסר:

 מי בעד? כולם בעד.   עליו, אין שום בעיה.

 

ון: מקורות מימ  .₪  270,000בסך    2022מון וניתוב כבישים  אישור פתיחת תב"ר סי .5

 קרן כבישים ומדרכות.
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כבישים י. גסר: וניתוב  סימון  תב"ר  פתיחת  פה,  אישור  קוראים  אתם  טוב,   .

 ונים. מי בעד? כולם בעד. סימאנחנו צריכים לסמן מעברי חציה, 

 

 לסך   ₪ 11,248,652בינוי בי"ס מצפה מסך  1280מס' גדלת תב"ר אישור ה .6

 .  (₪ 4,282,310)סה"כ הגדלה  ₪ 15,530,962

 מקורות מימון: 

  ₪ 500,000   ₪ 0500,00  קרן פיתוח כללי 

   ₪ 748,65210,  ₪  15,030,962  משרד החינוך 

   15,530,962  ₪  48,65211,2 ₪   

ה י. גסר: תב"ר  אישור  הרשאה    1280גדלת  קיבלנו  פה  מצפה,  בי"ס  בינוי 

 כתות,   15-תוספת הרשאה לינוך ואנחנו מגדילים. שרד החממ

 בות ואיך קורה?זה נסיזה באי א. צורף:

-כיתות. נתנו הרשאה ל  18זה בהדרגה, הבית ספר הוא  הם נותנים את   י. גסר:

 יזושהי הרשאה. תנו עוד א, עכשיו הגדילו ובעתיד י 12

 תה יכול להסביר? השינויים האלה אבל תוך כדי תנועה, אאיך נוצרים  א. צורף:

 ך.  אני אסביר ל י. גסר:

 מה הוא שאל?  ע:"ח. צורי, רה

 שיש לנו איתם.  הוויכוחיםאיך נוצרו השינויים. זה בדיוק  י. גסר:

 צרו שינויים. הם בהתחלה רצו לתת רק, לא נו ע:"ח. צורי, רה

 אין להם תקציב.  ר:י. גס

ם  , אנחנו לא מתחיליתותכ  15כתות. אין להם תקציב. אמרנו אנחנו    13 ע:"ח. צורי, רה

 לבנות.  

 .12 י. גסר:

כתות. אמרו אחר כך נראה, מה נראה. אמרנו    12סליחה. רצו לתת    ,12 ע:". צורי, רהח

ושואלים אותך מי בעד ונגד.    לא, אנחנו לא בונים. אתה בא פה וקורא

 יש על כל דבר מלחמה.  אבל

 זה חודשים.  תשמע מה הוא מסביר,  י. גסר:

בסוף   ע:"ח. צורי, רה בי"סובסוף  של  הפינוי  התעכב  גם  זה  בגלל  הסכימו,  הם    בסוף 
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ה בסוף  בסוף  המצפה.  את  לתת  והסכימו  התעשתו  ולכן    18-ם  כתות 

כשיו בעוד שבוע אחרי פסח אנחנו נהרוס את בית הספר ונתחיל  אנחנו ע

 ת אותו מחדש. לבנו

המתקני חשמל וכל מה שצריך. טוב, מי בעד?  ם פירקו שם את  בינתיי י. גסר:

 כולם בעד.  

 

 לסך  ₪ 1,000,000יון מסך טיילת בן גור 5137אישור הגדלת תב"ר מס'  .7

 .(₪ ,500,0001)סה"כ הגדלה   ₪ 2,500,000

 מקורות מימון: קרן פיתוח כללי.

המכרז,  ין של  בן גוריון. טוב, זה באותו ענ אישור הגדלת תב"ר טיילת   י. גסר:

מי   רכישה.  פיתוח,  עבודות  יש  התב"ר,  את  פה  להגדיל  צריכים  אנחנו 

 בעד?

 אתה יודע לתאר?   יותרפחות או  איזה צרכים   א. צורף:

ארונות  כן. עבודות חשמל. יש עבודות חשמל, הכנות ביוב, הכנות מים,   י. גסר:

 ל כל הריהוט, שירותים, רה, רכישה שחשמל, שעוני חשמל, תאו

 הקמת עמדות.   דובר: 

 ?בר כזהמה העלות של ד לא יודעתה יוצא לזה מראש אתה כשא א. צורף:

אנ  י. גסר: כי  לדעת  יכול  לא  עצמו אני  המוצר  של  המחירים  מה  ידעתי  לא    י 

אנחנו   אז  התמונה  את  רואה  שאני  אחרי  ועכשיו  הבסיס.  שהוא 

 מגדילים. 

 טוב. א. צורף:

 . מי בעד? כולם בעד.  טוב י. גסר:

 

גיל  אישו .8 )מעל  כהן  יצחק  מר  של  העסקה  הארכת  תרבות  70ר  מנהל  בתפקיד   )

 בהתאם לנוהל משרד הפנים.    .5.2331עד  1.6.22, תוקף הארכה באגף החינוך ניתתור

גיל  ארכת  אישור ה י. גסר: )מעל  יד מנהל  ( בתפק70העסקה של מר יצחק כהן 

בהתאם    31.5.23עד    1.6.22וקף הארכה  ות תורנית באגף החינוך, תתרב

 לנוהל משרד הפנים. מי בעד? 
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ספציפי א. צורף: כאן  לא  מקרה  בכל  כאן,  השיקולים  מה  שואל  אם  אני  ת, 

 או לאתר עובד חדש. 70ובד מעבר לגיל  להאריך לע

 א עושה עבודה טובה.  הו י. מרקוביץ:

 ספציפי. אני שואל לא אדם לא,  א. צורף:

הרבה  בק ע:"ח. צורי, רה לנו  מביא  הוא  מרושת,  והוא  היות  הזה  הספציפי  לעובד  שר 

ובגלל זה יש כל מיני אירועים בבתי כנסיות והוא פשוט    מאוד כספים 

 ין שום סיבה עכשיו לחפש מישהו אחר.  טוב וא  יעיל והוא

 כן. אז כל עובד אחר אני שואל, זה פשוט מסתכם ברצון הדדי?   א. צורף:

 ין. של ענ לגופו י. מרקוביץ:

זה   י. גסר: בוחנים. אם  ואנחנו  רוצה להמשיך  הוא  מגיש בקשה אם  עובד  כן. 

זה   אחר,  מישהו  לגייס  ועכשיו  משמעותית  תרומה  נותן  שהוא  עובד 

עם ניסיון או שהוא הרבה שנים בתפקיד מסוים והוא עושה את  עובד  

עוד  העבודה   כל  לו,  אנחנו מאריכים  חדש  עובד  לגייס  אז במקום  טוב 

 בעד? כולם בעד.  להמשיך לטובת שני הצדדים. טוב. מיהוא יכול  

 

 פרוטוקולים:אישור  .11

 . 9.3.22מיום    04/22רוטוקול ישיבת מועצה מס' אישור פ

 .9.3.22מיום  03/22מס'  ועדת כספים

 . 14.3.22מיום  3אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 

 .  27.3.22מיום  1אישור פרוטוקול ועדת מלגות מס' 

מי בעד? כולם בעד הפרוטוקולים.   לאישור פרוטוקולים.  ואנחנו חוזרים ר:י. גס

 זהו. שיהיה חג שמח. 

 שיהיה חג שמח לכולם. ע:"ח. צורי, רה

 

 סוף הישיבה 

 


